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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  
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جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن
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واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة
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ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�شبة وخدمات �شريبية للأفراد وال�شركات

- ام�شاك دفاتر وح�شابات ختامية 

للأفراد وال�شركات

- تاأ�شي�س ال�شركات اجلديدة باأنواعها

Tel: 416-848-7247Cell: 416-903-7113

85 Curlew Dr. #103 North York, oN M3A 2P8

Maximize your 
Tax Savings 

with Us

Skymark Smile Centre
25 Kingsbridge Garden Circle 

Unit 10, Mississauga, ON.
L5R 4B1

  Tel:   905-890-1100
 Fax:  905-890-1107

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca
www.skymarksmilecentre.ca 

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
416-737-3121
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جريدة ت�صدر 

عن م�ؤ�ص�صة 

غري ربحية كل 

ا�صب�عني

50¢

ولـــــــى عــــهـد 

ال�شــعودية يدعـو 

البــابا واالقبــاط 

لزيـارة اململكة.. 

وال �شحـــة الن�شاء 

كني�شـــة هنــــاك

اأنـدرو �شــــــري 
زعيم املحافظني 
ُيعلن االإعـرتاف 
بالقد�س عا�شمة 
اإ�شــــــــــرائيل 
حــال فــــــوزه  

 24 �صفحة بالأل�ان ت�زع يف اونتاري� - م�نرتيال - اوتاوا

تورنتو حتتل املركز الرابع بني املدن االأكرث 

اأمانًا بالعامل
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Dr. Amir Guorgui 
Dr. Robert Eisen 

Dr. Lana Abudouleh

We speak Arabic, French, Italian, Spanish, English. 

We are conveniently located at:
Skymark Smile Centre

25 Kingsbridge Garden Circle, Mississauga ON, L5R 3K7

We Provide:
•	Dentistry for all Ages

•	IV Sedation
•	Same Day               

Dental Implants
•	Cosmetic Dentistry

•	Invisalign
•	Tooth Whitening 
•	Wisdom Teeth
•	Emergency               
Appointments

Skymark Smile Centre 

905.890.1100
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بارومي .. اأيقونة ظلم م�شرية

بقتل  عام   17 الـ  �صاحب  اأجامو«  »كوامي  ال�صاب  دين 
ُ
اأ  1975 عام 

اأنه  قال  عام   12 �صهادة �صبي عمره  ب�صبب  بكليفالند،  �صرافة  عامل 

ال�صرافة،  عامل  علي  النار  يطلقون  اأخرين  واأثنني  »كوامي«  �صاهد 

احلياة،  ال�صجن مدي  بـ  يتم تخفيف احلكم  ثم  بالأعدام  لُيحكم عليه 

اجلرمية  عن  اأكرث  تفا�صيل  حملية  جريدة  ن�صرت  عامًا   40 قرابة  وبعد 

بعد اأن �صحب ال�صبي �صهادته وقال اأنه وقتها كان طفاًل �صغريًا واأنه مل 

ي�صاهد اجلرمية ولكنه اأراد م�صاعدة ال�صرطة، وظن حينها اأنه يلعب دورًا 

بطوليًا يف الق�صية، ليتم اإعادة التحقيق يف الق�صية من جديد. ويف 2014 

»كوامي«،  لـ  املوجهه  التهم  برف�ض  باركر«  »باميال  القا�صية  حكمت 

اإنتهاء  وبعد  ال�صجن ظلمًا.  ق�صاها يف  التي  الأعوام  تلك  ليبكي علي 

جل�صة املحاكمة �صدرت قرارات من البيت الأبي�ض بت�صكيل جلنة من 

الق�صاة وامل�صت�صارين لإعادة النظر يف القوانني التي ت�صببت يف اإعتقال 

»كوامي اأجامو« و�صجنه ظلمًا. ومل مير اأ�صبوع لُيفاجاأ »كوامي« بزيارة 

الرئي�ض الأمريكي وقتها، »باراك اأوباما« هو واأ�صرته للع�صاء معه مبنزله.  

تذكرت تلك الواقعة الأمريكية بعد اأن تلقيت طلبًا من جمموعة من 

ال�صحفيني وال�صخ�صيات العامة امل�صرية مب�صاركتهم التوقيع علي بيان 

ُيطالب بالأفراج عن الن�صخة امل�صرية الأكرث ظلمًا، »جرج�ض بارومي«، 

بعد ق�صائه ن�صف العقوبة. بارومي الذي ُحكم عليه بال�صجن 15 عام 

اأن  رغم  عامًا،   16 الـ  يتجاوز  �صاب مل  �صهادة  ب�صبب  الق�صبان  خلف 

عاجزًا  �صخ�صًا  اأن  ي�صدق  فمن  �صيئًا.  يفعل  مل  اأنه  ُيثبت  �صئ  كل 

جن�صيًا ينال عقابًا يف جرمية اإغت�صاب. من ي�صدق اأن ينال �صخ�صًا عقابًا 

ال�صرعي  الطب  اأثبت  »اإغت�صاب طفلة«  بتهمة 

من   ، لالإغت�صاب  تتعر�ض  مل  اأنها  الر�صمي 

ي�صدق اأن �صابًا ل يقراأ ول يكتب ول حول له 

ول قوة يتم حتميله م�صئولية مذبحة حتدث عنها 

العامل. من ي�صدق اأن اأن�صانًا ب�صيطًا ل يدرك ما 

يدري ول يعي ما حدث - حتي الأن - يتم اإتهامه بكل تلك اجلرائم. 

امل�صكلة تكمن يف اأنهم مل يجدوا اأ�صعف من هذا ال�صاب ليحمل تبعات 

الفو�صي والقتل والتخريب لالأفراد واملمتلكات التي حدثت وقتها، 

وبدًل من عقاب من فعل تلك اجلرائم، وجدوا �صالتهم فيه، ليحملها 

هو واأعتربوه الدافع وامل�صبب لها. امل�صكلة تكمن يف اأن الدولة ر�صخت 

ملجموعة من البلطجية، اأقرت �صرو طها - يف غياب اأية معايري قانونية 

ُظلم  وترحل،  ديارها  ترتك  اأن  فقرية  �صعيفة  اأ�صرة  علي  - وحكمت 

بنٌي كانت نتيجته اأب اأ�صابه املر�ض ، واأم مل تعد تعرف �صوي البكاء 

�صقطت  م�صت  �صنوات  ثمان  عمره.  �صنوات  �صاعت  واأبن  واحلزن، 

احلكم  هذا  ي�صقط  ومل  م�صر  يف  و�صلطات  وقيادات  وروؤ�صاء  اأنظمة 

مازال  واخلارج  الداخل  منا�صدات  كل  ورغم  »بارومي«،  بحق  اجلائر 

�صدرت  �صنوات  ثمان  املوقف.  �صيد  هو  القهر  يف  والإ�صتمرار  العناد 

خاللها مئات القرارات بالعفو بحق �صجناء منهم الفا�صد والأخواين 

والإرهابي ول يزال بارومي خارج تلك احل�صابات متامًا. م�صر احلديثة 

الدنيا  تعطه  لي�ض فقط مل  الذي  امل�صكني  اإعتبار هذا  رد  قبل  نراها  لن 

�صيئًا بل �صلبه وطنه الفتات الباقي من حياته، فاأي ظلم هذا؟!
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا العدد 
ايضاً

الـــدوالر الكنــــدي 
من  ألقل  ينخفض 
أمريكي  سنت   77
.......................... ص 9

تنفرد   نيوز«  »جــود 
من  فصل  بنشر 
»خطورة  كتــــــاب 
السياسي  اإلسالم 
على كندا ..... ص 12

بن سلمان يعلن عن 
أول مشروع سعودي 
تيران  جزيرتي  على 
وصنافير  ....... ص 11

حبـــس مســيحي 
بتهمة  أشهر   6
عــــة  عز ز «
مســـلم«  إميـــان 
........................ ص 14

راأي املحـــــــرر

 ابرام مقار
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قد ال أشُعر بالدهشة عندما يسأل شخًصا من 
»عامة الناس« شخًصا آخر مثقًفا، أديًبا، فنانًا، أو 
ناجًحا جناًحا صارخا وصل به إلى مرحلة النجومية 
في أي مجال من اجملاالت عن توجهاته الدينية أو 
ألن  االتهام،  أصابع  توجيه  يُشبه  مبا  الطائفية 
الطابع  عليها  يغلب  الناس«  »عامة  اهتمامات 
والتفاهات،  القشور  على  والتركيز  السطحي 
لكنني ال أمتالك دهشتي حني يجيب هذا النجم 
أو الناجح ردًا يُشبه محاوالت الدفاع عن النفس 
مهما  الرد  مجرد  أعتبر  ألنني  بأخرى،  أو  بطريقة 
بابًا لالنزالق في متاهات ال يليق  كان نوعه يفتح 
مبثله السماح لذوي الوعي املنخفض بجّره إليها.

السماء  بني  هائلة  وإنسانية  زمنية  فجوة  ثمة 
إليها هذا »النجم« في أي مجاٍل من  التي وصل 
ظل  التي  املتدنية  األرض  طبقات  وبني  اجملاالت، 
يسبحون  األمور  وسفاسف  بالقشور  املتشبثني 
في  بجناحيه  يُرفرف  فهو  ُمستنقعاتها،   في 
ملستقبله  تفتح  التي  الُفرص  من  رحب  فضاٍء 
أبوابًا جديدة يحلم بها آخرون، وسفينة اجتهاده 
تتقدم بنشاط في بحٍر من املشاغل التي تلتهم 
على  الثمينة  الدقائق  إلهدار  يتسع  ال  مبا  الوقت 
له  يوفر  عالٍم  إلى  جناحاته  به  تقفز  التفاهات، 
امكانية التعرف إلى أشخاص أكثر رُقًيا، وأماكن 
وعيه  ملستوى  السريع  والتطوير  جماالً،  أكثر 
اخلاص وزوايا رؤيته لألمور، لقد انتقل من فصيلة 
»األرقام« التي تسير على قدمني دون أن يراها أحد، 
فصيلة  إلى  أحد،  بها  يهتم  أو  أحد،  بها  يعبأ  أو 
باهتمام  احملظوظني  املؤثرين،  املرئيني،  »البشر« 
هذا  في  بوجوده  يُقدمه  الذي  واملُنجز  اآلخرين، 
قضّية  اخلاّصة  ُمعتقداته  من  يجعل  العالم 
عن  فضالً  لاللتفات،  ُمستحقة  غير  هامشّية 

»إطالق األحكام« جتاهه بسببها.
تقتضي  معروفة؛  ُمعادلة  احلياة  في  للنجومية 
املزج بني املوهبة واالجتهاد واإلصرار وفريق العمل 
لتحقيق  زمنية  فترة  خالل  ُمتفاوتة  بنسب 
الهدف املنشود، وال يزيد تلك املُعادلة أو يُنقصها 
بهذا  اخلاصة  الطائفية  أو  الدينية  التوجهات 
جانٍب  ومن  جانب؛  من  هذا  بأهله،  أو  الناجح 
تلك  تهمهم  ال  الناجحني  أولئك  من  كثير  آخر 
لقد  بعيد،  أو  قريٍب  من  التوجهات  أو  املُعتقدات 

في  ُوجدت  أن  صادف 
وأسرتهم  بيئتهم 
هذا  في  ُولِدوا  حني 
يكون  أن  دون  العالم 
أن  ودون  اخليار،  لهم 
وال  حوٌل  لهم  يكون 
القدر،  هذا  جتاه  قّوة 
معهم  تبقى  وهي 
»ُمعتقد«  كـ  ليست 
فاصالً  حًدا  يقف 

بل  واحلياة؛  املوت  بني 
أشكال  من  كشكٍل 
تفاصيل احلياة اليومية 
طريقة  مثل  املُعتادة، 

ال  واألمر  واالستحمام،  والنوم  والشرب  األكل 
يهمهم كثيرًا مثلما يُهم الفارغني والسطحيني 
على  واإلهدار  التبذير  يستحق  وقتا  ميلكون  ممن 

املُقارنات.
سؤاُل جنٍم من جنوم الفن، الثقافة، األدب، الفكر، 
في  بجهودهم  املشرقني  االقتصاد  أو  الرياضة 
الدينية  توجهاتهم  عن  اجملتمعات  من  مجتمع 
عقالً  إال  وراءه  يكمن  ال  الشخصية  الطائفية  أو 
من  تّيارات  جتنيد  في  مسمومة  ورغبة  خاويًا، 
غير  اجملتمعات  في  اجلمعية  والكراهية  احلقد 
الواعية ضد هذا اإلنسان الناجح بهدف إسقاطه 
وتأليب جماعات من السطحيني ضده دون سبب.. 
الطائفة؟  تلك  أو  الدين  لهذا  ينتمي  أنه  السبب 
أمٍر كهذا؟  أنت بوجه شخصي من  وماذا يضرك 
عن  مختلفة  بأفكار  آخرين  وجود  أن  تتصور  هل 
أفكارك هو مرٌض مميٌت أو وباء قد يؤدي إلى هالكك 

مثالً؟ يجب أن تخجل من نفسك!
إلى  نزوالً  كونه  عن  يعدو  ال  هؤالء  على  الرد 
خبلهم  في  إياهم  ومشاركة  حضيضهم، 
التألق  نعمة  نال  بشخٍص  واألجدر  وتفاهتهم، 
أن  احلاسدين  احلقودين  أولئك  أمثال  وجود  رغم 
حروبهم  ُمتجاهالً  الصفحة،  عليهم  يقلب 
وال  املُستهلكة،  الكالمية  الرخيصة، ومكائدهم 
يجعل لهم وزنًا بالرد ومحاولة تبرير ما ال يستحق 

التبرير.

ما �صاأننا مبعتقداته ال�صخ�صية؟

زينب علي البحراني- 
السعودية

أنه »مالك الصعيد«  كان قديسا عظيما، وعرف عنه 
من  كان  أبنائه،  وسط  األرض  على  يعيش  مصر،  في 
أنقياء القلب املعاينون اهلل، كان رجل اهلل وعيناه دائما 
ويقص  بها،  ويعمل  وصاياه  ويحفظ  اهلل،  طرق  على 
أن وصايا اهلل في عقل وقلب  ويتأكد  أوالده،  بها على 
أبنائه، كان يهتم بأن ينفذ أوالده كالم اهلل، فاإلنسان 
الذي يحب ربنا ينفذ وصاياه، ويجد لذة ونور في وصاياه، 
تنير له الطريق، هذا ما كان يفعله نيافة احلبر اجلليل 
املتنيح األنبا فام أسقف طما وتوابعها مع أبنائه في 

اإليبارشية.
كان األنبا فام يتبع وصيه امللك والنبي 
كالمك  خبأت  فيها:  يقول  التي  داود، 
أحببت  إليك،  أخطأ  ال  لكي  قلبي  في 
كالشهد  كالمك  ووجدت  وصاياك، 
فأكلته، أحلى من الشهد والعسل في 
فمي، كان نيافته يهتم بخالص رعيته 
وأبنائه، وعلى مدار حوالي 38 عاما في 
وصيت  شهرة  ذاعت  وتوابعها،  طما 

وقديسه  الصعيد  مالك  فام  األنبا  املتنيح  سيدنا 
العظيم.

فقد اعطاه اهلل مواهب كثيرة، منها موهبة العطاء، 
بني  تواجده  وكان  والبعيدين،  للخطاة  والتوبة  واحملبة 
أبنائه الكهنة والرهبان والشعب في كل قداس سببا 

عظيما لسعادة احلاضرين للقداس اإللهي. 
وقد عاد كثيرون للتوبة، واالرتباط بالكنيسة بفضله 
وشفافيته وأبوته احلانية، إذ كانت الكنائس ودير أبونا 
يسى في كوم غريب بسوهاج، قد مت تعميرها بصورة 

مبهجة على يد املتنيح احلبيب أبينا األنبا فام.
كان طبيعيا أن ينعيه قداسة البابا تواضروس الثاني، 
املبارك،  األسقف  هذا  القيامة  رجاء  على  نودع  قائال: 
مثلث الرحمات نيافة األنبا فام، أسقف طما وتوابعها، 
قضى  عاما،  أربعني  من  أكثر  الرهبنة  في  عاش 
وكل  طما  في  جديدة  إليبارشية  أسقفا  معظمها 
ومسبحا،  ومعمرا، مصليا  خادما  كان  توابعها، حيث 

وأيضا متأمال ألعمال اهلل العظيمة.
وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني في نعيه ملثلث 
عاش  يديه  على  فام:  األنبا  احلبيب  املتنيح  الرحمات 
محبا للقديسني، ومسبحا مع املالئكة بصورة مذهلة 
ومؤثرة في نفوس كل املشاركني، ومقدما منوذجا رفيعا 
مسبحا  واقفا  رأيته  ما  وكثيرا  الهادئ،  التسبيح  في 
في الدير بني اآلباء الرهبان في كل وقار، املسيح يعزي 
الكنيسة كلها ويعزي كل أبناء إيبارشية طما األحباء، 
كما يعزي أسرته املباركة، وكل أحبائه وعارفي فضله.

فى  خير  إسحق  طوبيا  باسم  ولد  فام  األنبا  أن  يذكر 
بأخميم  »سكال«  لعائلة  ينتمى  وهو   ،1945 فبراير   1
مبحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس الهندسة 
بدير  الراحل  األنبا  والتحق   ،1967 عام  التعدين  قسم 
عام  يونيو  في  النطرون  بوادي  بيشوي  األنبا  القديس 
وفي  بيشوي،  األنبا  مينا  الراهب  باسم  وترهب   ،١٩٧٧
في  القسيسية  درجة  نال  العام  نفس  من  ديسمبر 
طما،  إيبارشية  على  أسقفا  وسيم   ،١٩٧٩ يوليو 
جتليسه  ومت   ،١٩٨٠ عام  مايو  في  سوهاج  محافظة 
على كرسيه في يونيو ١٩٨٠، وتنيح يوم األحد املوافق 
العاصمة  مستشفيات  أحد  في   ،2018 فبراير   25

البريطانية لندن.
في اليوم التالي لنياحته 26 فبراير 2018، مت عمل قداس 
ترحيم وعزاء لألنبا فام ببرايتون Brighton في إجنلترا، 
وقد بدأ في التاسعة من صباح اليوم بتوقيت بكنيسة 
أبرآم ببرايتون، كما مت  السيدة العذراء والقديس األنبا 
إقامة عزاء بقاعة الكنيسة ذاتها عقب القداس وحتى 
الساعة الثانية ونصف ظهراً وذلك حتى ارسل جثمان 

نيافته ألرض الوطن بعدها بأيام.
رجل  فام،  األنبا  الرحمات  مثلث  احلبيب  املتنيح  كان 
اهلل، ورجل الصالة، يقود شعبه ملعرفة اهلل، والدخول 
اهلل  محبة  لعالقة  وصوال  اهلل،  ومخافة  عشرة  في 
اختبارات  في  اإلنسان  دخل  لو  ولذا  معه،  والعشرة 
اإلنسان  معرفة  من  تزيد  االختبارات  فهذه  كثيرة، 
وكلما  اهلل،  صفات  من  صفة  ويختبر  هلل،  ومحبته 
باهلل  وعقله  قلبه  يلتصق  أكثر،  اهلل  اإلنسان  عرف 
أكثر، وهذه هي سمات الكثيرين من شعب إيبارشية 

طما وتوابعها، وميكن ألى شخص أن يعاين هذا حالل 
أبونا يسي في كوم  دير  أو  زيارته إلحدى كنائس طما 

غريب.
وكثيرون  السهل،  أو  الهني  باألمر  ليست  اهلل  معرفة 
عنه  يعرفون  ال  رمبا  ولكن  اهلل،  يعرفون  أنهم  يظنون 
وليست معرفة  رمبا معرفتهم معرفة عقلية،  شيئا، 
معرفة  اهلل،  طريق  في  والثبات  واخلبرة  والعفة  احملبة 
اهلل ال تكون من الكتب فقط، ولكن في احلياة، خاصة 

ملن عاينوا يد اهلل ومحبته لإلنسان في حياتهم. 
كان األنبا فام محبا للجميع، وكان في قداساته يدعو 
اجلميع للتوبه والتناول، فكان يقول أن من 
للتناول  يأتي  أن  يستطيع  بعد  يصم  لم 
يأتي  أن  يستطيع  واخلاطئ  ويصوم، 
ويتوب  ودمه  يسوع  الرب  جسد  يتناول 
سفر  من  للقداس  والقادم  خطيته،  عن 
حضور  يستطع  ولم  يسي،  أبونا  دير  في 
قراءة اإلجنيل فليأت للتناول، ويستعد املرة 
القادم للحضور مبكرا  لنوال بركة قراءة 
للجميع،  محبا  نيافته  كان  القدس،  والروح  اإلجنيل 
كان  لذا  للجميع،  الكنيسة  اهلل،  بيت  أبواب  وفاحتا 

اجلميع يحبونه ويعشقونه.
كبيرة،  وروحانية  عمرانية  نهضة  إيبارشيته  شهدت 
إذ قام األنبا فام بعمل جتديدات كثيرة ملعظم كنائس 
طما، خاصة وأن الكثير منها كنائس أثرية، كما انشأ 
التابعة  املغتربني  استقبال  وبيوت  منازل  من  العديد 
من  العديد  اكتشاف  مت  حبريته،  وفي  للمطرانية، 
باجوس،  األنبا  مثل:  والقديسني،  الشهداء  أجساد 
مهرائيل،  أو  مهراتي  والشهيدة  أوملبيوس،  والشهيد 

وجسد الشهيد أبو فام اجلندي األوسيمي. 
وقام األنبا فام بتعمير دير أبونا يسي ميخائيل، ليصبح 
حتفة معمارية ورهبانية، بني احلصول والزراعات، يشهد 
العديد  أجساد  يشمل  مصر،  صعيد  في  اجلميع  بها 
من القديسني، ويضم أكثر من كنيسة، ويذهب إليه 
اآلالف أسبوعيا، ويكتظ دير أبونا يسي مبئات اآلالف في 

عيده املوافق 10 يونيو من كل عام.
كان مثلث الرحمات احلبيب األنبا فام يطلب من شعبه 
أن يدخل في عالقة قوية مع اهلل، أشبه بالتجارة مع 
اهلل، تبدأ في احلياة وتستمر في األبدية، لنعرفه وجها 
لوجه، خاصة عندما يكشف اهلل ذاته لبعض الناس، 
واملساعدة  والعطاء  واخلير  باحملبة  اهلل  يتاجرون  ممن 
والبذل والرحمة والتوبة والعفة، وكلما تاجرنا مع اهلل، 
كلما نعم علينا اهلل بأمثال أمثال ما نتاجر به معه، 
أو يخطر على  أذن  به  أو تسمع  تراه عني  وأكثر ما  بل 
شعبه  يعرف  بأن  مهموما  فام  األنبا  كان  بشر،  قلب 
اهلل؟  محبة  ذاقوا  وهل  أنفسهم،  يختبروا  وأن  اهلل، 
فاحلياة   .. ال؟  أم  اهلل  عاشروا  وهل  اهلل؟  عرفوا  وهل 

األبدية أن نعرف اهلل.
على املستوى الشخصي، تعرفت على مثلث الرحمات 
وضواحيها  طما  أسقف  فام  األنبا  احلبيب  املتنيح 
ورئيس دير أبونا يسي منذ سنوات، ومنذ أن تقربت من 
حتى  وألسرتي،  لي  ونعمة  بركة  مصدر  وكان  نيافته، 
مصدر  ودعواته  صلواته  كانت  لكندا  هجرتي  قبل 
خير وبركة وحتريك ليد اهلل في حياتي وحياة أسرتي، 
علمني شيئا مهما، يتمثل في أن التجارة مع اهلل، أنا 
»اإلنسان« هو الكسبان فيها، وللتجارة مع اهلل صورة 
الرب،  أخوة  ومساعدة  بالعشور،  الوفاء  منها  عديدة، 
وغيرها،  والصوم...  والتوبة،  لآلخرين،  واحملبة  والصالة 
وعلمني أنني كلما تاجرت مع اهلل، كلمات جتسدت يد 

اهلل باخلير في حياتي وحياة أسرتي. 
ومع  معي،  معجزات  حدثت  نيافته  صلوات  وببركة 
وأسرتي  أنا  وجعلني  فيلوباتير،  وديفيد  كرمي  أبنائي 
أبونا يسي في كوم غريب  الزيارة الدورية لدير  نعشق 

مع دير األنبا شنودة رئيس املتوحدين في سوهاج.
الكثيرون  ويعتبره  عظيما،  قديسا  فام  األنبا  كان 
مالك الصعيد، عمل معجزات كثيرة خالل حياته مع 
بشفاعته  املعجزات  عمل  في  وسيستمر  الكثيرين، 
أبونا يسي  عند رب اجملد، وسيكون من املهم على دير 
ميخائيل،  وإيبارشية طما توثيق هذه املعجزات لرجل 
.. صلواته  ..األنبا فام  .. احلبيب  اهلل القديس العظيم 

وبركته وشفاعته تكون معنا جميعا.

»التجارة مع الله«.. يف حب مالك 

ال�صعيد املتنيح الأنبا فام

مونتريال – عبد املسيح يوسف
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- خصم خاص لكبار السن

MOSTAR MEDICAL PHARMACY

Dimiana Botros, 
R. Ph, BscPhm, CDE

أصبع اهلل!
بقلم: عـادل عطيـة

 »عقلة اإلصبع«، قصة للكاتب الياباني »موموكوإيشي«، يستمتع كل 
من يقرأها، مبا فيها من آيات اخليال اإلنساني!

