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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل

 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن
ومجيع انواع الليزر 

منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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   Ëôe AGQò©dG á«dó«°U

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

فلت ل ن
äÉcô°ûdGh OGôaCÓd á«Ñjô°V äÉeóNh áÑ°SÉfi

www profififitttexplllorer co

 á«eÉàN äÉHÉ°ùMh ôJÉaO ∑É°ùeG - á«eÉàN äÉHÉ°ùMh ôJÉaO ∑É°ùeG -
äÉcô°ûdGh OGôaCÓdäÉcô°ûdGh OGôaCÓd

É¡YGƒfCÉH Iójó÷G äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ -É¡YGƒfCÉH Iójó÷G äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ -

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

85 CURLEW DR. #103 NORTH YORK, ON M3A 2P885 CURLEW DR. #103 NORTH YORK, ON M3A 2P8

Maximize your 
Tax Savings 

with Us
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Skymark Smile Centre
25 Kingsbridge Garden Circle 

Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1
  Tel:   905-890-1100
 Fax:  905-890-1107

DENTIST

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

Dr. Rob Eisen

Dr. Amir Guorgui

Dr. Lana Douleh

Iójô÷ÉH ∫É°üJÓd1 844 355 6939

áFÉŸG ó©H ô°ûY øeÉãdG Oó``©dG  - á°ùeÉÿG áæ``°ùdG - 2018 ƒ«dƒj 28 âÑ°ùdGwww.good-news.cawww.good-news.ca

gnjournal@gmail.com

ÚYƒÑ°SG πc á«ëHQ ÒZ á°ù°SDƒe øY Qó°üJ IójôL

50¢

GhÉJhG - ∫ÉjÎfƒe - ƒjQÉàfhG ‘ ´RƒJ ¿GƒdC’ÉH áëØ°U 24 

Hany Fayez, CPA, CMA
• Personal & Corporate taxes

• Tax planning
• Corporate reorganization

• CRA Audit & Appeals
Email: hfayez@rogers.com
1000-250 Consumers Road

Toronto, ON M2J 4V6

Tel: (416) 553-8302

 ÚæWGƒŸG »∏Y QÉædG ≥∏WCG zÚ°ùM π°ü«a{ :ájóæμdG áWô°ûdG ÚæWGƒŸG »∏Y QÉædG ≥∏WCG zÚ°ùM π°ü«a{ :ájóæμdG áWô°ûdG
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Skymark Smile Centre
25 Kingbridge Garden Circle Unit 10

Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca 

Call Us Today!
905-890-1100

Dr. Rob EisenDr. Amir Guorgui Dr. Lana Douleh

WE SPEAK: 
Arabic, Protuguese, French, 

Italian, Spanish, English

• Dentistry for all ages

• IV Sedation

• Same day dental implants

• Cosmetic dentistry

• Invisalign

• Tooth whitening

• Wisdom teeth extraction

• Emergency Appointments

NOW 
OPEN!
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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

ترودو  يتهم  هاربر 
مصالح  بكسب 
بتعطيل  سياسية 
إتفاقية نافتا .. واألخير 
ينفي ................... ص 12

في  البدء  إعالن 
املهرجـــــــان  أعداد 
األول  القبطي  املصري 
مبسيساجا..........ص 11

عند  سيحدث  ماذا 
رفض اللجوء من قسم 
حماية الالجئني؟ ..........
................................ ص 5

أجناد  خير  يا  أخطأمت 
األرض .................. ص 19

راأي املحـــــــرر

كيف تكون كنديًا يف اأعني الوزير »ح�شني« وحكومته

�لأ�سبوع �ملا�سي �إجتمع وزير �لهجرة و�لالجئني »�أحمد ح�سني« مع 

الأزمة  حلل  حماولة  يف  »وينيبج«،  مدينة  يف  املقاطعات  هجرة  وزراء 

ال�شرعيني.  غري  الالجئني  ب�شاأن  وحكومته  الوزير  فيها  ت�شبب  التي 

الأمر  امل�شئولة عن هذا  الوزيرة  اإن�شحاب  �شهد  الذي  الإجتماع  وهو 

البيان  علي  التوقيع  ورف�شت  ماكلويد«،  »ليزا  اأونتاريو،  بحكومة 

الر�شمي ال�شادر عن الإجتماع، فما كان من »ح�شني« اإل اأنه اأنتقدها 

طريقة  الليربايل  الوزير  وو�شف  حكومتها،  باإف�شال  واإتهمها  ب�شدة 

تعامل »ليزا ماكلويد« بـ »الغري كندية«. لرتد عليه »ليزا« بعنف لو�شفه 

لها باأنها »غري كندية«، واأعتربتها اأهانة بالغة وطالبت »اأحمد ح�شني« 

املواقف  اأو  لالأ�شخا�ص  ترودو  حكومة  و�شف  واحلقيقة  بالإعتذار. 

اأمر يتكرر كثريًا وعليه فيمكن معرفة »غري  »الغري كندية« هو  بلفظ 

الكندي« ح�شبما يراه ال�شيد الوزير »ح�شني« وحكومته كالتايل:

اإذا  الليربالية  وحكومته  »ح�شني«  ال�شيد  اأعني  يف  كنديًا  ل�شت   -

احلدود  عرب  والقادمني  �شرعيني  الغري  الالجئني  علي  اأعرت�شت 

دافعي  من  دولر  مليون   175 اأونتاريو  كلفت  والتي  الأمريكية 

الأوليمبي  الأ�شتاد  حتول  الألف  تلك  توافد  وب�شبب   ، ال�شرائب 

مبونرتيال من �شرح ريا�شي اإيل �شكن للمئات منهم، يف م�شهد و�شفه 

زعيم حزب املحافظني، »اأندرو �شري« يف �شبتمرب املا�شي بـ »الفو�شي«

- ل�شت كنديًا لو اأردت التحقق من الالجئني لكندا و�شبل تعاي�شهم 

األغي ال�شيد ح�شني يف اأكتوبر املا�شي والذي  مع القيم الكندية، فقد 

يف  وراأيه  عبادته  وطريقة  الدينية  هويته  عن  الالجئ  ي�شاأل  كان 

اجلماعات الإرهابية

 - الإ�شالم  من  »اخلوف  بـ  الكنديني  تتهم  مل  لو  كنديًا  ل�شت   -

اأنتخبوا  الكنديني  اأن  رغم  الإ�شالموفوبيا«، 

م�شلمني،  اأع�شاء  ت�شعة  الفيدرايل  للربملان 

تقدمت  التي  الربملان  ع�شو  اأن  والغريب  بل 

مب�شروع »Motion-103« لإدانة ما ي�شمي 

م�شلمة  برملان  ع�شوة  هي  »الإ�شالفوبيا«  بـ 

الأغلبية  ناخبي دائرتها ذات  باأ�شوات  فازت 

الغري م�شلمة

- ل�شت كنديًا يف اأعني احلكومة احلالية لو كنت تعار�ص »الإجها�ص« 

اأخر  الغرابة يف  قرارًا �شلطوي غاية يف  اأ�شدر  الليربايل  اأن احلزب  بل 

العام املا�شي يق�شي بربط متويل الوظائف ال�شيفية فقط للموؤ�ش�شات 

رفع  يف  احلياة  يف  احلق  لرابطة  دعا  مما  »الإجها�ص«،  بحق  توؤمن  التي 

دعوي ق�شائية �شد حكومة »ترودو«

من  للقادمني  الأمني  التحقق  من  باملذيد  طالبت  لو  كنديًا  ل�شت   -

ت�شلل  من  والتحذير  »داع�ص«،  تنظيم  عليها  ي�شيطر  كانت  مناطق 

عنا�شر من داع�ص اإيل كندا، وهو الو�شف الذي و�شف به ترودو يف 

بـ  واأتهمه  بل  �شري«  »اأندرو  املعار�شة  زعيم  الربملان  جل�شات  اأحدي 

»الإ�شالموفوبيا« حينما اأطلق ذلك التحذير.

- ل�شت كنديًا اإذا حذرت من خطورة و�شول الإرهاب اأو الإرهابيني 

اإيل كندا، فوقتها �شيتم اإتهامك من قبل حكومة »ترودو« ببث اخلوف 

كندي  كمواطن  »ترودو«،  حكومة  بح�شب  اأنه  اأي  الكنديني،  بني 

عليك ال�شمت متامًا حتي تكون اأحد ال�شحايا يف حادث يف اأوتاو اأو 

بتورنتو كما حدث  اليوناين  احلي  اأو يف  اأدمنتون  اأو يف  يف مونرتيال 

موخرًا. 

 ابرام مقار
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بالواقعية  ميتاز  إبداعٌي  عمٌل  بزغ  كلما 
هذه  إيامنا  في  النور  إلى  والصراحة 
تصدت له شراذم من الرافضني لشكله 
أو مضمونه، تارة بذريعة اإلساءة ألفراد 
ُمجتمعات،  أو  جماعات  أو  فئات  أو 
وطورًا  األدب،  قلة  ذريعة  حتت  وحيًنا 
تنجو  فال  األخالق،  انعدام  ذريعة  حتت 
من مخالب شتائمهم رواية جريئة، وال 
بصراحة،  الواقع  أحداث  يناقش  فيلًما 
وال مسلسالً يعرض جوانب صادقة من 

حياة امُلتمع.
اجلُرأة  ُمستوى  أن  األمر  في  الطريُف 
في  والفكرية  الفنية  والشجاعة 
كثيرًا  أدنى  يُهاجمونها  التي  األعمال 
األعمال  معظم  في  اجلُرأة  مستوى  من 

األدبية والفنية التي مت نشرها أو عرضها على الشاشة 
املُشكلة  أن  يؤكد  ما  الصغيرة،  والشاشة  الكبيرة 
املستوى  في  بل  ذاته؛  العمل  في  تكمن  ال  احلقيقية 
لتدني  مؤسف  مؤشر  وهو  ُمهاجميه،  لدى  الفكري 
ارتفاعه،  بدل  عام  بوجه  امُلتمع  عند  الوعي  مستوى 
أولئك  عن  الذاهلة  التساؤالت  عشرات  تنطلق  وهنا 
في  كله  عمرهم  عاشوا  وكأنهم  يتصّرفون  الذين 
والعشرين  الواحد  القرن  تطّورات  عن  معزولة  كهوف 
عنوان  على  أبصارهم  تقع  فلم  سبقه،  الذي  والقرن 
رواية، ولم يقرؤوا مقاالً في صحيفة، ولم يُشاهدوا من 
قبل حلقة من مسلسل على شاشة تلفاز! فأي سطٍر 
وأي  للحياء«،  »خادًشا  يعتبرونه  رواية  في  يعجبهم  ال 
»مسيئة  يعتبرونها  مقال  في  لها  يرتاحون  ال  ُجملة 
من  صريحة  مناذج  يُصّور  مشهٍد  وأي  العام«،  للذوق 
يعتبرونه  أو ُمسلسل  فلم  اليومية في  اإلنسان  حياة 
العربي  أين امتأل عاملنا  »دعوة للفجور واالنحالل«! من 
بكل هذه اجلحافل من غير الناضجني واملراهقني فكريًا، 
ومن أين هبط علينا كل هؤالء الذين يتصّرفون وكأنهم 
العاطفي  »البلوغ«  مرحلة  اليوم  حتى  يجتازوا  لم 
والبيولوجي؟ فاإلنسان البالغ، الناضج، العاقل؛ ال تهزه 
رواية، وال تثير جنونه كلمة  شتيمة في سياق أحداث 
على  الُبصاق  من  رشاًشا  يُطلق  وال  مقال،  بني سطور 
األطفال  أما  مسلسل،  أو  فلم  في  رومانسي  مشهٍد 
مع  للتسامح  املُستحقون  وحدهم  فهم  واملراهقون 
من  جتربتهم  لقلة  ُمراعاة  كهذه  اشياء  جتاه  ثورتهم 
جهة، وحلياتهم في فقاعة خاصة بأعمارهم حتت ظل 
أخرى،  جهة  من  واألبوية  األمومية  التربوية  املنظومة 

جند  واملُراهقني  األطفال  بني  وحتى  بل 
جتاه  وتفتًحا  حتررًا  أكثر  عقالً  ميلك  من 
آباء  لبعضهم  ألن  املعلومة  استقبال 
وأمهات كان هدفهم الرئيسي تربيتهم 
على  قادرة  قوية،  ُحرة،  بشخصّيات 
واخلطأ،  الصواب  بني  الصحيح  التمييز 
منغلقة،  هشة،  شخصّيات  وليس 
مشوشة، متضعضعة، تخشى الضوء 
وتهرب من احلقيقة موصدة على عقلها 
على  والكذب  الواقع  من  الفرار  أبواب 

الّذات.
من ضربك على يدك لتذهب إلى املكتبة 
مؤلفها  تشتم  ثم  الرواية  تلك  وتشتري 
من  للحياء«؟  اخلادش  القذر  »الوسخ 
ياقة  من  وجذبك  رأسك  على  صفعك 
نفسك  لتتعب  بالصحيفة  وجهك  وألصق  قميصك 
الدنيء  اخلسيس  »احلقير  كاتبه  تلعن  ثم  املقال  وتقرأ 
في  مسدًسا  أدخل  من  للُمجتمع«؟  بكالمه  املُسيء 
قاعة  تدخل  لم  إن  بإطالقه  ُمهددًا  مؤخرتك  ثقب 
صوتك  بأعلى  تصرخ  ثم  الفيلم  وتشاهد  السينما 
ُمطالًبا باغتيال كاتب السيناريو »الفاسد الذي يبتغي 
ساقك  في  ربط  من  العامة«؟  باألخالق  االنحطاط 
قنبلة مهددًا بتفجيرك معها إن لم متد يدك وتشغل 
إذا  إال  ترتاح  ال  الذي  املسلسل  ذاك  وتشاهد  التلفاز 
مألت الشاشة بالبصاق من باب التنفيس عن غضبك 
تربيتك  إفساد  يُريد  الذي  الوسخ  »السافل  امُلرج  جتاه 
ويستهدف تدمير أخالقك الفاضلة«؟ من؟ ال أحد؟ أنت 
التي يعتبرها  واجلرائم  الكوارث  تلك  ارتكبت كل  الذي 
ودخلت  بقدميك  سرت  الذي  أنت  تُغتفر؟  ال  أمثالُك 
مددت  الذي  أنت  إجبار؟  دون  الكتاب  واشتريت  املكتب 
الذي  أنت  إقسار؟  دون  الصحيفة  وقرأت  اآلثمة  يدك 
ذهبت إلى السينما وقطعت تذكرة ذاك الفيلم برضاك؟ 
وجلست  القناة  واخترت  التلفاز  شغلت  الذي  أنت 
عن  »املسؤول«  انت  إذن  وهواك؟  راحتك  على  تُشاهد 
تلك التصرفات، وأنت املسؤول عن أخالقك، وأنت لست 
طفالً صغيرًا كي حتتاج شخًصا آخر يحميك من إيذاء 
ألخالقك  ُمفسدة  املواد  تلك  تعتبر  كنت  وإن  نفسك، 
أن  فاعلم  مهزوزة  شخصية  وذو  وتافه  ضعيف  ألنك 
بشخصيات  ميتازون  ألنهم  كذلك  يعتبرونها  ال  غيرك 
لهم،  اتركها  لذا  التمييز،  على  قادرة  قوية،  ناضجة، 
أما أنت فال تُطالع وال تقرأ وال تسمع وال تُشاهد، وابق 

حبيس كهفك األبدي كي تُريح وتستريح.

لُكم كهوفكم... �لهم �سما�ؤهم

زينب علي البحراني- 
السعودية

الكثيرين،  بني  الفراغ  بسبب  الواسع  اجلدل  من  حالة 
تؤدي دائما لطرح أسئلة متكررة حول قضايا منتهية، 
البعض  يطرح   ،1952 يوليو   23 ثورة  ذكري  حلول  فمع 
ظل  في  االستمرار  ملصر:  األفضل  كان  أيهما  تساؤل: 
أجد  مغاير؟  جمهوري  حكم  إلى  االنتقال  أم  امللكية، 
طريق  منتصف  في  ولكنني  املتكررة.  اإلجابات  نفس 
القراءة أجد نفسي متوفقا، بسبب ترشيد الوقت وعدم 

إضاعته.
ملاذا بدال من إضاعة الوقت في تكرار نفس السؤال كل 
عبد  الرئيس  قدم  وماذا  واجلمهورية،  امللكية  حول  عام 
الناصر ملصر؟ نعيد إعادة صياغة األسئلة، فيما يتعلق 
األيدي  هنا  باملصريني  وأقصد  ملصر،  املصريون  قدم  مباذا 
واملهارات  حققوه،  الذي  التقدم  مدى  وما  العاملة؟ 
العاملي،  االقتصادي  التقدم  ملسايرة  اكتسبوها  التي 
مت  وهل  املصرية،  القادمة  األجيال  في  االستثمار  مت  هل 
االستفادة بها فعليا لدفع عجلة االقتصاد الوطني؟ أم 
أن هناك برامج فعلية لتأهيل القوى العاملة املصرية، 
لكن استفادة االقتصاد الوطني منها قوية أو ضعيفة 

... وملاذا؟ 
ملاذا ندفن رؤوسنا دائما في تاريخ املاضي، نعد املاضي هو 
ملشاركة  حاجة  في  ولكننا  واملستقبل.  احلاضر  أساس 
وتفعيل  الوطني،  االقتصادي  بناء  في  اإليجابي  املواطن 
متقدمة  معدالت  حتقيق  وأن  خاصة  الرشيدة،  اإلدارة 
سياسي  لتطور  حتما،  ستقود  االقتصادي،  النمو  من 
مصر  باحملروسة  عالقتنا  تكون  بأن  نهتم  متى  إيجابي. 
والبناء،  التفاعل  مستوى  على  متبادل  عطاء  عالقة 
بعيدا عن األسئلة املكررة اخلاصة بإعادة إنتاج العجلة!!

اإلجابة على هذا السؤال تكمن في مناقشة عدد من 
ومدى  الوطني،  االقتصاد  أداء  مستوى  منها:  املعايير، 
والرقي  النضج  مستوى  السياسي،  النظام  تطور 
ووضع  الناس،  وتأثير كل هذا على سلوكيات  الثقافي، 
واإلعالم،  السياسة  بأهل  وعالقته  املتمع  في  الدين 

وغيرها من املعايير.
ملكيات،  من  كثيرا  أفضل  جمهورية  نظم  فهناك 
املضيعة  األسئلة  من  السؤال  هذا  صحيح.  والعكس 
جودة  مستوى  في  دائما  تكمن  املشكلة  لكن  للوقت، 
واإلدارة  ملكيا،  نظاما  في  تعيش  كنت  فإذا  اإلدارة. 

والعكس صحيح  وتلعن كل شيء.  فاسدة، فستسب 
لو كنت تعيش في جمهورية تتمتع اإلدارة فيها باإلجناز 
واحملاسبية والشفافية، فكنت ستشعر مبالمح مجتمع 

الرفاهية.
بعض  عن  أجريت  التي  الكثيرة،  للدراسات  أنظر 
واجلمهورية،  منها  امللكية  النامي،  العالم  مجتمعات 
حيث يتم توظيف الدين واإلجتار به لتبرير فساد اإلدارة 
املرتشي،  املوظف  أن  في بعض هذه املتمعات، ستجد 
سيوقف العمل عدة مرات، من أجل الصالة، أو احلرامي 
من  وغيرها   ... هذه  فعلته  في  يستره  أن  اهلل  يدعو 

املوقف. 
الغرب،  مجتمعات  بعض  أن  بالضرورة  هذا  يعني  وال 
حاالت  هناك  واإلجناز.  الشفافية  مطلقة  فيها  اإلدارة 
واملصالح  الرشاوي  بسبب  لإلدارة،  وترهل  فساد، 

الشخصية، التي تقف وراءها.
هذا ويذكر التاريخ السياسي األفريقي، ان الفساد كان 
في بعض الدول عضويا، لدرجة أنه كان سلوكيا يوميا، 
بل  املستويات،  مختلف  على  العلن  في  ممارسته  تتم 
ومن الغريب أن توضع له قواعد. فعلي سبيل املثال في 
مرحلة ما كان موبوتوسيسي سيكو رئيس جمهورية 
اسم  )غير   1997 إلى   1965 من  الدمقراطية  الكونغو 
حكم  الذي   ،)1997 حتى   1971 في  زائير  إلى  الدولة 
البالد 37 عاما بقبضة حديدية، كان يقول لشعبه، أنا 
ال أنهيكم عن السرقة، ولكنني أنهيكم عن أن تخرجوا 
الكبير  بثرائها  معروفة  وزائير  البالد.  خارج  تسرقوه  ما 

بسبب ثرواتها الطبيعية الضخمة.
أما النموذج الثاني، وهو منوذج مختلف في رواندا، التي 
بسبب  املاليني،  ضحيتها  راح  أهلية  حرب  من  خرجت 
احلرب  انتهاء  أن  إال  والتوتسي.  الهوتو  قبائل  بني  املازر 
األهلية، وقدوم إدارة وطنية، ساعد رواندا على أن تسجل 
اقتصادي عامليا منذ 2005. ويعود السبب في  أكبر منو 
هذا النجاح إلى القوى العاملة الرواندية واالستثمار في 
األجيال القادمة، التي زادت إنتاجيتها، واإلدارة الرشيدة، 
األفريقية  السوق  جتمع  دول  منظمة  تقارير  بحسب 
)الكوميسا(،  أفريقيا  وجنوب  شرق  لدول  املشتركة 
األفريقية  الدول  من  واحدة  اآلن  تعتبر  رواندا  فدولة 

الرائدة في مجال النمو االقتصادي.

جدلية اإعادة اخرتاع العجلة: 
ماذا ا�ستفاد الوطن 

من ال�ستثمار يف الأجيال القادمة؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

اأ�رشة حترير  جريدة جـــود نيـــوز الكندية 

يُهنئون الزميل / عادل عطية 

بزفاف اأبنة اأخيه ال�صيدلنية / مرمي عاطف

علي نقيب طبيب / جورج عاطف

اأطيب التمنيات للعرو�صني
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»نحمل مستقبل التعليم على أكتافنا«! 
هذا هو الشعار، الذي يتوهج في الطريق 
لكن  مصر«...  معلمي  »احتاد  موقع:  إلى 

يبدو انه احتاد يتخّلف عن شعاره!
فقد نشر على صفحته، فتوى مستوردة 
الطالب  قيام  “حكم  عنوان:  حتت 
وكأن  باز!”...   ابن  للشيخ  للمدرسني”، 

مصر خلت من علمائها املفكرين! 
يجوز  “ال  تقول:  كلمة،  في  الفتوى 
القيام للمدرسني إذا دخلوا على الطلبة 
للسنة  مخالفة  ألنه  الفصول؛  في 

الصحيحة”!
الشيخ عبد العزيز عبد اهلل، لم يستند 
في فتواه، إلى نص قرآني، كما في اآلية 
“يدفع  املادلة:  سورة  من  عشر  احلادية 
أوتوا  والذين  منكم  آمنوا  الذين  اهلل 
العلم درجات واهلل مبا تعملون خبير”، وإمنا 
“املُعّنعنون”،  هؤالء  على  الكلي  اعتماده 

مبصاحبة “رضي اهلل عنهم”!
بواحد  االسترشاد  اراد  عندما  وحتى 
منهم، انتقى حديثا يقف في الضد أمام 

حديث آخر!
عن  باز  ابن  اصطفاه  الذي  فاحلديث 
معاوية، أن النبي قال: “من أحب أن ميثل 

النار”،  من  مقعده  فليتبوأ  قيامأ  الرجال 
حديث يتحدث - في ظني، عن أي شخص 
ألنه  املدرسني؛  عن  وليس  متكبر،  مغرور 
العابد  على  العالِم  فضل  “وإن  قال: 
سائر  على  البدر  ليلة  القمر  كفضل 

الكواكب، وأن العلماء ورثة األنبياء”! 
طالب:  ابي  بن  على  عمه،  ابن  قال،  وقد 
“من حق العالِم عليك أن توقره، وتعظمه 

هلل”! 
وال ننسى أن أحد أمراء املؤمنین، صب املاء 
وقال  يديه،  الضرير  معاوية  أبو  ليغسل 

في ذلك: إمنا أردت تعظيم العلم!
دين  اإلسالم  بأن  يؤمنون  الذين  أن  ثم 
الشاعر  بأن  يُقّروا  أن  ميكن  ال  الفطرة، 
للمعلم  “قم  قال:  عندما  أحمد شوقي، 
وفه التبجيال كاد املعلم أن يكون رسوال”، 

كان أكثر فطرة من اإلسالم!
أنا غير منحاز إلى هذه الفتوى، ليس ألنها 
مخادعة،  وألنها  بل  فحسب،  مستوردة، 

وُمّرة كاألفسنتني!
على  دليل  وتبجيله،  املعلم  فإحترام 
الطيب،  اخللق  واصالة  التربية،  حسن 
القرآن،  بنص  والعلماء،  للعلم  وتقدير 

وعرف الفطرة! ...

بقلم: عـادل عطيـة

•Free Consultation • Sponsorship 
• Express Entry • Business stream 
• Refugee Application • Citizen-

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.

Good Man Immigration

GoodManImmigration.ca

Said Mikhail

Tel: (416) 455-7425
 iimigrate@gmail.com 

جميع خدمات الهجرة

ا�ست�سارة جمانية

ات�سلوا ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER

لقاء
فتوى مستوردة... 

