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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

Dalya Tadros
Financial Services Representative

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance

Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com

Insurance

Agent

بعد حادث 

الإنذار الكاذب: 

ت�سا�ؤالت حول اأ�ستعداد 

اأونتاريو ملواجهة 

الطوارئ النووية

بعد 3 �سنوات من تطبيقه... ف�سل قانون بناء الكنائ�س يف 

حل التوترات الطائفية اخلا�سة مبمار�سة ال�سعائر الدينية

اإختيار زعيم جديد حلزب املحافظني يونيو 

املقبل... �هذه اأبرز االأ�سماء املر�سحة  
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أغـابـي

اشرف لوقا: 2482-704-647 - مخلص مرقس: 647-861-1566

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

tel: 905-604-9020
3636 steeles ave. e. #121
across from the new st. Mark cathedral (west side)

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121
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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

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

يوليو  أول  حتدد  أونتاريو 
البطاقات  إلنتهاء 
ذات  البيضاء  الصحية 

اخلط األحمر
.................................ص9

 : سمالوط  مطرانية 
جى  الدى  غرامة  قرار 
العمودين  بقرية  خاص 

فقط
...............................ص11

الوصايا  أو  النصائح 
في  للحياة  الضريبية  

كندا
..............................ص 19

إجراء غير مسبوق.. بابا 
امرأة  يعني  الفاتيكان 

في منصب رفيع
...............................ص11

راأي املحـــــــرر

ميجان �هاري .. �هم احلياة ال�ساخبة

اإعالن الأمريان هاري و ميجان،  العامل علي خرب  اأ�ستيقظ  اأيام  منذ 

عن اإعتزالهما لدورهما امللكي والإنتقال للعي�ش بني بريطانيا وكندا، 

للملكة  دعمهما  علي  التاأكيد  مع  التفكري،  من  اأ�سهر  بعد  وذلك 

والعائلة امللكية، ليكرر هاري بعد 84 عام ما فعله جده امللك اإدوارد 

بعد  بريطانيا  تنازل عن عر�ش  والذي  احلالية -  امللكة  الثامن - عم 

للقوانني  باملخالفة  �سيبم�سون«  »والي�ش  الأمريكية  من  زواجه 

للمقربني،  اأو  امللكية  للعائلة  مفاجئ  يكن  مل  هاري  قرار  امللكية. 

و�سط كم كبري من الأخبار وال�سائعات منذ اليوم الأول لزواج هاري 

الغرية  ب�سبب  ووليام  هاري  ال�سقيقني  بني  اخلالفات  حول  وميجان 

بني الزوجتني، ميجان ماركل و كيت ميدلتون. خالفات اأنحازت 

ميجان.  ح�ساب  علي  ميدلتون  ل�سالح  الربيطانية  ال�سحافة  فيها 

بالإ�سافة اإيل �سكوي هاري وميجان من تدخل ال�سحافة الإجنليزية 

الدائم يف حياتهما ال�سخ�سية، و�سلت لتناول تاريخ الأمرية ميجان 

الفني املتوا�سع قبل الزواج، ومقاطعتها لأبيها، ف�ساًل عن العن�سرية 

�سورة  ين�سر  �سي«  بي  »بي  الـ  �سحفيي  اأحد  جعلت  والتي  جتاهها 

مل�سوري  هدفًا  ميجان  اأ�سبحت  اأن  وبعد  بالقرد.  طفلها  ت�سف 

وخوفًا  اإ�ستياًء  حمل  مما  »التابلويد«،  �سحافة  وتنمر  »الباباراتزي«، 

من قبل الأمري هاري من اأن تالقي زوجته م�سري اأمه الراحلة الأمرية 

ديانا، ب�سبب مالحقة ال�سحفيني لها حتي ليلة وفاتها. 

هاري  الأمري  الزوج  يجعل  الذي  ما  هو  الأهم  ال�سوؤال  ويبقي 

املرفهة  احلياة  ترك  من  ميجان  والزوجة 

»�ساحب  واألقاب  كين�سينجتون،  بق�سر 

ال�سمو امللكي« ، والأمن الإ�ستثنائي بالق�سر 

لعملهم  الكبري  املادي  والدخل   ، الربيطاين 

كاأفراد بالعائلة املالكة، بل الإ�سطرار لإعادة 

مبلغ 2.5 مليون جنية اإ�سرتليني قيمة جتديد م�سكنهم بقلعة وند�سور 

الربيطانية.. ما �سبب ترك كل ما �سبق؟. والأجابة هي فقط الرغبة 

من  اخلالية  الب�سيطة  احلياة  اأن  فاحلقيقة  لهما،  يحلو  كما  العي�ش  يف 

ال�سهرة واملتاحة للمليارات من الب�سر بالعامل يتمناها من يفتقدونها، 

فال�سهرة لها ثمن من حريتك وحياتك، عربت عنها الأمرية ميجان 

لكاتبة مبجلة فورب�ش الأمرييكية بالقول، »اأن النا�ش خمطئة اأن ظنوا 

اأن احلياة املرفهة والإمتيازات حتمي �ساحبها من الكفاح، فالأعباء ل 

تختار النا�ش علي اأ�سا�ش ال�سلطة اأو املال اأو اجلمال ، واأن الأعتبارت 

حياتك،  بها  تعي�ش  اأن  يجب  التي  للطريقة  الآخرون  ي�سعها  التي 

تعقيبه  يف  هاري  الأمري  عنها  عرب  وكذلك  جدًا«.  ثقياًل  عبئا  متثل 

علي قراره بالرحيل عن الق�سر بالقول، » تظاهرنا بال�سجاعة ولكن 

اأخر  يكونا  لن  وهاري  ميجان  باأن  القول  وميكن  يو�سف«.  ل  الأمل 

الأبناء والأحفاد  العديد مثلهما من  القرار، و�سرني  اأتخذا هذا  من 

بالعائلة امللكية يف الأعوام املقبلة ... ولهذا عزيزي القارئ فاأن احلياة 

الب�سيطة التي نحياها قد متثل حلمًا لغرينا فلن�ستمتع بها. 

 ابرام مقـار
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كي  احلياة  في  فرصة  انسان  لكل 
بالتدريج  ويتقدم  بنفسه،  يرتقي 
نحو نُسخة مطورة من ذاته، نُسخة 
معيشية  مرحلة  نحو  به  تنتقل 
من  أفضل  ومادية  ومجتمعية 
اآلن،  عندها  يقف  التي  املرحلة 
تلك  إلى  الوصول  يتطلبه  ما  ورغم 

عميق  إميان  من  املُطورة  النسخة 
التعلم  في  هائل  ومجهود  بالذات، 

والعمل، وتضحيات بالوقت واملال مهما كان قليالً 
ليس  الهدف  هذا  أن  إال  البدايات،  في  سيما  ال 
ُكل من حققوا  بني  املُشترك  والعامل  ُمستحيالً، 
الرغبة  هو  ُمبهرة  لنا  تبدو  التي  القفزات  تلك 
العارمة والشغف الصادق مبا يطمحون لتحقيقه، 
بحيث يبدو لهم األمر مثل تذكرة ذهاب بال عودة 

في اجتاه واحد نحو النجاح املنشود.
كل شخص قادر على فعل ذلك بالتدريج إذا دفع 
الثمن، ُكل شخص مهما بدا لك تافًها أو فاشالً 
امُليطني  توقعات  مستوى  من  أقل  أو  عاجزًا  أو 
حتفظ  التي  قوانينه  فيه  نعيش  الذي  للكون  به. 
اتزانه، وتلك القوانني ال يُهمها املاضي فيما يتعلق 
هل  اليوم..  يُهمها  بل  اإلنسان،  أهداف  بتحقيق 
يستحق  ما  وفعل  حسًنا  بالًء  اليوم  فالن  أبلى 
بابًا  له  سنفتح  غًدا  حسًنا؛  هدفه؟  نحو  تقريبه 
فالن  صعد  هل  أسرع.  ُمبتغاه  نحو  يُقربه  جديًدا 
درجة  أمامه  سيرى  غًدا  حسًنا؛  درجة؟  اليوم 
وسنرى  هدفه،  نحو  السلم  درجات  من  جديدة 
له  لنتيح  عليها  ويصعد  الفرصة  ينتهز  كان  إن 

هكذا  ال..  أم  غٍد  بعد  جديدة  درجة 
تسير األمور. فات موعد ركوبك أحد 
القطارات؟ هناك رحالت أخرى قادمة 
دروس  من  استفدت  إذا  بانتظارك 
احلياة السابقة وجتنبت تلك األخطاء 
التي ماتت وسينساها اآلخرون بعد 

زمن.
الوعي  ذوي  من  البشر  بعض 
والتجارب  الضيق  واألفق  املُنخفض 
الضئيلة يندهشون إذا صادفوا شخًصا كانوا ذات 
يوم يحتقرونه باعتباره أقل منهم علًما أو ماالً أو 
ذكاًءا، وبعد غياب أعوام صار أرفع منهم في املنزلة 
فساد  فُيفتضح  واملادية،  واملعرفية  امُلتمعية 
ودناءة  واحلسد  واخلسة  باحلقد  املعجون  معدنهم 
أو  االنتقاص من شأنه،  مُلاربته،  ويسعون  النفس، 
التخريبية  تلك اجلهود  آثار  تشويه ُسمعته، لكن 
غالًبا ما تكون محدودة بوقٍت قصير غير مستمر، 
خصوًصا حني يكون ذاك اإلنسان ُمفعًما بالطاقة 
هدفه  عن  تركيزه  تشتيت  بعدم  مهتًما  والثقة، 

في اجتاهات أخرى ال تخدم رسالته في احلياة.
وامُلترعني  والُعلماء،  واملُبدعني،  الفنانني،  َكبار  إن 
أعماٍل  من  قدموه  ما  أمام  اليوم  ننبهر  الذين 
وألرواحنا  الفائدة  اليومية  حلياتنا  وهبت  عظيمة 
نحو  تركيزهم  حصر  بينهم  يجمع  البهجة 
ميتاز  الذي  زمننا  وفي  وحده،  األساسي  هدفهم 
بكثرة املُلِهيات واملُشِتتات؛ على ُكل صاحب هدف 
ال  املسألة كي  لتلك  وانتباًها  وعًيا  أكثر  يكون  أن 

تنزلق خيوط اللعبة من بني يديه، ويتبدد احللم.

هدفك ي�ستحق الرتكيز

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
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اخلاصة  وامللتهبة،  السياسية  باألحداث  ملء  العالم  أن  رغم 
بسد النهضة وليبيا والطائرة األوكرانية، واجراءات عزل ترامب، 
وسائل  مختلف  في  تناولها  يكثر  املوضوعات  هذه  كل  أن  إال 
ولكن  السياسي،  االقتصاد  في  تخصصي  بحكم  اإلعالم 
هناك موضوع آخر جذبني وسيطر على كامل اهتمامي نظرا 
لكوني أصبحت جزء منه منذ فترة، وهو يتعلق بحكايتنا مع 

سيفني،  أبو  والقديس  ميخائيل  املالك  املالك، 
في  كنيستهم  كاهن  عطية  ميخائيل  وأبونا 
ولكننا  جميلة،  حكايات  لهم  كثيرون  الفال. 
احلكايات،  هذه  ملثل  والتسجيل  للتوثيق  نفتقد 
نفسي  أجد  والبحثية،  الصحفية  ولطبيعتي 
متاحة  لتكون  األمور  هذه  مثل  بتوثيق  مهتما 
املهتمني  من  اآلخرون  وليتشجع  بها،  يهتم  ملن 
أو القائمني على أمور هذه املؤسسات، لالهتمام 
احلالي  للجيل  والتسجيل،  التوثيق  بعملية 
الستكمال  نبراسا  لتكون  القادمة،  واألجيال 

طريق النور.
متواضع  حقيقي  أب  لإليبارشية  أصبح  أن  منذ  خاصة 
رعية وشعب  وصلواته خلدمة  ويبذل جهده  للشعب،  ومحب 
إيبارشيته، الذي تهلل قلبه وفرح كثيرا منذ قدوم أبينا احلبيب 
عن  الساهر  األسقف  بولس  األنبا  اجلليل  احلبر  نيافة  واملكرم 

إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا. 
على  عاما   41 مرور  هو  املوضوع  هذا  لتناول  شجعني  وما 
 ،1979 يناير  في  كاهنا  عطية  ميخائيل  احلبيب  أبينا  سيامة 
أبونا ميخائيل عطية الصحة ربنا  وهي مناسبة ألدعو جلناب 
يبارك كهنوته سنني عديدة وأزمنة سالمية مديدة. وتهنئتي 
هناك ستكون عبارة عن توثيق ورصد ملبة ورعاية وأبوة جزء من 
واخلادمات  اخلدام  وأسرة  عطية  ميخائيل  أبونا  به  يقوم  كثير 
أبو  والقديس  ميخائيل  املالك  كنيسة  في  والشمامسة 

سيفني في الفال.  
منذ  سنوات،  منذ  بدأت  ميخائيل  املالك  املالك،  مع  حكايتنا 
للمالك  تذكار  كل  في  »قرص«  تعمل  أن  حتب  زوجتي  كانت 
في  وتستمر  اجلميع،  منها  ليأكل  املنزل  في  لنا  ميخائيل 
حكي قصة املالك للجميع، وبعد أن انتقلنا إلي مدينة الفال 
املسافة  طول  بسبب  الصعب  من  كان  مونتريال،  من  بدال 
وهي  مونتريال  في  الكنيسة  لنفس  الذهاب  في  االستمرار 
التي  مارمرقس  كنيسة  والكرمية  العظيمة  األم  الكنيسة 
ندين لها كل حياتنا بفضل خدمة اآلباء الكهنة األجالء أبونا 
فيكتور  احلبيب  القس  وأبونا  عزيز  ميخائيل  القمص  احلبيب 
نصر، وفريق اخلدام والشمامسة هناك الذي يبذل جهدا كبيرا 
طول  بسبب  ولكن  بالكنيسة،  وبناتنا  أبناءنا  لربط  وعظيما 
املسافات واألحوال اجلوية الصعبة في كندا، والتي تعتبر قارة 
يصيبك  وأحيانا  الكبيرة،  مدنها  بني  املسافات  ذاتها،  حد  في 
القلق عندما يطلب أبناءك الذهاب والعودة من وإلي الكنيسة، 
خاصة في فصل الشتاء، الكئيب واخلطر بسبب أحواله اجلوية.

سيفني  أبو  مرقوريوس  العظيم  القديس  مع  حكايتنا  أما 
ينيح  اهلل  طما،  أسقف  فام  األنبا  نيافة  املتنيح  إلى  فتعود 
أنها  لنا  فقال  وسألناه،  حامل،  زوجتي  أن  علم  عندما  روحه، 
داوود  أحب  كنت  وملا  فيلوباتير.  تسموه  والزم  ولد  في  حامل 
يجمعنا  أن  يحب  أطال اهلل عمره، كان  أبي  ألن  والنبي،  امللك 
قراءة  ويحب كثيرا  أبي  وكان مييل  ونحن صغارا،  اإلجنيل  لنقرأ 
النبي، واسمه، فطلبنا احلل من  داوود  املزامير، فأحببت كثيرا 
نيافة األنبا فام اهلل ينيح روحه لنسمي الولد ديفيد فيلوباتير، 

وحصلنا على بركته.
نبحث عن كنيسة جديدة، فكانت  أن  املنطقي  ولذا كان من 
أبو  مرقريوس  العظيم  والقديس  ميخائيل  املالك  كنيسة 
الكنيسة ألول مرة، تشعر  أن تدخل  سيفني في الفال. مبجرد 
بأنك في كنيسة قبطية أرثوذكسية »مصرية خالصة نقية«، 
الكل يقوم بتحيتك ويسألك أنت جديد؟ أنت مني؟ أهال وسهال 
بكم بينا. ال أنسى زوجتي وأوالدي وأنا أول مرة ذهبنا للكنيسة، 
من  وجدناها  التي  واالستقبال  الترحيب  بطريقة  وفرحتنا 
الرغم  أننا مهاجرون جدد، على  يعتقدون  والذين كان  اجلميع، 

من أننا كنا في كندا منذ سنوات.
أبونا  احلبيب جناب  أبينا  الكنيسة  راعي  وعندما تعرفت على 
اعرف  أن  استطعت  بركته،  على  وحتصلت  عطية،  ميخائيل 
الكنيسة،  شعب  بني  واألبوية  املرحبة  الروح  هذه  تسود  ملاذا 
بأن  ويشعرنا جميعا  تفرقة،  بال  كأبنائه  يعاملنا جميعا  فهو 
الكنيسة كنيستنا وبيتنا، وأن كل من يأتي، يأتي ليقابل الرب 
ميخائيل  احلبيب  أبينا  أبوة  بجانب  األمر،  في  اجلميل  يسوع. 
ويتعامل  كثيرا،  األطفال  يحب  فهو  للجميع،  احلانية  عطية 
معهم كما تعامل السيد املسيح مؤكدا علي دعوا األطفال 

يأتون إلّي وال متنعوهم ألن ملثل هؤالء ملكوت السموات. 

أبونا ميخائيل عطية يرعي بكل محبة وأمانة وأبوة حانية كل 
شعب الكنيسة، ويعجبني كثيرا عندما يأتي ذكر نيافة احلبر 
اجلليل أبينا احلبيب األنبا بولس، حيث يحلو ألبونا ميخائيل أن 
يقول إنه األسقف الساهر عن إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق 

كندا. 
قدسه  وتعتبر  وأسرته  عائلته  كلها  فالكنيسة  أسرته،  أما 
الصغيرة،  أسرته  عن  احلديث  عند  لكن  أبوها، 
قريبة  جورجيث  تاسوني  زوجته  السيدة  أن  جند 
مع  تتعامل  »ماما«  يلقبها  والكل  اجلميع،  من 
اجلميع على أنها أمهم، التي تتصل تطمئن على 
حضور  وأهمية  بركة  عليهم  وتؤكد  أحوالهم 
وتساعد  األبناء،  مع  املنزل  في  والصالة  الكنيسة 
أبونا ميخائيل  عائلة  يحتاج في خدمته.  كل من 
للعائلة  ونقية  حقيقية  صورة  الصغيرة  عطية 
واملتواصلة  واملبة  والباذلة  املتواضعة  املسيحية 

مع كل الشعب في الكنيسة.
فهي  الكنيسة  في  واالجتماعات  اخلدمة  عن  أما 
مع  ومتواضعني  محبني  واخلدام  واخلادمات  رائعة،  من  أكثر 
أنني  كما  أسماءهم  كل  لذكر  املال  يسع  وال  وبناتنا،  أبناءنا 
ال أعرف كل األسماء، وليعذروني في ذلك، ألن اخلدمة تغطي 
كل املراحل العمرية، بدءا من عمر احلضانة وما قبل االبتدائي 
اخلادمات  من  فريق  واجلامعي.  والثانوي  واإلعدادي  واالبتدائي 
واخلدام ملدارس األحد أذكر منهم بكل محبة مع حفظ األلقاب 
شحاتة  وعماد  وفيليب  فرج  وبوال  فيليبس  ورامي  عادل  راجي 
وبيشوي بولس وشنودة وكارل ومرمي وماروا وسيلفانا وجوزيف، 
وغيرهم من خدام وخادمات مع مدام إيناس حنا خلدمة اجتماع 
ننسي  أن  ميكن  وال  االبتدائي،  مرحلة  في  لألطفال  االجنيل 
املتواضع  والشماس  احلكيم  املهندس  داوود  يوسف  األستاذ 
واألستاذ يحي واالستاذ شريف الذي يهتم كل أسبوع بتوزيع 
تبكي  التي  الصغيرة  األطفال  علي  وحلويات  شيكوالتات 
خالل القداس أو بعد القداس واألستاذ رجائي واألستاذ مختار 
األستاذ  والعزيز  صبحي  جورج  واألستاذ  رمسيس  واألستاذ 
والتي  املطبخ  خدمة  عن  أما  كثيرين.  وغيرهم  بطرس  ماجد 
يديرها فريق من اخلادمات املتهدات في محبة وتواضع بقيادة 
مدام مرمي، التي تعتبر مايسترو يجعل اجلميع يحترمه ويحبه، 

ويلتف حولها كبناتها وأبناءها.
في  وتتمتعن  املقدس  الكتاب  تفهم  أن  تريد  كنت  إذا  أما 
تفسير آياته، فإن اجتماع الكتاب املقدس لألستاذ فوزي اخلادم 
والشماس األمني فإنه أفضل طريقة لتستمتع بفهم وقراءة 
الكتاب املقدس وربط األناجيل واآليات مبوضوعات محددة، هذا 
املعلومات  من  موسوعة  أنه  تشعر  واملتواضع  األمني  اخلادم 
طريقة العرض الشيقة، دائما في اجتماعه نتعلم ونستفيد 
ونحصل على معلومات وربط يجعلك تفكرك بصورة مختلفة 
في قراءتك للكتاب املقدس، فضال عن تعلميه االحلان القبطية 

اجلميلة واملعزية ملتلف الفئات العمرية.
كما أنني أحيانا يسعدني احلظ وأنا انتظر انتهاء مدارس األحد 
سمعان  اجتماع  احلكماء  اجتماع  إلى  استمتع  أن  ألبنائي، 
وقضايا،  موضوعات  من  فيه  يطرح  ما  يأسرني  الذي  الشيخ، 
ويواظب على املشاركة فيه عدد كبير من حكماء الكنيسة، 
للقراءة  املقدس  الكتاب  من  موضوع  يطرح  الترانيم  بعد 
والتحليل في صورة تعبر عن خبرات كبيرة ورؤية سديدة لكل 
املشاركني فيه، تشعرك أنك تتمني أن تنضم لهذا االجتماع 

لكل تتعلم وتستفيد أكثر.
نعم نحن في حاجة لتوثيق ما تقوم به كنائسنا، ألن ما تقوم 
مرقوريوس  العظيم  والقديس  ميخائيل  املالك  كنيسة  به 
حاجة  في  ولكننا  كثيرة،  كنائس  في  يجري  سيفني  أبو 
سفينة  تعتبر  الكنيسة  وأن  خاصة  عليه،  األضواء  لتسليط 
وبناتنا  أبنائنا  علي  فيه  نطمئن  الذي  األمن  واملكان  اخلالص، 
املتمع  في  الصحيح  والطريق  السليم  التفكير  ليعلمهم 
األول  اجليل  تقلق  التي  واملاطر،  بالتحديات  املمتلئ  الكندي 
من املهاجرين، وهذا أمر طبيعي ألننا ال نستطيع أن نتخلص 
كنيستنا  ومبادئ  قيم  وقبلها  األصيلة،  املصرية  تريبتنا  من 
وبناتنا  أبناءنا  يتمسك  أن  نحب  إذ  األرثوذكسية،  املسيحية 

بهذه القيم واملبادئ، هم وأحفادهم. 
مرة أخري، أبينا احلبيب ميخائيل عطية، كاهن كنيسة املالك 
ميخائيل والقديس أبو سيفني في الفال، مبناسبة مرور 41 عاما 
على كهنوتك وابوتك لنا شعب الكنيسة، نقول لقدسك ربنا 
وأزمنة سالمية  أبونا سنني عديدة  يا  يبارك خدمتك ورعايتك 
بصلواتك  وأبوتك  وخدمتك  برعايتك  الكنيسة  وتنمو  مديدة، 
مع بركة وصلوات أبينا احلبيب نيافة احلبر اجلليل واملكرم األنبا 
وشرق  ومونتريال  أوتاوا  إيبارشية  عن  الساهر  األسقف  بولس 

كندا.

حكايتنا مع املالك 

واأبونا ميخائيل عطية

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

1-844-355-6939



ال�صبت 25 يناير 2020 - ال�صنة ال�صابعة -  العدد اخلام�س واخلم�صون بعد املائة 5

   كانت هناك خرافة سائدة في عهد سقراط: 
»أن األوزة متوت، وهي تغني“!

من  كاللعنة كل  تنتاب  اخلرافة،  هذه  تزال  وما 
يقول: “أن هناك من ميوت في حبه، وهو يغني”!   
ومع ذلك... فهناك أغاٍن، يُعّبر فيها املبني عن: 

موتهم أحياء في حبهم!

   وهناك أغاٍن، تستحق أن منوت أحياء في حبهاـ 
أن نحيا فيما نحبه؛ ألن  الصحيح  أنه من  مع 
املتوهجة  وأحلانها  باملعاني،  املتألقة  كلماتها 
بالعبقرية، ومالئكية الصوت الذي يشدو بها، 
وعواطف  متدفقة،  مشاعر  إلى  تصطحبنا 
نبيلة سخية، جتاه األم، وجتاه األب، وجتاه األوالد، 

وجتاه احلبيبة، وجتاه الوطن!

   ومع أن كلماتها قليلة، إال أنها، في مغزاها، 
تصبح وسيطاً بني السماء واألرض!

   من تلك األغاني، أغنية كلماتها متضي على 
هذا النحو:

   “بحبِك وحشتيني..

   “بحبِك وأنت نور عيني.. 

   “ده وأنِت مطّلعة عيني..

   “ بحبِك موت..!

   الذي أثار فكري في هذه الكلمات، ليس تعبير: 
“املبة قوية كاملوت” كما  فــــ  “بحبِك موت”؛ 

يقول سليمان احلكيم!

   وإمنا ألن املغني ـ كحبيب أو نيابة عنه، يحب 
حبيبته “موت”... رغم كونها: “مطّلعة عينه”!

ولو  زوجته،  الزوج  يحب  ال  ملاذا  وتساءلت:     
“مطّلعة عينه”؟!.

   وملاذا ال يحب األخ أخاه، ولو “مطّلع عينه”؟!.. 

“مطّلع  ولو  الصديق صديقه،  وملاذا ال يحب     
عينه”؟!..

   وإجماالً..

ولو  اإلنسان،  شبيهه  اإلنسان  يحب  ال  ملاذا     
“مطّلع عينه”؟!..

...،...،...،   

   هل ألننا نعتقد أنها مجرد أغنية عابرة، وأنها 
ال تعبر عن مشاعر من القلب، ومن إرادة صادقة 

مخلصة؟!

   أم ألن أصعب املشاكل وأشدها، التي نعاني 
من  احلب  انتقال  كيفية  في  تتمثل  منها، 

اللسان إلى القلب، ومن ثم إلى اآلخرين؟!

نهارنا،  به  نبدأ  أن  يجب  الذي  احلب،  ألن  أم     
لم  يومنا،  طوال  قلبنا  طيات  في  ونحمله 
يصبح بعد هو قصتنا غير القصيرة، وأغنيتنا 

املتارة واملفضلة؟!
...،...،...،   

   ما تزال األغنية تصدح، كعادتها!

   وفي احلب، ما يزال اآلخر وسيطاً بيننا وبني 
أنفسنا!

عـادل عطيـة

على صدى أغنية!لقاء

وقد  األقربون،  أقرب  ينتظر  بعضهم 
أو زوجه  زوج  أو  أم  أو  ينتظر بعضهم أب 
ينتظر  ورمبا  أخت  أو  أخ  أو  ابنة  أو  ابن  أو 
ويصل  دقائق  ورمبا  قليلة  صديق، ساعات 
األحباب الذين رمبا لم نراهم منذ سنوات، 
هذا  داخل  واألسئلة  األفكار  تتصارع  ثم 
هل  تغير؟  هل  اآلن؟  يبدو  كيف  املنتظر، 
مازال يعشق كرة القدم والذهاب إلى دور 
السينما؟ هل مازال يحتفظ بخفة الدم 
حياتي؟ كيف  في  نظيرتها  أرى  لم  التي 
دقائق  أعانقه  سأظل  اللقاء؟  سيكون 

تضيع  أن  يجب  ال  كثيراً،  أفتقده  فأنا  ساعات  ورمبا 
حلظة واحدة من اآلن.