لكن توجد قصة حّية عن ثالث ُعقل، في إصبعنا، رائعة ومثيرة، كتبها 
اهلل بإصبعه املقدسة، في تالفيف دماغنا وعقلنا املفكر، كما كتب بها 
العشر كلمات على لوحي احلجر، التي هي وصاياه، وكتب بها على التراب 
خطايا املشتكني على املرأة، التي هي خطايانا؛ ليصّور بها شيء من ذاته!

فلإلصبع ثالثة أجزاء، كل جزء منها عقدة متصلة بعضها ببعض:
اجلزء األول األصلي، شبه: »اآلب«.

واجلزء اآلخر الذي فيه الظفر، شبه: »اإلبن املولود من اآلب«.
واجلزء األوسط، الذي في اجلزئني، شبه: »الروح القدس«.

الروح القدس، متصل  فكما أن اجلزء األوسط متصل باجلزئني ثابت فيهما، وخارج من اجلزء األصلي، كذلك 
باآلب واإلبن ثابت فيهما، خارج من اآلب غير منفصل منهما!

وكما أن اجلزء األوسط من اإلصبع غير منفصل عن اجلزئني، وظاهر منهما كأحدهما، وخارج بغير انقطاع وال 
انفصال، كذلك الروح القدس، غير منفصل من اآلب واإلبن، وظاهر فيهما كأحدهما بغير انقطاع وال انفصال!
وكما أن اجلزء األوسط واألخير من اإلصبع ينزالن ويطلعان، وال ينفصالن من اجلزء األصلي، واجلزء األصلي ال ينزل 
وال يصعد، كذلك فإن اإلبن نزل من السماء وجتسد، والروح القدس نزل على اإلبن كما رآه يوحنا نازالً عند نهر 
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Call now to order
Unlimited Canada and USA 

Home Phone
For limited time

Only $11.99 month*

Using your existing high-speed Internet 
connection to get unlimited calling to Canada/USA

•	No contract
•	No Credit Check
•	No Hidden fees
•	Free Smart Phone app

All home phone features (Voice mail, Caller ID, 
Call waiting, Call

forward, Three-way conference Call, 
SMS forwarding, Call ID Blocking)

One-time registration fees 
for only $50 CAD    

 Call to order now 
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

اأقباط املهجر وطنيون وقت النتخابات 

والتربعات وال�صتثمارات والزيارات 

الرئا�صية، خونة وقت العرتا�ض على 

املظامل واملطالبة بحقوق املواطنة 

وم�صاندة الق�صايا احلقوقية. ل�صنا لعبا 

بالزمبلك حتركوها كيفما �صئتم. ردود 

اأفعالنا حتددها مواقفكم ل اأوامركم ول 

ابتزازكم وم�صاوماتكم. 

دول اأندراو�ض

�صكرتري حترير 

جــود نيــوز

اجلل�صات العرفية و�صمة عار 

فى جبني م�صر 

اأم احل�صارة ومهد ال�صمري
سمير بشاي

ياسيادة الرئيس أين تقع اجللسات العرفية فى ضمير ووجدان دول 
العالم كله ؟!!..

اجللسات  إن   .. توجد  ال   
أن  تريد  ال  التى  الصغيرة  األسر  إال فى  العرفيه ال تصلح 
تلجأ للقضاء فى املشاكل اإلسرية الصغيرة حفاظاً على 

سمعة األسرة أو توفيراً لتكاليفها الباهظة . 
أما اخلالف بني أشخاص عاديني ينتمون الى عقائد مختلفة 
فال ميكن حله إال بالقانون العام الذى يعرفه كال الطرفني 

ويدينون بالوالء له .
إن ما تقوم به أجهزة الدولة هو القبض على افراد من أسرة اجلانى وكذلك من أسرة اجملنى عليه حتى 
ميكن استخدامهم فى لعبة املوازنات ... وهى ان يقبل اجملنى عليه الشروط التعسفية للصلح ومنها 
التهجير القصرى أو دفع غرامة ال طاقة له بها وإال لن يفرج عن باقى افراد أسرة احملبوسني ظلما ؟!!!

.. واين ضمير البشر وضمير اإلنسانية  أين كرامة الدولة فى مثل هذه املوازين واين عدالة القانون 
وضمير العالم كله فى مثل هذه األفعال ؟!!! واين ضمير مصر وهى مهد الضمير .

ياسيادة الرئيس إن املشاريع الضخمة التى تقوم بها قد تبنى الدولة ماديا واقتصاديا ولكنها ال تبنى 
النفوس ؟!! وال تبنى الضمائر وال تبنى االنسان السوى ولكنها ستضع االنسان املصرى فى قائمة “ 
اللى تكسب بيه إلعب بيه “ .... هل هذا هو ما تريد من االنسان املصرى ياسيادة الرئيس بعد سنوات 

من حكمك التنموى ؟!!!
برنامجك  أولويات  أولى  تكون  ان  يجب  مصر  فى  العرفية  اجللسات  الغاء  إن   ... الرئيس  ياسيادة 
عدل  وليس  كله  العالم  فى  املعروف  العام  القانون  عدل  الى  املصريون  ليتطلع  اجلديد  االنتخابى 

املصاطب املعروف فى قرى وجنوع مصرنا احلبيبة فقط ؟!!!

1-844-355-6939
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
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 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

  soarin.homes@ gmail.com برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
وسوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 اعلنت toronto real estate Board أن 5,175 منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام MlS خالل 
املنازل  باملقارنة مببيعات  املائة  انخفاض مبقدار 34.9 في  النتيجة  فبراير 2018. ومتثل هذه  شهر 

املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام 2017 حيث كانت عدد الوحدات املباعة 7,955 وحدة.
 وفي مدينة تورونتو فقط، والتي مثلت 39.9 في املائة من املعامالت، كان متوسط السعر شامل 
كل أنواع املنازل 806,494 دوالر باملقارنة 859,210 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضي وذلك 
الي  البيع  إإنخفض متوسط سعر   )»GtA )»905 املائة.  وفى باقي ال بانخفاض قدرة 6.14 في 
743,196 دوالر باملقارنة 886,145 دوالر لنفس الشهر من العام املاضي بانخفاض قدره 16.13 في 
املائة.  وفي مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة على 1,631 شقة خالل 
شهر فبراير 2018. استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   

سعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GtA 529,782 دوالر بإرتفاع 
قدره 10.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى 570,275 دوالر بارتفاع 
قدره 10.70 في املائة. وفى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 435,216 دوالر بارتفاع 

قدره 7.60 في املائة.
:GtA بيان حتركات السوق ل

Sales Average Price

416 905 Total 416 905 Total

Detached 524 1,645 2,169 1,282,240 911,065 1,000,736
Yr./Yr. % Change -33.60% -43.30% -41.20% -18.60% 17.80% -17.20%
Semi-Detached 146 308 454 985,902 648,338 756,894
Yr./Yr. % Change -26.30% -29.80% -28.70% -9.00% -9.10% -8.60%

Townhouse 183 664 847 776,642 600,671 638,691

Yr./Yr. % Change -28.20% -26.40% -26.80% 15.50% -8.10% -2.90%

Condo Apart-
ment 1,142 489 1,631 570,275 435,216 529,782

Yr./Yr. % Change -29.90% -32.80% -30.80% 10.70% 7.60% 10.10%
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

توني كامل

بيع وشراء
العقارات السكنية

والتجارية

عـقـاراتالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 2

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200
Email : irene.awad@century21.ca

Fax: (905) 721-0467
Email : temon_rassem@centum.ca

2014

Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 
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www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ
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Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

Alphons Beshay, Ph.D.
Courtier Immobilier - Real Estate Broker

Cell: 514-812-8294  amak-estate@hotmail.com 

1-844-355-6939
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عامل العقارات

طبقا لتقرير عن االستثمار في العقارات التجارية بكندا عن عام 2017 فقد جتاوزت االستثمارات 43 مليار دوالر 
بزيادة %25 عن عام 2016، ويتوقع اخلبراء أن يحقق أيضاً عام 2018 رقما قياسيا أخر. وتبعا لذلك مازال الطلب 

على اإليجارات يفوق املعروض منها ومن املتوقع أن يستمر السوق على هذا احلال إلى عام .2020
ارتفاع الفائدة على القروض  وهذه التوقعات تتحدى رغم التأثيرات السلبية لنتائج مباحثات »النافتا« وأيضاً 
املستأجر  إلى حتميلها على  يدفعهم  قد  مما  العقارات  مالكي  إضافية على  أعباء  بدورها تضع  التي  العقارية 
فتزداد بذلك اإليجارات، وتعتبر كندا ضمن أربع دول في العالم حتقق فيها االستثمارات العقارية أرقاما قياسية 

عاما بعد عام.  
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

االستثمار العقارى التجاري 
يحقق رقما قياسيا لثالث عام على التوالى  اإعداد: اإدوارد يعقوب

Property management - إدارة عقارات
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SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319
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مجلة »مرآة التاريخ«- فرنسا
أصل »الستار احلديدي«

تُنسب عبارة »الستار احلديدي«، عادة إلى السير 
الواقع إلى  ونستون تشرشل، لكنها تعود في 
قامت  فحني  اليزابت،  الراحلة  بلجيكا  ملكة 
أملانيا بغزو بلجيكا عام ١٩١4، منتهكة بذلك 
أفضت  السيادة،  حقوق  وكل  تعهداتها  كل 
اليزابت بأفكارها إلى الكاتب بيار لوتي  امللكة 
الذي نشر مقابلة معها، وفي ذلك احلوار أعلنت 
صاحبة اجلاللة البافارية املولد أن ستاراً حديدياً 

انتصب بيني وبني عائلتي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مجلة »كانديد«- فرنسا
طقوس املدينة احلديثة

قبل  شخص  كل  ميارسه  كان  ما  هو  التمرمي 
وركوب  املشي  يشمل  وكان  السيارة  اختراع 
كان  لذلك  آخر،  إلى  مكان  من  للتنقل  اخليل 
الفرد، كاألكل وتقليم  جزءا أساسيا من حياة 
بني  جدل  موضوع  ممارسته  تكن  ولم  األظافر، 

الناس.
وهي  املنظمة،  الرياضية  األلعاب  ظهرت  ثم 
وهواجس  ونظريات  وأخالقاً  شروطاً  حتمل 
جديدة،  طقوساً  حتمل  آخرى،  وبعبارة  جديدة 
في  االحتفاالت  جترى  اسبوع  نهاية  كل  ففي 
ألف   4٠ أو  ألف   3٠ ويحضر  معابد مكشوفة، 
مؤمن ليتأملوا كهنتهم وهم يقضون ساعتني 
املؤمنون  هؤالء  يتجمع  وقد  كرة،  ركل  في 
درجات  موكب  ليتابعوا  الطرقات  جوانب  على 

الشمامسة.
أما الطقس األكثر هيبة، ذلك املوصوف بـ »الفن 
»قسيسان«  يترأس  حيث  ليال  فيتم  النبيل« 
وجه  إلى  اللكمات  أحدهما  فيه  يوجه  قداساً 

اآلخر وبطنه وكبده حتى ينهار أضعفهما.
وهذا يعني أن الرياضيني احملترفني ليسوا أناسا 
ينمون أجسادهم على نحو متناسق يجعلهم 
أكثر وسامة أو صحة لكنهم ممثلون أو مهرجو 
تطوير  في  البشاعة  حد  إلى  يفرطون  سيرك 

قدرة جسدية معينة لديهم. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مجلة »اوروبا فرصوفيا«
التاريخ ال يعيد نفسه

في حفلة استقبال في مدينة فيالنوف، التقى 
الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول املمثلة 
تيزكيفيكز.  بياتا  البولونية  السينمائية 
دور  متثيل  من  تواً  انتهت  أنها  هذه  فأخبرته 
بونابرت.  نابليون  عشيقة  فاليفسكا  السيدة 
االمبراطور  أفهم  بدأت  »اآلن  ديجول:  فقال 
نفسه،  يكرر  ال  التاريخ  احلظ  ولسوء  نابليون، 
وانا  فاليفسكا  السيدة  من  كثيرا  افتى  فانت 
املمثلة:  فاكملت  التعبير،  خانه  وهنا  اكثر...«، 

»اطول كثيرا من نابليون«.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجلة »لوهيريسون، فرنسا
بحثاً عن اجلديد

وعّبرا  األثاث،  لبيع  محل  إلى  عروسان  ذهب 
عن رغبتهما في شراء قطع غير مألوفة كلياً 
الشاب:  فقال  اجلديدة،  شقتهما  لتأسيس 
»نريد شيئاً لم يجربه أحد قبلنا«، أجاب البائع: 
قبلكما،  أحد  يجربه  لم  شيئاً  هناك  »حسناً، 

وهو أن تدفعا نقداً مقابل أثاثكما«!

ديلي تليجراف- بريطانيا
فيس بوك يدفع أمواال 

لضحايا اإلرهاب إلقناع 
املتطرفني بالعدول عن 

أفكارهم

البريطانية،  تليجراف  ديلى  ذكرت صحيفة 
االجتماعى،  للتواصل  فيسبوك  موقع  أن 
من  واإلرهاب  التطرف  لضحايا  امواال  يدفع 
أجل »اقناع« األشخاص الذين يعلقون على 
أى مواد متطرفة أو يشاركونها بالعدول عن 
التطرف  إلزالة  مسعى  فى  التصرف،  هذا 

من على املوقع.
 56٩ بني  من  أنه  الصحيفة،  وأوضحت 
شخصا مت االتصال بهم، وأجرى ٧6 محادثة 
أظهرت  متطرفة  مواد  على  معلقني  مع 
الوزراء  رئيسة  أن  إلى  ايجابية.ولفتت  بوادر 
البريطانية تيريزا ماى انتقدت مرارا شركات 
وفيسبوك  وتويتر  يوتيوب  تكنولوجية مثل 
لتجنيد  بؤرة  املواقع  هذه  أصبحت  أن  بعد 

املتطرفني.
من  اآلن  البريطانية  احلكومة  وتتوقع 
فى  املتطرف  احملتوى  يزيل  أن  فيسبوك 
تؤكد  إذ  حتديده،  من  ساعتني  غضون 
دائما  العمالقة  التكنولوجية  الشركة 
ناشرا.ووفقا  وليست  حيادية  منصة  انها 
على  جتريبى  برنامج  استعان  للصحيفة، 
بأشخاص  ماسنجر  فيسبوك  تطبيق 
هجوم  من  الناجى  بيدويل،  كولني  بينهم 
راح  الذى   ،2٠١5 يونيو  فى  االرهابى  تونس 

ضحيته 3٨ شخصا.
وحتدث بيدويل مع اشخاص بدا انهم يؤيدون 
التطرف من خالل حساب مزيف على املوقع، 
ومت تكليفه بتحدى آراء هؤالء االشخاص من 
معه.وأوضحت  حوار  فى  اشراكهم  خالل 
الديلى تليجراف أن بيدويل ومجموعة اخرى 
من  يتألفون  بهم،  االستعانة  مت  الذين  من 
أو  اإلرهاب  من  ناجني  او  سابقني  متطرفني 
مستشارين مدربني، حصلوا على 25 جنيها 
ساعات   ٨ ملدة  الساعة  فى  استرلينيا 

اسبوعيا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   صحيفة »دايلي ميرور«- لندن
النجوم البشرية

من  مكون  بريطاني  كشفي  فريق  كان 
منطقة  عبر  ليلية  بجولة  يقوم  فتى   ١2
اعتماد  رغم  على  طريقه  فضل  ويلتشير، 
وجهتهم  لتحديد  النجوم  مسار  الفتيان 
حتديدا دقيقا، وفسر قائد البعثة دون ايفانز 
انطلقنا،  »حني  كاآلتي:  بعد  ما  في  األمر 
اخترنا أكثر النجوم بريقا ولكن لسوء احلظ، 
ظهر أن النجم ليس إال مركبة فضائية من 

صنع بشري«.

   صحيفة »النيويورك تاميز«
السجائر القاتلة

الصحة  خدمات  لرئيس  اجلديد  التقرير  جاء 
العامة في الواليات املتحدة عن أخطار التدخني 
الذي  التقرير  من  ترويعاً  أكثر  الصحة  على 

أصدرته دائرته ذاتها قبل ١5 سنة.
القلب  بأمراض  التدخني  ارتباط  على  فاألدلة 
والسرطان قويت كثيراً، وتربط املعطيات اجلديدة 
القصبات  أمراض  من  متزايد  وعدد  التدخني  بني 
املعاكسة  واالستجابات  واحلساسية  الهوائية 
احلوامل  إلى  بالنسبة  أما  العقاقير،  تناول  عند 
للكيميائيات  املعرضني  والعمال  واألطفال 

السامة، فالتدخني أشد خطراً.
»يبدو  بقوله:  األمريكي  الصحة  وزير  ويجمل 
التدخني اليوم أشد خطراً بكثير مما كان يبدو من 
قبل«، ولن يثير هذا االستنتاج اسغراب أحد في 
الواقع، فمعظم املدخنني يعي اخلطر جيدا كما 
ذلك،  يود  أنه  أو  عنه  االنقطاع  حاول  اغلبهم  أن 
على  نقضي  كيف  قائمة:  تظل  املشكلة  لكن 

»عادة التبغ؟«.
سوى  التقرير  يعطينا  ال  النقطة  هذه  وحول 
إال  نعرف  ال  أننا  الغريب  من  إذ  عامة  ارشادات 
بدأ  إلى  الناس  تدفع  التي  األسباب  عن  القليل 
التدخني أو عن طريق مساعدتهم  للتوقف عنه، 
لذلك البد من أن ينتقل تركيز البحوث من التثبت 

من األخطار إلى استكشاف العالجات.

دوتشيه فيليه- املانيا
إقامة أول شبكة للهواتف 
احملمولة على سطح القمر 

العام املقبل

تقام على سطح القمر العام املقبل أول شبكة 
من  التقنية  عالي  بثا  تتيح  احملمولة  للهواتف 
سطح القمر إلى األرض في إطار مشروع لدعم 

أول بعثة للقمر ممولة من القطاع اخلاص.
ملعدات  ونوكيا  أملانيا  فودافون  شركتا  وقالت 
إنها  السيارات  أودي لصناعة  الشبكات وشركة 
 5٠ مرور  بعد  وذلك  البعثة،  لدعم  معا  تعمل 
الطيران  إدارة  رواد فضاء من  أول  عاما على سير 

والفضاء األمريكية )ناسا( على سطح القمر.
شريكا  نوكيا  اختارت  إنها  فودافون  وقالت 
في  للعمل  مجهزة  شبكة  لتطوير  تكنولوجيا 
يزن  صغير  جسم  هيئة  على  ستكون  الفضاء 

نحو كيلوغرام واحد.
شركة  مع  تعمل  الشركات  أن  فودافون  وذكرت 
إطالق  بهدف  برلني  في  ساينتستس«  »بي.تي 
منت  على  كنافيرال  كيب  من   2٠١٩ في  املهمة 

صاروخ فالكون ٩ تابع لشركة سبيس إكس.
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اضراب العاملني بعقود في 

جامعة يورك عن العمل
متثل  التي  النقابة  قالت 
في  بعقود  املوظفني 
أعضاء  من  يورك  جامعة 
التدريس ومساعدي  هيئة 
املدرسني ومساعدي طلبة 

وموظفي  البحوث  ومساعدي  العليا  الدراسات 
املقرر  من  ليس  أنه  السجالت،   وحفظ  املكتبات 
استئناف املفاوضات مع إدارة اجلامعة وان العاملني 

بعقود مؤقتة قد بدأوا اضراب عن العمل منذ أيام.
وقال الفريق املفاوض من النقابة أنهم صوتوا على 
رفض العرض النهائي من اجلامعة بعد ستة أشهر 
القضايا ال  وأن موقفهم من بعض  املفاوضات  من 
يورك   جامعة  إدارة  وإن  اجلامعة،  موقف  مع  يتفق 
ومساعدي  التدريس  هيئة  أجور  حتسني  رفضت 
الوظيفي  األمن  توفير  رفضت  كما  املدرسني  
للعاملني بعقود مؤقتة والذين عليهم أن يتقدموا 

كل عام بطلب توظيف جديد.
املوظفني  من   ٨٠٠ إعادة  أيضا  اجلامعة  ورفضت 
املساعدين في الدراسات العليا وقالت »أل« لتحديد 
والعنف  العنصرية  وملناهضة  املنصفة  األولويات 
اجلنسي في احلرم اجلامعي، وأكدت النقابة أيضا أن 
جامعة يورك تخبئ 3٧ مليون دوالر أرباح حصلتها 
العام املاضي وحده، وهذه األرباح تزداد بشكل مطرد 
سنويا وتتجاهل اجلامعة حقيقة أن أجور مساعدين 

املدرسني والعاملني بعقود حتت خط الفقر.
الذي  العرض  أن  اجلامعة  إدارة  من  متحدثة  وقالت 
قدمته اجلامعة يوم ١ مارس يشمل مزايا محسنة 
السنة وحتسني  في   %2 أكثر من  األجور  زيادة  مثل 
بعد  ولكن  اآلخرى  الفوائد  وزيادة  الوظيفي  األمن 
إلى  التوصل  ميكن  لم  النقابة  طلبات  استعراض 
أنها  اجلامعة  إدارة  وقالت  احلالي،  الوقت  في  إتفاق 
التي  الفئات  وإن  اإلضراب  اثناء  مفتوحة  ستظل 
مقرر  هو  كما  عملها  في  تستمر  سوف  تتأثر  لم 
واخلدمات  اإلدارية  واملكاتب  واملطاعم  املكتبات  وإن 

اآلخرى ستظل مفتوحة.

9

الغذائية  في  سحبت شركة لوبالوس للمواد 
من  معينة  أنواع  بعض  اجلاري  الشهر  بداية 
وجود  بسبب  سلفا  املطهي  اجلمبري  عبوات 
بعض اجلمبري بها غير مطهي وهذا قد يحتوي 
على بكتريا ضارة، وتقول وكالة فحص الغذاء 
وكل  جرام   3٠٠ تزن  العبوات  هذه  أن  الكندية 
رطل به من 56 إلى 65 واحدة من اجلمبري، وقد 
بيعت هذه العبوات عبر البالد من خالل متاجر 
لوبالوس، نوفرلز، فورتينوس، ريال كنديان سوبر 
وكالة  وتقول  وبروفيجو،  دمينيون،  ماركت،  
الذين  املستهلكني  أن  الكندية  الغذاء  فحص 
أو  منه  يتخلصوا  أن  يجب  املنتج  هذا  لديهم 
يعيدوه إلى املتجر الذي أشتروه منه واذا شعروا 
باملرض منه يجب أن يروا الطبيب، هذا ولم ترد 
أية تقارير عن إصابة أحد مبرض جراء هذا املنتج 

حتى اآلن.

 »لوبالوس” تسحب عبوات من 
مدارس كاثوليكية بأونتاريو تُعلن اجلمبري املطهي لتلوثها بالبكتريا

عدم دعمها للمنظمات املناقضة 
للمبادئ املسيحية

صوت أعضاء مجلس إدارة املدارس الكاثوليكية 
تقع  التي  املنطقة  وهي  هالتون  منطقة  في 
جنوب أونتاريو وتضم مدينة برلينجتون وميلتون 
واوكفيل وهالتون هيل – والتي تضم 46 مدرسة 
ألف   33 نحو  وبها  ثانوية  مدارس  و٩  إبتدائية 
طالب يدفعون حوالي ١2 مليون دوالر في السنة 
اخليرية  اجلمعيات  منح  عدم  على  باملوافقة   –
التي تدعم أنشطة تنتهك حرمة احلياة مباشرة 
أو غير مباشرة من احلمل إلى الوفاة الطبيعية 
أية تبرعات وهذا سيكلف هذه اجلمعيات اخليرية 
التي تقوم بدعم اإلجهاض ووسائل منع احلمل، 
اخلاليا  بحوث  أو  الرحيم،  والقتل  التعقيم، 
التي  األنشطة  من  وغيرها  اجلنينية  اجلذعية 

تنتهك حرمة احلياة ماليني الدوالرات.
الكاثوليكية  االجنليزية  اجلمعية  رئيس  وقال 
القرار  هذا  يعارض  أنه  أونتاريو  في  للمعلمني 
تبرعات  جمع  عن  الطالب  سيوقف  والذي 
احمللية  واملستشفيات  العاملية  للمنظمات 
التي  واي  ويونايتد  الكندية  السرطان  وجمعية 
تضم حتت سقفها 3٠ منظمة آخرى غير ربحية 
والتي تشجع استخدام وسائل منع احلمل، هذا 
الكاثوليكية  املدارس  إدارة  مجلس  وسيقوم 
املدارس  من  املالية  الهبات  مبراجعة  هالتون  في 

لضمان اإلمتثال لقرار اجمللس.