لكن »ُمّرة!«

تعودت من والدي أنه كثيرًا ما ال يفصح بشكل 
خالصة  من  إلي  ينقله  أن  يريد  عما  مباشر 
خبرته باحلياة، ولكنه يسوق هذا ضمن حكاية 
من ذكرياته أو مما انتهى إليه علمه من قراءة أو 

سماع. 
ذات حكاية من هذه احلكايات قال:

»عندما كنا صغاراً كنا جنتمع في بيت جدي مرة 
في األسبوع، حيث يلتقي أفراد العائلة كبارها 
واالطمئنان  للتواصل  دوري  بشكل  وصغارها 
كان  وبالطبع  البعض.  بعضهم  أحوال  على 
فقرة  هي  جداً  خاصة  فقرة  يتضمن  اللقاء 
العائلة  امرأة من نساء  تقوم كل  الغذاء حيث 
من  صنعه  جتيد  مما  اثنتني  أو  طبخة  بتحضير 
حول  اجلميع  ويجلس  واحللوى،  الطعام  أصناف 
مائدة كبيرة يتجاذبون أطراف احلديث، ويتناولون 

أشهي املأكوالت.
وكان من ضمن صبيان العائلة الذين من سني 
بالشقاوة  معروفاً  سمير  يدعى  صبي  تقريًبا 
وال  ناكفه،  إال  كبيراً  يترك  لم  وبأنه  والعفرتة 
لذلك  فأصبح  عاركه،  أو  شاكسه  إال  صغيراً 
موضع الشك األول حني حتدث مشكلة أو يعلو 
إسمه  وكان  األطفال..  غرفة  في  بكاء  صوت 
أكثر كلمة تتردد طول اليوم ما بني صغير شاٍك 

باٍك وكبير زاجر ناهر.
وذات يوم وبينما التف أفراد األسرة حول املائدة، 
إال بعد  حدث موقف غريب لم استطع فهمه 
بانفجار  اجلميع  فوجئ  عديدة..حيث  سنوات 
طفل يصغرنا بعدة سنوات ويجلس على حجر 
أمه، في بكاء هيستيري. فشلت كل محاوالت 
األم في اسكاته أو فهم سبب بكائه املفاجئ، 
وكلما سئل عن سبب بكائه لم يزد عن اإلشارة 
املقابلة  اجلهة  في  يجلس  كان  الذي  لسمير 
وعن النطق بصعوبة وسط الدموع والنهنهات 
وال  هذا كلما سئل  ويكرر  لي...«  »عمل  بعبارة 
يزيد، فينهره اجلميع وتضربه أمه التي أحرجها 
بكاؤه .. فال يزيده إحساسه بالقهر والعجز إال 

تشنجاً وصراخاً.  
مساملًا  شابًا  سمير  وأصبح  سنوات  مرت 

لطيًفا، على عكس ما كان عليه حال طفولته، 
وأصبح من أقرب أصدقائي إلى نفسي، وحدث، 
أن  طفولتنا،  لذكريات  استرجاعنا  سياق  في 
ما  لي  فحكى  الغريب،  املوقف  هذا  تذاكرنا 
وقتها  عيناي  »كانت  قال:  يومها،  منه  حدث 
فريسة محتملة  عن  بحثاً  األطفال  بني  جتوالن 
التقت  عندها  بعد..  قد حددته  أكن  لم  ملقلب 
أمه،  اجلالس على حجر  الطفل  بعيني  عيناي  
ويبدو  التجهم،  أبدي  وأنا  عليه  نظري  فركزت 
السابقة  القليلة  خبراته  من  يعرف  كان  أنه 
معي ما يكفي ليثير توجسه مني، وحدس أنني 
فتحت  وقد  القادمة.  ضحيتي  ليكون  اخترته 
شهيتي  عليه  سيطرت  التي  الرعب  مظاهر 
ورسمت  عليه  بصري  تركيز  من  فزدت  الرهابه، 
مالمح التجهم على وجهي، فبدأ في النحيب، 
فصعدت من محاولتي اخافته بتحريك حاجبي 
احلضور  جميع  استغرب  البكاء،  في  فانفجر 
على  رسمت  مستطلعني،  إلي  نظروا  وعندما 
فيما  النظر  وقلبت  وديعة  ابتسامة  وجهي 
بينهم ببراءة متناهية ولم أزد عن القول: »أنا ما 

عملتش حاجة« وتظاهرت باالستغراب »
استمر والدي في حكايته قائاًل: »وهكذا فهمت 
بكاء  سر  وأدركت  اليوم،  ذلك  حدث  ما  سر 
لي...«  »عمل  املبتسرة  عبارته  ومعنى  الصغير 

وهو يشير إلى سمير في رعب بادٍ.«
ما  أنه ال يقص  والدي  تعودت من  وملا كنت قد 
يقص من حكايات ملرد التسلية وقطع الوقت، 
ابراز  إلى  هذا،  فوق  يرمى،  ما  كثيرًا  أنه  وأعرف 
قصد  أنه  رجحت  فقد  ما،  مغزى  أو  معنى 
أننا  حلقيقة  اإلشارة  إلى  احلكاية  هذه  وراء  من 
مبا  وننخدع  ألوهامنا  فريسة  نقع  ما  كثيراً 
قد  وتصورات  معاني  من  األشياء  على  نضفيه 
الواقع.. فنستسلم  تغاير حقيقتها على أرض 
ال  ممن  والسخرية  واإلرهاب  التخويف  حملاوالت 
ميلكون قدرة حقيقية على إيقاع األذى بنا، وفي 
بالعجز  احساسنا  ضحايا  نكون  احلالة  هذه 
والفزع، ونكفي املعتدين األشرار عناء هزميتنا إذ 

نقوم بهذا نيابة عنهم.

For Arabic call Maher Hanna: 647-839-7506
For English Call Mark Hanna

11:00 am - 3:00 pm: 437-839-7506
4:00 pm to 9:00 pm Michael Hanna:

647-678-9447

3M j 
For rEnovAtions

Home renovations service

1350 York mills rd , toronto m3a1z9

General renovations- 
paint- 

basement finish
Bathroom and kitchen 

renovations 
Indoor outdoor flow
outdoor renovations 

Hard wood- Laminate
Change stairs

نحن نتحدث العربية

 أسعار خاصة للجالية العربية 

Before

Before

After

After

عمل يل

دوال اندراو�س 
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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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)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 
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Condominium 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 6,837 وحدة Condominium مت املعاملة عليها من خالل نظام 
MlS فى الربع الثاني لعام 2018. ومتثل هذه النتيجة انخفاض قدرة 16.5 في املائة باملقارنة مببيعات 

الوحدات املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام 2017 حيث كانت عدد الوحدات املباعة 8,188 وحدة. 
 وعلى  الرغم من انخفاض املبيعات للمنازل إال أن الشقق اململوكة كانت اكثر صالبة وصمود واألكثر 

بيعا.
زاد متوسط سعر الوحدات 6.5 في املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، وكان متوسط سعر 

البيع شامال كل املناطق 561,338 دوالر، وفي مدينة تورونتو فقط كان متوسط السعر 603,480 دوالر.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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.

1-844-355-6939

Professional Real Estate Services

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 416-846-9450 

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

2018  2017

Sales Average Price  Sales Average Price

Total TREB 6,837  $561,338  8,188  $532,403

Halton Region 311  $513,275  277  $510,785

Peel Region 894  $419,790  1,145  $404,471

City of Toronto 4,906  $603,480  5,856  $566,873

York Region 571  $492,517  738  $502,578

Durham Region 137  $400,182  151  $389,235

Other Areas 18  $345,828  21  $258,410
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عامل العقارات

ما زال سوق بيوت تورنتو ملتهبا في النصف األول من يوليو احلالي طبقا ألخر التقارير العقارية. فمبيعات البيوت امللتصقة زادت 

البيع  انخفضت عروض  بينما  السكنية 6%  والشقق  زادت مبيعاتها 9%  املنفصلة  البيوت  بينما  املاضي  العام  مبقدار %20 عن 

الوحدات السكنية %13 مقارنة بالشهر السابق. ويتوقع اخلبراء استمرار هذا االجتاه في االرتفاع خالل الشهور القادمة.

ورمبا كان فلق املشترين من احتمال زيادة قادمة في سعر االقتراض العقاري قد يدفعهم إلى االندفاع للشراء اآلن وعدم التأجيل مما 

قد يسبب قفزة أخرى في ارقام املبيعات وخصوصا الشقق. أتوقع ان يستمر هذا االجتاه إلى أواخر أكتوبر على األقل.
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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.

استمرار صعود مبيعات بيوت تورنتو في يوليو احلالي

اإعداد: اإدوارد يعقوب

Property management - إدارة عقارات

C: 4162766538
T:  416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300, 
North York, ON  

NOA BOULES

tel.: 289-400-1764
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رويترز
فحوص جديدة: 
»كفن تورينو« 

ليس رداء املسيح

أظهرت فحوص جديدة، باستخدام التكنولوجيا 
على  الدماء،  تدفق  مسارات  على  املتقدمة 
بعض  يعتقد  التي  الغامضة  الكتان  قطعة 
املسيحيني أنها الثوب الذي »دفن« فيه املسيح 
واملسماة )كفن تورينو( أنها زائفة، لتؤكد بذلك 
ما توصلت إليه حتليالت سابقة من أنها ترجع 

إلى العصور الوسطى.
من  األخير  العدد  في  الفحص  نتائج  ونشرت 
نشرة علوم الطب الشرعي. واستخدم العلماء 
في هذه الفحوص متطوعا ودمية على شكل 
حتليل  مثل  متطورة  أساليب  وكذلك  إنسان 

أمناط بقع الدماء.
موقفا  الكاثوليكية  الكنيسة  تتخذ  ولم 
يحمل  الذي  تورينو«  »كفن  صحة  من  رسميا 
الفوتوغرافية  الصور  مثل  معكوسة  صورة 

السلبية لرجل عليه آثار جروح الصلب.
األمام  من  الصورة  في  ملتح  رجل  ويظهر 
واخللف وذراعاه متصالبتان على صدره وما يبدو 
في  جروح  من  الدماء  من  لسيل  أنها مسارات 

الرسغني والقدمني وأحد اجلنبني.
التي  القماش،  قطعة  في  املشككون  ويقول 
إنها  متر،   1.1 وعرضها  متر   4.4 طولها  يبلغ 
وسبق  الوسطى.  العصور  من  متقن  تزييف 
التأريخ الكربوني لها في عام  أن أظهر فحص 
1988 أنها ترجع إلى ما بني عامي 1260 و1390 
ميالدية. غير أن البعض طعن في دقة الفحص.

واقتصرت الدراسة األخيرة على مسارات الدماء 
التي نتجت عن بعض اجلروح.

مجلة ريدرز دايجست 
ثرثرة فوق املاء

استاذ  كان  بينما 
جامعي يعبر امليناء في 
مبجذافني،  يسير  زورق 
الزورق:  صاحب  سأل 

»هل تقرأ وتكتب؟«. - كال.
»أنت، اذن، تفتقد 40% من مباهج احلياة... وهل 

تستمع إلى املوسيقى؟«.   - كال. 
هذه  من  إضافية   %20 نسبة  تفوتك  »اذن 

املباهج«. 
ومتكن  الزورق.  قلبت  قوية  موجة  جاءت  عندئذ 
االستاذ  واعادة  وضعه  إلى  اعادته  من  صاحبه 

إليه. وسأله صا حب الزورق: »هل تسبح؟«. 
أن  وشك  على  كنت  أنك  يعني  »هذا  كال...   -

تفقد 100% من مباهج حياتك«.

وكالة »جانيك« لالخبار
األسود واألبيض

كوكتو  جان  الفرنسي  والفنان  الكاتب  وصف 
بالرسامني  أيام شبابه  بيكاسو  الرسام  عالقة 
الفرنسيني كما يأتي: »كان هاجسنا آنذاك ابداع 
طرائق جديدة للتعبير. فكان أحدنا، مثال، يرسم 
أشجاراً في وضع غير طبيعي، وآخر يفعل األمر 
يرسم  وثالث  اللعب،  ورق  إلى  بالنسبة  نفسه 
نخبىء  وكنا  وهكذا.  ذاتها،  بالطريقة  بيوتا 
فإنه كان  املرسم.  بيكاسو  لدى دخول  أعمالنا 
يراها وينسخها جميعا، ولكن بطريقة أفضل 

كثيراً.

الصانداي تلغراف
تعرف على إتيكيت السفر بالطائرة

قد يكون السفر في الطائرة من أكثر املواقف 
العملية التي تقترن بقواعد »االتيكيت«، فأثناء 
الرحلة اجلوية نتعرف إلى أشخاص جدد، لذا ال 
بد من التصرف معهم بلياقة وتهذيب لذا إليك 

أهم النصائح لتحظى برحلة جوية ممتعة.
احرص على احلضور في امليعاد احملدد للقيام بوزن 
اإلجراءات  جميع  ولعمل  وتسجيلها،  احلقائب 

واملعامالت الالزمة قبل الصعود للطائرة.
عندما تقوم بوضع عطر فعليك بأال تفرط في 
إزعاج  في  تتسبب  ال  حتى  العطر،  استخدام 
في  تتسبب  وال  احلساسية،  ذوي  من  اآلخرين 

صداع اآلخرين على منت الطائرة.
ال تقوم بإبداء االنزعاج عندما جتد الكرسي الذي 
الراكب  حق  هذا  فإن  الوراء،  إلى  يرجع  أمامك 

األمامي.
كامت  بوضع  تقوم  أن  قبل  بالتمهل  عليك 
الصوت في أذنيك، أو ارتداء قناع حجب الضوء 
قبطان  إرشادات  تفوتك  ال  حتى  العينني،  على 

الطائرة.
من أهم محاور فن إتيكيت السفر بالطائرة هو 
أن تقوم بتحضير النقود الالزمة لشراء ما تريد 

في الطائرة أثناء السفر.
إال  املضيفة  أو  املضيف  استدعاء  بعدم  عليك 

في حالة الضرورة.
احلمام  استخدام  يصح  ال  احلمام،  دخول  عند 
األشخاص  من  عدد  وجود  حيث  طويلة،  فترة 
اآلخرين الذين ينتظرون دورهم في دخول احلمام، 
نظافة  على  احلفاظ  على  باحلرص  عليك  كما 

احلمام بعد استخدامك له.
يقوم  التي  امللة  أو  الصحيفة  بقراءة  تقم  ال 
فعليك  القراءة،  أردت  وإذا  بقراءتها،  جارك 
باالستئذان الستعارتها منه حينما ينتهي من 

قراءتها.
السفر  فترة  طوال  احلذاء  بخلع  أبداً  تقم  ال 

بالطائرة إال في حالة الضرورة القصوى.
باملطار  املسؤولني  مع  بلطف  التعامل  عليك 
وفي الطائرة، واتباع التعليمات والشروط بدون 
بحمولة  التقيد  مثل  املوظفني،  مع  مجادلة 
احلقائب املتفق عليها، وعدم املادلة في األوزان 

الزائدة عن احلمولة.
الوقت،  من  فترة  إلى  يحتاج  بالطائرة  السفر 
ولهذا فمن املهم أن ترتدي مالبس مريحة أثناء 

السفر.
احلرص على االلتزام بتعليمات املضيفات.

تقوم  وال  اخلاص،  في مقعدك  باجللوس  االلتزام 
باجللوس بالقرب من نافذة الطائرة إذا كنت من 

هؤالء أصحاب احلركة املفرطة.
احرص على تناول الطعام باستخدام الشوكة 
أثناء  املزعجة  والسكني، وبدون إصدار األصوات 

تناول الطعام.
أن  فعليك  األطفال  بصحبة  تسافر  كنت  إذا 
تقوم بالتحكم في أطفالك عبر تقدمي وسائل 
األصوات  وإصدار  البكاء  جتنبهم  التي  الترفيه 

املرتفعة التي تزعج باقي الركاب.
إزعاجك  حالة  في  املقعد  تغيير  طلب  ميكنك 

من صوت شخير جارك النائم.

اإلندبندنت
بكتيريا تأكل البالستيك!

بعنوان  مقاال  اإلندبندنت  صحيفة  نشرت 
مبا  البالستيك  تأكل  بكتيريا  “طالب يكتشف 
ميكن من حل مشكلة التلوث البيئي العاملية«.

يقول كاتب املقال، توم دينيس، إن الطالب في 
أوريغون  الطبيعية في والية  الدراسات  معهد 
األمريكية رمبا اكتشف حال إلحدى أبرز األزمات 
البيئية في العالم خالل عصرنا الراهن، إذ متكن 
من  يتمكن  البكتريا  من  نوع  على  العثور  من 

“أكل” البالستيك.
ويضيف دينيس أن البكتريا تُفكك البالستيك 
وحُتول مادة  بالبيئة  إلى مواد أخرى غير مضرة 
تستخدم  التي  تيريفاثياليت  إيثيلني  البولي 
املالبس  في  البالستيكية  املواد  صناعة  في 
وعبوات املشروبات وتغليف األطعمة إلى مواد 

متوافقة بيئيا.
النظام  في  العملية  هذه  أن  دينيس  ويوضح 
لتتم بشكل  قرونا طويلة  الطبيعي تستغرق 
استزراع  من  العلماء  متكن  لو  لكن  مكتمل، 
البكتريا اجلديدة فإنها ستساعد على التخلف 
من مليارات األطنان من امللفات البالستيكية 

املضرة بالبيئة حول العالم.
ويكشف دينيس عن أن امللفات البالستيكية 
العاملية يبلغ حجمها سنويا نحو 300 مليون 
باستثناء  منها  أي  تدوير  وال جتري عملية  طن، 
تُلقى  الباقية  الكمية  بينما  فقط   %  10 نحو 

كمخلفات في مواقع مختلفة حول العالم.

صحيفة »دي فيلت«- هامبورغ
نادي رجال األعمال

في بلدة ليدز االجنليزية ناد يقدم خدمة خاصة 
بكأس  االستمتاع  يودون  الذين  الرجال  إلى 
املضني.  العمل  من  يوم  بعد  منعش  شراب 
إلى  الهاتف ويتكلم  إلى  الرجل  فعندما يقوم 
زوجته قائال: »اعذريني يا عزيزتي، انني مضطر 
الى التأخر في املكتب بسبب تراكم األعمال«، 
ينطلق شريط تسجيل متصل بهاتف النادي، 
محدثاً قرقعة آلة طابعة أو لغط متحدثني أو 

أصوات اخرى.

صحيفة »فايننشال تاميز«- لندن
اكتشف اللعبة

كتب ابن رجل ثري جًد رسالته االولى الى سانتا 
تود  شيء  أي  هناك  كان  »إذا  نويل(:  )بابا  كلوز 

امل عيد  في  عليه  احلصول 
طلبه مني«. 
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مظاهرة ضد حكومة فورد في 

وسط تورنتو

يوليو  منتصف  املواطنني  من  عدد  تظاهر 
في  التشريعي  امللس  مبنى  خارج  اجلاري 
من  مجموعة  على  لالحتجاج  تورنتو 
القرارات اجلديدة والتي تشمل إلغاء منهج 
كتابة  إعادة  عن  والتوقف  اجلنس  تعليم 
إدخال  تنوي  كانت  التي  الدراسية  املناهج 

تاريخ الشعوب األصلية ضمن الدروس.
لإلنصاف  تدعوا  الفتات  املتظاهرين  وحمل 
املدارس  في  اجلنس  منهج  إلغاء  وتدين 
االجتماعية،  البرامج  ميزانية  وتخفيض 
مادرازو  تشيستر  املظاهرة  منظم  وقال 
العامة  اخلدمات  لدعم  املظاهرة  هذه  إن 
وقال  فقط،  بداية  وهي  املهمشة  والفئات 
أيضا نحن ال ننظر إلى حكومة فورد كأعداء 
ولكن نريد فقط العمل معا لضمان تواجد 

البرامج االجتماعية
املظاهرة  في  املشاركات  احدى  وقالت 
في  احلق  لدينا  »أن  األصلية  الشعوب  من 
تعريف أنفسنا فنحن شعب متعدد األبعاد 

ونستحق االعتراف بنا«.
أونتاريو  وقالت كارولني ميزنس من )حتالف 
أن  من  قلقة  انها  لألطفال(  أفضل  لرعاية 
رعاية  ميزانية  اجلديدة ستخفف  احلكومة 
طالبي  عن  التخلي  إن  وقالت  الطفولة 
اللجوء هو هجوم على األسر، والغاء تدريس 

منهج اجلنس هو هجوم على أطفالنا.

دوج فورد يدرس مراجعة مناهج 
اجلنس في املدارس

دوج فورد عن خطط  أونتاريو  وزراء  رئيس  أعلن 
ان  وقال  املدارس  في  اجلنس  منهج  ملراجعة 
حكومته جترى مشاورات موسعة بشأن تدريس 
هذا املنهج وستكون هذه املشاورات األكبر في 

تاريخ التعليم في أونتاريو.
وقد ألغى رئيس الوزراء املنهج احلديث لتدريس 
اجلنس في املدارس الذي أدخلته حكومة كاثلني 
القدمي  املنهج  إلى  العودة  وقرر  السابقة  وين 
لعام 1998 بينما جترى مشاورات بشأن صياغة 
منهج جديد، وقال فورد أن جهود املستشارين 
في  انتخابية  دائرة   124 الــــــ  زيارة  تعني 
اآلباء  مالحظات  جلمع  أونتاريو  أنحاء  جميع 

واألمهات حول املنهج.
وقال أعضاء حكومة فورد أنهم لن يقوموا بأي 
دور في صياغة النسخة اجلديدة ملنهج اجلنس. 
ومن ناحية أخرى قالت رئيسة حزب املعارضة 
أندريا هورواث أن دوج فورد ألغى املنهج احلديث 
وهي  احلزب  أنصار  إلرضاء  اجلنسية  للتربية 
خطوة ستضر بأطفال املقاطعة، وان حكومة 
التربية  منهج  تستخدم  سوف  احملافظني 
الذي  اخلريف  هذا   1998 لعام  القدمي  اجلنسية 
الزواج  إلى  إشارة  يتضمن  وال  جدا  سيئ  هو 
التواصل  أو االنترنت ووسائل  من نفس اجلنس 
أندريا  وقالت  قع  الوا  عن  يعبر  وال  االجتماعي 
إرضاء  عن  يتوقف  ان  يجب  فورد  أن  هورواث 
للتربية  اجلديد  باملنهج  يحتفظ  وأن  أنصاره 

اجلنسية.

سحب عبوات من خليط التوت اجملمد الحتمال 
تلوثه ببكتريا السالمونيال

خليط  من  عبوات  سحب  الكندية  األغذية  فحص  وكالة  قررت 
التوت املمدة في عبوات 600 جرام وأثنني كيلو جرام وتاريخ انتهاء 
ببكتريا  التلوث  الحتمال  األسواق  من   2020 مايو  هو  صالحيتهم 
أنه يجب التخلص من  السالمونيال، وتقول وكالة فحص األغذية 

هذه العبوات أو اعادتها إلى املتجر الذي اشتريت منه.

سحب لقطع الدجاج النئ املغطى باخلبز 
)تشكني ناجيتز( من شركات لوبالوس

الدجاج  عبوات  احملدودة  لوبالوس  شركات  استدعت 
ناجيتز(  )تشكني  واملمدة  باخلبز  املغطى  النيئ  املقطع 
من العالمة التجارية )نو نيم( والتي يبلغ وزنها 90٧ جرام 
للمرض،  املسببة  الساملونيال  ببكتريا  تلوثه  الحتمال 

ان  الكندية  أعادته ملكان شراؤه وقالت وكالة فحص االغذية  أو  املنتج  التخلص من هذا  ويجب 
هناك حالة مرضية واحدة بسبب تناول هذا املنتج. يذكر أن األغذية امللوثة ببكتريا السالمونيال قد 
ال يبدو مظهرها سيء وقد ال يكون لها رائحة كريهة، ولكنها ال تزال تسبب املرض خاصة لكبار 
تناول هذه  املناعة الضعيفة، ولذا يجب عدم  السن واألطفال والنساء احلوامل واألشخاص ذوي 

املنتجات، وحتى اآلن لم يعلن عن إصابة أحد باملرض فيما يختص باستهالك هذا املنتج.

فورد ينضم إلى »ساسكاشوان« في رفع 
دعوى قضائية ضد ضريبة الكربون

مع  اجتماعه  وبعد  الصحفيني  أمام  إعالن  في  فورد  دوج  قال 
ستنضم  أونتاريو  ان  موو  سكوت  ساسكاشوان  وزراء  رئيس 
احلكومة  ضد  قضية  رفع  في  ساسكاشوان  مقاطعة  إلى 
الفيدرالية التي جتبر املقاطعات على دفع ضريبة الكربون، وقال 

فورد أننا سنبذل كل ما في وسعنا ملنع احلكومة الفيدرالية من هذا الذي يبدو كعقوبة للشعب 
العديد من  ملناقشة  الكندية  واألقاليم  املقاطعات  لرؤساء  اجتماع  في  وكان هذا  بِجد،  العامل 

املواضيع مثل الرعاية الصحية واالقتصاد.
وسبق وأعلن فورد عن انسحاب اونتاريو من برنامج )كاب أند تراد( وهو البرنامج الذي تشترك فيه 
اونتاريو مع كيبيك وكاليفورنيا ويسمى أيضاً »سوق الكربون«، وقال رئيس وزراء كيبيك فلييب 
كويالرد أن سوق الكربون موجود بدون أونتاريو وسيظل على قيد احلياة بعد مغادرة أونتاريو ولكن 
هناك عواقب لهذا االنسحاب ألن الشركات في اونتاريو أصبحت عالقة مع 3 بليون دوالر قيمة 
اعتمادات ليس لها اآلن أية قيمة، وإن كيبيك واونتاريو هما قوة كندا، ويجب أن يعمال معا لتعزيز 
التجارة واالقتصاد، وقال وزير البيئة في أونتاريو أن املقاطعة تعمل على خطة حماية البيئة ولكن 
اجلهود موجهة اآلن لتفكيك حتالف برنامج )كاب أند تراد( مع كيبيك وكاليفورنيا والذي انسحبت 

منه اونتاريو في مطلع الشهر اجلاري .