قمت بتحضير برنامج يومي لنا كي ما نفعل سوياً 
الغربة  املاضي، لعن اهلل  كل شيء كما تعودنا في 
الفراق،  من  يوم  كل  ميوت  بعضنا  األحباب،  فرقت 
بدونهم،  رائحة  وال  طعم  بال  احلياة  يحيا  وبعضنا 
الفراق؟  هذا  كل  هو  وحتمل  أنا  حتملت  كيف  عجباً 
سأذهب  وقتها...  ليس  اآلن؟  األفكار  هذه  ملا  ولكن 
ملاذا  عجباً  انتظارا،  أطيق  ال  املطار،  شاشة  لتفقد 
اختفت الرحلة من على الشاشات؟ أصمت يا عقلي 
اآلن عن  يذيعون شيئاً  انهم  وأسئلة  أفكاراً  وكفاك 
رحلته...ماذا؟ ملاذا يريدون أن يتحدثوا إلينا في غرفة 
االنتظار  أطيق  ال  أنا  الرحلة؟  ستتأخر  هل  مغلقة؟ 
تلفاز  شاشات  في  اآلن  يذيعون  ماذا  هذا،  من  أكثر 

املطار؟ 
رحلته  نعم  رحلته،  أنها  طائرة،  حتطم  مشهد  أنه 
سقطت  هل  مجدداً،  اراه  لن  جيداً،  رقمها  أعلم 
ملاذا  الدنيا،  حسابات  من  أنا  سقطت  أم  الطائرة 
اتكأ  أين هو كي ما  أسقط وحدي على األرض اآلن؟ 

قد  للنجاة،  يوجد فرصه  أنه  البد  عليه؟ 
أن  يذيعون  ولكنهم  الناجني،  من  يكون 
أنتهي  هل  التحطم،  في  ذهب  اجلميع 
أم  الطائرة  سقطت  هل  شيء؟  كل 
أسقطوها؟ حتى السماء لم تعد آمنة، 
عائلة  ورائه  الضحايا  هؤالء  من  فرد  كل 

ستحزن ما تبقي لها من العمر.
فيها  لنا  ناقة  ال  أشياء  ثمن  ندفع  نحن 
وال جمل، نحن نفقد حياتنا وحياة األحباء 
أعرنا  أنا  وال  هو  ال  ملاذا،  نعلم  أن  دون 
أنا  وال  هو  وال  اهتماما  يوماً  السياسة 
متنينا انتصار هذا على، ذاك فلم يعنينا يوماً ال هذا 
وال ذاك، أحببنا اجلميع وأعطينا اجلميع ومتنينا اخلير 
نعرف عنه  ال  ثمن صراع  اآلن  ندفع  فلماذا  للجميع، 
شيئاً؟ يقولون إنهم أسقطوا طائرته باخلطأ، هل هذا 
العنجهية  بدون  الوحيد؟  خطأهم  أو  خطأكم  هو 
أكن  لم  واللسان  واألقدام  األذرع  بعضالت  والتباهي 
اآلن وأعيش ما تبقي من  البيت وحدي  إلى  سأذهب 

العمر مكسوراً أمتنى املوت كل حلظه حتى ألقاه؟ 
في بضع دقائق تعتذرون وتذهبون وتأكلون وتشربون 
كل  الثمن  ندفع  نحن  بينما  يحدث  لم  شيئاً  وكأن 
بنار  حترقونا  وال  تقتلونا  وال  قوم  يا  توقفوا  حلظة، 
فنحن  تعيش  الشعوب  أتركوا  لبعض،  كراهيتكم 
أن  نريدكم  هذا،  اعتذاركم  نريد  ال  احلياة.  نحب 
تتوقفوا عن لعبة املوت هذه، لعبة املوت التي منوت 
بصوجلانكم  تتمتعون  أنتم  وتعيشون  نحن  فيها 
ما  كي  يتاجر  وجميعكم  وعمائمكم  وتيجانكم 
جتارتكم،  عن  كفوا  وصوجلانه...  بعمامته  يحتفظ 
فالتجارة بأرواح الشعوب فجر وعار حتى لو كان من 

خلف صوجلان وحتى لو كان من خلف عمامة.

الطائرة لن تصل أبداً

بقلم: 

جورج مو�سى

“الضرورات تبيح املظورات” قاعدة أصولية )من 
أصول الفقه( أقرها الفقهاء واألئمة منذ زمن 
حالة  في  حياتهم  الناس  على  لتيسر  بعيد 
فمن  حياتهم.  يهدد  ما  أو  لألذى  تعرضهم 
يأكل  أن  املوت جوعا ميكنه  يخاف على نفسه 
ال  حتى  يأكله  ما  يسرق  أن  حتى  أو  ينقذه  ما 
أو  للعطش،  تعرضه  حالة  في  وكذلك  يهلك، 
إذا تعرض لألذى بسبب عقيدته فله أن يقول ما 
يخالف عقيدته حفاظا على حياته. وكما نرى 
لتطبيق  الفقهاء  ضربها  التي  األمثلة  كل  أن 
للحفاظ  الفردي  املال  في  تدور  القاعدة  هذه 

على حياة األفراد.
إال أن مع ظهور اإلسالم السياسي وخلط الدين 
بالسياسة من أجل الوصول إلى السلطة، وألن 
أي  ومتبدلة  متغيرها  بطبيعتها  السياسة 
ما  مطلق،  أي  ثابت  بطبيعته  والدين  نسبية 
في  يقع  بالسياسة  الدين  يخلط  من  يجعل 
ورطة كبيرة بني أن يجمد السياسة فيفشل أو 
يطوع الدين خلدمة السياسة فينجح. وهذا ما 
فعلته جماعات اإلسالم السياسي منذ نشأت 
اإلخوان  جماعة  فكانت  البنا  حسن  يد  على 
املسلمني هي أول من حولت قاعدة ” الضرورات 
األفراد  تخص  قاعدة  من  املظورات”  تبيح 
تستخدم  قاعدة  إلى  حياتهم،  على  للحفاظ 

في العمل العام. 
البنا على سبيل املثال في  فلم يتحرج حسن 
هيئة  من   1930 عام  جنية   500 على  احلصول 
اجلماعة  تتحرج  ولم  اإلجنليزية،  السويس  قناة 
إسماعيل  أو  امللكي  للقصر  خادمة  تكون  أن 
الفاشي،  املستبد  الوزراء  رئيس  صدقي 
طوال  البرجماتي  املنوال  هذا  على  واستمرت 

مع  وحتالفها  هذه  أيامنا  إلى  وصوال  تاريخها 
وكان  يسمونها،  كما  اإلسالم”  “عدوة  أمريكا 
املظورات”  تبيح  “الضرورات  دائما  الشعار 

و”مصلحة الدعوة”. 
كانت  السبعينات،  في  السلفية  ظهور  ومع 
بسبب  املسلمني  اإلخوان  تهاجم  ما  دائما 
دخول  مع  ولكن  امليكيافلية،  التصرفات  هذه 
السلفيني  حلق  السياسة  لعبة  السلفية 
باإلخوان حتى رأيناهم يحضرون عزاء شهدائنا 
في ليبيا في احد كنائس محافظة املنيا وهى 
بأعيادهم  املسيحيني  تهنئة  حترم  كانت  من 
تبيح  “الضرورات  أيضا  والشعار  األمس،  حتى 

املظورات”.
ولهذا وبعد أن حتولت هذه القاعدة من قاعدة 
فقهية يختص بها األفراد إلى قاعدة سياسية 
تتعامل بها اجلماعات واألحزاب الدينية، أصبح 
هذه  بني  فرق  هناك  هل  نسأل  أن  املشروع  من 
امليكيافلية  والقاعدة  األصولية  القاعدة 
أي  أرى  ال  أنا  احلقيقة  الوسيلة”؟  تبرر  “الغاية 
فارق بني القاعدتني. خاصة أن كل من قرأ كتاب 
يتكلم عنها  التي كان  الغاية  أن  يعرف  األمير 
بالشؤون  تتعلق  عامة  غاية  كانت  ميكيافلي 
السياسية وليس غايات فردية خاصة، وقد ألف 
غاية  اجل  من  األصل  في  الكتاب  ميكيافلي 

عظمى هي توحيد إيطاليا.
إخراج  أن  ارتياح  بكل  القول  نستطيع  فنحن 
املال  من  املظورات”  تبيح  “الضرورات  قاعدة 
ميكيافلية  إال  هي  ما  العام  املال  إلى  الفردي 
تصدعونا  فال  اإلسالمي،  الفقه  لباس  ترتدي 
السياسة  وأخالقية  نقاء  عن  باحلديث 

اإلسالمية.

ال�سرورات تبيح 

املحظورات والغاية تربر 

مؤمن سالّمالو�سيلة، هل من فارق؟

لبناين كندي اأُتهم بتفجري يف فرن�سا يطالب 

حكومة ترودو بـ 90 مليون دوالر 

تعوي�ض بعد اإطالق �سراحه

رفع األستاذ اجلامعي الكندي من أصل لبناني 
حسن دياب، املشتبه فيه الوحيد في التفجير 
شارع  في  يهودي  كنيس  استهدف  الذي 
كوبرنيك في باريس في 1980، دعوى قضائية 
إلى  سّلمته  ألّنها  الكندية،  احلكومة  ضّد 
تسقط  أن  قبل  توقيفه  جرى  حيث  فرنسا، 
في النهاية املالحقات عنه لعدم كفاية األدّلة 

ضّده.
وطالب دياب في دعواه احلكومة الكندية بتعويض مالي قدره 90 مليون دوالر كندي بتهم 

اإلهمال واملاكمة الفاسدة واخلداع وإساءة املعاملة.
آخرين في هجوم  وُجرح 40  أربعة أشخاص  ُقتل  أكتوبر عام 1980،  الثالث من  وكان في 
بقنبلة أمام كنيس في شارع كوبرنيك في وسط باريس، في هجوم كان يعتبر األول على 

اإلطالق الذي يستهدف اجلالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.
وفي 1999 خلصت املابرات الفرنسية إلى أّن املّتهم بالهجوم هو حسن دياب، وعلى األثر 
املّتهم، وهو ما حدث عام  الكندية تسليمها  الفرنسية من نظيرتها  السلطات  طلبت 

.2014
وفي 2018 أسقط قضاة التحقيق الفرنسيون املتخّصصون في قضايا مكافحة اإلرهاب 
عن دياب كل املالحقات القضائية »لعدم وجود أدّلة كافية« ضّده، فأطلق سراحه، وعاد 

إلى كندا.
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لشاب  العمر  من  والعشرين  السادسة  في  شابة  زوجة  أنا 
ممتاز خلقا ،   ولدّى ابنة وأنا وزوجي خريجان في إحدى الكليات 
العملية املرموقة ومنتلك مشروعا يتسق مع مهنتنا ونعمل 

فيه معا .  
وقد تفتحت عيناي للحياة ألعرف أن أبي احلبيب مريض بالكبد 
وكنت أخشى دائما خبر موته برغم أنه في طفولتي كان في 
قمة نشاطه ,  ولم يكن املرض قد حتكم فيه متاما بعد ,  وكان 
لكنه  اإلدارية ,   املناصب  أعلى  وبلغ  عمله  في  مرموقا  رجال 
أروي له عن مدرستي  املنزل كان صديقا في مثل سني  في 
وصديقاتي وأحزاني الصغيرة ,  وكان صديقا لصديقاتي وكن 
يحببنه واذكر اني كتبت ذات يوم قصة ساذجة وانا في السنة 
الثالثة االبتدائية فأخذها وطبعها على اآللة الكاتبة لكي 
باهتمام ,   الساذجة  أحداثها  في  وناقشني  بأهميتي  أشعر 

وكنت أراه في طفولتي بارا بجدي وجدتي ألقصى حد.
ويقبلها  أبيه  يد  على  ينحني  مناصبه  أعلى  في  وهو  وكان 
ويستشيره في كل أموره بالرغم من بساطة تعليم جدي ، 
  لو قارنته بأبي ،   وكنت أراه صبورا وحليما مع إخوته الذين 
ال يصبرون أو ال يصلون الرحم بنفس القدر ،   فكنت اسأله 
في غيظ ملاذا ال تتعامل معهم مثلما يعاملونك؟ فكان يرد 
إن لكل إنسان سلوكه وانه لن يستريح إال إذا تصرف هكذا، 
ولقد كنت متفوقة دراسيا وكان أبي فرحا بي ويستشيرني 
في كل األمور ليشعرني بأهميتي برغم أنني لم أكن االبنة 
لها  كان  منهن  بنات كل  أربع  بني  الثالثة  وإمنا  له،   الوحيدة 
لديه ما لي من املبة واالهتمام، وكنت في طفولتي وصباي 
عن  له  فأكتب  املنزل،   نفس  في  ونحن  الرسائل  أتبادل معه 
مشكلة وأقرأ رده على في خطاب يسلمه لي أو اكتب له عن 
حلم رأيته وانتظر تعليقه ولم يكن ينتقص أبدا من شأني 
أو شأن كتاباتي، وإمنا شبهني ذات مرة بالفالح الفصيح الذي 

كاد امللك أال يرد على رساالته ليستزيد منها  !!  
ثم مضت بي األيام،  فكان أبي مظلتي التي احتمي بها من 
العواصف وشريكي في كل حلم حلمت به ،  وكل ألم تأملته 
وعندما أصبحت آنسة كان يلحظ البثرة في وجهي قبل أن 
وهو  يقف  وكان  لي  ويحضره  الى عالجها  وينبهني  أحلظها 
الرجل املرموق لكي يعد لي  وألخواتي )  الكبدة االسكندراني (  
الذي يعاني  املزمن  التي نحبها ، وكل هذا وهو مريض بدائه 
أحيانا مضاعفاته وأحيانا أخرى يهدأ املرض ويستقر ، ونحن 
معه في كل حال إلى أن وصلت إلى الثانوية العامة واستجبت 
لرغبته في االلتحاق بكلية معينة مرموقة لم أكن أرغبها 
لكن كانت تكفي رغبته لكي أحقق له ما أراد ...  وكان يضع 
من  كل  ويعرف  شئوني  بكل  ويهتم  املذاكرة  جداول  معي 
أتعامل معهم حتى العامل الذي يحضر لنا الكيماويات في 
ال  حائرون  واألطباء  دما  ونزف  املرض  عليه  اشتد  ثم  املعمل، 
اجلامعية ،  الثانية  السنة  النزيف وكنت في  يعلمون مصدر 
ودخل املستشفى أكثر من مرة إلى أن اتضح أن لديه كلية 
مصابة باملرض اللعني فهل جزع؟ أبدا واهلل العظيم برغم ان 
سوء حالته العامة كان ال يشجع الطبيب أصال على تخديره 
وإزالة الكلية لكنه كان ال يشكو،  وكنت تشعر كأنه مريض 
باإلنفلونزا والصفائح الدموية تقل بنسبة مخيفة وال ميكن 
أن تتم العملية دون ارتفاع نسبتها ،  وجريت أنا وأختي جنمع 
جانبنا  إلى  ووقف  اهلل  ووفقنا  الكلية  طلبة  من  املتبرعني 
الكثيرون ، ثم متت العملية وجنحت برغم ارهاصات الفشل !!  
ومن عجيب  رحلة عصيبة،  بعد  املستشفى  أبي من  وخرج 
أن أبي ـ وكلنا بنات كما أسلفت ـ قد خرج من املستشفى 
وله ابن ذكر، وهو مهندس شاب رأى أبي جالسا على مقعده 
املنوط به ،  فإذا باملهندس يتقدم  العامل  املتحرك وقد تركه 
الذكر ..   ابنه  يعتبره  أن  منه  ويطلب  خدماته  ويعرض  اليه 

ويكون كذلك إلى أن يواري أبي الثرى وهو معنا؟ ! 
باملستشفى ،  الصيانة  مهندسي  من  املهندس  هذا  وكان 
شاب  طبيب  كان  وكذا  أبي ،   قلب  على  عزيزا  أضحى  لكنه 
الشخصية  حياته  في  رأيه  يأخذ  فكان  له ،  بالنسبة  آخر 
ابي  خروج  ومبجرد  صدره  وسعة  أبي  عقل  لرزانة  والعملية 

أزمة نفسيه حادة وهالوس  أنا في  من هذه العملية دخلت 
أفسرها بالضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له خالل 

مرض ابي ، فهل تعرف ماذا فعل؟
في كل مكان  ويصحبني  لي ..  يطعمني  نفسه  لقد سخر 
وعلى  النفس  أطباء  ويعرضني على  وهناك  بي هنا  ويسافر 
وكنت  جراحته ..   بعد  تلتئم  لم  الذي  الرجل  وهو  الشيوخ،  
أمام  يقف  كان  أبي  لكن  االمتحان  دخول  من  بشدة  خائفة 
بيدي  اللجنة ليطمئنني حتى عرفه األساتذة ثم أخذ اهلل 
وأخرجني من أزمتي بعد عذاب، وواصلت طريقي في الكلية 
وازداد أبي اجلميل نحوال وهزاال وضعفا بسبب املرض ولطاملا 
له قطعة من كبدي لكي يعيش مستريحا ،  نزرع  أن  متنيت 
ثم وصل به احلال إلى أن أصبح طعامه شيئا تعافه األنفس 
بروتني ومع ذلك كان صابرا  وال  ليمون  وال  بال ملح وال دسم 
حالته  في  وهو  وكان  عليه،  اهلل  فضل  وشاكرا  البالء  على 
املرضية هذه اخلال الذي خطبت إليه بنات أخواته،  وكان اجلد 
احلبيب  األب  وكان  ـ  أحفاده  يخص  شيء  كل  يالحظ  الذي 
عنه ..   الكثير  لسرد  قلمي  تركت  ولو  والنفس ,   القلب  إلى 
لكني أصل إلى حلظات رحيله بقلب واجف من  الذكرى فقد 
هاجمته الغيبوبة ، ولم نكن نعرف انه في غيبوبة، ألنه كان 
ورافقناه في رحلته  ينام  ميشي ويتحرك ويفكر لكن كان ال 
وتناوبنا  التخصصي  شمس  عني  مستشفيي  إلى  األخيرة 
يومي  وفي  يوم  واحدة  كل  إرادته،  من  بالرغم  معه  املبيت 

البالط  على  ومنت  أشهر  خمسة  عمرها  وكان  ابنتي  تركت 
إلى جواره بعد أن فرشت مالية على األرض . 

وأعيش معه حلظات احلقنة الشرجية إلخراج السموم عساه 
وإحساسه  االحتمال  فاقت  التي  آالمه  معه  وأعيش  يفيق ، 
حتى  اليأس  إال  حتمل  ال  األطباء  ونظرات  بالنهاية  اليقيني 
فيرفض  بيته  في  ليموت  إخراجه  الطبيبات  إحدى  لتطلب 
ثم  له،   الرعاية  لتقدمي  بقائه  على  ويصمم  املعالج  طبيبه 
أنا  جواره  إلى  وأكون  اجلميلة  حياته  في  النهاية  يوم  يأتي 
وأختي وهذا املهندس الذي أشرت إليه وتتدهور احلالة للغاية 
الرعاية  ابي دما ثم ينقل إلى  وأصلي الضحى وأدعو ويتقيأ 
ذهني  وفي  الباب  على  كاألصنام  وأخواتي  أنا  وأقف  املركزة 
كلمة ال افهمها غمغم بها أبي قبل دخوله الرعاية اذ قال 
إلى  وقمت  أيام،  إنها مسألة  لك  يقال  تصدقي حني  ال  لي :  
الطبيب أسأله عما يتوقعه ألبي فقال لي :  انه سيموت خالل 
أيام ، لكن أجمل ما في احلياة انه رحل بعد ساعات كما أراد 
أن يقول لي ، ودخلت عليه كاملذهولة ورأيته في موته جميال 
وأقول :   فأقبله  فمه  اخلارجة من  التنفس  أنابيب  رغم  رقيقا 
وقدمه  املنتفخ  بطنه  أقبل  ثم  أبي ،  يا  ونعيمها  اجلنة  إلى 
احلياة في وجهي  به وتظلم  أخر عهدي  ويكون هذا  احلبيبة 
ان  منك  اطلب  فإني  واآلن  والشكوك،  الوساوس  وتساورني 
تقول لكل ابنة وابن حافظوا على األب واألم فلحظة الوداع 
مخيفة  ..  مخيفة وحني يرحل األب ترحل معه أشياء كثيرة 
األمطار،  من  حتميك ،  التي  واملظلة  الناس ,   عند  مكانتك    .. 
تبدد  التي  واالبتسامة  الصقيع،   من  يحميك  الذي  والرداء 
حزنك،  فقد انطفأ قلبي منذ رحل أبي ولم اعد ابتهج لشيء 
كما كنت ولم اعد احزن أيضا لشيء بشدة،  أزور قبره أدعو له 
ان يغفر له وأخرج له الصدقة لعل اهلل يتقبل مني وامضي 
أقدم  ما  بقدر  إال  أمري  يهمه  من  فيها  يعد  ولم  احلياة  في 
له من عطاء بعكس ابي وأمأل املنزل بصوره وأذكره كل يوم 
وأبتهل إلى اهلل أن ألقاه في جنته ، وأدعو لكل ابن أن يحافظ 

على مظلته قبل ان ترحل عنه .

حدث يف هذه الدنيا

ر�سالة عن ابي الراحل

طفل ماليزي يف الثالثة 

ي�سبح اأ�سغر ع�سو يف جمعية للعباقرة
تصدر طفل ماليزي يبلغ من العمر ثالثة أعوام، عناوين الصحف في األونة األخيرة بعدما صار أصغر عضو في جمعية »منسا« 
أو املتمع الدولي لذوي معدالت الذكاء املرتفعة، التي تنتشر فروعها في 80 دولة في أنحاء العالم وتضم في  البريطانية، 
عضويتها أكثر من 100 ألف شخص. وأفادت صحيفة »ذا ستار« املاليزية على موقعها االلكتروني، بأن الطفل »هاريز ناظيم 
محمد حلمي نعيم«، الذي يعيش في بريطانيا مع والديه، انضم إلى »منسا« في اململكة املتحدة، بعدما نال 142 درجة في 
مقياس »ستانفورد بينيت« للذكاء، الذي يعمل على تقييم القدرة املعرفية لدى االشخاص، ويُستخدم لقياس معدالت الذكاء، 

ووضعه املموع الذي حصل عليه، ضمن نسبة 0.3% األكثر ذكاء من السكان، بحسب تقرير لصحيفة »مترو« البريطانية.
ولم يتوقع والدا الطفل، »أنيرا أسيكني« و«محمد حلمي نعيم«، وقد درس كالهما الهندسة، أبدا أن يظهر ابنهما عالمات 
على مثل هذا الذكاء العبقري. ونقلت صحيفة »مترو يو كيه« عن أنيرا )30 عاماً( قولها: »لم يكن لدينا الكثير من اخلبرة، 

ولذلك كل نعتقد أن األطفال جميعهم سواء«.
وأضافت األم: »لم نعلم باألمر إال عندما بدأ هاريز الذهاب إلى دار احلضانة، حيث أخبرونا هناك إنه متفوق كثيراً عن األطفال 

اآلخرين، فأدركنا أنه مميز حقاً. لقد متكن خالل الفترة التي كان يذهب فيها إلى احلضانة، من قراءة بعض كتبه املفضلة«.
العبقري هاريز  الطفل  باختبار  املوهوبني،  التعامل مع األطفال  وقامت لني كيندال، وهي أخصائية نفسية متخصصة في 
بنفسها. وقالت أنيرا: »لدينا أمل في أن نتمكن من مساعدته ليصل إلى أقصى إمكاناته، وأن ندعمه في كل ما يقوم به«، 

مضيفة: »نريده أن يكون طفالً طبيعياً، يلهو ويلعب مثل أي طفل آخر«.
وكان والدا هاريز قاما بتأسيس قناة له على يوتيوب عندما كان يبلغ من العمر عامني، وهي حتمل اسم »ليتل هاريز« )هاريز 

الصغير(، حتى يتمكن غيره من األطفال من مشاهدته، وحتى يشعر هو بنوع من التشجيع.
وقالت أنيرا: »إنه طفل في الثالثة من عمره بكل ما حتمله الكلمة من معنى، فهو يستمتع بالقفز في برك املياه وبالرسم 
والغناء، وجميع األمور الطبيعية التي يفعلها طفل في سنه«. وأضافت أنه رغم أن برامجه التلفزيونية املفضلة هي »ستوري 
بوتس« و«منبر بلوكس« املصصة لألطفال الصغار، فهو غالبا ما يفضل التحدث مع أقرانه األكبر سنا ومع الكبار بشكل عام.
وأوضحت أن صغيرها العبقري »يحب أن يطرح أسئلة وأن يتحدث عن الفضاء واألرقام، كما يحب قراءة الكتب«. وأضافت: »ما 
يلفت االنتباه بقدر أكبر بشأن ذكاء هاريز وحبه للقراءة، هو أن اللغة اإلجنليزية ليست لغته األولى، فنحن نتحدث معه بلغة 
املاليو في املنزل«، مشيرة إلى أنه »ليس لديه فكرة عن معدل ذكائه«. ويأمل والدا هاريز في أن تكون هذه هي اخلطوة األولى 
في رحلته نحو حتقيق أشياء مذهلة. وتابعت أنيرا: »األمر مثير حقاً، ونحن على يقني بأن ذلك سيمنحه نوعاً من اإلميان بنفسه 
وبالثقة فيها، حتى يتمكن من إفادة املتمع بشكل أفضل في املستقبل«، وأعربت عن أملها في »أن نوفر له بيئة حتفزه على 

التعلم«. وقالت أنيرا أن »ما هو أكثر أهمية هو أنه سعيد مبا يفعل، وسنكون فخورين به، بغض النظر عما يحققه«.
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

نقال عن »رينتالس كندا« يتوقع خبراء العقارات زيادة كبيرة في االقبال على اإليجارات 
السنوية في سعر  الزيادة  للعقارات السكنية على مستوي كندا وقد يصل متوسط 
االيجار في تورونتو الى 7% خالل عام 2020. وهذا عامال هاما يشجع على االستثمار هناك 

في مجال العقارات.
اداري  وأيضا  البناء  قويا لشركات  أنه كان عاما  الى عام 2019 على  اإلحصاءات  وتشير 
الثالث  الربع  البنايات، حيث كان األقبال على تأجير املساكن عظيما، وصل لذروته في 

من العام. 
عرض  ما  لإليجار  املعروضة  الوحدات  على  الطلب  وفاق 
للبيع ومن املتوقع ان يستمر هذا االقبال خالل عام 2020 

ومبعدل أكبر. 
الكثير من  لدى  احلياة  أسلوب  تغير في  الي  يرجع  وهذا 
العائالت التي باتت تفضل االيجار عن التملك بالنسبة 
عن  بعيدا  التملك  أصبح  ان  بعد  السكنية  للوحدات 
امكانيات الكثير من هذه العائالت خصوصا في تورونتو 
مستثمري  صالح  في  اآلن  الوقت  مازال  وضواحيها. 
العقارات ومازلت أشجع بشدة على الشراء قبل الصيف.
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Richmond Hill
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

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.