أعلنت حكومة كندا الليبرالية في بنود ميزانيتها 
فئة  من  الورقية  العملة  إلغاء  عن   2٠١٨ لعام 
لشراء  قانونيا  بها  التعامل  يقبل  ولن  دوالر   ١٠٠٠
عن  الكندي  املركزي  البنك  توقف  حيث  األشياء، 
تلقب  كانت  والتي  العملة  هذه  وإصدار  طباعة 
الضارب  اإلرجواني  لونها  )بينكيس(  بسبب  باسم 
إلى احلمرة منذ عام 2٠٠٠ بناء على رغبة الشرطة 
الفيدرالية الكندية كجزء من خطة للقضاء على 

التزوير والتهرب من الضرائب وغسيل األموال.
جدير بالذكر أنها ليست هي العملة الورقية الوحيدة التي مت إلغاؤها فهناك أيضاً العمالت الورقية من 
فئة 5٠٠ دوالر، و2 دوالر، و1 دوالر والتي لم يعد البنك املركزي يقوم بطباعتها اآلن، وأصبح من النادر رؤيتها 
ولم تعد صاحلة لالستعمال وباختصار لم تعد هذه العمالت الورقية قانونية لدفع ثمن األشياء ولكن ال 
يزال هناك حوالي 2٠٠ ألف عملة ورقية من فئة 2 دوالر قيد التداول، وأيضا هناك على األقل ١5١ ألف دوالر 
من فئة ١ دوالر ال تزال في حوزة الكنديني، وبسبب قدرة احلكومة على إلغاء بعض العمالت قانونيا فيجب 

على الناس احملافظة على استخدام العمالت احلديثة اجلديدة التي يصعب تزييفها.
وتطمئن حكومة كندا شعبها الذين ال يزالوا يحتفظون بأي من العمالت الورقية امللغاة بأن بنك كندا 
ال يزال يفي بقيمة هذه العمالت إذا مت إيداعها في البنك، ومن املعروف أنه في عام 2٠١2 مت إلغاء ووقف 
التعامل بالسنت وتقريب األرقام الصغيرة إلى الكبيرة في املعامالت املالية، وأيضاً من املهم أن نعرف أن 
العملة الورقية فئة 25 دوالر والتي طبعت عام ١٩35 أصبحت اآلن بدون قيمة ولم يعد ممكن استعمالها 

أو وضعها في البنك ويشرح هذا األمر على املوقع االلكتروني للبنك املركزي الكندي.

كندا تفوز بجائزتني في »أوسكار« هذا العام 

أجنلوس،  لوس  في  أُقيمت  والتي  التسعني  األوسكار  دورة  في 
جائزتي  على   فيلنوف  دوني  الشاب  الكندي  اخملرج  حصل 
أوسكار، األولى ألفضل تصوير والثانية ألفضل تأثيرات بصرية 
عن فيلم اخليال العلمي »بليد رانر«، وهو الفيلم الذي مت عرضه 
في دور العرض السينمائية في شهر أكتوبر املاضي، وتعدت 
بعد  »فيلنوف«  واعتبر  دوالر،  مليون   185 الـ  الفيلم  ميزانية 
أن  ميكنه  أنه   - قوله  بحسب   - الكبير  الفيلم  لهذا  إخراجه 

يسلم الروح بعدما أجنز ما كان يريد إجنازه في حياته. 
اخملرج  أن  إلى  اإلشارة  فاز بجائزتني فقط، وجتدر  ولكنه  »دوني فيلنوف« مرشحاً خلمس جوائز  وكان فيلم 
»دوني فيلنوف« مولود مبقاطعة كيبيك، ويذكر أن الفيلمني العربيني من دولتي لبنان وسوريا، واللذان فازا 

بترشيحني عن فئة األفالم األجنبية وفئة األفالم الوثائقية، لم يفوزا بأي جائزة.

 »املركزي الكندي« يلغي العملة الورقية فئة 1٠٠٠ دوالر

٨٠ مليون دوالر متويل لتجديد قائمة أسماء املمنوعني من 

السفر بالطائرات
مليون   ٨٠ مبلغ  عن  قليال  يزيد  ما  ستوفر  أنها  الكندية  احلكومة  قالت 
دوالر على مدى اخلمسة سنوات القادمة لتجديد قائمة أسماء املمنوعني 
واعتبرت مجموعة  بهذا  اخلاص  الكمبيوتر  ونظام  بالطائرات  السفر  من 
»األطفال املمنوعني من السفر« - والتي تدافع عن هؤالء الذين قد تتشابه 
أسماؤهم مع األسماء املوضوعة في قائمة احلظر –  هذا  انتصارا، وهذه 
مع  عائلة  تسافر  مرة  في كل  أنه  وقالت  عامني  قبل  تأسست  اجملموعة 

القائمة احملظور سفرها جوا يخضع الطفل  أطفالها ويحدث أن يتشابه اسم طفل لها مع اسم على 
لفحوص أمنية إضافية ويتم وضع عالمة أمام اسمة وتتأخر األسرة وأطفالها لعدة ساعات.

وكانت هذه اجملموعة تطالب بتجديد نظام الكمبيوتر وذلك باعطاء رقم خاص لكل شخص يثبت بعد 
فحصه أنه ال ميثل أي خطر على اآلخرين، واجتمعت هذه اجلماعة مع وزير املالية الفيدرالي ملناقشة محنة 
هؤالء الذين قد تتشابه أسماؤهم مع األسماء في قائمة احلظر، وقال وزير السالمة رالف جودال أن التمويل 
احلكومي سيساعد على بناء برنامج جديد للكمبيوتر من األلف للياء يساعد على ضمان احملافظة على 
اخلصوصية والعدالة مع معاجلة االمور األمنية وتوفير السالمة للكنديني، ومن غير الواضح متى سيتم 

تشغيل البرنامج اجلديد.

الدوالر الكندي ينخفض إلى أقل من 77 سنت أمريكي
انخفضت قيمة الدوالر الكندي إلى أدنى مستوى له مقابل الدوالر األمريكي ووصل إلى ٧6٫٩2 سنتا من 

الدوالر االمريكي قبل أن يرتفع ثانية إلى ٧٧ سنتا.
وكانت قيمة الدوالر الكندي قد وصلت إلى ٨١ سنت أمريكي في شهر فبراير املاضي ولكن بدأت قيمته 
كندا  بني  اجلارية  املفاوضات  على  بظالله  يلقي  التجارية  احلماية  حديث  بدأ  أن  منذ  تدريجيا  تنخفض 
والواليات املتحدة واملكسيك لتحديث إتفاق التجارة احلرة في أمريكا الشمالية )نافتا( الذي بدأ عام ١٩٩4 

والذي هدد دونالد ترامب باإلنسحاب منه إذا لم يتلقى عرضا أفضل من كندا لفائدة أمريكا.
الواليات  إلى  منتجاته  تصدير  على  كبيرا  اعتمادا  يعتمد  الذي  الكندي  االقتصاد  على  هذا مخاوف  وأثار 
 %25 بـــ  الصلب  واردات  على  اجلمركية  التعريفة  رفع  إلى  باإلشارة  ترامب  دونالد  قيام  وبعد  املتحدة 
وااللومنيوم بــ١5% أدى هذا إلى هبوط أكثر في قيمة الدوالر الكندي حيث أن كندا تصدر ألمريكا سدس 
واردتها من الصلب، ونصف واردتها من االلومنيوم، هذا وقد انخفضت قيمة الدوالر الكندي أمام عدد من 
العمالت األجنبية مثل البيزو املكسيكي والني الياباني وكان حديث دونالد ترامب عن فرض جمارك على 

منتجات الصلب وااللومنيوم قد رفع قيمة الدوالر األمريكي.

مسيرة من طالب املدارس الكاثوليكية 
اعتراضا على قرارها بعدم دعم 

املنظمات التي تنتهك قدسية احلياة

يحاول أولياء األمور والطالب في منطقة هالتون 
الكاثوليكية  املدارس  إدارة  مجلس  قرار  وقف 
هناك بقطع املعونات املالية عن اجلمعيات اخيرية 
الكاثوليكية،  املبادئ  مع  مبادئها  تتفق  ال  التي 
وقام أكثر من ١١ ألف شخص في بداية الشهر 
اجلاري بالتوقيع على عريضة على االنترنت تطالب 
للغة  نظرا  أنه  الطالب  وقال  قراره  بإلغاء  اجمللس 
األموال  جمع  سيمنع  هذا  فإن  للقرار  الغامضة 
فوكس  تيري  مؤسسة  فيها  مبا  للمنظمات 
وقال  واليونيسف  املرضى  األطفال  ومستشفى 
رئيس مجلس الطلبة من مدرسة )املسيح امللك( 
القيم  تنتهك  التي  اخليرية  املؤسسات  إدراج  أن 
الكاثوليكية بطريقة غير مباشرة سيجعل من 
تساند  التي  للمنظمات  أموال  جمع  املستحيل 

الطالب منذ وقت طول.
ففي العام املاضي مت جمع ١٠٠ ألف دوالر جلمعية 
السرطان الكندية ولن يكون من املمكن اآلن جمع 
أموال لها بسبب األبحاث اجلارية فيها عن اخلاليا 
اجلذعية، وتسأل طالبة من الصف العاشر قائال إذا 
نحن لم نساعد اآلخرين فكيف نكون كاثوليك؟ 
بينما جتمع آالف األشخاص في مسيرة ضد القرار 
قرارهم  بجانب  اجمللس  أعضاء  املستشارين  وقف 

متمسكني به.
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كيف تنت�صر على اخلوف؟

حب االستطالع:
من أكثر األشياء التي يستاء منها الناس، هو 
لذلك  آخرين،  من  »مراقبون«  بانهم  الشعور 
أو  التنصت،  أو  السمع  استراق  عادة  احذر 
في  أو  البيوت،  في  الناس  نحو  النظر  اختالس 

خلوتهم، أو في شرفات مساكنهم.

االبتسام:
الذوق،  على  ودليل  الرقة  عنوان  »االبتسام«، 
به،  تقوم  ما  لكل  مالزمة  اإلبتسامة  فاجعل 
عند املصافحة أو عند اللقاء أو الوداع، أو عند 
أو  الشكر،  تقدمي  عند  أو  شيء،  عن  السؤال 
عند طلب املساعدة، أو عند إسداء النصيحة، 
اخلبر  غلف  احملزنة،  األخبار  ابالغ  عند  حتى  بل 

بابتسامة رقيقة تعبر عن االهتمام والود.

عادات:
العامة  اللياقة  مع  تتنافى  التي  العادات  من 
وكذلك  اليد،  أصابع  طرقعة  عادة  للشخص، 
تقليب  عند  الفم  من  اليد  أصابع  تبليل 
صحية  غير  عادة  وهي  الورق،  أو  الصفحات، 

أيضاً.

اأ�صول ولياقة ت�صرف

تتملكنا اتيكيت التعارف املشاعر  من  مجموعة  هو  اخلوف 
على  يؤثر  سوف  ما  هناك  أن  نشعر  عندما 

استقرار حياتنا وسعادتنا.
واخلوف احلقيقي هو نتيجة حتمية عند رؤيتنا 
للخطر القادم نحونا. واخملاوف قد تكون وسيلة 
الناس  ولبعض  اخملاطر،  من  حلمايتنا  جيدة 
وعائقا  لهم  محطما  سلبيا  عامال  يكون  قد 
ومعظم  احلياة،  مبباهج  التمتع  من  مينعهم 
املبكرة  للطفولة  تعود  السلبية  اخملاوف 
للمعاناة من اخلبرات غير السعيدة، أو رمبا من 
نقص احلب وعدم القبول من األبوين أو احدهما.

بشكل  واالنتشار  للنمو  قابلة  اخلوف  وبذور 
السلوكيات  من  للكثير  يرجع  وهذا  مذهل، 
أن  دون   - وتساعد  حياتنا  في  نتخذها  التي 
ما  كان  فإذا  بداخلنا،  اخملاوف  منو  على  ندري- 
تكون  فسوف  الفشل،  من  اخلوف  هو  يحركنا 
نظرتنا لألمور في األغلب من الزاوية السلبية 
املظلمة، وهذا بالطبع سيزيد من مقدار اخلوف 

بداخلنا.
تتخذها  أن  ميكنك  كثيرة  خطوات  وهناك 
للتغلب على اخملاوف املتراكمة بداخلك، ولكن 
يجب أن تدرك أن اخملاوف التي تراكمت بداخلك 
كاٍف  وقت  إلى  حتتاج  مدى سني عمرك،  على 
للتخلص منها، ويلزمك فقط أن تكون لديك 

الرغبة في ذلك، ومن املؤكد أنك ستنجح.
خطوات ايجابية للتخلص من اخملاوف

ثم  ومن  عليك،  املسيطرة  اخملاوف  على  تعرف 
رتبها بحسب األولوية:

حلصر  الورق  من  بقصاصة  االستعانة  ميكنك 
التي  األشياء  أكثر  اكتب  يخيفك،  ما  كل 
كل  اكتب  بالترتيب،  البقية  ثم  أوالً،  تخيفك 
للخوف،  مسبب  كل  عن  بالتفصيل  شيء 
فمثالً إذا كان يسيطر عليك اخلوف من الفشل 

فاكتب في الورقة: 
   ـ من أي نوع من الفشل انت خائف؟ وكيف 
يؤثر هذا على حياتك؟ ومنذ متى وانت تعاني 
التي يظهر فيها  املواقف  من هذا اخلوف؟ وما 

خوفك من الفشل.
حاول تذكر كلمات أو أحداث ممّيزة في طفولتك، 

رمبا تكون قد أدت لنمو هذه اخملاوف بداخلك:
املصعد  في  حبس  عندما  أحدهم  تذكر  فقد 
في أثناء الطفولة، وشعر وقتها باملوت يقترب 
السبب  هو  هذا  أن  بعد  فيما  واكتشف  منه، 
املصاعد،  استخدام  من  امللحوظ  خوفه  وراء 
فخطوة االكتشاف هذه، تعتبر اخلطوة األولى 

للتغلب على اخملاوف.

تخّيل »سيناريو« يساعدك على التغلب على 
مخاوفك:

بجراءة  اخلوف  مسببات  تواجه  أن  حاول 
وبالتدريج، وتخيل نفسك تنتصر عليها واحدة 
يُنصح  الظالم  يخشى  فالذي  اآلخرى،  تلو 
هذا  التالي:   النهج  على  نفسه  يحدث  بأن 
الوقت،  من  لقليل  إال  يدوم  ولن  وقتي،  الظالم 
مبصدر  االستعانة  إلى  احتاج  سوف  لعلي 
طريقي  ساعرف  قنديل،   أو  كشمعة  للضوء 
مصدر  استخدام  دون  ولو  اجملاورة،  احلجرة  إلى 
للضوء،  سأجنح في الوصول إلى أماكن األشياء 
بالغرفة، وميكنك التدرج في التجربة بحسب 
درجة خوفك، ومما ال شك فيه أن هذه التخيالت 

ستساهم في كسر حدة اخلوف بداخلك.
تخيل اسوأ ما ميكن أن يحدث:

وقل  مخاوفك،  عن  ينتج  قد  ما  اسوأ  تخيل 
التي  الدرجة  تلك  إلى  هو سيء  هل  لنفسك 
املشهور  الفيلسوف  قال  فقد  تهابه،  جتعلك 
على  قادرة  البشرية  »النفس  كولد:  الروشفو 
عن  شيء  كل  تعلم  مادامت  شيء،  أي  حتمل 

عواقبه«.
وتذكر أنه باتخاذ كل اإلجراءات األمنية الالزمة، 
وبسرد احللول اخملتلفة للتصرف وقت املشكلة، 

ال يوجد مكان للمخاوف.
محبة اهلل هي أكبر دواء ضد اخملاوف:

التي  املرات  وتذكر  وعنايته،  اهلل  محبة  تذكر 
تفوق  حقيقية  مخاطر  من  فيها  أنقذك 
األزمات بسالم  مخاوفك احلالية، واخرجك من 
وأمان، فإن ذلك سيساعدك كثيرا في حتطيم 

الكثير من اخملاوف داخلك.
تخيلته  الذي  »السيناريو«  تطبق  أن  حاول 

بصورة عملية:
بعد أن اصبحت معداً لالجتياز في ما تخشاه 
من مواقف، قم بالتدريب على السيناريو الذي 
واعط  خطوة،  خطوة  خوفك  واقهر  تخيلته، 
في  تخرج  بحيث  الكافي،  الوقت  لكل خطوة 
النهاية اقل خوفا من املوقف الذي كنت تهابه 

من قبل.

جمل�ض اإدارة و جميع اأ�صرة حترير »جود نيوز« 

يقدمون 

خال�ض العزاء 

لالأب املحبوب / ميخائيل اأرمانيو�ض
وتا�صوين / ماريان با�صيليو�ض

يف اإنتقال 

ال�صيد الفا�صل / منري با�صيليو�ض
خال�ض العزاء لكل الأ�صرة واملحبني 

ابتسم من فضلك
يهم  ممن  كثيراً  تسمعها  فضلك«،  من  »ابتسم 
أما  لك،  تذكارية  فوتوغرافية  صورة  بالتقاط 
لك:  فيقول  الفنان  الفوتوغرافي  التصوير  محترف 

»دع عينيك تبتسمان« )عاوز عينني فرحانني!(.
دراسات  محل  هي  القاريء  عزيزي  وابتسامتك 

طويلة وأبحاث متخصصة، والعلماء يحللون ابتسامتك ويصنفون نوعها.

ما نوع ابتسامتك؟
البائسة،  االبتسامة  االبتسامة، منها:  من  نوعاً  أن هناك حوالي ١٨  اكمان«  »بول  العالم  يقول 
واالبتسامة املصطنعة، واملترقبة، واملترددة، واحلائرة، والصابرة، والقانعة، واملاكرة، والواثقة، واحلاملة، 

وابتسامة الرضا، وابتسامة االندهاش، وابتسامة الفرح احلقيقية.

كيف تبتسم؟
يقول العلماء أن الفارق الكبير بني ابتسامة وآخرى، يرجع إلى حركة بعض العضالت في الوجه، 

ومدى استجابتها إلرادة اإلنسان ومشاعره الداخلية.
العلماء  ويؤكد  بانبساط،  للعني  القابضة  العضلة  تتحرك  احلقيقية،  السعادة  ابتسامة  ففي 
أن هذه العضلة تعمل فقط عندما يبتهج قلب اإلنسان بفرح صادق، وال تستجيب لألمر اجملرد 

الصادر عن اإلرادة.
فإذا طلب منك محترف التصوير الفوتوغرافي الفنان أن تنطق عيناك بالفرح مع ابتسامتك، فلن 
ميكنك إجابة مطلبه إال اذا كنت تشعر بالفرح احلقيقي في قلبك، أما إذا كنت تعاني من مشاعر 
آخرى كالقلق أو اخلوف أو احلزن، فال تستجيب العضلة القابضة للعني مهما حاولت، وفي الوقت 
نفسه ستستجيب عضالت الوجه الرئيسية بالوجنتني تطوعاً، فهذه العضالت تتحرك دائما مع 

االبتسامة املصطنعة.

ابتسامة الصغير:
يبتسم  فهو  الشهور،  العشرة  ذي  الطفل  بابتسامة  أبحاثهم  لنتائج  مثاالً  العلماء  ويوضح 
بعينيه عندما يضحك ضحكته الصافية النابعة من األعماق إذ اهلت أمه عليه، أما إذا اقترب 
القابضة  العضلة  متتنع  إذ  بوجنتيه فقط  ولكن  بالضيف،  ترحيباً  يبتسم  قد  منه غريب، فهو 

للعني عن احلركة.

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع 	 
املصريني والعرب بأكثر من 4٠ مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي »PDF« في 	 

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  ألف مشجع بصفحة   95 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

1-844-355-6939
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في قائمة جديدة لتصنيف مدن العالم حسب 
أربعة  في  مكانًا   6٠ تسجيل  مت  حيث  األمان، 
خطورتها،  مدى  لتحديد  مختلفة  معايير 
سجل تقرير »وحدة االستخبارات االقتصادية«، 
ما يسمي بـ »مؤشر املدن اآلمنة لعام 2٠١٧« 
والبنية  والصحي،  الرقمي،  أمنها  على  بناًء   ،
جمعت  والتي  الشخصي،  واألمن  التحتية، 
فقد  التقرير  وبحسب  العام،  الترتيب  لتخلق 
وأوروبا  وأستراليا  آسيا  شرق  بلدان  هيمنت 
طوكيو  فإحتلت  األولى،  العشرة  املراكز  على 

، املركز األول للمرة الثانية على التوالي، وجاء في املركز الثاني سنغافورة، وحلت مدينة تورنتو في املركز 
الرابع، وملبورن جاءت في املركز اخلامس، بينما تراجعت لندن إلى املركز العشرين. 

 وعلى اجلانب األخر جاءت جميع املدن األكثر خطورة في جنوب شرق آسيا، وفي الشرق األوسط أو أفريقيا، 
حيث اُعتبرت كراتشي في باكستان األكثر خطورة باستخدام تلك املعايير، وتالها ياجنون في ميامنار ودكا 

في بنغالديش وجاكرتا في إندونيسيا، وجاءت القاهرة في املركز احلادي واخلمسني.
في مستويات  حادة  أخرى فجوة  مرة  تظهر   2٠١٧ لعام  اآلمنة  املدن  نتائج مؤشر  »إن  الدراسة:  وتقول 
باملعايير،  يتعلق  وفيما  الراكد«.  املتقدم  والعالم  التحضر  سريع  النامي  العالم  بني  العامة  السالمة 
يتعلق األمن الرقمي بتكنولوجيا املدينة الذكية ومدى احلماية اجليدة لها، ويستخدم التقرير مثال سان 
فرانسيسكو: ففي نوفمبر من العام املاضي، هاجم املتسللون أجهزة كمبيوتر نظام النقل في املدينة 
وقاموا بتشفير جميع البيانات، مطالبني بفدية مقابل عودتها، »هذا النوع من احلوادث ال بد أن يصبح 

أكثر تواترا«، كما يقول التقرير.
ويشير أيضاً إلى أن املدن الذكية تربط بنيتها التحتية مع اإلنترنت عريض النطاق وأجهزة االستشعار 
الالسلكي والبيانات الضخمة والتحليالت، لذا فإنها تصبح أكثر عرضة للهجمات اإللكترونية إذا لم 

يتم تنفيذ اإلجراءات األمنية على نطاق واسع.
الرعاية  إلى  الكافي  الوصول  الصحي  األمن  فيشمل  الدراسة  عليها  قامت  التي  املعايير  وبخصوص 
الصحية وما إذا كانت البيئة احلضرية في حد ذاتها صحية أم ال، ويتعلق أمن البنية التحتية بتقييم 
اجلرمية  إلى  ينظر  الشخصي  واألمن  األخرى؛  املادية  التحتية  والبنية  واجلسور  والطرق  املباني  سالمة 

احلضرية والقتل واالعتداءات اإلرهابية.

اأندرو �صري زعيم املحافظني يعلن العرتاف 

بالقد�ض عا�صمة اإ�صرائيل حال فوزه 

قرار  سيتبع  حزبه  أن  شير«،  »أندرو  الفيدرالي،  احملافظني  حزب  زعيم  أعلن 
الرئيس األمريكي، »دونالد ترامب« وسيعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، حال 
فوزه باالنتخابات وتشكيله احلكومة في العام القادم، تصريح »شير« بهذا 
احلزب  معتبراً  االلكتروني،  احلزب  موقع  على  توقيعات  حملة  بعد  جاء  األمر 
دولة  أي  مثل  مثلها  إسرائيل  وأن  الكنديني،  واليهود  إلسرائيل  قوي  صوت 

بالعالم لها احلق في حتديد مكان عاصمتها.
وقال املتحدث باسم »أندرو شير«، أن قرار نقل السفارة الكندية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس هو 
قرار سيتم بحثه حال تشكيل احلكومة في اإلنتخابات املقبلة، غير أن احملافظ »ايرين أوتول« صرح بأن قرار 
أمام الفلسطينيني، ولكن القدس الشرقية ميكن أن تكون  حزب احملافظني ال يعني إغالق الطريق متاماً 

عاصمة للدولة الفلسطينية احملتملة في إطار حل الدولتني.
وكانت تصريحات األحزاب األخرى مختلفة نوعاً ما عن قرار حزب احملافظني بشأن هذا األمر، فبعد قرار 
ترامب نقل السفارة األمريكية للقدس واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل، قالت احلكومة الليبرالية وقتها 
االعتراف   ”NDP« اجلديد،  الدميقراطي  احلزب  يعارض  بينما  املفاوضات،  القضية من خالل  يتعني حل  أنه 

بالقدس، وفي مؤمترهم األخير أقروا اقتراحاً يدين قرار ترامب. 

قبل �صاعات من اإعالن النتيجة: فر�ض »األيوت« و »فورد« 

الأعلي للفوز برئا�صة »املحافظني« باأونتاريو

النتيجة،  إعالن  من  ساعات  قبل 
للطبع،  ماثلة  نيوز«  »جود  وجريدة 
الرأي  واستطالعات  مؤشرات  تشير 
أليوت«  »كريستني  احملامية  أن  إلى 
فورد«  »دوج  السابق  واملستشار 
بزعامة  بالفوز  حظاً  األكثر  رمبا  هما 
مبقاطعة  التقدمي  احملافظني  حزب 
سيخوض  الذي  هو  والفائز  أونتاريو، 
يونيو  من  السابع  في  االنتخابات 

القادم على منصب حاكم املقاطعة أمام الليبرالية »كاثلني وين«، وبحسب استطالعات الرأي قبل وبعد 
الـ »DeBAte” األخير، إزدادت فرص جناح أياً منهما أكثر من املنافسني األخرين ولكن لن يتم حسم األمر 

إال بعد أعالن الفائز رسمياً والذي يجب أن يحصل على ١+5٠% من األصوات.