فعل صغير من اإلميان من محل للتنظيف اجلاف للمالبس بتورنتو

بتورنتو  )أوكوود(  في محل للتنظيف اجلاف للمالبس في قرية 
)إذا  عليها  كتب  الفتة  للمحل  اخلارجية  النافذة  على  علقت 
كنت عاطال عن العمل وحتتاج إلى تنظيف سترتك ومالبسك 
فنحن  العمل  لصاحب  الشخصية  املقابلة  بها  لتحضر 

سننظفها لك مجانا(.
هذا  فيتنام  من  مهاجران  وهما  جنوين  وجو  فوفام  الزوجان  بدأ 
العمل لتنظيف املالبس عام 201٥ ويعمالن 12 ساعة في اليوم، 

وقالت الزوجة فو فام إن تعليق الالفتة هذه كان فكرتها، وكانت هناك قصة وراء هذا فقد كان 
لديها صديقة عزيزة من الصني وكانت فقيرة ولكن قادرة على العمل ولم تستطيع أن تعثر علي 
وظيفة، وفي أحد األيام سألتها هذه الصديقة عما إذا كان لديها ثوب جيد تركته عندها واحدة 
من الزبائن تستطيع استعارته لتحضر به مقابلة شخصية لوظيفة، فعرضت عليها فو فام أن 
تعيرها مالبسها اخلاصة وبعد فترة حصلت الصديقة على عمال مناسبا، وكانت هذه الواقعة 
مصدر إلهام لــ »فوفام« التي وضعت هذه الالفتة عن تنظيف السترات واملالبس مجانا ملن ليس 

لديهم عمل ويريدون حضور مقابلة اصحاب األعمال بزي نظيف مناسب.
وقالت فو فام كيف أن زوجها كان خائفا من استغالل الناس لهذا الكرم ولكن قالت إن فعل اخلير 
له قوة جتعل الناس يريدون أيضا فعل اخلير وتقدمي العون، وتذكرت قصة رجل جاء مرة لهذه اخلدمة 
املانية ثم عاد وجاء للمرة الثانية مع مجموعة مالبس حتتاج للتنظيف املاني وعندما جاء للمرة 
الثالثة أصبحت فوفام متوترة قليال ولكن الرجل جاء ليقول لها شكرا، وإنه حصل على وظيفة، 

وكيف أن ما فعلوه أثر كثيرا عليه.
وقصت فوفام قصة أخرى عن رجل أتى ببعض املالبس لغسلها وكانت تكلف فقط بعض الدوالرات 
الزوجان فوفام وجو  ولكنه دفع عشرون دوالرا قائال ميكنكم مساعدة شخص أخر بهذه، وعمل 
جنوين هذا يثبت أن الفعل الكرمي يوفر أرضا خصبة ملزيد من هذه األفعال، وكال الزوجني مسيحيون 
وينتمون إلى الروم الكاثوليك والعمل الذي يقومون به هو عالمة على إميانهم ويستطيع أي فرد 

أن يفعل هذا بطريقته اخلاصة.

 تراشق بني حكومة أوتاوا وحكومة 
أونتاريو بسبب طريقة التعامل مع 

الالجئني غير الشرعيني
 

أحمد  الفيدرالي  الهجرة  وزير  مؤخرا  اجتمع 
في  املقاطعات  في  الهجرة  ووزراء  حسني 
مدينة وينيبيج وأنتقد خالله حكومة أونتاريو 
غير  والتعامل  اخلطير  النهج  أسماه  ملا  علنا 

الكندي مع أزمة الالجئني غير الشرعيني.
وقال حسني للصحفيني في نهاية االجتماع 
زائفة  لغة  استخدموا  الهجرة  وزراء  أن 
وال  اخلط  يقطعون  من  هناك  إن  بقولهم 
وقال  دورهم لبحث حالتهم للجوء،  ينتظروا 
الوزير انه ليس هناك أي شيء من هذا القبيل، 
احلدود  عبر  اللجوء  قائمة طلبات طالبي  وأن 
طلبات  عن  منفصلة  مبفردها  بحثها  يتم 
املهاجرين الشرعيني واخللط ما بني االثنان هو 

أمر خطير وليس في النظام الكندي.
اخلدمات  وزيرة  ماكلويد  ليزا  حسني  وأنتقد 
والطفولة  املرأة  وشؤون  االجتماعية 
أونتاريو  في  الهجرة  ملف  عن  واملسؤولة 
الوزراء  مع  املناقشات  اكمال  رفضها  بسبب 
ورفضها  االجتماع  من  وانسحابها  االخرين 
التوقيع على البيان الرسمي الذي صدر بعد 
نهاية االجتماعات، وقد حتدث الوزراء في هذا 
الذين  اللجوء  طالبي  مشكلة  عن  االجتماع 
يعبرون احلدود إلى كندا بشكل غير منتظم 
والهجرة ألسباب اقتصادية وهجرة الناطقني 
واندماج  استقرار  وبحثوا  بالفرنسية 
املهاجرين وكيفية جذب عمال جدد إلى كندا.
االبتعاد  اختارت  أونتاريو  ان  أحمد  وصرح 
أفشلت  الوزيرة  وأن  املناقشات،  جدول  عن 
أي  ميلكون  ال  إنهم  قالت  حيث  حكومتها 
شيء ليفعلوه جتاه هذه األمور، وأكمل قائال: 
أونتاريو  في  الالجئني  اسكان  مشكلة  »أن 
معا  نعمل  ونحن  مشتركة  مسؤولية  هي 
مع  حتدثت  ولقد  معا،  بالعمل  وملتزمون 
عمدة تورنتو، وقلت له أن احلكومة الفيدرالية 
املتضررة  احمللية  احلكومات  كل  تدعم  سوف 
تأخذ  لم  جانبها  من  تورنتو«.  ومنهم 
وقالت  ببساطة  األمر  ماكلويد  ليزا  الوزيرة 
من  هو  حسني  أحمد  الوزير  أن  للصحفيني 
مسألة  بشأن  معنا  التعاون  في  يرغب  ال 
من  طلبت  قد  وأنها  النظامية،  غير  الهجرة 
الوزير أن يأخذ في االعتبار التكاليف الباهظة 
الالجئني  ازمة  في  أونتاريو  تكلفتها  التي 
باإلضافة  دوالر  مليون   1٧٥ إلى  تصل  والتي 
للصليب  أونتاريو  دفعتها  دوالر  ماليني   3 إلى 
األحمر، وكنت أتوقع أن نتناقش في هذا بدال 
كندية!  لست  بأنني  عنى  قاله  وما  رأيت  مما 
يعتذر  أن  وأمتنى  كبيرة  إهانة  أعتبرها  والتي 
عنها ويعيد النظر في لغته فهناك مشكلة 
على احلدود ويجب تنفيذ القانون ودفع كامل 

املصاريف التي تكلفتها أونتاريو.



العـــائلــــــةال�صبت 28 يوليو 2018 - ال�صــنة اخلام�صة -  العــدد الثامن ع�رش بعد املائة 10

واجب: 
يجب أن تكون مدة زيارات العزاء قصيرة، ويجب أن 
تكون قبل انتهاء األسبوع األول من تاريخ الوفاة، 
ذلك،  دون  إذا كانت هناك ظروف قهرية حالت  إال 

فتتم زيارة العزاء بعد ذلك.
خطأ:

إذا لم ينطق الشخص اآلخر اسمك صحيحاً أكثر 
من مرة، فليس هناك ما مينع من تصحيح االسم 

له، ولكن بلياقة.
تصحيح:

األطفال  أخطاء  بتصحيح  نقوم  أن  بنا  يليق  ال 
الصغار أمام أي شخص، ولكن على انفراد. 

انصراف:
واكتشفت عند  ما،  أو مناسبة  إذا حضرت حفال 
وجودك في املكان أن جّوه ال يناسبك، فال داعي أبدا 
للبقاء ولكن ليكن االعتذار بكياسة، وبدون إظهار 

أي تأفف أو ضيق.
رّد الدعوة:

أو  الغداء  على  دعوة  لرد  حاجة  دائما  هناك  ليس 
ألصحابها  والشكر  الدعوة  تلبية  ألن  العشاء، 
في  الكبير  األثر  له  يكون  قد  لطيفة،  بعبارات 

النفس، أكثر من أي شيء آخر.

تقدمي:
لبعضهم؛  جدد  أشخاص  بتقدمي  القيام  عند 
فيجب األخذ في االعتبار ببعض النقاط البسيطة 
التي تؤثر باإليجاب على النفس؛ مثل الوضوح في 
نطق األسماء من غير خلط، وتقدمي كلمة تعريف 
الشخص  انتباه  وإثارة  إرضاء  شأنها  من  صغيرة 
التقدمي  وقت  يكون  أن  مراعاة  مع  االسم  صاحب 
مساوية لكل األسماء، وأن يتم تقدمي األصغر سنا 

لألكبر سنة أوال. 
شراب:

ذلك  عن  فاعتذر  تريده،  ال  مشروب  لك  قدم  إذا 
وال  الشاي  تشرب  ال  فلعلك  تعليق؛  بغير  شاكراً 
كوباً  تطلب  أن  وميكنك  الغازية  املياه  وال  القهوة 

من املاء مثال.

األوقات ملشاعر  بعض  في  تتعرض 
الشعور  أو  القلق،  مثل:  مختلفة، 
هذه  تكون  وقد  امللل.  أو  بالضيق، 
معروفة  غير  ألسباب  املشاعر 
متاما، أو ألشياء غير محددة. ويعبر 
»أنا  فيقول:  عن ضيقه،  الشخص 
ملاذا؟!«،  أعرف  وال  بالضيق  أشعر 
في  طبيعتي  على  لست  »أنا  أو: 
أو »ليس لدي احلماس  اليوم.«  هذا 

لعمل شيء«
النصائح  بعض  النفس  علم  علماء  لك  ويقدم 
غير  املزاج  هذا  من  اخلروج  على  تساعدك  التي 

املعتدل، الذي تشعر به أحيانا: 
أنا  كلمة:  دائما  معك  ملن  أو  لنفسك  تكرر  ال   -
أن  وحاول  بامللل.  أشعر  أنا   ... يرام  ما  على  لست 

تعبر عن نفسك بطريقة إيجابية. 
- اتخذ خطوة عملية وإيجابية جتاه ضيقك. فمثال 
طريقة  غير  أو  منعشاً،  حماماً  تأخذ  أن  ميكنك 
به  تقوم  الذي  العمل  بدل  أو  تصفيفك لشعرك، 
التلفاز  أو مبشاهدة  اللحظة بعمل آخر،  في تلك 
لفترة قصيرة، أو استمع للموسيقى، أو اقرأ كتاباً 
مفيداً أو مجلة تبعث كلماتها البهجة والسالم 

في نفسك. 
- اتصل بأحد أقاربك أو أصدقائك املقربني، املعروف 
واستأذنه  عقله،  ورجاحة  ومرحه،  صدره،  بسعة 
موضوعات  في  احلديث  أطراف  معه  لتبادل  أوال 

مختلفة. 
وتنسم  قدميك،  الوقت على  بعض  وسر  اخرج   -

هواًء منعشاً يجدد نشاطك وحيويتك وأفكارك. 
- قم بإصالح أي شيء معطل في املنزل إذا كنت 

أو  الشئون،  بهذه  علم  على 
مالبسك  خزانة  بترتيب  قم 
صور  أو  وأوراقك،  مكتبك  أو 
وأسرتك،  وألصدقائك  لك 
الصور  هذه  في  التركيز  وحاول 
أن  وحاول  املتلفة،  ومناسباتها 
تتذكر كل األشخاص، واألماكن 

التي التقطت بها الصور. 
- أطلق العنان ألفكارك، وتخيل 
وجميل،  واسع  مكان  في  مترح  أو  جتري  نفسك 
باحلرية  الشعور  إليك  سيتسرب  وبالتدريج 

واالنطالق، وستشعر أنك أفضل من ذي قبل. 
بخدمة،  القيام  أسرتك  أفراد  أحد  على  اعرض   -
اخلدمة  فتقدمي  به،  القيام  يستطيع  ال  عمل  أو 
وأهمية  بایجابیتك  تشعرك  واملساعدة  واملعونة 

دورك في احلياة.
- تذكر أن كل إنسان مير بأوقات يكون فيها سعيداً 
وراضياً عن نفسه، وبأوقات أخرى يشعر فيها باملال 
أو الضيق. فال حتصر تفكيرك في أنك الوحيد الذي 

تشعر بهذه املشاعر.
- امسك قلما وورقة وارسم عليها اخلطوط التي 
تفضلها، ودون األعمال أو الواجبات التي تنتظرك 
األخرى  واألشياء  تتمناها  التي  واألشياء  إلمتامها، 
التي تضايقك. أي قم بكتابة كل ما يدور بفكرك، 
ما  وإلغاء  األشياء،  هذه  أهمية  بترتيب  قم  ثم 
يضايقك منها، وهكذا ستشعر بالراحة بعد حترير 

ذهنك مما يضايقه. 
أن  بصدق  منه  واطلب  سبحانه،  اهلل  إلى  اجلأ   -
مينح قلبك وفكرك سالمه، وأن يرشدك إلى حسن 

التصرف في املواقف املتلفة. 

قبل شراء مالبسك، أعرف جيدا ما حتويه خزانة 
أنت  التي  واأللوان  املالبس  تختار  حتى  مالبسك 

-حقيقة – في حاجة لها.
إذا كان موسم التخفيضات على وشك البدء، قم 
بجولة في األماكن التي تنوي الشراء منها، قبل 

بدء التخفيضات وبعده، وقارن جدياً بني األسعار. وال تشتر ما ال حتتاجه حتت إغراء موسم التخفيضات.
  احرص على جودة نوع القماش ولونه و»موديله« ومالءمته لك ولقوامك. وال تقم بشراء سلعة أنت 

غير مقتنع بها. 
البدلة،  التايير،  مثل:  استخدامها  يبطل  وال  آخر  إلى  موسم  من  تدوم  مالبس  هناك  أن  املعروف  من 
واحرص على جودة  الذي ال تبطل خطوط موضته،  الكالسيكي  املوديل  اجلاكيت، فاحرص على شراء 

القماش وحتمله، لتضمن بقاءه لديك في حالة جيدة ألطول وقت ممكن. 
إذا كنت بصدد شراء ملبس أو حذاء حلضور مناسبة ما، فقم بشرائه قبل امليعاد احملدد بوقت مناسب، 
حتى ال تتعجل الشراء دون اقتناع کامل، واحرص على اختيار املوديل الذي يصلح ملناسبات أخرى، وليس 

ملناسبة واحدة.

ن�صائح منزلية

قبل �شراء املالب�س

الألوان املنا�سبة للمنزل اجلديد!
لأللوان تأثير كبير على حياة اإلنسان وعلى مزاجه 
أو  هدوئه  وعلى  نشاطه،  على  تؤثر  فهي  أيضا، 
عصبيته، وعلى سلوكه وأفكاره وتركيزه. فهناك 
القراءة  أو  العمل  التركيز في  ألوان تساعد على 
أو االستذكار وهي األلوان الفاحتة، وبخاصة اللون 
كما  األبيض.  واللون  الفاحت،  واألخضر  العاجي، 
االنتباه  يجذب  األحمر  اللون  أن  الدراسات  بينت 

وينشط احلواس.
وينصح اخلبراء واملتخصصون في أعمال الديكور، 
الزوجية  بيت  جتهيز  على  املقبلني  اخلطيبني 
في  سواء  املستقبل  لبيت  األلوان  هذه  باختيار 

األثاث أو في طالء اجلدران:
املعيشة،  لغرفة   ، )الهاديء(  الفاحت  الوردي  اللون 
على  ويساعد  األعصاب،  يهديء  لون  ألنه 
األرائك  بعض  وجود  مع  وبخاصة  االسترخاء، 
مختلفة  الوسائد  وبعض  املريحة،  والكراسي 
األرض،  على  أو  األثاث  على  املوضوعة  األحجام 

والتي يدخل في ألوانها اللون الوردي أيضا.

ألنه  النوم،  حلجرات  يصلح  الفاحت،  األخضر  اللون 
لون يبعث على الهدوء والراحة. 

اللون األصفر، يساعد  أو  الفاحت  البرتقالي  واللون 
لغرفة  أحدهما  ويصلح  الشهية  فتح  على 

الطعام أو للمطبخ.
   والستكمال أناقة وجمال العش اجلديد، احرص 
نباتات  أصص  لوضع  مناسبة  أماكن  وجود  على 
الزينة، سواء داخل البيت أو بالشرفة. وإن أمكن 
لتستوعب  صغيرة  مدرجات  بناء  املفضل  فمن 
املتسلقة.  للنباتات  وبخاصة  نبات،  من  أكثر 
فنباتات الزينة الطبيعية والزهور املففة تضفي 

على املكان جماال وراحة ومنظراً محببا.

اأ�سول لياقة وت�سرف

كيف تتغلب على �سيقك؟

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 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�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

  مطلوب عميل ل�سركة �سياحة
�سركة �سياحة و�سفر

تطلب موظف لديه على القل

�سنة خربة

ا�ستخدام الكمبيوتر بكفاءه

اجادة اللغة العربية والجنليزية

لالت�سال 416-994-5822
or email: travelconsultant600@gmail.com
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اإقامة اأول قدا�س 

بكني�سة كوم اللويف بعد معاناة طويلة

اإعالن البدء يف اأعداد املهرجان امل�سري 

القبطي الأول مب�سي�ساجا

سمالوط  مبركز  اللوفي  كوم  قرية  ألقباط  طويلة  معاناة  بعد 
إلهي  قداس  أول  بإقامة  القرية  أقباط  احتفل  املنيا،  مبحافظة 
مبنى  في  النهيسي  أبانوب  والشهيد  مرمي  العذراء  بكنيسة 
أولى قبل  بنائه كمرحلة  االنتهاء من  الذي مت  الكنيسة اجلديد 
القس  الكنيسة  كاهن  القداس  وترأس  التشطيب،  اعمال 
القداس  الذين حضور  القرية  أقباط  وبحضور  إبراهيم  فلتاؤس 
لعدم  نظرا  األرض  على  جالسني  وهم  اجلديدة  الكنيسة  في 

انتهاء تشطيب املبنى.
الكنيسة  في  قداس  أول  إلقامة  سعادتهم  عن  االقباط  وعبر 
اجلديدة والتي مت بنائها بعد معاناة طويلة، وأحداث عنف ورفض 
إن  قولهم  حسب  ولكن  الكنيسة  لبناء  املتشددين  قبل  من 
كل  ليبدد  لهم  كنسي  مببنى  وصبرهم  تعبهم  كلل  اهلل 
لنيافة  الشكر  مقدمني  قلوبهم  ويفرح  السابقة  معاناتهم 
األنبا بفنوتيوس مطران سمالوط لبناء الكنيسة وللقمص داود 
ناشد وكيل املطرانية والقس فلتأؤس ابراهيم كاهن الكنيسة 
والقس يسى مرزوق ومحافظ املنيا واألجهزة األمنية باحملافظة 
إلنهاء أزمة كوم اللوفى وبناء الكنيسة في اطار وطني وحلفظ 

السالم بني أبناء القرية.
وشهدت قرية كوم اللوفى أحداث عنف في عام 2016 ومت حرق 
بعض  رفض  بسبب  بعدها  أخرى  فترات  وعلى  ألقباط  منازل   ٥
القرية  داخل  مكان  فتح  أو  بالقرية  كنيسة  لبناء  املتشددين 
بني  حوار  وفتح  كثيرة  محاوالت  وبعد  سمالوط  ملطرانية  ملك 
احملافظ واملطرانية وتدخل العقالء مت احتواء األمر باملوافقة على 
بناء كنيسة ألقباط القرية في حدود القرية وهو عاد بالسعادة 
وانهاء  الكنيسة  ببناء  حلمهم  حتقيق  بعد  القرية  ألقباط 
الود  إطار من  القرية في  لتفرض احلكمة نفسها في  التوترات 
واحملبة ليسدل الستار على حكاية قرية كوم اللوفى التي كانت 

يوما قضية رأي عام.

القبطى  املصري  املهرجان  إعداد  عن  املسؤولة  اللجنة  أقامت  
إلفتتاح املهرجان وتعريف اجلالية واملتمع  األول في كندا حفالً 
أن  املزمع  التاريخي  العمل  هذا  في  للمشاركة  ودعوتهم  به 
يقام في الثامن من سبتمبر 2018 في ميدان اإلحتفاالت بقلب 
مدينة مسيساجا. وقد أقيم احلفل يوم األحد املوافق 1٥ يوليو 

في وسط حضور سياسي و إعالمي كبير .
رئيسة  عازر  يوليانا  السيدة  اإلفتتاحية، كشفت  وفي كلمتها 
4، عن عدد  بدائرة  واملرشحة مللس مدينة مسيساجا  اللجنة، 
البرنامج مثل األوركسترا  التي مت اإلعداد لها في  من املفاجآت 
وعرض رحلة العائلة املقدسة  بالرسوم املسمة ورحلة العالم 
اإلفتراضي ملصر. كما أكدت على إهتمام املهرجان بتكرمي عدد 
إثراء  في  ساهمت  التي  الكندية  املصرية  الشخصيات  من 

املتمع الكندي في العديد من املاالت.
املهرجان  صفحة  و  األلكتروني  املوقع  زيارة  رجاء  املزيد،  ملعرفة 

على الفيس بوك.
https://egyptiancopticfestival.ca

/https://www.facebook.com/egyCoptFest

بعد 66 عاًما... م�سر متنح �سابًطا ع�سكرًيا 

راحاًل اأعلى و�سام بالبالد

أعلى  وهي  النيل،  قالدة  يوليو«،  »ثورة  قادة  أحد  مصر،  منحت 
وسام بالبالد، بعد نحو 66 عاًما من اندالع حراك اجليش املصري 

ضد احلكم امللكي آنذاك.
جاء ذلك خالل حفل عسكري لتخريج طلبة كليات عسكرية 

بالبالد، الذي يتواكب مع ذكري االحتفال بثورة يوليو.
وصّدق رئيس اجلمهورية عبد الفتاح السيسي، على منح قالدة 
النيل ألحد رموز ثورة يوليو، وأحد أعضاء مجلس قيادتها، وهو 
صديق،  العقيد  جنلة  ليلى،  وتسلمت  صديق،  يوسف  العقيد 

قالدة النيل، من السيسي، خالل احلفل.
اخلالص،  الذهب  من  وهو  بالبالد،  وسام  أعلى  النيل، هي  وقالدة 
ومن أشهر من منح لهم، األديب العاملي الراحل جنيب محفوظ 
عام 1988، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في 2016.

وصديق من مواليد 1910، وتوفي عام 19٧٥، وقالت تقارير محلية 
مبصر، إنه لم يلق »تكرميًا مشرًفا« منذ مشاركته ضمن مجلس 
قيادة الثورة التي قادها تنظيم »الضباط األحرار« مبصر، لإلطاحة 

باحلكم امللكي.
وتشير التقارير أيًضا، إلى أن صديق عقب جناح اإلطاحة باحلكم 
النيابية،  واحلياة  الدميقراطية  بعودة  متمسًكا  كان  امللكي، 
واختلف مع القيادة العسكرية آنذاك، حتى مت توقيفه في عام 
حتى  اجلبرية  اإلقامة  حتت  وضعه  يتم  أن  قبل  عام،  ملدة   19٥4

وفاته.

بابا الإ�سكندرية وبابا الفاتيكان ي�سرتكا 

يف �سالة من اأجل ال�سرق الأو�سط املعذب

تواضروس  البابا  عاد 
اإلسكندرية  بابا  الثاني، 
وبطريرك الكرازة املرقسية، 
من  قادًما  القاهرة،  إلى 
العاصمة النمساوية فيينا 
الرعوية  زيارته  انتهاء  بعد 
والتي  والنمسا  إليطاليا 

استغرقت 1٥ يوًما.
البابا فرنسيس  تواضروس في صالة جماعية مع  البابا  وشارك 
وعقب  باملنطقة،  السالم  اجل  من  االوسط  الشرق  وباباوات 
االنتهاء من الصالة عقد لقاًء بني بابا الفاتيكان ورؤساء الكنائس 
بابا  فرنسيس  البابا  الثاني،  تواضروس  البابا  والتقى  الشرقية. 
منطقة  في  البابوية  نيكوالس  سانت  كنيسة  في  الفاتيكان، 

أبوليا جنوب إيطاليا.

ماهر جرج�س... قبطي يثري اجلدل بعد وفاته 

داخل ق�سم �سرطة

شهدت مواقع التواصل االجتماعي في مصر خالل األيام األخيرة 
من  األمنية  لألجهزة  ُوجهت  التي  واالنتقادات  اجلدل  من  حالة 
قبل النشطاء، بعد نشر صور املواطن املسيحي ماهر جرجس، 

عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.
وتضاربت الرواية األمنية مع ما ذكره النشطاء والصور املتداولة 
تعرضه  إثر  طبيعي  بشكل  وفاته  بني  ما  الصفحات،  عبر 
لغيبوبة سكر أثناء ذهابه لقسم الشرطة لتحرير محضر ضد 
»بلطجي« تعرض له، وبني اتهامات بتعرضه النتهاكات شرطية.
وقررت النيابة العامة في بني سويف تشريح جثة ماهر جرجس 
ونقله  وفاته،  بعد  وفاته،  سبب  لبيان  حالق،  عاًما،   4٥ توفيق، 
بسيارة إسعاف من قسم شرطة بني سويف إلى مستشفى 
بني سويف العام، بعدما توجه للقسم لتحرير محضر، إال أنه 
لفظ أنفاسه األخيرة فور وصوله مستشفى بني سويف العام.
املطالبة  االجتماعي  التواصل  صفحات  عبر  اجلدل  وتضمن 
لبيان  الشرطة  وتفريغ كاميرات قسم  الواقعة،  بالتحقيق في 

احلقيقة.
إلى  مشيرين  وفاته،  بعد  جرجس  ملاهر  صورًا  النشطاء  وتداول 
وجود بعض الكدمات في جسده، إلى جانب إظهار حدقة العني 

لتأكيد كذب رواية وفاته بغيبوبة السكر.