عام 2020 قد يشهد اقباال كبيرا على اإليجار

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

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

عامل العقارات
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صحيفة »ديلي ميل«

عدسة الصقة ذكية 
ستغنيك عن استخدام 
الهاتف... العلم إلى أين؟

عن  األمريكية  فيجن  موغو  شركة  كشفت 
عدسة  تدعى  ذكية،  الصقة  عدسة  تطوير 
وحتتوي  بالعني،  تفعيلها  ميكن  »موغو« 
عدسة  أول  أنها  على  وصفت  التي  العدسة 
الصقة ذكية في العالم، على شاشة مدمجة 

مثبتة في زاويتها.
شركة  بواسطة  الذكية  العدسة  تطوير  ومت 
مقراً  كاليفورنيا  من  تتخذ  التي  فيجن  موغو 
على  اعتمادنا  تقليل  إلى  تهدف  والتي  لها، 

شاشات الهاتف والكمبيوتر اللوحي.
هذه  باستخدام  أنه  الشركة  وأوضحت 
العدسات لن يضطر املستخدمون إلى سحب 
لقراءة  حقيبتهم  أو  جيبهم  من  هواتفهم 
قادرين  سيكونون  أنهم  إذ  الواردة،  الرسائل 
زاوية  إلى  النظر  الرسائل عبر  قراءة هذه  على 

العدسة فقط.
االتصال  أيضاً  الذكية  للعدسة  ميكن  كما 
للمستخدمني  ميكن  بأنه  يعني  مما  باإلنترنت، 
الوصول الفوري إلى أي معلومات يرغبون بها، 
مثل معرفة الطريق إلى مكان معني، أو أقرب 
وأضاف: »تستخدم عدسة  اجلوار.  مطعم في 
مصممة  فريدة  دقيقة  إلكترونيات  موغو 
في  مصغرة  عرض  طريقة  ألفضل  خصيصاً 
العالم، والتي تبلغ دقتها 14000 بكسل لكل 
وال  للغاية  سهلة  تشغيلها  طريقة  بوصة. 
حتتاج سوى إلى توجيه النظر بشكل جانبي«.

لألشخاص  مثالية  العدسات  هذه  وتعتبر 
الذين يلقون املاضرات في املؤمترات أو اجلامعات، 
ألنها متكنهم من قراءة املعلومات دون احلاجة 
من  للتحقق  باستمرار  رؤوسهم  حتريك  إلى 
العدسات  أن حتدث  املتوقع  ومن  مالحظاتهم. 
مجال  في  نوعية  نقلة  اجلديدة،  الالصقة 
حتسني البصر لدى األشخاص الذين يعانون من 
ورد في صحيفة »ديلي  الرؤية، وفق ما  ضعف 

ميل« البريطانية.

جريدة »العائلة األمريكية«

الصداقات اجلديدة
فيها  لنا  يكن  لم  جديدة  مدينة  الى  انتقلنا 
انه  قال  زوجي  الى  ذلك  شكوت  وملا  أصدقاء. 
في  حجز  انه  قال  املساء  وفي  األمر.  سيتدبر 
مطعم أربعة امكنة. وهناك وجدنا أناساً في 
طابور ينتظرون دورهم. واخترنا زوجني في مثل 
ان  لهما  وقلنا  اللطف.  عليهما  يبدو  سننا 
لالنضمام  ودعوناهما  اضافيني  لدينا كرسيني 
إلينا. وقبل انقضاء االمسية أدركنا أنه صار لنا 

صديقان جديدان.

صحيفة »أسود وأبيض« الفرنسية 

اإلجابة في ثالث عجالت!

اهمية  اکثر  العناصر  »اي  السؤال:  على  رداً 
الدؤوب،  العمل  ام  املال،  النجاح:  لتحقيق 
ببساطة:  هيغو  فيكتور  أجاب  العقل؟«،  ام 
فأی  عجالت،  ثالث  من  دراجة  تقود  »عندما 

عجلة هي االهم؟«.

صحيفة تاميز أوف إنديا

كندا في املرتبة السادسة... 
تعرف على البلدان األكثر أمناً 

للسفر املنفرد في العالم

بعض  إلى  السفر  يكون  األحيان،  من  الكثير  في 
بالنسبة  وخاصة  كبيرة  درجة  إلى  خطراً  البلدان 
من  بد  ال  لذا  مبفردهم،  يسافرون  الذين  لألشخاص 
جتنب السفر إلى بلدان خطرة، واختيار البلدان األكثر 

أماناً لقضاء عطلة رائعة.
العالم  في  أماناً  األكثر  بالبلدان  قائمة  يلي  فيما 
لألشخاص الذين ينوون السفر مبفردهم، بحسب ما 

ورد في صحيفة تاميز أوف إنديا:
1- آيسالندا

قد تبدو أيسلندا اسماً بارداً، لكن الناس فيها ودودون 
للغاية. وتتصدر آيسلندا أيضاً قائمة البلدان اآلمنة 
حتتوي  أنها  كما  املنفردين،  للمسافرين  بالنسبة 
ميكن  رائعة،  جليدية  وأنهار  مذهلة،  شالالت  على 

للمسافرين االستمتاع فيها مبغامرات مميزة.
2- نيوزلندا

البلدان  قائمة  في  الثانية  املرتبة  نيوزيلندا  حتتل 
األكثر أماناً للمسافرين املنفردين، وتتسم بجمالها 
الهواء  في  مغامراتها  وفرص  املذهل  الطبيعي 
الطلق. تتميز بانخفاض مستوى اجلرمية ضد السياح 
للسياح  ميكن  العالم.  في  األخرى  بالبلدان  مقارنة 
القيام برحلة املشي ملسافات طويلة عبر تالل البالد 
أو استكشاف جمال حديقة آبل تاسمان الوطنية، 

أو محاولة معرفة املزيد عن ثقافة املاوري الرائعة.
3- البرتغال

تعتبر البرتغال واحدة من أكثر مواقع السفر شعبية 
وقد  الذين يسافرون مبفردهم،  بالنسبة لألشخاص 
انخفض معدل اجلرمية فيها بشكل كبير منذ عام 
بكثرة  للعزاب  اإلقامة  أماكن  توفر  أن  كما   .2018
في  للسياح  اجتذاباً  األماكن  أكثر  من  يجعلها 
تكوين  فرصة  للمسافرين  أيضاً  يتيح  هذا  العالم. 

صداقات جديدة في بلد جديد. 
4- النمسا

تعتبر النمسا واحدة من أكثر الدول أماناً للمسافرين 
العالم، وحتتوي على مزيج جميل من  املنفردين في 
التاريخ واحلداثة. وقد حّلت فيينا، عاصمة البالد، في 

املرتبة السادسة في قائمة السالمة الشخصية.
5- الدمنارك

الدول  أسعد  من  واحدة  بأنها  الدمنارك  تُعرف 
أماناً  الدول  أكثر  بني  من  أيضاً  وهي  العالم،  في 
اجلميلة،  الدولة  هذه  توفر  املنفردين.  للمسافرين 
ميكن  التي  لالهتمام  املثيرة  األشياء  من  الكثير 

للمسافرين املنفردين القيام بها.
6- كندا

تعد كندا واحدة من أكثر الوجهات أماناً للمسافرين 
البالد  احتلت  كما  الفردية.  املغامرة  عن  الباحثني 
املرتبة السادسة على مؤشر السالم العاملي. ملبي 
الطبيعة، هناك جبال روكي الكندية في مقاطعة 
بريتيش كولومبيا، وبحيرة مورين، كما تعد مشاهدة 
احليتان في فانكوفر مغامرة مميزة. أما ملبي التاريخ، 
فيها  تنتشر  حيث  املناسبة  املدينة  تورونتو  تعتبر 

العديد من املعارض التاريخية والفنية.

أوجد مهندسو جامعة كولورادو بولدر األمريكية، 
للبيئة،  الصديق  احلي  اإلسمنت  من  خاصاً  نوعاً 
وذلك  والبكتريا،  والهالم  الرمال  خلط  عبر 
ترميم  ميكنها  أبنية  تشييد  في  الستخدامه 

نفسها بشكل تلقائي.
امتصاص  الذي ميكنه  اجلديد  اإلسمنت  ويحتوي 
الطحالب  من  شكل  على  الشمس،  أشعة 
ويلر  البروفيسور  وأوضح  الطبيعية،  البدائية 
في  احلية  املواد  مختبر  يرأس  الذي  سوروبار 
الباب  يفتح  االبتكار  هذا  »أن  كلورادو  جامعة 
على مصراعيه، أمام تشييد أبنية قابلة للترميم 

الذاتي في املستقبل«.
وذلك  له،  محكم  تفجير  خالل  مبنى  انهيار 
لتوفير حماية أفضل للمنطقة القدمية القريبة 
من املدينة في داتونغ مبقاطعة شانشي، الصني 

8 أغسطس 2016.
الزرقاء  البكتريا  أن  من  الرغم  »على  وأضاف: 
اجلديد،  اإلسمنت  صناعة  في  املستخدمة 

إال  اخللية،  أحادية  تكون  ما  وعادة  جيداً  صغيرة 
تصبح  حتى  كبيرة  مستعمرات  في  تنمو  أنها 
مرئية. هذه البكتريا متتص ثاني أكسيد الكربون 
وهو  الكالسيوم،  كربونات  وتصنع  الهواء  من 
املكون الرئيسي في اإلسمنت«، بحسب ما ذكرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
كما أن إنتاج اإلسمنت اجلديد يوفر بديالً صديقاً 
وتساعد  احلديثة،  الكيميائية  البناء  ملواد  للبيئة 
الناجمة  الكربون  انبعاث  نسبة  انخفاض  على 
األبحاث  بأن  يذكر  التقليدي،  اإلسمنت  عن 
والتجارب على هذا اإلسمنت ال تزال في مراحلها 
املبكرة، وينوي العلماء القيام باملزيد من التجارب 

والدراسات للوصول إلى صيغة نهائية إلنتاجه

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

فاينانشيال تاميز

»اإلسمنت احلي«  مادة جديدة تسمح لألبنية بترميم نفسها تلقائيا

صحيفة »الصنداي تاميز«

لن يضيع جميل

   كان رجل يقود سيارته بسرعة وقد تأخر ربع ساعة عن 
موعده في شركة توظيف. وقبل بلوغه املكان صادف امرأة 
فدفعته  سيارتها.  عجلة  تبدیل  حتاول  السن  متوسطة 
الى مكتب  الوقوف ومساعدتها. ولدى وصوله  الى  مروءته 
االدارة.  غرفة  ادخل  ثم  البهو  في  قليالً  انتظر  التوظيف، 
تلك  سوى  تكن  لم  فاملديرة  فوراً؛  الوظيفة  نال  وهناك 

السيدة عينها التي صنع لها خيراً.

مجلة »شتيرن« االملانية

طرب االثرياء

بعدما أملى عجوز ثري وصيته على 
تعزف  أن  »أريد  أضاف:  محاميه 
عند  كالسيكية  موسیقی  قطعة 
يا  »حسنا  املامي:  فقال  دفني«، 
سماعها  تريد  قطعة  أي  سيدي! 

عندئذ؟«
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حرمان االمير هاري وزوجته ميجان 
من عضوية العائلة امللكية في إجنلترا

االمير هاري 35 سنة  أعلن  أن  بعد 
انهما  سنة   38 ميجان  وزوجته 
مسؤولياتهما  عن  سيتخليان 
امللكية  العائلة  في  كأعضاء 
يخططان  وأنهما  البريطانية، 
مع  ماديا  مستقلني  ليصبحا 
الدعم  تقدمي  في  االستمرار 
وانهما  امللكة،  جلاللة  الكامل 
ما  وقتهم  لتقسيم  يخططان 
هذا  إن  وقاال  وكندا.  بريطانيا  بني 
من  سيمكنهم  اجلغرافي  التوازن 
احترام  على  ]آرشي[  ابنهم  تربية 

التقاليد امللكية ويوفر في نفس الوقت لهم مساحة ليركزوا على اعمالهم اخليرية.
أصيب كبار أعضاء العائلة املالكة بخيبة أمل عميقة، وقال القصر امللكي مؤخرا في 
بيان له »أن االمير هاري وزوجته ميجان لم يعودا يعملون ضمن اعضاء العائلة امللكية، 
على  أنفقت  التي  االموال  تسديد  وعليهم  العام،  التمويل  على  يحصلوا  لن  وانهما 
جتديد منزلهم في غرب لندن. وقال أيضا القصر امللكي ان الزوجان هاري وميجان لن 

يعودا يلقبان »بسمو االمير او سمو االميرة«.
تخلي  لتدبير مسألة  املسؤولني  مع  تعمل  االخيرة  االيام  في  وعائلتها  امللكة  وكانت 
هاري  »إن  لها  بيان  في  امللكة  وقالت  امللكية،  مسؤولياتهم  عن  وزوجته  هاري  االمير 
التي  وميجان وآرشي سيكونون دائما من أفراد أسرتها األعزاء، وإنها تدرك التحديات 
رغبتهم  تدعم  وإنها  املاضيني،  العامني  خالل  املكثفة  التدقيقات  بسبب  واجهوها 
في حياة أكثر استقالال، وإنها فخورة بشكل خاص لسرعة حتول ميجان الى فرد من 

العائلة«.
هذا وسيظل هاري محتفظا بلقب أمير ويحتفظ الزوجان بلقب دوق ودوقة ساسكس، 
كسفير  ودوره  العسكرية  رعايته  عن  سيتخلى  هاري  االمير  أن  التغيير  هذا  ويعني 
العام،  التمويل  من  نقود  على  يحصال  لن  الزوجان  أن  حني  وفي  الكومنولث،  لشباب 
فإن والد االمير هاري االمير تشارلز سيواصل تقدمي دعم مالي خاص له وفقا ملا ذكرته 

مصادر ملكية.
وقال املصدر امللكي أن الزوجني سيقسمون وقتهما ما بني بريطانيا وكندا مع قضاء 
معظم الوقت في كندا وسوف تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في ربيع هذا العام، 

وقد قضت ميجان عطلة عيد امليالد مع ابنها آرشي ووالدتها دوريا في كندا.
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على  إن  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  قال 
عن  الكاملة  املسؤولية  تتحمل  ان  أيران 
أسفر  مما  االوكرانية  الطائرة  إسقاط 
عليها  كانوا  الذين  املدنيني  مقتل  عن 
كندي،   57 فيهم  مبا  فرد،   176 وعددهم 
وقال ترودو انه يجب أن يكون هناك حتقيق 
شامل في هذه احلادثة وتعويض لعائالت 
القتلى، وإن هذه مأساة ما كان يجب أن 

حتدث.
احلال  بطبيعة  أنا  قائال:  أيضا  وصرح   
أنحاء  جميع  في  العائالت  ألن  غاضب 
وتعاني  أحبائهم،  البلد حزاني علي فقد 
الكنديني  وجميع  كثيرا،  االيرانية  اجلالية 
هذه  ازاء  بالفزع  ويشعرون  مصدومني 

اخلسارة التي ال معنى لها في األرواح.
الرئيس  اعتراف  بعد  التصريح  ذلك  جاء 
إيراني  صاروخ  بأن  روحاني  حسن  االيراني 
روحاني  وقال  االوكرانية،  الطائرة  أسقط 
الصواريخ  أن  وجد  عسكريا  حتقيقا  إن 
الطائرة كانت بسبب  التي أطلقت على 
خطأ بشري تسبب في هذا احلادث املروع. 
للعائالت  التعازي  بخالص  روحاني  وبعث 

التي فقدت أحد في هذه احلادث.
االوكرانية  الطائرة  إسقاط  وجاء 

هجمات  إيران  شن  من  ساعات  بعد 
عسكريتني  قاعدتني  على  صاروخية 
وجاءت  العراق،  في  االمريكية  للقوات 
الواليات  من  انتقاما  الهجمات  هذه 
املتحدة التي قتلت اجلنرال الكبير قاسم 
سليماني في غارة جوية في بغداد يوم 3 

يناير.
على  القبض  القت  انها  إيران  وتقول 
الفيديو  بتصوير  قام  الذي  الشخص 
على  صاروخني  إطالق  فيه  يظهر  الذي 
أن  ويعتقد  األوكرانية،  الركاب  طائرة 
يتعلق  اتهاما  سيواجه  الشخص  هذا 
ترودو  القومي، وبينما أكد جسنت  باألمن 
أحياء  سيبقون  كانوا  الطائرة  ضحايا  أن 
في  إقليمية  توترات  هناك  تكن  لم  لو 

املنطقة.
على  شير  أندرو  اللوم  القى  جانبه  من 
حزبه  وإن  وحده،  االيراني  النظام  عاتق 
إيران  ضد  إلجراءات  كندا  اتخاذ  يتمنى 
مبا في ذلك فرض عقوبات جديدة عليها، 
االيراني  االسالمي  الثوري  احلزب  وإدراج 
كمنظمة إرهابية، ودعا إيران إلى تعويض 
إلى  رفاتهم  وإعادة  احلادث  جميع ضحايا 

أوطانهم ومحاسبة اجلناة.

اونتاريو حتدد اول يوليو النتهاء 
البطاقات الصحية البيضاء ذات 

اخلط االحمر

سوف يودع مئات اآلالف من سكان تورنتو بطاقاتهم 
الصحية القدمية البيضاء ذات اخلط االحمر وذلك الن 
حكومة أونتاريو حددت يوم 1 يوليو هذا العام ليكون 

تاريخا النتهاء صالحية هذه البطاقات، ويأتي هذا القرار بعد 25 عاما من اعالن حكومة املقاطعة عن 
االلغاء التدريجي لهذه البطاقات، وال يزال هناك حوالي 300 ألف بطاقة صحية بيضاء وحمراء متداولة 

في أونتاريو.
وقالت وزيرة الصحة كريستني اليوت ان هذه البطاقات أكثر عرضة لالحتيال عن البطاقات اجلديدة التي 
القدمية سوف  البطاقات  يزال لديهم هذه  الذين ال  الناس  إن  ايضا  حتمل صورة وتوقيع حاملها، وقالت 

يصلهم إشعار هذا الشهر بإلغائها وتذكير للحصول على البطاقات اجلديدة.

االقتصاد الكندي يضيف
 35 ألف وظيفة في ديسمبر املاضي وانخفاض معدل البطالة

استعاد االقتصاد الكندي قدرته مرة أخرى في شهر ديسمبر، واضاف 35200 وظيفة وبهذا عكس بعض 
اخلسائر التي شاهدها في شهر نوفمبر، وتأتي الزيادة في عدد الوظائف مع انخفاض في معدل البطالة 

الي 5,6% مقارنة مع 5,9% في شهر نوفمبر عندما خسرت البلد 71 ألف وظيفة.
 56900 بـــــ  اخلاص  في  العاملني  عدد  ارتفاع  مع  اتت  الوظائف  زيادة  ان  الكندية  االحصاءات  وذكرت 
حلسابهم  العاملني  عدد  وانخفض  وظيفة،   21500 العام  القطاع  وظائف  في  خسارة  مقابل  وظيفة، 
بـــــ 200 وظيفة، وارتفع عدد الوظائف بدوام كامل بــــــــ 38400 وظيفة ونقص عدد الوظائف بدوام 

مؤقت بــــــ 3200 وظيفة.
وقال احد كبار االقتصاديني في مركز االقراض في دومينيون إن تقرير الوظائف في شهر ديسمبر يؤكد 
سياسة البنك املركزي الكندي احلالية في أن االقتصاد ال يزال مرنا نسبيا وان املزيد من تخفيضات أسعار 
الفائدة ال لزوم لها، وقد حافظ البنك املركزي الكندي على سعر الفائدة الرئيسي عند 1,75% ألكثر من 

عام بينما خفض عدد من نظرائه الدوليني سعر الفائدة استجابة للضعف في االقتصاد العاملي.
وقد حققت أونتاريو وكيبيك مكاسب في الوظائف، وأضافت أونتاريو 25100 وظيفة في شهر ديسمبر 
كان أغلبها في قطاع البناء واالدارة العامة، وأضافت كيبيك 21100 وظيفة في قطاع السكن واخلدمات 

الغذائية والصناعات التحويلية، وفقدت نيوفوندالند والبرادور 5000 وظيفة في شهر ديسمبر.

البنك املركزي يطلب ترشيح أحد مشاهير التاريخ الكندي لوضع 
صورته على العملة النقدية فئة 5 دوالر

الكنديني  البنك من جميع  دوالر ويطلب   5 بقيمة  ورقية  الكندي إلصدار عملة  املركزي  البنك  يخطط 
كانوا  الكنديني  أن  ويذكر  اجلديدة،  العملة  على  صورتها  وضع  تستحق  تاريخية  شخصية  اي  ترشيح 
قد رشحوا صورة السيدة فيوال ديزموند وهي اول سيدة اعمال سوداء البشرة وناشطة ضد العنصرية 
لتكون على العملة الورقية فئة 10 دوالر، وحاليا حتمل العملة الورقية فئة 5 دوالر صورة السيد ويلفريد 

لورييه اول رئيس وزراء لكندا ناطق باللغة الفرنسية والذي حكم كندا من عام 1896 الى عام 1911

قواعد  الفيدرالي  املافظني  حزب  إدارة  وضعت 
أن يحصل  احلزب منها،  لرئاسة  للترشح  رسمية 
يكون  احلزب  أعضاء  من  عضو   3000 توقيع  على 

مختلفة  منطقة   30 من   1000 منهم 
املرشح  وعلي  مقاطعات،  سبعة  عبر 
لإلسترداد  قابلة  غير  رسوم  يدفع  أن 
مقدارها 200 الف دوالر، و100 الف دوالر 
إضافية سوف ترد حلملته طاملا متسكت 
املوعد  حتديد  ومت  اإلنتخابات،  بقواعد 
 27 يوم  للمرشحني  لتسجيل  النهائي 
فبراير القادم، علي أن يستوفي املرشح 
مارس،   25 بحلول  املتطلبات  جميع 
يوم  للحزب  جديد  قائد  اختيار  وسيتم 

27 يونيو في مؤمتر سيقام في تورنتو.  وتقدم عدد 
من املرشحني لرئاسة احلزب أبرزهم: 

بالبرملان  عضو  وهو  عام،   40 عمره  بويليفير  بيير 
وزير  وكان   ،  2004 عام  منذ  احلزب  عن  الفيدرالي 
عام  منذ  هاربر  حكومة  في  الدميقراطي  اإلصالح 
2013 وحتي عام 2015 ، كما أنه وزير مالية الظل 

منذ عام 2017 وحتي األن.

ومن أبرز املرشحني لرئاسة احلزب أيضاً، 
عمره  أكتمل  والذي  أوتوال«  »أيرين 
وهو  احلالي،  يناير  في  واألربعني  السابع 
عضو البرملان عن احلزب منذ عام 2012 
الثالث  املركز  علي  وحصل  األن،  وحتي 
السابقة،  احلزب  رئااسة  إنتخابات  في 
منذ  الظل  حلكومة  اخلارجية  وزير  وهو 

2017 وحتي األن. 
والثالث هو النائب العام السابق »بيتر 
منذ  بالبرملان  نائب  وهو  عاماً،   54 وعمره  ماكاي« 
مهامه  أبرز  ،ومن   2015 عام  وحتي   1997 عام 
 2007 عام  منذ  للدفاع  كوزير  عمله  السابقة 
للخارجية منذ عام 2006  وزيراً  ثم   ، وحتي 2013 
إلي 2007 ، ثم وزيراً للعدل منذ عام 2013 وحتي 
لزعيم حزب املافظني  نائباً  ، كما كان  عام 2015 

منذ عام 2004 وحتي عام 2015 

إختيار زعيم جديد حلزب احملافظني يونيو 
املقبل... وهذه أبرز األسماء املرشحة

ترودو: يجب أن تتحمل 
إيران كامل املسؤولية 

عن إسقاط طائرة 
الركاب االوكرانية
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بات ارتياد الصالة الرياضية )اجليم( مرادا حلياتنا 
أننا غالبا ما نقع ضحية انعدام  العصرية، إال 
اللياقة من قبل مرتادي الصالة، وال سيما في 
وقت االزدحام. فيما يلي أبرز قواعد اللياقة في 
الصالة الرياضية، ولنبدأ بأنفسنا على أمل أن 

يتبعها اآلخرون.
الرياضية.  الصالة  قواعد  واحفظوا  اقرؤوا 
واضحة حول  قواعد  لديها  الصاالت  فمعظم 
السلوك.  وآداب  واملساحة،  املعدات،  استخدام 
ال  أنكم  ستضمن  األشياء  هذه  معرفة  إن 
ومينحكم  آخر،  إزعاج ألي شخص  أي  تسببون 
الذخيرة الالزمة إذا قام شخص آخر بإزعاجكم.

عند  استخدمتموها  التي  املعدات  امسحوا 
الغاية، احملوا معكم  االنتهاء. لتحقيق هذه 
ال  كنتم  إذا  حتى  الورقية.  املناشف  بعض 
أثراً  تعتقدون أنكم تتعرقون، فال بد أن تتركوا 

شخصياً ومن األفضل مسحه بعد االنتهاء.
التمرين  تبطئوا  ال  متارينكم،  على  ركزوا   
أو  التحدث  فإما  أصدقائكم،  مع  بالتحدث 
للحديث  حتتاجون  كنتم  وإذا  الرياضة،  ممارسة 
بشكل جاد، فإن معظم صاالت الرياضة فيها 

مقاه ميكن التحدث فيها بكل راحة.
وإذا  الرياضة  صالة  إلى  هواتفكم  حتضروا  ال   
فتحدثوا  عاجلة،  مكاملة  انتظار  في  كنتم 
خارجاً حتى ال تزعجوا اآلخرين ولكي حتافظوا 

على خصوصيتكم أثناء املكاملة.
 عند االنتهاء من استخدام األوزان، أعيدوها في 
املكان املناسب وانتبهوا لئال تسقطوها فتؤذي 

أقدامكم أو األرضية.
 استمروا في التحرك وال حتتفظوا بجهاز واحد 
ألنفسكم ملدة تزيد على 10 دقائق، ورمبا حوالي 

20-30 دقيقة كحد أقصى، وإذا كنتم حتتاجون 
املسؤولني  مع  األمر  ناقشوا  أطول،  وقتا 
حتتاجونه  الذي  اجلهاز  كان  وإذا  الصالة،  عن 
الشخص  اسألوا  أو  دوركم  انتظروا  مشغوالً، 
اآلخر بلطف، كم من الوقت يحتاج، إذا لم يكن 
كذلك، ميكنكم دائما طلب املساعدة من إدارة 

الصالة الرياضية.
الرياضة  ميارسون  الذين  اآلخرين  بني  ال متشوا   
الرياضية  الصالة  ممارسي  من  فالعديد  واملرآة؛ 
أنفسهم  مشاهدة  ملاولة  املرآة  يستخدمون 

وليس من اللياقة املشي بينهم وبني املرآة.
إلى  الوصول  قبل  التعرق  مضادات  ضعوا   
كانت  إذا  وخصوصاً  الرياضية،  األلعاب  صالة 
لديكم مشكلة في رائحة اجلسم، وكذلك ال 
تستعملوا عطراً ثقيال يزعج اآلخرين، علما بأن 

»التي شيرت« هي أفضل المتصاص العرق.
الشخصية  مساحتكم  حدود  إلى  انتبهوا   
أحد  ال  ألن  اجلماعية،  التمارين  ممارسة  أثناء 
يقف  الذي  الشخص  بذراعي  يصاب  أن  يحب 

إلى جانبه.