اإنتقادات عارمة لرحلة »ترودو« للهند.. و�صحف اأمريكية 

تك�صف �صبب رق�صه

انتقادات  الهند  إلى  ترودو  جاسنت  رحلة  القت 
نتائجها  جاءت  حيث  عاملية،  محلية  سياسية 
بني  العالقات  أضعفت  وكذا  عميقة  أمل  بخيبة 
يقوم  أن  ترودو  جاسنت  على  وكان  والهند،  كندا 
بتدعيم العالقات مع الهند خاصة بعد أن أتهمته 
مع  برفق  يتعامل  بأنه  والنقاد  الهندية  الصحافة 

االنفصاليني السيخ املوجودين في كندا.
إلى الهند  أن رئيس وزراء الهند »ناريندار مودي« قد جتاهل وصول جاسنت ترودو  النقاد  وقال العديد من 
ولم يستقبله منذ وصوله يوم األحد حتى يوم اجلمعة حني اجتمعا معاً، وكانت أكثر األحداث التي أثارت 
االنتقادات حول زيارة جاسنت ترودو إلى الهند هي دعوة رجل من السيخ وهو »جاسبل أوتول« - الذي هو 
عضو في اإلحتاد الدولي للشباب السيخ - وهي جماعة إرهابية محظورة وهو قد أُدين أيضا عام ١٩٨6 
مبحاولة أغتيال رئيس وزراء الهند - إلى حفل استقبال لــ »جاسنت ترودو« عقد في دلهي، والذي جاء بعد 
يوم واحد من محاولة ترودو إقناع رئيس وزراء مقاطعة البنجاب بأن كندا ال تشجع االنفصاليني السيخ 

وأنها تنبذ العنف والتطرف. 
وقال جاسنت ترودو عن دعوة »جاسبل أوتول« الي حفل االستقبال ، ان هذا كان خطأ  - ولكن لالسف لم 
ميكن اصالح هذا اخلطأ بعد أن التقطت عدة صور جلاسبل مع صوفيا زوجة ترودو وآخرين، وقد أتضح الحقا 
أن عضو البرملان »رانديب ساراي« من بريتش كولومبيا وهو واحد من ١4 عضو للبرملان رافقوا جاسنت ترودو 
في رحلته إلى الهند هو الذي أضاف اسم جاسبل أوتول إلى قائمة املدعويني، وقال الحقا أنه يتحمل 
التكاليف  كندا  في  املعارض  احملافظني  حزب  انتقد  أخرى  ناحية  ومن  اخلطأ،  هذا  عن  املسؤولية  كامل 

الباهظة لهذه الرحلة التي قام بها جاسنت ترودو وعائلته إلى الهند.
الهند  في  يرقص  ترودو  »جاسنت  جعلت  التي  األسباب  إلى  أتالنتك«  »ذا  صحيفة  أشارت  جانبها  ومن 
بشكل جلب سخرية الكثيرين، فأشار املوقع إلى أنه برغم أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ال يخفي 
ولعه بالقادة األجانب، حيث يحتضنهم، ويرسل لهم تغريداته على تويتر، في سعيه الدؤوب جلعل الهند 
العًبا عاملًيا في الشئون الدولية، بالرغم من ذلك إال أنه عندما وصل رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو، 
إلى نيودلهي في زيارة رسمية، لم يستقبله رئيس وزراء الهند ولم يقابله إال بعد وقت طويل، وأوعزت 
احلالية،  الكندية  احمللية  السياسة  وجذوره في  الدبلوماسي  اجلدل  إلى  التجاهل  الصحيفة سبب هذا 

وذلك من خالل حركة انفصالية هندية تنشط منذ الثمانينيات.
ففي ثمانينيات القرن العشرين، ظهرت حركة انفصالية سيخية في والية البنجاب الهندية، وهي أغنى 
الواليات الهندية،  والسيخ أقلية في الهند ويشكلون حوالي 2 % من سكان البالد البالغ عددهم ١٫2 
مليار نسمة، ولكن في البنجاب، يشكلون أغلبية، بنحو 6٠ % من 2٧ مليون نسمة في الوالية، حيث 
قام مسلحون سيخ بتفجير قنابل في عدد من األسواق املزدحمة، وجاء رد احلكومة الهندية عبر قواتها 

العادية وشبه العسكرية وقامت احلكومة في املقابل بقتل كبار القادة املسلحني.
وكان السيخ قد هاجروا إلى كندا منذ عقود، لكن هذه األرقام تضاعفت جراء قمع احلكومة الهندية 
للحركة االنفصالية في الثمانينيات،  وال تزال أقلية السيخ صغيرة نسبيًّا، حيث متثل نحو ١٫4 % من 
كولومبيا  في  كبيرًا  حضورًا  يشكلون  السيخ  ولكن  نسمة،   مليون   36 عددهم  البالغ  كندا  سكان 
كل  في  السكان  من   %  ١٫5 )حوالي  وألبرتا  أونتاريو  في  وكذلك  السكان(  من   %  5 )حوالي  البريطانية 
مقاطعة( والعديد من السيخ نافذين ومؤثرين في السياسة الكندية واحلياة العامة، مثل وزير الدفاع 
هارجيت سينغ ساجان وجاغميت سينغ، زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد اليساري، وال يزال بعض هؤالء 
كتلة  متثل  أنها  ذلك  من  واألهم  مستقلة،  خالصتان  دولة  قيام  يدعمون  جميعهم–  وليس   - السيخ 

انتخابية مؤثرة في االنتخابات الكندية. 
ومن جهة أخرى يعكس تشكيل مجلس وزراء ترودو تنوع سكان كندا، فلديه أربعة وزراء من أصل هندي، 
وجميعهم من السيخ، ومن ضمنهم وزير الدفاع، وقد تفاخر ترودو أيضا بأن لديه وزراء سيخ أكثر من 
مودي. ولكن إذا كان األمر كما يدعي املسؤولون السيخ في والية البنجاب، فإن الوزراء السيخ الكنديني 
األربعة قد يتعاطفون مع االنفصاليني السيخ. )واألربعة جيمعهم يرافقون ترودو في زيارته للهند، وهم 
ينفون هذه االدعاءات( وقد أدى ذلك إلى عدم اكتساب ترودو للعديد من األصدقاء السياسيني في الهند، 
ولكن كان هناك مزيد من التأزم سيظهر في هذه القضية، فقد حتول االجتاه الهندي العام ليكون أكثر 
سلبية جتاه زيارة رئيس الوزراء الكندي، عندما مت الكشف عن أن الكنديني دعوا انفصاليًّا سيخيًّا أدين 
نيودلهي  الكندي في  ترودو في مقر املفوض السامي  العشاء مع  لتناول  مبحاولة قتل سياسي هندي، 

ولكن الدعوة ُسِحَبت في وقت الحق.
وختاماً كتبت صحيفة »واشنطن بوست« أن هدف ترودو من وراء هذه الزيارة هو أصوات السيخ في كندا.  

بن �صلمان يعلن عن اأول م�صروع �صعودي على جزيرتي تريان و�صنافري 

أعلن ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، عن إقامة أول مشروع سعودي على أراضي جزيرتي 
تيران وصنافير، بعد انتقالهما رسمياً من السيادة املصرية إلى السيادة السعودية، حيث ستدخالن ضمن 
أن يكون مركز أعمال وصناعات  املنتظر  والتي من  التي سيقام عليها مشروع مدينة »نيوم«،  األراضي 

عمالق بتكلفة 5٠٠ مليار دوالر أمريكي، وستمتد على مساحة 265٠٠ كم مربع.
ومن املنتظر أن متتد مدينة »نيوم« العمالقة عبر األراضي املصرية واألردنية إلى جانب األراضي السعودية، 

على أن يكون املشروع مملوًكا بالكامل لصندوق االستثمارات العامة السعودي.
وكان بن سلمان قد أعلن أنه يتفاوض مع كبرى الشركات العاملية، ومنها أمازون ومجموعة »علي بابا« 

و«آيرباص«، لتطوير التكنولوجيا التي ستستخدم في مشروع »نيوم«.
وقال ولي العهد السعودي في مقابلة أجرتها معه »بلومبيرغ«، خالل مؤمتر مبادرة مستقبل االستثمار 
في الرياض، إن مشروع »نيوم« سيلبي كافة احتياجات املستثمر والسائح األجنبي دون خرق أي قوانني، 
مؤكدا على أنه لن يسمح باملشروبات الكحولية في السعودية، ولن يتم تطبيق املعايير املطبقة في 

املدن املشابهة مبا يتعلق في ذلك.
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تنفرد جريدة » جود نيوز« بنشر جزء من كتاب 
»خطورة اإلسالم السياسي على كندا«:  من 
وآخرون،  كويجان  وتوم  شعيب  سعيد  تأليف 

وفيما يلى نصه:
اإلرادة  لتحقيق  الكذب  هذا  أن  يعتقدون  هم 
يحكم  وأن  اإلسالم  دولة  بتأسيس  اإللهية 
من  كذب  حالل،  كذب  إنه  العالم،  اإلسالم 
اجل اهلل، لم تكن لدى أمني التنظيم الدولي 
يؤكد  أن  في  مشكلة  منير  ابراهيم  لإلخوان 
مراراً، في جلسة تضم بعض أعضاء مجلس 
العموم البريطاني، أنه مع احلرية املطلقة في 
االعتقاد، كما أكد أن الشريعة تنص على حق 
اإلنسان أن يكفر أو يؤمن، يؤمن بوجود اهلل أو 
ال يؤمن بوجود اهلل، وهذا أقصى، كما قال، ما 

تعطيه الشريعة في مجتمع مسلم. 
في  موجود  غير  فهذا  يكذب  هو  بالتأكيد   
به،  يؤمن  الذي  اإلسالم  في  وال  الشريعة 
في  ويقولونه  اإلخوان،  كتابات  في  وموجود 
كل مكان، فهم ال يؤمنون مثالً بحرية اإلحلاد، 
وال حرية العبادة حتى لألديان اإلبراهيمية، وال 
بالطبع األديان اآلخرى املرتبطة باإلسالم مثل 

البهائية، ومذاهب مثل األحمدية. 
كما  الكذب،  في  مشكلة  لديه  ليست  لكن 
في عدم رفضه  أيضاً  لديه مشكلة  لم تكن 
على  الرد  جتاهل  فقد  اجلنسية،  للمثلية 
إليه  يستمعون  من  وترك  املباشر،  السؤال 
طرز  وبالطبع  موافقته،  ضمنياً  يفهمون 
سبحانه  اهلل  قول  مثل  قرآنية  بآيات  كالمه 

تكره  “أأنت  )ص(   للرسول  وتعالى 
الناس حتى يكونوا مؤمنني” يونس 

  .٩٩-
العالم  على  يكذب  ظل  ردوغان   
عندما  وسنوات  سنوات  كله 
أنه  يؤكد  كان  ضعيفاً،  كان 
علماني، وعندما أطاح باجليش من 
هاجم  اقوى  وأصبح  السياسة، 
وقواعد  والدميقراطية  العلمانية 

الخ،  األوروبي..  اإلحتاد  إلى  اإلنضمام 
إلى  أيضاً  استنادا  يكذبون  هؤالء 

الكذب  يحل  “ال  )ص(  للنبي  منسوب  حديث 
ليرضيها،  امرأته  الرجل  يحدث  ثالث:  في  إال 
والكذب في احلرب، والكذب ليصلح بني الناس” 

رواه الترمذي.
زوجتك،  إلرضاء  الكذب  لك  يحق  كان  فإذا 
هلل،  إرضاء  الكذب  لك  يحق  أنه  فاملؤكد 
حرب  حالة  في  اإلسالميني  رأي  في  فاملؤمن 

طوال الوقت، لتنفيذ إرادة اهلل. 
كما يستندون إلى ما يطلق عليه في الفقه 
اإلسالمي “املعاريض”، واملقصود بها “التورية”، 
أي أن تقول كالماً لكي يفهم من هو أمامك 
آخر، وهذا  أنك تقصد معنى  معناه، في حني 
كذب  عندما  القرآن،  على  رأيهم  في  يستند 
قومه  على  السالم  عليه  إبراهيم  سيدنا 
وكسر  أصنامهم  حطم  عمن  سألوه  حينما 
َهَذا  َفَعلَْت  أَأَنَْت  َقالُوا  تعالى:  قال  أوثانهم, 
بِآلَِهِتَنا يَا إِبْرَاِهيُم )62( َقاَل بَْل َفَعلَُه َكِبيُرُهْم 

يَْنِطُقوَن  َكانُوا  إِْن  َفاْسأَلُوُهْم  َهَذا 
)63( سورة األنبياء .

الكذب حالل شرعاً  من  النوع  هذا 
اإلسالم،  فقهاء  ملعظم  طبقاً 
يستخدمه املسلم إذا كانت هناك 
ال  شرعية،  مصلحة  أو  حاجة 
تكون  بحيث  منه  يكثر  أن  ينبغي 
ألخذ  يستعملها  أن  وال  له،  ديدناً 

باطل أو دفع حق.
ومن أمثلة التورية أيضاً:  لو سألك 
شخص هل رأيت فالناً وأنت تخشى 
لو أخبرته أن يبطش به، فتنفي رؤيته وتقصد 
تره فيه، في  لم  معيناً  أو مكاناً  زماناً  بقلبك 
الفقه السائد من الصعب أن جتد من يرفض 
احلميد  بدر عبد  فالدكتور  السلوكيات،   هذه 
بعض  في  املعاريض  إباحة  أن  يؤكد  هميسه 
التشريع اإلسالمي،  املواقف دليل على مرونة 

وعلى يسر هذا الدين وسماحته.
 كما أن هناك قاعدة شرعية أخرى تتيح لهم 
إخفاء احلقائق والكذب وهي “الضرورات تبيح 
للفقه  احملظورات”، وعليها دالئل كثيرة طبقاً 
منها  والسنَّة،  القرآن،  من  السائد،  اإلسالمي 
قوله تعالى )َفَمِن اْضُطرَّ َغْيرَ بَاٍغ واََل َعادٍ َفاَل إِثَْم 
َ َغُفورٌ رَِحيٌم( البقرة/ ١٧3،  لذلك  َعلَْيِه إِنَّ اهللَّ
اإلسالميون  يكذب  أن  وحالل  طبيعي  فأمر 
ومدافعني  للحريات  مؤيدين  أنهم  ويقولون 
ايديولوجيتهم  أن  رغم  اإلنسان،  حقوق  عن 
أوضحت،   كما  بالكامل  املفاهيم  هذه  ضد 

لذلك يلتحقون باألحزاب الليبرالية واليسارية 
مثالً  الليبرالية  األحزاب  أن  رغم  الغرب،  في 
طبقاً  يجب  الذين  املثليني،  حقوق  عن  تدافع 
أعلى  من  بإلقائهم  قتلهم  أليديولوجيتهم 

بناء في املدينة. 
أو  مطبوعة  نسخة  على  احلصول  ميكنك 

الكترونية من هذا الرابط 
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_  
3Daps&field-%noss?url=search-alias

keywords=submission+quiggin

»جود نيوز« تنفرد

 بن�صر جزء من كتاب »خطورة الإ�صالم ال�صيا�صي على كندا«.. الكذب ال�صرعي احلالل

سعيد شعيب
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احلكومة توافق على تقنني اأو�صاع 53 من ا�صل 3730  كني�صة 

توصيات  على  نهائيا،  الوزراء  مجلس  وافق 
ومبانى  الكنائس  أوضاع  لتقنني  العليا  اللجنة 
عدد  فى  كنيسة   53 أوضاع  بتوفيق  اخلدمات، 
من احملافظات والتي شملها قرار مجلس الوزراء 
بقرار  أوضاعها  توفيق  على  النهائية  باملوافقة 
في 2٨ فبراير املاضى، ولكن لم حتصل الكنائس 
ان  كما  الكنائس  باسماء  قائمة  على  الثالث 
مما  الرسمية  اجلريدة  في  بعد  ينشر  لم  القرار 

يعنى انه ليس ساريا حتى يتم نشره.
سبتمبر  شهر  من   2٨ يوم  انه  بالذكر  جدير 

املاضى انتهت املدة احملددة للكنائس من مختلف طوائفها لتقدمي الطلبات واالوراق واملستندات 
الى جلنة توفيق أوضاع الكنائس، لنظر موقفها وإصدار القرارات بشأنها. وقد مت تقدمي أوراق 3٧3٠ 

كنيسة من مختلف الطوائف، منها 26٠٠ لألرثوذكسية، و ١٠2٠ لالجنيلية، و١١٠ للكاثوليكية.

ال�صني جتري تعديالت د�صتورية تبقي رئي�صها يف من�صبه 
مدى احلياة 

بدأ البرملان الصيني مناقشة تعديل دستوري مينح الرئيس شي جني بينغ رئاسة البالد مدى احلياة.
ويريد البرملان إلغاء قيد الواليتني الرئاسيتني ملنح شي جني بينغ مزيدا من الوقت لتنفيذ خططه 

اإلصالحية، حسب فرانس 24.
طريقا  الدستوري  التعديل  يكون  أن  في  )البرملان(  الصينية  الشعبية  الوطنية  اجلمعية  وتأمل 

لتحويل بكني إلى قوة عظمى.
ولم يرد شي جني بينغ على 3 آالف نائب يصفقون بقوة عند احلديث عن التعديل الدستوري الذي 

يلغي الواليتني الرئاسيتني، وسيتم إقراره األحد املقبل.
الشعب  لنواب  الـ١3  الوطني  للمجلس  األولى  الدورة  باسم  املتحدث  سوي،  يه  تشانغ  وقال 
الصيني إن اجمللس سوف يراجع مسودة التعديالت الدستورية الصينية ومسودة قانون الرقابة، 

وخطة إصالحية لهيئات مجلس الدولة، حسب وكالة »شينخوا«.
يذكر أن  شي جني بينغ تولى منصبه عام 2٠١3، وتنتهي واليته الثانية في 2٠3٠.

»نيوم« اأ�صخم م�صروع �صعودي 

ممتد بني م�صر وال�صعودية والردن

محمد  األمير  أطلق 
العهد  ولي  سلمان  بن 
»نيوم«،  مشروع  السعودي 
الذى سيركز على ٩ قطاعات 
متخصصة  استثمارية 
الطاقة  مستقبل  وهي: 
التنقل  ومستقبل  واملياه 
ومستقبل التقنيات احليوية 
ومستقبل الغذاء ومستقبل 
والرقمية  التقنية  العلوم 
ومستقبل التصنيع املتطور 
واإلنتاج  اإلعالم  ومستقبل 
اإلعالمي ومستقبل الترفيه 
الذي  املعيشة  ومستقبل 

مساحة  على  اململكة،  غرب  شمال  املنطقة  وتقع  القطاعات.  لباقي  األساسية  الركيزة  ميثل 
كم،   46٨ بطول  العقبة  وخليج  األحمر  البحر  على  والغرب  الشمال  من  وتطل  كم2،   26,5٠٠

ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,5٠٠ متر.
يطل على ساحل البحر األحمر، الذي يعد الشريان االقتصادي األبرز، والذي مترُّ عبره قرابة ١٠ في 
الثالث؛ آسيا  القارات  يربط  أن املوقع يعد محوراً  إلى  العاملية، باإلضافة  التجارة  املئة من حركة 

وأوروبا وأفريقيا، إذ ميكن لـ٧٠% من سكان العالم الوصول للموقع خالل ٨ ساعات كحد أقصى.
وسيشتمل املشروع على أراٍض داخل احلدود املصرية واألردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة 
يتمثل  فريدة،  مزايا  »نيوم«  منطقة  لتطوير  املستقبلية  التقنيات  وتشمل  دول.  ثالث  بني  ممتدة 
بعضها في: حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، األساليب 
أجل  من  به  وحتيط  اإلنسان  على  تركز  التي  الصحية  الرعاية  الغذاء،  وإنتاج  للزراعة  احلديثة 
التعليم  الرقمي«،  بـ«الهواء  يُسمى  ما  أو  السرعة  الفائق  لإلنترنت  اجملانية  الشبكات  رفاهيته، 

اجملاني املستمر على اإلنترنت بأعلى املعايير العاملية، اخلدمات احلكومية الرقمية املتكاملة.
ويتطلع »نيوم« لتحقيق أهدافه الطموحة بأن تكون املنطقة من األكثر أمناً في العالم إن لم 
تكن األكثر، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العاملية في مجال األمن والسالمة، وتعزيز كفاءات 

أنشطة احلياة العامة، من أجل حماية السكان واملرتادين واملستثمرين. 

بن  محمد  األمير  تواضروس  البابا  استقبل 
بالعباسية في  بالكاتدرائية املرقسية  سلمان 
أول زيارة من نوعها حيث كان في استقباله عدد 
من أساقفة الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
منهم األنبا مرقس اسقف شبرا اخليمة، واألنبا 
دانيال اسقف املعادي، واألنبا يوليوس األسقف 
وكيل  سرجيوس  سرجيوس  والقمص  العام، 
البطريركية املرقسية بالقاهرة، والقس مكارى 
حبيب، والقس امونيوس عادل سكرتيري البابا 
تواضروس، والقس بولس حليم املتحدث باسم 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
اإلسكندرية  بابا  الثاني،  تواضروس  البابا  وقال 
بولي  لقاءه  إن  املرقسية،  الكرازة  بطريرك 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان في 

إلى  مشيرا  طيبا،  كان  املرقسية  الكاتدرائية 
عن  كثيرا  حتدث  سلمان  بن  محمد  األمير  أن 

محبته لألقباط.
تشهدها  التي  بالنهضة  البابا  واشاد 
باعتبارها  هناك  يتم  الذي  والتطور  السعودية 
من األمور الطيبة التى تساعد في دحر العنف 
حتدث  منطقتنا،  به  ابتليت  الذي  واإلرهاب 
األمير محمد بن سلمان كثيرا اثناء اللقاء عن 
األقباط  جلميع  الدعوة  وجه  لألقباط،  محبته 
لزيارة السعودية وعلى رأسهم البابا تواضروس 
تردد  ما  صحة  تواضروس  البابا  ونفى  الثاني. 
اململكة  في  أرثوذكسية  كنيسة  إنشاء  عن 
يتطرق  لم  اللقاء  إن  قائال  السعودية،  العربية 
إلى احلديث عن إنشاء كنيسة في السعودية، 

حيث أنه لم يطلب ذلك مطلقا.
البابا، الشكر لألمير محمد بن سلمان،  ووجه 
أن ما يقوم  إلى  الكاتدرائية، مشيرا  زيارة  على 
به من إصالحات في اململكة يستوجب الشكر.

سلمان  بن  محمد  األمير  وجه  جانبه،  من 
بابا  الثاني  تواضروس  البابا  إلى  الشكر 
املرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية 
باعتباره رأس الكنيسة املصرية، على ما حتلى 
به من روح وطنية، وضبط النفس جتاه األحداث 
التي تعرضت لها الكنيسة من قبل اجلماعات 

اإلرهابية.
مسؤول  أرفع  هو  السعودي  العهد  ولي  ويعد 
سعودي يزور الكاتدرائية املرقسية بالعباسية 

في تاريخ العالقات املصرية السعودية.

وىل عهد ال�صعودية يدعو البابا والقباط لزيارة اململكة.. ول �صحة لن�صاء كني�صة هناك

جمل�ض اإدارة و جميع اأ�صرة حترير »جود نيوز« 

يقدمون 

خال�ض العزاء 

لالأب املحبوب / مو�صي ر�صدي 
راعي كني�صة الأنبا اأنطونيو�ض باأجنلرتا

يف اإنتقال 

�صقيقه املهند�ض / رفعت ر�صدي
خال�ض العزاء لكل الأ�صرة واملحبني 

حب�ض م�صيحي 6 اأ�صهر بتهمة »زعزعة اإميان م�صلم«

التمس وكيل اجلمهورية لدى محكمة بوالية تيارت باجلزائر، تطبيق عقوبة 6 أشهر حبس نافذة 
وغرامة مالية قدرها 5 ماليني سنتيم في حق مسيحي جزائري من نفس الوالية، وذلك بتهمة 
»زعزعة إميان مسلم« . واستغرب راعي الكنيسة البروتستانية بوهران رشيد ، طبيعة التهمة 
املوجهة لهذا التهمة الذي مت توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني لسبب بسيط وهو أنه كان 

يحمل معه كتب دينية تصب في توجهه العقائدي.
حرية  بحرمة  المساس   ” أنه  على  تنص   42 مادته  نص  في  املعدل   اجلزائري  الدستور  أن  ورغم 
املعتقد وحرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون “، لكن وفقا للمادة 
١١ من القانون رقم ٠6-٠3 احملدد لشروط وقواعد الشعائر الدينية لغير املسلمني املؤرخ في 2٨ 
ألف   5٠٠ من  مالية  وبغرامة  سنوات  خمس  إلى  سنتني  من  باحلبس  يعاقب  فإنه   ،2٠٠6 فبراير 
دج إلى مليون دج “كل من يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء حلمل مسلم على تغيير 
دينه أو يستعمل من أجل ذلك املؤسسات التعليمية أو التربوية أو اإلستشفائية أو اإلجتماعية 
والثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو وسيلة مالية”، ونفس العقوبة تسلط 
على “كل من يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة 

أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إميان املسلم”.
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احلب  بني  القدمي  العالم  ميثولوجيا  جمعت 
واجلنس، وجعلتهما حتت رعاية األرباب، فكان 
الراعاة  هم  وإفروديت  وإيروس  ديونيسوس 
جتري  كانت  التي  اجلنس  ملباريات  الرسميني 
في أروقة املعابد اإلغريقية، كما قامت )انانا( 
و)فينوس(،  العربية،  و)الالت(  السومرية، 
وجميعهم  الدور،  بذات  الروميان،  و)كيوبيد( 
للعشق  الرئيسي  املصدر  ميثلون  كانوا 
الشبه  وجه  هو  ما  اعلم  وال  واخلصوبة، 
جتمعهم  حتى  واحلرب  واجلنس  احلب  بني 
واحدة،  سلة  في  الفينيقية  )عشتاروت( 
آن  في  واحلرب،  احلب  النقيضني:  آلهة  لتكون 

واحد. 
في  واألخالقي  الفكري  االنحطاط  بلغ  وقد 
مذموم،  كفعل  الزنى  حد  جتاوز  العهود  تلك 
إلى استحالله، واستباحة ممارسته في حضرة 
فيما  اشرافهم،  وحتت  ومبباركتهم  اآللهة، 

وصفوه باجلنة األرضية. 
وكانت ثقافة اجملون متثل التحدي األكبر أمام 
الزنى: »كل  نهت عن  التي  املسيحية  املبادئ 
من ينظر إلى امراة ليشتهيها فقد زنى بها 
في قلبه« )مت5(؛  والتي قالت بقداسة اهلل 
ال  القيامة  في  »ألنهم  السماء  وبقدسية 
يزوجون وال يتزوجون بل يكونون كمالئكة اهلل 

في السماء« )مت 22(. 
ويقسم الناس احلب إلى أنواع شتى، مثل حب 
اهلل، وحب الوطن، واحلب األبوي، وحب الزوجة، 
وعلى  ...الخ،  اجلنسي  واحلب  العذري،  واحلب 
الرغم من االختالف بني احلب واجلنس، حيث أن 
األول قيمة معنوية، والثاني لذة حسية؛ األول 
وأخذ  اشتهاء  والثاني  وعطاء،  وبذل  تضحية 
يوحدون  الناس  من  كثيراً  أن  إال  واستمتاع؛ 

بينهما.  
وإن كنا ال ننكر دور الغريزة اجلنسية في جذب 
احلب  عن  تختلف  لكنها  اجلنسني،  وتآلف 
من  احملب  يشقى  احلب  ففي  كبيراً؛  اختالفاً 
سعادته؛  اجل  من  ويتألم  احملبوب،  راحة  أجل 

في  اآلخر  امتاع  فهو  اجلنس  أما 
ثنايا امتاع الذات، واحلب قد يفتر 
ويضعف، وقد ينقلب إلى كراهية، 
مع استمرار العالقة احلميمة بني 
وحده  احلب  يجمع  وقد  الزوجني، 
على  تعاهدا  زوجني  اجلنس  دون 
احلب  أن  يعني  ال  وهذا  البتولية، 
واجلنس ال يجتمعان بني الزوجني؛ 

بل من املمكن أن يجتمعا. 
الزواج  إلى  املرأة  أو  الرجل  الظروف  تدفع  وقد 
مبن ال يرغب؛ ومع ذلك، ال يحول عدم القبول 
يعقوب  تزوج  فقد  واإلجناب،  االجتماع  دون 
منها  وأجنب  يحبها  يكن  لم  التي  »ليئة«  بـ 
احبها  التي  »راحيل«  بـ  ذلك  بعد  تزوج  ثم 
واحبته واجنب منها، وبناءا على طلب األختني 
على  يعقوب  دخل  اإلجناب  على  املتنافستني 
الولد،  ليعطياه  منهما  واحدة  كل  خادمة 
وهذا يؤكد أن احلب واجلنس شيئان مختلفان.