املغرب... فتوى �سرعية لإجازة 

عمل املراأة كــــ »ماأذون �سرعي«

العالم  تاريخ  في  نادرة  تعد  املغرب  في  شرعية  فتوى  بعد 
اإلسالمي، أجازت وزارة العدل ألول مرة لـ 299 امرأة ممارسة مهنة 
»املأذون الشرعي«، الوظيفة، التي بقيت قرونا حكرا على الرجال.
العمل كموثق، يشهد على صحة عقود  الوظيفة  وتتيح هذه 
الزواج وامليراث واملعامالت التجارية واملدنية، ويعمل حتت وصاية 

القضاة في مختلف محاكم البالد.
وقالت وزارة العدل، إنها انتقت 299 امرأة لشغل وظيفة »مأذون 
شرعي« من بني مشاركني في مسابقة فتحت أمام النساء ألول 
للنساء  أجازت  اإلسالمي  العالم  في  نادرة  فتوى  إثر  على  مرة، 

ممارسة هذه املهنة.
على  حكرا  قرون  مدى  على  الشرعي«  »املأذون  وظيفة  وبقيت 
العالم اإلسالمي، وذلك على خلفية  بلدان  الرجال في معظم 
قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة املرأة تعادل نصف شهادة 

رجل.
ومثلت النساء 40% من بني نحو 19 ألف مرشحا تنافسوا في 
مسابقة أجريت في مايو املاضي لشغل 800 منصب جديد في 

هذه الوظيفة.
وأشارت وزارة العدل املغربية إلى أن نسبة الناجحني من النساء 

قاربت 38%، واصفة احلدث بـ«التاريخي«.

ال�سي�سى: تفجري الدول من الداخل 

بال�سائعات هو اخلطر احلقيقى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته مبناسبة تخريج 
ثورة  العسكرية، واالحتفال بذكرى  الكليات  دفعات جديدة في 
املاضية،  السنوات  خالل  واجهت،  مصر  إن  امليدة،  يوليو   23
حتديا من أخطر التحديات التي فرضت على الدولة في تاريخها 
في  االستقرار  وزعزعة  الفوضى،  إثارة  محاولة  وهو  احلديث، 
وتفكك  الدول  انهيار  من  عاتية  موجة  وسط  املصري،  الداخل 

مجتمعاتها في سائر أنحاء املنطقة.
واملنطقة  ببالدنا  مير  الذي  احلقيقي  اخلطر  أن  على  شدد  وقد 
والقيام  الداخل، من خالل بث الشائعات،  الدول من  هو تفجير 
باألعمال اإلرهابية، وتصدير اإلحباط وفقدان األمل، مشيرا إلى 
أن هذا اخلطر يعمل كمنظومة رهيبة تهدف لتحريك املواطنني 

من أجل تدمير أوطانهم، ومطالبا باالنتباه ملا يحاك لنا.
 3 في  نشرها  مت  شائعة  ألف   21 هناك  أن  إلى  الرئيس  وأشار 
اإلحباط،  ونشر  االستقرار  زعزعة  بلبلة  إحداث  بهدف  أشهر، 

قائال: »نحن جميعا مسئولون عن بالدنا«.
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ستيفن  إتهام  ترودو  جسنت  نفى   : أوتاوا 
بأنه  له  السابق  كندا  وزراء  رئيس  هاربر 
على  املتحدة  الواليات  مع  االتفاق  يعارض 
معاهدة نافتا التجارية حتى يجني مكاسب 
سياسية لنفسه ناجتة من الوقوف في وجه 

دونالد ترامب.
االتهام  ترودو على هذا  رد جسنت  جانبه  من 
الواليات  مع  التجارية  العالقات  إن  قائال؛ 
اخلصوص  وجه  نافتا على  ومعاهدة  املتحدة 
أنه  وقال  سياسية،  لعبة  من  أهمية  أكثر 
جتارية  صفقة  على  باحلصول  ملتزم  يزال  ال 
إلى  حتدث  قد  هاربر  ستيفن  وكان  جيدة، 
هي  احلقيقة  إن  وقال  في(   تي  )سي  أنباء 
تعمل  أنها  اليوم  تعتقد  كندا  حكومة  أن 
بشكل جيد جدا، وإن النزاع مع دونااد ترامب 
باملؤيدين لها وهم  جيد لها سياسيا لتفوز 
لدونالد  مؤيد  بأنه  احملافظني  حزب  يصفون 
ترامب، وأضاف هاربر قائال أنه من الغباء ألي 
جانب أن ميتنع عن املوافقة على صفقة نافتا 
كال  أن  يعتقد  أنه  وقال  سياسية،  ألسباب 

اجلانبان األمريكي والكندي مذنبان بالفعل.
حالياً  متوقفة  نافتا  محادثات  أن  يذكر 
انتظار  وفي  املكسيكية  االنتخابات  عقب 
انتهاء االنتخابات النصفية األمريكية، وقال 
في  روبرتسون  كولن  السابق  الدبلوماسي 
مقابلة مع أنباء )سي تي في( أنه ال يعتقد أن 
هناك دليل يثبت أن معارضة حكومة جسنت 
ترودو ملعاهدة نافتا هي ألسباب سياسية، وإن 
قضية  أصبحت  نافتا  حول  املفاوضات  هذه 
حزبية في كندا، وهذا يخدم مصلحة أمريكا 

كتكتيك  الكنديني  تقسيم  حتاول  التي 
للمساومة.

الناس  مع  العمل  سنواصل  أننا  ترودو  وقال 
ومتحدة  قوية  كندا  أن  إلثبات  البالد  عبر 
وسنركز للحصول على صفقة جتارية جيدة 
التفاوض  إلعادة  قدما  وسنمضي  لكندا 
بهذا  سياسيا  نلعب  ولن  نافتا  اتفاق  بشأن 
رئيس  أن  هاربر  قال  هذا  وفي وسط  االتفاق، 
يونيو  في  إليه  حتدث  ترودو  جسنت  الوزراء 
املاضي عقب اجتماع الدول السبع بالتليفون 
لهم  مساعدته  إمكانية  حول  معه  وحتدث 

في ملف مباحثات نافتا.
وظهر ستيفن هاربر في )فوكس نيوز( يؤكد 
دعمه ملوقف كندا في هذه املباحثات، وبعد 
على  مستشار  يعمل  الذي  هاربر  عرض  أن 
حكومة ترودو أن يساعدهم في اتفاقية نافتا 
قام بزيارة للبيت األبيض واجتمع باملسؤولني 
ترودو  حكومة  إدارة  علم  دون  األمريكيني 
جسنت  أن  بعدها  هاربر  ستيفن  وقال  بهذا، 
في  يفعله  وما  رحلته  تفاصيل  سرب  ترودو 

واشنطن إلى وسائل اإلعالم.
يريد مساعدة كندا في  أنه كان  هاربر  وقال 
أن  أرادت  ترودو  االتفاقية ولكن حكومة  هذه 
أحد  وقال  أخرى،  تستخدم خدماته بطريقة 
صدموا  إنهم  احلكوميني  املسؤولني  كبار 
ترودو  جسنت  وإن  هاربر  ستيفن  بتصريحات 
رفض وصف ما قام به هاربر باملساعدة ألنه 
حتدث مع جميع رؤساء الوزارات السابقني مبا 
الكنديني  بأن  إميانه  عن  وأعرب  هاربر،  فيهم 
وأن  معا  األطراف  جميع  تعمل  أن  يتوقعون 

يتركوا االنتماءات السياسية جانبا.
 وفي هذا السياق علق اخلبير السياسي نيك 
نانوس أن الواقع يقول أن ترودو سيكون أفضل 
اتفاق  إلى  توصل  إذا  تأثيرا  وأكثر  سياسيا 
ملعاهدة نافتا في أقرب وقت، وال توجد فائدة 
له من التطويل واالسترسال في القلق حول 
واذا  املستقبل،  في  الكندي  االقتصاد  قوة 
فسيمكنه  املعاهدة  على  االتفاق  من  متكن 
هناك  وإن  أخر،  أعمال  جدول  على  التركيز 
الليبرالي  للحزب  قليلة  سياسية  مكاسب 
احلاكم من ربط حزب احملافظني بدونالد ترامب 
الناخبني ولكن هناك ميزة  على االخص بني 

باستحضار  ترودو  جلسنت  واسعة  سياسية 
اسم ستيفن هاربر ليغطي على أندرو شير 

زعيم حزب احملافظني احلالي.

هاربر يتهم ترودو بك�سب م�سالح �سيا�سية بتعطيل اتفاقية نافتا.. والأخري ينفي

  ال�سرطة الكندية: »في�سل ح�سني« اأطلق النار على املواطنني 

يف احلي اليوناين بتورنتو .. وداع�س ُتعلن م�سئوليتها

الساعة  حوالي  في  أنه  الشرطة  قالت 
العاشرة مساء األحد 22 يوليو قام فيصل 
على  النار  بإطالق  سنة   29 وعمره  حسني 
في  املطاعم  أحد  في  املتواجدين  املواطنني 
شارع دانفورث وأصاب 13 فرد منهم بجروح 
وقتل امرأة تبلغ من العمر 18 سنة وطفلة 
اعمار  وتتراوح  سنوات   10 العمر  من  تبلغ 
سنة،   ٥9 إلى  سنوات   10 من  الضحايا 

وهناك 8 نساء من بني اخلمسة عشر ضحايا.
النار مع الشرطة، وقد أصدرت عائلة القاتل  وقد قتل املهاجم فيصل حسني بعد تبادل 
بيانا تعرب عن آسفها ملا حدث، وتصف فيصل بأنه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة.

احلادث  إن   وقال  قصير  بوقت  احلادث  وقوع  بعد  تورى  جون  تورنتو  عمدة  علق  جانبه  من   
مأساة ال توصف، وإن املدينة بأكملها صدمت لسماعها بهذا العمل اجلبان العنيف، وأنه 
غاضب ألن شخص قام بهذا العمل الذي يعد هجوما على املدينة بأسرها وشكر العمدة 
رئيس وزراء املقاطعة جون فورد وبيل بلير ورئيس الشرطة لوصولهم السريع ملكان احلادث 

ولتقدميهم الدعم.
ووعد العمدة جميع سكان تورنتو وخاصة الذين تأثروا بهذه احلادثة بأن جميع املسؤولني لن 

يهدئوا حتى يحصلوا على إجابات عن هذا الهجوم الذي ال معنى له.

تورنتو تكثف اخلدمات الجتماعية ملعاجلة 
العنف امل�سلح يف املدينة

تورنتو  عمدة  تورنتو:  قال 
املدينة  إن  توري  جون 
املزيد  توفير  على  تعمل 
االجتماعية  اخلدمات  من 
للشباب  العمل  وفرص 
االنضمام  خلطر  املعرضني 
وذلك  مسلحة،  لعصابات 
للتصدي لتصاعد عمليات 
العنف املسلح في املدينة، 
سيكون  أنه  توري  وقال 
فرص  من  املزيد  هناك 

هذا  الشباب  من  خمسون  اإلسكان  هيئة  توظف  وسوف  الفقيرة  املتمعات  في  العمل 
املدينة ستحصل  أن  إعالنه عن  من  أسبوع فقط  بعد  هذا  العمدة  إعالن  وجاء  الصيف، 
علي دعم مالي من قطاعات احلكومة الثالثة وهى احلكومة الفيدرالية وحكومة املقاطعة 
العنف  من  للحد  الرامية  للجهود  ستخصص  دوالر  مليون   1٥ مقداره  احمللية  واحلكومة 

املسلح وزيادة البرامج التي تهدف ملنع الشباب من االنضمام إلى العصابات املسلحة.
وقال العمدة أيضا ان املدينة سوف تكثف من البرامج الترفيهية للشباب في أحياء املدينة 
الفقيرة وإن اخلدمات االجتماعية املتلفة سوف تشاهد تدفق مالي بعد أن تقدمت املدينة 
بطلب منحة مالية من الصندوق القومي ملنع اجلرمية، وقال رئيس الشرطة أن هناك 200 
ضابط أكثر من ضباط الشرطة سوف يتواجدون في وسط املدينة في نوبات اثناء الليل 

خالل فترة الصيف للحد من العنف املسلح.
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باألدلة  تثبت  املقاالت  هذه  واجب:  تنويه 
الدينية  باألسانيد  وليس  فقط  العلمية 
وجود اهلل ذلك أن امللحدين ال يؤمنون بها في 
األساس، وأحب أن أوضح أيضا أن هذه املقاالت 
ال تعتمد وال تتناول وال تدعو ألي معتقد بذاته.   
اإلحلاد  أنواع  عن  السابقة  املقالة  في  حتدثنا 
الثالثة ونسبه، وإن نسبة امللحدين في العالم 
من  معني  بإله  يؤمنون  من  نسبة  من  أكثر 
نتناول  املقال  هذا  وفي  معينة،  عقيدة  خالل 
بني  اإلميان  أو  الثالثة  اإلميان  أنواع  اهلل  بإذن 

القهر واخليال واملنطق. 
ذلك أن املهم في اإلميان بوجود اهلل ليس فقط 
هو أن نؤمن بوجود اهلل ولكن أن نعرف ونحدد 
ذلك  نتبناه؟  أن  يجب  الذي  اإلميان  نوع  هو  ما 
أن صالبة اإلميان وصحته وقوة دعائمه تعتمد 

على نوع هذا اإلميان الذي يتبناه اإلنسان.   
وفي العموم فإنه يوجد ثالثة أنواع من اإلميان؛ 
اإلميان املبني على القهر واجلبر، أو اإلميان الذي 
يوافق  واألوهام إلله  دنيا من اخليال  يحلق في 
هذا اخليال، أما النوع الثالث فهو اإلميان الذي 
يعتمد على املنطق السليم واإلرادة احلرة وهذا 
األخير هو األقوى واألكثر شيوعا بني املؤمنني 
ثقافة،  واألكثر  املتقدمة  الدول  شعوب  من 
بينما ينتشر النوعان األخران بدرجة أكثر بني 

املؤمنني في الشعوب األقل تعليما وثقافة.
األنواع  أن هذه  وننوه هنا على  نؤكد  أن  والبد 
بل  بذاته  معتقد  تخص  ال  اإلميان  من  الثالثة 
هي تتوزع بِنَسب متفاوتة بني املؤمنني بنفس 
هذه  ندرس  فسوف  العموم  وفي  املعتقد. 
األنواع الثالثة من اإلميان لنصل ألهمية تبني 
وإن  احلرة  واإلرادة  املنطق  على  القائم  اإلميان 
هذا النوع من اإلميان هو الذي يجب أن نتبناه 
وبصرف النظر عن نوع املعتقد الذي نؤمن به. 

 
النوع األول وهو اإلميان القهري: 

وهما  بنوعيه  القهر  على  مبني  اإلميان  وهذا 
والقهر  املتمعي،  القهر  أو  اإللهي  القهر 
أن  فكرة  على  القائم  اإلميان  ذلك  هو  اإللهي 
العالقة بني اهلل والبشر هي عالقة قهرية من 
السادة  امتالك  متاثل  البشر  جتاه  اهلل  جهة 
وليس  كرها  العبد  يقهر  وحيث  للعبيد 
طواعية وحبا على ابتغاء مرضاة سيده ومن 
هنا جاءت كلمة »عبادة« أي أن البشر مجبرون 
على عبادة هذا االله. ومن هنا جاء في تصور 
ويقني الكثير من امللحدين أنهم بإحلادهم هذا 
القهرية  العالقة  هذه  من  يتخلصون  سوف 
هذه  من  ويتحررون  بحريتهم  ويتمتعون 

العبودية وذلك اإلميان القهري. 
على  املبني  اإلميان  فهو  املتمعي  القهر  أما 
به  يؤمن  عما  االختالف  ألن  القطيع  غريزة 
واالستبعاد  العزل  إلى  يؤدي  سوف  املموع 
في  والسائد  األغلب  اإلميان  مع  يتوافق  ال  ملن 
مجتمعه أو حتى مع املموعة والعائلة التي 
ينتمي إليها، وعليه يكون هذا اإلميان هو نوع 
من أنواع النفاق أو قل بالرغبة في درء املاطر 

أو حتى على سبيل التقليد. 
وينتشر ذلك اإلميان في املتمعات األقل حتضرا 
االختالف  فكرة  املموع  فيها  يتقبل  ال  والتي 
ويتعرض  بل  املعتقد  تغيير  وحرية  فكرة  أو 
القهر  من  أنواع  إلى  املرتدون  أو  املتلفون 
املتمعي وتلحق بهذا املتلف أو املرتد صفات 
سيئة وتناله ضغوط وتصرفات متعبة. وذلك 
تلحق  إيذاء معنوي  إلى  تؤدي  بنعته بصفات 
االضطهاد  تشمل  وتصرفات  امللحد،  بهذا 
ذلك.  من  أكثر  ورمبا  الرزق  في  وتضيق  والعزل 
هذا  تفادي  بغرض  يكون  هنا  فاإلميان  وعليه 
القول  جاء  وعليه  املتمعي.  والقهر  الضرر 
أن  أي  ملوكهم.  دين  على  الناس  املشهور: 
السلطة في كثير من املتمعات األقل حتضرا 
نوع  حتدد  التي  هي  الفاشية  املتمعات  أو 

تنكر  أو  املتمع  هوي  مع  يتوافق  الذي  اإلميان 
حتى وجود اهلل متاما؛ وقد حدث ذلك ولسنوات 
اعتماد  مت  السوفيتي حيث  االحتاد  طويلة في 
أفكار كارل ماركس اإلحلادية والترويج ملقولة 
من  الكثير  وأغلقت  الشعوب«  أفيون  »الدين 
والتضييق  املؤمنني  مالحقة  ومت  العبادة  دور 
اإلميان  ترك  إلى  الكثيرون  فاضطر  عليهم 
مع  وتوافقا  املتمعي  القهر  لهذا  كنتيجة 

املزاج والهوى املتمعي.   
النوع الثاني هو اإلميان اخليالي:

صورتني  أحدى  رسم  إلى  يؤدي  اخليال  وهذا 
لذلك اإلله وكلتا الصورتني ال تتفق مع الواقع 
خيال  رسمه  ما  مع  فقط  وتتطابق  وتناسب 

املؤمن لهذا االله.   
الصورة األولى هي ما نساعد نحن في رسمه 
دفع  وبغرض  طيبة  بنية  أطفالنا  خيال  في 
بان نرسم في  أطفالنا لفعل الصواب؛ وذلك 
يغضب  »متربص«  إلله  صورة  أطفالنا  خيال 
أي  بعمل  يقوموا  عندما  يتسامح  وال  منهم 
خطأ، وفي هذه احلالة لن ينالوا حب ذلك اإلله 
إلله  وأيضا  العقاب.  أشد  بهم  ينزل  وسوف 
يفعلونه في  ما  ويراقب كل  يرى  »متلصص« 
اخلفاء؛ ويقوم بهذا الدور عنا فيما ال نستطيع 
وعليه  تصرفاتهم.  من  بأنفسنا  نرصده  أن 
يتكون ويترسخ في خيال ذلك الطفل صوره 
منه  ويخاف  يهابه  متلصص«  »متربص  إلله 
ولكن ال يحبه وعندما يكتشف أن ذلك كان 
مما  أكثر  يضره  إلله  اخليال  من  صورة  مجرد 
ينفع يقرر هذا الشخص في الكبر هجر ذلك 
اإلميان ومن ثم يتجه إلى اإلحلاد ألنه في هذه 

احلالة يصبح اإلحلاد هو االختيار األكثر راحة. 
في  البعض  يرسمه  ما  هي  الثانية  الصورة 
له قدرات خيالية ومهمته فقط  خياله إلله 
من  أمنيات  من  بذهنه  يدور  ما  له  يحقق  أن 
شفاء أو ثراء ويزيح عنه كل الصعوبات وينزل 

بأعدائه كل العقوبات وعندما ال يتفق خياله 
ال  اإلله  هذا  أن  يقرر  واقعه  مع  اإلله  لهذا 
يحقق له في واقعه ما يتفق مع خياله؛ فهو 
ال يحقق مصاحله بالقدر الذي يناسب أهوائه؛ 
ال  أنه  لإلحلاد  يتجه  من  هنا  يتصور  وعليه 

يلزمه أن يؤمن بهذا اإلله.
 النوع الثالث هو اإلميان األقوى:

املنطق  على  املبني  الواقعي  اإلميان  ألنه 
اإلرادة  وعلى  اخليال  على  وليس  أوال  السليم 

احلرة ثانيا وليس على القهر. 
وعلى  السليم  املنطق  على  املبني  اإلميان 
الشواهد واألدلة العلمية التي تقطع بوجود 
قوة عاقلة وراء هذا اخللق وأن العشوائية وإن 
فانه  األشياء  لبعض  تفسيرها  في  صحت 
يقطع  والتي  األشياء  كل  تبرر  أن  يستحيل 
وجودها وتسلسلها وضرورتها بوجود منطق 
سليم لقوة عاقلة وراء ذلك كله، وهذه القوة 
ما  هو  وهذا  اهلل  املؤمنون  يسميها  العاقلة 
سوف نتناوله في املقاالت القادمة بإذن اهلل. 

احلرة  اإلرادة  على  مبني  أيضا  اإلميان  وهذا 
واالختيار املتعقل بني أهمية اإلميان من عدمه 
القهر  أو بسبب  اإللهي  القهر  وليس بسبب 
متربصة  لقوة  خيال  بسبب  وليس  املتمعي 
نتمناها  لقوة  خيال  أو  نخشاها  متلصصة 

حتقق لنا كل ما يدور بهوانا ونهواها. 
ال  اهلل  بوجود  إميان  أي  فانه  اخلالصة  وفي 
العلمية  واألدلة  واحلجة  املنطق  يستند على 
والشواهد التي ال يرقى إليها الشك. وال يتم 
إميانا  يصبح  فسوف  احلرة،  باإلرادة  اختياره 
الضعيفة  دعائمه  تسقط  أن  يسهل  هشا 
بوجود  الشك  أو  اإلحلاد  إلى  اإلنسان  ليتجه 

ذلك االله.

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق حول اأنواع الإحلاد ون�سبته )2(

اأنواع الإميان القهري واخليايل واملنطقي

بك  اخلاص  اللجوء  طلب  رفض  حالة  في 
قسم  قبل  من  األسباب  من  سبب  ألي 
القيام  بإمكانك  يزال  ال  الالجئني،  حماية 
قبل  من  الصادر  القرار  استئناف  بطلب 
ميتلك  حيث  لالجئني.  استئناف  قسم 
أو  قبول  سلطة  الالجئني  استئناف  قسم 
قسم  من  صادر  استئناف  طلب  أي  رفض 
اخلاصة  اإلجراءات  بخالف  الالجئني.  حماية 
بقسم حماية الالجئني والتي تتخذ قرارها 
استماع مشابه جللسات  بناء على جلسة 
جلسة  توجد  ال  احملاكم،  لدى  االستماع 
الالجئني.  استئناف  قسم  أمام  استماع 
قراره  الالجئني  استئناف  قسم  يتخذ  ولن 
األطراف  من  املقدمة  األوراق  على  بناًء  إال 
على  حتصل  ال  عام  وبشكل  لذلك  املعنية. 
باتخاذ  املسؤول  الشخص  ملقابلة  فرصة 
القرار بقسم استئناف الالجئني. كما ميتلك 
الالجئني السلطة لسماع  قسم استئناف 
االستئناف املقدم من كل من طالب اللجوء 

او وزير الهجرة.
قرار  سيتخذون  الذين  األعضاء  عدد  كم 

قبول أو رفض االستئناف اخلاص بي؟
رفض  أو  قبول  قرار  اتخاذ  يتم  ما  عادة 
من  واحد  عضو  قبل  من  اللجوء  استئناف 
في  ذلك،  ومع  الالجئني؛  استئناف  قسم 
بعض الظروف األخرى، ميكن اتخاذ القرار من 

قبل ثالثة أعضاء بدال من عضو واحد.
في  تتوافر  أن  يجب  التي  املتطلبات  هي  ما 

طلب االستئناف اخلاص بي؟
يجب على املستأنف أن يزود قسم استئناف 
الالجئني مبذكرة تتضمن أساس االستئناف 
حماية  قسم  قبل  من  متت  التي  واألخطاء 
ليس  ولكن  للوزير،  يجوز  وباملثل،  الالجئني. 
الالجئني  استئناف  قسم  تزويد  ضرورياُ، 
مبذكرة تتضمن أساس االستئناف واألخطاء 

التي متت من قبل قسم حماية الالجئني.