اآداب اللياقة يف »اجليم«

اأ�ســـول ولياقـــة
 

• رّد التحية:
   تختلف طريقة املصافحة من مجتمع آلخر. ففي بعض املتمعات، 
وفي  الذي يحدثك،  تنظر مباشرة للشخص  أن  الوقاحة  يعتبر من 
مناطق أخرى من العالم، الدليل على عدم االحترام والوقاحة، هو أال 

تنظر إلى محدثك مباشرة في عينيه وهو يحدثك!
   وعندما تسافر إلى بلد أجنبي، ليس لزاماً عليك أن تتصرف كأهل البلدة التي تزورها وبخاصة فيما 
يتعلق بالقيم واملثل، ولكن البد لك أن تتعرف على عاداتها وتقاليدها، وأسلوب التعامالت فيها، حتى 

جتيد التصرف في مختلف املواقف وتشعر بارتياح عند التصرف أو التحدث.
• آداب مسح األنف: 

   كيف متسح أنفك بشيء من اللياقة، بغير أي حرج أو ارتباك؟!  إذا كنت جتلس إلى مائدة الطعام، وكان 
من املمكن أن تستأذن لتنصرف لثواني معدودة، فاألفضل أن تترك املكان إلى احلمام لتمسح أنفك وتعود 

ثانية إلى مكانك.  
    أو أدر رأسك بعيداً عن اجلالسني، مستخدماً منديالً من القماش، أو من الورق، وال تستخدم الفوطة 

اخلاصة بالطعام املوضوعة على املائدة في مسح أنفك!
• للهروب من اإلزعاج:

أي  إحداث  بدون  اللباقة،  من  بقليل  وامللل  الضجر  إلى  يؤدي  ما  إلى  االستماع  تتجّنب  أن  تستطيع     
جرح للمشاعر. ففي حضور جمع كبير، واحلديث الدائر يشترك فيه كل األفراد، فالطريقة املثلى وأيضا 
األسهل، هي أن تستأذن بأدب لالنصراف من وسط اجلمع. أما وأنت بني مجموعة صغيرة من األفراد، أو في 
حفل غداء، فيكون من السهل حتويل مجرى احلديث، وحتاشي االستمرار في املوضوع الذي يثير الضجر، 

واالنتقال إلى موضوع آخر أكثر تشويقاً.
أو  القطار،  أو محطة  )األوتوبيسات(  احلافالت  انتظار  العامة للخدمات، مثل موقف  األماكن  أما في     
غيرها، فقد جتد من يتطفل باحلديث. واخلروج من هذه املآزق - بصفة عامة - يعتبر من أسهل هذه املواقف 
احراجاً. فببساطة، أغلق أذنيك عن كل ما تود سماعه أو رّد في جملة أو اثنتني، ثم أدر وجهك للناحية 

األخرى بعد ذلك، فأنت لست مرغماً على االلتزام بحديث اقتحم خصوصيتك بدون ترحيب منك.

املسيطر  الزوج  مع  التعامل 
من  للكثير  إزعاج  مصدر  يشكل 
السيطرة  يريدون  السيدات، فهم 
على كل شيء من حولهم، حتى 
شريك حياتهم، ووفقا ملوقع )بولد 
النصائح عن  إليك بعض  سكاي( 
كيفية التعامل مع شريك حياتك 

املسيطر..
اجلذري  السبب  معرفة  الضروري  من   .1

لسلوكه املسيطر:
فقد يكون بسبب عدم األمان في سن املراهقة 
أو تعرضه للخداع من قبل شخص ما، حاولي 
له  احلب  أظهري  حياتك.  شريك  مع  التحدث 
األمان،  بعدم  شعوره  من  للتخلص  محاولة 
والذي قد يكون سببا في جلوئه إلى السيطرة 

دائماً.
2. حاولي التواصل معه:

حاولي التحدث معه دائماً عن عواقب سلوكه، 
سلوكه  لعواقب  مدرك  غير  يكون  فقد 
هادئة  تكوني  أن  من  دائماً  تأكدي  املسيطر، 
كان  إذا  هذا  يفهم صديقك  وبالتأكيد سوف 

حتسني  وسيحاول  حقاً  يحبك 
موقفه.

   3. جتنبي قبول سلوكه املسيطر:
السلوك  دائماً  إذا كنت تقبلني     
فأنت  صديقك  على  املسيطر 
تعطي نوعاً من موافقتك، وسوف 
وسوف  طبيعي  هذا  أن  يقتنع 

يصبح سلوكه أسوأ في املستقبل.
في  لك  مناسب  أنه  تعتقدين  مبا  التزمي   .4

بعض األحيان:
   سيحاول التحكم في كل خطوة، كأن يطلب 
منك ترك مهنتك، فال يتعني عليك االنضمام 
معيناً سوف  قراراً  أن  تعتقدين  إذا كنت  إليه. 
مبا  االلتزام  يجب  الطويل،  املدى  على  يفيدك 

تعتقدين أنه مناسب لك في بعض األحيان.
5. ال جتعلي عالقتك الزوجية هي مركز حياتك 

فقط:
التحكم  سيحاول  شريكك  أن  الواضح  من 
أن  دائماً  ويحاول  أصدقائك،  مع  عالقتك  في 
محاولة  دائماً  يجب  االهتمام،  بكل  يحظى 

خلق مساحة لك ملمارسة اهتماماتك.

كيف تتعاملني مع الزوج »امل�سيطر«

ن�سيحة: العبي مع طفلِك

بسبب السعي وراء الرزق، ال يجد الكثير من اآلباء الوقت الكافي 
للجلوس مع أطفالهم ومشاركتهم حلظات اللهو واملرح. ولكن 
هذا األمر له عواقب ليست جيدة على سلوك الطفل. فيما يلي 
آباؤهم  يكثر  الذين  األطفال  يجنيها  التي  الفوائد  أهم  نعرض 

مداعبتها واللهو معهم:
املواقف  مع  التعامل  على  قدرة  أكثر  آبائهم  من  متواصالً  اهتماماً  يتلقون  الذين  األطفال   -

العصيبة وأكثر إحساساً بالفضول جتاه عاملهم.
بداخلهم  ينمون  بأبنائهم،  العناية  في  واآلخر  احلني  بني  األمهات  محل  يحلون  الذين  اآلباء   -

االعتماد على النفس ويساعدونهم على التكيف مع محيطهم.
- عندما يتحدث اآلباء مع أبنائهم الصغار، يالحظ أنهم يستخدمون عبارات قوية وجمل طويلة 
وكلمات رنانة أكثر من األمهات، وهذا يساعد على تنمية احلصيلة اللغوية لديهم ويشجعهم 

على التحدث باكراً، كما ينمي لديهم الروح االجتماعية.
- اآلباء الذين يشاركون زوجاتهم مسؤولية تربية األبناء منذ الصغر، يظفرون بأبناء ال يعانون من 

أي شكل من أشكال النقص العاطفي.
- األطفال الذين يشاركهم آباؤهم اللهو واللعب، أكثر قدرة من غيرهم على حل مشكالتهم.
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قبيل حماكمته مبجل�ض ال�سيوخ... 

ترامب يقدم اأول دفاع تف�سيلي

دونالد  األميركي  الرئيس  يقدم 
بدء  قبيل  شامل  دفاع  أول  ترامب، 
الشيوخ،  مجلس  في  محاكمته 
في  التعاون  رفضه  بعد  وذلك 
احلزب  قاده  الذي  املساءلة  حتقيق 
النواب.  مجلس  في  الدميقراطي 
يواجه  أميركي  رئيس  رابع  وترامب 

دفاعه  تقدمي  عليه  ويتعني  املساءلة،  من خالل  العزل  احتمال 
املكتوب.

منصبه،  سلطات  استغالل  بإساءة  اتهاما  ترامب  ويواجه 
السياسي  منافسه  بشأن  بالتحقيق  أوكرانيا  مبطالبته 
بعرقلة حتقيق في  االتهام  يواجه  بايدن، كما  الدميقراطي جو 

الكونغرس بشأن سلوكه.
سيقدمها  التي  الوثيقة  إن  اإلدارة  في  كبار  مسؤولون  وقال 
ببراءة  الدفع  في  وقوة  تفصيال  أكثر  دفاعا  ستشمل  ترامب، 
ترامب من االتهامات وبأنه ال ينبغي عزله من منصبه مثلما 
في  ترامب  عزل  أن  من  الرغم  وعلى  الدميقراطيون.  يطالب 
بشدة،  مستبعد  اجلمهورية،  األغلبية  ذي  الشيوخ،  مجلس 
التي  الدميقراطيني  اتهامات  يدحض  أن  الرئيس  على  ينبغي 
إن  القانوني  ترامب  فريق  وقال  بأنها حملة اضطهاد.  وصفها 
على  بالضغط  الدستورية  صالحياته  ضمن  تصرف  الرئيس 
املاضي  العام  في  زيلينسكي  فولودميير  األوكراني  الرئيس 
ترامب  يقول  ما  ضمن  هانتر  وابنه  بايدن  بشأن  للتحقيق 
ترامب  إن  الدميقراطيون  ويقول  الفساد.  ملكافحة  حملة  إنها 
أساء استغالل سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أميركية 
الكونغرس  عمل  وعرقل  ضغط،  حملة  إطار  في  ألوكرانيا 
من  األميركية  اإلدارة  مسؤولي  ومنعه  وثائق  تسليم  برفضه 
النواب.  مجلس  محققو  استدعاهم  عندما  حتى  الشهادة 
باحلماية مبوجب مبدأ  يتمتع  إنه  القانوني  ترامب  ويقول فريق 
الفصل بني السلطات املنصوص عليه في الدستور األميركي

اإجراء غري م�سبوق.. بابا الفاتيكان يعني 

امراأة يف من�سب رفيع باخلارجية

عني البابا فرنسيس، أول امرأة في منصب رفيع بوزارة اخلارجية، 
الشؤون  وتتولى  الرجال  عليها  يهيمن  التي  الوزارة  وهي 

الدبلوماسية واإلدارية بالفاتيكان.
عاما(   66( جيوفاني  دي  فرانشيسكا  اإليطالية  وستتولى 
مع  العالقات  باسم  يعرف  قسم  في  باإلدارة  جديدا  منصبا 
الدول، حيث ستعني بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من 

نائبني لوزير اخلارجية.
الرجال  بترسيم  سوى  الكاثوليكية  الكنيسة  تسمح  وال 
قساوسة وعادة ما يقتصر عمل النساء على األعمال اإلدارية 

غير الظاهرة.
لكن جماعات نسائية، ومنها االحتاد الدولي للرئيسات العامات 
لألديرة وهو مظلة تضم الراهبات الكاثوليكيات، تطالب البابا 
منذ فترة طويلة بتعيني مزيد من النساء في مناصب رفيعة 

داخل الكيان اإلداري للفاتيكان.
بأنها  جيوفاني  دي  تعيني  يؤكد  الفاتيكان  من  بيان  وأفاد 
ستتولى شؤون العالقات املتعددة األطراف بالوزارة، التي تعمل 
القانون  في  متخصصة  جيوفاني  ودي   ،3991 عام  منذ  بها 

الدولي وحقوق اإلنسان.
وقالت جيوفاني إن تعيينها “غير مسبوق” على الرغم من أن 
“املسؤولية مرتبطة بالوظيفة، وليس بحقيقة كونها امرأة«.

م�سر ... القب�ض على ع�سابة تهريب 

النقد االأجنبي اإىل تركيا

من  مكون  إجرامي  تشكيل  ضبط  مصر  في  اإلدارية  الرقابة  هيئة  أعلنت 
تسعة أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد األجنبي والتعامل به 

خارج السوق املصرفي املرخص.
بإصطناع  وذلك  العصابي  التشكيل  ذلك  به  تقوم  ما  أن  الهيئة  وأوضح 
محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات األجنبية تفيد شراء بضائع 

مببالغ مالية كبيرة بالعمالت األجنبية«.
كما أن ذلك التشكيل يقوم باصطناع “محررات منسوب صدورها ملصلحة 
اجلمارك املصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استالم تلك البضائع واستخدام 
تلك املررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد األجنبي للدول االجنبية 

وخاصة  دولة تركيا«.

مطرانية �سمالوط : قرار غرامة الدى 

جى خا�ض بقرية العمودين 

اخلاص  القرار  إن  سمالوط،  مطرانية  وكيل  شحاتة،  يوليوس  القمص  قال 
يخص  جى«  »الدى  استخدام  عند  0002جنيه،  قدرها  مالية  غرامة  بدفع 
فقط قرية العمودين، ونابع من آباء الكنيسة وذلك ألمور رعوية في القرية.

وأضاف القمص أن ذلك يأتي حرًصا من اآلباء ملا يحدث عند إقامة الصوان 
في الشارع، وتوزيع أشياء ال تليق تتسبب في الكثير من املشكالت، وهذا 
أن  ومتنى  العمودين،  قرية  كهنة  آباء  وإمضاء  الكنيسة  لوجو  من  واضح 

يحافظ ربنا على سالم كنيسته وشعبه.
وكانت مطرانية سمالوط اعلنت تطبيق غرامه مالية قدرها 0002 جنيه 
انتهاء  JDعقب  ال  يسمي  ما  باستخدام  الصخب  مظاهر  يستخدم  ملن 
يتم تسليم محضري  ولن  االيبارشية  داخل نطاق  يقام  االكليل ألي عرس 

اخلطبة او االكليل اال عقب سداد الغرامة.

هيثم بن طارق اآل �سعيد �سلطانا لعمان 

خلفا لقابو�ض

طارق  بن  هيثم  أدى 
القسم  سعيد،  آل 
لعمان،  سلطانًا 
مجلس  أعلن  حسبما 
في  الوطني  الدفاع 
وذلك  عمان،  سلطنة 
بعد فتح الرسالة التي 
السلطان  بها  أوصى 
بن  قابوس  الراحل 
بحضور  سعيد، 

مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من املدنيني والعسكريني.
ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سنة 4591م، وكان يشغل 
الثالثة،  األلفية  مطلع  منذ  عمان  بسلطنة  والثقافة  التراث  وزير  منصب 

وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
كما شغل من قبل منصب نائب وزير اخلارجية، واألمني العام للوزارة، ووكيل 
اخلاص  املبعوث  لفترة  وكان  مفوض،  ووزير  السياسية،  للشؤون  الوزارة 

للسلطان قابوس.
وُعني خالل الفترة من )3891 – 6891( أول رئيس الحتاد الكرة الُعماني، وترأس 
اللجنة املنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في 

مسقط 0102.
كما عني هيثم بن طارق في منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002 
وحتى يوم أمس، وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية املستقبلية للسلطنة 

“عمان 0402”.
وقد أدى صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد القسم سلطانا 
إثر  وذلك  للدولة،  األساسي  النظام  من  السابعة  املادة  لنص  وفًقا  لُعمان 
انعقاد مجلس العائلة املالكة وتقريره تثبيت َمن أوصى به السلطان قابوس 

بن سعيد؛ عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا له.
وكان السلطان العماني قابوس بن سعيد توفي بعد صراع طويل مع مرض 

السرطان ولم يترك وريث للعرش.

ال�سني تطالب كندا 

بـــــــ«اإ�سالح خطئها« واالإفراج 

عن مديرة »هواوي«

املديرة  وانتشو،  مينغ  سراح  إطالق  على  كندا،،  الصني  حّثت 
املالية لشركة “هواوي” في أقرب وقت ممكن.

وقال قنغ شوانغ، املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية في 
إفادة صحفية، إنه “يتعني على كندا أن تصلح خطأها«.

تسليمها  وتقاوم  عام،  نحو  قبل  كندا  في  مينغ  واحُتجزت 
للواليات املتحدة، ومن املنتظر أن متثل أمام املكمة في فانكوفر 

في إطار قضية تسليمها.
من  سابق  وقت  في  قالت  قد  الكندية،  العدل  وزارة  وكانت 
تسليمها  يجري  قد  لهواوي،  املالية  املديرة  إن  اجلاري،  الشهر 
إلى واشنطن، ألن اجلرائم املنسوبة إليها منصوص عليها في 

قوانني كال البلدين.
احلظر  بخرقها  لهواوي  املالية  املديرة  املتحدة  الواليات  وتتهم 
املفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف “إتش إس بي سي” 
حول عالقة الشركة الصينية بسكاي كوم، وهو فرع من فروع 

“هواوي”، يبيع معدات االتصاالت في طهران.

ال�سودان: احباط حماولة مترد... 

وحميدتي يتهم مدير االأمن 

واملخابرات ال�سابق 

في  السيادي  امللس  ونائب  السريع  الدعم  قوات  قائد  اتهم 
السودان، الفريق محمد حمدان دقلو »حميدتي«، املدير السابق 
في  التمرد  وراء  بالوقوف  قوش،  صالح  واملابرات،  األمن  جلهاز 
اخلرطوم. وقال دقلو، حول األحداث في اخلرطوم، إن قوش يقف وراء 
“مخطط تخريبي” يتمثل بتمرد عدد من عناصر هيئة العمليات 
جلهاز املابرات. وأعلن اجليش السوداني، عن “مترد” ملموعة عناصر 
من جهاز األمن في اخلرطوم، بينما أغلقت السلطات املال اجلوي 

فوق العاصمة بعد إطالق نار في قاعدة قبر مطار املدينة.
حمدوك،  اهلل  عبد  السوداني،  الوزراء  رئيس  أعلن  جانبه،  من 
بالقوات  ثقته  مؤكدا  السيطرة،  اخلرطوم حتت  في  األحداث  أن 
هيئة  في  اندلع  التمرد  بأن  محلية  مصادر  وأفادت  املسلحة. 
العلميات التابعة جلهاز املابرات السوداني، حيث أطلقت أعيرة 
وأحياء  اخلرطوم  مطار  من  القريبة  مقارها  داخل  كثيفة  نارية 
الشرطة  بني  نار  إطالق  تبادل  عمليات  وجرت  عديدة.  سكنية 
بالعاصمة  متفرقة  مواقع   3 في  املتمردة  والقوة  العسكرية 
اخلرطوم، شملت حي كافوري ومنطقة سوبا شرقا عالوة على 
املقر الرئيسي السابق لهذه القوات شرق مطار العاصمة قرب 
حي الرياض. وقال جهاز املابرات العامة، في بيان، إن مجموعة 
من منسوبي هيئة العمليات قد اعترضت على قيمة املكافأة 

املالية وفوائد ما بعد اخلدمة بعد تنفيذ هيكلة اجلهاز.
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محمد  يد  على  احلديثة  مصر  قيام  منذ 
من  بدءا  حكامها  وجميع  باشا  على 
باخلديوي  مروراً  نفسه  على  محمد 
اسماعيل واخلديوي توفيق، وهم يطبقون 
املناهج العلمية احلديثة للنهوض بالبالد 
لرجال  والعبودية  اجلهل  طني  حماة  من 
عباءة  يخلعون  مصر  حكام  وبدأ  الدين، 
احلضارة  إلى  بسرعة  ويتجهون  الدين 

واملدنية.
التجديد  أبو  اسماعيل  اخلديوي  ويعتبر 
توالى  ومع  اجلديدة،  مصر  في  واحلداثة 
إرسال البعثات إلى اوروبا ظهر في االفق 
محمد  األمام  مثل  املصريني  التنويريني 
ومصطفى  األفغاني  الدين  وجمال  عبده 
الرافعي ولطفي السيد وفى أوائل القرن 
املاضي ظهر طه حسني الذي أصدر كتاب 
االول  والذي كان الصدام  الشعر اجلاهلي 

له مع السلفيني االصوليني.
وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  ومنذ 
القرن العشرين احتضنت مصر كثير من 
والتمثيل  املسرح  ورواد  واالدباء  الشعراء 
أفاق  إلى  املصري  بالفكر  انطلقوا  الذين 
ثورة  لبست  وما  واالستنارة  التحضر 
اصطدمت  حتى  ثمارها  تؤتى  التنويريني 
الذين  السوريني  السلفيني  مع  بعنف 
تلك  في  تقريباً  مصر  احتضنتهم  أيضا 
الذى  السوري  رضا  رشيد  مثال  الفترة، 
الدين  محب  وأيضاً  املنار  جريدة  اسس 
أسس  والذى  سوري  أيضاً  وهو  اخلطيب 
هاتني  ناجت  من  وكان  الفتح  جريدة  بدورة 
االصل  السوريتني  السلفيتني  اجلريدتني 
واملصريتني املنشأ تكوين العمود الفقري 
لإلخوان املسلمني في عقلية حسن البنا 

املقرب من اجلريدتني، حتى انه قام بإصدار 
مجلة املنار بعد وفاة صاحبها وقتل بعد 

خروجه من جريدة الفتح بدقائق قليلة.
وترجع قصة امللك فاروق ومحاولته احلكم 
فؤاد  امللك  والدة  عهد  الى  الثيوقراطي 
دولة  العثمانية  الدولة  سقوط  فبعد 
نفسه  يعني  أن  فؤاد  امللك  أراد  اخلالفة 
هي  مصر  تكون  وأن  للمسلمني  خليفة 
دولة اخلالفة ولكنة اصطدم بعائقني االول 
هو حزب الوفد وخوفه من تغول سلطات 
إذا  املدنية  الدولة  سلطات  على  امللك 
والثاني كتاب  أصبح خليفة للمسلمني، 
بعنوان  الرزاق  عبد  على  الشيخ  ألفة 
فيه  هاجم  الذى  احلكم  وأصول  االسالم 
القطعية  بالبراهني  واثبت  اخلالفة  فكرة 
اخلالفة  فكرة  وهمية  والسنة  القرآن  من 
منصبة  من  عزلة  ذلك  نتيجة  من  وكان 

كقاضي شرعي انتقاما من امللك فؤاد. 
على  احلرب  التوقيت  هذا  من  وابتدأت 
أو  دعماً  يجدوا  لم  الذين  التنويريني 
مساندة حتى من الليبراليني او الوفديني 
الثور  يواجهون  مبفردهم  وقفوا  الذين 
عقول  في  الهائج  السلفي  اإلخواني 
املتعلمة.  املصرية  املتوسطة  الطبقة 
الديني مع امللك فاروق  أما قصة الهوس 
عندما  بالعرش  تتويجه  يوم  منذ  فكانت 
األزهر في  وهو شيخ  املراغي  الشيخ  أراد 
فاروق  امللك  تنصيب  يتم  أن  الوقت  ذلك 
كملك  االسالمية  الشرعية  بالطريقة 
وخليفة للمسلمني ولكن كان ملصطفى 
يكون  ان  وأصر  اخر  رأى  باشا  النحاس 
البرملان  امام  دستوريا  فاروق  امللك  تتويج 
ما  وهذا  الدولة  مدنية  على  للمحافظة 

مت بالفعل.
فاروق  امللك  حكم  فترة  وخالل 
عشر  ستة  استمرت  التي 
من  فيها كمية  احاطت  سنة 
الذي  الشاب  بامللك  املشاكل 
توج وسنه لم يكمل الثمانية 
الدستور  مخالفاً  سنة  عشر 
الشيخ  من  بفتوى  املصري 
املراغي وهو أن يكون سن امللك 
هجرية  سنة  عشر  ثمانية 

أن  لفاروق  بدا  وهكذا  ميالدية  وليست 
ميتلك  طاملا  حتقيقه  ممكن  شيء  كل 
أن  حاول  والتي  السحرية  األزهر  عصا 
يستخدمها مرارا، وعلى سبيل املثال اراد 
ان يستخرج فتوى بحرمانية زواج طليقته 

االولى وام بناته بعد طالقها منه.
وعندما اشتدت املشاكل حول امللك قليل 
مشاكل  في  واملتمثلة  احلياة  في  اخلبرة 
عائلته ومشاكل زوجته االولى ومشاكل 
الشيوعيني  املتنامي من  وخوفه   القصر 
وكرهة لإلجنليز وإحساسه بكره الشعب 
وخضوعه  العهد،  لولى  إجنابه  وعدم  له 
وإحساسه  النسائية،  وعالقاته  لنزواته 
وعدم  له،  والداخلية  اجليش  والء  بعدم 
قدرته على التحكم في األحداث جعلته 
زاوية  من  املرة  وهذه  الدين،  باب  يطرق 
عالقتهم  كانت  الذين  املسلمني  االخوان 
يريدون  كانوا  والذين  متذبذبة  بالقصر 
للمسلمني  خليفة  فاروق  امللك  يكون  أن 
من  يهرب  لكى  الفكرة  له  فاسترقت 
مشاكله كمن يهرب من تعاطى االقراص 
يسوق  وبدأ  املاريجوانا  بتعاطي  املدرة 
للمسلمني  خليفة  أنه  على  نفسه 

ولتحقيق ذلك يجب أن 
االماكن  على  يسيطر 
املقدسة  اإلسالمية 
ملك  فأستضاف 
وأستقبله  السعودية 
أسطوري  استقبال 
يخته  أرسل  أنه  كما 
»املروسة«  اخلاص 
مصر  إلى  ليحضره 
كما ذهب ملقابلة امللك 
من  بالقرب  السعودية  في  العزيز  عبد 
استقبال  هناك  وأستقبل  رضوى  جبل 
اللقاء  نتيجة  من  وكان  مسبوق،  غير 
إنشاء  فكرة  على  اململكة  موافقة 
مع  جديد  عهد  وبداية  العربية  اجلامعة 

مصر ونسيان صراعات املاضي.
حتسنت  فقد  فاروق  فعلة  ملا  ونتيجة 
كثيراً  املصري  الشعب  عني  في  صورته 
من  االخوان  من  اخليانة  تأتى  دائما  ولكن 
لم  الذين  األحرار  الضباط  تنظيم  خالل 
نفس  األبد.  إلى  أزالوه  بل  فاروق  يرحموا 
الذي  السادات  مع  حدث  الديني  الهوس 
الدين  الشيوعيني بعصا  أن يضرب  حاول 
إلى  وأزاحوه  فخانوه  االخوان  في  متمثل 

األبد. 
بدل  الفاشل  احلاكم  أن  يتضح  سبق  مما 
من أن يُحسن من الوضع املتردي لشعبه 
احلق  ضمان  على  والعمل  املظالم  وإزالة 
والعدل وتوفير فرص العيش الكرمي للناس 
يلجأ إلى احلكم الثيوقراطي واالستعانة 
برجال الدين فيسقط وليس من مقيم... 
حفظ اهلل مصر من االخوان ورجال الدين 

والسلفيني.

بقلم: مجدي حننيامللك فاروق والهو�ض الديني 

في وقت مبكر من صباح يوم 12 يناير 
على  انذار  صفارة  الناس  تلقي  املاضي 
حادث  وقوع  بشأن  املمولة  هواتفهم 
وأتضح  النووي،  بيكرينج  مفاعل  في 
أن هذا االنذار قد أرسل باخلطأ وفقا ملا 

ذكره مركز أونتاريو لتوليد الكهرباء.
مدى  حول  تساؤالت  أثيرت  ولكن 
نووي  حادث  لوقوع  املقاطعة  استعداد 
نعم...  للطوارئ؟  خطة  لديها  وهل 
وتتضمن اخلطة االقليمية لالستجابة 
صفحة   200 النووية  الطوارئ  حلاالت 
لديها  بلدية  كل  الى  تعليمات  وبها 
اخلطة  هذه  روجعت  وقد  نووي،  مرفق 
من  نووي  مرفق  كل  ولدى   ،2017 عام 
خطة  أونتاريو  حول  اخلمسة  املرافق 

طوارئ.
اي  وقوع  بعد  مباشرة  يحدث  ماذا 

حادث في مرفق نووي؟ 
إذا وقع حادث في مرفق نووي فإن شركة 
احلكومات  ستخطر  الطاقة  توليد 
امللية واالقليمية في غضون 15 دقيقة، 
حلكومة  التابعة  الطوارئ  إدارة  وتتولي 
املناسب  املستوى  حتديد  املقاطعة 
لإلجراءات العامة وإدارة خطة اقليمية 
في حاالت الطوارئ النووية وتستجيب 
االطفاء  وشرطة  الشرطة  إدارة  لهذا 

واالسعاف.