وتعتبر اخليانة دليل واضح على االختالف بني 
احلب واجلنس؛ وقد قدمت لنا امليديا من خالل 
العديد  الواقعية  واحلوارات  الدرامية  األعمال 
من وقائع اخليانة التي جرت باسم احلب؛ وكم 
من أنثى وقعت في حبائل ذكر، فأسلمت له 
نفسها، وأعطته أغلى ما عندها، ثم تركها 
فلو  شهوته،  واشباع  رغبته  امتام  بعد  ذليلة 
كان في قلبه محبة حقيقية ملا اقبل اخلائن 
على ذلك الفعل الشائن، وكم من زوج وزوجة 
تخلى عن شريك حياته، وهجر فلذات أكباده 
جامحة،  ونزوة  طامحة  رغبة  يشبعا  لكي 
متعللني باحلب، واحلب منهما براء، ومتظاهرين 
بالبراءة، والبر معهما عراء، فأين احلب إذن من 
رجل ال يرى من املرأة سوى شعر طويل، وأنف 
ممن  هو  وأين  بارز،  وردف  جاحظ،  ونهد  قصير، 
يخون شريكته كما الكلب العائد إلى قيئه، 
وأين هو من زوجة تتمرغ في وحل الرذيلة كما 

اخلنزيرة في مراغة احلمأة.  
وكما تختلف أنواع احلب، تتباين كذلك درجاته، 

حسب  على  ويضعف  فيقوى 
األجواء، ويتأثر بامليول واألهواء؛ 
والصروف،  بالظروف  ويتعلل 
وتختلف  واملصروف،  وباجليب 
آلخر  شخص  من  التأثر  درجة 
لهفوة  حبه  يفتر  من  فهناك 
صدرت عن احملبوب؛ وهناك من 
صدر  مهما  محبته  تهتز  ال 
ويسامح؛  له  فيغفر  وذنوب؛  أخطاء  من  عنه 
يدفع  إذن هو ما  ويعفو عنه ويصالح، فاحلب 
واألعراض  والهنات،  الهفوات  تقبل  إلى  احملب 
التي  البوتقة  وهو  والسيئات،  االغالط  عن 
تنصهر فيها ذات احملب مع ذات احملبوب؛ فيفرح 
من  كلها  وهذه  ألتراحه،  ويحزن  ألفراحه 
واحملبوبني  احملبني  بني  الطبيعي  احلب  مظاهر 

من الناس. 
من  وأعمق  اسمى  فهو  اإللهي،  احلب  أما 
ذلك  يتجاوز  فهو  اإلنساني،  احلب  ذلك 
األعداء  ليستغرق  احملبني،  بني  املألوف  النوع 
بقوله:  السيد  إليه  دعى  وقد  واملسيئني، 
احسنوا  العنيكم  باركوا  أعداءكم  »احبوا 
الذين يسيئون  إلى مبغضيكم وصلوا ألجل 
إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم 
الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على 
األشرار والصاحلني وميطر على األبرار والظاملني، 
أجر  فأي  يحبونكم  الذين  احببتم  إن  ألنه 
ذلك،  يفعلون  أيضا  العشارون  أليس  لكم، 
فضل  فأي  فقط  أخوتكم  على  سلمتم  وإن 
يفعلون  أيضا  العشارون  أليس  تصنعون، 
أباكم  أن  كما  كاملني  انتم  فكونوا  هكذا، 

الذي في السماوات هو كامل« )مت5(.
صور  في  وجتلى  اإللهي  احلب  ظهر  ولقد 
كثيرة، فرأيناه في صالة اسطفانوس، شهيد 
املسيحية األول، الذي طلب الصفح لراجميه 
)اع  اخلطية«  هذه  لهم  تقم  ال  رب  »يا  قائال: 
طلب  في  امليديا  وسائل  عبر  رأيناه  كما   ،)٧
أهالي الضحايا املغفرة للقاتلني والصالة من 

أجلهم، اما اعظم جتلي لهذا احلب فقد ظهر 
على الصليب عندما قال السيد »يا أبتاه اغفر 

لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون« )لو23(.
النعمة  تسكبه  الذي  اإللهي  احلب  هذا 
خصائص  يتجاوز  له،  املؤهلة  النفس  في 
خيوطه  لينسج  املتقلب،  البشري  الطبع 
من املستحيل، ولهذا ال يعقله الكارهون بل 
ينظرون إليه على أنه محض ظنون أو درب من 
اجلنون، وقد َسَخرِ منه البعض ممن يَُطَعُمون 
العداوة  ويحتسون  غذاء،  كل  في  الكراهية 
مع كل رشفة ماء، فقالوا أنه ضعف وجنون، 
معذورون؛  ذلك  في  وهم  وظنون؛  وهن  وقالوا 
ولم  الربانية؛  احملبة  تلك  يختبروا  لم  ألنهم 
عجب  فال  ولهذا  اإللهية،  النعمة  تدركهم 
أن ترى منهم من يدعوا إلى كراهية اإلنسان 
ألخيه اإلنسان وإلى احتقاره وبغضه حتى وإن 
ومنهم  بعقده،  تعتقد  ال  التي  زوجته  كانت 
من يستبح أوطان الناس وأموالهم ويدعو إلى 
واإلجتار  واألطفال  النساء  وسبي  الرجال  قتل 
حد  على  أو  األسواق،  في  البهائم  كما  بهم 
ينذر  ما  »وكل  مليان«،  وجيبه  »يرجع  تعبيره 
يبيعله شحط«. وعلى مثل هذا ينطبق قول 
يبغض  وهو  النور  في  أنه  قال  »من  الكتاب 
أخاه فهو إلى اآلن في الظلمة.. وفي الظلمة 
يسلك وال يعلم أين ميضي ألن الظلمة أعمت 

عينيه« )١يو 2(. 
الذين  القديسني  انبرى احلب اإللهي في  كما 
الفانية،  ومغرياته  العالم  شهوات  تركوا 
وتفانوا في محبة اهلل، وقمعوا أهواء النفس 
»اقمع  املغبوط  بقول  عمال  اجلسد،  وغرائز 
يراه  ما  وهو  )١كو٩(،  واستعبده«  جسدي 
الذين  أولئك  اجلنون،  من  درباً  اجلسدانيون 
الذليل  العبد  خضوع  لغرائزهم  يخضعون 
احلياة  من  يشغلهم  ال  ثقيل،  قاٍس  لسيٍد 
وقد  املعيشة،  وتعظم  والبطن  اجلنس  سوى 
اختصروا االنسانية في األموال واألبناء ووفرة 

النساء. 

الكالم في احلب واجلنس بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

“الصحوة” وصدام حسني!
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

التطور   الفن مقياس رقي الشعوب، وهو قياس مدى 
تقدس  دولٍة  من  فما  اجملتمع،  في  الثقافي  والنهوض 
الفن، إال كانت في مصاف الدول التي حتترم اإلنسان، 
وتهتم بفكره وروحه، وتغذي شغفه باحلياة، وال تقتصر 
الفنون على صاحبها فقط، بل هي متثيٌل لكافة أفراد 
اجملتمع، فالفن ال هوية له، وهو بال جنسية أو دين، بل 

من ميزاته أنه موجه جلميع سكان العالم.
ونحن عزيزى القارئ بصدد احلديث عن لوحة »الصحوة« 
شك  بدون  التي  فلسفته  فى  ومتفرد  متميز  لفنان 

تنعكس بقوه على أعماله، أنه الرسام الكندي جوناثان باوزر.
ليس  نفسك  ستجد  »الصحوة«  لوحة  إلى  بإمعان  النظر  عند 
فقط أمام قطعة فنية جميلة بل تستطيع أن تقول قطعة من 
طريقة  إلى  هذا  ويرجع  عديدة  ووجدانية  وتأملية  شعرية  أبيات 
تفكير باوزر الباحث دائما عن املعرفة في كل شيء حوله، ويعتقد 
باوزر أن امليثولوجيا، سواء كانت اعتقادا دينيا أو استعدادا نفسيا 
والدائمة  الضرورية  الروح  باعتبارها  إليها  ينظر  أن  يجب  للحياة، 

لعاملنا املعاصر املدفوع بالتكنولوجيا والتغيير الدائم.
والطبيعة  األسطورة  على  تشتمل  املتعددة  الفنان  لوحات 
الطبيعة  وقوى  اجلمال  متثيل  أعماله  جميع  في  وهو  والفانتازيا، 

والتاريخ والفلسفة ومزجها باجلوانب الروحية والسيكولوجية.
وهمومه  اإلنسان  ملعاناة  أثرا  تلمس  ال  الفّنان،  هذا  لوحات  في 

أن  يعتقد  فهو  ومشاغله، 
من  به  ينوء  ما  برغم  العالم، 
يزال  ما  ومشاكل،  صراعات 
الكثير  جنباته  بني  يضّم  مكانا 
اجلمال  وعناصر  مفردات  من 
باوزر  ومناظر  حتّده حدود،  ال  الذي 
محاولة  اعتبارها  ميكن  البديعة 
ورمزية  احلياة  قدسّية  الكتشاف 
عن  للكشف  ودعوة  األسطورة 
املاّدية  غموض وجمال الكون اخملتبئ وراء املظاهر 

واملصطنعة لألشياء. 
»في  »الصحوة«:  لوحته  مغزى  واصفا  يقول 
عاملا  لتدخل  األبعاد  عتبات  اآللهة  تعبر  اللوحة 
التي  خطاها  وعلى  والظالم،  الثلج  في  مفقودا 
ترمز  لوتس  زهرة  سّتون  تتناثر  العالم،  حتتضن 

مشّعا  برعما  بيدها  متسك  بينما  مضيئة  هالة  وحولها  للخلق، 
يرمز إلى حضورها الدائم الذي يوّلد في العالم أمواجا من الضوء 
سبع  تطير  العظيمة،  الشمسية  الهالة  وحول  للحياة،  الواهب 

حمامات بصحبة سرب من الفراشات املضيئة«. 
أثار  وقد  كثيرة،  وأدبية  شعرية  أعمال  في  اللوحة  هذه  وّظفت 
وضعها منذ سنوات على غالف رواية صّدام حسني »زبيبة وامللك« 

إذ  العراقية،  واحلكومة  الرّسام  بني  قانونيا  خالفا 
الرواية  وناشري  العراقية  اإلعالم  وزارة  باوزر  اتهم 
وضعوا  عندما  الفكرية  امللكية  حقوق  بانتهاك 

اللوحة على غالف الكتاب دون إذن مسبق منه. 
النسخة  غالف  من  اللوحة  أزيلت  بعد،  ما  وفي 
للرئيس  بصورة  واستبدلت  الرواية  من  االجنليزية 
العراقي عند أسره، وقد ثار سؤال وقتها عن سبب 
أنه  بامرأة غامضة ومساملة، وقيل  إعجاب صّدام 
رمّبا رأى في األقواس التي تظهر في خلفية اللوحة 

ما ذّكره بأقواس مدينة بابل القدمية. 
الباحث  الفنان  رؤية  تختزل  لوحة  »الصحوة«  
من  تتأّتى  التي  واألزلية  القدمية  املعرفة  عن  دوما 
هو  ما  كّل  والوجداني  الشعري  الكشف  خالل 
مقّدس وساٍم في هذا الكون، ومن األشياء امللفتة 
واملتّكرر  الدائم  احلضور  هذا  الرّسام  لوحات  في 
للخصب  رمزا  باعتبارها  األنثى  صورة  على  يؤّكد  وكأنه  للنساء 
والتجّدد واخللق والنماء، ومن الواضح أنه متأّثر مثل كثيرين غيره 
تربط  التي  القدمية  الشرقية  بالفلسفات  املعاصرين  الفنانني  من 
بني عناصر الطبيعة واألسرار الكّلية للكون ووحدة الوجود، يذكر 
أن جوناثان باوزر  ولد في كندا ودرس فيها الرسم والتصميم، وقد 

تأثر منذ بداياته بـ »بوجورو« ونسائه الصامتات.

تقـــــــــــارير
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الرياضة عبر التاريخ

املصارعة.. أقدم األلعاب وأكثرها عنفا 
وأبطالها ذوي قوى اسطورية

   
في  اخلاص  وأسلوبها  طابعها  أمة  لكل 
بارزين  نوعني  هناك  ان  ذلك  ومع  املصارعة، 
احلرة  املصارعة  هما:  العاملي،  املستوى  على 
املدرجتان  الرومانية  اليونانية  واملصارعة 
األلعاب  وفي  السنوية  العالم  بطوالت  في 
األوملبية، حتى وصلنا إلى ما نراهما عليه اآلن.

رسوخا  واكثرها  العالم،  في  الرياضية  األلعاب  أقدم  من  املصارعة  وتعتبر 
فإن   ١٩2١ عام  إال  ينشأ  لم  الدولي  املصارعة  أحتاد  أن  وبالرغم  وانتظاماً، 
الهامة، منذ  ومناسباتها  املصارعة  الكثير من مباريات  التاريخ قد سجل 
آالف السنني، وأساليب االشتباك وطرح اخلصم أرضا هي نفس األساليب 
القدمية،  والرومانية  والصينية  املصرية  احلضارات  في  تتبع  كانت  التي 
النفس،  عن  ودفاعا  البدائي، هجوما  الكهوف  إنسان  إلى  ترجع  واملصارعة 
ومن الكهف انتقلت املصارعة من وسيلة للبقاء وحفظ النوع إلى رياضة 

من أكثر أنواع الرياضات البدنية شعبية وذيوعا.
تلك  القدمية  املصرية  املصارعة في احلضارة  الدالة على ممارسة  اآلثار  ومن 
فهذه  مبصر،  حسن  بني  في  توجد  التي  اجلميلة  البارزة  احلائطية  الرسوم 
تضم أكثر من مائتي مجموعة من املصارعني، وفيها تشاهد مباراة تنتهي 
تالمس كتفا  املصارعة في عصرنا، حني  بها  تنتهي  التي  الطريقة  بنفس 
املهزوم األرض، كما توجد سجالت محفوظة بكثير من احلوار احلاد الذي كان 

يدور بني املصارعني خالل املباراة.
وكذلك كانت املصارعة متارس لدى البابليني واألشوريني، وفي الصني كانت 
الطبقات العليا متارس نوعا من الرياضة تشتمل على املصارعة واملالكمة 

والرفس، ورمبا تطورت عنه الكاراتيه اليابانية الشائعة اليوم.
األلياذة  اخلالدتني:  امللحمتني  املصارعة في  إلى  إشارات  وهناك  األغريق،  وازدهرت عند  ثم تطورت 
واألوديسة لهوميروس، وقد أدخلها األغريق في ألعاب األوليمبياد عام ٧٠4 قبل امليالد. وفي األوملبياد 
الثامن عشر، وقد قام “سيزيوس” بإرساء القواعد األولى في املصارعة وذلك حوالي عام ٩٠٠ قبل 
لديهم:  القواعد بسيطة  كانت  وقد  اليونان،  أنحاء  في كل  وازدهرت  اللعبة  انتشرت  ثم  امليالد، 

يعتبر الالعب مهزوما إذا ملس أي جزء من جسمه األرض، فيما عدا 
القدمني، وينتصر الالعب إذا وقع خصمه مرتني.

بطولة  أحرز  فقد  الكروتوني”  “ميلو  األغريق  املصارعني  أبرز  ومن 
خمس  بها  محتفظا  وظل  ق.م   45٠ عام  األوليمبياد  في  املصارعة 
سنوات، ويروي أنه كان يتدرب بحمل ثور صغير على كتفه يدور به 
كبر  أن  بعد  التدريب حتى  هذا  يواصل  وأنه ظل  األوليمبياد  ساحة 

الثور.
وفي عام 64٨ ق.م أدخلت اليونان نوعا عنيفا من املصارعة كان يباح فيه العض والرفس واخلنق 
والقرص وحتطيم أعضاء اخلصم، وكانت هذه اللعبة غالبا ما تنتهي مبصرع أحد الالعبني أو بتر 

عضو من جسده وكان “ثيوجيس الثيسوسي” أبرز أبطال هذا النوع من املصارعة.
وحني تذكر املصارعة، ال يفوت املرء أن يشير إلى اليابان، فقد أجنبت في القرن العشرين عددا كبيرا 
البطل  انتصر  وفيها  ق.م،   23 عام  اليابان  تاريخ  في  األولى  الرسمية  املباراة  وكانت  أبطالها،  من 
“سوكوني” الذي يعتبره اليونانيون راعي املصارعني ورائدهم، وفي عام ٨5٨ تصارع أبناء اإلمبراطور 
“بونتوكو” على أن تكون والية العرش للفائز منهما، وبازدهار السموراي، أصبحت املصارعة جزءا 
اللعبة  تلك  “اجلودو”  اليابان  بها  تشتهر  التي  املصارعة  أنواع  أبرز  ومن  العسكري،  التدريب  من 

الرائعة التي يقبل عليها الكثيرون دفاعا عن النفس. 

تعرف على التعديالت اجلديدة في نظام بطولة 
دوري أبطال أوروبا

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم عن العديد من التعديالت على نسخة موسم 2٠١٨/2٠١٩ من 
أوروبا والدوري األوروبي. حيث سيتأهل 26 فريقا مباشرة إلى دور اجملموعات  بطولتي دوري أبطال 
في دوري أبطال أوروبا، إذ سيعبر أصحاب املراكز األربعة األولى في الدوريات األربعة الكبرى، إجنلترا 
وإسبانيا وإيطاليا وأملانيا. سينضم بطال النسخة األخيرة من دوري األبطال والدوري األوروبي إلى 
قائمة املتأهلني الـ١6، وسيتأهل أيضا أصحاب املركزين األول والثاني في الدوريات املصنفة خامسا 
وسادسا، وهما فرنسا وروسيا، إلى دور اجملموعات بجانب أبطال الدوريات املصنفة سابعا وثامنا 

وتاسعا وعاشرا، وهم البرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا.
وسيحصل كل فريق سيتم إقصاؤه من اجلولة املؤهلة لدوري أبطال أوروبا على فرصة أخرى في 
الدوري األوروبي. وأشار االحتاد األوروبي إلى وجود جولة متهيدية بالتصفيات املؤهلة لدوري األبطال، 
ستقام كبطولة مصغرة بنظام خروج املغلوب، أما في الدوري األوروبي ستلعب بنظام مباراتي 
الدوري  بطولة  إلى  مباشرة  فريقا   ١٧ سيتأهل  األوروبي،  الدوري  صعيد  وعلى  واإلياب.  الذهاب 
األوروبي ينضم لهم العشر فرق التي أقصيت من التصفيات املؤهلة لدوري األبطال، قبل أن يزيد 

عليهم 2١ فريقا عبر التصفيات املؤهلة للدوري األوروبي ذاته. 

يحررها سمير اسكندر 

روسيا: جميع منشآت بطولة العالم 
2018 ستكون جاهزة بعد عدة أسابيع

»روسيا-2٠١٨«،  العالم  لكأس  التنظيمية  اللجنة  رئيس  أعلن 
أليكسي سوروكني، أن جميع منشآت بطولة العالم لكرة القدم 

2٠١٨، ستكون جاهزة خالل األسابيع القريبة القادمة.
وجتدر اإلشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس العالم لعام 2٠١٨، ستجري في روسيا، وللمرة األولى 
الدولية  مبارياتها  ويستضيف   .2٠١٨ يوليو  و١5  يونيو   ١4 بني  الفترة  في  القدم،  كرة  تاريخ  في 
بطرسبورغ،  سان  موسكو:  للعاصمة  باإلضافة  هي  روسية،  مدينة   ١١ في  منتشرة  ملعباً   ١2
كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة 

ملدينة روستوف نا دونو.

بولت األسرع في العالم يحترف كرة القدم 
وينضم إلى أحد األندية

أعلن أسطورة ألعاب القوى اجلامايكي املعتزل، أوساين بولت، أنه وّقع مع أحد 
أندية كرة القدم عقدا، مشيرا إلى أنه سيكشف عن هوية النادي قريباً.

وقال بولت في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع »تويتر«: »لقد وقعت مع فريق لكرة القدم«، 
النادي  أن  الصحفية،  التقارير  من  العديد  وأشارت  قريبا«  النادي  هوية  سيكشف  أنه  موضحا 
الذي يقصده بولت هو »بوروسيا دورمتوند« األملاني والذي من املقرر أن يخوض البطل األوملبي فترة 
أوملبية، عشقه  ذهبية  والثماني ميداليات  الـ3١ عاما  ويعرف عن صاحب  معايشة بني جدرانه. 

لكرة القدم وتشجيعه لنادي »مانشستر يونايتد« اإلجنليزي.

في اجنلترا.. هدف محمد صالح  يساوي »ساندوتش« مجاني 
تقدمي  مصري،  شاب  يديره  ليفربول  مدينة  في  يقع  مطعم  قرر 
الزبائن في كل مرة  »ساندوتش« من فالفل احلمص مجانا جلميع 
يحرز فيها محمد صالح هدفا. يتردد صالح على املطعم بشكل 
دائم كونه يقدم الوجبات الشرقية التي اعتادها الالعب، وطعامه 
املفضل هو ساندوتش فالفل احلمص، وهي أكلة مصرية صحية، 
وقرر مالك املطعم انه من اآلن وحتى نهاية املوسم احلالي سوف 

نقدم ساندوتشات طعمية احلمص مجانا لزبائن املطعم في كل مرة يهز فيها صالح الشباك.
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راأ�ض الثعبان
 في الصيف املاضي اصيب املهتمون باحلياة 
لظهور  نتيجة  باالنزعاج  أمريكا  في  البرية 
سمكة غريبة ذات أسنان حادة تلتهم باقي 
في  وذلك  األرض  على  متشي  ثم  األسماك 
احدى بحيرات والية ميرالند!، هذه السمكة 

اخمليفة تسمى »رأس الثعبان«.
وتعتبر من األسماك التي توجد في الصني، 
وهذه  حلمها،  تناول  الصينيون  يحب  حيث 

السمكة يصل طولها إلى ثالثة أقدام وميكنها أن تعيش ثالثة أيام خارج املاء إذا كان جسمها 
مبتالً، وقد مت اإلمساك بهذه السمكة ومنعت السلطات األمريكية استيرادها حتى ال تلتهم 

األسماك احمللية األمريكية.

علــــ�م وطب 17

Tooth Extraction
أسنانهم،  الكثير من األشخاص حلدوث مشاكل عديدة في  يتعّرض 
بشدة،  املتضّررة  األضراس  بخلع  القيام  إلى  املشاكل  هذه  وتّؤدي 
اخلطوات  بجميع  القيام  بعد  اخلطوة  بهذه  القيام  إلى  اللجوء  ويتّم 
وإنقاذه  احلصول على جدوى في عالجه  دون  لكن  للضرس،  العالجية 
في  إال  اخلطوة  بهذه  القيام  في  يرغبون  ال  األطباء  وجميع  اخللع،  من 
الضرورة القسوة، ألن الضرس الطبيعي ال ميكن تعويضه بأي شكل 

من األشكال.
نصائح ما بعد اخللع

التي  النصائح واإلرشادات  بالعديد من  الذين يتعرضون خللع أضراسهم لاللتزام  املرضى   ينصح األطباء 
تقّدم من قبل الطبيب اخملتص، لتجّنب حدوث أي أضرار جانبية ناجتة عن عملية اخللع وهي:

• قيام املريض بوضع قطعة من الشاش أو القطن على مكان اخللع، ويجب أن توضع بعد القيام بعملية 
اخللع بشكل مباشر، وقيامه بالعض اجلّيد على هذه القطعة، من أجل توّقف نزول الدم من مكان اجلرح.