هل ميكنني تقدمي طلب قرار االستئناف في 

أي وقت؟
مرغوب  غير  أو  خاطئ  قرار  تلقي  حالة  في 
املهم  من  الالجئني،  حماية  قسم  من  فيه 
للغاية تقدمي إشعار االستئناف في غضون 
خمسة عشر يوًما من التاريخ التالي لتاريخ 
حماية  قسم  من  الرفض  خطاب  استالم 
الالجئني. يجوز للوزير أن يقرر التدخل وتقدمي 
يتخذ  أن  قبل  وقت  أي  في  مستندية  أدلة 
قسم حماية الالجئني قراره النهائي بشأن 

قبول االستئناف من عدمه.
إذا لم يقدم طلب االستئناف من قبل طالب 
اللجوء ألي سبب من األسباب خالل مهلة 
اخلمسة عشر يوًما، وما زال املستأنف يرغب 
املستأنف  على  فيجب  االستئناف،  في 
متديد  طلب  على  للحصول  بطلب  التقدم 
لوقت االستئناف. وهناك عدد من املتطلبات 
الطلب  مقدم  على  يجب  التي  األخرى 
املذكورة  النهائية  املواعيد  مع  استيفائها 

أعاله.

عند تقدمي إشعار االستئناف، سيكون لديك 
اإلضافية  املستندات  لتقدمي  يوًما  ثالثني 
املطلوبة إلى قسم استئناف الالجئني. تبدأ 
لليوم  التالي  اليوم  في  يوًما  الثالثني  فترة 
لقرار  الكتابية  األسباب  فيه  تلقيت  الذي 

قسم حماية الالجئني.
هل ميكنني تقدمي مستندات وأدلة إضافية 

في مرحلة االستئناف؟
يسمح  قد  ذلك،  ومع  ال؛  العامة  القاعدة 
ظروف  في  الالجئني  استئناف  قسم  لك 
لم  إضافية  وأدلة  بتقدمي مستندات  خاصة 
يتم تقدميها إلى قسم حماية الالجئني عند 
جلسة  طلب  لها  يجوز  كما  القرار.  اتخاذ 
األدلة  هذه  في  للنظر  شفوية  استماع 
ستتلقى  كذلك،  األمر  كان  إذا  اجلديدة. 
للحضور جلسة  إشعارًا  الهجرة  ووزير  أنت 

استماع.
تنويه: ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة 

قانونية

ماذا �شيحدث عندما يتم رف�س طلب اللجوء من ق�شم حماية اللجئني؟

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ »جود نيوز« عن الهجرة واللجوء لكندا )4(
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وفي  السبايا،  على  للحصول  الرئيسي  املصدر  احلروب  كانت   
جتار  غزواتهم  في  معهم  يصحبون  القادة  كان  األحيان،  بعض 
الرقيق، لكي يبتاعوهم باجلملة ما يحصدونه من رؤوس السبايا 
واألسرى الذين يتم تقييدهم من معاصمهم وأرجلهم ورقابهم 

مثل الدواب. 
القتلى  ارتفع عدد  وكلما كثرت املغازي وزادت الفتوحات، كلما 
الرومانية  واألسرى من اجليش املهزوم. ففي عصر االمبراطورية 
مجموع  من   %60 وحدها  روما  في  واإلماء  العبيد  نسبة  بلغت 
من  متعددة  سالالت  العربية  األسواق  في  وانتشرت  سكانها. 
السبايا امللوبات من بالد فارس وما جاورها؛ ومن بالد الترك واألرمن 
والروم واليونان، ومن مصر والشام والعراق وأفريقية. فيذكر ابن 
االثير في )الكامل، جـ 4( أن الربيع سبى »أربعني ألف رأس« من 
بالد سجستان، خالل فترة واليته التي دامت عاماً ونصف العام. 
وفي اجلزء الثالث من ذات املصدر ذكر أنه في وقعة جلوالء وحدها 
ُقتل من الفرس مائة ألف. وذكر أيضاً أن في خالفة هشام بن عبد 
امللك األموي قتل جيش حنظلة ابن صفوان من البربر واخلوارج 
مائة ألف قتيل، وعلى القارئ أن يتخيل كم كان عدد املأسورين 
واملسبيات. ومن كثرة العبيد واإلماء، قال ابو احملاسن ابن تغري 
بردي في )النجوم الزاهرة( أن السيدة ام البنني زوجة الوليد بن 

عبد امللك أعتقت أربعني عبداً دفعة واحدة بسبب عزة وُكثير. 
التي  الشعوب  على  يفرضون  الغزاة  كان  األحيان  بعض  وفي 
والعبيد كل  اجلواري  من  معينا  عددا  إليهم  يؤدوا  أن  يحتلونها 
عام، كعالمة من عالمات اخلضوع؛ ومنه ما قاله ابو احملاسن أن 
» في أيام عنبسة )والي مصر( املذكور كان خروج أهل الصعيد 
من  وامتنعوا  الطاعة  على  املصرية  الديار  معاملة  من  األعلى 
إعطاء ما كان مقررًا عليهم وهو في كل سنة خمسمائة نفر 

من العبيد واجلواري ... وأشياء أخر” .  
املكانة  األسواق على حسب  تتفاوت في  السبايا  أثمان  وكانت 
والسن  الصحية،  واحلالة  اجلمالية،  واملقومات  االجتماعية، 
والقادة  األشراف  نساء  فكانت  النسائية.  واملهارات  العمرية، 
تؤول  كانت  ما  وغالبا  السعر،  مرتفعة  اجلودة  عالية  املنهزمني 
ارسالن  الب  السلطان  أن  حتى  املنتصرين.  القادة  إلى  مجاناً 

افتض بكارة سبعني عذراء من سبايا الروم في ليلة واحدة. 
والصوت  األخاذ  اجلمال  مثل  خاصة  ملكات  لبعضهن  وكانت 
يجعل  كان  ما  األخالق،  ومكارم  الفطنة  جانب  إلى  العذب؛ 
من  املهدي  اخلليفة  فتزوج  بهن،  ويبنون  يعتقوهن  السادة 

اخالقها  مبكارم  -عرفت  اخليزران  تسمى  جارية 
الرشيد  ”  وهارون  الهادي  موسى  منها  -واجنب 
 “ مروان  بن  امللك  عبد  واجنب  الزاهرة(.     )النجوم 
وحمد،  وعنبسة،  واملنذر،  ومسلمة،  اهلل،  عبد 
“)الكامل  أوالد  ألمهات  واحلجاج،  اخلير،  وسعيد 
ابنه  التاريخ، جـ4(.  واجنب املقتدر العباسي  في 
املطيع من ام ولد تسمى مشعلة. واجنب الناصر 
عالء  األشرف  السلطان  ابنه  قالوون  بن  محمد 
الدين كجك من ام ولد تسمى )أردو(، وهي تركية 

اجلنس  )النجوم الزاهرة(. واجنب اخلديو اسماعيل ابنه توفيق من 
شرعيات:  نساء  اربع  له  وكانت  العشرة.  ميينه  ملكات  احدى 
جشم افت، وشهرت فاز، وجننيار )اخت دي لسبس( وفريال )ام 

امللك فؤاد(.
 وتزوج الهادي من جارية تسمى غادر “كانت بارعة اجلمال؛ وكان 
الهادي مشغوًفا بحبها”. وبعد وفاته تزوجها اخوه الرشيد؛ على 
الرغم من انه قبل وفاته كان قد استحلفه باألميان املغلظة من 
راجاًل  وحج  تزوجها  ولكنه  يتزوجها”،  ال  أنه  وغيره  ماشًيا  احلج 
)ماشيا(. ودفع املأمون في جارية مائة ألف دينار لعذوبة صوتها. 
احلاكمة،  البيوت  في  شأنهن  ارتفع  اللوات  القليالت  وبخالف   
كانت الكثيرات من اجلواري يتعرضن للمهانة والتعذيب والقتل 
والي  عمر،  بن  يوسف  ان  لدرجة  حساب،  ودون  األسباب،  ألتفه 
يرويها  االثير  ابن  اترك  ألسباب  جواريه  من  ثالثة  قتل  العراق، 
فقال  جواريه  فدعا  السفر  أراد  يوسف  »إن  قال:  بنفسه، 
هذا  كل  خبيثة  يا  قال:  نعم.  قالت:  معي؟  تخرجني  إلحداهن: 
من حب النكاح، يا خادم اضرب رأسها. وقال ألخرى: ما تقولني؟ 
في؟  زهادة  هذا  أكل  خبيثة  يا  فقال:  ولدي.  على  أقيم  فقالت: 
أقول،  أدري ما  لثالثة: ما تقولني؟ قالت: ما  وقال  رأسها.  اضرب 
إن قلت ما قالت إحداهما ملا جنوت من عقوبتك. فقال: يا خلناء 
أو تناقضني وحتجبني؟ اضرب رأسها. فضرب اجلميع » )الكامل، 

جـ 4( 
وقال ابن حجر أن السلطان املنصور حاجي »كان شديد البأس 
على جواريه لسوء خلقه من غلبة السوداء« )انباء الغمر، جـ 2، 
صـ 384(. وروي ابو احملاسن تفاصيل ذلك بقوله انه »كان إذا ضرب 
فكان  عصاة؛  اخلمسمائة  لهن  ضربه  يتجاوز  جواريه  من  أحًدا 
...  فلما  ملا يسمع صياحهن يرسل يشفع فيهن  الظاهر  امللك 
صار امللك الظاهر برقوق يشفع في اجلواري، ملا يسمع صياحهن، 

يأمر  جواريه،  من  واحدة  ضرب  إذا  املنصور  بقي 
مغانيه أن يزفوا بالدفوف، وتزعق املواصيل؛ فتصيح 
وال  الظاهر،  امللك  يسمعها  فال  املضروبة،  اجلارية 

غيره “.    )النجوم الزاهرة، جـ11، صـ 380(.
االهداء  طريق  عن   - واجلواري  اإلماء  انتقال  وكان 
والبيع والشراء – من سيد إلى سيد ومن طليق إلى 
غرمي، يؤثر سلباً على احلالة الصحية لبعض الرجال، 
نتيجة النتقال عدوى األمراض اجلنسية. ويشير ابن 
حجر في ذات املصدر )صـ ٥89( إلى شخص يدعى 
محمد أبو عبد اهلل بن صاحب املغرب انه “ كان مغرما باجلواري، 
وكان أبوه يعرف ذلك، فكان يقول له: إياك والنساء! ويكرر ذلك 
في امللس حتى يخجله وال يرتدع ... فكان أبوه يخشى عليه من 

كثرة اجلماع. فقدر أن وفاته كانت بسبب ذلك فيما يقال”. 
في  العبيد  حترير  عن  كنج  لوثر  مارتن  جهود  اسفرت  واخيراً 
في  الرقيق  جتارة  منع  في  احلقوقيني  دعوات  وجنحت  أمريكا، 
العاملي حلقوق اإلنسان  امليثاق  الرابعة من  املادة  العالم، ونصت 
ويحظر  شخص،  أي  استعباد  أو  استرقاق  يجوز  “ال  أنه  على 
االسترقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهما”؛ ولكن، ال تزال ثقافة 
االستعباد جتلجل في سماء ثقافتنا في الفضائيات وفي الكتب 
واحملاضرات. فيتم تدريس نصوص جتيز الغزو والسبي واالسترقاق 
كما في كتاب )االختيار في تعليل املتار( الذي جاء فيه: “قتال 
فتح  وإذا  قادر...  حر  عاقل صحيح  رجل  على كل  واجب  الكفار 
اقر  شاء  وان  الغامنني،  بني  قسمها  شاء  ان  عنوة  بلدة  اإلمام 
وان  اخلراج،  أراضيهم  وعلى  اجلزية؛  ووضع عليهم  عليها  أهلها 
للمسلمني...”.   ذمة  تركهم  او  استرقهم،  او  األسرى،  قتل  شاء 
وعلى الرغم من إزالة النص من املقرر الدراسي لتالميذ املدارس 
األزهرية بفضل جهود املستشار أحمد عبده ماهر، إال أن حكمه 
ال يزال راسخا في خزانة التراث، وفي ضمائر األصوليني حتى ان 
احدهم لم يجد وسيلة حلل مشكلة الفقر سوى جهاد الطلب 
وجتارة الرقيق، قال: “هو احنا الفقر اللي احنا فيه إال بسبب ترك 
اجلهاد ... كل واحد كان بيرجع من اجلهاد وهو جيبه مليان. معاه 
تالت اربع شحوطة، وتالت اربع نسوان، وتالت اربع والد... وكل ما 

يتعذر، يأخد راس يبيعها ويفك أزمته.. “.  
ال  الرؤوس،  وبيع  االسترقاق  يستبيح  من  ان  األمور  غريب  ومن 
القطاعي،  يرفضون  ملاذا  ادري  ولست  باألعضاء.  التبرع  يجيز 

ويستحلون سبي اإلنسان وبيعه باجلملة؟!

البيع باجلملة بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

حياة  مجرى  يغير  أن  ميكن  الذي  الساحر  اإلحساس  هذا  احلب 
أو  هذا  كان  سواء  ولكن  اخللف  إلى   أو  األمام  إلى  إما  اإلنسان 
ذاك فسيظل احلب هو ذلك الشعور القوي الذي تختلف درجاته 
باختالف كل منا وعندما يزداد احملب عشقاً عزيزي القارئ يصنع 
املعجزات فما اجمل ان تبدأ شرارة احلب من نظرة وتتحول إلى 
إعجاب ثم غرام ثم جسد واحد، فيرى احملب بعني محبوبته يتلمس 
بأحاسيسها  وجمالها  احلياة  مالذات  يتذوق  بأصابعها  األشياء 
والتفاهم  واالهتمام  العطاء  احلياة بهما وتظل معاني  وتسمو 

والصراحة والفرح واملرح وأحياناً اجلنون سر انطالقهما سوياً.
على  عينيه  وقعت  عندما  دالي«  »سلڤادور  مع  حدث  ما  وهذا 
محبوبته وملهمته »جاال« والتي لم تكن مجرد امرأة كغيرها 
من النساء، امرأة تُنسى بعد ليلة أو سنة أو امرأة تعّوضها امرأة 
أو امرأة تُنسى بصّف طويل من العشيقات سمراوات أو  أخرى 
أن  بعد  إيلوار  بول  ينسها  لم  التي  املرأة  »جاال«  إّنها  شقروات، 
في  يوم  آخر  إلى  دالي«  »سلفادور  عشقها  التي  واملرأة  فارقته 
حياتها تلك املرأة املشتهاة في قصائد »إيلوار« واللمسة اخلفّية 
في لوحات دالي، إّنها امرأة مختلفة جّدا قارئي العزيز وبالرغم 
أن دالي كان يصغرها بعشر سنوات تقريباً إال أن العمر هنا كان 

مجرد رقم.
الفنية،  أعماله  وعلى  »دالي«  على  الواضح  »جاال«  تأثير  ظهر 
حيث كانت حريصة على منع تخيالته املتطرفة في احلياة والفن 
من أن تصبح حالة مرضية، وكان هذا احلرص الدائم سبباً في 
اجلاذبية املتصاعدة واملستمرة بينهما إلى درجة أن »دالي« كان 

يّوقع على بعض لوحاته باسمه واسم »جاال« معاً.
كان »دالي« يكرر فكرته عن ارتباط اسم »جاال« بالعبقرية، حتى 

أنه قال ذات مرة: »إن كل رسام يريد أن يكون مبدعاً وينجز لوحات 
رائعة، عليه أوالً أن يتزوج زوجتي«. ومع الوقت حتولت »جاال« إلى 
مديرة العالقات العامة له واملسؤولة عن تسويق أعماله، كانت 
»جاال« بالنسبة له صدرا حنونا احتوت نفسه الغريبة الهائجة، 
وقد استمرت عالقتها بــ »دالي« حتى نهاية حياتها، فقد كانت 

ملهمته الغامضة
وقال هو عنها: »أحّب جاال  أكثر من أبي، أكثر من بيكاسو، حّتى 

أكثر من املال«.
الرجل  ذلك  دالي«  »سلفادور  تروض  أن  املرأة  هذه  استطاعت 

خلطة  من  واملكّون  الغريب 
ومبدع  نرجسي  رجل  عجيبة، 
والشهرة،  املال  ويحّب  ومجنون 
التي  »جاال«  كّل هذا وعشق  ترك 
ومعلمته،  ملهمته  أصبحت 
وحتّدى من أجلها والده الذي رفض 

هذه العالقة.
لوحة  في  لــ »سلفادور«  الفنّية  احلياة  »جاال« على  تأثير  ظهر 
وتوفّيت  اللوحات،  من  والعديد  وجهها  حملت  التي  العذراء 
الذي  تاريخ وفاة »سلفادور دالي«  »جاال« قبل سبع سنوات من 

تأثر كثيرا برحيلها وظل ينتظر نهايته بعد وفاتها.
عشقوا  الذين  السرياليني  حياة  في  كبيرا  لغزا  »جاال«  مثلت 
فيها صورة املرأة املثقفة واملتحررة والذكية، الشاعر الفرنسي 
باحلّب  حظيت  ولكّنها  عشاقها  أشهر  اإلسباني  والرسام 
أحّبت  هل  ترى  ولكن  واملثقفني  الكتاب  عشرات  من  واإلعجاب 
»جاال« الشاعر والرسام في وقت واحد وقسمت بينهما قلبها 
وبني  بينها  رسائلها  نقرأ  ونحن  غريب  سؤال  بالتساوي؟!...  
الشاعر وهي في الوقت نفسه متزوجة بسلفادور وهل لوحات 
»جاال« األخيرة التي رسمها دالي لها وظهرت بشكل فيه كثير 
من العتمة والظالم بشكل يبعد كل البعد عن لوحاتها التي 
في  دالي  سلفادور  شك  على  دليل  هي  هل  قبل  من  رسمها 
مشاعرها ام ارتباك عاطفي بداخله من شده عشقه لها؟ وان 
كان فعال هذا اإلحساس لديه حقيقي كيف عاش منتظرا موته 
ليكون معها في عاملها اآلخر؟ ... كيف زهد املال والشهرة واحلياة 

بعد فراقها؟! إنه احلب…!

الشك واحلب في حياة »دالي«!
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان
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يحررها سمير اسكندر 

اأفريقيا تبحث عن حلول بعد م�ساركة كارثية يف املونديال

خضعت كرة القدم األفريقية جللسات استشفاء على مدار يومني في املغرب، بعد فشل ٥ من دول القارة في 
اجتياز الدور األول في كأس العالم في روسيا.

وخرجت مصر، املغرب، تونس، نيجيريا، والسنغال، من دور املموعات في روسيا، لتصبح أفريقيا دون ممثل لها في 
أدوار خروج املغلوب ألول مرة منذ نهائيات 1982 في إسبانيا

االحتادان  ينظمه  بالرباط  اجتماع  خالل  امليبة،  النتائج  أسباب  اخلمس  الدول  من  ومسؤولون  مدربون  وناقش 
األفريقي واملغربي للعبة يومي األحد واإلثنني. وقال العب نيجيريا السابق، وعضو مجموعة للدراسات الفنية 
أفريقيا  ملنتخبات  أمل  خيبة  »كانت  أمونيكي:  إميانويل  العالم،  كأس  لتحليل  »فيفا«  الدولي  لالحتاد  تابعة 

وللقارة«. وأضاف: »توقع كثيرون أن حترز منتخبات أفريقيا تقدماً، وأن تبني على النتائج السابقة، لكن لألسف لم يتحقق هذا، ندرك 
جميعاً أن كرة القدم تطورت كثيراً وستستمر في التغيير، وإذا لم نتحمل املسؤولية في أفريقيا، ونتوصل لطرق لتطوير املواهب 
الصاعدة سنواصل العيش في األحالم«. وخالل تاريخ كأس العالم، كان أكبر إجناز أفريقي هو وصول ثالثة فرق فقط لدور ربع النهائي 

ونادي وهي الكاميرون في 1990، والسنغال في 2002، وغانا في 2010. تصدر العب منتخب مصر، 
صالح،  محمد  اإلجنليزي،  ليفربول 
األمريكية  فوربس  مجلة  قائمة 
على  العرب  الرياضة  لنجوم 

الساحة العاملية.
سنوياً  تصنيفاً  امللة  ونشرت 
جديداً ألكبر وأجنح النجوم العرب 
تضمن  العاملية،  الساحة  على 
أزياء  ومصممي  ومديرين  مغنيني 
يوضح  قدم،  كرة  والعبي  وممثلني 
عاملياً  النجوم  هؤالء  تأثير  مدى 

وشعبيتهم لدى اجلمهور.
ووضعت امللة في االعتبار العمل 
ودرجة  املشاهير  به  يقوم  الذي 
التطور لديهم على مدار العامني 
في  مركزهم  لتحديد  املاضيني 
حساب  خالل  من  التصنيف، 
غير  األندية  مع  املشاركات  عدد 
عليها  احلاصل  واجلوائز  العربية، 
والظهور  النادي،  وقوة  الالعب، 
العالمات  لصالح  اإلعالني 

التجارية الدولية.

حممد �سالح يت�سدر 

قائمة جملة فورب�س 

لنجوم الريا�سة العرب

»فيفا« يهدد اأندية قطر بالطرد من جميع 

امل�سابقات
هدد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، بطرد األندية القطرية من 
فرنك سويسري،  ألف   ٥٥ دفع غرامة  املسابقات، حال عدم  جميع 
مستحقة على أندية قطرية كعقوبة تأديبية بعد إدانتها مبخالفة 

قوانيني ولوائح االحتاد الدولي.
للقرارات  امتثالها  لعدم  واخلريطيات  العربي  ناديي  إدانة  مت  حيث 
استئناف  قرار  أو  »فيفا«،  هيئات  إحدى  عن  الصادرة  السابقة 
املال لالعبني،  محكمة »CAS”، حيث أمرت بدفع مبالغ كبيرة من 
سويسري،  فرنك  ألف   30 قدرها  مالية  غرامة  األول  على  وفرضت 
بينما فرضت على الثاني مبلغ 2٥ ألف، ومت منحهما مهلة نهائية 

مدتها 90 يوماً لدفع املبالغ املستحقة”.
كما سيواجه الناديان خصم تلقائي من 6 نقاط، والفرض التلقائي 
في  فشال  إذا  ومتتاليتني،  كاملتني  تسجيل  لفترتي  النقل  حلظر 

الوفاء باملوعد النهائي.
العقوبات  تنفيذ  في  القدم  لكرة  القطري  االحتاد  أخفق  حال  وفي 
املذكورة على املستوى احمللي، وتزويد األمانة للجنة التأديب التابعة 
اإلجراءات  فإن  النقل،  أو حظر  النقاط  تنفيذ حكم  بإثبات  للفيفا 

التأديبية قد تؤدي إلى الطرد من جميع مسابقات “فيفا”.

م�سري ي�سرتي نادي اإجنليزي �سهري... 

ويجهز ملفاجاأة »فرن�سية« كربى

أعلن نادي »أستون فيال« اإلجنليزي عن شراء رجل األعمال املصري، ناصف ساويرس، 
املالكني  باتا  أنهما  يعني  النادي، ما  إيدينز، حصة ٥٥% من أسهم  واألمريكي ويس 
اجلديدين للنادي اإلجنليزي الشهير. وأفادت تقارير إعالمية عديدة أن ساويرس وإيدينز، 
تقوده  كادت  كبرى،  مادية  أزمة  في  الوقوع  من  فيال  أستون  الصفقة  بتلك  أنقذا 
العريق،  اإلجنليزي  النادي  إنعاش  إلى  واألمريكي،  املصري  الثنائي  ويسعى  لإلفالس. 
احلائز على ٧ ألقاب من الدوري اإلجنليزي في وقت سابق، وإعادته إلى »البرمير ليغ« مرة 

أخرى، بعد فشله املوسم املاضي، عقب خسارته أمام فولهام بهدف دون رد.
ويجهز ساويرس وإيدينز، مفاجأة وصفت بـ«الكبرى«، حيث كلف الثنائي فعليا فريق 
عمليهما بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشهير، تييري هنري، الذي يتولى منصب 

املدرب املساعد ملنتخب بلجيكا، إلدارة أستون فيال، املوسم املقبل.
 وأفادت صحيفة »ذا ستاندرد« البريطانية أن هنري لم يبلغ بعد املسؤولني اجلدد رأيه 
في املوافقة على قرار االنتقال، ولكن من الواضح أن املدير الفني احلالي ألستون فيال، 

ستيف بروس، لن يبقى في منصبه املوسم املقبل.
وأوضحت صحيفة »برمنغهام اليف« البريطانية أن جماهير »أستون فيال« استقبلت 
قالت  رسالة  فيال  أستون  ونشرت جماهير  قوية.   برسالة  وإيدينز،  ناصف ساويرس 
فيها: »نحن أستون فيال، نحن أغنى منكم، لذلك أنتم جريتم لشراء األسهم لدينا«.
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ايجابا  يؤثــر  أساسـيا  عامال  السليمة  األسنان  تشكـل 
دورا مهما  والنفسي، فلألسـنان  الطفل اجلسدي  علــى منــو 
يتــسع  بـل  املأكــوالت  مضغ  عمليـة  على  فقط  يختصر  ال 

ليشمل عمليـة النطق والكـالم والتواصــل االجتمــاعـــي.
ال ترتبط صحة األسـنان بالعناية اليومية بها فقط بـل أيضا 

بالسكـر التي  الغنية  للمأكـوالت  املفرط  التنـاول  فمثال  تنـاولها  وطريقة  املأكوالت  بنـوعية 
تلتصق على األسـنان ملـدة طويلــة تشكل سببـا لظهـور عالمات التسوس. 

مهمــة  الطفل  يتنـاولها  التي  احللويــات  كميـة  أن  أساسـية:  نقطة  على  أشـدد  أن  اريـد 
ولكـن األهـم هـي طريقة توزيعهــا خالل النهار: فمـن املستحب تنـاول احللوى خالل وجبـة 
لتفـادي   )caries( الوجبـات بيـن  او  النـوم  قبـل  تناولها  عـن  واالبتعـاد  الرئيسـية  الظهــر 

التآكل احلمضي لألسنان وبالتالي التسـوس.
فتجاوزا  حلظيا  االسنان  غسل  امكانيية  يتوفر  لم  وأن 
ميكن شــرب كـوب مـن املاء بعد تنــاول احللوى إلزالة 
الترسـبات الالصقة باألســنان وأيضا تنــاول األجبــان 
أنهــا  بحيــث  جــدا  مفيــد  احللوى  بعد  البيضــاء 
تبطـل مفعــول احلمضي النــاجت عـن عمليـة تخمــر 

الســكر وبالتالي جتنــب التســوس.
وذات  لذيذ  طعمهـا  صحية،  كثيرة  خيـارات  ويوجد   
التنظيف  أقـل وتسـاعد على عملية  سعـرات حرارية 
الغذائية  الترسبـات  يـزيل  الذي  لألسنـان  الذاتــي 
ويبعـد التسوس، أبرز هذه املأكوالت البديلة هـي التفاح 

واجلزر وانواع من السيريال.
بعض  أن  وهو  باستمرار  أشاهده  خاطئ  مفهوم  هناك 

األطفال يظنون إن بإمكانهم تناول الكاتشب والشيبس العتقادهم انها ال حتتوي على سكر 
والذي يلتصق على األسنـان ملدة طويلة  املبأ  الى السكر  باإلضافة  اعتقاد مغلوط ألن  وهـذا 

وبالتـالي يؤدي إلى التسوس.

كيفية تقليل خماطر احللويات 

على ت�سو�س الأ�سنان!!!

جامعة  من  العلماء  من  مجموعة  يعتقد 
أنهم قاموا بخطوة كبيرة  البريطانية  هارفارد 
في مجال فقدان الوزن بعدما طوروا حبة دواء 
ميكنها نشر طبقة تغلق األمعاء وتقلل قدرتها 
الغذائية  والعناصر  السكريات  امتصاص  على 

األخرى.
على  ستوفر  احلبة  هذه  إن  الباحثون  وقال 
املعدة  ربط  جراحة  إلى  اللجوء  عناء  املرضى 
داء السكري  واألمعاء، وستساهم في معاجلة 

من النوع 2.
أحد  لي،  يوهان  الدكتور  علق  جهته،  من 
املشرفني على الدراسة قائالً: “لقد استخدمنا 
حبوب  لصياغة  احليوية  الهندسة  نهج 
تخفيض الوزن التي تتمتع بخصائص التصاق 
الهضمية  القناة  تغطية  من  متكنها  جيدة 

لفترة كافية للقيام بعملها«

على  اجلديد  الدواء  العلماء  فريق  اختبر  وقد 
التجارب  من  املزيد  إجراء  املزمع  ومن  الفئران، 
على  استخدامها  وسالمة  فعاليتها  إلثبات 

اإلنسان.
العالج  أن  تبني  الفئران،  على  التجارب  وخالل 
مثل  الغذائية،  العناصر  امتصاص  يثبط 
انخفاض  إلى  يؤدي  الذي  األمر  السكريات، 

نسبتها في الدم.
تكوينه  في  يعتمد  اجلديد  الدواء  أن  يذكر 
التي  سوكرالفيت  مادة  على  أساسي  بشكل 

تستخدم عادة في عالج قرحة املعدة.
وقال الباحثون إن املادة ميكن أن تأتي على شكل 
مسحوق  شكل  على  تصنع  أو  صغيرة  حبوب 
يوضع داخل كبسوالت، وميكن للمريض تناولها 
ميرور  صحيفة  في  ورد  ما  وفق  الطعام،  قبل 

البريطانية.

يف اأنفك مغناطي�س!

علم  في  باحثون  اكتشف 
احليوان في جامعة مانشستر 
أدلة جديدة على وجود حاسة 
اإلنسان  لدى  مغناطيسية 
األخرى  حواسه  إلى  باإلضافة 
نشروا  قد  وكانوا  املعروفة، 
أول دليل يشير إلى وجود هذه 
عامني.  من  أكثر  منذ  احلاسة 
عدد  عيون  عصبوا  أنهم  ذلك 
واركبوهم  الطب  طالب  من 
سيارة قطعت خمسني كيلو 
في منطقة  انزلوهم  ثم  مترا 
أن  منهم  وطلبوا  ريفية 

يشيروا باليد في اجتاه مواقع منازلهم وقد متكن معظم الطالب من اإلشارة في االجتاه الصحيح، 
وكرر العلماء التجربة مع طالب عصبت أعينهم ولكن كال منهم زود مبغناطيس ثبت في القماش 

الذي عصبت به عيناه ولم يتمكن الطالب املزودين باملغناطيس من معرفة اجتاه موقع منازلهم.
ولم يؤيد علماء أخرون هذه النتيجة ولكن ظهر املزيد من األدلة على وجود حاسة مغناطيسية 
على  احلمام  يساعد  مما  احلاسة  هذه  مبثل  يتمتع  احلمام  أن  ذلك  قبل  معروفا  وكان  احليوان،  لدى 
هذه  لديها  أن  اتضح  التي  احليوانات  قائمة  وتشمل  أعشاشه  إلى  العودة  طريق  على  التعرف 

احلاسة الدالفني والفئران والسحالي والبكتريا... فلماذا ال تكون هذه احلاسة عند اإلنسان أيضاً؟
وقد واصل فريق الباحثني في مانشستسر دراساته لسلوك الفئران واالنسان وتوصل مؤخرا إلى 
مزيد من األدلة املباشرة والتي مع ذلك ال تعد حاسمة، بشأن وجود احلاسة املغناطيسية لدى 
االنسان فقد وجدوا أن العظام في مجموعة اجليوب الواقعة خلف األنف في مقدمة اجلمجمة 
اإلنسانية، حتتوي مادة مغناطيسية إلى حد كبير وبها حديد، وقد وجدت هذه املادة املغناطيسية 
في عظمة اجليب في أربع من بني خمس جماجم ألناس توفوا حديثا وكانت عظام اجليوب األنفية 
لم  التي  اخلامسة  اجلمجمة  أما  اجلمجمة،  في  املغناطيسية  القوى  ذات  الوحيدة  العظام  هي 

توجد فيها القوة املغناطيسية  فقد اتضح أنها لشخص كان مصاباً باالنيميا.
   وما زال فريق مانشتسر في حاجة إالى معرفة شکل احلديد املغناطيسي املوجود في عظام 
اجليوب وراء األنف في اإلنسان ولكن النظرية احملتملة لتفسير ذلك هي أنه هذا احلديد يوجد على 
شكل أكسيد احلديد األسود ويسمى »ماجنيتايت«، وهي أقوى مادة معناطيسية معروفة حتى 

اآلن وهي عبارة عن مزيج من احلديد وأكسيد احلديد.

علماء يطورون حبة دواء خارقة لتخفي�س الوزن

هكذا يوؤثر الهاتف الذكي على ب�سرتك

الذكية  الهواتف  وخاصة  اإللكترونيات  تعد  لم 
احلياة  نسيج  من  أصبحت  فقد  الرفاهية،  من 
اإلنترنت  ملواقع  استخدامنا  وبات  العصرية، 
ألداء  حيوياً  ويوتيوب  وانستغرام  بوك  والفيس 
قليل  إال  يعلم  ال  لكن  عديدة،  حياتية  مهام 
للهواتف  املتلفة  اجلانبية  اآلثار  عن  الناس  من 
الذكية. إليك أهم هذه اآلثار على البشرة وطرق 

احلد منها:
الشاشة  وخاصة  الهاتف  سطح  الشباب:  حب 

أرضية خصبة لنمو البكتريا نتيجة تعّرضه الدائم لألتربة والغبار واللمس. لذلك، عليك تنظيف 
شاشة الهاتف باستمرار للحد من منو البكتريا التي تنتقل إلى اصابعك عند االستخدام ومنها 

إلى الوجه.
البقع البنية: ترتبط هذه البقع بالشيخوخة، وميكن أن يتسبب وضع الهاتف على اخلد لفترات 
طويلة في ظهورها املبكر. لذا، احرص على استخدام سماعات األذن عند التحدث في مكاملات 

طويلة.
مع  املواد  تالمس هذه  يؤدي  وقد  ومعدنية معقدة،  مواد كيميائية  من  الهاتف  يُصنع  االلتهاب: 
اخلد وجانب الوجه واألذن إلى رد فعل حتسسي من البشرة بامتداد الفك. ويساعد على جتنب ذلك 

استخدام غطاء الهاتف إلى جانب سماعات األذن.
ترتبط  التي  الوجه  وخطوط  التجاعيد  بعد  عند مالحظة  هاتفك  تلوم  أن  ميكنك  الشيخوخة: 
أشعة  وأيضاً  القريبة،  الهاتف  شاشة  عن  تصدر  التي  األشعة  والسبب  العمر،  في  بالتقدم 
هذه  عن  االبتعاد  لكن  البشرة.  كوالجني  على  سلباً  تؤثر  والتي  الكومبيوتر  وشاشة  التلفزيون 
اإللكترونيات صعب، لذلك احرص على منح نفسك ساعات يومية من الراحة ال تستخدم فيها 
الشاشات، وتناول األطعمة الغنية بفيتامني »سي« واألسماك ألنها تساعد على بناء الكوالجني.

مرض النقرس
د. ماري جرجس

ارتفاع حمض اليوريك في الدم مما يؤدي إلى التهاب في  مرض النقرس هو 
املفاصل وآالم شديده بها، ويعد الرجال هم األكثر عرضة ملرض النقرس.
اماكن االلتهاب األشهر: األصبع الكبير من القدم، الكاحلني، الركبتني. 

أشهر األعراض: تورم في املفصل مع احمرار وآلم شديد
اسباب اإلصابة بالنقرس: تنقسم أسباب اإلصابة إلى قسمني: إما زيادة حمض اليوريك في الدم 

لزيادة ماده اليورين التي تنتج طبيعيا في اجلسم ونتناولها أيضا من بعض املأكوالت.
اليوريك بالكفاءة الكافية كما يحدث مع تناول دواء  أو بسبب عدم تخلص اجلسم من حمض 

السيازيد.
وهناك بعض األطعمة التي ينصح باإلقالل جدا منها مع 
مرض النقرس، مثل، اللحوم احلمراء، املأكوالت البحرية، 

املشروبات الكحولية، والفطر.
طرق العالج: اإلقالل من األطعمة التي حتتوي على مادة 
الدم كاللحوم  اليوريك في  لزيادة حمض  وتؤدي  اليورين 
احلمراء والفطر واملشروبات الكحولية، او اللجوء للعالج 
أدوية  وهي  البيورين،  مادة  إنتاج  متنع  أدوية  وهي  الدوائي 
اليوريك من اجلسم  الكلي على استخراج حمض  حتفز 

وعدم تكوين حصوات في الكلى مثل الكولشيسني.
ومضادات  املاء،  من  كافيه  كميات  بتناول  ينصح  كما 
موضوع جديد  وإلى  املتورم...  املفصل  على  ثلج  كمادات  وعمل  املفاصل،  التهاب  لعالج  التهاب 

يهمك
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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

.. وينطفي احللم!

لل�شاعرة: اأمرية القزاز ـ م�شر

حلمي زرعته على املخدة

وعلى �شبابيك الديار

فار�س جناحاته يا وطن

على الف�شا

والبحر

�شايف ار�شك جناين

واخ�شرار

وفرحة جمال الزهر

�شايف ار�شك مداين

وم�شانع

مادة اديها بال�شنابل

والوجوه الطيبة

وقلبي يغنى مواويل اللي جي

ويجي الغد

ورا غد

ورا غد

باألف قلب من حجر �شوان

و�شماير ماتت على حدود القهر

حاملة املواعيد اياها

اللي بلون الكذب

تقتل احللم اجلميل

ارفع احلجر

باديا التعبانني

عن �شكتك

اتعب

ويتعب معايا كل ال�شغالني

ال�شقيانني

التعب بيزيد

وال�شلمة كمان بتزيد

يف عتمتها،

وكربتها.

واحلب عمال يبور

زي الأر�س

وزي العر�س

يف متاهات ال�شرايع املتف�شلة 

باملرت

وطول عمري

ما كنت حزين

زي اليوم

يوم ما ماتت ثورتي على ال�شفلت

والقار اللعني

يوم ما طفّوا نهار ال�شعب

يف الزنازين

و�شفت الغربان برت�شم على �شمانا

هالة احلزن الكئيب

بري�شها

اللي بلون الليل

والبوم بيكتب بدمعته،

وبحكمته:

قلبك حزين!

قلبك حزين!

ال�سحك خري دواء
على خطى الرئي�س

 دعا الرئيس األمريكي كالفن كوليدج )1923-1929( بعض أصدقاء طفولته 
إلى الفطور في البيت األبيض، ووفقاً للياقة التي يقتضيها املوقف، قرروا 
أن يفعلوا كل ما يفعله الرئيس، وجرى كل شيء على ما يرام إلى أن جاء 
بالقهوة فسكبها كوليدج في صحن وأضاف إليها السكر واحلليب، وحذا 

الضيوف حذوه، إال أنه حمل الصحن ووضعها على األرض أمام القطة.

من التاأمالت 

املعا�سرة
من نعم احلياة

ميكنها  اآللة  أن  في  شك  ال     
املعلومات  وحفظ  املسائل  حل 
ومقارنتها وابتكار بعض األلعاب. 
غير أنها تفعل ذلك كله من غير 

أن تشعر باملتعة.

ل تتوقفي اأيتها الأحالم ال�شرمدية؛

فما زال حتت و�شادتي..

األف رغبة، ورغبة.

واألف اأمل، واأمل.

ملاذا يريدون رفع و�شادتي

وخف�س راأ�شي

لينطلق ما حتتها كبخار

ي�شمحل..

وتبقى اآلف من اأجناد الياأ�س،

ت�شعل حرائق الأرق،

وال�شهد..

وتطفيء م�شاعل الأحالم املوقدة 

لليل الغد؟

هل تفيدهم اأحالمي، اأكرث مني؟

وهل يفيدهم ياأ�شي، اأكرث منهم؟

اأحالم الليل اأجمل!

واأحالم النهار اأبعد؟

فو�شادتي قريبة جدًا من عيونهم!

�شراع الأحالم

�شعر: عـادل عطيـة
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بقلم: ا. د.  محمد 
وجيه الديب

اآلسيوية  الهكسوس  قبائل  هاجمت  عندما 
في  سيناء  عبر  ملصر  الشرقية  احلدود  البدوية 
نهاية حكم األسرة الرابعة عشر ودخلوا بأعداد 
مهولة )2 مليون تقريباً(، لم يكن لدي املصريني 
أنه من  يتخيَّلوا  ولم  العدو  نوعية  أي فكرة عن 
املمكن وجود مثل هؤالء الرعاع، وعلى مدار مائة 
عام هي فترة إحتالل الهكسوس ألرض مصر، لم 
الرعوية  القبائل  خطورة  أيضا  املصريون  يعلم 
الهمجية التي لو إستمرت لقضت حتميا على 

احلضارة املصرية لألبد. 
حرب  تفاصيل  آنذاك  املصريني  أغلب  يعرف  لم 
اجليش املصري الضروس ضد قبائل الهكسوس 
الذي  رع”  بدءا من ملك طيبة “سقنن  الشرسة 
في  صريعاً  سقط  حتي  حاربهم  من  أول  كان 
ملوك  آخر  “كاموس”  األكبر  بإبنه  ومرورا  احلرب، 
بعد  أيضا  ُقضي  الذي  عشرة  السابعة  األسرة 
٥ سنوات من القتال، وانتهاء بشقيقه “أحمس 
األول” الذي لم يكن يبلغ إال 10 أعوام عند توليه 
على  بتشجيعه  والدته  وقامت  مصر  عرش 
القدامى،  احملاربيني  مع  القتال  على  التدريب 
على  بالهجوم  قام   19 الـــــ  بلغ  وعندما 
أشهرها  معارك  عدة  في  وهزمهم  الهكسوس 
الحقهم  ثم  الهكسوس،  عاصمة  “أواريس” 
إلى فلسطني وحاصرهم في حصن “شاروهني” 
يظهر  ولم   ، ُمبرماً  قضاًء  عليهم  وقضي 

الهكسوس بعدها في التاريخ. 
بقيادة  ملصر  ُمعاديا  جيشا   23 إجتمع  وعندما 
وفلسطني  الشام  منطقة  )في  قادش”  أمير 
وخرج  املصرية،  اإلمبراطورية  متّدد  ملنع  حاليا( 
مصر  حكام  أعظم  أحد  الثالث”  “حتتمس  لهم 
من  أول  كان  والذي  التاريخ،  في  االباطرة  وأقوى 
بالفرسان  وزوده  نظاميا  وجعله  باجليش  اهتم 

“مجّدو”  موقعة  في  وهزمهم  احلربية،  والعربات 
أيضا  واحلديث،  القدمي  التاريخ  معارك  أعنف 
النيل  وادي  فوق  الرابضني  للمصريني  يكن  لم 
املستقر الطيب أدني تصور عن دموية ووحشية 

العدو.
الثاني  القرن  في  للعالم  التتار  إجتياح  كان  ثم 
وسقطت  خان”،  “جنكيز  بقيادة  امليالد  عشر 
الدولة اخلورازمية، ثم تبعها سقوط بغداد بعد 
املدينة  فاسُتبيحت  قصيرة،  أياماً  دام  حصار 
وحرقوها  باهلل”،  “املستعصم  اخلليفة  وُقتل 
بها  وزّينوا  رؤوسهم  وقطعوا  رجالها  وقتلوا 
مدن  جميع  سقوط  ذلك  تبع  ثم  بغداد،  أسوار 
“هوالكو”  لــــــ  وخضعت  وفلسطني  الشام 

قائد التتار التاريخي. 
وكانت مصر في تلك الفترة تِئنُّ من الصراعات 
باعتالء  انتهت  والتي  األهلية  واحلروب  الداخلية 
“سيف الدين قطز” عرش مصر، فبدأ بالتحضير 
ملواجهة التتار وقام بترتيب البيت الداخلي ملصر 
احلكم،  في  للطامعني  الداخلية  الثورات  وقمع 
اجليش حتى سار  من جتهيز  قطز  انتهى  أن  وما 
حتى  مصر  شرق  الصاحلية  منطقة  من  به 
تقريباً  يقع  الذي  “عني جالوت”  إلى سهل  وصل 
جنوباً  نابلس  ومدينة  شماالً  بيسان  مدينة  بني 
احلاسمة  املعركة  وقعت  وعندها  فلسطني  في 
وانتصر اجليش املصري انتصاراً عظيماً، ومت إبادة 

جيش املغول بأكمله حتت قيادة “كتُبغا”.
التاريخ ولم   حدثت كل هذه املالحم علي مدار 
العدو  تفاصيل  عن  قليالً  إال  املصريون  يعرف 
املصري  اجليش  عقيدة  ألن  شراسته،  وحجم 
على  يحمل  أن  وأبداً  دائماً  وستظل  كانت 
عاتقه شرف حماية أرضه وبالده حتى النصر أو 
ر تفاصيل مالحم القتال  الشهادة، بدون أن يُصدِّ

وأهوال احلرب للشعب الذي من املفترض أن يكون 
خلف جيشه وقيادته.

حروب  في  الشىء  نفس  ويحدث  العقود  ومتر 
الدولة املصرية احلديثة في 1948 و19٥6 و196٧ 
األمم،  أعتى  تهدم  التي  املتتالية  احلروب   ، و19٧3 
لم يعرف أيضاً الكثير من املصريني عن تفاصيل 
أن  القدر  عليه  فرض  الذي  جيشهم  حروب 
وأمريكا  أوروبا  العالم،  ومخابرات  جيوش  يواجه 

وإسرائيل طفلتهم املدللة.
نفسه،  التاريُخ  ويعيد  ثانية  والسنني  األيام  ومتر 
شعبه  عن  والزود  للحرب  املصري  اجليش  ويعود 

املصرية  الدولة  تاريخ  عرفها  مؤامرة  أكبر  ضد 
والتي  املصري،  الشعب  تاريخ  في  فترة  وأحلك 
لوال  السقوط،  إلى حافة هاوية  بالفعل  دفعتنا 
رحمة اخلالق عزَّ وجّل ثم بسالة اجليش العظيم 
كشفت  التي  العميقة  الدولة  ومخابرات 
أجناد  خير  يعود  والعباد،  البالد  وأنقذت  املستور 
وهي  التاريخية،  الغلطة  نفس  لُيكرِّروا  األرض 
لوا  أن يأخذوا على عاتقهم احلمل وحده، ويتحمَّ
بأدنى  الشعب  يُشعر  أن  بدون  كلَّها  املسئولية 
من  وغيرنا  وأنتم  أنا  ننعم  حتى  اخلطر،  من  حد 

املاليني باألمن واألمان والسكينة واإلستقرار. 
عجاف،  سنواٍت  سبع  في  حدث  ما  كل  فبعد 
من  مقيتة  حالة  لديه  الشعب  معظم  يزال  ال 
في  أننا  اإلدراك  وعدم  التصديق  ورفض  اإلنكار 
كل  مع  شاملة  ضارية  حقيقية  حرب  حالة 
قلب  في  أننا  يرى  ال  ومن  العاملية،  الشر  قوى 
ومخابراتياً  عسكرياً  الرابع  اجليل  حروب  أشرس 
وإقتصادياً وثقافياً فذلك شئ آخر يتوقف عنده 
إختاره اهلل  أن  الدولة منذ  رئيس  احلديث، يخرج 
لوالية هذا الشعب ليكرِّر في كل مناسبة عبارًة 
 ... وجود”  بتحارب حرب  “مصر  واضحة:  صريحة 

ولكن ال حياة ملن ينادي وكٌل يغني على لياله. 
جوف  تتجاوز  ال  البسيط  املواطن  فاهتمامات 
والزيت  السكر  عن  سوى  يتحدث  فال  معدته، 
واللحمة والفراخ وال يزعجه سوى غالء املعيشة، 
ولكن  يشكو  أيضا  فهو  املقتدر  املواطن  أما 
تتجاوز  ال  أيضا  واهتماماته  العاجي،  برجه  من 
إنزعاجه من نقص دخله ومدخراته وقلة تنقالته 
وسفراته، وزيادة مصاريف صيانة فيلته الفخمة 
الدوالر  إلرتفاع  إال  يلتفت  وال  الفارهة،  وسياراته 
وجامعاتهم  أبنائه  مدارس  ومصاريف  والبنزين 

األجنبية. 
خارج  ويغرِّد  منفرداً  يعزف  الذي  املوتور  واإلعالم 
السرب، يتاجر مبعاناة هذا الشعب املُغّيب ويصب 
ويناقش  الشارع،  قضايا  في  النار  فوق  البنزين 
واملنتجعات  الفنية  واللقاءات  املتمع  أخبار 
السياحية، باإلضافة إلى اآلداء الفاشل والثقافة 
املتواضع  واملضمون  الركيكة  واللغة  الضحلة 
يطلق  ممن  تافهة  ضيوف  مع  الضعيف  واحلوار 
العشوائيات  وجنوم  الشباك  فناني  عليهم 
اللزج  التهليل  إلى  باإلضافة  ومطربي اإلسفاف 
واملبالغة املقيتة بال أدنى إحترافية أو حيادية )إال 

نوادر نادرة ممن رحم ربه(، ثم مير مرور الكرام على 
وال  الشرطة  أو  اجليش  إرهابية ضد  خبر عملية 
يرد ذكر تضحياتهم أو تكرمي أسرهم وأطفالهم 

إال عن طريق مبادرة رئيس الدولة فقط. 
احلدود،  على  الرابضون  األبطال  هؤالء  ويظل 
يدافعون عن األرض والعرض في صمت، ويدفعون 
الثمن  فقط  وأبناؤهم  وزوجاتهم  وأهلهم  هم 
أن  دون  أليم  وسكون  دامي  صمٍت  في  الباهظ 
شكوراً،  وال  جزاًء  ينتظروا  أن  ودون  أحد،  يشعر 
ويظل أيضاً الكثير من اخلونة والعمالء واحلمقي 
املقيتة  واملوتورين يواصلون كراهيتهم الصفراء 
يحميهم  من  على  الدفني  األسود  وحقدهم 

ويؤمن ظهورهم. 
سقط في طي النسيان كل ما رأيناه وعاصرناه 
كارثي  جحيم  من  األشهاد  أعني  على  جميعا 
وحضارات  العالم،  خارطة  من  مُتحى  بالد  في 
ونساء  تُشرَّد  وشعوب  يُباد،  وتاريخ  تُطمس 
تُسبى، ورقاب تُزين األسوار وأكباد تُؤكل وأحشاء 
مُتضع في مشاهد لم ترد حتى في أفالم الرعب 
السيكوباتية، وبدالً من أن نسجد عرفانا للخالق 
وأننا  وُحماة وطننا،  ر قيمة جيشنا  ونقدِّ الكرمي، 
وأمان وإستقرار  وذوينا بصحة  وأهلنا  أبنائنا  بني 
غير منقوصني وال مفزوعني وال مشرَّدين، نشاهد 
يوميا العشرات بل واملئات من حماقات وسخرية 
على  البّكايني  واللّطامني  املُتّذمرين  الساخطني 
من  حتققه  أو  قرارات  من  الدولة  تتخذه  ما  كل 

إجنازات. 
والبصائر!!،  األبصار  غشيت  الدرجة  لهذه  فهل 
في  التي  القلوب  عمت  الدرجة  لهذه  وهل 
املشاعر  حتّجرت  الدرجة  لهذه  وهل  الصدور!!، 
ينتظر  الشعب  أصبح  هل  العقول!!،  وتبّلدت 
الدبابات  ودانات  املدافع  اإلنذار وطلقات  صفارات 
وقذائف الصواريخ في املدن والقرى لكي يدرك أن 

جيشه يحارب!! 
فإذا كان هناك من أخطأ ... فهم هؤالء األبطال 
القتال،  ساحات  في  اجلحيم  يواجهون  الذين 
كّلها  املسئولية  عاتقهم  على  يحملون  الذين 
يقدمون  الذين  والنفيس،  بالغالي  ويضحون 
الروح والدم وفراق األب واألم واإلبن والزوجة، الذين 
واإلنتقاد  الكريهة  السخرية  من  وابالً  يتحملون 
الذين  مكان،  كل  في  املتواصل  واللوم  الالذع 
أفعال  ردود  بآذانهم  ويسمعون  بعيونهم  يرون 
رون تضحياتهم، في ظاهرة  الكثيرون ممن ال يُقدِّ
العالم  شعوب  في  مثيالً  لها  أري  لم  فريدة 
حماة  خلف  وتقف  جيوشها  تعشق  التي  كلِه 
صابرين  دائماً  جنودنا  كان  ذلك  ورغم  أوطانها، 

صامدين ُمحتسبني ولم تهتز عقيدتهم يوما.
عفواً يا خير أجناد األرض.. 

فما كان يجب أن حتملوا التركة وحدكم، وحتاربون 
وحدكم وتشَقون وحدكم ..

وتُيتَّم  أمهاتكم  قلوب  حتترق  أن  يجب  كان  ما 
ل نساؤكم وحدكم ..  أطفالُكم وتُرمَّ

ما كان يجب أن تُبتر أطرافكم وتُشوَّه وجوهكم 
وأنتم في ريعان شبابكم وحدكم ..

دقائق ستمر كالسنني  أن متضون  ما كان يجب 
العمى ما بقي من  العجز وسجن  على كرسي 

حياتكم وحدكم ..
بدون  فعلتم  ما  كل  تفعلوا  أن  يجب  كان  ما 
حتي  اخلطر،  من  حد  بأدنى  الشعب  تُشعروا  أن 
ننعم أنا وأنتم وغيرنا من املاليني باألمن واألمان 
ثمناً  حياتكم  موا  وتُقدِّ واالستقرار،  والسكينة 

ر وال يستحق..  زهيداً ملن ال يُقدِّ

اأخطاأمت يا خري اأجناد الأر�س
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فن األيقونات القبطية
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

األيقـونة القبطية في الكنيسة: 
األيقونات مكوِّن أساسي من مكونات الكنيسة القبطية، لذلك حتوز 
املقدس،  بامليرون  املناسب عن طريق رشمها  التكرمي  على  األيقونات 
وجوب  على  ت  نصَّ القبطية  للكنيسة  الطقسية  الكتب  أن  كما 
وضع صور القديسني والشهداء في الكنائس ألهميتها في الشفاعة 
والتبرُّك منها إلى الدرجة التي جعلت تاريخ الكنيسة يحكى لنا عن 
العديد من املعجزات التي متت بواسطة األيقونات.                                                                                                    
ولكن هذه األيقونات تعرَّضت خالل القرون األولى للمسيحية وحتى 
التي  التخريب  مظاهر  من  العديد  إلى  عشر  السادس  القرن  أواخر 
ترجع إلى هدم الكنائس واألديرة وتخريب جميع مقتنياتها.                                         
هذا إلى جانب استخدام األيقونات القدمية التي طمس معاملها دخان 
الشموع في اإلعداد لزيت امليرون.                                                                       

ازدهار حركة تعمير وترميم الكنائس 
سياسية  حتوالت  عشر،  السابع  القرن  بداية  منذ  مصر  وشهدت 
في  لألقباط  الفرصة  إتاحة  على  ساعدت  واجتماعية  واقتصادية 
اإلنفاق ببذخ على الكنائس واألديرة، وانتشرت حركة تعمير وترميم 
األيقونات  ورسم  املطوطات  نسخ  في  ازدهار  وصاحبها  الكنائس، 
الناسخ  »ابراهيم«  املصري  الفنان  ويُعد  واألديرة،  الكنائس  لتزيني 
تارًكا  م،  توَّفى عام 1٧8٥  وقد  الثامن عشر،  القرن  فنانني  من أشهر 
العديد  في  املنتشرة  واملطوطات  األيقونات  من  ضخًما  تراثا  خلفه 
»يوحنا  الفنان  يده  تتلمذ على  وقد  واألديرة في مصر،  الكنائس  من 
وغزارة  والشوام شهرة  األرمن  الفنانني  أكثر  يُعد من  الذى  األرمني« 
في  الكنائس  من  العديد  بها  تعج  التي  األيقونات  ورسم  انتاج  في 
العذراء  العذراء »الدمشرية«، وكنيسة  مصر مثل كنيسة السيدة 
سيفني  أبى  وكنيسة  اخلليج،  بفم  مارمينا  ودير  الريحان«،  »قصرية 
بـمصر القدمية، والتي تُعد أول مقر للبطريرك القبطي بعد انتقال 
الكرسي البطريركي من اإلسكندري« إلى القاهرة في القرن العاشر 
األيقونات  من  عدد  أكبر  على  الكنيسة  هذه  حتتوى  كما  امليالدي، 
رسمها »يوحنا األرمني« في كنيسة واحدة.. حًقا إن حياة هذا الفنان 
في مصر  األرمن  تاريخ  من  لكتابة جانب مهم  مناسًبا  تُعد مدخالً 
للتاريخ،  أيًضا  مناسًبا  مدخالً  تُعد  إنها  كما  العثماني،  العصر  في 

وللثقافة والفن القبطي.                                                              
مراحل تاريخ األيقونات القبطية 

ميكن  زمنية  مراحل  أربع  إلى  القبطية  األيقونات  تاريخ  وينقسم 
تقسيمها على النحو التالي:

- مرحلة الرموز: والتي انتشرت في القرنني األول والثاني امليالدي؛ حيث 
كان يتم التعارف ما بني املسيحيني األوائل عن طريق رسم على هيئة 
سمكة، وهو رمز من الرموز املسيحية املتعارف عليها.                                                          
االضطهاد  من  يفرون  املسيحيون  كان  حيث  السراديب:  مرحلة   -

الشديد الذي كانوا يتعرضون له عن طريق التجمع 
تعج  السراديب  وهذه  األرض،  حتت  سراديب  في 
بقعل  معاملها  امنحت  التي  األيقونات  من  بالعديد 

الرطوبة.
قصص  متثِّل  أيقونات  رسم  هي  الثالثة:  املرحلة   -

ومعجزات الكتاب املقدس.
وساد  املسيحية  انتشرت  حيث  الرابعة:  املرحلة   -
السالم منذ القرن الرابع امليالدي، ومنى فن األيقونة 
الكتاب  من  املتعددة  موضوعاته  اقتبس  الذي 
املقدس ومن صور القديسني، فقد استلهم الفنان 
األربعة  األناجيل  أحداث  ابداعه من خالل  القبطي 

هذا  أن  إال  التالميذ  على  القدس  الروح  حلول  مثل  الرسل؛  وأعمال 
طابعها  لها  كنيسة  فكل  محدد،  لبرنامج  يخضع  ال  كان  اإللهام 

اخلاص في املناظر املرسومة بها. 
التي  الرمزية  املناظر  األولى  ثالث سمات:  عن  تخرج  ال  املناظر  وتلك 
ترمز إلى طقوس الكنيسة، الثانية هي املناظر التاريخية التي حتكى 

قصة مأخوذ معظمها من األناجيل األربعة بهدف تعليمي. 
والرسل  للقديسني  الشخصية  الصور  فهي  الثالثة  السمة  أما 
لطلب  أمامها  والصالة  بها  التبارك  هو  منها  والهدف  واألنبياء، 

الشفاعة. 
ظاهرة التوقيع على األيقونات 

وقد شهد سوق األيقونات القبطية رواًجا كبيرًا، خاصة في النصف 
الثاني من القرن الـ 18 امليالدي؛ حيث ازداد الطلب على األيقونات مما 
استدعى انخراط عدد أكبر في هذا الفن، وجميعهم اتخذوها مهنة 

للتكسب. 
ولعل هذا التحول في انتاج األيقونات من املؤسسة الدينية املتمثلة 
إلى  أدى  الذى  هو  محترفني،  فنانني  أيدى  إلى  والكهنة  الرهبان  في 
»إبراهيم  الفنان  بدأها  التي  األيقونات  على  التوقيع  ظاهرة  انتشار 
الناسخ«، وتاله العديد من الفنانني؛ لترويج أعمالهم وكسب املزيد 

من الطلب عليها. 
كما استلزم انتاج املقصورات التي تُوضع في مكان بارز في الكنيسة 
مجال  في  آخرين  ومتخصصني  الرسامني  بني  والتنسيق  التعاون 
املعدني  أو  اخلشبي  اإلطار  وذلك إلعداد  واملعدنية،  اخلشبية  األعمال 

الذي ستوضع بداخله أيقونة كبيرة ألحد القديسني. 
وتعلق املؤرخة أيريس حبيب املصرى عن ضرورة مسح الصور )األيقونات( 
املعلقة في الكنيسة بامليرون قائلة: »ترى ... هل تناسى اآلباء واألبناء؟ 
بأن  يقضى  الذي  الكرمي  األبوي  التقليد  -هذا  احلاضر  وقتنا  في   -
األيقونات التي توهب إلى الكنيسة يجب مسحها بامليرون املقدس 
عدداً  أرى  ألني  السؤال  هذا  أسأل  الكنيسة!!   داخل  تعليقها  قبل 
وفيراً من الصور املشتراة )املكرزة أحياناً( معلقة على جدران كنائسنا 

تذكر  مشتريها  أن  فلو  اآلن، 
بامليرون  مسحها  وجوب 
شك  غير  من  لتردد  املقدس 
في شرائها، كذلك يخيل لي 

أن األب الكاهن حني قبل مثل هذه الصور املشتراة 
عالمة  برسم  أكتفى  الكنيسة  في  ووضعها 
ليس  اإلنسان  يشتريه  ما  وجب  كذلك  الصليب، 
أيقونة بل هو مجرد صورة -وشتان بني األيقونة التي 
وبني  محبة  عن  ينتج  للفنان  نفسي  انعكاس  هي 
صورة مطبوعة ال تستلزم غير ثمن زهيد مهما غال 

وارتفع ثمنه«.
للدراسات   العام  األسقف  اغريغوريوس  االنبا  نيافة  العالمة  ويقول 
والتربية    العليا   الالهوتية   والثقافة   القبطية   والبحث  العلمي 
 الكنسية  »الفن القبطي  الباقي   إلى   اليوم   آثاره   في   املتحف   القبطي  
 مبصر   القدمية ،  وفي   الكنائس   واألديرة   القدمية   يشهد   بامتداد  الفن  
 املصري   القدمي   في   الفن   القبطي .  ذلك   أن   الفنان   القبطي   احتفظ   في  
 التصوير   والرسم   التشكيلي   والنحت   وكذلك   في   صناعة   السجاد  
 وفنون   التطريز   املتلفة  باخلصائص   التي   متيز   بها   املصري   القدمي   وسار  
 عليها   شاعرا   بها   معبرا   عنها   ألنها   موجودة   في   دمه   ولم   يستطع   أن  
 يتخلص   منها   على   الرغم   من   بعض   التأثيرات   التي   وجدت   مجالها  
 عنده   حتت   ضغط   الظروف   احمليطة   ولقد   يجد   القارئ   في   الكنائس  
 األثرية   بالوادي   اجلديد   الباقية   في   املدافن   القدمية   صورة   مفتاح   احلياة  
 كما   كان   يرسمه   املصريون   القدماء   في   معابدهم   ومقابرهم   ولكنه  
 صار   يضم   في   داخله   صورة   املسيح   أو   صورة   العذراء   مرمي   حتمل   املسيح  
 طفال   علي   ذراعها   األيسر   أو   صورة   الصليب   القبطي ....  وهذا   يدل   علي  
 أن   املصري   بعد   أن   صار   مسيحيا   ظل   محتفظا   بروح   الفن   املصري  

 ولكنه   ألبسها   لباسا   مسيحيا   وحولها   إلي   رموز   مسيحية .  
التي   ترمز   إلي   الطهارة   والنقاء   والصفاء   كذلك   العيون   املتسعة 
 الروحاني   مما   كان   واضحا   في   الرسوم   املصرية   علي   اآلثار   احتفظ   به  

 الفنان   القبطي   في   رسمه   للمسيح   وللعذراء   وللقديسني«.
شرح مبسط أليقونة التجسد:

• أيقونة التجسد = تشير إلى احتاد الطبيعتني )هذا ما حدث في بطن 
العذراء(.

• احلمامة = رمز للروح القدس الذي حل عليها.
وألن  ابنها.  منها  سيقاسى  التي  اآلالم  بسبب  عينيها  في  احلزن   •

روا هذه اآلالم. البشر لن يَُقدِّ
• العذراء حتمل املسيح امللص = الكنيسة حتمل اخلالص داخلها.

• جنمتني أو ثالث على مالبسها أو كتفيها = دوام بتوليتها قبل وأثناء 
وبعد الوالدة.

• جنوم كثيرة على ثوبها األزرق = فهي صارت سماًء ثانية جسدانية.  

خطورة عوملة إمياننا باملسيح
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  (73)
الشر مكروه من اإلنسان عامة، سواء املؤمن باهلل أو غير املؤمن. هذا بسبب 
التي  اإلنسان  اخلالق في  اخلَيِّرة هلل  الصورة  إن  امللوق عليها.  اإلنسان  طبيعة 
خلقه عليها قد تتشوه فقط ولكن ال تزول. لذلك ينشر الشيطان سمومه 
بأن يكسوها بثوب النفع واخلير لينجح في مسعاه الشرير. إن آدم -أبو البشرية 
ــ باع نفسه وذريته والعالم امللوق الذي وَضَعه اهلل حتت سلطانه للشيطان 
رِّيرِ«)1يو 19:٥(. فصار  ََّنا نَْحُن ِمَن اهلِل، والَْعالََم ُكلَُّه َقْد ُوِضَع ِفي الشِّ »نَْعلَُم أَن
أَنَّ  )فأجد(  احْلُْسَنى  أَْفَعَل  أَْن  »أُرِيُد  وسلطانه  للشرير  متاحاً  والعالم  اإلنسان 
ضد  العالم  الشيطان  يستخدم  فكيف   .)21:٧ ِعْنِدي.«)رومية  َحاِضٌر  رَّ  الشَّ

عالقة اإلنسان باهلل؟  
في  العالم  بإغراق  املسيح  مع  عداوة  في  العالم  يضع  الشيطان  فإن  أوالً: 
اخلطية.  إن رْفْض املسيحي للعالم هو بسبب رْفْض العالم للمسيح وليس 
العكس. فالعالم ُوِضَع في الشرير وصار في عداوة مع اهلل. نصلي في القداس 
»ال حتبوا العالم وال األشياء التي في العالم« ألن محبة العالم عداوة هلل »أَيَُّها 
املقدس كتصوير عام  الكتاب  الذي يستخدمه  الروحي  )الزني  وَالزَّوَانِي،  الزُّنَاُة 
للخطية بكل أنواعها مبعني خيانة اهلل العريس احلقيقي للنفس اإلنسانية( 
لِلَْعالَِم،  ُمِحبًّا  يَُكوَن  أَْن  أَرَادَ  َفَمْن  هلِِل؟  َعَداوٌَة  الَْعالَِم  َمَحبََّة  أَنَّ  تَْعلَُموَن  أََما 
َعُدوًّا هلِِل« )يعقوب 4:4(. فاملسيحية ال تقول بأن محبة اهلل عداوة  َفَقْد َصارَ 
للعالم. إَن كل ما في العالم جميل وشهي طاملا كان ذلك ُخلواً من الشرير 
اِهرِيَن« )تي1٥:1( »وَرَأَى اهلُل ُكلَّ َما َعِملَُه َفإِذَا ُهَو َحَسٌن  »ُكلُّ َشْيٍء َطاِهٌر لِلطَّ
ا.« )تك31:1(. أما حب العالم ُخلواً من املسيح فهو عداوة هلل، ألن العالم  ِجدًّ
يصير بدون املسيح ُطْعماً للشيطان يستخدمه كمادة للخطية.  ولكن من 
حَتِلُّ  األَْشَياِء  العالم ونستمتع به ونعتني به »ُكلُّ  خالل املسيح فنحن نحب 
لِي«، لِكْن لَْيَس ُكلُّ األَْشَياِء تُواِفُق. »ُكلُّ األَْشَياِء حَتِلُّ لِي«، لِكْن الَ يََتَسلَُّط َعلَيَّ 
َشْيٌء. )1 كورنثوس 12:6( »ُكلُّ األَْشَياِء حَتِلُّ لِي«، وَلِكْن لَْيَس ُكلُّ األَْشَياِء تَْبِني. 

)1 كورنثوس 23:10(.

ثانياً: فإن الشيطان يلهي اإلنسان بالعالم عن املسيح: »وََضرََب لَُهْم َمَثالً َقائاِلً: 
لَْيَس  أَْعَمُل، ألَْن  َماذَا  َقائاِلً:  نَْفِسِه  ِفي  رَ  َفَفكَّ أَْخَصَبْت ُكورَتُُه،1٧  َغِنيٌّ  »إِنَْساٌن 
لِي َمْوِضٌع أَْجَمُع ِفيِه أَثَْمارِي؟18 وََقاَل: أَْعَمُل هَذا: أَْهِدُم َمَخازِنِي وَأَبِْني أَْعَظَم، 
َخْيرَاٌت  لَِك  نَْفُس  يَا  لَِنْفِسي:  وَأَُقوُل  وََخْيرَاتِي،19  الَتِي  غَّ َجِميَع  ُهَناَك  وَأَْجَمُع 
َكِثيرٌَة، َمْوُضوَعٌة لِِسِننَي َكِثيرٍَة. اِْسَترِيِحي وَُكلِي وَاْشرَبِي وَاْفرَِحي!20 َفَقال لَُه 
! هِذِه اللَّْيلََة تُْطلَُب نَْفُسَك ِمْنَك، َفهِذِه الَِّتي أَْعَددْتََها مِلَْن تَُكوُن؟21  اهلُل: يَا َغِبيُّ
هَكَذا الَِّذي يَْكِنُز لَِنْفِسِه وَلَْيَس ُهَو َغِنيًّا هلِِل«. من هنا كانت نصيحة املسيح«.

واَلَ  تَأُْكلُوَن،  مِبَا  حِلََياتُِكْم  وا  تَْهَتمُّ الَ  لَُكْم:  أَُقوُل  هَذا  أَْجِل  »ِمْن  لَِتالَِميِذِه:  وََقاَل 
َعاِم، وَاجْلََسُد أَْفَضُل ِمَن اللَِّباِس.  لِلَْجَسِد مِبَا تَلَْبُسوَن.23 احَْلََياُة أَْفَضُل ِمَن الطَّ
)لوقا 12(.  هنا دعوة املسيح للحكمة في احلياة. أال نلتهي بالوسيلة وننسي 
الهدف منها.  فالطعام ليس هدفاً في حد ذاته بل هو وسيلة حلفظ احلياة، 
ذاته بل هو وسيلة حلفظ وسترة كرامة اجلسد.   في حد  واللباس ليس هدفاً 
لذلك، ِمثل هذا اإلنسان الذي يتوه عن األهداف باالستغراق في الوسائل، وََصفه 
آخر يصفه هكذا  إنه خاطئ. وفي موضع  ولم يقل  أنه غبي  املقدس  الكتاب 
»ألنك تقول: إِنِّي أَنَا َغِنيٌّ وََقِد اْسَتْغَنْيُت، واَلَ َحاَجَة لِي إِلَى َشْيٍء، وَلَْسَت تَْعلَُم 

ِقيُّ وَالَْبِئُس وََفِقيٌر وَأَْعَمى وَُعرْيَاٌن.« )رؤيا 3:1٧(. أَنََّك أَنَْت الشَّ
عالقتهم  تقتصر  أن  فيحاول  باملسيح،  املؤمنني  الشيطان  بها  ويخص  ثالثاً: 
َرُِّب  امْلُ إِلَْيِه  َم  »َفَتَقدَّ باملسيح(.  اإلميان  )عوملة  فقط  العالم  هذا  على  باملسيح 
أََخَذُه  ثُمَّ   … ُخْبزًا«.4  احْلَِجارَُة  هِذِه  تَِصيرَ  أَْن  َفُقْل  اهلِل  ابَْن  ُكْنَت  »إِْن  لَُه:  وََقاَل 
َسِة، وَأَوَْقَفُه َعلَى َجَناِح الَْهْيَكِل، 6 وََقاَل له: »إن ُكْنَت  إِبْلِيُس إِلَى امْلَِديَنِة امْلَُقدَّ
َُّه يُوِصي َمالَئَِكَتُه بَِك، َفَعلَى  َُّه َمْكُتوٌب: أَن ابَْن اهلِل َفاْطرَْح نَْفَسَك إِلَى أَْسَفُل، ألَن
إِبْلِيُس  أَيًْضا  أََخَذُه  ثُمَّ   8…. رِْجلََك«.٧  بَِحَجٍر  تَْصِدَم  الَ  لَِكْي  يَْحِملُونََك  أيَادِيِهْم 
ا، وَأَرَاُه َجِميَع مَمَالِِك الَْعالَِم وََمْجَدَها،9 وََقاَل لَُه: »أُْعِطيَك هِذِه  إِلَى َجَبل َعال ِجدًّ
َجِميَعَها إِْن َخرَرَْت وََسَجْدَت لِي«.10 ِحيَنِئٍذ َقاَل لَُه يَُسوُع:» اذَْهْب يَا َشْيَطاُن! 
َّاُه وَْحَدُه تَْعُبُد«« )متي 4(. نالحظ هنا أن كل  َُّه َمْكُتوٌب: لِلرَّبِّ إِلِهَك تَْسُجُد وَإِي ألَن

مطالب الشيطان من املسيح إلثبات إلوهيته كانت خدمات من اإلله لإلنسان 
)خبز، حماية، سلطان(، وهذا ال غبار عليه. إال أن املسيح لم يصنع واحدة منها. 
َُّه يُْشرُِق َشْمَسُه َعلَى األَْشرَارِ  فكلها يوفرها اهلل لإلنسان وحتى بدون إميان »َفإِن
امِلنَِي.« )متي ٥(. فاهلل -تبارك أسمه -يطلب  احِلنَِي، ومَُيِْطُر َعلَى األَبْرَارِ وَالظَّ وَالصَّ
يُكْم  أَُسمِّ أَُعودُ  »الَ  كاألجير  وليس  كبنني  تعالي،  لشخصه  املؤمنني  تبعية 

ْيُتُكْم أَِحبَّاَء…« )يوحنا 1٥:1٥(. َعِبيًدا… لِكنِّي َقْد َسمَّ
والتفاخر  العامة  والتبعية  اإلميان  مجرد  هو  باملسيح  اإلميان  أن  يعتقد  فالذي 
بسمو املسيحية...إلخ فهو مخطئ. ألن اإلميان باملسيح هو باألساس يخص 
َقْد  ُكلَُّه  »الَْعالََم  إن  قلنا  كما  -والسبب  تُرى  ال  التي  اآلتية  السمائية  األمور 
ليسوا من  يتبعه،  ومن  املسيح  فإن  وبناًء عليه،  وبالتالي  رِّيرِ«.   الشِّ ِفي  ُوِضَع 
الَْعالَِم  ِمَن  ُكْنُتْم  »لَْو   ،)23:8 )يوحنا  الَْعالَِم«  هَذا  ِمْن  َفلَْسُت  أَنَا  ا  »أَمَّ العالم 
َتُه. وَلِكْن ألَنَُّكْم لَْسُتْم ِمَن الَْعالَِم، بَْل أَنَا اْخَترْتُُكْم ِمَن  لََكاَن الَْعالَُم يُِحبُّ َخاصَّ

الَْعالَِم، لِذلَِك يُْبِغُضُكُم الَْعالَُم«. )يوحنا 19:1٥(.
لذلك كانت اآلية احلارسة ضد عوملة اإلميان باملسيح هي: »إِْن َكاَن لََنا ِفي هِذِه 
األولى  )كورنثوس  النَّاِس«  َجِميِع  أَْشَقى  ََّنا  َفإِن امْلَِسيِح،  ِفي  رََجاٌء  َفَقْط  احْلََياِة 
ا اإلمِيَاُن َفُهَو الثَِّقُة مِبَا يُرَْجى وَاإلِيَقاُن  19:1٥(. فتعريف اإلميان باألساس هو »وأَمَّ
بِأُُمورٍ الَ تُرَى.« )عبرانيني 1:11(. هنا يتضح خطر إميان املعجزات، رغم أن املعجزات 
حقيقة نؤمن بها ولكن ال نبني عليها إمياننا. فإميان املسيحي املسنود ظهره 
على مسيحه وأبديته، يسمو فوق العالم مبحدوديته والتي يئن منها البشر 
وكأنهم في سجن كبير ويتناسون آالمه بتغييب عقولهم بإدمان متواتر لكل 
ما هو طالح، بل وحتى بكل ما هو صالح يقدمه الشيطان كما شرحنا في 
خدعته الثالثة والتي تضرب الكنيسة بقسوة -من جهة عوملة اإلميان باملسيح. 
لذلك ال عجب عندئذ إذا أدار املسيح ظهره وأشاحت )حجبت( السماء وجهها 
ا يَُسوُع َفإِذْ َعلَِم أَنَُّهْم ُمزِْمُعوَن أَْن يَأْتُوا وَيَْخَتِطُفوُه لَِيْجَعلُوُه َملًِكا، انَْصرََف  »وَأَمَّ

أَيًْضا إِلَى اجْلََبِل وَْحَدُه.« )يوحنا 1٥:6( ... والسبح هلل
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افتتاح فندق يتسع لـ 20 ألف نزيل بناه هتلر

افتتح أخيراً مجمع ضخم للعطالت كان قد بني في احلقبة النازية ولم يستخدم مطلقاً، 
أملانيا  في  املعنية  اجلهات  عمدت  عاماً،  ثمانني  حوالي  بعد  األملاني.  البلطيق  بحر  على 

الفتتاح فندق ضخم بني في عهد هتلر إبان احلرب العاملية الثانية.
استيعاب  على  بقدرته   1939 عام  إلى   1936 عام  من  بناؤه  استمر  الذي  الفندق  ويتميز 
20000 شخص. وقد توقفت أعمال البناء في الفندق جراء اندالع احلرب العاملية الثانية، 
وتُرك حتى وقتنا احلاضر دون أن يتم استكمال بنائه. وتبلغ مساحة الفندق حوالي 4٥00 

متر مربع ما جعله يصنف بني الفنادق الستة األكبر مساحة في العالم.
أمام  يفتتح  أن  يجب  السياحي  املمع  بأن  املسؤولون  قرر  السنني،  عشرات  مضي  وبعد 

السياح والنزالء في أقرب فرصة، ومت إنهاء العمل باملشروع خالل فترة قياسية.
الشقق، وفندق  إلى مئات  العمالق  الهيكل اخلرساني  من  كبيراً  املستثمرون جزءاً  وحّول 

وبيت للشباب، كما مت إدراج عدد من املتاجر واملطاعم في املمع.
وتهدف احلكومة األملانية إلى جعل املمع مالذاً للسياح من الطبقات الفقيرة، وخاصة بأن 

الرسوم املفروضة ال تتجاوز 2.٥4 يورو للشخص الواحد في اليوم.
شخص   20000 لنحو  تتسع  احتفاالت  قاعة  لبناء  خططوا  قد  كانوا  النازيني  أن  يذكر 
واثنني من األرصفة الكبيرة التي تتسع لرسو السفن السياحية قرب املنتجع، ولكن احلرب 
العاملية الثانية جعلت من الفندق مأوى لألشخاص الذين يفرون من غارات احللفاء على 

أملانيا، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية. 

طيارون صينيون مينعون من الطيران مدى احلياة

منعت السلطات الصينية طيارين في شركة »اير تشاينا« من قيادة طائرة مدى احلياة 
القناة  أفادت  ما  وفق  القيادة،  قمرة  في  إلكترونية  سيجارة  الطيار  معاون  دّخن  بعدما 

الرسمية »سي سي تي في«.
تابعة   »٧3٧ »بوينغ  طراز  من  طائرة  علو  انخفض  وقد 
لشركة الطيران الوطنية فجأة، األسبوع املاضي، بعدما 
قطع معاون الطيار بدون قصد مكّيف الهواء، في مسعى 

إلى تبديد الدخان املتصاعد من سيجارته اإللكترونية.
رحلة من هونغ كونغ  التي كانت في  الطائرة  واضطرت 
)جنوب( إلى داليان )شمال شرق( إلى النزول آالف األمتار، 

وقد هبطت أقنعة األكسجني للركاب املذعورين.
وسحبت اإلدارة الصينية للطيران املدني )سي ايه ايه سي( رخصة الطيران من الطيارين 
املتواجدين في مقصورة القيادة وقت احلادثة، مدى احلياة، حسب ما أفادت قناة »سي سي 
تي في«. وفرضت على شركة »اير تشاينا« غرامة قدرها )٥0( ألف يوان )٧400 دوالر تقريًبا( 
وينبغي لها أن تخّفض بنسبة )10 %( الرحالت املسّيرة بطائرات »بوينغ ٧3٧« وإعادة النظر 
في إجراءات السالمة ملدة ثالثة أشهر. ولم تسفر هذه احلادثة عن أي ضحية بني الركاب 
وأفراد الطاقم البالغ عددهم )1٥3( شخًصا. وقد تسبب فيها معاون الطيارعندما أخطأ 
املقصورة.  في  األكسجني  في خفض مستوى  تسبب  ما  الهواء،  وقطع مكّيف  الزّر  في 
الضروري  من  وبات  الالزم  من  أكثر  ارتفع  الطائرة  علو  أن  من  لإلنذار  الصفارة  فانطلقت 

الهبوط إلى مستويات أكثر انخفاًضا.

عبقرية في الرياضيات

»شاكونتاال دینی« شابة جميلة من منطقة بنجالور في الهند، زارت معظم دول العالم 
اآللة  جهاز  تفوق  وأحيانا  احلساب،  في  خبيرة  فهي  النادرة.  موهبتها  الناس  على  تعرض 

احلسابية  النتائج  إلى  التوصل  في  بسرعتها  احلاسبة 
ومع ذلك فإن هذه الشابة أمية حرمت من التعليم في 

صغرها بسبب فقر أسرتها.
بدأت  عندما  عمرها،  من  الثالثة  في  شاكونتاال  كانت 
وقسمة  وضرب  وطرح  جمع  من  احلساب  عمليات 
عمليات  في  األمية  أمها  تساعد  وكانت  تستهويها. 
لشراء  السوق  إلى  ترافقها  عندما  البسيطة  احلساب 

ألسرتها  النقود  بعض  تكسب  أن  بامكانها  أن  والدها  اكتشف  ثم  االحتياجات.  بعض 
عن طريق عرض موهبتها النادرة على سكان القرية، وهكذا حولت موهبتها إلى حرفة، 

ومصدر هام لكسب النقود.
العمليات  ودقتها في  العلماء بسرعتها  وأثارت فضول  األوروبية  الدول  زارت معظم  وقد 
املتحدة  بالواليات  تكساس  بوالية  داالس  مدينة  إلى  األخيرة  سفرتها  وفي  احلسابية. 
األمريكية طلب إليها اخلبراء أن تدخل في مسابقة مع جهاز الكمبيوتر الستخراج اجلذر 
الثالث والعشرين لرقم كبير جداً. وتعلق الفتاة على تلك املسابقة فتقول بحياء وتواضع 

واضح: لقد سبقت الكومبيوتر في التوصل إلى النتيجة بثواني قليلة فقط!

نزاع قضائي بني مواطنة 
أمريكية ووكالة ناسا حول 
ملكية »غبار مصدره القمر«

مواطنة  رفعت 
تنحدر  أمريكية 
تينيسي  والية  من 
دعوى  شرق(  )جنوب 
وكالة  ضد  قضائية 
والطيران  الفضاء 

حقوق  على  للحصول  ناسا،  األمريكية 
حصلت  القمري  الغبار  من  حفنة  ملكية 
عليه من والديها وكان هدية من رائد الفضاء 

األمريكي الشهير نيل آرمسترونغ.
الفضاء  رائد  أن  سيكو  موراي  لورا  وتؤكد 
إنسان  أول  وهو  آرمسترونغ،  نيل  األمريكي 
يوليو   21 في  القمر  سطح  قدماه  وطأت 
1969، قد أهدى والدها تلك العينة القمرية 
أي ثالث  قارورة مخبرية في سنة 19٧2،  في 
عمرها  وكان   ،11 أبولو  رحلة  بعد  سنوات 

آنذاك 10 سنوات.
ولقد أضاعت لورا أثر تلك الهدية الفريدة من 
وفاة  نوعها، لكنها عثرت عليها الحقا بعد 
والدتها.  أمتعة  بني  املنزل  علية  في  والديها 
وقالت في هذا الشأن »حني فتحتها عرفتها 
فورا... وقلت إنها هي« وتابعت »سألني زوجي 
كريس ما هذا؟ فأجبته: هذا غبار من القمر«.

املقعدون املغامرون

اجلبال  متسلق  بلغ 
وليمز  توم  الكفيف 
قمة جبل ماترهورن 
االلب(،  جبال  )في 
يوكيهيرو  وتسلق 
مصاب  وهو  ایسا؛ 

جسده،  من  األسفل  النصف  في  بشلل 
أعاد  بعدما  )اليابان(  پاها  فوجي  جبل 
تصمیم كرسيه ذي العجالت، بينما قطع 
نصفي  بشلل  مصاب  وهو  باورز،  شورتي 
واليات  في  مير  )نهر  خوان  سان  نهر  أيضأ، 
کولورادو ونيومكسيكو ويوتاه االمريكية( 

على طوف خشبي.
مقعدون؟ نعم... ولكن في عالم املغامرات 
الذين  العظيمة عددا كبيراً من املقعدين 
يكتشفون أنهم ليسوا متخلفني وعندما 
أو  الثلج  على  فائقة  بسرعة  يتزجلون 
ينطلقون ضمن زورق جلدي في نهر صاخب 
ذي مناظر خالبة أو يهبطون من جرف يعلو 
االشخاص  اولئك  يشعر  مترا،  خمسني 
في  برشاقة  احملدودة  اجلسدية  القدرة  ذو 
حياتهم.  في  األولى  للمرة  رمبا  احلركة، 
متوافرة  تكن  لم  تسهيالت  اليوم  وهناك 
سابقاً. ويقول أحدهم ان التزلج أسهل من 
البدنية  اللياقة  إليه، وإن  بالنسبة  املشي 
والنفسية  اجلسدية  بالقوة  وأمثاله  متده 

التي تعوض خسارتهم.

 40 مدينة حول العالم حتيي مئوية ذكرى ميالد نيلسون مانديال

اجلاري  يوليو  من  عشر  الثامن  في  العالم  أحيا 
الراحل  إفريقيا  زعيم جنوب  مليالد  املئوية  الذكرى 
في  أعلنت  املتحدة  األمم  وكانت  مانديال،  نيلسون 
عام 2010 أي قبل رحيل مانديال بثالث سنوات، هذا 
اليوم لالحتفاء بالزعيم األفريقي وتكرميه، وعمت 

االحتفاالت أربعني مدينة حول العالم.
في  تذكاري  نصب  عن  الستار  لندن  فرفعت 
مائة  مرور  مبناسبة  لندن  في  أبي  وستمنستر 
عام على والدة زعيم مناهضة الفصل العنصري، 
دالميني- زاماسوازي  مانديال  حفيدة  وحضرت 

الرخام  من  النصب  تصميم  ومت  موسيقية.  عروضا  أيضا  تضمن  الذي  االحتفال  مانديال 
و  “الغفران”  بـ  محاًطا   ”2013-1918 مانديال  “نلسون  عليه:  ونقش  األسود،  البلجيكي 

“املصاحلة«.
 ،Manneken-Pisفي بروكسل قام البلجيكيون بإلباس متثال الصبي الشهير واملعروف بـ
منوذجاً مصغراً عن بذلة مانديال كان قد أهدي لبلجيكا عام 2004 من قبل حكومة جنوب 
نهائياً، كما  العنصري  الفصل  نظام  مبرور عشر سنوات على سقوط  لالحتفال  أفريقيا 

دقت أجراس كاتدرائية بروكسل على أنغام حلن النشيد الوطني جلنوب أفريقيا.
املناسبة،  في هذه  بإصدار طابع جديد  لها  التابعة  البريد  إدارة  فقامت  املتحدة  األمم  أما 

عرض في الدورة غير الرسمية للجمعية العامة.

سياحة رهبانية

وهي  السنوية،  اجازاتهم  الهدوء خالل  عن  يبحثون  الذين  ألولئك  الفرنسيون حالً  ابتكر 
»السياحة الرهبانية«. ومعظم أديرة فرنسا -وعددها 36٥ ديراً -يستقبل الزوار بني خمسة 
به  للزوار بدفع ما جتود  بلياليها في مقابل رسم زهيد، وأحيانا يسمح  أيام  أيام وثمانية 
ايديهم، وبعض األديرة يقتصر على استقبال الرجال، واآلخر على استقبال النساء، بينما 

يستقبل البعض اآلخر األزواج.
وال شك في أن أولئك الزوار هم من دعاة احلياة البسيطة واالقتصاد والصمت والتأمل خالل 
النزهات الطويلة والنهوض من النوم لدى صياح الديك والتراتيل الدينية والكتب القدمية.
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•	 At	 birth	 the	 human	 skeleton	 is	 made	 up	 of	
around	300	bones.	By	adulthood,	some	bones	
have	fused	together	to	end	up	with	206	bones.

•	 Human	bones	grow	continually	from	birth	till	
our	mid	20’s.	Our	skeleton’s	bone	mass	is	at	
its	maximum	density	around	the	age	of	30.

•	 If	broken	our	bones	will	 re-grow	and	 repair	
themselves.	Often	doctors	will	place	a	cast	on	
splint	to	make	sure	these	bones	repair	straight	
and	true.

•	 The	axial	skeleton	part	of	the	human	skeleton	
has	80	bones.	It	includes	the	vertebral	column,	
the	rib	cage	and	the	skull	and	helps	us	maintain	our	upright	posture,	
by	spreading	the	weight	in	the	head,	and	upper	areas	down	to	the	
lower	areas	near	the	hips.

•	 The	appendicular	skeletal	section	of	our	skeleton	has	126	bones.	
It	includes	the	pectoral	(shoulder)	girdles,	the	pelvic	girdle	and	the	
bones	of	the	lower	and	upper	limbs.	Its	function	is	for	movement	
of	the	body	and	to	protect	some	organs.

•	 The	 human	 skeletal	 system	 has	 six	 major	 functions	 including	
the	 production	 of	 blood	 cells,	 for	 support,	 for	 movement,	 for	
protection,	for	storage	of	ions	and	endocrine	regulation.

•	 The	longest	bone	in	the	human	body	is	the	thigh	bone	called	the	
femur.

•	 The	 smallest	 bone	 found	 in	 the	 human	 body	 is	 located	 in	 the	
middle	 ear.	The	 staples	 (or	 stirrup)	bone	 is	only	2.8	millimetres	
(0.11	inches)	long.

•	 Like	our	skin,	 the	human	body’s	bones	are	also	constantly	worn	
down	and	re-made,	to	the	point	where	every	7	years	we	essentially	
have	a	new	bone.

•	 The	area	of	our	body	with	the	most	bones	is	the	hand,	fingers	and	
wrist	where	there	are	54	bones.

•	 Our	teeth	form	part	of	the	skeletal	system,	but	are	not	counted	as	
bones.

•	 There	 a	 just	 a	 few	differences	between	human	male	 and	 female	
skeletons.	The	 female	 skeleton	 is	 generally	 slightly	 smaller	 and	
the	pelvis	bones	differ	in	shape,	size	and	angle	in	order	to	assist	
with	child	birth.
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“Love in a Bottle”

Love in a BottleBrad and Janet had to do a science 
report on a current event in science going on in their 
community for their sixth grade science class. Then 
they saw in the paper that a scientist on the other end 
of town was almost ready to get a breakthrough on 
bottling an important thing that everyone needs. So 
they called up and got permission to come out and be 
there for the final tests.
When Brad and Janet arrived, the laboratory wasn’t 
exactly what they expected.
“Brad, this looks like an old castle more than a labo-
ratory of a scientist.” Janet complained.
“For goodness sake, Janet, get a hold of yourself. 
It’s OK. Lots of scientists use old buildings. It helps 
them save money. Ring the bell.” So Janet pushed the 
huge black button but instead of a DING DONG, the 
sound of a gong rang through the entire building. It 
was getting dark so they were eager to be inside. The 
sound of footsteps came from inside and then the big 
wooden door that was more like a church door than 
a business creaked and moaned and opened. There in 
the doorway was a very strange man. He was small, 
about as small as Brad and Janet and they were 
children. He was bent over and his back seemed to 
pooch out in back like there was something wrong 
with it. He had stringy hair and he spoke badly, like 
he had a bad speech impediment.
“Are you Brad and Janet?” He said in a strange way 
that made them both get goose bumps.
“Yes,” Janet said, “I am the girl member of the 
team.” She said realizing how dumb that sounded.
“Please come in. Doctor Stein has been waiting for 
you. My name is Gregor, please feel welcome.” The 
big door slammed shut like it would never open 
again and they followed Gregor up a long spiraling 
staircase to an upper room that looked like it opened 
to the night sky where a storm was brewing. Another 
huge door opened and they came into a laboratory 
that was a full of whiling lights and colorful fluids 
boiling and percolating all over the place. Suddenly 
from behind a work station a wild haired silly look-
ing man appeared. He was tall, lanky, his glasses 
were taped in the middle and his hair went every-
where.
“Brad, Janet, I am so glad you are here for this im-
portant night. I am Doctor Stein. Frank Stein but call 
me Doctor Stein. You met Igor.” The crazy man said 
talking fast with his hands and arms going every-
where as he talked.

“I thought his name was Gregor.” Brad objected.
“Gregor, Igor, what’s the difference?” Said the doc-
tor. “What’s important is what I have here. Look in 
these bottles. In these bottles I have the final two 
formulas for bottling the most important need man-
kind has ever had. Yes, I have perfected the formula 
to bottle love. Think of it Brad. You too Janet. If I 
can bottle love, nobody will be unloved ever again. 
They can just drink my formula and, whammo, in-
stant love.”
“But that doesn’t really make sense because…..” Ja-
net started to say but she couldn’t interrupt.
“THIS IS PERFECT.” The doctor yelled throwing 
his arms all around him. “The formulas are at their 
perfect moment right now. We have to get an ex-
periment done. Now, formula number one, its ready. 
Igor come here, drink this.” And he handed his bent 
over servant the vial with some of the fluid that was 
supposed to be love. Igor drank it, then he began to 
twitch and make weird noises.
“EEK, IKE, OOPS, YOWZA!” Igor said and then he 
fell to the ground. He didn’t exactly stand back up 
but got up on his hands and knees. “Arf.” He barked. 
“Arf arf” and he began panting and acting exactly 
like a dog.”
“Oh my.” Janet said quietly.
“You said a mouthful Janet.” Said Doctor Stein. 
“That’s all wrong. If you have love in a bottle, it 
shouldn’t turn you into a dog. We need more love in 
the world, not more dogs.” And he went to the coun-
ter and got a shot. “Here Igor, this is the antidote.” 
He gave Igor the shot. Igor rolled over to have his 
belly scratched then twitched.
“EEK, IKE, OOPS, YOWZA!” he said and then he 
stood up. “Master can’t we use mice or somebody 
else for these experiments? I am getting worn out 
turning into things.”
“You mean you have tried your love in a bottle on 
him before?” Brad said with outrage.
“Well yes.” The doctor confessed. “Those experi-
ments didn’t exactly work out. The first time it 
changed him into a lemur. Let me see then there was 

The Love of God (PART 1)
And hope does not disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by 
the Holy Spirit, whom he has given us. [Romans 5:5]

R I D D L E 
T I M E

Why was the picture 
sent to jail?
Answer for the Last Issue:
So he could tie the score

By: 
Philo Girgis

Kids & Youth

Happy birthday
Philopateer

Happy birthday
Joanna
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A value is something - a concept - 
that is important to us. Many of us 
value our friends, family members, 
etc. But we also value things like 
honesty, respect, professionalism, 
love, relaxation, and so forth. This is 
Part One in a series about VALUES. 
Why are values important, and 
how do they impact the lives we 
lead? Simply put, we organize our 
priorities and activities around our 
values. For example, if you value 
working and feeling as though you 
are contributing to society, you will 
try very hard to land a job that al-
lows you to do so. Similarly, if you 
value spirituality, you will make 
efforts to seek out ex-
periences that bring 
you closer to God. 
When we don’t live 
our lives in keeping 
with our values, we 
become distressed, 
dissatisfied, and feel 
unfulfilled. This is 
because we real-
ize that things we cherish or enjoy 
are not being projected and en-
hanced in our daily experiences. 
The first step is to identify a few of 
your values. Make a list! I value....
-God and spirituality 
-mental, emotional, and physical 
wellness 
-friends and family 
-my work and studies 
-relaxation 
-positive thinking 
-enjoyable hobbies (reading, co-
louring, sports, etc)  
...And so forth. 
Making a list like this is super help-
ful, as it allows us reflect on the things 
we like - and want - out of our lives. 
In order to align our lives with our 
values, we need to try 
to seek out activities 
and experiences that al-
low us to live out these 
concepts. Of course, 
this is not always 100% 
possible. For example, 
I may value - or prefer 
- a job that allows me 
to sleep in every morn-
ing. But this may not 
be feasible. As well, it 
is important to separate 

preferences from values. I would 
LOVE to sleep in each day, but this 
not a value. A value could be relax-
ation and balance. To align this, I 
can try to get a job that allows me 
to work and help others, but also 
has somewhat flexible times that 
permits me to relax and take breaks. 
Something else to remember is that 
life does not always allow us to 
100% get our way. For example, 
you might value mental health, but 
situations occur that make you feel 
depressed, anxious, frustrated. etc. 
This can cause you to feel even 
more distressed, as something you 
value is not being realized in your 

life. What do you do 
then? Remember: you 
cannot always control 
situations around you. 
When this happens, it 
is important to reflect 
on how you can use 
your values to cope with 
life. For example, if 
you value mental well-

ness and you feel distressed, think 
about how you can enhance or live 
your values out - despite the situa-
tion. Perhaps you can take a walk, 
call a friend, make your favou-
rite food, etc. Does living out your 
value in this can change your situa-
tion? No - you are still dealing with 
a stressful time. BUT choosing ac-
tions and experiences (within your 
control) permits you to navigate the 
ups and downs life throws at you. 
I encourage you to take time to re-
flect on what you truly value in 
life. Next time, we’ll discuss what 
happens when your values are not 
reflected in your life - and how to 
handle those situations. Stay tuned 
for Part Two!

Living According 
to Your Values

Part One
Is it just me or is life get-
ting faster?  It can’t be just 
me can it?  I don’t know 
what it is but the more I 
desire to get my life in or-
der and under control, the 
faster and more chaotic 
life seems to get. 
Always on the run…late to 
an appointment…stuck in traffic…got 
2 hours worth of errands to run in 45 
minute lunch break.  Busy, busy, busy.  
Finish one busy season and the next 
one is even more busy.  ENOUGH!!!!
Believe me, no one knows the stress 
of a busy life more than me – espe-
cially these days.  Between the re-
sponsibility of shepherding a church 
or leading my family or just trying to 
be faithful in my walk with the Lord, 

it just seems like I can’t get caught up 
on everything.  One task gets done 
and two more are waiting right around 
the corner to take its place.
I’m not alone am I?  My question for 
you today is this: where do you turn 
when you are stressed?  Where do you 
go when you are at the end of your 
rope?
“Come to Me, all you who labor and 
are heavy laden, and I will give you 
rest.” Matthew 11:28-30
Have you learned how to turn to the 
Lord?  It›s not as hard as it sounds.  
Turn to Jesus.
My guess is that most of us have a 
place where we turn to, but it may not 
be the Lord.  We may turn to TV or to 
friends or to our jobs.  We may turn 

to a bad habit or some oth-
er pleasure-inducing vice.  
Those things may or may 
not be bad, but they certain-
ly won›t give you what you 
need.  They won›t give you 
the rest that you›re looking 
for.
Jesus didn’t come to this 

earth to make your life more difficult.  
He came to give you REST – as He 
did for the Samaritan woman [see 
John 4], as He did for Zacchaeus [see 
Luke 19], and as He did for the sinful 
woman [see Luke 7].  But we must do 
our part.
All of those people who found rest 
had one thing in common…THEY 
CAME TO JESUS!  
They didn’t sit around sulking.  They 

didn’t complain.  They came to Jesus.  
Even though they may not have known 
what He had to offer – they knew that 
the solution was in His hands.
Can you come to Jesus when you are 
tired and weary?  Do you trust that He 
will give you rest?  Or are you seeking 
your rest elsewhere?
The Lord is making a very sweet invi-
tation to all of us today.  He offers us 
REST – something that all of us are 
searching for.  And the gift is freely 
offered to you today.  Will you seek 
it out?  Will you take Him up on the 
offer that He is making?
No matter what may be weighing you 
down today, God is telling you: Come 
to Me and I will give you rest.  
All you need to do is come to Jesus.

IN	NEED	OF	A	“COME	TO	JESUS”	MOMENT?
Father Anthony Messeh

  Travel agent needed 
                  For a busy Scarborough 
                       Travel agency

One year experience required
Proficiency in computers required. 

Fluent in Arabic and English. 
To apply, please call 416-994-5822 

or email: travelconsultant600@gmail.com
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1 844 355 6939

Dear	Friends,
Justin	Trudeau	is	failing	to	pro-
tect	 Canada’s	 immigration	 sys-
tem.
While	 thousands	of	 people	 fol-
low	 the	 rules	 and	 wait	 in	 the	
proper	 lines,	 sometimes	 for	 a	
very	long	time,	to	come	to	Can-
ada	legally	and	join	our	Canadi-
an	family,	Justin	Trudeau	is	let-
ting	others	skip	the	line	and	put	
themselves	first.	
Since	 the	 beginning	 of	 2018,	
more	 than	 6,300	 people	 have	
crossed	our	border	illegally.
In	 fact,	 there	 are	 even	 more	
people	seeking	asylum	illegally	
than	those	seeking	it	legally.

Instead	of	making	sure	everyone	
follows	 the	 same	 rules,	 Justin	
Trudeau	 is	 encouraging	 people	
to	break	our	laws	and	undermine	
our	immigration	system.
Conservatives	 welcome	 new	
Canadians.	 We	 want	 people	
from	around	the	world,	from	all	
backgrounds	 to	 be	 able	 to	 join	
our	Canadian	family.
But	 the	 rules	 have	 to	 apply	 to	
everyone.
That’s	only	fair.

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parlia-
ment for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

asYlUm seekers
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Bus : 416 391 3232 Fax : 416 391 0319
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SOLD

د. سمير جرجس 
ومدام أماني جرجس 

يهنئون
األستاذ / فريد 

ميخائيل
بزفاف 

كريستوفر و ساره

أطيب التمنيات 
للعروسني 

بحياة سعيدة 