اخلطة  سير  من  الطوارئ  ادارة  وتتأكد 
من  أنواع  وهناك  صحيح،  بشكل 
ففي  استخدامها،  سيتم  االنذار  طرق 
يبدأ  نووي  بأي مفاعل  امليطة  االماكن 
استخدام صفارات االنذار اجلوية املدوية، 
وفي االماكن التي تبعد 10 كيلومتر من 
السكان مكاملات  يتلقى  النووي  املرفق 
اخلطوط  على  بالتحذير  الية  تليفونية 
عبر  طوارئ  نشرات  وتصدر  االرضية، 
االعالم  ووسائل  والتليفزيون  االذاعة 

االجتماعية.
خطة االخالء:

اما بالنسبة لإلخالء فمن املرجح حدوث 
إخالء للمناطق امليطة مباشرة باملرفق 
هناك عمليات  تكون  أن  وميكن  النووي، 
إخالء اضافية ملنطقة أكثر اتساعا، مع 
تغير ظروف اجتاه الرياح، وإذا كان هناك 
إخالء فان املقاطعة تتخذ القرار وجتتمع 
حركة  تفعيل  في  للبدء  إدارات  عدة 
بعض  توجيه  يتم  قد  ذلك  ومع  املرور، 
لفترة  منازلهم  داخل  للبقاء  الناس 
قصيرة من الزمن، إذا كان االخالء يعتبر 
خطرا بسبب ظروف الطقس القاسية.

ماذا عن التلوث الغذائي؟
للطعام  تلوث  خطر  وجود  حالة  في   
الغذائية،  السلع  او  احلليب  او  املاء  او 
سوف تنصح املقاطعة اجلمهور باتخاذ 

حماية  وتشمل  االجراءات  من  عدد 
تستخدم  التي  الشرب  مياه  أمدادات 
وتقييد  مباشر،  بشكل  االمطار  مياه 
غير  امللية  املنتجات  وتوزيع  استهالك 
احلليب  استخدام  وتقييد  االساسية، 
وعلف  االمطار  ومياه  املاشية  من 

املاشية.
شيء  أي  استخدام  ميكن  هل 
التسمم  منع  في  للمساعدة 

باألشعة؟ 
النووية  السالمة  للجنة  وفقا 
يوديد  أقراص  استخدام  ميكن  الكندية 
من  الدرقية  الغدة  حلماية  البوتاسيوم 
اليود املشع الذي يطلق في الهواء في 

حالة الطوارئ النووية.
السالمة  جلنة  وافقت   2015 عام  وفي 
النووية الكندية وحكومة أونتاريو على 
او  يسكن  سواء  مقيم  فرد  كل  منح 
يعمل في مكان يبعد 10 كيلومتر من 
أونتاريو، مخزون من  اي مرفق نووي في 
هذا  مجانا.  البوتاسيوم  يوديد  أقراص 
الطوارئ  على  بتجارب  البلديات  وتقوم 
الربيع  في  واحدة  السنة  في  مرتني 
إطالق  تتضمن  اخلريف  في  وواحدة 
بعد  وذلك  للتحذير  االنذار  صفارات 
إنذار  جتربة  اقامة  عن  للناس  االعالن 

وهمية.

بعد حادث اإلنذار الكاذب

تساؤالت حول استعداد أونتاريو 
ملواجهة الطوارئ النووية

ماذا يحدث مباشرة
 بعد وقوع اي حادث في مرفق نووي؟

ماذال عن خطة االخالء.. 
وما كم التلوث الغذائي احلادث؟
هل ميكن استخدام أي شيء 

للمساعدة في منع التسمم باألشعة؟
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فشل قانون بناء الكنائس بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على 
صدوره، في وضع حدٍّ النتهاكات احلق في ممارسة الشعائر الدينية 
بها. خاصة  املرتبطة  الطائفية  التوترات  للمسيحيني، ومعاجلة 
مباٍن  بغلق  األمنية  األجهزة  بها  قامت  التي  املمارسات  بعد 
كنسية، ومنع الصالة اجلماعية لكثير من األقباط في قرى مصر، 
كان آخرها منع األقباط من استكمال صلوات رأس السنة مببنى 
بقرية فاو بحري مبركز دشنا مبحافظة قنا اعتاد مسيحيو القرية 

تنظيم صلوات دينية بداخله منذ أربعة أشهر.
أثر ذلك أصدرت املبادرة املصرية تقريرها مؤخرا حول ملف  على 
تقنني أوضاع الكنائس والذي ترى أنه ال يزال يسير ببطء شديد 
وبالرغم من إعالن احلكومة املصرية مؤخرا  وبغياب للشفافية، 
تابًعا، لكن  انتهت من توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى  أنها 
هذه املوافقات مبدئية ومشروطة بإجراءات الهدم وإعادة البناء 
املبادرة  حصلت  حيث  املدنية،  واحلماية  الدولة  حق  واستيفاء 
املصرية على إفادات بأن العدد اإلجمالي للموافقات النهائية لن 

يزيد على مئتي كنيسة ومبنى تابع.
وأوضحت املبادرة املصرية أن هذا العدد ميثل نحو 25% من العدد 
 ،5540 ويبلغ  طلبات  قدمت  التي  واملباني  للكنائس  اإلجمالي 
سبتمبر  في  القانون  صدور  بعد  من  سنوات   3 خالل  وذلك 
2016، مبا يعني احلاجة إلى تسع سنوات لالنتهاء من املوافقات 

املشروطة لكل الطلبات املقدمة.
28 سبتمبر  في  الصادر  الكنائس  بناء  قانون  عالج  وقد  هذا،   
أصبحت  والتي  الكنائس،  بناء  عملية  األولى  مسألتني،   2016
في يد محافظ اإلقليم دون اعتبار عدم رده على الطلبات التي 
ضمنية  موافقة  مبثابة  املقررة  الزمنية  املدة  خالل  إليه  تقدم 
وربط  األمنية،  للمعايير  ذلك  وخضوع  الكنيسة،  إنشاء  على 
مساحة الكنيسة إذا متت املوافقة على إنشائها بعدد السكان 
املسألة  أما  إليها.  كنيسة  وأقرب  املنطقة  في  املسيحيني 
الثانية فهى مرتبطة بتقنني أوضاع الكنائس املوجودة بالفعل، 

وال متلك أية قرارات رسمية، حيث شكلت جلنة من رئيس الوزراء 
وتسعة أعضاء من املسئولني األمنيني والتنفيذيني وعضو واحد 

ميثل الكنائس بدون تضمنها أيًّا من اخلبراء املستقلني.
على  طائفي  وعنف  توتر  حادث   36 املصرية  املبادرة  ورصدت 
األقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى نهاية العام 
احلالي، ترتبط جميعها مبمارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخالت 
 25 غلق  إلى  نفسها  الفترة  في  املتلفة  الدولة  مؤسسات 
كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية اجلماعية في املناطق التي 
احلاالت جلسات  من هذه  كثير  في  نظمت  بداخلها، حيث  تقع 
الالزمة  التراخيص  مبنح  وعود  مع  الكنيسة  بغلق  أقرَّت  عرفية 
مسئولو  قدم  وعندما  رسمي،  بشكل  أوراقها  تقدمي  حال  في 
منحها  عن  الدولة  أجهزة  امتنعت  الترخيص  طلبات  الكنائس 
الترخيص أو السماح لها بتنظيم الشعائر الدينية أو الصلوات 

اجلماعية.
انتقاده قيام األجهزة األمنية بغلق كنائس تقام  التقرير  ويجدد 
رسمية،  تراخيص  وجود  عدم  بحجة  بانتظام  الصلوات  فيها 

في   2016 لسنة   80 رقم  الكنائس  بناء  لقانون  باملالفة  وذلك 
الشعائر  ممارسة  استمرار  على  تنص  والتي  منه،  الثامنة  املادة 
حتصل  لم  لو  حتى  غلقها  وعدم  الدينية  واملباني  الكنائس  في 
أوضاع  تقنني  فيها شروط  تتوفر  لم  أو  الالزمة  التراخيص  على 
التشييد  قطاع  رئيس  من  املرسل  اخلطاب  وكذلك  الكنائس، 

والعالقات اخلارجية بوزارة اإلسكان في 6 يناير 2018 
األقباط  طائفة  ممثل  أنطون  ميخائيل  القس  إلى 
والذي  الكنائس  أوضاع  توفيق  بلجنة  األرثوذكس 
يفيد بأنه قد متت مخاطبة 14 محافظة بعدم وقف 
أي شعائر دينية بالكنائس املقدمة إلى جلنة توفيق 

أوضاع الكنائس باملافظات.
يقنن  واحد  قرار  بصدور  مطالبته  التقرير  ويجدد 
بشكل نهائي جميع الكنائس واملباني التابعة التي 

تشريع  وبسن  الكنائس،  أوضاع  تقنني  جلنة  إلى  طلبات  قدمت 
موحد لدور العبادة لكل املصريني ينطلق من إتاحة حق ممارسة 
تعقيدات  وبدون  بحرية  الدينية  الشعائر 

إدارية.
أواًل: تعليمات األمن... ممنوع صالة العيد 
في كنيسة قرية فاو بحري مركز دشنا

فاو  قرية  أقباط  األمنية  األجهزة  منعت 
من  قنا،  مبحافظة  دشنا  مركز  بحري، 
أحد  داخل  السنة  رأس  ليلة  إقامة صالة 
على  الذي  األمر  بالقرية،  األقباط  بيوت 
أساسه جتمهر عدد من املسيحيني داخل 
استكمال  من  مبنعهم  منددين  املبنى 

الصالة.
الكنيسة  آباء  أحد  لسان  على  البداية 
إن  املصرية:  للمبادرة  قال  الذي  بدشنا، 
ومنع  بإغالقه  األمن  قام  الذي  املبنى 

قبل  فيه  الصالة  ومت  القرية،  أقباط  مملوك ألحد  فيه هو  الصالة 
4 أشهر، إال أن األمن وعد بسرعة إصدار التصاريح اخلاصة ببناء 
كنيسة جديدة على مساحة 460 مترًا مربًعا، وهي أرض قامت 
بشرائها الكنيسة منذ فترة ومت إجراء املعاينات الالزمة لها من 
قبل اجلهات املسؤولة وبناء سور حولها، وتنتظر فقط التصاريح 
اخلاصة لبدء البناء، مع العلم أن أقرب كنيسة للقرية تبعد 10 

كيلو مترات، في قرية القصر والصياد املعروفة بدير البالمون.
وتابع راعي الكنيسة: إن األمور في القرية مستقرة وحتت سيطرة 
األمن متاًما، إال أنه لم يتم صالة ليلة عيد امليالد _االثنني 6 يناير_ 
داخل املبنى بتعليمات من األمن. وقد سبق الصالة قبل ليلة رأس 
السنة في املبنى منذ 4 أشهر مضت، واستمرت الصالة شهرين 
ومع  ذلك،  األمن  طلب  بعد  الصالة  توقفت  ثم  الشهر،  ونصف 
واالحتفاالت  املكان للصالة  بدأت جتهيزات  امليالد  أعياد  فترة  بدء 
الكنيسة  أن  رغم  السنة،  رأس  ليلة  حدث  ما  وحدث  بامليالد، 

أخطرت األمن بالصالة مسبًقا.
وأضاف: إن القرية بها ثالثة آالف مسيحي كانوا يصلون من وقت 

وعود  ينتظرون  وجميعهم  األمن،  أغلقه  الذي  البيت  في  آلخر 
األمن في إصدار تصاريح بناء الكنيسة اجلديدة.

الذي مت إغالق الكنيسة  الوقت نفسه  وبشأن نشوب حريق في 
الذي  باحلريق  فوجئنا  إننا  الكنيسة:  راعي  قال  بالقرية،  فيه 
يعلم  أحد  وال  القرية،  من  الثاني  بالبر  مسيحي  منزل  في  وقع 
احلريق،  إطفاء  في  تعاونت  األمن  وأجهزة  أسبابه 
ومت القبض على أربعة 4 أشقاء- مالك املبنى- مت 
التحقيق معهم وخرجوا بعد يومني من التحقيق 
ووصلوا إلى منازلهم، هناك اثنان آخران محتجزان 
)رزيقي خلف مت حتويله إلى النيابة العامة، والثاني 
مت  الدولة،  أمن  أجهزة  لدى  وهو  عيسى  باسم 
الواقعة  أنهما كتبا عن  القبض عليهما بسبب 
عبر صفحاتهما على مواقع التواصل االجتماعي 

ومت القبض عليهما(.
ثانًيا: توفيق أوضاع الكنائس واملباني املقامة بالفعل

لتقنني  الرئيسية  اللجنة  موافقة  مؤخرا  الوزراء  أعلن مجلس   
تابًعا  ومبنى  كنيسة   90 أوضاع  توفيق  على  الكنائس  أوضاع 
ليصل اإلجمالي املوفق أوضاعه إلى 1412 كنيسة ومبنى. هذا، 
وكانت الكنائس املصرية قد قدمت 5540 طلًبا لترخيص كنائس 
ومباٍن تابعة مقامة بالفعل ومتارس فيها أنشطة وشعائر دينية 
وخدمات بانتظام، ومعروفة ملؤسسات الدولة، وذلك قبل انتهاء 
البيئة  أدت  فقد   .2017 سبتمبر   28 في  الطلبات  تلقي  مهلة 
من  كبيرة  أعداد  وجود  إلى  الكنائس  لبناء  املقيِّدة  التشريعية 
قرار  أو  العالي  الباب  من  قرار  لها  ولم يصدر  القدمية،  الكنائس 
ملكي أو جمهوري فيما بعد، وكذلك كنائس أنشئت مبوافقات 
شفهية من أجهزة األمن، ويصلَّى فيها من عشرات السنني، وذلك 
للكنائس،  التقليدي  الشكل  بعضها  يأخذ  رسمية،  أوراق  بدون 
والبعض اآلخر قاعات أو منازل يصلَّى داخلها بانتظام. واعتمدت 
اللجنة في تقدمي الطلبات على التعامل مع املبنى وليس املوقع 
الواحد الذي قد يضم عددًا كبيرًا من املباني، ككنيسة 

ومبنى خدمات وسكن لرجال الدين.
أصدر مجلس الوزراء 13 قرارًا منذ بدء عمل اللجنة، بناًء 
على رأي جلنة توفيق أوضاع الكنائس، تضمنت املوافقة 
دينيًّا  ومبنى  كنيسة   1412 أوضاع  توفيق  على  املبدئية 
نهائية  غير  املوافقات  هذه  وجاءت   .%25 بنسبة  تابًعا 
صعبة  اشتراطات  تنفيذ  منها  بإجراءات،  ومشروطة 
للحماية املدنية، مثل: تركيب نظم إنذار مبكرة للحريق 

وبوابات إلكترونية ومخارج للطوارئ
لتنظيم  وضعتها  التي  املعايير  عن  اللجنة  تعلن  ولم 
املتوقع  الزمنية  واملدة  الكنائس،  اختيار  وأسس  عملها، 
الواجب  واإلجراءات  خاللها،  الطلبات  كافة  من  االنتهاء 

اتخاذها في حالة رفض أي من الطلبات.
ثالًثا: بناء الكنائس اجلديدة

 وفًقا لإلفادات املتنوعة التي حصل عليها باحثو املبادرة املصرية 
كما  جديدة،  كنائس  ببناء  رسمية  قرارات  أية  تصدر  لم  فإنه 
كنائس  ببناء  رسمية  قرارات  أية  الرسمية  اجلريدة  تنشر  لم 
جديدة، بالرغم من قيام عدد من املمثلني القانونيني للكنيسة 
يعيش  مناطق  في  كنائس  إلنشاء  طلبات  بتقدمي  األرثوذكسية 
فيها مسيحيون وال توجد بها كنائس، مطالبني باحلصول على 
واملوافقات  الشروط  باقي  املافظ املتص بعد استيفاء  موافقة 
سواء  التراخيص  على  الرد  الرسمية  اجلهات  وجتاهلت  الالزمة. 
بإصدار املوافقات أو رفضها، بالرغم من نص القانون على إلزام 
املافظ على الرد خالل أربعة شهور، وفي حالة الرفض يكون ذلك 

مسبًبا.
ببناء  املدودة  املوافقات  بعض  الدولة  مؤسسات  ومنحت  هذا، 
وزارة  قبل  من  األرض  تخصيص  بعد  اجلديدة  املدن  في  كنائس 
اإلسكان. وقد جاء ذلك، عقب إعطاء رئيس اجلمهورية توجيهات 
املدن  في  كنيسة  إلنشاء  مكان  توفير  مبراعاة  املسئولني  إلى 

اجلديدة.

بعد 3 �سنوات من تطبيقه... 

ف�سل قانون بناء الكنائ�س يف حل التوترات الطائفية اخلا�سة مبمار�سة ال�سعائر الدينية

36 حادث طائفي منذ بداية العمل به مرتبطة مبمار�سة ال�سعائر الدينية

25% فقط من الكنائ�س ح�سلت على الرتخي�س خالل 3 �سنوات
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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اخلري يا اأهل اخلري!

فتاة عند النافذة!

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

\االحتفاالت الدينية والقومية قدمية بقدم االنسان. ومع حتول املصريني 
االحتفاالت  بعض  املسيحية، ظلوا محافظني على  إلى  الوثنية  من 
بشم  االحتفال  مثل  وثنيتهم،  في  ميارسونها  كانوا  التي  القومية 
النسيم. كما انهم استبدلوا االحتفال بأعياد آمون وغيره باالحتفاء 
مبيالد املسيح وبشهادة القديسني.     ومع حتول أكثر االوروبيني إلى 
االحلاد، لكنهم ال يزالوا محافظني على بعض الطقوس واالحتفاالت 
الدينية. مثل طقس الزيجة والعماد واجلناز، واالحتفال بعيدي امليالد 

والقيامة.  
التي احتلتها  البالد  ومع حتول كثير من املسيحيني إلى االسالم في 
غرار  على  الشريف  النبوي  باملولد  احتفلوا  فانهم  العربية،  اجليوش 
احتفال املسيحيني مبيالد السيد املسيح. كما انهم ظلوا مواظبني 
على مشاركة اخوانهم الذي بقوا على مسيحيتهم في احتفاالتهم 
مثل االحتفال بالشعانني وبغيره من املناسبات التي ذكرها الشيخ 
اصحاب  ملالفة  املستقيم  السراط  )اقتضاء  كتابة  في  تيمة  ابن 
وامنا   ...« بقوله:  ممارستها،  عن  املسلمني  فضيلته  ونهى  اجلحيم(. 
قد  املسلمني  من  رايت طوائف  ملا  دينهم  اشياء من منكرات  عددت 
ابتلي ببعضها. وجهل كثير منهم انها من دين النصارى امللعون هو 
واهله« )صـ 475(.   وسوف ارجئ الكالم عن »دين النصارى امللعون هو 
واهله« إلى مقال آخر ان شاء اهلل، واكتفي في هذا املقال مبناقشه 

امر العيادة )التهنئة بالعيد( واملشاركة.
ومنذ عقود، وقبل ان يستخرج الرديكاليون سموم الكراهية والتكفير 
الناس ويعملون بكل  ليبثوها في نفوس  التراثية،  الكتب  من بعض 
جميع  كان  الواحد.  الشعب  ابناء  بني  والعداء  التفريق  على  قوتهم 
وبشم  السنة  برأس  يحتفلون  واملسيحيني  املسلمني  من  املصريني 
عام  كل  وفي  والدينية.  القومية  املناسبات  من  وبغيرهما  النسيم 
والعروسة املصنوعني  املولد واحلصان  زلنا- نشتري حلويات  كنا –وال 
او  يومني  يفرغ صبري، بعد  واتذكر عندما كان  السكر لالطفال.  من 
ثالثة، والتهم حصاني قطعة بعد قطعة. واغتاظ من شقيقتي التي 
تظل محتفظة بعروستها ومحافظة على عهد الصاداقة بينهما. 

ما كنت اهدأ، حتى يشتري لي ابي حصانا آخر غير الذي التهمته. 
وكم من مرة اتذكر انني تناولت حلويات املولد في بيوت اآلباء الكهنة 
الذين كانوا يواظبون على شرائها كل عام. وفي قريتي الصغيرة، كان 
فردا  عليهم  ويعيدوا  املسيحيني  بيوت  جميع  على  ميرون  املسلمون 
طيب«.  وانت  سنة  »كل  أنغام  على  تبتهج  والقلوب  بيد،  ويدا  فردا، 
بيتا  بيوتهم  منر على  املسلمني، كنا  اخواننا  اعياد  احلال في  وكذلك 
افراحهم.  في  ونشاركهم  باعيايدهم  ونهنأهم  نصافحهم  بيتا 
وعندما انتقلُت للعيش في القاهرة، كانت معظم املعايدات تتم عبر 

الهواتف، بينما تقتصر الزيارت على اجليران، واالصدقاء املقربني. 

كان هناك تعايش وتسامح حقيقي؛ ولكنه – مع كل أسف 
- بدأ يقل رويداً رويداً مع تنامي جماعة االخوان املسلمني. 
اطلق  منذ  السريع  النمو  في  والعداء  الكراهية  وبدأت 
الرئيس الراحل انور السادات العنان للجماعات االسالمية 
امن  بهم  فضرب  والشنوديني،  الناصريني،  بهم  ليضرب 
الوطن وسالمته، عن غير قصد - وهذا ال ينفي كونه بطل 

احلرب والسالم.   
وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
التأكيد  الى  مسبوق،  غير  وبشكل  صادقني،  وعزم  بجهد 

على وحدة الشعب املصري، وتوطيد روح املبة واالخاء بني املواطنني؛ 
وفي الوقت الذي تسعى فيه احلكومة السعودية الى اخراج املواطن 
السعودي من خندق التزمت والتشدد الوهابي بخطوات اولية فاعلة 
كان آخرها االحتفال برأس السنة. وفي الوقت الذي يكافح فيه، ضد 
واالساتذة  ماهر،  احمد  املستشار  مثل  االسوياء،  املفكرون  التطرف، 
االجالء، ابراهيم عيسى وسعيد شعيب، ومحمد داود وغيرهم؛ وفي 
الخوانهم  املسلمني  تهنئة  الشريف  االزهر  فيه  اجاز  الذي  الوقت 
ترى في  أخرى  اصواتاً   - ونقرأ   – زلنا نسمع  ال  باعيادهم؛  املسيحيني 
تهنئة املسيحيني، وفي افشاء السالم لهم، وفي موادتهم، مخالفة 

شرعية:
املسلم  غير  يشارك  ان  املسلم  على  »يُحرَّم  احلويني:  الشيخ  يقول 
النصارى  تهنئة  »ان  عثيمني  الشيخ  وقال  االعياد«.  من  عيد  اي  في 
الشعراوي:  الشيخ  وقال  باالتفاق«.  محرمة  انها  ُحرَمت،  باعيادهم 
اليهود  يرضي  تصرفا  نصنع  ان  من  باهلل  نستعيذ  ان  يجب  »لذلك 
او النصارى. الن معنى انني اتصرف تصرف يرضي اليهود والنصارى؛ 
الدمنهوري:  الشيخ  ِملتهم«. وكتب  اتبعت   ، انني، بحكم اهلل عليَّ
وافشاء  وموادتهم  مسلمون،  فيه  مجلس  في  تصديرهم  يحرم   ..«
السالم لهم، وان سلم على من ظنه مسلما ثم علمه ذميا؛ استحب 
.. وحترم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ان لم  قوله: رد علي سالمي 
... وال يجوز القيام لهم، وال بداءتهم بالسالم كما  يُرج اسالم املُعاد 
تقدم .. ويجوز ان يقول له اكرمك اهلل، وهداك اهلل، يعني باالسالم، 
 .. اجلزية  بذلك  وولدك، قاصدا  واكثر مالك  بقاءك،  اطال اهلل  ويجوز: 
»، )اقامة احلجة الباهرة على هدم كنائس مصر والقاهرة، صـ 135(.     
تخالف  النها  االحتفاالت  في  املشاركة  عن  بالنهي  البعض  ويتعلل 
العقيدة االسالمية؛ والنها تقترن بالسكر واملون – على حد قولهم. 
والواقع ان االحتفال براس السنة الذي يقام في الشوارع وامليادين، هو 
احتفال ترويحي؛ يجرى على سبيل العادة وليس العبادة؛ مثله مثل 

االحتفاالت القومية والرياضية. 
وهذا النمط يختلف عن االحتفال برأس السنة داخل الكنائس حيث 

حتث  التي  العظات  وتلقى  الصلوات  تقام 
النفس  مع  املصاحلة  ضرورة  على  املؤمنني 
من  اقترفوه  عما  التوبة  وعلى  االخرين؛  ومع 
طريق  في  السير  وعلى  املنصرم؛  العام  في 
الفضيلة والقداسة خالل ما بقي من العمر. 
الكنائس  داخل  املسيحيون  يحتفل  كما 
املسلمون  عليه  يُجمع  والذي  املسيح،  مبيالد 
في  يعتقدون  النهم  املسلمون  واملسيحيون: 
النهم  واملسيحيون  كلمته.  متثل  وفي  نبؤته، 

يعتقدون في تأنس الهوته وجتسد كلمته.
وال يقف املتشددون عند حد النهي عن املشاركة الفعلية، وامنا ينهون 
الواحد؛  الشعب  ابناء  بني  الوجدانية  واملشاركة  التهنئة  عن  حتى 
ومدعني  االنسانية،  والفطرة  البشرية،  الطبيعة  بذلك  مخالفني 
لهم  مشاركاً  أصبح  احتفاالتهم،  في  املسيحيني  يشارك  من  بأن 
يدعي  ما  البني على عكس  والدليل  مللتهم.  ومتبعا  في عقيدتهم، 
ويشاركون  بعضاً،  بعضهم  الناس  ويهنئ  قرون  منذ  انه  املدعون 
بعضهم بعضا في االحتفاالت، وال يزال كل منهم على عقيدته. بل 
واكثر من ذلك ان كثيرين من غير اهل الكتاب قرأوا االجنيل والتوراة 
املسلمني  غير  من  وكثيرون  اليهودية.  وال  املسيحية  يعتنقوا  ولم 
وان  االسالم.   يعتنقوا  ولم  الشريفة،  واالحاديث  الكرمي،  القران  قرأوا 
للتهنئة  اذا فليس  وانكروا وجود اهلل.  احلدوا،  الديانتني من  اتباع  من 
وال للمشاركة في االحتفاالت تأثير من شأنه ان يصرف االنسان عن 

معتقده. 
جتاه  العداء  لبث  احلقيقي  السبب  يعلنون  املتشددون  يستنكف  وال 
الدونية  النظرة  وهو  اال  باملداه،  واخرى  بالشفاه  تارة  الكتاب،  اهل 
والكتب  العمرية،  العهدة  جسدتها  والتي  لهم،  والتحقيرية 
تعارض  والتي  التحريضية،  واخلطب  التاريخية،  واخلطوب  التكفيرية 
االشرار  على  شمسه  يشرق   “ الذي  الباري  ومقاصد  االنسان  فطرة 
والصاحلني، وميطر على االبرار والظاملني” )مت 5(، والذي يأمر االنسان 
بان يحب الخيه االنسان ما يحب لنفسه. وينهاه عن ان يفعل بأخيه 
االنسان ما يأباه على نفسه: “ كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم، 
افعلوا هكذا أنتم ايضا بهم ألن هذا هو الناموس واالنبياء” )مت7(. 

واهلل وحده – اقول وحده - الذي يحاسب الناس على عقيدتهم.
واعتقد ان السبيل االمثل لنشر التسامح يبدأ بأعمال العقل ونقد 
الذات، والكف عن اضطهاد املالفني. وان كان هنالك تنافس وافضلية، 
فلتكن في التقوى وعمل اخلير. وان كان هنالك سباق، فليكن في نشر 
الدين، فقل  تدين رجل  والوفاق. وإذا لم يكن ذلك هو  والسالم  املبة 

عليهما السالم، وال تلم امللحدين. 

حلظات هي حلظات من السكون اختلى فيها 
ساعات  بني  دائما  عنها  وابحث  ذاتي،  مع 
أجمل  من  أوقات  فيها  أعيش  احلياة  زمن 
بالتأكيد  قصير  وقت  تكون  رمبا  اللحظات 
العواطف  من  بالكثير  مشحونة  ولكنها 
املتلفة،  باالنفعاالت  املفعمة  واألحاسيس 
أمنياتي  بكل  وأحلم  عيني  حلظتها  اغلق 
فيها  ظهري  أعطى  والبعيد،  منها  القريب 
لكل ما يزعجني وأقرر أن افتح نافذتي ليوم 
جديد في عام جديد. هذه هي نافذتي مطلة 
على طبيعة ساحرة أقف فيها وارمى بنظري 
ممتدة  أحالمي  وأشاهد  أراها  نقطه  ألبعد 
أمامي قد أصل إليها وقد اتعثر في الوصول 
مفتوحة  دائما  نافذتي  تبقى  ولكن  احياناً، 

لتتجدد األحالم من جديد.
قد  سكوني  حلظات  في  فيها  اقف  التي  فقط  أنا  لست  النافذة 
تكون انت ايضاً عزيزي القارئ لك نافذتك اخلاصة التي تطل منها 
عند  فتاة  بعيدة  فتره  منذ  ايضاً  وكانت  مختلفة،  أحالم  على 
النافذة مثلى ومثلك لها أحالم وتأمالت  تقف وحيدة تطل منها 
وتتأمل جمال النهر أمامها كانت هذه الفتاه تدعى “ماريا” رسمها 
الفنان “سلفادور دالي” وهى من اهم وأشهر اللوحات التي أبدعها، 
واملدهش ان “ماريا “ التي تظهر في اللوحة وتعطينا ظهرها هي 

أخت “سلفادور دالي” ويبقى السؤل 
الكثيرون  ويراود  يراودني  دائماً  الذى 
التشكيلي  بالفن  املهتمني  من 
بشكل عام وأعمال “سلفادور دالي” 
بشكل خاص والسؤال ملاذا رسمها 
من  تطل  وهى  ظهرها  من  دالي 
النافذة كان يستطيع ان يختار زاوية 
ووجها  جسدها  كل  تظهر  للرسم 
وهى مازالت عند النافذة التي تطل 

على النهر؟ وملاذا حرص على ان يخفى وجهها؟
التفسيرات  من  العديد  هناك  أن  واحلقيقة 
والتعليالت اجتهد فيها املؤرخني، ولكنى شخصيا 
عندها  وأقف  السيكولوجية  للتفسيرات  أميل 
والسبب هنا الذى مال اليه قلبي ومنطقة عقلي 
ينظر في  بأن  “دالي” لشقيقته  انه قد يكون عدم قدرة مواجهة 
عينيها بعد أن تسبب في جرح كبريائها، فهي كانت مبثابه االم له 
ومحوراً هاماً في حياته لذلك جتدها كانت تظهر في الكثير من 
لوحاته الفنية كـــ “موديل”، إلى ان ظهرت في حياته “جاال “ تلك 
بها عقل  والتي سلبت  الكاريزما  قدرا كبيرا من  التي متلك  املرأة 
ينظر  فكان  شخصيتها،  بجاذبية  وجدانه  في  واستقرت  “دالي” 
قلبها  بدقات  ويعيش  بلسانها  وينطق  بعقلها  ويفكر  بعينيها 
متهيد،  ودون  بقسوة  شقيقته  قدم  حتت  من  البساط  فسحبت 

عزيزي  وهنا  لها،  لعشقه  بذلك  دالي  لها  وسمح 
قلب  الى  طريقها  والشجن  الغيرة  عرفت  القارئ 
الصدور  تخفيه  ما  تقول  العيون  فأصبحت  “ماريا” 
الوجه  ومواجهة  العني  نظره  من  الهروب  فكان 
ليقتل   “ “دالي  الطرق وشيء البد منه عند  اسهل 
احساس الذنب الذى يسكن بداخله جتاه اخته ماريا 
النافذة تطل منها من قرب  التي كانت تقف عند 
وهو ينظر اليها من بعد فرسمها في هذه الصورة.

أنه  النافذة”  عند  “فتاة  لوحة  في  الغريب  والشيء 
يغلب عليها اللونان األزرق اخلفيف واألرجواني الشاحب، واملشهد 
بعمومه مينح إحساسا بالهدوء والطمأنينة، وهي سمة نادرة جدا 
وغير مألوفة في معظم رسومات سلفادور دالي، فهل هذا يعكس 
لم  لها  اعتذار  مبثابه  انه  ام  ماريا  اخته  جتاه  احلقيقية  مشاعره 
سببه لها من آالم، ام انه يحاول ان يقنع نفسه انها سعيدة وفى 
السؤال  يظل  ولكن  أي ضغينة،  له  وال حتمل  نفسى  حالة سالم 
األكثر أهمية والذى يفرض نفسه علّى بقوة كلما نظرت الى هذه 
اللوحة اجلميلة، هو فيما كانت تفكر ماريا وهى تقف عند نافذتها 
الوصول  تريد  أحالم  الى  تنظر  كانت  هل  النهر؟  على  منها  تطل 

اليها ام كانت تودع كل أحالمها وتقذفها في النهر بعينيها؟!
عزيزي القارئ كل منا له نافذته اخلاصة به، فدائماً افتح نافذتك 
وتنفس نسيم الهواء الطلق وانظر ألبعد مدى، وأحلم ايضاً ألبعد 

مدى لتصل يوماً ألحالمك!
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يحررها سمير اسكندر 

برياميدز ي�سدر بياًنا ويطالب م�ساواته باالأهلي والزمالك

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا انتقد فيه قرار احتاد الكرة 
وجلنة املسابقات بتأجيل مباريات لبعض األندية املصرية 
ضغط  رغم  متاما  وجتاهله  أفريقيا  بطولة  في  املشاركة 
املباريات الذي يعاني منه ومشاركة بيراميدز فى البطولة 

الكونفدرالية أيضا.
من  مبزيج  التالي:  النحو  على  بيراميدز  نادي  بيان  وجاء   
جلنة  بيان  بيراميدز  نادي  تلقى  والدهشة،  الصدمة 
فيه  تقرر  والذي  أمس،  املصري  الكرة  باحتاد  املسابقات 
املصري  أمام  والزمالك  انبي،  أمام  األهلي  مباراتي  تأجيل 
الفرق  دعم  وهو  نبيل،  أجل هدف  املمتاز، من  الدوري  في 

املصرية املشاركة في بطوالت أفريقيا، األهلي والزمالك واملصري وإتاحة الفرصة لهم خلوض مباريات اجلولة 
اخلامسة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وما يفسر صدمتنا هو التجاهل التام لنادي بيراميدز 
الضلع املصري الرابع املشارك في البطوالت القارية هذا املوسم، وكأنه فريق ميثل بلد آخر، بحجة االطمئنان إلى 

صعود النادي للدور القادم من منافساته في الكونفدرالية األفريقية.
وكأن جلنة املسابقات باحتاد الكرة تعاقب املتفوق “فريق بيراميدز” الذي يحقق أفضل نتائج لنادي مصري في 
بطوالت أفريقيا هذا املوسم، محققا 9 انتصارات وتعادل وحيد في مشواره، وتعاقبه على تأهله املبكر للدور 
ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، وترفض دعمه هو اآلخر ومنحه فرصة اللتقاط األنفاس إلكمال املشوار 
بنفس القوة في املرحلة املقبلة بحثا عن التتويج باللقب القاري، ولم تساويه باألندية الثالثة ومتنحه هو اآلخر 

نفس الدعم ونفس الفرصة.
وسبق لنادي بيراميدز أن كان الوحيد الذي خاص مباريات في بداية املوسم مع تأجيل باقي مباريات األندية، 
وأجبر على خوض لقاءات كأس مصر وهو يعاني من سفر مستمر خلوض لقاءات الكونفدرالية، وهو الفريق 
الوحيد بني األندية األربعة املشاركة ببطولتي أفريقيا الذي خاض 6 مباريات في الدور التمهيدي للكونفدرالية، 
والتوقف  الوطني  املنتخب  وقت جتمع  بالدوري  لقاء  إلى خوض  املوقرة  اللجنة  قرار  بناء على  اضطر  أنه  كما 

الدولي، دون مراعاة للنادي.
وبيراميدز يعاني من ضغط املباريات بشدة، ورغم أنه يلعب في أفريقيا مثل األهلي والزمالك إال أنه خاض عدد 
التأجيل اجلديد للفريقني يكون بيراميدز خاض عددا أكبر بكثير،  الدوري، ومع  مباريات أكثر من الفريقني في 
ومع ذلك لم تضع جلنة املسابقات كل ذلك في اعتبارها عند تأجيل املباراتني ما يجعل النادي في موضع شك 

ودهشة من ذلك القرار.
 وسبق لنادي بيراميدز أن طالب بحقوقه في وقت سابق أكثر من مرة ونبه إلى عدم املساواة من جانب احتاد 
الكرة وجلنة املسابقات، وهو ما قابله االحتاد املصري بإصراره على عدم تطبيق مبدأ املساواة والعدالة بني كافة 

األندية.

استطاع النجم املصري محمد صالح العب ليفربول، 
أن ينهي العقدة خالل مبارياته أمام مانشستر يونايتد 
على  أقيم  الذي  اللقاء  في  قاتالً  هدًفا  سجل  بعدما 

ملعب »آنفيلد« ضمن منافسات األسبوع الـ23.
سجله  بهدف  النتيجة  في  متقدًما  كان  ليفربول 
فيرجيل فان دايك إال أن صالح سجل في الوقت القاتل 
بيكر  أليسون  البرازيلي  احلارس  من  متريرة طولية  بعد 
الذي مرر كرة للنجم املصري لينفرد مبرمى مانشستر 

يونايتد مستغالً تقدم جميع الالعبني.
بعد  العقدة  أنهى  املصري  النجم  يكون  بهدف صالح 
خمس مباريات أمام مانشستر يونايتد حيث لعب جنم 
مباراة  في  يشارك  لم  املقابل  في  مباريات  أربع  الريدز 

الدور األول بداعي اإلصابة.
صالح وصل لهدفه الـ11 مع ليفربول خالل هذا املوسم 
ليكون متساويًا مع النجم السنغالي ساديو ماني في 

صدارة ترتيب هدافي ليفربول.
يونايتد  مباراة  في  بفوزه  ليفربول  أن  بالذكر  جدير 
أصبح متربًعا على صدارة برمييرليج بـ64 نقطة بفارق 
الثاني  املركز  16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب 
أمام كريستال  بالتعادل  والذي تعثر خالل هذه اجلولة 

باالس )2-2(.

العقدة 

تنتهي... 

�سالح ي�سرب 

يونايتد يف 

الوقت القاتل

بني  جديدة  أزمة  بوادر  األفق  في  تلوح 
مجلس  رئيس  منصور  مرتضى  املستشار 
اللجنة  إدارة  ومجلس  الزمالك،  نادي  إدارة 
برئاسة  القدم  كرة  احتاد  إلدارة  اخلماسية 
مسئولي  اشتراط  بسبب  اجلنايني،  عمرو 
املتأخرة  املالية  املستحقات  سداد  اجلبالية 
إجراءات  إمتام  قبل  البيضاء،  القلعة  على 
قيد الكونغولي كابوجنو كاسوجنو مهاجم 

الزمالك، في قائمة املارد األبيض.
في  تواجد  الزمالك  نادي  من  مندوب  وكان 
مقر احتاد الكرة مؤخرا، لقيد كاسوجنو في 
أنهوا  أنهم  إال  واألفريقية،  امللية  القائمة 
اجلبالية  مسئولو  ورفض  اإلجراءات  كل 
استخراج بطاقة قيد الالعب، حتى اإلنتهاء 
من بعض األمور املتعلقة باملديونية اخلاصة 
يستخرج  لن  الكرة  احتاد  وأن  بالزمالك، 
سداد  يتم  حتى  به  اخلاصه  البطاقة 

املديونية.
باقي  بسداد  اخلماسية  اللجنة  وطالبت 
أجل  من  للجبالية،  املستحقة  املديونيات 
بقائمة  كاسوجنو  قيد  إجراءات  استكمال 
النقاز،  حمدي  التونسي  من  بدال  الفريق 
إدارة  مع  األمر  نفس  فعلوا  أنهم  خاصة 
جنيه  ماليني  ثمانية  سددت  التي  األهلي 
بقائمة  كهربا  املنعم  عبد  محمود  لقيد 

الفريق.
ما  إلى  الكرة  الحتاد  الزمالك  ديون  وتصل 
إدارة  وتتواصل  جنيه،  مليون   16 من  يقرب 
خالل  اجلبالية  مسؤولي  مع  األبيض  النادي 

الالعب  وقيد  األمر  إلنهاء  الساعات  تلك 
بشكل رسمي.

اجلماعية  التدريبات  في  كاسوجنو  وشارك 
املاضية متهيًدا لقيده  األيام  للزمالك خالل 
في قائمة الفريق بشكل رسمي، واالعتماد 
إلى  عاد  أن  بعد  املقبلة  املباريات  في  عليه 
الوداد  نادي  مع  تعاقده  فسخ  بعد  الفريق 

املغربي.
نادي  رئيس  منصور  مرتضى  أن  يذكر 
الزمالك، دخل في أزمات عديدة مع اللجنة 
اخلماسية املؤقتة حيث شن هجوما عنيفا 
على عمرو اجلنايني، مؤكدا أن أبناء الزمالك 
هم من يقفون ضده، بسبب مباراة القمة 
أزمة  من  صاحبها  وما  الرابعة  اجلولة  في 

عني

اأزمة جديدة بني مرت�سى واحتاد الكرة ب�سبب كا�سوجنو

اجلزائري باليلي اأف�سل العب داخل القارة االإفريقية

باليلي  يوسف  اجلزائري  توج 
قارة  داخل  العب  أفضل  بجائزة 
حفل  في   ،2019 لعام  إفريقيا 
توزيع جوائز االحتاد اإلفريقي لكرة 
الغردقة  مبدينة  »كاف«،  القدم 

املصرية.
وتفوق باليلي جنم فريق أهلي جدة 
أنيس  منافسيه  على  السعودي، 
تونس  منتخب  العب  البدري، 
وفريق الترجي، وطارق حامد العب 

وسط الزمالك ومنتخب مصر.
وقاد يوسف باليلي، الترجي للفوز بالدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا، قبل االنتقال إلى 
األهلي السعودي، وساهم أيضا في قيادة منتخب بالده “محاربي الصحراء” للتتويج بلقب 

كأس األمم اإلفريقية “مصر 2019”.

كندا تفوز بالذهبية 
يف بطولة العامل 
للهوكي للنا�سئني

حصلت كندا علي اللقب الثامن 
بامليدالية  فوزها  بعد  عشر 
العالم  وبطولة  الذهبية 
وكان  عام،   20 حتت  للناشئني 
علي  فاز  قد  الكندي  الفريق 
 ....  3-4 بنتيجة  الروسي  الفريق 
بهذا  الكنديني  تهنئ  نيوز  جود 

اإلجناز الكبير
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  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

ما هي حساسية االسنان:
األسنان  احتكاك  من  تنتج  هي  االسنان   حساسية 
باملشروبات الباردة أو الساخنة، أو باحلمضّيات، أو بالسكرّيات، 
أو بــ األسيد، أو بالهواء، أو مبجّرد اتصال األطعمة أو األشربة 

باألسنان.
ثمة طبقة حّساسة تتعّلق، مباشرًة، بالعصب، وتتواجد حتت 
»املينا« التي حتمي األسنان. وعندما تضعف الطبقة اخلارجّية 
للسّن، أو عندما يحصل احتكاك مباشر بالعصب، بعد كسر 

في السن، يعاني الشخص من حساسّية األسنان.
اسباب حساسية االسنان :

أسنانك  تفريش  إن  خاطئة:  بطريقة  األسنان  تفريش   -1
طريقة  استخدام  طريق  عن  وذلك  عنيفة  خاطئة  بطريقة 
خشنة،  شعيرات  ذات  أسنان  بفرشة  تفريشها  أو  النحت، 
في  وخاصة  أسنانك  سطح  على  املينا  طبقة  يضعف  قد 

منطقة الضروس واألنياب.
للكسر  األسنان  تتعرض  قد  األسنان:  تآكل  أو  2-انكسار 
الليل  أثناء  األسنان  على  اجلّز  بسبب  التآكل  أو  البسيط 
طبقة  تآكل  الى  يؤدي  مما  أخر  سبب  أي  أو  األسنان(  )طحن 
املينا وانكشاف طبقة العاج احلساسة والتي تصبح عرضة 

للتسوس واأللم.
اللثة،  أمراض  أعراض  من  ان  وانحسارها:  اللثة  3-أمراض 
عرضة  وجعلها  اجلذور  تكشف  الى  يؤدي  مما  انحسارها 

للحساسية املفرطة أحيانا.
لتبييض  مواد  على  يحتوي  الذي  األسنان  4-معجون 

األسنان:
لها  تضاف  األسنان  معجون  مستحضرات  من  العديد 
األسنان  تبييض  على  تعمل  التي  “البيروكسيد”  مركبات 

حدوث  على  تساعد  والتي 
البعض.  عند  األسنان  حساسية 
تكون  قد  احلساسية  هذه  ولكن 
مؤقتة وتنتهي مبجرد التوقف عن 
النوع من معجون  استخدام هذا 

األسنان واستبداله بنوع أخر.
 5- استخدام غسول الفم كثيرا: 

الفم  غسول  أنواع  بعض  توجد 
األحماض  على  حتتوي  التى 
على  تساعد  التى  الكيميائية  املواد  وبعض  الكحول  مثل 
الفم  غسول  استخدام  دائما  فيفضل  األسنان،  حساسية 

اخلالى من الكحول.
6 - وجود تسوس حول حشو األسنان: 

قد يحدث تسوس حول حشو األسنان عند بعض األشخاص 
خاصة كبار السن، حيث يصبح احلشو ضعيف مما يؤدى إلى 
طبقة  وتدمير  احلشو  أماكن  فى  البكتيريا  تراكم  سهولة 
الطبي  زيارة  يجب  لذلك  األسنان،  حساسية  مسببة  املينا 

الستبدال احلشو القدمي باخر جديد.

   teeth sensitivity   حساسية األسنان

ت�سريحة ال�سعر قد تكون �سبب ال�سداع

تلجأ املرأة عادة لرفع شعرها وشده إلى اخللف، 
أن  غير  العمل.  أثناء  وجهها  على  تدليه  ملنع 
الكثير من النساء ال يعلمن أن هذه التسريحة 
تتزايد  قد  الرأس  في  آالماً  تسبب  أن  ميكن 

شدتها كلما ربطت املرأة شعرها بإحكام.  
برباط  وربطه  اخللف  إلى  الشعر  شد  ويسلط 
وشد  الرأس،  فروة  على  الضغط  مطاطي، 

آالم  في  يتسبب  الذي  األمر  احلساسة،  األعصاب  من  الكثير  على  التي حتتوي  الشعر  بصيالت 
الرأس. وحسب العلماء فإن اللواتي يعانني من الصداع النصفي، هن أكثر عرضة للصداع الناجم 

عن تسريحة الشعر، بسبب حساسية أعصاب فروة الرأس.
وميكن أيضاً حتفيز آالم الرأس والوجه بتسريح الشعر أو ربطه، أو قصه، إضافًة إلى االستحمام 

وارتداء النظارات، أو األقراط.
ولتجنب الصداع، يُنصح بتفادي تسريحات الشعر التي تضغط على فروة الرأس، مثل تسريحة 

ذيل احلصان، أو تسريحة الكعكة، وفق “تاميز أوف إنديا أونالين”. 

هل ي�سر �سرب املاء اأثناء تناول الطعام حقًا؟

ال شك أنك سمعت النصيحة 
أثناء  التي تقول »ال تشرب املاء 
واحدة  مرة  ولو  الطعام«  مضغ 
من قبل، لكن هل هذه الفكرة 
يضر  وهل  صحيحة؟  الشائعة 
الطعام  تناول  خالل  املاء  شرب 
شرب  أن  البعض  يعتقد  حقاً؟ 
تركيز أحماض  املاء يخّفف من 
املعدة، وأن ذلك يؤثر على قدرة 
وهضم  حتطيم  على  املعدة 
يؤدي  ما  املغذيات،  وامتصاص 
إلى االنتفاخ، لكن احلقيقة أنه 
لهذه  علمي  أساس  يوجد  ال 

الفكرة على اإلطالق!
كان  وإذا  ساعة،   24 عن  تقل  ال  الطعام  ورحلة  دقيقة،   20 الهضمي  اجلهاز  داخل  املاء  رحلة 
هناك تأثير للماء فهو تقليل اإلمساك، يبدأ الهضم الصحي للطعام داخل الفم، باملضغ اجليد 
اللعاب. وعندما  املوجودة في  اإلنزميات  الطعام بواسطة  والذي يساعد على حتطيم مكونات 
ينتقل الطعام عبر املريء إلى املعدة تبدأ األحماض في تسييل الطعام، ويكون السائل ثخيناً، 
ثم ينتقل إلى األمعاء ليختلط بإنزميات قادمة من البنكرياس، وأحماض من الكبد، وهنا يتم 

امتصاص 75 باملائة من املغذيات.
الوقت  على  الطعام  نوعية  وتؤثر  ساعة،  و72   24 بني  ما  الكامل  الهضم  عملية  وتستغرق 
اجلسم  أجزاء  إلى  لتصل  األمعاء  جدار  من  عبورها  بعد  الدم  عبر  املغذيات  وتنتقل  املطلوب. 

املتلفة.
هل يسبب شرب املاء عسر هضم؟

اإلجابة: ال. فرحلة املاء عبر املعدة تستغرق 20 دقيقة فقط، ويعني ذلك أن املاء لن يخّفف تركيز 
أحماض املعدة، كما أن املعدة تنتج الكمية الالزمة من األحماض كلما مت تخفيفها.

من ناحية أخرى، ال يؤثر املاء على عمل إنزميات املعدة. كما أن شرب املاء أثناء تناول الطعام ال 
يسبب امتالء املعدة أو أي انتفاخ. في الوقت الذي يساعد شرب بعض املاء أثناء تناول الطعام 

على تليني الطعام وتسهيل اإلخراج.

ما اأهمية تعاطي الدواء 
قبل اأو بعد الطعام؟

شّددت مجلة »الصيدليات احلديثة« على ضرورة االلتزام بتعليمات 
مفعوله  الدواء  يؤتي  كي  بالطعام،  تتعلق  التي  الدواء،  تعاطي 

املرجو.
وأوضحت امللة األملانية أن بعض األدوية يجب تعاطيها قبل تناول 
الطعام، كي تصل املادة الفعالة بسرعة إلى األمعاء، ومن ثم إلى 
الدم. وفي هذه احلالة ينبغي تعاطي الدواء قبل تناول الطعام مبدة 

تتراوح بني 30 و60 دقيقة.
الطعام،  تناول  أثناء  تعاطيها  ينبغي  التي  األدوية،  بعض  وهناك 
للمعدة.  املبطن  املاطي  بالغشاء  تضر  قد  التي  األدوية،  وهي 

ويعمل اختالط الطعام بالدواء على احلد من هذا اخلطر.
ما  فغالبا  الطعام،  تناول  بعد  تعاطيها  ينبغي  التي  األدوية،  أما 
تكون أدوية مغطاة بطبقة حتمي الدواء من عصارة املعدة أو حتمي 
املعدة من املادة الفعالة بعد الدواء. وهذه األدوية يجب تعاطيها 
تناول  بعد ترك الطعام للمعدة، أي بعد مرور نحو ساعتني على 

آخر وجبة.

هرمون الكورتيزول .. عدو ر�ساقتك

قال املركز االحتادي للتوعية الصحية إن هرمون الكورتيزول له أضرار بالغة على الصحة؛ حيث إنه 
يؤدي إلى البدانة من ناحية ويتسبب في اإلصابة باضطرابات النوم من ناحية أخرى.

وأوضح املركز األملاني أن هرمون الكورتيزول، الذي يتم إفرازه عند الشعور بالتوتر النفسي، يؤدي 
إلى مقاومة األنسولني في اجلسم، ومن ثم تخزين الدهون بشكل متزايد، خاصة في منطقة 
اإلصابة  ثم  ومن  االستيقاظ/النوم،  إيقاع  اختالل  في  الكورتيزول  هرمون  يتسبب  كما  البطن. 
باضطرابات النوم وما يترتب عليها من الشعور بالتعب واإلرهاق وضعف التركيز وتراجع القدرة 

على بذل املهود.
ممارسة  على  باملواظبة  وذلك  النفسي  التوتر  محاربة  خالل  من  املاطر  هذه  مواجهة  وميكن 
الرياضة وتقنيات االسترخاء كاليوغا والتأمل، مع مراعاة خلق التوازن بني احلياة الوظيفية واحلياة 

الشخصية
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العامل 

ال�ساحك

البحثية،  الدراسات  أكدت 
مصر،  في  األزواج  من   %5 أن 
يُقّبلون زوجاتهم قبل اخلروج 
 %9۵ الـ  باقي  وأن  املنزل،  من 
بعد  املنزل  يُقّبلون  األخرين، 

خروج زوجاتهم.
 الكاتب: جمال الشيمی

وقطك  تربية،  ما  على  ابنك 
وجوزك  متعوديه،  على 

مفيش فايدة فيه.
 الكاتبة: رمي خيری شبی

اللى قرر إن الطبلة تكون مادة 
في كلية التربية املوسيقية، 
املفروض  ضمير..  عندوش  ما 
منهج  ضمن  تكون  الطبلة 

كلية اإلعالم.
 الكاتب: على عمران

غرفة  عن  املسؤولة  حاولت 
والقبعات  املعاطف  حفظ 
تهدئة  املطاعم،  أحد  في 
فقد  انه  ادعى  غاضب  زبون 
»سيدي،  له:  فقالت  قبعته، 
دخولك  من  متأكدة  اني 

املطعم فارغ الرأس«.
 الكاتب: جرجس نظير

اأفكار �سائكة:

يف كل االأحوال!

يُحّيرني ذلك الذي 
يعتقد: أن »الشنب« 

قوة، وأن »الذقن« 
إميان، ثم يعتقد: أن 

»الصلع« ذكاء!

عـادل عطيـة

ع�سابة القط االأ�سود تهاجم 

اأحد البيوت. 

كم عدد القطط ال�سوداء 

التي باإمكانك اإح�سائها يف 

هذه ال�سورة؟

تفاهات امل�ساهري

- آل كابوني، زعيم اكبر عصابات شیكاغو، كان يطبع على بطاقاته الشخصية 
انه: »بائع مفروشات مستعملة«.

- املمثل الهزلي تشارلي تشابلن، اشترك مرة في مباراة اجريت في مونتي كارلو 
لتقليد تشارلي تشابلن فجاء ترتيبه ثالثاً بني املتبارين.

الثاني  ترتيبه  كان  العسكرية،  املدرسة  في  بونابرت  نابوليون  تخرج  عندما   -
واالربعني بني ثمانية وخمسني طالباً.

- سأل الكاتب البريطاني بن جونسون صديقه املطران ويليامز ان مينحه قطعة 
ليدفن  وعرضها 60 سنتيمتراً  دير وستمنستر طولها 60 سنتيمتراً  ارض في 
والقصصي  الشاعر  توفي  عندنا  اذ  بالضبط.  حدث  ما  وهذا  ميوت.  حني  فيها 

الشهير دفن في وضع منتصب )وقوفاً( كي ال يأخذ مساحة اوسع مما طلب. 
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ميكروباص  انقالب  في  حدث  ما 
انعكاسا  اال  املنيا ما هو  طبيبات 
حلوداث ِكثر نراها بشكل يومي في 
حياتنا في مصر خاصة على طريق 
القاهرة-الصعيد، الذي يعاني من 
رادارات  نقص اإلضاءة وعدم وجود 
مراقبة للسرعة، وفوق كل شيء 
ان  أقول  ولن  وقدره،  اهلل  قدر  هو 

الوزيرة هالة زايد هي املسئولة ألنها لم تكن هي 
سائقة امليكروباص وان كانت مسئولة مسئولية 

غير مباشرة فيما حدث.
احلادث وقع واألرواح زهقت واملرضى يتلقون العالج، 
مثل  وقوع  لتالفي  الصحة  وزيرة  يا  فعلت  فماذا 
منصبكم  اشغل  ان  لي  اسمحى  احلوادث،  تلك 
ماذا  ألرى  املقال  ذلك  كتابة  زمن  هي  عدة  دقائق 

كنت ألفعل لو كنت مكانك ولم تقومي به.
لو كنت وزيرة الصحة لقمت 
هيكلة  بإعادة  الفور  على 
لم  الذى  اإلسعاف  جلهاز 
مكان  الى  الوصول  يستطع 
من  ساعتني  بعد  اال  احلادث 
فعل  كان  ان  به،  االتصال 
ذلك باألطباء الذين معه في 
املنظومة فماذا هو فاعل مع 
الذين من خارجها، وكيف ان 

اإلسعاف اصبح وسيلة فقط لنقل املرضى دون 
فالبد  البعض،  حياة  تنقذ  قد  الزمة  جتهيزات  أي 
أي مكان في  إعادة تطويره بحيث يصل في  من 
مصر بعد 15 دقيقة كحد اقصى من االتصال به، 
كما يجب االتصال به سريعا و يرد من اول مرة و 
ان يكون على اتصال ما بالـــ »جي بى اس« إلدراج 
املوقع الذى من املفترض الوصول اليه في اسرع 

وقت.
الى  هرعت  لكنت  الصحة  وزيرة  كنت  لو 
على  املصابني  زمالئي  بها  التي  املستشفيات 
املتوفيني  ألسر  العزاء  واجب  ألداء  وذهبت  الفور 
في  فهم  غيرها،  او  صحية  بوعكة  حتجج  دون 
معي  يعملون  الذين  وزمالئي  ابنائي  النهاية 
وبدونهم لن تستقيم منظومة العمل، وفوق كل 
شيء تقدمي العزاء وزيارة املريض هو واجب إنساني 
تتأخر عن  الوزيرة ال  ان  أي منصب، خاصة  بعيدا 
إرهاب  او  عنف  حوادث  أي  في  مصابني  أي  زيارة 
زمالئي  زيارة  فباألولى  اجليش  او  الشرطة  ضد 
في العمل خاصة انهم كانوا في مأمورية عمل 

خاصة بالوزارة.
برتوكوال سريعا  الصحة لنظمت  وزيرة  لو كنت 
محافظات  بعدد  ميكروباص  سيارات  لتوفير 

تدريبا  أي  ان  قرارا  وأصدرت  مصر، 
خارج املافظة يكون التنقل عبر تلك 
السرعة  لتجنب  االمنة  الوسيلة 
امليكرباصات  لسائقي  الطائشة 

العاديني.
ألوقفت  الصحة  وزيرة  كنت  لو 
التدريب املزعوم ثالثة أيام على األقل 
الذين  الشهداء  أرواح  على  حدادا 
رحلوا تكرميا لروحكم واحتراما وتقديرا ألسرهم، 
اليوم  ذات  التدريبات في  بينما استمرت لألسف 
ان  كما  يكن،  لم  شيئا  وكان  يليه  الذى  واليوم  
يصدر  لم  حتى  هو  كما  ظل  التدريبات  موعد 
للظهر  التدريب  مواعيد  بتأخير  احترازية  اؤامر 
للقادمني من املافظات حتى ال يضطروا للخروج 
في الثالثة فجرا ليصلوا في موعد التدريب املدد.

لو كنت وزيرة الصحة لكنت أصدرت قرارا بتوفير 
من  للقادمني  امن  سكن 
أراد  ملن  للمبيت  محافظات 
ووفرت  التدريب  فترة  خالل 
لهم مقابل مادى ولو بسيط 
السفر  مصاريف  لتغطية 

وخالفه.
الصحة  وزيرة  كنت  لو   
للتدريب  بروتوكوال  لنظمت 
الفيديو كونفرنس كما  عبر 
التقنية في  تلك  الوزارة  تلك  الوزارة  استخدمت 
مناظرة املرضى في املناطق النائية واحلدودية عبر 
ان  أيضا  ميكن  كذلك  بعد،  عن  العالج  برتوكول 

يصبح التدريب عن بعد.
الراقدة  احلاالت  لتابعت  الصحة  وزيرة  كنت  لو 
وأمرت  بنفسي  احلادث  تلك  جراء  باملستشفيات 
حتتاج  التي  للحاالت  باخلارج  للعالج  بالسفر 
عمل  مصابو  فهم  الوزارة  نفقة  على  للسفر 
وهم على قوة العمل وقت احلادث فقد كانت تلك 

مأمورية عمل اجبارية.
 لو كنت وزيرة الصحة لكنت اكدت على ضرورة 
بوقت  املافظات  الذين من  املتدربني خاصة  ابالغ 

كافي قبلها لتدبير االمر بطريقة جيدة.
سيادتكم  الوزيرة  معالي  يا  تكوني  لم  نعم... 
السائقة للميكروباص ولكن هذا لن يعفيك من 
واالدهى  مسئوليتك  هو  حدث  فما  املسئولية... 
ان ردة فعلك جتاهه كانت مخيبة لآلمال وكفيلة 
باخلطأ  االعتراف  عدم  الن  رحيلك  شرار  إلطالق 
املناصب  منزلة  من  االنحدار  درجات  أولى  هو 
وضعي  لألبد...  دائم  منصب  وما  والكراسي... 
نفسك مكان احدهن وحاولى ان تنامى بعمق في 

الليل.

لو كنت وزيرة ال�سحة
بقلم: د. ماريانا يوسف

ترى  يا  هل  تساءلت:  طاملا  عامة:  مقدمة 
الفصحى  العربية  باللغة  أدردش  أن  سأستطيع 
املاضي؟!  في  املصرية  بالعامية  دردشت  مثلما 
بصراحة... لم أفكر في االمر طويالً واتكلت على 
متعشماً  القارئ،  عزيزي  لك  احلكم  تاركاً  اهلل، 
تلك  نعبر  فهلم  الصدر.  ورحابة  الشفقة  فيك 
فنون  برشاقة  معاً  سالكني  الشيقة،  التجربة 
األدب؛ فال عيب أبداً في األدب، بل في قلته! ونحن 
سنلزم حدود األدب حتى وان كنا في ذروة النعت. 

ر طريقة السهل  فأنا أغوى اُسلوب الدردشة وأقدِّ
ما  لغة  لها  ليس  الدردشة  ان  وأؤمن  بل  املمتنع. 
الى  تصل  ان  قادرة  كانت  طاملا  معينة  لهجة  او 
ادعو  ان  قررت  ولذا  فارغة!  بثرثرة  وليست  القلب 
الفصيح!”  “دردشة...بالعربي  اجلريدة  في  خانتي 

واليوم، عزيزي القارئ...
اود ان أدردش معك في: 

»كيف وصلت البهائم للعرش؟«
حني خلد الطفل الى فراشه...جلس بجواره والده 
خياله  وحي  النوم...من  قبل  حدوتة  له  ليحكي 

اخلاص!
 فروى االب البنه هذه القصة:

وكانت  احليوانات  من  بالعديد  الغابة  تكتظ   -
على  تصارع  احلاكمة،  الفئة  بالطبع هم  األسود 
حكم الغابة في القدم فئات أخرى من احليوانات، 
وأيضاً  ومتاسيح...  ونسور  وذئاب  وضباع  منور 
ماشية! ولكن كانت االسود هي محتكرة العرش 

الوحيدة... وباكتساح!
وفيلة  قرود  من  احليوانات  لبقية  بالنسبة  اما 

وغزالن...الخ. فهم حيوانات أليفة 
بسيطة يودون العيش بسالم في 
فيرضون  موحشة...  غابة  وسط 
التنعم  من  وبدالً  بقليلهم، 
في  يرغبون  فقط  هم  باحلياة... 

البقاء على قيدها!
من  النقيض...املاشية...  على 
وبهائم  وخنازير  وجاموس  ثيران 
ألنفسهم  ينظرون  كانوا  اخرى... 
وكأنهم في املكان اخلطأ... فهم 

ليسم من الغابة... بل باحلري هم حيوانات مزارع 
الى  وزرائب! وكانوا يحاربون بروح واحدة للوصول 
ظاهر  أن  الفارق  مع  كغيرهم...  الغابة  حكم 
املسكينة  احليوانات  لبقية  توحي  قد  األمور 
انهم  من  بالرغم  الغابة  لنهضة  ينهجون  انهم 
معروفون ايضاً بقوة البطش والنطح األهوج دون 

تفكير... وقد يكلفون اآلخرين أرواحهم ايضاً.
انفجر  قد  خامداً  بركاناً  ان  اغبر  يوم  في  وحدث 
فحوصرت  بالنابل...  احلابل  االدغال...فاختلط  في 
فاستغلت  والالڤا...  بالنيران  عرينها  في  األسود 
االخرى  الفئات  بنطح  فبدأت  املوقف  املاشية 
احليوانات  وساعدتها  العرش...  على  املتصارعة 
غير  البهائم  ان  منها  ظناً  األخرى  االليفة 
املطلوب  السالم  وسيحققون  مفترسني 
وصلوا  ان  فما  العكس،  على  ولكن  للجميع... 
الغابة ليحولوها  إلى عرش...حتى قاموا بتسوير 
لهذا  بالتذمر  احليوانات  فبدأت  مزرعة...  إلى 
البهائم  قامت  كما  للحرية!  الواضح  التقييد 

كحيوانات  احليوانات  بتصنيف  بعدها 
بغباء في  وبدأت  مزارع وحيوانات غابة 
»احليوانية«  الفتنة  وإشعال  التفرقة 
أُخمدت  بسيط...  وقت  ومير  بينهم... 
األسود  فعادت  البركان...  نيران  فيه 
طليقة وهجمت على املاشية وهدمت 
االسوار ورجعت للحكم...وعادت االمور 
موحشة... غابة  كانت  كما  أدراجها 

محير:  سؤال  هناك  يزال  ال  اآلن  وإلى 
العرش  إلى  البهائم  وصلت  »كيف 

بجهلها الواضح؟«
رد االبن ببساطة وبتعجب:

- ماذا تقصد يا ابي؟
احدى  الغابة  بعرش  يفوز  ان  املتوقع  من  كان   -
فئات احليوانات املفترسة األخرى بحكم خبرتهم 

البهائم  والشدة...وليس  السيطرة  في  الطويلة 
الغبية!!

- اختلف معك يا ابي... ألن هذه الفئات املفترسة 
لذلك  و  غير  ال  فقط  الغابة  حكم  هدفها  كان 
لهم  بالنسبة  فالعرش  البهائم،  فشلوا...اما 
كان مجرد وسيلة ليس إال الى هدف اسمى -من 
حكم  اخلبرة  املزرعة!...وإلن  وهو  نظرهم-  وجهة 
بدورهم!...في  ففشلوا  تنقصهم  كانت  الغابة 
رأيي... الوصول إلى احلكم ال ينبغي ان يكون هدفاً 
في حد ذاته... بل وسيلة حلياة جليلة... ويا حبذا 

اذا وجدت اخلبرة!
حكايته  خامتاً  له  وقال  ابنه  لفطنة  االب  انبهر 

مثنياً على تعليقه الناصج:
من  اهلل  ولينجيك  بني  يا  خير  على  فلتصبح   -

سياسة الغاب وحكم البهائم!!!

درد�سة... بالعربي الف�سيح: »كيف و�سلت البهائم للعر�ض؟«
بقلم: مينا ماهر

أحب أن أقدم لكم النصائح أو كما أحب أن أطلق 
عليها الوصايا الضريبية العشرة وقد جتنبك الكثير 
من املتاعب لو أتبعتها وقد أخلصها فيما يلي:                                                                           

الوصية األولى:
ال تتأخر في تقدمي إقراراتك الضريبية في مواعيدها 
مبرمج  الضرائب  مصلحة  كمبيوتر  ألن  املطلوبة 
على ارسال خطابات الى كل من تخلف عن ارسال 
اإلقرار في امليعاد ويرسلون لك اخلطاب البني الذي 

أنت في غنى عنه! 
مصلحة  استفسارات  على  الرد  في  تتأخر  ال  كما 
للمصلحة  فرصة  يعطى  الرد  عدم  ألن  الضرائب 

للتقدير اجلزافي الذي ليس في مصلحتك. 

الوصية الثانية: 
ال تُبيح أسرارك الضريبية ألحد، حيث وجد ان معظم 
البالغات التي تصل إلى مصلحة الضرائب تأتي من 
األشخاص الذين على علم بأمورك الضريبية. لهذا 
يجب ان ال تتحدث عن امورك الضريبية امام أحد او 
بصوت عالي فأصدقاء اليوم قد يكونوا اعداء الغد.

الوصية الثالثة:
ال جتتهد في األمور الضريبية حيث ال يفيد االجتهاد، 
ـُطبَّق  ت ففي مجال الضرائب هناك قوانني ال بد أن 
ان  تتجنب  ان  يجب  لهذا  ـُتـَبَّع.  ت ان  بد  ال  وقواعد 
تلقاء نفسك  او تعتقد من  تخصم مصروف تظن 

انه ميكن خصمه.                                

الوصية الرابعة:
الذي  الضريبي  محاسبك  استشارة  في  تتردد  ال   
صغير  نصيحة  فرمبا  الضريبية،  امورك  كل  يعلم 
تكاليف  كانت  ومهما  كثيرة.  متاعب  ـَُجِنبَّـك  ت
االستشارة فإنها أرخص من حل املشاكل الضريبية 
بعد حدوثها. لقد رأيت مشاكل ضريبيه كثيره كان 
في  املاسب  باستشارة  قمت  ما  إذا  جتنبها  ميكن 

الوقت املناسب

الوصية اخلامسة:

أحتفظ بصورة اي حتويل مت ايداعه الى حسابك في 
البنك سواء مت من البلد األم او مت بينك وبني زوجتك 
او اوالدك خاصة، إذا كنت صاحب عمل حتى ال تظن 
مصلحة الضرائب ان هذا املبلغ »دخل« من العمل 

ولم تدرجه ضمن اقرارك الضريبي.

الوصية السادسة: 
فإن  املطلوبة،  الضريبة  حساب  في  ـُخِطأ  ت ال 
كمبيوتر مصلحة الضرائب سيكتشف اخلطأ فورا 

ًويرسل لك خطابا ً يطالبك بالفرق.

الوصية السابعة:
الوحيد  فهو  املاسب  عن  املالية  اسرارك  تخفى  ال 
النصيحة  لك  ويقدم  يساعدك  ان  ميكن  الذي 

املناسبة 

الوصية الثامنة:
فهو  نظره  وجهة  جتادله  وال  املاسب  كالم  أطع 
ضريبي،  خصم  لكل  الضريبية  املشاكل  يدرك 
انت  تريده  ما  ينفذ  ان  املاسب  على  السهل  فمن 
ويخصم لك كل ما تطلبه وسوف تندم على ذلك 

عند مراجعة اقرارك من مصلحة الضرائب. 

الوصية التاسعة:
عقارب  ألن  الضريبي  التخطيط  اهمية  ـُهمل  ت ال   
من  كثيرا  ان  حيث  الوراء.  إلى  ترجع  ال  الساعة 
لو كان  املمكن جتنبها  الضريبية كان من  األخطاء 

هناك نوع من انواع التخطيط الضريبي.   

الوصية العاشرة:
اليك  يوجه  سؤال  أي  على  اإلجابة  عند  حذرا  كن 
من مأمور الضرائب إذا ما مت اختيار ملفك الضريبي 
ويفضل  ومغزى  معنى  سؤال  لكل  ألن  للمراجعة 
الى  او  املاسب  الى  ترجع  سوف  إنك  له  تقول  ان 
املوقف  تراجع  ان  فرصه  يعطيك  فهذا  املستند 

واستشارة املاسب.                    
وفى النهاية أنت حر قد تتبع أوال تتبع هذه النصائح 

مبا يتوافق مع حالتك.

ارشادات ضريبية

النصائح أو الوصايا الضريبية

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا
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يأتي  ثقيال  ضيفا  يعتبر  املوت  إن 
حتى  او  ميعاد  سابق  بدون  كزائر 
استئذان. وقد جتاسر هذا الضيف 
إيبارشية  بزيارة  وقام  الثقيل جدا 
فقد  متتاليتني.   مرتني  اجليزة 
راعي  نبيل،  بوال  القمص  تنيح 
ومالك كنيسة الشهيد العظيم 
وذلك  السمان،  بنزلة  مارجرجس 

في يوم االحد 12 يناير 2020. وفي نفس االسبوع، 
اي يوم االربعاء 15 يناير 2020، تنيح القمص يوحنا 
باجليزة  مارجرجس  كنيسة  ومالك  راعي  منصور، 
احلزن  عم  لقد  اجليزة.   مطرانية  وكيل  ايضا  وهو 
لنا رجاء  اآلباء، ولكن الن  االيبارشية لنياحة  ارجاء 
بقيامته  الذي  املسيح،  السيد  قيامة  قي  دائما 
وانهي سلطانه،  اسلحته  املوت وسلب كل  امات 
فقد حزن الكل لفراقهم ولكن ليس كمثل اللذين 
ال رجاء لهم، بل قمنا بتوديعهم إلى أفضل مكان، 
طالبني صلواتهم وناظرين الى نهاية سيرتهم. ال 
عمالقة  عن  يتحدث  أن  كهذا  صغير  مقال  يسع 
بسيطة  بلمحة  سأكتفي  ولكني  كآبائي، 
سيكتب  وما  كتب  ما  بحر  في  ساقط  كفتات 
في  سنوات   5 ملدة  باخلدمة  تباركت  لقد  عنهم. 
في  وذلك  السمان.  بنزلة  مارجرجس  كنيسة 
أجمل  من  واحدة  تعتبر  وهذه  التسعينات.  أواخر 
بشعب  التقيت  حياتي.  في  اخلدمة  فترات  واهم 
جدا.  ومحب  وطيب  اصيل  شعب  وهو  الكنيسة، 
لم  اآلن.  الى  كبيرة  محبة  عالقات  بهم  تربطني 
يسمح اهلل لي أن ابارك باخلدمة مع أبي القمص 
بوال غير فترة قليلة جدا. فقد رسم القمص بوال 
املباركة  الفترة  آخر  في  الكنيسة  على  كاهنا 
التي قضيتها في اخلدمة هناك. بالرغم من ذلك، 
يتمتع  فهو  اخلدمة.  في  الناري  الفكر  فيه  ملست 
انه  ابدا.  الذي ال يتعب وال يكل  البولسي،  بالفكر 
تلمسه  مكان  كل  في  لسيده  أمينا  شاهدا  كان 
فكنيسة  اآلن،  خدمته  ثمرة  هي  وها  اقدامه.  
كانوا  وخدامها،  بشعبها  بالسمان،  مارجرجس 
لكي  أجله،  من  مستمرة  صلوات  في  ينسكبون 
مينح له الرب الشفاء. لقد تعلموا أن يلقوا بتعبهم 
واحتياجاتهم امام الرب يسوع. لقد تعلموا ان احلل 
اجنيل  يالك من  دائما.  الوجود في محضر اهلل  هو 
معاش حقا، لقد أصبح تعبك ومرضك يا ابي صورة 

إيضاح إلميان وحب اوالدك. 
فقد  منصور،  يوحنا  القمص  احلبيب  ابي  اما 
عيني طوال  تر  لم  احلبيب  »ابي  قائال:  عنه  كتبت 
ايام حياتي غير أب حنون. نعم انت أب حنون وقد 
تقف  فالكلمات  قرن.  ربع  من  ألكثر  ذلك  اختبرت 
عاجزة النها ال متلك أن تصف أبوتك وحنانك. ولكن 
إن كنت قد دعيت يا ابي بإسم يوحنا اي اهلل حنان 
فأنت حقا حنان اهلل.  نيح اهلل نفسك يا ابي في 
فمثلما  القديسني.  احضان  في  النعيم  فردوس 

علي  يستند  احلبيب  يوحنا  كان 
نبضات  ويشبع من  املسيح  صدر 
كنت  هكذا  حبا،  اململوءة  قلبه 
انت لنا يا ابي، نستند على قلبك 
املسيح  وحنان  حب  فنستمع 
مشجعة،  كلمة  كل  في  خارجا 
في  وحتى  بل  ومعزية.  مضمدة 
كان  الذي  قلبك  وهدوء  صمتك 
من  كل  لدي  الهيا  سالمأ  ترسم  حية  ايقونة 
يتكلم معك.  نعم يا ابي كنت راعيا عصاك احلب 

وعكازك احلنان.«
بينهما،  السمائي  اللقاء  حلظة  اتخيل  إنني 
حينما يتعانقان، وكأن احلنان يعانق اخلدمة وبذلك 
يستعلن عمل الروح القدس الثري والسخي جدا، 
هذا الذي يعمل ويعطي الكنيسة بكل سخاء وال 
يعير. الذي يعطي لراع قوة اخلدمة النارية، ولآلخر 

احلب الذي هو أقوى من املوت. 
 عزيزي القارئ، أن النهاية التي بال نهاية ترسم لنا 
طريق التعزية احلقيقي. فنحن في اشد احلاجة الي 
التعزية !!  أن االبدية هي النهاية احلقيقية واملعزية 
مكان  مجرد  تكون  لن  فيها  والتي  تنتهي  ال  التي 
يظل  ولكن  ذلك.   من  أعمق  هو  ما  ولكن  للراحة 
سؤاال محيرا، وهنا قام عقلي بسؤالي مستفهما: 
ليال  أسنسبح  األبدية؟  هذه  في  سنفعل  ماذا 

ونهارا؟ أي لغة سنتكلم بها؟ 
طمأنت عقلي وأجبته، في الواقع، أن السؤال خطأ 
في  وظيفيا  بعدا  هناك  فليس  احلبيب،  عقلي  يا 
األبدية بل باألحري هو بعدا انطولوجيا وجوديا! أي 
بل من  األبدية؟  السؤال ماذا سأفعل في  ال يكون 

سأكون في األبدية ؟؟ 
سنكون كائنات تتحقق فيها بنوة اهلل في أكمل 
اننا قد نتعدى حدود هذه  العجيب  صورة لها، بل 
رسالته  في  احلبيب  يوحنا  معلمنا  فيقول  البنوة. 
ولم  اهلل،  أوالد  نحن  األن  األحباء،  ايها  االولي:« 
يظهر بعد ماذا سنكون.  ولكن نعلم انه إذا أظهر 
نكون مثله، الننا سنراه كما هو.« )1يو 3: 2(.  نعم 
فإن    !!! هو  كما  سنراه  نعم   !!! مثله  سنكون 
تلك  كنا سنكون مثله وسنراه كما هو، فتحدث 
النقلة في كينونة اإلنسان، فحينئذ تخرج من فم 
هذا اإلنسان كل التسابيح والتماجيد هلل بصورة 
اننا لن نحقق كياننا  النقلة.  تلقائية نتيجة هذه 
عزاؤنا  هو  هذا  املسيح.  يسوع  شخص  في  إال 
الوحيد اننا سنكون مثله! نعم يا آبائي لقد كنتم 
االبدية  وفي  اجلسد  في  وأنتم  بخدمتكم  مثله 
مستوى  على  ولكن  مثله!  ونحن  أنتم،  ستكونوا 
يعجز العقل علي تصوره واللسان على النطق به. 

انها التعزية احلقيقية. 
في  والتأمل  التفكير  في  مستغرقا  كنت  وبينما 
فرحا،  يتهلل  امامي  الفردوس  وجدت  النقلة  هذه 

فقد تزين بنجمني متآلفني في سماء القديسني. 

جنمان يتآلقان في سماء اجملد  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

               املسيح يَسَتعِلن… اإلميان باهلل … واإلميان احلقيقي
sMof بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )106(
قال املسيح في حوار مع تالميذه )أجنيل يوحنا 14( “ال 
أنا  بي.  فآمنوا  باهلل  تؤمنون  أنتم  قلوبكم.  تضطرب 
أيضا  آتي  ثم  أبي،  بيت  في  مكانا  لكم  ألعد  أمضي 
أيضاً،  أنتم  أنا تكونون  ، حتى حيث أكون  إليَّ وآخذكم 
وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق “. وقال توما: 
“يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف 
واحلياة.  واحلق  الطريق  هو  يسوع:”أنا  فقال   “ الطريق؟ 
ليس أحد يأتي إلى اآلب إال بي.  لو كنتم قد عرفتموني 
اآلب  أرنا  سيد،  فيلبس:”يا  وقال  أيضا.”،  أبي  لعرفتم 
زمانا هذه مدته ولم  وكفانا”. فقال يسوع:”أنا معكم 
ألست  اآلب،  رأى  فقد  رآني  الذي  فيلبس!  يا  تعرفني 
تؤمن أني أنا في اآلب واآلب في؟ صدقوني أني في اآلب 
واآلب في، وإال فصدقوني لسبب األعمال نفسها. في 
ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي، وأنتم في، وأنا فيكم.

أنا  التي  بي فاألعمال  يؤمن  أقول لكم: من  احلق  احلق   
ألني  منها،  أعظم  ويعمل  أيضا،  هو  يعملها  أعملها 

ماض إلى أبي”.
لتالميذه  املسيح  الرب يسوع  يَستعلِن  احلوار  هذا  في 
أنه  وكيف  املسيحية.  في  باهلل  اإلميان  حقيقة  ولنا، 
يختلف عن اإلميان باهلل في األديان األخرى حيث اإلميان 
املعاني  الرب  فأوضح  اإلنسان.  عقل  إنتاج  من  فكرة 

اآلتية عن اإلميان احلقيقي باهلل:
وجود  من  مبادرة  أو  نتيجة  ليس  باهلل  اإلميان  أن  أوالً: 

اإلنسان وفكره.
ثانياً: أن اإلميان يقوم على حقيقة أن اهلل هو الكينونة 
ذاتها، وأنه آخر بالنسبة لإلنسان. وبالتالي فإن اهلل هو 
امللوق  اإلنسان  وليس  به.  ليؤمن  اإلنسان  يفتقد  الذي 

هو الذي يصل إلي اهلل اخلالق.
ثالثاً: أن اهلل ليس مجرد »وجود« غير ُمشخَصن مثل 
أي  أو فكرة. بل اهلل هو شخص  أو كيان  أو قوة  طاقة 
أقنوم. واإلميان باهلل هو عالقة مع شخص اهلل. بالتالي 
بني  وتالقي  عالقة  خالل  من  يتحقق  باهلل  اإلميان  فإن 
يسكن  شخصاً  آدم  أبانا  اهلل  خلق  لذلك  شخصني. 
معه في جنة عدن. وعندما أخفق اإلنسان، وتغرَّب عن 
اهلل، افتقد الرب اإلله اإلنسان في أرض غربته، بظهور 

شخص  جتسد  بأن  لإلنسان  امللوق  التاريخ  في  اهلل 
القدس في جوهر  والروح  اآلب  -الوحيد مع  »ابن اهلل« 
اهلل الواحد -وعرفته البشرية أنه يسوع املسيح »ابن 
-في  البشر  سكن  البدء  في  أنه  إذن  واضح  اإلنسان«. 
الزمان، سكن  آدم »اإلنسان األول« -مع اهلل. وفي ملء 
السماء«- الرب من  الثاني  »اإلنسان  املسيح  اهلل -في 

مع البشر.
فقول املسيح لتالميذه »أنتم تؤمنون باهلل« يشير إلى 
إميانهم الغير ُمشخِصن هلل كشخص. لذلك دعاهم 
في  الظاهر  اهلل”  “ابن  فهو  يؤمنوا بشخصه.  أن  الرب 
“أنتم  لهم  قال  ثمة  ومن  اإلنسان”.  “ابن  أي  اجلسد 

تؤمنون باهلل فآمنوا بي “.
في  باهلل  اإلميان  حقيقة  املسيح  لهم  أستعلَن  بهذا 
في  به  واالرتباط  اهلل  بشخص  إميان  أنه  املسيحية 
بدأ  ملاذا  نفهم  أن  نستطيع  هنا  احلب.  قوامها  شركة 
قلوبكم”.  تضطرب  “ال  قائالً  للتالميذ  كالمه  املسيح 
خلقه،  عندما  لإلنسان  له  ذاتية  صفة  وهب  اهلل  فإن 
باآلخر  االرتباط  على  تعتمد  التي  الشركة  حياة  وهي 
باإلضافة لصفة العقل واحلب. ومن نتائج تغرُّب اإلنسان 
وصارت  اإللهية  النعم  هذه  فيه  بَهتت  أن  بالسقوط 
موجودة.  وغير  عزيزة  البشر  بني  حتى  الشركة  حياة 
فاضطربت اخلليقة وعاش اإلنسان يجتر شعور الوحدة 
ِمن  البشر  طوفان  رغم  واالحتياج  والنقص  والدونية 
صورته  لإلنسان  لُيعيد  متجسداً  الرب  فجاء  حوله. 
يتيح  باهلل  احلقيقي  فاإلميان  عليها.  امللوق  اإللهية 
لإلنسان االحتاد بأصله الذي ُخلَِق عليه، فيسترد كيانه 
صورتنا  علي  اإلنسان  “نخلق  اهلل  صورة  على  امللوق 
ورسم  اهلل  “صورة  هو  اهلل  أبن  فاملسيح  كشبهنا”. 
جوهره”. ِمن هنا نفهم كيف أن اإلميان بإله املسيحية 
البشرية. لذلك  وإخفاق  به هو احلل الضطراب  واالحتاد 

بدأ املسيح حديثه “ال تضطرب قلوبكم”.
هو  احلقيقي  اإلميان  أن  املسيح  الستعالن  وتأكيداً   
الرب  أن  جند  اهلل،  مع  شخصية  وعالقة  شركة  حياة 
الفكرة  مجرد  من  تالميذه  بإميان  رج  تدَّ املسيح  يسوع 
واملعلومة عن الرب يسوع املسيح: أين هو ذاهب وما هو 

الطريق للوصول إليه »يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، 
بهم  ارتقى  أن  إلى  الطريق؟«   نعرف  أن  نقدر  فكيف 
باهلل هو عالقة  احلقيقي  اإلميان  أن  إلى  اإلستعالن  في 
لإلنسان  حُتِقق  الوحيد،  اهلل  ابن  باملسيح  شخصية 
نعمة التبني لآلب من خالل العالقة الشخصية واالحتاد 
حياة  مجال  في  اإلنسان  دخول  يَكُمل  عندئذ  بابنه. 
اليوم  ذلك  “في  القدوس  الثالوث  الواحد  اهلل  وشركة 
يوم اخلمسني(  التالميذ  القدس علي  الروح  )يوم حلول 

تعلمون أني أنا في أبي، وأنتم في، وأنا فيكم”.
عمله،  اجلسد  في  الذي ظهر  اهلل  أبن  أكمل  وعندما   
احلق  يعرف  أن  إنسان  لكل  الطريق  ذاته،  في  َس،  وأسَّ
واخللود  احلياة  بلوغ  يضمن  به  الذي  احلقيقي  واإلميان 

الذي ال وجود له خارج مجال حياة وشركة اهلل الواحد 
أبيه  إلى  “أنا هو الطريق واحلق واحلياة”، مضي  الثالوث 
احتد  من  فكل  يتامى.  العالم  في  الذين  يترك  أن  دون 
أخوة  ضمن  وصار  اآلب،  حياة  شركة  دخل  باملسيح، 
املسيح الذي صار )أي املسيح( كما يقول الكتاب “بكراً 
بني أخوة كثيرين”. هذا يشرح ما ختم به املسيح قائالً 
التي  فاألعمال  بي  يؤمن  من  لكم:  أقول  احلق  “احلق 
أعملها أنا يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها، ألني 
ماض إلي أبي”. وهذا يشرح أيضاً أن قوة الكنيسة هي 
ِمن قوة املسيح طاملا بقي إميانها باملسيح كما سلمه 
لتالميذه وسجله الوحي املقدس في أجنيل يوحنا 14... 

والسبح هلل أمني.
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الصني: اختبار حمل شرط ركوب الطائرة
أرغمت شركة طيران في هوجن كوجن شابة على اخلضوع الختبار احلمل قبل السماح لها بركوب طائرة 
اجلنسية  مواليدهن  منح  في  للراغبات  مقصداً  تشكل  الهادئ  امليط  في  جزيرة  إلى  متجهة  كانت 

األمريكية.
الختبار  أخضعت  حيث  هوجن  مطار  في  العامة  املراحيض  إلى  عاماً(   25( نيشيدا  ميدوري  اصطحبت 
أظهر أنها ليست حامالً، قبل السماح لها بأن تستقل الطائرة التابعة لشركة »هوجن كوجن إكسبرس« 

املتجهة إلى سايبان اخلاضعة للسيادة األمريكية.
وكشفت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن هذه احلادثة التي وقعت في نوفمبر املاضي. وكانت ميدوري 
نيشيدا ذكرت في االستجواب عند تسجيل الركاب أنها ليست حامالً إال أن طاقم الشركة شكك في 

صحة اإلجابة.
وقالت نيشيدا للصحيفة األمريكية “هذا مذل ومحبط للغاية”. وذكرت شركة الطيران لوكالة »فرانس 

برس« أنها قدمت اعتذارها للشابة وتوقفت عن هذه املمارسة. 

إيطاليا: أشجار الفالنتاين.. توجه جديد هذا العام
خالل األسبوعني األولني من العام اجلديد بدأت العديد 
وسائل  على  الظهور  الغريبة  اجلديدة  االجتاهات  من 
ظهر  املاضي  األسبوع  ففي  االجتماعي،  التواصل 
الثلج في حبوب  وهو يضع مكعبات  األشخاص  أحد 

اإلفطار.
أما هذا األسبوع، فقد بدأ توجه جديد يتمثل في إعادة 
تأهيل أشجار امليالد، الستخدامها في االحتفال بعيد 
التي  والهدايا  واحللي  بالورود  تزيينها  بعد  الفالنتاين، 

يغلب عليها اللونان الوردي واألحمر.
التي  الصور  من  بالكثير  إنستجرام  موقع  عج  وقد 
تظهر أشجار الفالنتاين اجلديدة، وهي مزينة بالقلوب 

والريش والورود ورسائل احلب ودمى الدببة.
على  مستخدمة  نشرتها  التي  الصور  وتعتبر 
إنستجرام تدعى جينيفر هوتون، من بني أكثر الصور 
العزم  أن عقدت  بعد  وذلك  اجلديد،  التوجه  لهذا  متيزاً 
شجرة  باستخدام  مميز  طابع  ذو  ديكور  إنشاء  على 
احلب  بألوان  تزهو  شجرة  إلى  وحتويلها  القدمية  امليالد 

احلمراء والوردية.
ومن املتوقع أن يلقى هذا التوجه رواجاً كبيراً بني الكثير من املتفلني بعيد الفالنتاين لهذا العام خاصة 

في ايطاليا، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونالين البريطانية.

الهند:  
أكبر قالب حلوى في العالم

شارك 1500 حلواني وطاٍه في والية كيراال الهندية 
ميتد  العالم  في  حلوى  قالب  أطول  إعداد  في 
كيلوجرام،  ألف   27 وزنه  وبلغ  كيلومتر   6.5 على 
الذي  السابق  القياسي  الرقم  بذلك  محطمني 

سجله صينيون.
الدقيق  من  كيلوجرام  ألف   12 مستخدمني  شوكوال،  حشوه  مع  ساعات   4 القالب  إعداد  واستغرق 
والسكر، وامتد قالب احللوى بالفانيال على آالف الطاوالت في موقع مهرجان وطرقات محاذية في مدينة 

تريسور.
واحتشد جمهور كبير ملتابعة احلدث الذي نظمته جمعية خبازي كيراال، وقال األمني العام للجمعية 
نوشاد، إن موسوعة جينيس لألرقام القياسية أشارت إلى أن طول قالب حلوى يبلغ 6500 متر، على أن 
تؤكد رسميا طوله قريبا جدا، ويتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله حلوانيون صينيون في عام 

2018 مع قالب حلوى بالفاكهة بلغ طوله 3,2 كيلومتر، واعتمدت املوسوعة هذا الرقم القياسي.
وقال نوشاد إن إجناز احللوانيني الهنود »أظهر موهبتهم للعالم، وحتققنا من مستويات النظافة والطعم 

اللذيذ«.

بريطانيا: ملياردير بريطاني 
يحرم أوالده من ثروته خوفاً عليهم

شركة  مؤسس  کودويل  جون  البريطاني  امللياردير  قرر 
Phones4U، عدم ترك ثروة ألبنائه اخلمسة وتخصيص جزء 

كبير منها لألعمال اخليرية.
للهواتف  التجزئة  جتارة  مجال  في  كوديل،  شركة  وتعمل 
جنيه  مليار   1  .5 ثروته  وتبلغ  املتحدة،  باململكة  املمولة 
تخصيص  قرر  إنه  صحفية،  مقابلة  في  وقال  إسترليني. 

70% من ثروته للعمل اخليري، بينما الـ 30% سيتركها ألبنائه. 
ویری کودیل أنه إذا ترك ألبنائه اخلمسة الذي يبلغ عمر أكبرهم 39 عاماً وأصغرهم 15 عاماً، هذه املليارات 
ستتسبب في إفساد حياة أبنائه وسيتحولون إلى »أثرياء قذرين« وهو ما يعتبر أمراً ليس جيداً بحسب 
وصفه.  كما شدد على أن هذا األمر لن يساهم في تقليل الفجوة بني الفقراء واألغنياء، مشيراً إلى أنه 
سيترك لهم بضع مئات جتعلهم قادرين على تدبير حياتهم. وأشار إلى أن هذه املئات ستحميهم من 

العيش في فساد باملليارات، قائالً: »ال أريد حتطيم أبنائي«.

إيطاليا: موسيقي يعزف على البيانو 
أثناء اجراء جراحة في دماغه

أجرى أطباء إيطاليون عملية جراحية متطورة لدماغ موسيقي عاشق للجاز أمتعهم بعزفه على البيانو 
أثناء إجرائهم العملية له.

وتساعد التقنية املطورة، التي يطلق عليها اسم »جراحة الدماغ الواعي«، األطباء في عالج أورام الدماغ 
ونوبات الصرع دون اإلضرار باملناطق املسؤولة عن الرؤية أو الكالم أو احلركة، عن طريق اخلطأ.

أنهم  مبعرفة  للجراحني  يسمح  ما  األسئلة،  على  الرد  وميكنهم  العملية،  أثناء  واعني  املرضى  ويظل 
يعاجلون اجلزء الصحيح من الدماغ.

ومتكن مريض مدرس للموسيقى، في مستشفى »موريزيو بوفاليني« في تشيزينا، وسط إيطاليا، من 
عزف العديد من األحلان على البيانو أثناء عملية إزالة ورم سرطاني من دماغه.

وقال رئيس قسم األعصاب في املركز، الدكتور لويجينو توساتو، إن اجلراحة املعقدة و«االستثنائية« كانت 
ناجحة. وأوضح أن الطريقة املتارة هي أفضل خيار إلنقاذ حياة املريض، مع ضمان احلفاظ على مهاراته 

الفنية واملوسيقية«، في الوقت نفسه.
أكثر  أصبحت  مستيقظون،  وهم  املرضى  لها  يخضع  التي  العصبية  العمليات  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
شعبية في أنحاء مختلفة من العالم. وفي العام املاضي، عزف موسيقي اجلاز اجلنوب إفريقي، موسی 
مانزيني، على اجليتار أثناء إجراء جراحة في دماغه. واختار البقاء مستيقظاً من أجل احلفاظ على حركات 

أصابعه.

فرنسا: تعرف إلى أغنى رجل في العالم
أزاح رئيس شركة مويت هنسي لوي فيتون »LVMH« الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس شركة أمازون جيف 

بيزوس من املرتبة األولى لقائمة األغنى في العالم.
وبحسب تقرير مجلة فوربس، فإن جناح أرنو يرجع إلى ارتفاع أسعار األسهم في شركته بنسبة 0.7 %، 

مما جعله يتصدر القائمة برصيد 1.9 مليار دوالر.
أما أسهم أمازون فقد انخفضت، وخسر بيزوس تبعاً لذلك 760 مليون دوالر.

وبحسب املوقع فإن ثروة أرنو اآلن 117 مليار دوالر، في حني جتمدت ثروة بيزوس عند 115.6 مليار دوالر، ويأتي 
ثالثاً مؤسس شركة “مايكروسوف”، بيل غيتس، بثروة تقدر بـ113 مليار دوالر.

الشركات  ترتيب  األولى عامليا في  املرتبة  الفرنسية حتتل  لوي فيتون  أن مجموعة مويت هنسي  يذكر 
املتخصصة باللباس الفاخر.

استراليا: رحلة ضريبية
جلأت السلطات في مقاطعة ستيرلينغ - غرب أوستراليا، الى طريقة فذة حلث املواطنني على دفع 
ضرائبهم في الوقت املدد. فقد عمدت الى إشراك كل من يدفع الضريبة قبل موعدها األخير في 
مباراة، وجعلت جائزتها رحلة الى اخلارج لشخصني، مع دفع جميع التكاليف. وسجلت الطريقة 

جناحاً عظيماً جداً عدداً من املافظات االخرى على تبّنيها.

موسكو« سبب انقراض الديناصور!
الروسي،  اجليولوجيا  عالم  يرجح 
الدكتور اليسييف ظاهرة انقراض 
اصابتها  الى  الديناصور  حيوانات 

مبرض الكساح!
ان  الروسي:  اجليولوجي  وقال 
االختفاء  يفسر  االكتشاف  هذا 
على  من  للديناصورات  املفاجيء 
مليوناً   80 أو   70 منذ  األرض  وجه 

من السنني.
برحلة  قام  قد  اليسييف  د.  وكان 
الكوجنو، الحظ  غابات  في  علمية 

خاللها الصغر النسبي في حجم احليوانات! التي تعيش في الغابة اذ ما قورنت بتلك التي تعيش 
في مناطق حشائش السافانا.

وعلل ذلك بالنقص الشديد في االمالح املعدنية مثل: امالح الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم 
في غذاء حيوانات الغابة؛ نتيجة ذوبان هذه االمالح في مياة االمطار املستمرة التي تهطل على 

مناطق معيشتها.
انقراض  فترة  خالل  االرض  تربة  في  احلاد  املعدنية  االمالح  نقص  وبني  املالحظات  تلك  بني  وربط 
الديناصور.. حيث عم مناخ االرض جو حار ورطب، جعل التربة تفقد امالحها.. مما ادى الى نقص 

الكالسيوم في جسم الديناصور واصابته بالكساح!
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Last week Parliament rose, 
and Members of Parliament 
returned to their ridings. 
The Liberal Government 
then released their fiscal 
update. It outlined what 
the Government expected 
to spend this year and the 
next. Their timing was very 
noteworthy. With MPs al-
ready home and in their rid-
ings, it was a good time for 
the Government to deliver 
some unpleasant news.
Our debt problem is getting much 
worse.  The Liberal Government is 
projecting a deficit of almost twenty-
seven billion for 2019. The projection 
for next year is over twenty-eight.
This number will soon be considered 
a bargain. These figures aren’t com-
plete. They don’t include the many 
new spending promises the Justin 
Trudeau made on the campaign trail. 
We will need to wait until April and 
the 2020 budget to know how much 
that will add on to the debt.
The promises Trudeau has made 
aren’t going to be cheap. National 
pharmacare alone is expected to cost 
15 billion dollars a year once fully 
implemented.  If tradition holds, there 
will be much talk but little investment. 
Trudeau so far has only committed 6 
billion. The investments instead will 
go to projects that well-connected in-
siders are attached to.

It is hard to even guess the 
cost of some of the prom-
ises made. During the elec-
tion the Liberals refused to 
cost their whole platform 
through the Parliamentary 
Budget Office. They in-
stead focused on costing 
the “big ticket” items.
 We all know that the 
Trudeau Government origi-
nally promised to balance 
the books. That commit-
ment is long gone. The 

budget has also failed to balance it-
self like Trudeau said it would.  Many 
Canadians seem to wonder why the 
Conservative Party keeps focusing on 
balancing the budget. The answer is 
simple, we care about the future.
Right now, interest rates are low. They 
will not stay that way. When they rise, 
the cost of borrowing will go up. The 
over 25 billion dollars being spent on 
interest payments will rise. The Gov-
ernment will be faced with a tough 
decision. Either hike taxes or cut ex-
penses. The last time this happened, 
the Liberals chose to cut healthcare 
spending and we can’t afford to have 
that happen again. 
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parlia-
ment for
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

A SnApShot of the future

LORD ALTON OF LIVERPOOL: 
LETTER TO PRESIDENT EL-SISI 
FOR RAMY KAMEL’S RELEASE

President Abdel Fattah el-Sisi 

Your Excellency:
i am a member of the u.K. all Party Parliamentary Group on egypt and 
was one of those who met you during your visit to London. i am copying 
this correspondence to mr. Stephen timms who is the chair of the aPPG.
i am writing to respectfully urge you to immediately release, protect, and 
provide medical attention to mr. ramy Kamel who was arrested under 
false charges on november 23, 2019.
mr. Kamel is a prominent Coptic human rights activist and blogger who 
has reported objectively on mistreatment of Copts in egypt. he has docu-
mented rights abuses and advocated for those who have been displaced 
from their homes by faith-based persecution.
he was summoned by the police and severely beaten in early novem-
ber, without legal representation. mr. Kamel was then arrested under 
the cover of dark, around 1:30am on november 23rd, again beaten, and 
interrogated without legal representation at the Supreme State Security 
Prosecution in Cairo’s Fifth Settlement neighborhood. he was absurdly 
charged with joining and financing a terrorist group and spreading false 
news.
egypt is a signatory to the udhr and iCCPr and a member of the 
united nations. it is reprehensible that an egyptian citizen be arrested 
and tortured merely for exercising rights, guaranteed by these bodies 
and the egyptian Constitution.
the unjust imprisonment of mr. Kamel adds weight to the international 
media report about the egyptian government’s widespread crackdown 
against human rights advocates and opinion-writers within egypt. mr. 
Kamel’s case is yet one more that solidifies claims of rampant torture by 
internal security. It is imperative that all government officials and inter-
nal security personnel involved in his unlawful torture and interrogation 
without legal representation be brought to justice.
as someone who has expressed public support for you, and what you are 
trying to achieve, it grieves me to have to write in these terms. however, i 
know that cases like this one, undermines what you are trying to do, and 
damages egypt’s reputation.
i urge you, mr. President, to look carefully at this case and to order the 
release of mr. Kamel and rectify this egregious injustice.
Sincerely,
David Alton

Mississauga Mayor announces Fallingbrook Park renamed after Father Angelos Saad
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Loneliness 
and Health

There is an innate need for us, as humans, 
to interact with others. Feeling like we are 
loved, cared for, and supported is essential. We 
want - and need- to feel that we belong, 
An  article I recently read tries to describe 
some reasons for why being lonely makes 
us feel worse. In simple words, feeling lone-
ly induces a ‘stress response’ in our bodies. 
Hormones, like cortisol, get released. Corti-
sol is also known as the ‘stress hormone’. It 
is important for many functions, like lower-
ing inflammation. However, high levels of 
cortisol are harmful because it weakens our 
immunity. The theory is this: loneliness ac-
tivates cortisol release, which dampens our 
immune response, makes us susceptible to 
illness, and affects our mood. Put it together, 
and you have an individual who is not feel-
ing well physically, mentally, or emotionally.  
Think about what happens when you feel ‘lone-
ly’. You likely feel isolated and alone. You want 
to feel as though someone is there to listen to 
you, comfort you, or simply be present. We are 
social beings. Having someone who cares for 
us is critical. This is especially important when 
we are faced with troubles, but we need to feel 
that we belong even when we are not in distress.   
One thing to take away from this is that it is 
okay to ask others for support. It is normal and 

healthy to want to have ‘alone time’ some-
times, but when you are feeling down and 
need comfort, do not be ashamed or reluctant 
to ask a loved one to be there with you. They 
might not solve your problems or remove your 
pain, but feeling surrounded by love and sup-
port can empower you and make you feel safe.   
Remember: you are worthy and deserving of 
love, respect, and support. Whatever you are 
going through, you are not alone - and you 
don’t need to be. Find someone who you 
know genuinely wants and is willing to sup-
port you, and take comfort in knowing that 
this feeling of belonging, of having some-
one around you, is normal and healthy. Your 
body, mind, and soul will thank you for it. 
P.S. Also remember that God is always 
there, even if you cannot find a physical being 
with you! God is watching you 24 hours a day, 
7 days a week. He will NEVER leave you in 
isolation or despair, so do not hesitate to call 
on Him - He is literally a prayer away! When-
ever I feel that no one understands or is around 
to help me, I turn to God. I know that He will 
always understand what I am going through, 
and His peace is unlike any other! Turn to the 
Bible for words of comfort, and ask God in 
prayer to fill you with peace, love, calmness, 
and strength. His love never fails!

I recently attended a memorial in Ed-
monton for the victims of the terrible 
plane crash in Iran. It was moving 
and heart-wrenching to hear about 
the people on that plane whose lives 
were cut short by an act of senseless 
violence. 
As Parliament resumes, our Conser-
vative Party will encourage the gov-
ernment to take all of the right steps 
to hold the Iranian regime account-
able. We will disagree with the gov-
ernment where appropriate. But generally speaking, Canadians 
try to come together in moments like this and to exert pressure 
in a unified way.
While Canadians try to come together in the wake of tragedy, 
such coming together is not possible in Iran because of the gov-
ernment’s continuing abominable behavior. Many Canadians are 
unaccustomed to dealing with the mentality of an authoritarian 
regime like Iran’s. After shooting down a civilian airliner which 
had just taken off from their air space, their first instinct was 
to deny any responsibility. When that was no longer possible, 
they said that the shooting was the Americans’ fault. This regime 
continues to put up road blocks and challenges to the necessary 
investigation and accountability. 
The people of Iran have immediately and rightly pointed the fin-
ger at the Iranian government and their Islamic Revolutionary 
Guard Corps (IRGC) for this terrible action and for lying about 
it in the immediate aftermath. While it seems plausible that an 
error was made in shooting down the civilian aircraft, the failure 
to be more cautious before firing shows a flagrant disregard for 
civilian life that is sadly consistent with their past and current ac-
tions. Prominent Iranians have criticized the government and ev-
eryday people have once again courageously taken to the streets 
in protest. While other countries have sought to work with the 
Iranian government, the Iranian people have not held back in 
their fury. 
In the days and weeks ahead, our Conservative caucus will con-
tinue to encourage the federal government to see this regime for 
what it is – instinctively dishonest and unwilling to take basic 
precautions to protect civilian life. We will continue to call on 
the government to list the IRGC as a terrorist entity under the 
Criminal Code.
Certainly of particular interest to many recent immigrants to 
Canada will be what this case reveals about the situation of 
dual nationals – people who hold Canadian citizenship and the 
citizenship of another country. Canada recognizes dual citizen-
ship and affords dual citizens the same rights as everyone else. 
However, other countries sometimes fail to recognize the Ca-
nadianness of dual nationals. The Iranian government is one of 
those, and has said in this case that it regards Iranian-Canadians 
killed in this crash as Iranians only. Canada rightly disputes this 
position. There are cases in other countries where dual national 
Canadians have been prevented from accessing consular servic-
es. Canada must firmly assert its commitment to defending the 
rights of all Canadians abroad, including dual nationals.

IrAn plAn CrASh

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
A pregnant lady named her children: 
Dominique, Regis, 
Michelle, Fawn, 
Sophie and Lara. 
What will she name 
her next child? Jes-
sica, Katie, Abby or 
Tilly?

Answer for the 
last issue:
They all turned right

By: 

Philo Girgis
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Winston Churchill Blvd.PROMOTION PERIOD: JAN 24TH TO JAN 30TH, 2020

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly �yer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

Quality Brand - 400g

CUMIN SEEDS
TURMERIC POWDER
CHILLY POWDER

Premium Quality Brand - 8lb
BASMATI RICE

Reg: $3.99/ea
Teashop Brand - 480g

COOKIES WITH
FINEST SAUDI DATES Reg: $2.99/ea

Al-Samir Brand - 300g
MELON SEEDS ORGANIC GINGER ONION SMALL 10lb

SPECIAL
68$ /EA2.

SPECIAL
97$ /EA1.

SPECIAL
98$ /LB0.

SPECIAL
58$ /BAG1.

INTERNATIONAL BUFFET
TABLE

99$
/LB4.

VALUE

99$
/ LB6.

REGULAR

99$
/LB6.

PREMIUM

99$
/ LB8.

REGULAR

SPECIAL

77$
/EA1.99$

/ EACH2.
REGULAR

SPECIAL
97$

/BAG6. 99$
/ BAG9.

REGULAR