• عدم قيام املريض باملضمضة أو إدخال املياه داخل الفم ملدة ال تقّل عن األربع وعشرين ساعة بعد القيام 
بعملية خلع الضرس.

• جتّنب إصابة مكان اخللع سواء باللسان أو باألصبع اليد، جتّنباً حلدوث نزيف مضاعف في املنطقة املصابة.
• عدم القيام بشرب أي من السوائل عن طريق املصاصة في األربعة 
توّقف  أجل  من  وذلك  اخللع،  عملية  من  األولى  ساعة  والعشرون 

النزيف من مكان اخللع.
• يجب املواظبة على تناول األدوية التي يتّم وصفها من قبل الطبيب 

اخملتص، والتي تعمل على تسكني اآللم وجتنب انتقال العدوى.
ونستكمل النصائح فى العدد القادم .

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

أضرار الكحوليات علي جسم األنسان
د. ماري جرجس

الأ�صربين: م�صاره وفوائده
 األسبرين من أقدم وأشهر األدوية املعروفة وأكثرها انتشارا في العالم، ويقدر عدد ما يصنع من 

أقراص األسبرين في الواليات املتحدة األمريكية بحوالي 150 مليون قرص يومياً.
واألسبرين هو حمض األستيل ساليسليك وهو مادة متبلورة بيضاء حمضية املفعول، واألسبرين 
ومضاد  املرتفعة  للحرارة  وخافض  والعضلية  الروماتيزمية  واآلالم  للصداع  فعال  مسكن 

لاللتهابات.
بغثيان  الشعور  اجلانبية شيوعاً الستعماله هو  األعراض  أكثر  فإن  األسبرين  وبسبب حموضة 
أو اإلحساس  الدوار  الكبيرة في بعض  املعدة، وقد تتسبب اجلرعات  وميل للقيء وحموضة في 

بطنني ووش في األذنني وتتسبب كثرة استعماله في تهيج أغشية املعدة واألمعاء.
وقد تنتج عن ذلك بعض القروح السطحية في الغشاء اخملاطي للمعدة أو اإلثنى عشر التي تؤدي 
يلحظها  قليلة ال  البراز بكميات  الدم في  وينزل  النزيف بسيطا  وقد يكون  النزيف،  إلى  أحيانا 
املريض إال أن استمرار هذا النزيف البسيط يؤدي إلى فقر الدم، وقد يكون النزيف حادا او شديدا 
مما يؤدي إلى القيء الدموي أو نزول كميات كبيرة من الدم عند طريق القيء أو في البراز تؤدي إلى 

تغيير لون البراز إلى اللون األسود.
ويسبب األسبرين لبعض الناس ذوي احلساسية اخلاصة لألسبرين ظهور بعض أعراض احلساسية 
مثل االرتكاريا أو احلكة اجللدية وأحيانا نوبات حساسية ربوية في الصدر، ويؤثر    األسبرين يؤثر 
على وظائف الصفائح الدموية ويقلل من انتاج البروترمفني وهو أحد اخلمائر الهامة في جتلط 
الدم مما يؤدي إلى زيادة سرعة النزف، ولذلك فإن األسبرين يستعمل حالياً بجرعات قليلة جدا 
للوقاية من جلطات الشرايني في املخ أو القلب، ويجب أن ميتنع عن تناول األسبرين جميع املرضى 

الذين يتناولون العقاقير اخلاصة بسيولة الدم.
ويعتبر األسبرين من أهم أسباب التسمم في األطفال قبل اخلامسة من العمر فكثيرا ما يتناوله 
العام  الهبوط  األسبرين في حدوث  الكبيرة من  اجلرعات  وتتسبب  اخلطأ،  الصغار بطريق  هؤالء 
وارتفاع درجة احلرارة وارتباك التفكير والغيبوبة، ويجب أن ينقل املصاب فورا للمستشفى لعمل 

غسيل للمعدة واسعافه بالعالج املناسب.
ولتقليل مضار األسبرين وأعراضه اجلانبية فإنه يوجد باألسواق أنواع كثيرة من األسبرين املتعادل 
أو األسبرين املضاف إليه بعض مضادات احلموضة لتقليل تأثيره الضار على جدار املعدة. وعموماً 
فإنه يجب أن ميتنع عن األسبرين كل من له حساسية خاصة ضده وكل من يعاني من اضطراب 
اخلاصة  األدوية  يتعاطى  من  كل  وكذلك  عشر،  اإلثنى  أو  املعدة  قرحة  أو  احلموضة  أو  الهضم 
اللزوم هو من  اثنني عند  أو  املعقول له بحيث ال يتعدى قرصا  الدم، ولكن االستعمال  بسيولة 

األمور املستحبة.

اكت�صاب �صفة الرادار لل�صخ�ض الذي ل يب�صر!
إن الشخص غير املبصر، يكتسب مع مرور الوقت حسا شبيها 
بالرادار، يوجهه في حركة السير، بحيث يجعله يتجنب احلواجز 
التي تصادفه دون االصطدام بها، وقد اثبتت االختبارات العلمية، 
إن اكتساب هذا احلس يعود إلى حاسة السمع عنده، فالشخص 
أو  الغناء  أو  الصفير  مثل  مختلفة  أصواتا  يطلق  املبصر،  غير 
انعكاسه  بعد  أذنه  إلى  صداها  يعود  التي  األصوات  من  غيرها 

األشياء  أن  على  القائم  الرادار  مبدأ  هو  وهذا  سيره،  في  فيهديه  سيعترضه،  الذي  احلاجز  على 
تعكس صدى نوعياً، يختلف باختالف طبيعة هذه األشياء.

ملاذا �صمى »البحر امليت« بهذا ال�صم؟!
»البحر امليت« عبارة عن بحيرة ماحلة كبيرة، يوجد في منطقة الشرق األوسط وميتد على جزء من 
احلدود التي تفصل األردن عن اسرائيل ومستوى سطح البحر امليت يقل عن مستوى جاره البحر 

املتوسط، ويعتبر أكثر املناطق انخفاضا في العالم.
والبحر امليت يبلغ طوله حوالي 100 كيلو متر ومياهه شديدة امللوحة، فمياه البحار حتتوي على 
نسبة %4 أمالح على أكثر تقدير بينما البحر امليت ترتفع النسبة فيه ارتفاعا غير معقول، فتصل 
إلى %26، وميكن ألي إنسان أن يظل على سطح املاء دون سباحة أو دون أي حركة. وطبيعي أال تكون 
هناك حياة داخل هذه املياه لنسبة امللح الذي به، ولهذا فانه يستحق االسم الذي اطلق عليه 

»البحر امليت«.

درا�صة توؤكد: اجلهاز اللوحي 

ُيعيق منو ع�صالت اأ�صابع طفلك
واللعب  باد  اآلي  بأجهزة  الشديد  األطفال  تعلق  من  األطباء  حذر 
كيفية  الطفل  على  تُصعب  ألنها  نظراً  طويلة،  لفترات  عليها 

اإلمساك بالقلم الرصاص العادي والكتابة على الورق.
األجهزة  أو  الذكية  الهواتف  اللمسية سواء  للشاشات  املكثف  االستخدام  أن  األطباء  وأوضح 
يجعلهم  ما  اليد،  قبضة  قوة  وتُضعف  األطفال  أصابع  عضالت  وتطور  منو  من  يُحد  اللوحية 

يشعرون بصعوبة في حمل القلم الرصاص أو األلوان بشكل صحيح وسليم.
األجهزة  إلى  التقليدية  األلعاب  من  االنتقال  أن  إلى  كالرك  باربي  األطفال  أطباء  كبير  وأشارت 
اللوحية يعرقل منو األطفال في سنواتهم األولى، فمن السهل إعطاء الطفل آي باد للعب عليه، 

أكثر من تشجيعه على استخدام مكعبات وبناء منزل مثالً.
وتنصح كالرك، عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية، اآلباء بتشجيع أطفالهم في املشاركة في 
ألعاب ترفيهية وتعليمية خارج املنزل بعيداً عن األجهزة اإللكترونية قدر اإلمكان، السيما األطفال 
في السنوات األولى، وأيضاً مشاركتهم اللعب داخل املنزل باستخدام اليد كألعاب البازل وغيرها 

من األلعاب التي تتطلب مهارات يدوية، لتقوية قبضة اليد.

للكحوليات مبختلف أنواعها أضرار ال حصر لها علي مختلف وظائف اجلسم، 
األعتياد  في  الكثيرين  يبدأ  باملهجر  لتوافرها  ونظراً  األمراض،  أخطر  إلي  وتؤدي 
علي تناولها دون التفكير في خطورتها علي الصحة، ومن تلك األمراض ما يلي: 
1 - للكحوليات ضرر مباشر علي اجلهاز الهضمي متمثالً في املرئ واملعدة واألثني 

عشر والكبد والبنكرياس 
2 - تؤدي الكحوليات إلي سرطان املرئ

3 - قد تؤدي إلي سرطان الكبد، حيث أنها تتسبب في إلتهاب الكبد وتليفه وأخيراً يصل إلي السرطان. 
ومن املعروف أن الكبد عضو مهم جداً في جسم األنسان، فهو أساسي لتخليص اجلسم من السموم 
الضارة وضعفه يؤدي إلي تراكم السموم في اجلسم ممن ينتج عنها أثار جانبية ، هذا غير دوره الرئيسي 

في الهضم والتمثيل الغذائي
4 - تؤدي الكحوليات إلي تراكم الدهون في اجلسم ممن يؤدي إلي تصلب الشرايني وما ينتج عنها من 

أمراض القلب املزمنة، كالذبحات وأرتفاع ضغط الدم
5 - تتسب الكحوليات في قصور بوظائف الكلي 

6 - الكحوليات قد تتسبب في سرطان الثدي
7 - التشوهات اخللقية للجنني عندما تتناولها األم أثناء احلمل

8 - السكتة الدماغية 
9 - الكحوليات لها تأثير مباشر علي اجلهاز العصبي، حيث أنها تضعف الذاكرة وتؤثر علي قدرة األنسان 

في التركيز وتؤدي إلي ضمور املخ ألنها تُقلل الدورة الدموية للمخ، مما يؤدي إلي تدهور في أداء املخ 
10 - تتسبب الكحوليات في قرح املعدة وألتهاب البنكرياس 

11 - تضعف اجلهاز املناعي 
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رأسي
1 - ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور األب الحنون. 

2 - الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته. 
3 - جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس. 

4 - أشهر أديب انجليزي على مستوى العالم. 
5 - دراسات وتمحيص o ما يبلغه االنسان من عمره. 

6 - توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل. 
7 - أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر. 

8 - قدمت الثمين فداء لك o حاجز مائي. 
9 - ما تعطاه العروس يوم زفافها o دق وقرع o بيت 

العصفور. 
10 - الشكل الخارجي o بطل اسطوري اسباني انتجت 

قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

أفقي
1 - أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال في الغرب 

2 - يتكلم o انهض 
3 - روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل. 

4 - الشاعر كاتب قصيدة »أخي جاوز الظالمون المدى” 
5 - نصف دادا o نصف شومر o تفيد تفسير المعنى 

واالسترسال. 
6 - قضى وقتا o غطى وحجب. 

7 - يسهر على الحماية من الخطر أو السرقة o أديب وروائي 
انجليزي كتب رواية ديفيد كوبرفيلد. 

8 - وقت مغيب الشمس o نصف خروب 
9 - بحر o سهولة o تكلفة 

10 - أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Tue 28-Jun-2016
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Daily Sudoku: Wed 30-Nov-2016
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mediumDaily Sudoku: Wed 30-Nov-2016

(c
) D

ai
ly 

Su
do

ku
 L

td
 2

01
6.

  A
ll r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

4 8 2 7 3 1 5 9 6
7 5 9 8 4 6 1 3 2
3 1 6 9 5 2 4 8 7
5 7 8 2 9 4 3 6 1
6 2 1 3 7 5 8 4 9
9 3 4 1 6 8 7 2 5
1 9 5 4 2 3 6 7 8
8 4 7 6 1 9 2 5 3
2 6 3 5 8 7 9 1 4

http://www.dailysudoku.com/

 حل
 العدد

السابق

حل العدد السابق

ال�صحك خري دواء

كانت الزوجة تقرأ كتاباً عن األبراج، 
والدتك  تأخرت  »لو  الزوجة:  فقالت 
وكرمياً  رقيقاً  لكنت  فقط،  يومني 

وذكياً«.

لزبونته:  املتعب  الفساتني  بائع  قال 
توت  ورقة  كم  يوماً  تساءلِت  “هل 
رأيها  يستقر  أن  قبل  حواء  جربت 

على واحدة؟”.

للصف  االجنليزية  اللغة  مادة  ادّرس 
وقد  ثانوية،  مدرسة  في  املنتهي 
فالندرز”  “مول  رواية  لهم  اخترت 
الشهيرة لدانييل ديفو، كما اخترت 
النقاش  موضوع  الرواية  تكون  أن 
الصف  االباء  يزور  عندما  الرئيسي 

ملتابعة وضع ابنائهم.
تلك  حادث  اروي  كنت  وفيما 
تعرف  ظننتها  لصديقة  املناقشة 
الرواية، قلت: »اني ادّرس مول فالندرز 
بالصف الرابع« ولم تعلق صديقتي 
حديثي:  في  فمضيت  بشيء، 
كهذه.  شخصية  طبيعة  »وتعرفني 
وعاشرت  السجن  في  ولدت  فهي 
عدة  مرات  وتزوجت  عديدين  رجاالً 
اوقفتني  وهنا  السرقة«  واحترفت 
صديقتي وهتفت: »يا الهي! وكيف 
يسمحون لها بالبقاء في املدرسة«!

مع تطور احلياة العامة تطورت 
االجتماعية  العالقات  بالتالي 
إطارها  في  منحصرة  تعد  ولم 
انتشرت  إن  وكان  التقليدي، 
تكوين  فكرة  كبير  بشكل 
تربطهم  أناس  بني  جتمع  أندية 

هواية معينة أو مهنة محددة، فكان هناك 
من  لعبة  لكل  الرياضية  اخملتلفة  النوادي 
من  جانب  لكل  الفنية  والنوادي  األلعاب 
النوادي  إلى  إضافة  ذلك  الفن، كل  جوانب 
املشتركة  الهوايات  أصحاب  جتمع  التي 
مثل الصيد أو اقتناء التحف أو غيرها من 

املقتنيات مثل الطوابع البريدية.
جتمع  نوادِ  هناك  النوادي  هذه  كل  وبجانب 
اناساً تربط بينهم هوايات غريبة او سلوك 

اغرب.
املولودين  »رابطة  أو  الكسالى«  »نادي 
تربط  أعضاء  يجمع  نادِ  وهو   ، املتعبني« 
بينهم جميعاً عدم الرغبة في االنتماء ألي 
نادِ آخر ميارس أي نشاط من النشاطات، وقد 
ايطالي  مواطن  النادي  هذا  بتأسيس  قام 
للكسالى الذين ال يجدون أنفسهم راغبني 
في عمل أي شيء، ويضم النادي الذي خرج 
بعيداً عن حدود ايطاليا، أكثر من ٩٠ ألف 
وشعار  العالم،  أنحاء  مختلف  من  عضو 
يلجأوا  بأن  ألعضائه  نصيحته  هو  النادي 
أيام اآلحاد وأن يلجأوا إلى  للراحة الكاملة 

الراحة بعض الوقت باقي أيام االسبوع.
وقد وضع النادي برنامجاً ألعضائه بأن يناموا 
أنفسهم  يريحوا  وأن  يومياً  ساعات  عشر 
عشر ساعات وأن يقضوا الساعات األربعة 
ساعات  وخالل  الطعام  لتناول  الباقية 
الراحة يستطيعون القيام ببعض األعمال 
هي  الراحة  أن  أي  معيشتهم،  لكسب 

اليومية،  حياتهم  في  األساس 
إليه  االنتساب  رسوم  أن   يذكر 
عدم  وبفضل  جداً،  مرتفعة 
نفقات  او  مصروفات  أية  وجود 
في النادي فإن نسبة كبيرة من 
اخليرية  للمشاريع  تذهب  دخله 

في كل مكان من أنحاء العالم.
خاص  نادي  أيضاً  الغريبة  األندية  ومن   
نادي  من  اقل  أعضائه  وعدد  للقبح، 
ألنتقاء  مسابقة  النادي  ويقيم  الكسالى 
ليتوج طوال  بشاعة سنويا  األعضاء  أكثر 
وكان يضم   ، التالية  املسابقة  العام حتى 
أحد أكبر جتار األملاس في أوروبا وأيضاً واحد 
من كبار السماسرة في سوق البورصة في 

بريطانيا.
أعضاؤه  يتبارى  للكذابني،  نادِ  أيضاً  وهناك 
لباقي  رووها  التي  اليومية  األكاذيب  بعدد 
األعضاء. وهناك نادِ آخر للبخالء، كان أهم 
نادراً  كان  حيث  أمريكي،  مليونير  اعضائه 
لقضاء  كان  وإن  حتى  دراهمه  يصرف  ما 
حاجاته اخلاصة، وقد وصل إلى اعلى درجات 
أنه  يفاخر  كان  حيث  النادي  في  الزعامة 
مازال يرتدي وهو في متوسط العمر نفس 
في  كان  عندما  بشرائها  قام  التي  البدلة 
يصل  أن  وقبل  عمره  من  عشرة  التاسعة 

رصيده في البنك إلى املليون األول.
بريطانيا  في  كان  الثامن عشر  القرن  وفي 
أعضاء  عدد  وكان  الوزن،  لزائدي  خاص  نادِ 
فقط،  عضوا  عشر  خمسة  النادي  هذا 
كان  األعضاء  هؤالء  وزن  أن  األغرب  ولكن 
يزيد على ثالثة أطنان ونصف، ولم تقتصر 
عضوية هذا النادي على األناس العاديني بل 
شملت بعض األحيان عدداً من املشهورين 

في ميادين متفرقة. 

ل تتديل على نف�صك

 أعرف أنك ال تستسلمني 
 وأنك ترقصني على الزجاج املكسور 

وأنت غير مبالية
 أعرف أنك امرأة 

 من صنف آخر سيدتي 
 والدليل أنك عشت 

 رغم الظروف القاسية 
كزهرة اجلازانيا

 ولكنك يا وردتي 
 حتتاجني إلى نظرتي 

 أو لهفتي 
 حتتاجني صعقة عاطفية

 حدثيني عن ما يدور فيك من أشياء 
 ال تغوصي في املاء 

 وتتركيني أتقلب جمرا 
حتت موجات نيرانك العالية
 وتتباهني بوحدتك الطاغية 

 فأنت حتتاجني قبلة 
 أو ملسة 

 أو الوقوع 
بني حضني والهاوية

 شاركيني في حياتك الفرعاء 
 ال تتدلي على نفسك كالدالية 

 و تتركيني أتقلب عمرا 
 بني أوراقك الهائلة يا غالية 
 وتتركني نفسك ترتد عليك 

 فأنت حتتاجني أقمشتي 
 ودهشتي 

 وبني شفتينا هديل احلمام 
 وخرير الساقية 

 فأنت حتتاجني جملة 
 أو عناقا 

 أو املوت حبا بني ذراعي 
في كل ثانية
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اأنواع املعرفة

هناك ثالثة أنواع من املعرفة: املعرفة باملعنى الصارم، أي النظري، 
ومعرفة ماذا تفعل، ومعرفة كيف تعيش، لكني ال حظت غالباً 
أن من يعرف ماذا يفعل وكيف يعيش ال يحتاج إلى النوع األول 

من املعرفة.
بصمات

آه لو عرف الشباب!، وآه لو استطاع املشيب!
هنري اتيني

ناشر فرنسي )١52٨ ـ ١5٩٨(

ق�صاقي�ض

   ال تنخدعي أيتها الزوجة الشابة لكلمات اإلطراء في العمل وال 
تقارني بني ما تسمعيه وبني بعض التعليقات القوية في املنزل،  
ذو  الشخص  لنفس  لتستمعي  الفرصة  لك  سنحت  لو  لعله 
التعليقات اجلميلة، وهو يتحدث مع زوجته وأبنائه سوف حتمدين 

اهلل.
املقربني  أحبائنا  من  احللوة  الكلمة  إلى  نستمع  أن  األفضل  إن   

ولكنها قد ال تتوفر دائماً.

�صدق اأو ل ت�صدق!

المعاً  امللح  ويبدو  أنابيب  داخل  يباع  السودان:  جنوب  في  امللح 
كالكريستال حول األنبوبة ويُباع بالستة في كل مرة!

وادي  في  النوسو  قبيلة  رجال  يقوم  أن  بعد  الهندي:  القمح 
املاشية  قطعان  عن  بعيداُ  حُتفظ  بحصده  الصني  في  ياجنتس 

وذلك بتخزينها فوق األشجار نفسها!
العمالت املعدنية التي كانت تستخدم في املكسيك في القرن 

الثامن عشر، كانت تصك على شكل أوراق الشجر!

هوؤلء رف�صوا 
جائزة نوبل!

اهم  من  تعد  نوبل  جائزة 
اجلوائز العاملية التي اكتسبت 
فصاحبها  واسعة،  شهرة 
أن  إال  كبيرة،  مبكانة  يحظى 
ومن  رفضها،  البعض  هناك 

هؤالء نذكر:  
رفضها  حينما  شو،  برنارد    
سنة ١٩25 قائالً: إنه لم يعد 
جتذبه  لكي  إليها  بحاجة 
شو  اعلن  لقد  األمان،  بر  إلى 
لظنه  للجائزة  رفضه  عن 
جتاهلوه  عنها  املسئولني  أن 
أنه  يرى  فهو  عدة،  لسنوات 
يستحقها منذ سنوات، وقد 
اعترف العالم به وبأدبه.. فما 

الدافع ألن يقبلها اذن!
الروسي  والشاعر  الروائي 
حسب  رفضها  باسترناك، 

تعليمات السلطة انذاك.
في عام ١٩64 أعلن جان بول 
الفرنسي  الفيلسوف  سارتر 
للجائزة،  رفضه  املعروف، 
تشعرني  اجلائزة  “أن  قائال: 
بالغثيان” باملناسبة “الغثيان” 

عمل ادبي شهير له.

جــ�د تاميـــــز

زهرة الطاهري ـ املغرب

اأغرب نوادي العامل: نادي الك�صاىل.. واآخر للكذابني

ل اأ�صيخ حني 

اأناجيِك!
 بقلم: عـادل عطيـة

يف بيت �صقيقتي، النّدي..

هناك اأراِك، اأمي..

يف مالحمها الرقيقة،

واجلميلة.

ويف قلبها الودود،

والنقي.

وحني اأتذّوق من يديها،

طعامكِ ال�صهي.

وب�صرعة اخلاطر،

نلتقي.

ونحتفي، بالذكريات..

عطاءات في�ض اأمومتِك الأثيلة،

و�صنوات مترّدي. 

اأنا ل اأ�صيخ حني اأناجيِك باأمي؛

ما زلت طفالً يف عمرِك، املا�صي..

ومازلت، حتى اليوم، طفلِك..

ال�صقي.

اأنا اأبنك..

اأنتظر قهوة ال�صباح،

وقهوة امل�صاء..

وا�صتّم نكهة العزاء.

يف �صرادق املا�صي البعيد،

اأعاين حمنتي!
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حدث قبيل الغسق، ذات مساء أن وفد على إحدى 
املدن الصغرى في غرب اجنلترا رجل غريب حسن 
البزة ميتطي صهوة جواد ويصطحب خادماً، ثم 
وقف بباب أحسن فنادق املدينة وترّجل عن جوادة 
بأنه  صاحبه  أخبر  أن  لبث  وما  الفندق،  ودخل 
ماكث في فندقه أياماً قليلة ينجز خاللها بعض 
أن  قبل  وقت  من  متسع  لديه  كان  وملا  األعمال، 
يبدأ في العمل، شرع يسأل صاحب الفندق عما 
يستطيع  املالهي  من  شيء  املدينة  في  كان  اذا 
الذي  فراغه  وقت  به  االستمتاع  في  ينفق  أن 
يخشى أن يثقل عليه، وقد رد عليه هذا بانه أمنا 
جاء ملدينة في وقت سعيد، إذ كل اسبوع سباق 
اخليل بها وشيكاً، كما أن صباح اليوم التالي كان 
موعد محاكمة سجني متهم في قضية سرقة 
إذ  اختالفا شديداً،  الناس  آراء  بصددها  اختلفت 
املتهم  ولكن  جداً،  قوية  كانت  االتهام  قرائن  ان 
نفسه كان يصر على أنه في وقت ارتكاب اجلرمية 

كان موجوداً في اقليم آخر من أقاليم اجنلترا.
إغراء  بني  الغريب  السيد  وازن  الغد،  كان  فلما 
حلبة السباق، وإغراء ساحة احملاكمة، وإذا رجحت 
متأخراً،  افطاراً  تناول  بعد  إليها  مضى  الثانية، 
وكان  النظارة،  مقاعد  أحد  إلى  اقتيد  وهنالك 
هما شفيعاه  املهذب  وسلوكه  احلسن  مظهره 
إلى ذلك، ولو أنه حضر إلى قاعة اجللسة متأخراً، 

بعد بدأ احملاكمة بقليل من الوقت.
وبعد أن وجه املتهم بآخر تفاصيل األدلة القائلة 
وال  االكتراث  من  شيء  عليه  يبد  لم  بإتهامه، 
اليأس وال الذهول،  فقد ظل طول الوقت مطرقاً 
برأسه إلى األرض، وحينما نودى به ليدلي بدفاعه 
عن نفسه، لم يزد على أن غمغم بأنه لم يكن 
في مكان السرقة حني وقعت، واذ رفع عينه إلى 

األولى  للمرة  بصره  وقع  براءته  مؤكدا  القاضي 
جمهور  بني  مقعده  على  اجلالس  الغريب  على 
النظارة، وكانت نتيجة هذه النظرة أشد ما تكون 
عليه،  مغشياً  فوره  من  السجني  خر  إذ  غرابة، 
صوابه  إليه  إرتد  حتى  بالعالج  أسعف  أن  وبعد 
واستعاد رباطة جأشه، سأله القاضي عن سبب 
الى  مشيراً  فاجابه  املفاجيء  االغماء  ذلك  هذا 
ذلك الرجل الغريب: »إن هذا السيد يستطيع أن 

يثبت براءتي لو أنه يجيب على أسئلتي«.
وعلى أثر ذلك استدار كل وجه بالقاعة إلى ذلك 
الغريب، الذي توجه إلى القاضي بقوله أنه يجد 
يوم  أنه  ذلك  على  وزاد  حرج،  موقف  في  نفسه 
االنتقال إلى صف الشهود إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك، ولكنه ال يذكر أنه رأى ذلك املتهم في يوم 

من أيام حياته على اإلطالق.
أشد مظاهر  السجني  وجه  بدا على  ذلك  وعند 
اليمني  الغريب  الرجل  أدى  وملا  واالنفعال  التأثر 
القانونية أمام احملكمة على أن يقول احلق، وكل 

احلق، وال شيء سوى احلق، بدأ املتهم يوجه إليه 
األسئلة على النحو التالي:

في  دوفر  ميناء  في  نزولك  سيدي  يا  تذكر  »هل 
املاضي؟«،     إبريل  شهر  من  والعشرين  السادس 
فأجاب الغريب على هذا السؤال، بانه حقيقة قد 
نزل في ميناء دوفر منذ وقت غير بعيد، ولكنه لم 
يكن متأكدا من أن نزوله بذلك امليناء كان نفس 

اليوم من إبريل، أو في يوم آخر.
تذكر  »وهل  قائالً:  الغريب  سؤال  املتهم  وأعاد 
حمل  زرقاء،  جاكتة  يرتدي  كان  رجالً  سيدي  يا 
تذكر  أوال  واردن«،  »اللورد  حانة  إلى  حقيبتك 
معاملة  سوء  إليك  شكا  الرجل  هذا  أن  كذلك 
في  جرح  عن  لك  وكشف  السابق،  مخدومه 

رأسه؟«.
وهنا بدأت ذاكرة الغريب تتغّير تغييراً ملموساً، 
بها  يُذّكره  التي  املناسبة  تلك  يذكر  أنه  فأعلن 
جانباً  نحى  قد  إليه  النظر  أعاد  وحينما  املتهم، 
أكد  بالغ  جرح  أثر  عن  رأسه فكشف  من شعر 

أن ذلك املتهم لم يكن إال نفس ذلك الرجل الذي 
حمل حقيبته في دوفر.

وعندئذ سرى في قاعة احملكمة شعور بالدهشة 
إلى  حضر  قد  الغريب  ذلك  أن  فمع  واالنفعال، 
االول  اجلزء  سماع  بذلك  وفاته  متأخراً  القاعة 
له  تبني  قد  آخر  شخص  كل  فإن  احملاكمة،  من 
الغريب  املتهم حقيبة  الذي حمل فيه  اليوم  أن 
في دوفر هو نفس اليوم الذي وقعت فيه جرمية 
آخر  مكان  في  بارتكابها  اتهم  التي  السرقة 

بناحية ديفونشير.
استطاعته  في  يكن  لم  الغريب  الرجل  أن  غير 
أنه يحتفظ  قال  ولكنه  التاريخني،  بتوافق  اجلزم 
خصوصياته،  بعض  فيها  يدون  يومية  مبذكرة 
ومن اجلائز، أن يكون قد سجل فيها تاريخ عودته 
هذه  يحمل  لم  ولكنه  اجنلترا،  إلى  اخلارج  من 
املفكرة وقتئذ إذ كان قد تركها بني أمتعته في 

الفندق الذي نزل به في تلك املدينة.
تاريخ  بها  سجل  قد  أنه  تبني  احضرها  وحينما 
التاريخ  هذا  وكان  دوفر،  إلى  كاليه  من  إبحاره 
اثبات صحة هذا  وقد كان  املتهم  مزاعم  مؤيداً 
التاريخ كافياً للقضاء بتبرئة ساحته بني تهليل 

احلاضرين في احملكمة وتهنئاتهم.
ولقد كان هذا احلادث في املدينة مدار محادثات 
العناية اإللهية وضيق  ال حصر لها حول تدخل 
مسالك البراءة، إلى أن حدث بعد انقضاء شهر 
وذلك  وخادمه  الغريب  الرجل  حوكم  أن  كامل 
احملكمة،  نفس  في  ساحته  برأت  الذي  السجني 
أنهم  اتضح  إذ  جميعاً،  بادانتهم  قضت  التي 
كان  الذي  البريد  سرقة  على  تعاونوا  قد  كانوا 
ما كان  عربات كثيراً  في  الوقت  ذلك  في  يرسل 

يتربص لها أمثالهم من قطاع الطرق.

�ُصّراق الربيد
ي�صردها عليكم: د. موند ماكارثي
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عيدي الصليب اجمليد

للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

بعيد  الكنيسة  حتتفل  اجلاري  ١٩مارس  يوم  في 
شكل  في  تأملنا  ولو  اجمليد،  الصليب  ظهور 

الصليب،
واحدة  عارضتني:  على  الصليب  يحتوي  حيث 
رأسية لننمو في احملبة نحو اهلل، واآلخرى عرضية 
قداسة  مقوالت  من  الغير)  نحو  باحملبة  لننمو 

البابا تواضروس الثاني(.
أن  أما  نحمله،  بأن  يسمح  الذي  الصليب  »إن 
يكون تأديبا او امتحانا او تزكية، إذا كان الصليب 
كان  وإن  خليرنا،  ألنه  بشكر  فلنحتمله  للتأديب 
الصليب امتحانا فلنثبت في طريق اهلل، ولنثبت 
بالصليب حتى جنوز االمتحان بنجاح، سواء كانت 
يقودنا  هذا  فإن  الختبارنا،  او  لتاديبنا  الضيقات 
نيافة احلبر  او لنقاوتنا« من مقوالت  إلى تزكيتنا 

اجلليل املتنيح االنبا يؤانس اسقف الغربية. 
الكنيسة  وأيًضا  القبطية  الكنيسة  حتتفل 
كل  في  مرتني  اجمليد  الصليب  بعيد  اإلثيوبية 
والثاني  توت،  من  عشر  السابع  في  األول  عام، 
ولقد ظل  عام،  من كل  برمهات  من  العاشر  في 
من  تل  حتت  اليهود  بفعل  مطمورا  الصليب 
مت  ش،   42 عام  في  أن  املؤرخون  وذكر  القمامة 
امللكة  مبعرفة  املقدس  الصليب  على  الكشف 
التي  الكبير  قسطنطني  اإلمبراطور  أم  هيالنة 
شجعها ابنها على ذلك، وفي أورشليم اجتمعت 
له  وأبدت  أورشليم  أسقف  مكاريوس  بالقديس 
إليه  أرشدها  كبير  جهد  وبعد  ذلك،  في  رغبتها 
فعثرت  السن،  في  طاعنا  كان  الذي  اليهود  أحد 
على 3 صلبان واللوحة التذكارية املكتوب عليها 
أن  واستطاعت  اليهود،  ملك  الناصري  يسوع 
متيز صليب املسيح بعد أن وضعت األول والثاني 
على ميت فلم يقم، وأخيرا وضعت الثالث فقام 
لوقته، فأخذت الصليب املقدس ولفته في حرير 
في  الفضة  من  خزانة  في  ووضعته  الثمن  كثير 
أورشليم بترتيل وتسابيح كثيرة، وأقامت كنيسة 
وال  فيها،  وأودعته  الصليب  مغارة  على  القيامة 
الصليب،  بكنيسة  قائمة  الصليب  مغارة  تزال 
اإلسكندرية  بطريرك  أثناسيوس  للبابا  وأرسلت 
احتفال  في  بأورشليم  الكنيسة  ودشن  فجاء، 

عظيم عام 32٨ م.
وبعد هذا أصبح الصليب املقدس عالمة الغلبة 
املوت  املسيح  السيد  به  غلب  أن  بعد  واالفتخار 
قسطنطني  اإلمبراطور  فأتخذه  الصليب  على 
الكبير عالمة النصرة في كل حروبه، وبنى الكثير 

من الكنائس وأبطل الكثير من عبادة األوثان. 
أراد  م(   64١-6١٠( الروم  إمبراطور  هرقل  أن  وقيل 
أن يرد الصليب إلى كنيسة القيامة بعد أن كان 
قد استولى عليه الفرس، فأراد أن يحمله بنفسه 
فلبس احللة امللوكية، وتوشح بوشاح اإلمبراطور، 
ثم  الكرمية،  باألحجار  املرصع  الذهب  تاج  ولبس 
باب  من  اقترب  وملا  كتفه،  على  الصليب  حمل 
يدخل  أن  يستطيع  فلم  عليه  ثقل  الكنيسة 
أيها  اذكر  له:  وقال  الكهنة  أحد  إليه  به، فتقدم 
امللك أن موالك كان حامال الصليب وعلى هامته 
املقدسة إكلياًل من الشوك ال إكلياًل من الذهب 
وشاحك  وتنزع  الذهبي  تاجك  تخلع  أن  فلزم 
امللوكي، فعمل بالنصيحة ودخل الكنيسة بكل 

سهولة. 
األقدس  بالثالوث  اعتراف  للصليب  رشمنا  وفي 
اعتراف بوحدانية اهلل  القدس  والروح  واالبن  اآلب 
كإله واحد، اعتراف بتجسد اإلبن الكلمة وحلوله 
الفداء  بعمل  اعتراف  أنه  كما  العذراء،  بطن  في 
وانتقالنا به إلى اليمني. أيًضا في رشم الصليب 
اخلطية،  سلطان  وإبطال  الشهوات  إلخماد  قوة 
حيطانها  على  ترسمه  الكنيسة  صارت  وهكذا 
اخلدمة....  ومالبس  وكتبها،  وأوانيها  وأعمدتها 

إلخ. 
ال تخجل منه:

ال  )ليتنا  األورشليمي  كيرلس  القديس  يقول 

فتهرب  جبهتك  على  بوضوح  فأطبعه  نخجل، 
العالمة  فيه  ترى  إذ  مرتعبة  الشياطني  منك 
ارسمها  باختصار  العالمة  هذه  اصنع  امللوكية، 
في  ههنا  عليه  صلب  الذي  ألن  تصرف  كل  في 
السموات، إذا لو بقى في القبر بعد صلبه ودفنه 
ورعب  للمؤمنني  عالمة  إنها  به(،  نستحي  لكنا 
للشياطني، ألنهم عندما يرون الصليب يتذكرون 
قوة  نأخذ  الصليب  برشم  فيرتعبون،  املصلوب 
وبركة، ال تخجل يا أخي من عالمة الصليب فهو 
ونوجد  نحيا  وفيه  والبركات  الشجاعة  ينبوع 
به  وافتخر  ألبسه  املسيح،  في  جديدة  خليقة 
فهو  عميق  معنى  له  الصليب  لبس  ألن  كتاج، 
عليه  صلب  الذي  املسيح  شخصية  يحمل 
باملسيح  نكرز  )فنحن  ولذا  منه  قوته  ويستمد 
مصلوبا( )١ كو 3: 2(، لذا فحينما تقبل الصليب 
السلطان  مصدر  إلى  إشارة  الكاهن  بيد  الذي 

املعطى له من اهلل إلمتام اخلدمة.
 موسى النبي ملا بسط يديه على شكل صليب 
انتصر، وملا رفع احلية النحاسية جنى الشعب، وملا 
ضرب الصخرة بالعصا قيل أنه ضربها على هيئة 
القديسون  واآلباء  منها،   املاء  فانفجر  صليب 
عملوا املعجزات وانتصروا وغلبوا بإشارة الصليب 
املقدس  الصليب  استعملوا  األقباط  املقدس، 
منذ أن بزغت الشمس املسيحية،  أما الكنيسة 
في  إال  رسمية  بصفة  تستعمله  فلم  الغربية 

عهد امللك قسطنطني الكبير. 
ال ترشم الصليب بعجلة:

يقول اآلباء: الذي يرشم ذاته بعالمة الصليب في 
تفرح  الشياطني  فإن  ترتيب  أو  اهتمام  بال  عجلة 
به، أما الذي في ثبات وروية يرشم ذاته بالصليب 
املالئكة،  به  وتفرح  الصليب  قوة  فهنا حتل عليه 
يعنى  إمنا  الصليب  املؤمن  يرشم  عندما  كذلك 
بأبيه  املتحد  يسوع  الرب  بشخص  االستعانة 
وروحه القدوس، هي صالة موجزة للثالوث األقدس 
عن  موجز  تعبير  أي  الفداء  عمل  قبول  هي  كما 
كما  املسيح،  لواء  رفع  هي  املسيحية،  العقيدة 
من  )أن كل  الرسولي:  أثناسيوس  القديس  يقول 
لذا  صاحبه(،  يكرم  إمنا  ويكرمه  الصليب  يحترم 
حتى املالئكة حتبه وتسرع إلى من يرشمه بإميان، 
عالمة  ألنها  الصليب  بعالمة  ويسر  يفرح  اهلل 
والتي  اهلل  متجد  التي  والبشر  اهلل  بني  املصاحلة 
انكسرت بها قوات الشيطان، وكما كانت عالمة 
املالك  من  فنجوا  اإلسرائيليني  لبيوت  مميزة  آلدم 
الرشم  وهذا  الصليب،  استعمال  هكذا  املهلك، 
)إن  ترتليانوس  العالمة  فيقول  رسولي  تقليد 
املسيحيني اعتادوا رشم إشارة الصليب قبل كل 
وجملد  هو هلل  يعملونه  ما  أنه  على  للداللة  عمل 
باسم الثالوث األقدس اآلب واالبن والروح القدس(. 

استعمال الصليب:  
يحدث  ما  جميع  وفي  أعمالنا  جميع  بدء  في 
نبطل  به  صلواتنا،  جميع  ونختم  نبدأ  به،  لنا 
كما  وغيره،  كالسحر  الشيطان  تعاليم  جميع 
 metanoia املطانيات  أثناء عمل  الصليب  نرشم 
اآلالم(  أسبوع  في  )كما  بالكنيسة  اجلماعية 
أيًضا في املطانيات اخلاصة الفردية وباإلجمال في 
يتبارك  ال  وطقوسها،  الكنيسة  صلوات  جميع 
الكهنوت  ومالبس  والزيت  األيقونات  من  شيء 
وأغطية املذبح وال يتقدس امليرون، وال يتم شيء 
جسد  إلى  التحول  حتى  الكنيسة  أمور  من  ما 
بالصالة  مقترنا  الصليب  برسم  إال  ودمه  الرب 

والطلبة.
بعض الكنائس على شكل صليب:

وليس فقط في كل ما سبق بل وحتى في شكل 
القبطية  الكنائس  بعض  بنيت  فقد  الكنيسة، 
بنيت  التي  الكنائس  وأهم  صليب،  شكل  على 
األحمر بسوهاج،  الدير  الطراز كنيسة  على هذا 
)التي  بالقسطنطينية  صوفيا  أجيا  وكنيسة 
بطرس  القديس  وكنيسة  جامع!!(،  إلى  حتولت 

بروما، كما سميت بعض األديرة باسمه منها دير 
زمان  قائًما في  )الذي كان  نقادة  الصليب بحاجر 
القديس بسنتأوس أسقف قفط - القرن السابع( 
)أبيفانيوس(  فانا  ابو  القديس  دير  هناك  أيًضا 
على شكل صليب، وهو في برية جبل دجلا )املنيا( 
بيعته كبيرة رسمت على شكل صليب وكرست 

للصليب املقدس.
كذلك أيًضا الكاتدرائية املرقسية الكبرى اجلديدة 
باألنبا رويس على شكل صليب، يرسم الصليب 
داخل الكنيسة على احلجاب واألبواب واملنجليات 
الكهنوت،  ومالبس  والستور  املذبح  وآنية 

يستخدمه رجال الكهنوت 
وفي  الشعب  مباركة  في 

الصلوات الطقسية ألسرار الكنيسة السبعة. 
»كان  رافائيل  األنبا  اجلليل  احلبر  نيافة  يقول 
االستشهاد والصليب واأللم سبًبا كافًيا النتشار 
الناس  ميوت  الذي  العظيم  اإلميان  ذلك  اإلميان، 
لقتل  تابعيه  يدفع  الذي  اإلميان  وليس  أجله،  من 

اآلخرين من أجله«.
وأيضا يقول »إنه اإلميان واأللم واالحتمال والصبر 
صديق،  إلى  العدو  ويحول  العداوة،  يقتل  الذي 
كمثل  كارز  إلى  واملضطهد  مؤمن،  إلى  واجلاحد 
بولس  صار  ثم  استفانوس،  قتل  الذي  شاول 
أريانوس والي أنصنا الذي تفنن  العظيم، وكمثل 
وصار  نفسه  هو  آمن  ثم  الشهداء،  تعذيب  في 
هؤالء  الذئاب  افترست  لقد  عظيًما،  شهيًدا 
فتحولت  الطاهرة،  دماءهم  وشربوا  احلمالن، 
بذار  الشهداء  دماء  وصارت  حمالن..  إلى  الذئاب 

الكنيسة«.

»إن  املسيح  السيد  قال   
مثل  وتصيروا  ترجعوا  لم 
ملكوت  تدخلوا  لن  األطفال 
يريد  الرب  هل  السموات«، 
مكتسبات  كل  يهدم  أن 
نخلص؟  لكي  اإلنسان  نضج 
اذاً  فلماذا  عيال-!،  نبقي   -
لتتميز  البشرية  حياتنا  رتب 
بالنضج والنمو؟، هل األطفال 
و«يرضون  حقا،  متواضعون 
قال  يقولون؟!،  كما  بقليله« 
من  جمل  »دخول  أيضاً  الرب 
ثقب إبرة أيسر من دخول غني 

إلى ملكوت السموات«. 
معروف أن جناح اإلنسان عادة ما يَُترَجم إلي غني 
مكتسبات  الرب  يهدم  هل  أيضاً،  وهنا  وثروة، 
مع  يتعارض  وكأنه  ومظاهره  اإلنساني  النضج 
بر  الفقر  يعني  هو  ملكوته؟  ودخولنا  خالصنا 

وتقوي في حد ذاته؟!
الباب  من  »إدخلوا  ثالثاً  قال  الرب  أن  خاصة 

الضيق«.
أن  اإلنسان  ذهن  إلى  يتبادر  شيء  أول  أيضاً  هنا 
دون  اإلنسان  بدخول  فقط  يسمح  امللكوت  باب 
متعلقات معه بل رمبا حتى وزنه الزائد أو مالبسه 
من  املكتسبة  مكانته  إلى  تشير  التي  الكثيرة 
املعمدان عن  العالم، ويشهد يوحنا  كفائته في 
)املسيح(  يزيد  ذاك  أن  »ينبغي  فيقول:  املسيح 

وإني انا انقص«.
أنه  يقول  ثم  النساء،  مواليد  اعظم  كان  يوحنا 
رجل؟، فلتصمت  يا  املسيح! كيف  ليزيد  ينقص 
إذا وال تتكلم إن كنت هكذا ناقصا رغم عظمة 
جهادك وقدرك، فماذا عن جهادك ولبسك اخلشن 
من وبر اجلمل وطعامك من جراد الصحراء!  مهال 

مهال.. لقد تسرعُت أنا في فهمي وكالمي. 

بالصدق  أنت  تكلمت  نعم  يوحنا..  يا  نعم 
اهلل،  ملكوت  إلى  الطريق  عن  ولنا  لتالميذك 
وما هو احلق بخصوصه لكي نصل ونحيا باحلق، 
هنا  يوحنا  إليه  وأشار  سبق  كله  هذا  أخوة..  يا 
على عتبات وبداية إرسالية املسيح وخدمته في 
اإلجنيل اليوم بقوله: »ينبغي إن ذاك يزيد )املسيح( 
واني انا انقص«، وهذا ليس درس في التواضع بل 
نبؤة عن إرسالية املسيح خلالص اإلنسان وما يتم 

فيها!
يقول يوحنا املعمدان: انه - أي 
كطبيعة  املعمدان-  يوحنا 
املسيح  يجددها  لم  مائتة 
بعد بخالصه املرتقب، ال مكان 
لها في أرض األحياء وال ميكن 
بالرغم  امللكوت  تدخل  أن 
أو  يوحنا  عن  قيل  ما  من كل 
بني  وعظمة  جهاد  من  غيره 
يقول  يوحنا  جميعاً،  البشر 
لإلنسان  اجلديدة  اخلليقة  إن 
التي  يسوع  املسيح  في 
ذاته  في  املسيح   سيكملها 
إرساليته  بنهاية  لإلنسان 
التي  فقط  هي  أكمل«،  »قد  قائال  يصرخ  عندما 
شئ  كل  لذلك  أمامه،  لتدخل  اآلب  يقبلها 
نذكره كمسيحيني نقول إنه في املسيح يسوع 

ربنا..«من غير كده ..إنسى«.
حساب  على  تزيد  ان  البد  اجلديدة  اخلليقة  هذه 

نقص بل موت اخلليقة العتيقة.
أي  املسيح،  ذكرها  التي  الطفولة  هي  هذه 
اخلليقة اجلديدة البريئة من اخلطية واخمللوقة في 

املسيح يسوع. 
منه  تعجب  ما  هي  األطفال  مثل  نرجع  أن 
نيقودميوس وقال للمسيح كيف لإلنسان أن يولد 

وهو شيخ؟
أن نرجع مثل األطفال هي حقائق وليست مبادئ 

أخالقية نتحلى بها موجودة في األطفال. 
أن نرجع مثل األطفال هي والدة جديدة وطفولة 
سر  في  نأخذها  ربنا  يسوع  املسيح  في  جديدة 

املعمودية.
أن  يسوع  واملسيح  املعمدان  ليوحنا  ميكن  فال 
يدخالن معا من الباب الضيق، باب امللكوت يدخل 

املسيح فقط وَمن في املسيح يسوع.
كذلك هو احلال في دخول اجلمل من تلك البوابة 
الضيقة في أسوار أورشليم املسماة بثقب إبرة. 

على اإلنسان أن يعرف أن دخوله ليس مبكتسبات 
طبيعته األولى املائتة في آدم واملعمدان، بل عليه 
أن يلقيها عن كاهله حتى يدخل »سلط ملط« 
األول  آدم  كما يقولون، حرا من كل غنى طبيعة 
املائت، فقط في املسيح يسوع آدم الثاني، وبدون 
وعظيما..  الزماً  كان  مهما  به  يُقارَن  آخر  شئ 

والسبح هلل.

إن لم ينقص املعمدان .. 
ويزيد املسيح .. فلن تدخلوا ملكوت السموات

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 
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النمسا:  عجوز متزق مليون يورو نكاية في ورثتها
قامت سيدة منساوية مسنة )٨5 عاما(، بتمزيق جميع مدخراتها والتي تبلغ مليون يورو تقريبا، قبل موتها 

في إحدى دور املسنني، حتى ال يحصل ورثتها عليها، بحسب وسائل أعالم محلية.
وأكد املدعى العام إلحدى الواليات النمساوية، ارتش هابتزل، أن تخريب السيدة التي لم يتم اإلفصاح عن 
إجراميا، لذلك لن يتم فتح أي حتقيق متعلق  هويتها، ملدخراتها )٩5٠ ألف يورو( بنفسها ال يعتبر عمالً 

بالواقعة، بحسب تصريحاته لوكالة األنباء الفرنسية.
ممزقة  نقدية  أوراق  وحولها  فراشها  على  ميتة  السيدة  على  عثروا  قد  املسنني  دار  على  القائمون  وكان 
ومستندات بنكية ممزقة، ووفقاً لصحيفة كورير، فإن الورثة مازالت أمامهم فرصة للحصول على األموال 

بحسب تصريحات املسئولني في البنك املركزي النمساوي.
قامت  التي  النقدية  األوراق  بقايا  جتميع  استطاعوا  ما  إذا  الورثة  أن  للصحيفة  البنك  مدير  نائب  وأكد 

السيدة بتقطيعها، فسيقوم البنك باستبدالها لهم ومنحهم إياها.

جنوب أفريقيا:  امرأة تلد بعد وفاتها بعشرة أيام
وضعت امرأة حامل في الشهر التاسع طفلها بعد عشرة أيام من وفاتها داخل تابوتها في جنوب أفريقيا، 
واكتشف األمر بشكل مفاجيء خالل مراسم جنازتها، حيث عثر العاملون في صالة اجلنازة، على طفل 
اجلنازة مبنطقة نومفيليسو مبقاطعة نوماسونتو  امه متوفياً خالل مراسم  ولد من رحم  الوالدة  حديث 

مدوي في جنوب افريقيا.
وصرح صاحب صالة اجلنازة ليندوكوهل فونديل ماكاالنا لصحيفة تاميز اليف »لقد صدمنا ونخاف من أنه 
لم يكن لدينا حتى الوقت للنظر في جنس الطفل« وأكمل »قمت بالعمل ألكثر من 2٠ عاماً، ولم اسمع 
أن امرأة ميتة تلد، ومت دفن الوليد واألم في تابوت كبير«، وتقول العائلة »أن االكتشاف املروع كان مدمرا 

ومؤملا«.
التنفس،  في  مشاكل  واجهت  أن  بعد  فجأة  توفيت  ابنتها  أن  مامويي،  ماندزاال  املتوفية،  والدة  وذكرت 
مضيفة: دمرتني وفاة ابنتي املفاجيء، وتلقيت اآلن صدمة حياتي عندما علمت أنها ولدت وهي ميتة بعد 
الوارد أن يتم طرد اجلنني من جسد األم مبساعدة  أنه من  أيام، وأوضح األطباء لوسائل اإلعالم احمللية   ١٠

الغازات، وإن ارتخاء العضالت بعد الوفاة اسهم أيضا في الوالدة.

أول طائرة تعمل بالطاقة النووية في العالم
اإلسبانية  فينالس(  )أوسكار  شركة  صممت 
شبيها  النووية«  »للطائرة  جديدا  منوذجا 
الطائرة  لهذه  ميكن  حيث  فضائية،  بسفينة 
لن  إذ  قياسي،  الرحالت بشكل  زمن  تختصر  أن 
سوى  نيويورك  إلى  لندن  من  الرحلة  تستغرق 
إنتاجها  انعدام  جانب  إلى  فقط،  ساعات  ثالث 

ألي انبعاثات كربونية طوال الرحلة.
قصوى  سرعة  إلى  الوصول  الطائرة  وتستطيع 
السرعة  معدل  يبني  )قياس  ماخ  بـ١٫5  تقدر 

احلقيقية إلى سرعة الصوت(، أي حوالي ١٫١5٠ ميل في الساعة.
وحتمل الطائرة اسم )Magnavem(، وتعني باللغة الالتينية “الطير الكبير” وفقا خملترعها، وميكنها احلصول 
على طاقتها من “مفاعل االندماج”، وذلك باالعتماد على عملية مماثلة لتلك التي تبقي الشمس محترقة، 

وهو ما سيوفر كمية قياسية من الطاقة الكهربائية.
كما تتميز الطائرة بنظام تنظيف ثاني أكسيد الكربون، ما يجعلها صديقة للبيئة، وبفضل تقنياتها 
االصطناعي  الذكاء  نظام  شأن  ومن  وجهتها،  خالل  كبيرة  بسرعة  شحنها  ميكن  املتقدمة،  الداخلية 
الداخلي أن يحسن وظائف الطائرة، بينما تتحكم مشغالت البالزما في تدفق الهواء إلى األجنحة وفي 
جسم الطائرة، ويعتقد فينالس، البالغ من العمر 4٠ عاما، أن  طائرته التي عمل عليها ألكثر من عام، ميكن 

أن حتمل 5٠٠ راكب، وأنها ستكون جاهزة للتصنيع في غضون ١٠ إلى ١5 عاما.

أمريكا: الكمان الساحر
ديانا هالبرين فنانة أمريكية تعيش في نيويورك وتعزف 
سنوات  قضت  وقد  مرموقة،  مبهارة  الكمان  آلة  على 
يُعرف  الكمان،  آلة  من  خاص  نوع  عن  تبحث  عديدة 
أنواع  أثمن  النوع من  نييني« ويعتبر هذا  باسم »جواد 
ديانا  عثرت  الطويل  بحثها  وبعد  العالم،  في  الكمان 
على هذه اآللة النادرة وكان سعرها 6٠ ألف استرليني.
أن  فاستطاعت  بكامله،  املبلغ  هذا  متلك  تكن  ولم 
مصرفا  قصدت  ثم  املبلغ،  هذا  من  جزء  على  حتصل 
مببلغ  قرض  لطلب  نيويورك  في  الكبيرة  املصارف  من 
35 ألف استرليني، وأخذت معها آلة الكمان، وعندما 
الحظ مدير املصرف آلة الكمان في يديها، طلب منها 
وأصر أن تعزف له احدى القطع املوسيقية ليتأكد من 

مهارتها.
فوقفت ديانا في وسط قاعة املصرف الكبيرة، وعزفت على آلة الكمان مقطعني جميلني من موسيقى 
املوظفون  واصطف  املصرف،  معامالت  جميع  وتوقفت  عزفها  في  وابدعت  وباجانيني،  تشايكوفسكي 
والزبائن حولها وراحو يستمعون إلى عزفها باهتمام بالغ، وقد تسمروا في اماكنهم فحازت على اعجاب 
اجلميع ودوت في القاعة عاصفة من التصفيق، وانهالت عليها كلمات االعجاب والتقدير. واالهم من هذا 

كله انها حازت على القرض بكامله من مدير املصرف بأنسب الشروط!
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الصني:  بعد النعجة 

»دولي«.. ألول مرة علماء 
يستنسخون »قرد«

استنساخ  في  األولى  للمرة  صينيون  باحثون  جنح 
مت  التي  االستنساخ  نفس منهجية  باستخدام  قرد، 

جتريبها على النعجة دوللي في العام ١٩٩6.
األمر  هذا  فإن  اسيوشيتدبرس،  أنباء  وكالة  وحسب 
رغم  البشر،  استنساخ  امكانية  أمام  الباب  يفتح 
ويقول  العلماء،  من  كثير  يعارضها  اخلطوة  تلك  أن 
يقوموا  أن  يريدون  ال  أنهم  الصينيون  الباحثون 
بعمليات استنساخ للبشر، وبدالً من ذلك هم يريدون 
أن يستنسخوا قروداً أخرى من أجل استخدامها في 

األبحاث الطبية.
النعجة دوللي في عام ١٩٩6، استنسخ  ومنذ والدة 
ولكن  الثدييات،  من  نوعاً   ١2 من  يقرب  ما  العلماء 
حتى اآلن لم ميكنوا من القيام بذلك في الرئيسيات، 

وهي مجموعة تضم القرود.

تركيا: حفل إلحالة ثالثة 
حمير على املعاش

مبناسبة  رسمية،  مراسيم  تركية،  بلدية  أقامت 
القمامات  جمع  في  تستخدم  حمير   3 أحالة 
املراسم،  وجرت  التقاعد،  إلى  الضيقة  األزقة  من 
)ماردين( جنوب شرق  بوالية  )ارتوقولو(  في مدينة 
حماراً   4٠ القضاء  بلدية  تستخدم  حيث  تركيا، 
جلمع القمامة من األزقة الضيقة، وذات الساللم.

»قدري  البلدية  في  النظافة  شئون  مدير  وأكد 
في  احلمير  الستخدام  يضطرون  أنهم  طوبارلي«، 
جمع القمامة، لكون العديد من األزقة في املدينة 

ضيقة وذات ساللم.
أقيم احلفل وسط أنغام املوسيقى الكالسيكية، 
تقدمي  مع  وبيتهوفن،  موزارت،  أحلان  السيما 
إلى  أحيلت  التي  للحمير  وفاكهة  خضروات 

التقاعد، تكرمياً لها، على جهودها.

بريطانيا: إبريق شاي يدر على صاحبة أمواال طائلة!
على  بريطانيا  رجال  الصدفة  ساعدت 
قدمي  شاي  إبريق  بسبب  كبيرة  ثروة  كسب 
أحد  قام  حيث  زهيد،  مببلغ  اقتناه  قد  كان 
قدمي  خزفي  شاي  إبريق  بشراء  البريطانيني 
نحو  وبعد  إسترلينيا،  جنيها   ١5 مببلغ 
قيمة  وذا  قدمي  اإلبريق  أن  اكتشف  عامني 
حيث  علني،  مزاد  في  بيعه  فقرر  تاريخية، 
متكن من بيعه بالفعل مببلغ 5٧5 ألف جنيه 

استرليني. 
اإلبريق  أن  املزاد  على  القائمون  وأوضح 
املذكور بيع بهذا السعر الكبير كونه يعود 

للقرن الثامن عشر، إذ تبني أنه مصنوع في معمل »جون بارتلم«، وهو أول منتج أمريكي للخزفيات.

النرويج: املوت »ممنوع« في مدينة لونغييربني!
فاملوت  أحد  فيها  يدفنه  فلن  النرويجية،  لونغييربني  في  قلبية  بأزمة  أو  قاتلة  بحادثة  املوت  أحد  بلغ  اذا 

»ممنوع« في هذه املدينة.
وتعد لونغييربني النرويجية مدينة فريدة، على سطح الكرة األرضية، في جميع جوانب احلياة، إذ يعيش 

فيها العلماء وعمال املناجم جنبا إلى جنب.
و«مينع« املوت على أرض هذه املدينة، حتى وإن كان موتا طبيعيا أو وفاة نتيجة اإلصابة بأزمة قلبية أو غيرها 

من أسباب الوفاة املفاجئة. ويعتبر املوت في لونغييربني حادثة غير قانونية. 
ويرجع العلماء السبب الذي »منع املوت« في هذه املدينة، إلى اخلوف من انتشار األوبئة القاتلة، بسبب عدم 
تفسخ اجلثث في املقبرة املوجودة فيها لشدة البرد، والتي أغلقت منذ عشرات السنني، بعد أن اكُتشف 

عام ١٩٩٨ آثار )اإلنفلونزا اإلسبانية التي قتلت أكثر من ١٠٠ مليون شخص عام ١٩١٧( في جثث املقبرة.

بريطانيا: الصدفة جتمع 
زوجني ولدا مبستشفى واحد 

وفي نفس اليوم
نفس  في  والدتهما  من  عاما   4٠ بعد  عروسان  تزوج 
صحيفة  ذكرت  ما  بحسب  اليوم،  نفس  في  املستشفى 
يعرفا  ملا  داوسون  ودانييل  دانيال  كان  البريطانية،  ميرور 

بعضهما اآلخر إال من خالل تطبيق »ديتتج آب« وسرعان ما سقط الزوجان في احلب، وسرعان ما اكتشفا 
سلسلة من الصدفات الغريبة التي تربطهما بعضهما باآلخر.

وكانت الصدفة أن السيد والسيدة داوسون ولدا في مستشفى مقاطعة ديفون الشمالية في 24 يناير 
١٩٧٩، وهم يعتقدون أن عالقتهما هي مصير، بعد الترحيب بطفلهما األول في يوم الذكرى الثانوية األولى 

لزواجهما.
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Check out these interesting elephant facts and learn 
more about the biggest land mammal in the world.
Elephants are unique animals that live in parts of Af-
rica and Asia. Scroll down for more information.
•	 There are two types of elephant, the Asian elephant 

and the African elephant (although sometimes the 
African Elephant is split into two species, the African Forest Elephant 
and the African Bush Elephant).

•	 Elephants are the largest land-living mammal in the world.
•	 Both female and male African elephants have tusks but only the male 
Asian	elephants	have	tusks.	They	use	their	tusks	for	digging	and	find-
ing food.

•	 Female elephants are called cows. They start to have calves when they 
are about 12 years old and they are pregnant for 22 months.

•	 An elephant can use its tusks to dig for ground water. An adult el-
ephant needs to drink around 210 litres of water a day.

•	 Elephants have large, thin ears. Their ears are made up of a complex 
network of blood vessels which help regulate their temperature. Blood 
is circulated through their ears to cool them down in hot climates.

•	 Elephants have no natural predators. However, lions will sometimes 
prey on young or weak elephants in the wild. The main risk to el-
ephants is from humans through poaching and changes to their habi-
tat.

•	 The elephant’s trunk is able to sense the size, shape and temperature 
of an object. An elephant uses its trunk to lift food and suck up water 
then pour it into its mouth.

•	 An elephant’s trunk can grow to be about 2 metres long and can 
weigh up to 140 kg. Some scientists believe that an elephant’s trunk is 
made up of 100,000 muscles, but no bones. 

•	 Female elephants spend their entire lives living in large groups called 
herds. Male elephant leave their herds at about 13 years old and live 
fairly solitary lives from this point.

•	 Elephants can swim – they use their trunk to breathe like a snorkel 
in deep water.

•	 Elephants are herbivores and can spend up to 16 hours days collect-
ing leaves, twigs, bamboo and roots.
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Fun Elephant Facts for Kids

Belinda was a good girl. She tried to keep the right 
kinds of friends and together they tried to stay away 
from things they knew their parents and teachers 
would not approve of. Most of her friends were from 
the church so they listened closely to the sermons, 
the Sunday school lessons and other instructions they 
got at church to make sure they knew what was right. 
Belinda also did as she was taught and read the Bible 
and prayed even though she didn’t always understand 
what she prayed and if she prayed with her eyes closed, 
sometimes she went to sleep. 
One day daddy brought home a new pet. His name was 
Pete the Parakeet. For several days, everybody had fun 
talking to Pete but he didn’t say much. But it was clear 
that Pete had come to the house to be Belinda’s friend. 
So he lived in her room. 
“Wake up Belinda.” Pete suddenly said as she dozed off 
reading her Bible. 
“Did you just talk to me?” she said to the little bird. She 
had a hard time believing that Pete the Parakeet would 
actually speak to her. 
“Yes, it’s my job to talk to you. I have been sent here to 
do this. I am called to be by your side to help when you 
have trouble like sleeping when you should be reading 
your Bible.” 
Well it was clear that God had sent Pete for a very spe-
cial mission to help Belinda with her faith, in strug-
gling against her weaknesses and to advise, comfort 
and teach her. That’s a pretty good parakeet. 
One day, Belinda met Tempest. Tempest wasn’t like the 
other girls, she was new, exotic, kind of exciting. So 
Belinda wanted to know Tempest more because she felt 
that Tempest could teach her some of those grown up 
things that other people would tell her about because 
they always treated Belinda like a little kid. 
Belinda starting finding times to be with Tempest when 
nobody knew about it. She found her best times with 
Tempest were always when nobody knew she was 
around and the thing she was telling Belinda were se-
crets. Secrets are fun. 
“You know most of the things your parents and the 
church say are bad aren’t bad.” Tempest told her. 
“Really? Why would they lie to me?” Belinda objected. 
“I know they love me.” 
“They do love you but they think you have to be pro-
tected because they don’t want you to have the fun 
things they have. God could let you have fun things 
like smoking and drinking and staying out all night but 
he knows the adults should keep things fun things all to 
themselves.” Tempest lied to Belinda. Sadly, Belinda 
started to believe her. It was so easy to want to be like 
Tempest and to try to please her. 
As Belinda was walking home from spending time with 
Tempest, she was thinking about trying a few things she 
liked to do. After all, it was a secret so nobody would 
know. Plus she would still be a good girl to her friends 
and family and at church. Her fun times with Tempest 
would just be a little secret between the two of them. 
Suddenly Pete the Parakeet landed on her shoulder. 

“How did you get out of your cage?” Belinda objected. 
“You would like to box up the voice that reminds you 
of your moral duties but it doesn’t work like that,” the 
little bird said to her sternly. Belinda didn’t like be lec-
tured, particularly by a bird but she knew he was right. 
“Tempest is leading you astray from God.” Pete contin-
ued. “God knows what is going on so your little secret 
isn’t a secret and if you develop sin habits with her, they 
won’t be a secret long from your parents and friends 
either.” He said insistently. 
Belinda felt so much guilt and conviction in her spirit 
because of what Pete was telling her. But she was con-
fused because she wanted it both ways. She wanted to 
be good and have the respect of God and her mom and 
dad and the church but the fun things Tempests offered 
were so hard to resist. Finally, she did start to give in 
and met with Tempest to try some things. 
Tempest laid all of the exciting forbidden things on the 
table in front of her at Tempests house when nobody 
was around. There it all was, the cigarettes, the alcohol, 
the bad magazines and tapes, a connection to the inter-
net already on some naughty sites. All she had to do is 
reach out and take it and nobody was there to stop her. 
Suddenly she looked out the window and saw Pete the 
Parakeet in the tree out side the window and his eyes 
were fixed on her. She thought she could hear his voice 
in her head. But this time he wasn’t lecturing her or 
making her feel bad. 
“None of that will satisfy you Belinda.” The voice said. 
“All of these things are Satan’s cheap substitute for the 
perfect joy and love that Jesus gives. Right now Jesus 
is inside you giving you the strength to get up and walk 
away from these sins. You can feel him can’t you?” The 
voice said. 
“Yes, I can feel him.” Belinda said out loud. 
“What?” Tempest responded. “Who are you talking 
to?” 
“Don’t use your own strength to resist the sins Belin-
da.” The voice said to her. “Use God’s strength inside 
you and get up and walk away and go home and have a 
Bible study with your pet bird.” It helped her. 
And that is what she did. She stood up and just turned 
and walked away. God’s strength inside her even helped 
her resist arguing with Tempest but instead she just put 
Tempest behind her and treated her like she didn’t even 
exists. Belinda had learned an important lesson about 
resisting the devil and his desire to make you sin. You 
can too. You are the believer, like Belinda. And you will 
get temptations, like the ones Tempest brought. But the 
Holy Spirit’s job is to “come along side and help” you 
resist temptation, just like Pete the parakeet did. If you 
look for your own Pete, you will hear his voice and he 
will help you feel God’s power to resists temptation in 
you too every day.
No temptation has seized you except what is common 
to man. And God is faithful; he will not let you be 
tempted beyond what you can bear. But when you are 
tempted, he will also provide a way out so that you can 
stand up under it. [1 Corinthians 10:13]

“Belinda and Tempest”
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Recently I found some 
old pictures of myself 
from my younger days – 
my pre-priesthood/pre-
marriage days.  Nothing 
is more fun than looking 
through those old pic-
tures (especially with 
your kids who think the 
world wasn’t created until they 
came into being) and remember-
ing what life was life back in the 
good days of the late 1990s (aka, 
the Stone Ages for all you younger 
pups).
Things were so different back 
then.  Life was slower and simpler. 
We used to “chat” with our mouths, 
not our keyboards.  We used to 
play outside and drink from the 
hose and we all lived to tell about 
it.  We used to read newspapers 
and magazines and books!  And 
get this…back in the 90s, MTV 
actually played music!!!!
Times certainly have changed 
quite a bit since then.  But as much 
as the world has changed in 20 
years, the thing that struck me the 
most from those old pictures is 
how much I HAD CHANGED.
I added about 8-10 pounds (all 
muscle of course).  I lost the glass-
es (thanks to laser eye surgery) and 
I added a beard (thanks to priest-
hood).  I’m still fighting the good 
fight against baldness, but there’s 
definitely some weakening of the 
troops in the back.
Overall, I changed quite a bit on 
the outside.  We all do.  But how 
about on the inside?  That is what 
I asked myself: am I still the same 
on the inside or have I changed/
grown in any noticeable way?
The truth is that we all change over 
time – both on the outside and 
also on the inside (our intellectual 
abilities, our emotional stability, 
our spiritual development).  You 
are not the same person today that 
you were 5 years ago or 1 year ago 
or maybe even at the start of this 
year!  You have changed and re-
gardless of whether you want to or 
plan to, you’ll continue to change 
as life goes on.
That’s just life.  It forces us to 
grow and change constantly. 
The real question is:  are you 
growing on purpose or by chance?  
Are you planning your growth or 
allowing your growth to just hap-
pen to you?

In other words, WHAT 
ARE YOU AIMING 
FOR?  A wise man once 
said, “If you aim for 
nothing, you’ll hit it ev-
ery time.” 

St. Paul once wrote a 
letter to his disciples in the city 
of Philippi and he told them what 
they should be aiming for regard-
ing their “inside” growth:

“And this I pray, that your love 
may abound still more and more 
in knowledge and all discernment, 
that you may approve the things 
that are excellent, that you may be 
sincere and without offense till the 
day of Christ”  Philippians 1:9-10
1.  WE NEED TO GROW IN DIS-
CERNMENT
Discernment = learning what’s 
right and what’s wrong in God’s 
eyes.  The world will tell you that 
there is no right or wrong, but that 
is nonsense.  As you grow, I pray 
that you grow in learning what 
things are pleasing to God and 
what things aren’t.  That is what 
really matters.  Never stop learn-
ing what pleases God!
2.  WE NEED TO GROW IN 
KNOWLEDGE
Not just random knowledge or 
worldly knowledge, but knowl-
edge of who God is.  As in any 
relationship, knowledge comes 
when we spend time together and 
when we open up to one another.  
God opens up to us in His Word 
and we open up to Him through 
prayer – sincere, heartfelt prayers.  
Never stop growing closer to God 
and learning about Him!
3.  AND FINALLY, WE NEED 
TO GROW IN LOVE
Everything in life is worthless 
without it.  1 Corinthians 13:2 
says it best:  “And though I have 
the gift of prophecy, and under-
stand all mysteries and all knowl-
edge, and though I have all faith, 
so that I could remove mountains, 
but have not love, I am nothing.”
We’re all going to change this 
coming year and every year for the 
rest of our lives.  Let’s make sure 
we’re aiming to change in the right 
things – in the things that God de-
sires for us.  May He help you 
(and me) to grow in discernment, 
in knowledge and in love.

WHAT ARE YOU GOING TO LOOK LIKE IN 
FIVE YEARS?

Father Anthony Messeh

Stop what you are doing. NOW. And 
think about this: right now, there is 
a person around the world think-
ing of how they hate themselves.  
Have you felt like this before? Have 
you had the feeling that you are just 
irritated with who you are? You 
know...as if you are frustrated with 
your life. And so you start to think 
about what is bad about you and 
what you would change if you could.  
We all feel this way sometimes. 
It’s as if we are just tired of who 
we are. At the same time, I strug-
gle with listing good things about 
myself. I feel like saying that I’m 
good or strong or smart is being 
inflated and ignorant. Perhaps this 
is why we feel bad about ourselves 
sometimes – we are so used to be-
ing hard on ourselves, that say-
ing something is good about our-
selves feels ‘wrong’ or ‘puffed up’.  
But it›s not. We all need to com-
pliment ourselves. We need to ap-
preciate what is special and good 
about us. If we don’t love our-
selves, who will? We can’t depend 
on others to boost out self-esteem 
because this needs to come from 
within. Others can only see what’s 
good in you if you have confidence. 
You need to know that you are tal-
ented. You are beautiful and hand-
some. You are strong and special. 
You ate unique because you are 
a child of God. You are wonder-
ful because you are simply YOU!  

No, it’s not being arrogant or puffed-
up. It’s called ‘being grateful for who 
I am because I am God’s creation. 
And because I am me’. Arrogance 
is when you are overly-inflated and 
think that you are so great and that 
you can do all things alone. Confi-
dence is when you know that others 
and God have helped you become 
who you are, being thankful for 
that, and learning to be appreciative 
of what you have and who you are.   
So today, stop and take a second 
to thank God for who you are. Not 
because you are superior to others, 
but because you are special the way 
you are. Because inside of you is a 
world of gifts and talents that make 
you unique. Because you are loved 
by God.  

Do YOU like YOU?

By:
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Dear Constituents,
You may have seen in the last couple of days, the 
2018 budget was released. It has failed Canadians 
and experts widely agree. The Liberals are spend-
ing 300% more than they promised. There is no 
plan to get back to balance and no contingency 
plan in sight if Canada was to hit choppy eco-
nomic waters.
Justin Trudeau and his entourage traveled to India 
on a “trade mission” that appeared more like an 
extravagant family vacation on your dime. It was 
the most embarrassing and unsuccessful foreign 
trip of a Canadian Prime Minister to date.
The Prime Minister was greeted by the junior 
Indian Minister of Agriculture upon arrival.  He 
forgot Canada turned 150 not 100. One of his Lib-
eral MPs invited a terrorist to a private reception 
to wine and dine with his official delegation. The 
Prime Minister has failed to take responsibility 
for the invitation, concocting a wild conspiracy 
that the Indian government was responsible for 
the invite. The Prime Minister mislead Canadians 
when he said $1 billion in investment will make 
its way to Canada, when in fact this figure stands 
at $250 million and $750 million will be flowing 
to India. The trip was a failed opportunity to se-

cure tariff free market access for Canadian manu-
facturers and small businesses and made interna-
tional headlines for all the wrong reasons.  
I filed a ministerial inquiry to find out how much 
the Prime Minister spent on a trip to Markham-
Thornhill immediately prior to a by-election. 
The total cost to taxpayers was $65 000, which 
is more than the average salary here in Markham.
The Prime Minister also compared returning ISIS 
fighters to immigrants to Canada after the Sec-
ond World War when he was asked a public safety 
question. This was a wildly uniformed opinion on 
the serious threat posed to Canadians by terrorist 
organizations.
I receive hundreds of signatures from residents 
concerned their rights are being trampled on with 
respect to the Prime Minister’s attestation oath in 
the Canada Summer Jobs program application. I 
submitted these to the Clerk of Petitions in Par-
liament. The Conservative Caucus has repeatedly 
and will continue to bring this issue to the govern-
ment’s attention.
I have had the opportunity to celebrate Lunar 
New Year with many diverse community organi-
zations. I also distributed red pockets with volun-
teers at Markham supermarkets.

I visited the Royal Ontario Museum and toured 
their permanent Chinese exhibitions; it is one of 
the most impressive collections outside of China.
I joined some of Markham’s most dedicated vol-
unteers at the “Voices of Markham” gathering 
at Unionville Presbyterian Church to hear about 
their efforts to make the community a better place.
Wesley Christian Academy visited me in Ot-
tawa and I gave them a tour of Parliament Hill. 
I stopped by a local art school’s exhibition and 
joined the Canadian Tamil community at the 
NCCT 2018 Grand Gala.
Business owners are hurting, I heard this first 
hand when I visited multiple local businesses and 
heard how government is getting in the way of job 
creators. Having spent my entire working life in 
the private sector I understand these frustrations.
During Lent, I wish Christians preparing for Eas-
ter a spiritually fulfilling time.
Should you ever require assistance please do not 
hesitate in reaching out to my office at bob.sar-
oya@parl.gc.ca or calling my office at (905) 470 
2024.
Sincerely,
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville 

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament


