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تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
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واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud
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هنــاء عــزيز
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نبيل فلتس
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2901 Bayview Ave, Suite 200
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سمير بسادة
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات
Samir
العالج باحلقن Botox and fillers
 Besadaخربة ىف
Aesthetic Injection Specialist
أخصائي احلقن التجميلي

خاصـــــة
Tel:
905.868.8000
الليزر
مقاومة آثار تقدم العمر ومجيع
Reverse the
انواعsigns
of aging
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
بالبشرةوازالةالبقع
منتجاتللعناية
490 Harry walkerBOTOX
parkway south
التجاعيدunit 2
العربيــــة
التعبيرية
عالج
Newmarket L3Y OB3
الطرق
مختلف
لدينا
 تعبئة اخلدود والشفاة FILLERS
لعالج التجاعيد
اجملهدة PRP
البشرةالبشرة
استعادة نضارة
واعراض
جتميل
وتنحيف
تخفيضات
القوام

Fat
Melting
Injection

خاصـــــة Tel: 905.868.8000

Dermaesthetic Solutions
تخفيضات
للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com

للجاليات
خاصة
647-527-3113
490
Harry
walker parkway
العربيــــة south unit 2
العربية
Newmarket L3Ysamir_besada@hotmail.com
OB3
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�إعـــالنـــــات

Santa Maria Convenience & Grill House
227 Main Street North, Markham, ON, L3P 1Y6
(289) 554 . 6274 , smariastore@gmail.com

Now Open

 %02خصم لحامل هذا
االعالن على المنتجات العربيه
حتى نهايه يونيو٧١٠٢
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 ................................ص 9
«جود نيوز» تنشر جدول
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للقارات  -روسيا .. 2017
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تريان بني نك�سة الأم�س واليوم!
هرع �أنور ال�سادات  -والذي كان ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س الأمة -
�إيل جمال عبد النا�صر ليبلغه �أنه تقابل مع م�سئولني �سوفيت يف مو�سكو
و�أخربوه �أن الأ�سرائيليني ح�شدوا ع�شرة �ألوية علي احلدود ال�سورية،
ومل يكن ال�سادات وحده م�صدر تلك املعلومة ولكن مندوب املخابرات
ال�سوفيتية بالقاهرة �أبلغها لنظريه امل�صري�« ،صالح ن�صر» .ولأن م�صر
كانت جتمعها ب�سورية �إتفاقية دفاع م�شرتك منذ نوفمرب  1966فقد ر�أت
�أن عليها �أن تتحرك للدفاع عن حليفتها �سورية .وبالفعل ويف �صباح
الرابع ع�شر من مايو عام � 1967صدرت توجيهات من امل�شري عبد
احلكيم عامر برفع حالة الإ�ستعداد بالقوات امل�صرية من حالة الإ�ستعداد
«الدائم» �إيل الإ�ستعداد «الكامل» ،ومت ح�شد �أكرث من � 100ألف فرد يف
�سيناء يف مدة � 72ساعة .وبناء علي هذه املعلومات �سافر رئي�س الأركان
«حممد فوزي» ،لإ�ستطالع الأمر ،وكانت املفاج�أة هي عدم �صحة
تلك املعلومات ،فال يوجد ح�شود �إ�سرائيلية وال ال�سوريني �أنف�سهم
لديهم معلومة عن هذا الأمر .ورغم الت�أكد من خط�أ املعلومة ال�سوفيتية،
ورغم غياب ثلثي القوات امل�صرية مل�شاركتهم يف حرب اليمن ،ورغم
�أن القوات امل�سلحة امل�صرية مل يكن لها �سوي خطة دفاعية �أُطلق عليها
«قاهر» ومل يكن لها �أي خطة هجومية ،ورغم �أن كل القادة الع�سكريني
كانوا علي علم ب�أن القوات امل�صرية لي�ست م�ستعدة خلو�ض حرب مع
�إ�سرائيل يف هذا الوقت .مل يرتاجع عبد النا�صر وطربت �أذانه مع مدح
الإذاعات العربية ،وهتافات العرب وال �سيما الفل�سطينيني له ،ليدخل
مغامرة �أكرب من مغامرته ال�سابقة عام  .56ويندفع ل ُيعلن يف  22مايو ويف
زيارة ملركز القيادة املتقدمة عن قراره ب�إغالق م�ضيق «تريان» �أمام املالحة
الإ�سرائيلية ،وهو القرار الذي مل يكن له مرادف �سوي �إعالن احلرب،
الن هذا امل�ضيق هو ممر �إ�سرائيل اجلنوبي الوحيد علي البحر ،ليورطنا
يف حرب ،ق�ضي فيها علي �أرواح امل�صريني و�أمال العرب ،ولنح�صد

ابرام مقار

� 20ألف قتيل و�ضعفهم جرحي ون�صفهم
�أ�سري ،وتدمري �أكرث من ن�صف العتاد احلربي
امل�صري ،ولت�شكل واحدة من الهزائم
النكراء التي تعر�ضت لها م�صر والتي �أُطلق
عليها لقب «نك�سة» ملحاولة تخفيف تلك
الكارثة.
ً
ً
وت�شاء الأقدار وبعد خم�سون عاما متاما تطل علينا جزيرة «تريان» ومعها
نك�سة جديدة ورمبا �أ�سوء من نك�سة �أم�س حينما ن�ستيقظ علي ال�سلطة
الت�شريعية والربملانية امل�صرية وهي تخالف الد�ستور جهار ًا نهار ًا ولت�ضرب
ب�أحكام ال�سلطة الق�ضائية عر�ض احلائط وتقرر مناق�شة �أمر التنازل عن
تريان و�صنافري للمملكة العربية ال�سعودية .بعد �أ�سابيع من طعن رئي�س،
و رئي�س وزراء ،ووزير دفاع ،و وزراء م�صر علي حكم ق�ضائي لأعلي جهة
ق�ضائية بالبالد جاء يف حيثياته�« ،أن م�صر لي�ست نقطة يف خرائط الكون
�أو خط ًا ر�سمه خطاط� ،إمنا من �أكرب البالد و�أقدمها ح�ضارة ،و�سيادة م�صر
مقطوع بها على اجلزيرتني» .جزيرتني ت�شهد مب�صريتهم اخلرائط والوثائق
والكتب يف م�صر و ال�سعودية .حتي �أن ملك ال�سعودية ويف حوار مع
�صحيفة النيويورك تاميز الأمريكية بنف�سه قال �أن م�صر عر�ضت عليه
اجلزيرتني مقابل حزمة م�ساعدات �إقت�صادية .تريان التي ت�سببت قبل 50
عام ًا يف نك�سة حقيقية علي يد الأعداء ت�سببت اليوم يف نك�سة جديدة
وهزمية جديدة دون حرب ،وهو �أن من يطعن علي �أحكام الق�ضاء مب�صرية
اجلزيرتني ،ومن يذهب بها للربملان  ،ومن ين�شر بال�صحف احلكومية عن
�أحقية ال�سعودية بهما  ،ومن ُيخ ٌون من ينادي مب�صرية اجلزيرتني  ،ومن
يقب�ض علي ال�شباب راف�ضي التنازل عن �أر�ض الوطن ،جميع ًا م�صريون
بينما ال�سعودية مل تفعل �أي �شئ ،فقط ترانا ونحن نفعل لهم ذلك ،هل
�شعرت و�أدركت نك�سة  2017التي نعي�شها؟!.

SmileDental ARTS CENTRE
3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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موجة غامرة من الطاقة السلبية بدأت
تشعر بالقلق جتاه مصاريفها الدراسية؟
تستولي على أرواح الشبان والشابات
عن فيل ال يدري كيف يجني ما يكفي
في عاملنا العربي خالل األعوام األخيرة،
إلطعام أطفاله؟ عن شجرة خوخ تشعر
يتصاعد دخانها بني كلماتهم حُ
املبطة
باليأس ألنها عاجزة عن إمتام متطلبات
وتنبثق رائحتها من نبرة أصوات بعضهم
الهجرة من أرضها إلى أرض أخرى؟ هل
اخلالية من األمل باحلاضر واملُستقبل،
تشعر أنها أمثلة طريفة ألنك تتصور أن
وتنتشر عدواها السريعة بني أقرانهم
تلك الكائنات أغبى أو أقل شأن ًا منا نحن
من رفاق وأصدقاء وزمالء ،وهي ظاهرة
البشر؟ هذا غير حقيقي ،راقب حياتها
حتتاج اهتما ًما حقيق ًيا والتفات ًا جادًا
جي ًدا لتكتشف أن بعضها ميتاز بصفات
سري ًعا ،ألن العنفوان ،والطموح غير
فطرية أرقى من بعض الصفات البشرية
احملدود ،وتدفق التطلعات نحو املستقبل زينب علي البحراني -املُكتسبة ،وقد يكون ردك“ :حسنًا ..ماذا
من أهم سمات الروح الشابة في كل زمان
أفعل بحياتي مادمت لست قطة وال
السعودية
ومكان ،وهي جزء من آمال أجيال أخرى
فراشة وال منلة وال فوطة استحمام وال وردة
والوقود الذي يغذي اجملتمع باحلماسة
مجففة؟” ..باختصار :حاول االنسالخ بذاتك
ويحمي مشاعره من الترهل والركود
من نظام “تعقيد األمور” الذي اخترعه البشر
وفقدان الرغبة باحلياة.
بهدف تنظيم حياتهم فتسبب لها بتاريخ من اإلرباك.
أحتدث عن هذه القض ّية «من قلب احلدث» ،إذ شاء احلظ أعلم أن الطغوطات قد تكون كثيرة وكبيرة ،أنت تعيش
أن أكون شابة عربية أعيش هموم الشابات والشبان التي في مجتمعات تتوقع منك فوق طاقتك أحيان ًا ،وتطالبك
يتشابه أكثرها في معظم بقاع الشرق األوسط وشمال بأن تُشبه اآلخرين في أحيان أخرى ،لكنك إذا سمحت
إفريقيا ،وأن أنال فرصة الوصول برأيي إلى شريحة واسعة لروحك الداخلية باخلضوع التام لهذا النظام اجلنوني
من املهتمني بسماعه كبارًا كانوا أم صغارًا ،ميتازون ستفقد ذاتك وتنهار حتت وطأة اليأس .كل شيء في
بشباب العمر وال ّروح أو ميلكون أحدهما أو فقدا كليهما ،الكون يولد ،ويعيش ،ويؤدي دوره كامالً قبل أن ميوت دون أن
ميلكون خبرة عميقة باحلياة جتعلهم يرون ما أكتب عنه تدوسه أمراض القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،وقرحة املعدة،
جز ًءا من ماضيهم ،أو ال ميلكون منها إال ما يجعلهم يرونه لكن البشر يتقنون إفساد حياتهم وإفساد حياة الكائنات
صورة من صور احلاضر الذي يعيشونه ،أو زاوية من زوايا األخرى حولهم .يحب أن نفهم جي ًدا أننا مجرد نقاط
براغ صغيرة
واقع لم يصلوا إلى مرحلة جتربته حتى هذه اللحظة .صغيرة على وجه هذا الكون ،ونستوعب أننا ٍ
وأعرف كيف صارت «احتياجات أساسية» كإيجاد عمل في هذا املشروع اإللهي العظيم ،كي نتمكن من “تأدية
مناسب ،أو االرتباط بشريك حياة مالئم ،أو تقدمي شكل دورنا” الصحيح ..ملاذا كانت حياة معظم اآلباء ،واألجداد،
من أشكال الرعاية املمتازة التي يتمناها ألطفاله ،أو وأجداد األجداد أكثر سال ًما ووفرة وأقل مشكالت؟ ألن تلك
االرتقاء في س ّلم ممارسة هواية ُمحببة لينتقل بها إلى التعقيدات غير املريحة لم تتسلل إلى شؤون حياتهم،
بسطون األمور في حياة أقرب إلى الفطرة..
مراحل أخرى من حياته ،أحال ًما صعبة املنال في أحيان كانوا يُ ّ
صحيحا أن املشكلة لها عالقة بارتفاع معدالت
كثيرة إلى درجة الظن بأن الطريق مسدود ،لكن رغم ليس
ً
كل هذا الزالت الشمس تشرق كل يوم ،واحلياة تسير ،املتع ّلمني من خريجي اجلامعات وازدياد عدد السكان كما
والنباتات تنمو ،والعصافير تزقزق ،والناس يعيشون ،يرى البعض؛ ألن الثروات التعليمية والسكانية يقابلها
واألطفال يولدون ..هناك شيء على هذه األرض أكبر من طلب واحتياج لها بحجم وجودها على األرض ،فامليزان
كل التعقيدات ،هناك قدرة عطوفة رحيمة تتحكم الكوني ال يسمح بصعود في جهة مقابل هبوط مؤثر في
بكثير مما ال نستطيع رؤيته ،وهناك اتزان كوني يتقن إرجاع جهة مقابلة إال إذا تدخل البشر للتخريب بهدف اإلصالح،
كل التفاصيل املتمردة على ناموس الطبيعة إلى مكانها املشكلة دائ ًما في اجنراف اإلنسان نحو التركيز على
الصحيح.
املصاعب والنواقص وإهدار الوقت والطاقة في انتقادها
كل الكائنات األخرى من حولنا تعيش على طبيعتها دون بدل التركيز على البحث عن حلول وعلى املوجود من
تعقيد ،هل سمعت عن فراشة تفلسف األمور؟ عن قطة نعم وخيرات ُمتاحة تستحق الشكر والتقدير واالمتنان
حتتاج إنفاق نصف عمرها في التعليم والتدريب لتجني كي تعزز شعورنا الروحي بالثراء ،وتلهمنا أسهل الطرق
رزقها؟ عن أسد ال يستطيع الزواج؟ عن أرنب يواجه الستثمارها في سبيل الوصول لألمان املادي واجملتمعي
مصاعب في بناء صداقات بني أفراد مجتمعه؟ عن منلة والعاطفي.
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الكنديون اجلدد ....
التاجر ترامب  ..و�إرهاب قطر
مونتريال – عبد املسيح يوسف
بعد مناقشات عديدة في البرملان الكندي،
تعدت  5مرات ،ومت عمل العديد من التعديالت،
ومت املوافقة شبة النهائية علي قانون اجلنسية
الكندي اجلديد ،واملعروف باسم  Bill C-6واملزمع
املوافقة النهائية والتصديق عليه خالل األسابيع
القليلة القادمة ،ينتظر أن يصدر القانون اجلديد.
ويري الكثيرون أنه أمر إيجابي حلكومة الليبراليني
بزعامة جوستان ترودو ،في حني يري آخرون أنه ميثل
تهديدا لألمن القومي الكندي ،بعد قدوم آالف
الالجئني السوريني لكندا ،ومتتع الكثير منهم
بحق اجلنسية ومن ثم التصويت في االنتخابات
التشريعية القادمة ،واملزمع عقدها في ،2019
ملصلحة الليبراليني ردا للجميع.
فبعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب في
كندا ،أصبح التصديق واالعتماد ملشروع القانون
اجلديد مسألة وقت قصيرة .وتنص تعديالت
القانون علي عدة بنود يأتي في مقدمتها :تقدمي
كشف للضرائب عن آخر  3سنوات قبل تقدمي
اجلنسية ،وإعادة مدة اإلقامة في كندا ملدة 3
سنوات خالل األربع سنوات السابقة علي تقدمي
اجلنسية ،بإجمالي عدد أيام  1095يوما ،وأن
يخضع الختبار اجلنسية الفئة العمرية من – 18
 54عاما .ويتضمن هذا االختبار عددا من األسئلة
اخلاصة باحلياة السياسية واالقتصادية والثقافية
والبيئية واالجتماعية في كندا.
هذا كما يحق ملن جتاوز  18عاما أن يتقدم بطلب
حصول علي اجلنسية حتى لم لم يحصل عليها
أى من والديه .هناك بنود عديد مت تعديلها،
ولكن األهم هو تقليل عدد األيام الالزمة لطلب
اجلنسية .بالطبع آالف من املقيمني والالجئني
سيتسفيدون من القانون اجلديد .لكن بعض
قوى املعارضة من احملافظني والكتلة الكيبيكية
يتخوفون من تصويت الكنديني اجلدد لليبراليني،
خاصة وأن النسبة الغالبة منهم من أوساط
الالجئني.
***
#تيران_وصنافير_مصرية
أما القضية الثانية التي تشغل الرأي العام
املصري ،رغم خطورتها ،وتتمثل في تنازل مصر عن
تيران وصنافير للسعودية ،بدعوى أن مصر كانت
تضع يدها علي تيران وصنافير مبوافقة السعودية.
طبعا كالم ال يعقله عقل ،إذ جف احلبر ،وتعطلت
مفاتيح الكتابة علي أجهزة الكمبيوتر من تأكيد
حقيقة أن نشأن اململكة السعودية كانت عام
 ،1932في حني أن الدولة املصرية ،املمتدة من أكثر
من  7آالف عام وهذه األرض تتبع السيادة املصرية.
الغريب في األمر ان احلكومة بكل وزرائها ،وجزء
يعتد به من السلطة الشعبية ،ممثلة في البرملان،
كثير منهم مع تنازل مصر عن هذه األرض املباركة
للمملكة السعودية.
ولكن النقطة املضيئة في املوضوع هم نواب
ائتالف  25-30الذي يدافع بكل بسالة وشجاعة
سيكتب عنها التاريخ بحروف من نور هم وفريق
خالد علي احملامي املعروف واملرشح السابق لرئاسة
اجلمهورية للدفاع عن مصرية تيران وصنافير.
ويبقي السؤال اجلمهوري ،ملاذا ال تطالب احلكومة
املصرية ،السعودية بالتنازل عن منطقة جدة
في اململكة ملصر ،مقابل تنازل مصر عن تيران
وصنافير؟!!
البرملان املصري في موقف ال يحسد عليه،

وسيسجله التاريخ بالعار لو تنازل عن أرض
مصرية ،تنعم مصر بالسيادة عليها منذ آالف
السنوات.
****
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ،هل قررت
السلطة التشريعية في مصر سلق التصديق
علي اتفاقية ترسيم احلدود البحرية ،وهو االسم
اخلادع ،لتنازل مصر عن تيران وصنافير املصرية
للسعودية ،فما هي املناطق التي ستتنازل
عنها السعودية ملصر ،مقابل تيران وصنافير
املصرية ،هل التنازل املصري عن األرض والعرض،
يعد املقابل من أجل أن تنقلب الرياض علي
الدوحة وقطر ،وتبيع اإلخوان املسلمني ،بعد زيارة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسعودية ،وهي
الزيارة التي –ال مؤاخذة -قلب فيها ترامب جيوب
السعودية عن طيب خاطر ،وأخذ منهم ،كتاجر
أكثر من  345مليار دوالر صفقات سالح وجتارة
واستثمار في االقتصاد األمريكي؟
الواضح للعيان ،أن هناك ترتيب جيد ألوراق الشرق
األوسط بني مصر والسعودية ،مبباركة ترامب،
وموافقة صامتة من إسرائيل علي ما يحدث
لكشف الدعم املطلق من قبل قطر وتركيا
للجماعات اإلرهابية في املنطقة.
لكن الغريب للعيان ،أن الكل كان يعلم بهذا
الدعم ملثل الشر في الرياض والدوحة وانقرة
لتنظيم الدولة اإلسالمية داعش في العراق
وسورية ،خاصة بعد أن كشف عنه منذ أكثر من
عامني الرئيس الروسي بوتني في قمة مجموعة
العشرين في تركيا.
يبدو أن العشى الليلي الذي كان يهيمن علي
قيادات عدد من دول املنطقة ،فجأة وبدون
مقدمات أزيلت هذه الغشاوة الليلية بعد زيارة
التاجر ترامب للمنطقة.
****
عزلة بدون مقدمات
فجأة وبدون مقدمات تتقدم عدة دول عربية
حملاصرة قطر ،بريا وبحريا وجويا ،سياسيا
واقتصاديا .بالفعل قطر تعاني وهي تستحق كل
هذا ،بل وأكثر من هذا ،خاصة وأنها شاركت في
انتفاضات الربيع العربي التي دمرت مجتمعات
ليبيا وسورية والعراق واليمن ،ولوال متاسك
القطاع الغالب من املصريني مدعوما من القوات
املسلحة املصرية الوطنية ،لعانت مصر من نفس
املصير ،بدعم وترتيب وتخريب من عدة دولة في
مقدمتها قطر وتركيا.
ولكن يبقي السؤال ،أال تدعم السعودية هي
اآلخري اجلماعات اإلرهابية في العالم ،وتقدم لهم
اخللفية الفكرية والدعم اللوجستي واملالي غير
احملدود وهي ودول اخري.
الغريب في املنطقة العربية أنها ال تخضع
لسيناريوهات توقع املستقبل السياسي ،ألنها
تخضع لنظم حكم عائلية وروابط أولية تبتعد
عن البرجماتية واملصالح الوطنية ،يحددها
اشخاص ،وهذا ما يفسر اجلهد اخلليجي احملموم
من أجل اسقاط حكم متيم بن حمد في قطر.
وسننتظر لنري ما ستسفر عنه األيام ،مع
دعواتنا الكاملة باالستقرار لهذه املنطقة الشرق
أوسطية ،التي كتب عليها احلروب واإلضطرابات
وعدم االستقرار.
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شهر من الْ ِف ْ
ط ِر!

سنوات من صيامات رمضانية
مضت ،وأنا أتساءل :هل نحن
نصوم في رمضان ،أم فيه نفطر؟!
هذا التساؤل ،كان دائما ً يكرر
ذاته في ذهني موسوما ً بالتعجب،
أما اإلجابة احلاضرة والغائبة
عن ادراكنا ،فهي :اننا نفطر في
رمضان ،ونصوم في بقية شهور السنة!
فقد انحرف الكثيرون عن معنى الصوم ،وأنه
تواضع النفس أمام اهلل؛ حتى أصبح شهر
رمضان ،بالنسبة لهم ،خير من ثالث شهور انفاق!
نزيف خيالي يدخل في موسوعة األساطير،
يتعدى املليار ونصف املليار جنيه في اليوم الواحد
من أيام رمضان ..هكذا يصدمنا خبير اقتصادي!
وهكذا ،في كل عام ،يتجدد احلديث عن البذخ،
وعن ترف البعض املتزايد خالل شهر خُ صص
في االساس لالمتناع عن امللذات ،والتخلي
عن االرادات ،واألفكار ،والعواطف السيئة!
أنه ملن اجلنون املبالغ فيه..
 ..ان ننهك اقتصادنا الوطني باسم
الصيام ،وعلى شرف جتاوبنا مع ما أنعم

عن احلب
واحلياة

بقلم :عـادل عطيـة

به اهلل علينا من بركات!
 ..وأن نصمت على حمى
الشراء ،وهي جتتاح ،بال رادع،
احتفاال ً
بقدوم
أسواقنا،
الصيام ،واستهالك السلع
وكأننا
بأفراط،
الغذائية
مقبلون على شهر من اجملاعة!
 ..وأن نشاهد ،في جمود ،نسبة الفاقد
الغذائي ،وهو ينحدر إلى مصيره احملتوم في
صناديق القمامة ،ويرتفع ،كمؤشر احلرارة،
إلى أرقام فلكية في العزومات والوالئم!
 ..وأن نترك املؤسسات اخلير ّية ،لالستسالم
لالسراف املتطرف ،بحيث باتت األطعمة
واملشروبات ،التي تُعدها على موائد
األفطار ،تفوق بأشواط عدد املوجودين!
فإن كان واجبنا الديني ،يحثنا على اإلنفاق
السخي ،حتية للشهر الذي نقدسه؛ فليكن
ذلك اإلنفاق :مزيد من الوقت على رعاية الذين
ال يذكرهم أحد ،ومزيد من املال على مشروعات
تستوعب احملتاجني إلى عمل ،ومزيد من اجلهد
والعرق في بناء مؤسسات الوطن!...

ا.د .ناجي اسكندر

من لم يعرف احلب لم يعرف اهلل
ونري ما يخفيه القلب.
ومن لم يعرف اهلل لم يعرف احلب
احلب جنون عاقل
ألن اهلل هو احلب فاهلل محبة.
به يصبح املستحيل ممكنا
واملمكن مستحيال.
أدم ترك اجلنة من أجل حواء
احلب متعدد في صوره
ولم يترك حواء من أجل اجلنة.
ولكن العشق إمراة.
في البدء كانت اجلنة ألدم وحواء
في العشق احلب احلقيقي
ولن يعود إليها إال من عرف احلب من األبناء .هو احلب األخير.
إننا ال نحب اجلمال
في احلب
ولكننا نري اجلمال فيما نحب.
نستعذب سعير نيرانه
يولد اإلنسان حرا
ونتذوق حلو مراره
ولكنه يحب أن يكبل نفسه بقيود احلب.
ونأنس بقيود أسرِه.
ال شيء يعلو علي احلب إال اإلحترام
فال قيمة حلب بدون إحترام.
الشيء أحب إلي احلبيب
من أنه يحب أن يُ ِحب حبيبه.
باحلب نحلق بني النجوم
ونعبر أنهارا بغير جسور.
نطلق مكنونا من الفنون
ونستعذب لفظة مجنون.
نري خلف اجلفون
ونقرأ لغة العيون.
قد تهون األرض إال بقعة
عن احلبيبة كتبت يوما :
ويهون العمر إال حلظة
هذه احلياة بحور هادرة أنت فيها الطوق.
ويهون احلزن إال دمعة.
هذه احلياة صحراء قاحلة أنت فيها النبت.
تلك كانت في احلب
هذه احلياة شمس حارقة أنت فيها الظل.
دمعة وداع في حلظة فراق لرحيل عن بقعة هذه احلياة أيام يائسة أنت فيها األمل.
لقاء.
هذه احلياة ليال كاحلة أنت فيها الصبح.
في احلب نسمع صوت الصمت.
هذه احلياة أحزان خانقة أنت فيها الفرح.

املالئكة لم حتارب معنا  ..بل انتصر جنودنا
ولدت في جيل لم يشهد حرب أكتوبر ،1973
ُ
قرأت عن تأريخ
حرب استعادة األرض ،بالتأكيد
ُ
احلرب من وجهات نظر مختلفة من داخل القوات
املسلحة ذاتها وشهدنا جميعنا اخلالف الدائر
حتى اآلن على ثغرة الدفرسوار ،لكن بخالف
التأريخ االستراتيجي للمعركة ،ما كان يهمني
أيضا هو البعد اإلنساني للجنود املشاركني في
احلرب ،وفي تلك النقطة حتديدا فإن حرب أكتوبر
ما هي إال مجرد حكايات من األهل واألقارب ومن
أبناء الشهداء وقدامى احملاربني.
رباب كمال
نهلت كثيرا من روايات و
البد أن أعترف أنني
ُ
حكايات الضابط مهندس إبراهيم كمال سالمة الذي شارك في احلرب في اللواء  170مظالت –
قوات خاصة -وهو الدي.
سألت والدي  -قبل سنوات ال حصر لها -عن املالئكة الذين شاركوا في حرب أكتوبر وهل رآهم
فعال كما قال لنا إمام املسجد في خطبة اجلمعة ،فرد والدي املتدين بكل وضوح:
“املالئكة لم حتارب معنا ،بل انتصر جنودنا ،تزييف التاريخ جرمية والتدين وشحذ الهمم ال يجب
أن ُ يغيب عقول املصريني”
وحسب شهادته ،فهذه القصة كانت تقال على سبيل رفع الروح املعنوية للجنود ولكننا لم
أيضا إن البعد النفسي والذهني للجنود الذين كانت ُتلقى على
نر مالئكة حسب قوله ،وقال ً
مسامعهم ُخط ًبا عن الشهادة والنصر في سبيل اهلل ..لعبت دورًا كبيرًا في انتشار شائعة
ظهور املالئكة وعبورها للقناة.
وحكى لي أن اخلطب ركزت على التشبيه بني املعركة التي سنخوضها وغزوة بدر ،وكانت القيادة
السياسية ورئيسها املؤمن يتبنيان ذات اخلطاب ،فكانت خطة احلرب التي مت وضعها عام 1971
حتمل اسم املآذن العالية ومت تنفيذها من خالل عملية بدر ،فكانت حالة األسلمة بدأت تظهر
على احلرب ،بالرغم أنها حرب استعادة أرض مصر وليست غزوة بدر.
وتذكر والدي تلك اآليات التي كان ُخطباء األوقاف يرددونها على اجلنود من سورة آل عمران ( آية
) 133-134
“ولقد نصركم اهلل ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهلل لعلكم تشكرون ،اذا تقول للمؤمنني ألن يكفيهم
أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني”
توقفت كثيرا عند كلمات والدي وتذكرت رئيس قسم الفلسفة بجامعة عني شمس دكتور
فؤاد زكريا ( )1927-2010حني نشر مقاال حتت عنوانا معركتنا والتفكير الالعقلي” بعد معركة
العبور قال فيه :
“إنه من الظلم البينّ أن ننسب االنتصار العسكري الوحيد الذي أحرزناه في العصر احلديث
على األعداء إلى املالئكة ،وننكر اجلهد الشاق الذي بذلته القوات املسلحة في التدريب واإلعداد
واالستعداد الشاق”.
اخلامتة:
أخطر ما ميكن أن يحدث للجيش املصري هو أن تغزوه العقلية السلفية ،والتي نخرت في كافة
املؤسسات في مصر على مدار عقود منذ بدأت مصر في اجلنوح شر ًقا باجتاه آل سعود ،والعقلية
السلفية ال تعني ارتداء اجلنود للجلباب األبيض القصير بل معناه غزو عقل اجلندي بالسلفية
بدال من االرتكاز على خطط احلرب وآليات النصر.
جيش مصر ليس إسالميا سن ًيا ،هو جيش مصر الذي ال يجب أن تكون له عقيدة سوى الوطن
وحماية شعبه على اختالف عقائد املواطنني ،وهو اجليش الذي يحمي أرضه مهما عقدت وأبرمت
الدولة املصرية اتفاقات ومعاهدات مع اململكة الوهابية السعودية .
وال يسعنا سوى أن نقول في هذا اليوم العظيم سوى
تيران وصنافير مصرية.
وأقول قولي هذا وأستشهد مبصر لي ولكم .

MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com
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العقارات
سوق
بقلم :مدحت سابا

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
املعاملة عليها من خالل نظام MLS
منزل مت
10,196
 Torontoأن
Real Estate
ملعلن عنها خاللاعلنت
6,476
املباعة
الوحدات
حيث كانت
Boardمن عام
وحدة 20.3.فى املائه باملقارنة مببيعات
مبقدار
إنخفاض
هذهعددالنتيجة
 2014و متثل
. 2017
الفترةمايو
نفسشهر
خالل
كل أنواع املنازل
عامشامل
السعر
املعامالت  ،كان
املائة من
ط  ،والتي مثلت 39
إنخفضت مبيعات املنزل املنفصل مبقدار
. 2016
متوسطمن
نفس الفترة
عنها خالل
املنازلفياملعلن
6.4%
التمليك
الشقق
مبيعات
إنخفضت
 % 26.3و
املائة .و فى
بقدار فى
قدرة 8.4
وذلك بأرتفاع
املاضى
من العام
لنفس الشهر
 616,241دوالر دوالر
املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل
من
املائة
في
38
مثلت
والتي
،
فقط
تورونتو
مدينة
في
و
دوالر الشهر
782,551لنفس
 550,825دوالر
باملقارنة
املنازل619,050
البيع الي
لنفسمنالشهر من العام املاضى وذلك
باملقارنة
دوالردوالر
899,728
سعرأنواع
تفع متوسطكل
ره  12.4فى املائة.
بأرتفاع قدرة  14.9فى املائة .و فى باقي ال  )»GTA («905إرتفع متوسط سعر البيع الي 841,483
بإرتفاع قدره  14.5فى املائة.
املاضى
العام
من
الشهر
لنفس
دوالر
734,927
باملقارنة
دوالر
نوفمبر .2015
( Apartmentخالل
علي  1,924شقة
الشققاملعاملة
 )Condoكانت
(Apartment
ملوكة
املعاملة علي  2,854شقة خالل شهر
شهركانت
)Condo
اململوكة
في مجال
و
السكنية في
71.2للشقق
نسبةالبيع
علي سعر
متوسط
استحوزتوكان
اجمالى املبيعات.
نسبة  70باملائة من
اجمالى املبيعات .وكان متوسطسعر
باملائة من
تورونتو
مايو. 2017
وصل GTA 531,659دوالر بإرتفاع قدره
فقط لل
تورونتوالعام
من هذا
الفترة
قدرهفي
السكنية
للشقق
ا العام لل GTAالبيع
مدينة
هذهو في
خاللاملائة،
 4.10فى
دوالر بإرتفاع
385,506
البيعالى  564,808دوالر بأرتفاع قدره
السعر
متوسط
وصل
فقط
تورونتو
مدينة
في
و
املائة،
فى
28.4
إرتفعإرتفع
(«)»905
باقيفىالباقي ال
املائة .و
قدره 5.40
سعرالبيع الي  448,867دوالر بإرتفاع قدره
متوسطسعر
متوسط
(«)»905
فىفى
املائة .و
بأرتفاع فى
 415,31دوالر 27.7
املائة.فى املائة.
ع قدره  1.50فى29.0
فة املناطق :بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

Single-Fami- Single-Family TownApartment
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
ly Detached
Attached
house
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQK
28.76%
26.23%
30.25%
31.85%
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

Composite
)(All Types





-

30.01%


28.07%


28.98%

28.39%
75(%7RWDO28.10%




33.27%

31.03%


32.49%

27.05%


28.39%

22.10%

+DOWRQ5HJLRQ
29.88%
28.85%
3HHO5HJLRQ
26.10%
24.82%











33.97%

43.42%





18.87%

39.21%

-
-


26.37%

30.82%

36.05%

33.28%


&LW\RI7RURQWR
29.19%
30.17%
<RUN5HJLRQ
33.33%
32.75%
'XUKDP5HJLRQ
34.91%
34.56%
2UDQJHYLOOH
36.73%
36.85%
\6RXWK6LPFRH&RXQW



Halton Region
Peel Region
City of Toronto
York Region
Durham Region
Orangeville
South Simcoe County

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.

$SDUWPHQW

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
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3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR

DUWPHQW
















<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ













2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW

License #11995

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
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently Owned & Operated

Member of




اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

برجاء ارسال اسألتكم الى:

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون









اما في اجمل
ذكر ان فى
قدرة 39.6
االيجار قد
بنسبة .8
اإليجار الى
أما من ح
القدم املر
قدرة  6.9ف
املبيعات ق
املبيعات
العام املاض

اجلرانيت ....وتأثرية ع

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil



اعلنت rd
 2015و هذ
باملقارنة مب
و في مدي
654,221
باقي ال A
العام املاض
و في مج
استحوزت
خالل هذه
متوسط ا
الي 5,223
بيان حتركا

75(%7RWDO
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Mortgage Agent

بقلم:مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

توني كامل

Atef Nekhil

عقارات نيوز

مقطتفات إخبارية

TREB Total

لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
Apr-17
May-17
ى  311,943قدم %
خالل MLSو ذلك بإنخفاض
أكتوبر  2015من
Changeخالل شهر
مربع قد اؤجرت
املاضي حيث $
)»City of Toronto
(«416
$ 899,728
-4.68%
كان سعر
943,947قدم مربع .و
املؤجرة 516,838
كانت املساحة
فس الشهر من العام
للقدم املربع $وإنخفض
 -7.31%ليصل  $5.68دوالر
 14.5فى املائة للصناعي
841,483
للتجارى)»Rest of GTA
907,877سعر االيجار(«905
متوسط
وصل
للمكاتب
بالنسبة
اما
املاضية.
للسنة
دوالر
21.02
صل  19.58دوالر باملقارنة
GTA
920,791 $ 863,910 $
-6.18%
املقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
ال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
استفسارتكم
اسألتكم
ارسال
اليو ذلك بإنخفاض
املاضى
لنفسو الشهر من العام
 148.16دوالر
برجاء ب
 137.90دوالر مقارنة
نخفضت تباعا.
اجيب عليها
املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
فى اجملال التجارى فقد
ملائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
مدحت سابا
ى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Real Estate Broker

م الى:
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برجاء ارس

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

Atef Nekhil
Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

License #11995

البعض
الرئه الذ
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات او
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عقارات نيوز

الدولة
يصح
متى
تدخلالصحة
أثرية على
اجلرانيت ....وت
في االقتصاد احلر؟

�إعداد� :إدوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه

اعداد  :ادوارد يعقوب

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان

ضوء
غازفي
وانطالقذلك
وسأشرح
العقارات.
االستثمار في
القرارات
تشكيل خطورة
فى السابقة
احللقات
أوضحت في
الرادون
املباشر
األشعاع
علىقد يسببة
اونتاريوالذى
حلكومة الرئه
العقاريةاجلميلة
متاثيلهم
الكثير من
املصريني
قدماء
بالدول
آخرونما يطلق
الشيوعية او
ناحيةالدول
ومنجتارب
الدولة عبر
االقتصاد املوجه
كمادهثبت
االقتصاد.
وعلم
الضخمةالتاريخية
التجارب
عليهم صحة
يشككون فى
آخرى هناك
اخلارجىمن املشع.
فشلوالكساء
للبناء
ايضا
واستعمل
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
االشتراكية خالل السبعون عاما املاضية .وتصح القاعدة االقتصادية املعروفة ان السعر يحدده العرض والطلب احلر .ويجوز
بسنواألبحاث
الصحة
خطرا
التى متثل
النسب
االحتكار تصل الى
التشطيبات ال
العرضلفخامة
كعنوان
مناضد
القوانني
علىوليس
االدارى
والفساد
املنحرفة
واملماراسات
والطلب مثل جترمي
املطابخحرية
فقط ،حلماية
اسطحالدولة
تدخل
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
العالم املتقدم احلر منت وازدهرت بتطبيق مبادئ
واإلجراءات االستثنائيه التي حتد من حريه العرض والطلب .وكندا كدولة من دول
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
عمليات بيع وشراء وايجار العقارات السكنية.
وجود التي
التجارية
احلر على
االقتصاد
تشملها يقول
مواد مشعة
القطاعاتالى
كلاالن تشير
األبحاث
احدث
ولكن
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People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Mobile Mortgage Specialist
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham
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BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

SOLD

Sales Representative

SOLD

SOLD

Prime Realty Services inc.
*Brokerage
Richmond Hill

2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
Hill

SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948
ZLWK125,6.
)Office: (416
298-8200
Fax: (905) 721-0467
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
SOLD
Each office is Independently owned
and operated

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

SOLD

2014

SOLD

Independently owned and operated
North York

Markham
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انترناشيونال هيرالد تريبيون
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الوجهني يف الهند

إن اسلوب «الوجهني» يبعد النمور عن ظهور الناس في والية البنغال الغربية.
فبعد تنبه السلطات املسئولة عن احلياة البرية في محمية النمور هناك إلى أن
منر سندربان الشرس ال يهاجم الناس إال من خلف ،باتت ترسل مشتاري العسل
وغيرهم من العمال إلى غابات شجر املنغروف االستوائية بعد تثبيت اقنعة إلى
رؤوسهم من خلف .ومنذ اعتماد هذه الطريقة لم يهاجم منر عامالً مقنعاً.
إن جتهيز الناس باقنعة خلفية ،اضافة إلى وسائل أخرى مثل بذالت الدروع
البالستيكية والفزاعات املكهربة ،خفض نسبة االصابات الناجمة عن املواجهات بني الناس والنمور.كما
حافظ على بقاء النمور التي تضاعف عددها بعد اطالق البرنامج الذي يدعمه “الصندوق العاملي للحياة
البرية”.

صحيفة «نيوز داي»

فال�سفة هولندا

ّ
مل بضعة فالسفة هولنديني العمل في احلقل االكادميي؛ ففتحوا عيادات خاصة وفي مقابل  50دوالرا ً ميكنك
أن تتكلم ساعة في أي موضوع تختاره ،بدءا ً مبعنى احلياة وانتهاء باملقررات التي تود اختيارها للفصل اجلامعي
املقبل .ويستخدم الفالسفة خبرتهم التحليلية لكي يساعدوا زبائنهم في التعبير بوضوح عما يريدون قوله
والوصول إلى حلول .ال تبدو هذه فكرة سيئة لكن  50دوالرا ً سعر باهظ خصوصا ً أن املرء يستطيع اجناز العمل
ذاته بثمن فنجان قهوة يرشفه برفقة صديق.

وكالة “يونايتد برس انترناشيونال”

				

�سجائر �سنغافورة

بدأ تطبيق قانون في سنغافورة مينع عرض صور السجائر واسماء أصنافها على وسائل
النقل واكشاك الهاتف واحملال التجارية .كجزء من حملة جلعل سنغافورة بلدا ً خاليا ً من
التدخني .وتولت شركات التبغ طالء قوافل السيارات والشاحنات حملو االعالنات ،كما نزع
أصحاب املتاجر امللصقات الدعائية الصناف السجائر .ومينع القانون أيضا ً ترويج السجائر
وتوزيع عينات مجانية منها ومن منتجات التبغ االخرى .وتفرض عقوبات صارمة على
بائعي التجزئة وأصحاب الدكاكني الذين يخالفون القانون اجلديد .وفي االدانة االولى تفرض غرامة اقصاها
 5000دوالر ،أو عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر ،أو االثنتان معا .وتضاعف العقوبة في االدانة الثانية.
منذ بدأت وزارة الصحة حملتها القتالع التدخني من مجتمع يبلغ عدد سكانه مليونني وستمئة ألف نسمة،
انخفضت نسبة املدخنني من  23في املئة إلى  13.5في املئة.

Now Open

Oak Lake Medical Centre and Medical Spa
* Walk in Clinic
* Family Practice
* Newborn Circumcision

Dr John Henein, MD, CCFP Family Doctor
)Dr Iman Nesseem (Female Doctor
N
Pat ew
We ients
lco
me

$50.00 discount
for new clients.

نافذة على �صحافة العامل

Medical Spa

Specializing in
Acne scars Treatment
Botox
Dermal Fillers

www.oaklakemedicalcentre.com
Hours
Monday to Thursday 9:00 AM to 8:00 PM
Friday 9:00 AM to 5:00 AM
Saturday 10:00 AM to 3:00 PM

مجلة «ناشيونال جيوجرافيك»

�ضفادع ا�سرتاليا

استوردت مصانع السكر االسترالية في يونيو (حزيران)  1935مئة ضفدع قصب من هاواي آملة أن تقضي
تأت بالنتائج املرجوة ،وقد «احتلت»
بها على خنافس القصب التي تهدد محاصيل السكر .لكن الضفادع لم ِ
نصف أراضي مقاطعة كوينزالند وهي تنتشر في اجتاه نيو ساوث ويلز واالقليم الشمالي .وتضع أنثى الضفدع
عشرين ألف بيضة دفعة واحدة .وقد تبيض مرتني في السنة.
وصفادع القصب خطرة ،اذ انها تفرز سما قادرا على قتل كلب في غضون ربع ساعة .وقد اقترح علماء األحياء
ادخال أنواع من الطفيليات أو األوبئة للقضاء على هذه اآلفة  .ولكن ،ألم تأت الضفادع بهذه الطريقة؟

صحيفة “واشنطن بوست”

			

هاتف هوجن كوجن

سجلت هوجن كوجن أعلى نسبة الجهزة الهاتف النقالة في الكيلومتر املربع
فقد اصبح اقتناء هذه األجهزة منط حياة .اذ بات السكان يتحدثون عبرها
اثناء تناولهم العشاء خارج املنزل ،أو مشاهدتهم فيلما سينمائيا أو سيرهم
في الطريق .ويقول فرد سوم مدير التسويق في شركة «هاتشيسون» أكبر
مس ّوقي أجهزة الهاتف النقالة في هوجن كوجن« :الناس هنا يعملون ليالً ونهاراً،
وال ميكنهم بالتالي أن ينقطعوا عن االتصال بعضهم ببعض».

صحيفة “نيويورك تاميز”

			

قنابل فرن�سا

ليس من السهل تص ّور فرنسا حقل الغام .لكن الواقع هو أن
 120خبير متفجرات محترفا يفككون يوميا اطنانا من اخمللفات
املميتة للحروب الفرنسية ـ االملانية الثالث ال تزال منتشرة ،
من غابات اللورين إلى رمال جزيرة كورسيكا .ويقول رئيس احدى
فرق تفكيك القنابل« :ال نزال نعثر على قذائف مدفعية صاحلة
تعود إلى زمن احلرب الفرنسية ـ البروسية عام  .1870وهناك
بحيرات زاخرة بالقنابل اليدوية السامة العائدة ألى احلرب
العاملية األولى .وكثيرا ً ما يصادف أن يعبر مزارع بجراره فوق
لغم مضاد للدروع من مخلفات احلرب العاملية الثانية ،فينفجر
به» .وقد قضى  608خبراء متفجرات منذ نهاية احلرب العاملية
الثانية .ومت تفكيك  16مليون قذيفة و 460ألف قنبلة و 600ألف لغم حتت املاء.
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كندا تزيد
متويل النفقات
العسكرية بي
 ١٤بليون دوالر
سنويا
ستُزيد كندا مصروفات قوات الدفاع العسكرية
سنويا مببلغ  ١٣٫٩بليون دوالر خالل العشرة
سنوات القادمة ،وكشف وزير الدفاع هارجيت
ساجان عن هذه الزيادة خالل مؤمتر صحفي
وسوف تستعمل هذه االموال الضافة  ٥٠٠جندي
وأضافة قدرات جديدة حديثة مثل السماح
للقوات املسلحة القيام بهجوم الكتروني (سيبر
أتاك) وشراء طائرات عسكرية حتلق بدون طيار
للضربات اجلوية .وسوف تذهب هذه االموال أيضا
لشراء سفن حربية جديدة و ٨٨طائرة مقاتلة
جديدة وموازنة التكاليف العالية للقوات
املسلحة  ،وقال وزير الدفاع نحن جادون حول
دورنا في هذا العالم ويجب أن نكون جادين في
متويل قواتنا العسكرية  ،وقال وزير النقل مارك
جارنو أن خطة التمويل اجلديدة تتسم مبسار
جديد للعسكريني الكنديني من حيث مواجهة
التحديات املعقدة احلديثة فضال عن األستعداد
ملتطلبات املستقبل ،وهذا يعني زيادة االنفاق
علي القوات املسلحة بنحو  %٧٠وأن احلكومة
الكندية ستلتزم بدفع مبلغ كبير لتحسني
الدعم الفراد القوات املسلحة والسيما املصابون
منهم واملرضي واعضاء عائالتهم ،وبينما
سيبدأ علي الفور صرف بعض هذه االموال لكن
السياسة الدفاعية ستؤجل صرف الكثير منها
و ستنتظر الي ما بعد االنتخابات الفيدرالية عام
. ٢٠١٩

توجيه تهمة الدعاية لداعش
والتحريض علي القتل لـ
«عثمان حمدان»

أتهمت الشرطة الفيدرالية عثمان حمدان بنشر
دعايات ارهابية والتحريض علي القتل بعد ان عبر
الرجل عن فرحته مبقتل اثنان من الشرطة الكندية
عبر صفحته علي االنترنت  ،أحدهم كان يحرس قبر
اجلندي اجملهول قرب مبني البرملان في أوتاوا عام .٢٠١٤
وكان الشاهد الوحيد علي عثمان حمدان أمام احملكمة
العليا هو الشرطي اخلبير في األرهاب طارق مقداد،
وقام بوصف عدد من املنشورات التي وضعها عثمان
علي صفحته في الفيس بوك  ،وقد أفاد عثمان بانه
غير مذنب لتهمة تكليف وحتفيز االخرين علي القيام
بعمل أرهابي ،وقال الشاهد طارق مقداد أن عثمان
كتب عن هوالء املهاجمني القتلة أنهم شهداء ولهم
مرتبة كبيرة في اجلنة وانه استخدم الهاش تاج الذي
يرمز لداعش وانه كتب عن احد املهاجمني انه قام
بقتل الشرطي الكندي ردا ً علي جرائم اجليش الكندي
في العراق ،وكتب هذا باللغتني العربية واالجنليزية.
ولم يعرف اذا كان عثمان قد كتب ما نشره بنفسه
او شاركه مع أخرين  ،وقد أعتقلت الشرطة الكندية
عثمان عام  ٢٠١٥لالتهامات السابقة وتواصل النيابة
التحقيق معه.
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أوباما يتحدث أمام  6000شخص في مونتريال
في الكلمة التي القاها أوباما الرئيس السابق للواليات املتحدة أمام احلضور في
مجلس جتارة مونتريال ،لم يذكر أوباما أسم الرئيس االمريكي «دونالد ترامب»،
ولكنه شجب قراره بسحب الواليات املتحدة من أتفاق باريس لتغير املناخ .وقال لقد
أجتمعنا في باريس حول أتفاق أكثر طموحا في التاريخ ملكافحة تغير املناخ  ،وهذا
االتفاق حتي مع غياب القيادة االمريكية سوف ال يزال يعطي أطفالنا فرصة ملكافحة
تغير املناخ  ،ووجد أوباما فرصة للالعتراض علي سياسة دونالد ترامب عندما ناقش
عصر املعلومات الفورية احلالية فقال أن التليفزيون وتويتر ينقلون لنا نهر من االخبار
املستمرة السيئة واحيانا كاذبة ،ولهذا فان هذا النظام الدولي الذي أنشأناه يحتاج
الي األختبار والتقييم ويقود هذا الناس أحيانا للبحث عن احلقيقة وقد يقودهم ايضا
لالنعزال والتراجع عن معرفة ما يصيب االخرين وأقتراح انهم ليسوا عليهم اية التزامات خارج حدود دولتهم
او خارج حدود مجتمعهم او قبيلتهم  ،وأن املهم فقط ما هو صالح لهم شخصيا ً وقوميا ً وأي فرد أخر خارج
نطاق حدودهم مسؤول عن نفسه  ،وبينما هذه الغرائز االنسانية للتخلص من املسؤولية مفهومة ومغرية
فيجب جتنبها  ،وييبني لنا التاريخ طرق أفضل فقد أظهرت كندا والواليات املتحدة واوربا واليابان لنا أنه من
املمكن التغلب علي خوفنا والتواصل معا خالل اختالفاتنا  ،هذا وقد حضر كلمة أوباما حوالي  ٦٠٠٠شخص
كان من ضمنهم الوزير فيليب كويالرد وعدد من كبار رجال االعمال البارزين وكان ثمن أرخص تذكرة هو  ٥٧دوالر
وأغلي تذكرة كان ثمنها  ٣٧٣دوالر طلب من احلضور التواجد قبل ساعتني من بدء احملاضرة .

كندا تُضيف  ٥٥الف وظيفة خالل شهر مايو

أضاف االقتصاد الكندي  ٥٥الف وظيفة خالل شهر مايو واألكثرية منها عمل بدوام كامل فقد أعلنت هيئة
االحصاءات الكندية عن أضافة  ٧٧الف وظيفة جديدة بدوام كامل خالل شهر مايو ولكن هذا مقابل فقدان ٢٢
الف وظيفة بدوام جزئي خالل هذا الشهر مما يؤدي إلي إضافة  ٥٥الف وظيفة في النهاية .وكان االقتصاديون
يتوقعون أضافة  ١٥الف وظيفة فقط وجاءت الزيادة اكثر من ثالثة أضعاف املتوقع  ،وجاءت جميع الوظائف
اجلديدة في القطاع اخلاص وقليال منها في القطاع العام والعمالة الذاتية  ،وقال خبير أقتصادي من بنك (تي
دي) انه علي الرغم من الزيادة الكبيرة في فرص العمل فان معدل البطالة ارتفع الي  %٦٫٦حيث حاول ٧٨الف
فرد البحث عن عمل خالل هذا الشهر  ،وقد أضاف قطاع الصناعات التحويلية  ٢٥الف وظيفة جديدة منذ
عام  ٢٠٠٢وفقد قطاع املال والتامينات العقارية  ١٧الف وظيفة  ،واضاف قطاع الرعاية الصحية نحو  ١٥الف
وظيفة وفقد قطاع املعلومات والثقافة والترفيه نفس العدد وجاءت معظم الوظائف اجلديدة تقريبا في ثالثة
مقاطعات وهي أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا.

وزارة الصحة الكندية تدرس حظر األعالنات عن الوجبات
السريعة لألطفال األقل من  ١٧سنة
تدرس وزارة الصحة الكندية حظر االعالنات عن الوجبات السريعة الغير مفيدة لالطفال حتت سن  ١٧سنة،
وهذا سيشمل األطعمة ذات النسب العالية من الدهون والسكريات واالمالح مثل رقائق الشيبس وعصائر
الفاكهة او بنكهة الفاكهة وقطع اجلرانوال والفطائر اجملمدة وااليس كرمي والكيك والبسكوت والبودجن وبعض
أنواع اجلنب ومشروبات الطاقة واملياه احملالة بطعم الفاكهة وااللبان ذات النكهات اخملتلفة  ،وقد تستهدف
الوزارة ايضا ً اطعمة مثل اللنب الزبادي احمللي بالسكر .وتدرس الوزارة فرض حظراالعالنات علي نطاق واسع قد
يشمل التليفزيون واالنترنت واالعالنات املطبوعة واملنشورة واملعلقة في احملالت التجارية وقد يشمل احلظر
ايضا شركات الوجبات السريعة التي ترعي الفرق واملناسبات الرياضية  ،وقد نظرت احلكومة الفيدرالية الي
احلظر الذي فرضته مقاطعة كيبيك علي االعالنات عن الوجبات غير الصحية لالطفال عام  ١٩٨٠حيث ال
تستطيع الشركات تسويق االطعمة لالطفال حتت سن  ١٣سنة  ،ولكن وزارة الصحة تريد ان يكون احلظر ملن
هم اقل من  ١٧سنة  ،وقال مسؤول من وزارة الصحة أن األطفال حتت سن  ١٣سنة يتأثرون باألعالنات ولكن
مجموعة األطفال من سن  ١٣الي سن  ١٧سنة ضعفاء ايضا خاصة أن الكثير منهم ميتلكون دخل خاص ال
يشرف عليه األباء مباشرة  ،وفي نفس الوقت تقوم وزارة الصحة بتنقيح دليل كندا الغذائي الذي توجد به
قوائم لالطعمة التي ينبغي تناولها كأساس غذائي سليم مثل الفواكه واحلبوب الكاملة واخلضروات ولكن
للمرة االولي سيحتوي الدليل الغذائي علي االطعمة التي يجب جتنبها متاما ، ،هذا وتريد وزارة الصحة معرفة
رأي اجلمهور في حظر االعالن عن االطعمة السريعة والغير مفيدة وتطلب منهم التواصل

إستدعاء ثاني لنوع أخر من الدقيق بسبب احتمال تلوثه ببكتريا (أي – كوالي)
تواجه كندا أستدعاء أخر للدقيق من ماركة (روجرز) وهو يباع في مقاطعة
بريتش كولومبيا بسبب تلوثه ببكتريا «اي كوالي» .وحتي األن هناك ٣٥
فرد أصيبوا باملرض نتيجة هذا التلوث  ،وهذا االستدعاء يأتي في أعقاب
سحب الدقيق من ماركة (روبن هود) والذي بسبب تلوثه جعل بعض الناس
ميرضون واخرون دخلوا املستشفيات .وقالت السيدة كيال هيرمسني انها
مستأءة جدا ً إزاء ما حدث البنها ويبلغ من العمر سنتني الن أبنها مرض
بشدة بعد تناوله قطعة عجني نيئة صنعت من دقيق روبن هود والذي
مت أستدعاؤه مؤخرا ً  ،واألستدعاء الثاني من قبل هيئة فحص االغذية
الكندية هو للدقيق ماركة (روجرز) وزنه  ١٠كيلوجرام جلميع االستعماالت
ويباع لدي متاجر «كوستكو» في مقاطعة بريتش كولومبيا  ،وذلك بعد
أصابة خمسة أشخاص باملرض وقد قام ايضا مركز فحص األغذية في
املقاطعة باختبار الدقيق الذي أشتراه واحد من املصابني بعد تناوله قطعة من العجني النيئ ،وقالت شركة
روجرز لالطعمة ان ارتباط املنتج من الدقيق ببكتيريا (اي كوالي) لم يثبت حتي االن وانها تعمل مع هيئة فحص
االغذية الكندية للتخقق من هذا االمر  ،وقالت في رسالة موجهة لزبائنها أنه يجب العلم بأن الدقيق هو
منتج زراعي خام ويجب طهيه وخبزة جيدا ً قبل اكله ،وقال متحدث من هيئة فحص االغذية الكندية أن الناس
ال يجب أن يأكلوا دقيق خام أو عجينة نيئة أو يتركو أطفالهم تاكل منه او تلهوا به .

سيدة تبلغ من العمر  ٨٩سنة علي
وشك التخرج من جامعة يورك

السيدة املا كوسياليك البالغة من العمر  ٨٩سنة
أنهت دراستها اجلامعية التي بدأتها عام  ١٩٧٨ثم
توقفت عن تكملتها ،وفي خالل أسبوعني سوف
تستلم الدبلوم في حفلة التخرج وستكون هي
االكبر سنا في احلفلة  ،وتقول املا وهي من مدينة
برامتون انها قررت العودة النهاء دراستها في مادة
نوع اجلنس واحلياة اجلنسية عام  ٢٠١١بعد وفاة
زوجها وقالت انها قامت بأخذ فصول دراسية خالل
الصيف واخلريف وانها كانت تقود سيارتها بنفسها
حملطة احلافالت التي توصلها للجامعة وكانت في
فصل الشتاء جتد سيارتها مغطاة بالثوج وتقضي
 ١٥دقيقة في تنظيفها وكانت أملا كوسياليك قد
التحقت بجامعة يورك عام  ١٩٧٨في نفس الوقت
الذي كانت ابنتها تدرس في اجلامعة وكانت االثنتان
تساعدان بعضهما البعض  ،ولكن توقفت االم
عن الدراسة بسبب الوظيفة وعندما عادت اليها
ثانية كانت في سن الرابعة والثمانون وقالت املا أن
معظم الناس في اجلامعة كانوا يدعمونها ولكن
هناك اخرون بسبب الغيرة والسلبية قالوا لها ملاذا
تدرسني االن؟ وما لزوم هذا ؟ وقدمت املا نصيحة
تقول ال تدع أي شخص يفشلك او يقول لك ال
تفعل هذا او يقول لك أنت لست ذكي مبا يكفي وال
تدع أي شخص يحط منك .هذا وقد قالت جامعة
يورك ان لديها االن  ٦٧٠طالب فوق اخلمسني سنة
ولكن املا هي األكبر سنا و نظمت اجلامعة حفل
غذاء خاص خالل االسبوع املاضي لالحتفال بهذه
املناسبة

مشروع جللب العمال االجانب
املهرة في وقت قصير بتاشيرة
دخول مؤقتة
أعلن وزير التنمية االقتصادية نافديب بلز يوم  ١٢يونية
في مؤمتر صحفي عن بدء تطبيق عملية «استراتيجية
املهارات العاملية» والتي تهدف إلي أعطاء اصحاب
االعمال الفرصة لتعيني عمال أجانب ذوي مهارات
متميزة غير متوفرة في كندا في وقت قصير  ،وتتضمن
االستراتيجية اجلديدة إنهاء معامالت وطلبات االفراد
االجانب ذوي املهارات املتميزة للعمل في كندا خالل
أسبوعني فقط من تقدمي الطلب وإعطائهم تأشيرة
إقامة مؤقتة لفترة ستة اشهر والتصريح لهم
باستقدام زوجاتهم أو أزواجهم وأعطاء تصريح
للدراسة لالبناء  ،وتقوم وزارة الهجرة واملواطنة
بتخصيص قناة خاصة للوصول الي ما يسمي «تيار
املهارات العاملية» وسيسمح لألجانب الذين يعملون
في األبحاث بالبقاء في كندا ملدة اربعة أشهر في العام
بدون تصاريح العمل إذا كانوا يعملون مع مؤسسة
تعليمية ممولة من احلكومة أو مؤسسة تابعة لها ،
وقال الوزير أنه باألسراع في دخول العاملني ذوي املهارات
اخلاصة واخلبرة العاملية سنساعد في إزدهار ومنو
الشركات املبتكرة وخلق فرص عمل للكنديني وأصحاب
االعمال الذين يستثمرون في االشخاص ذوي املهارات
الفائقة والذين سيجلبون افضل واذكي العاملني من
جميع انحاء العالم وعلي هوالء من اصحاب االعمال
الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم الي
برنامج (العمالة االجنبية املاهرة )
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العائلـــــــــة

ما هي فكرتك عن ال�سعادة الزوجية؟!

يعرض الفيلم مشهدا ً للغروب ،ورجل وامرأة
يسيران على شاطيء البحر وقد تشابكت
أيديهما ،ويظالن يسيران حتى يبتعدان ويصيرا
مثل خيال.
ويسأل أحد الزوجني شريكه ،أو يحتفظ
بالسؤال لنفسه« :هل بدأت السعادة تتسرب
من حياتنا؟»!
يجيب اخلبراء في مجال العالقات األسرية،
فيقولون:
«إن الناس ال يعيشون بهذه الطريقة إال في
أيام شهر العسل ،أو في األجازات».؛ لهذا فإن
النظرة للسعادة الزوجية بطريقة رومانسية
بعيدة عن الواقع ،تخلق بني الزوجني مسافات
طويلة ما داما يفضالن ـ أو أحدهما ـ العيش
في خياالت وأحالم ،بدال ً من العيش في الواقع
مع شريك احلياة.
وهذه واحدة من األفكار أو األخطاء الشائعة
لتقييم احلياة الزوجية :هل هي ناجحة
وسعيدة أم ال؟ وهل ما زال هناك حب أم ال؟
وإليك عزيزي الزوج أو الزوجة ،بعض األفكار
اخلاطئة األخرى:
احلب يحقق كل ما نتمناه:
قد يسيطر على أحد الزوجني شعور بأن شريك
احلياة ال بد وأن يحقق له كل ما يتمناه أو ما
لم يحققه هو في املاضي لنفسه .ويعتقد أن
واجب شريك حياته هو السعي دائما ً إلرضائه
وحتقيق سعادته وهنائه هو أوالً؛ دون أن يسأل
نفسه« :وأنا ماذا سأقدم له؟»!
ويوضح اخلبراء النفسيون أن من أهم سمات
النضج العقلي والعاطفي لإلنسان ،إدراك
حقيقة أنه ما من أحد سيفهمك دائما ً فهما ً
كامالً .لهذا فعلى الزوجني أن يتمتعا ويرضيا

بحب وعطف وتفهم الطرف اآلخر ،دون احلاح
أو شعور بالنقص أو املطالبة باملزيد دائماً ،وإمنا
يكون األساس هو :أقدم كل ما ميكنني وأكثر
إلسعاد شريك حياتي ،وليس انتظارا ً ملا يقدمه
شريك احلياة.
احلب يقرأ األفكار:
يتوقع شريك احلياة من الطرف اآلخر أن
يفهم ويعرف ما يجول بخاطره أو ما يضايقه
دون أن ينطق أو يتكلم.
فالزوجة تستقبل زوجها عند رجوعه من
العمل ،وسرعان ما تشعر بالضيق ألنه لم
يب ِد مالحظة على أناقتها ،أو على الطريقة
اجلديدة لتصفيف شعرها ،فتشعر باإلهانة
ألنها توقعت أن يالحظ ويعلق دون أن تخبره
هي بأنها ترتدي فستانا ً جديداً ،أو قد صففت
شعرها قبل حضوره.
وفي الوقت نفسه يشعر الزوج بالضيق
واأللم ألن زوجته لم تالحظ توتره وقلقه
نتيجة قضاء يوم مشحون بالعمل دون أن
يذكر هو شيئا ً من ذلك.
وما لم يتعود الزوجان الصراحة واإلفصاح
عن مشاعرهما ورغباتهما؛ فقد يظل التواصل
بينهما معقدا ً أو مشوشا ً أو متقطعاً.
احلب يعني اخلنوع:
يشب الولد في مجتمعاتنا الشرقية على
أن دوره هو احلماية ،في الصغر حماية
أخواته اإلناث ،ثم بعد أن ينضج ،يتحدد دوره
في حماية شريكة حياته ،ودون أن يشعر
يتولد لديه الشعور بأنه يحمي ،فهو األقوى
والشخص احملتاج للحماية هو األضعف ،لذا
فهو ينتظر دائما ً من الطرف اآلخر إبداء احلاجة
للرعاية واحلماية واألمان ،ناسيا ً أن له هو أيضا ً

يرى علماء النفس أن الطفل الذي يشعر مبشاعر
طيبة جتاه نفسه ،وباحترام ذاته  ،يستطيع
القيام بكل شيء بنجاح ،كما يستطيع أن
يواجه التحديات ،وأن يقابل العقبات بإصرار على
النجاح في محاولة ثانية؛ إذا لم ينجح من أول
مرة.
ولتقوية ولضمان الشعور الطيب بالنفس عند
طفلك ال تبالغ في امتداحه ،بل يجب أن يُبنى
احترام النفس عنده على أسس واقعية ،مثل:
تقبل طفلك كما هو:
وهذا ليس سهالً دائماً ،فال يحزنك مثالً عدم
تفوقه الدراسي ،أو كثرة صخبه وصياحه ،بل
ركز على مميزاته الكثيرة األخرى ...فهناك مئات
الطرق للنجاح.

خصص وقتا ً له وحده:
فالطفل يشعر باألهمية حني متنحه اهتماما ً
كامالً غير موزع .فسوف تزداد ثقته بنفسه إذا
رن الهاتف ،ولم تقطع جلستك اخلاصة معه
لالسترسال في حديث غير هام مع آخرين.
اسمح له بتحمل بعض املسئوليات:
فإن احترام الذات ينمو حني يشارك طفلك
فعالة في مسئوليات األسرة ،مثل إعداد
بصورة ّ
املائدة أو طبق السالطة ،أو املعاونة في ترتيب
الفراش.
اسمح لطفلك باالختيار:
فحتى أصغر األطفال يستطيع اتخاذ قرارات
بشأن حياته ،مثل اختيار املالبس التي يريد أن
يرتديها ،أو ألعابه التي يحب أن يلعب بها ،ومن

احتياجاته ،وأوقات يشعر فيها بالقلق أو
باخلوف فيرفض أن يع ّبر عن هذه املشاعر حتى
ال تهتز صورته.
فإذا عمد أحد الزوجني إلى القيام بدور
الضعيف أو اخلانع الذي يحتاج دائما ً إلى
املعونة واحلماية ،فلن تسير احلياة الزوجية
بهما سيرة طبيعية ومتزنة ،وذلك ألن احلب
الناجح هو الذي مينح كال الطرفني الشعور
بأنه ذو أهمية واعتبار ومكانة لدى اآلخر.
وبنفس مقياس تقييم شريك احلياة لنفسه،
يكون تقييمه للطرف اآلخر إن لم يكن أكثر.
احلب يعني أن الطرف اآلخر عليه أن يبذل
نفسه دائماً:
قد يدفع احلب شريك احلياة ـ عن قصد أو غير

ع ّلم طفلك كيف يحب نف�سه

ت�أثري التكنولوجيا على عالقة الآباء بالأبناء
وجد باحثون من جامعة ميتشجن األمريكية أن لتقنية االتصال احلديثة أثر سلبي بالغ على سلوكيات
الطفل ،وخاصة سرعة التوتر والغضب ،وسهولة شعور الطفل باإلحباط ،وظهور املزيد من عالمات فرط
النشاط .وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة «تشايلد ديفيلومبنت» اختصرت تكنولوجيا االتصاالت
احلديثة من الوقت الذي يقضيه اآلباء مع األبناء ،وأ ّثرت سلبا ً على نوعيته نتيجة كثرة انقطاع التواصل
مع الطفل واالنشغال باحملادثات على شبكات التواصل االجتماعي.
ومن بني  170أسرة مت استطالعهم حول منط استخدام الهواتف الذكية ،وتأثير ذلك على سلوكيات
األطفال تبني أن  11باملائة من األسر فقط حترص على عدم تسبب وسائل االتصال في عمل انقطاعات
في تواصلهم مع األبناء ،وتكشف ضآلة هذه النسبة عدم وعي اآلباء بخطورة هذه االنقطاعات وتأثيرها
على سلوك الطفل .وأظهرت نتائج البحث أن انقطاع تواصل اآلباء مع األبناء بسبب الهواتف الذكية
يحدث لـ  48باملائة من اآلباء  3مرات على األقل في اليوم!
وتبني للباحثني أنه كلما زادت انقطاعات التواصل بني اآلباء واألبناء بسبب االنشغال بالرد على الهواتف
الذكية كلما زادت املشاكل السلوكية لدى األطفال ،وكانوا أكثر ميالً لسرعة االنفعال وفرط النشاط،
إلى جانب ّ
تعطل وظائف وأدوار األمومة واألبوة في توجيه ورعاية الصغار.

وقت آلخر اسأل طفلك الرأي ،فهذا يشعره
باحترامك له.
اظهر اعجابك:
فكما أنه البد لك من أن «تصحح» أخطاءه،
فمن املهم أيضا ً أن «تسجل له» أي متتدحه حني
يقوم بتصرف طيب؛ فكن كرميا ً في شكرك،
ومجامالتك له حني يحسن التصرف.
تعامل مع األخطاء بصورة إيجابية:
دعه يعرف أن األخطاء متوقعة ،وأنها جتارب
يتعلم منها .فحني ال يخاف من الفشل ،فإنه
يكون أكثر قدرة على املغامرة والتعامل مع
املهام الصعبة.
أما حينما حتدث أخطاء ،فقم بتصحيحها
بأسلوب يشجعه على احملاولة مرة أخرى ،واحذر
العتاب أو الزجر بصورة مبالغ فيها.
ع ّلمه كيف يع ّبر عن مشاعره:
ع ّلمه مثالً الفرق بني احلزن والغضب..
فيستطيع أن يفهم مشاعر غيره ويدركها،
وبذلك يكون سلوكه االجتماعي إيجابياً ،مبعنى
أن يكون متعاوناً ،فيصبح ناجحا ً ومحبوبا ً من
اجلميع وبذلك تكون ثقته في نفسه طيبة،
وحبه لنفسه ولآلخرين صحيا ً خاليا ً من األنانية.

قصد ـ إلى مطالبة الطرف اآلخر مبطالب تفوق
طاقته ،بحيث يظل أحد الطرفني في موقع
األخذ دائماً .أما الطرف اآلخر فهو الذي يهب
ويعطي دائما ً فينبغي على كل من الزوجني أال
يطالب أحدهما اآلخر مبا يفوق قدرته انتظارا ً
منه أن يحقق له رضاه أو سعادته .واالهتمام
بالشخص اآلخر يتجلى باحلب وبتقدير
اإلمكانات واخلدمات مهما كانت بسيطة ،مع
السماح مبتسع من احلرية للطرف اآلخر وإال
اختنقت عالقاتهما .ان استمرار اإلنسان في
الشعور بأنه يحظى مبكانة خاصة وأهمية
في نظر شريك حياته ،هو أجمل ما يشعر
به لتوفيقه هو شخصيا ً ولنجاح وسعادة
حياتهما معاً.

من جتاربي

إلزالة بقع الشمع
أو اللبان:
تزال البقعة بتغطيتها بقطعة من الورق
ّ
(النشاف) ،ثم ميرر فوقها مبكواة ساخنة
املاص
ـ بحرص ـ وتكرر هذه العملية مع تغيير الورقة
حتى تُزال البقعة.
إلزالة البقع الدهنية:
يُدعك مكان البقعة بقطعة قماش قطنية
مبللة ببعض قطرات البنزين ،ويالحظ اجتاه
حركة التنظيف من اخلارج إلى الداخل حتى
ال يتسع مكان البقعة ،مع االحتراس بالدعك
بخفة ألن البنزين ـ كما هو معروف ـ مادة
سريعة وشديدة األشتعال.
إلزالة بقع احلبر:
يزال مكان البقعة بعصير الليمون ،ثم
يُشطف جيداً ،أو توضع كمية قليلة من اللنب
الزبادي وامللح فوق البقعة ،ويترك اخلليط
حتى يجف ،ثم يغسل مكانه باملاء الدافيء
والصابون ،ويشطف جيدا ً ثم يُترك ليجف في
مكان جيد التهوية.
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جود نيوز  :جاء قرار دول اخلليج ومصر واحلكومة املعترف بها دوليا ً
في اليمن وحكومة شرق ليبيا ،بقطع العالقات الدبلوماسية
مع قطر بشكل مفاجئ وغير متوقع ،وأن كانت األزمة بني دول
اخلليج والسعودية خاصة وقطر ليست وليدة اللحظة ،وال شك
أن هناك عوامل مباشرة أدت إلى تفجرها بهذا الشكل وأهمها
دور قطر في دعم وجود اجلماعات االسالمية اخملتلفة وكذلك
موقفها من ايران.
فرغم أن قطر هي عضو في التحالف الدولي الذي يحارب
تنظيم «الدولة االسالمية» والطائرات االمريكية احلربية تنطلق
من قاعدة «العديد» في قطر لضرب قواعد ومقرات التنظيم
في العراق وسوريا ،إال ان احلكومتني العراقية والسورية دأبت
على اتهام الدوحة بتقدمي الدعم املالي للتنظيم وغيره من
اجلماعات املتشددة.
وكان الرئيس االمريكي دونالد ترامب قد دعا الدول االسالمية
الى تولي قيادة معركة التصدي للتطرف متهما ايران بنشر
الفوضى وعدم االستقرار في املنطقة خالل زيارته االخيرة الى
املنطقة
ومن جانبه يقول أحد الصحفيني اخملتصني بالشأن اخلليجي
«يبدو أن السعودية واالمارات بدأتا تشعران أن االصطفاف في
املنطقة مييل لصاحلهما في الوقت الراهن على حساب ايران
واالسالميني مع وصول ترامب الى البيت االبيض  ،ويبدو أن
الدولتني قررتا التصدي للخط السياسي املستقل الذي تنتهجه
الدوحة وتتوقعان أن حتظى هذه اخلطوة بدعم إدارة ترامب».
كما ال يخفى على املراقبني املوقف املستقل واللهجة التصاحلية
لقطر جتاه إيران ،منافسة السعودية االقليمية األساسية ،وآخر
جتليات ذلك اتصال أمير قطر متيم بن حمد آل ثاني بالرئيس
االيراني حسن روحاني لتهنئته بإعادة انتخابه رئيسا اليران
واالتصال االخير قبل أقل من اسبوع لتهنئته بحلول شهر
رمضان.
وأكد أمير قطر خالل االتصال االخير بروحاني «إن عالقاتنا مع
اجلمهورية االسالمية اإليرانية عريقة وتاريخية ووثيقة ونريد
تعزيز هذه العالقات أكثر مما مضى» حسبما نقلت األنباء.
وبسبب تلك املواقف من امير قطر جتاه ايران ،وعقب ذلك شنت
وسائل اعالم سعودية حملة شديدة على الدوحة متهمة
إياها بالتنصل من مقررات قمم الرياض االخيرة والتي كان كان
محورها «مواجهة االرهاب الذي ترعاه ايران في املنطقة»
حسبما نقلت صحف سعودية
اما األسباب املعلنة والتي اوردتها السعودية
عبر وكالة األنباء السعودية فهي:
إرتكاب قطر «إنتهاكات جسيمة ،سرا ً
وعلناً ،طوال السنوات املاضية بهدف شق
الصف الداخلي السعودي ،والتحريض
على اخلروج على الدولة ،واملساس بسيادتها،
واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة
تستهدف ضرب االستقرار في املنطقة ،ومنها (اإلخوان
املسلمون) و (داعش) و (القاعدة) ،والترويج ألدبيات ومخططات
هذه اجلماعات عبر وسائل إعالمها في شكل دائم» ،في اشارة
الى قناة اجلزيرة.
دعم نشاطات «اجلماعات اإلرهابية املدعومة من إيران في
محافظة القطيف من اململكة ،وفي البحرين الشقيقة».
«متويل وتبني وإيواء املتطرفني الذين يسعون إلى ضرب استقرار
ووحدة الوطن في الداخل واخلارج ،واستخدام وسائل اإلعالم
التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً».
دعم ومساندة «ميليشيات احلوثي االنقالبية حتى بعد إعالن
حتالف دعم الشرعية في اليمن».
شن «حمالت وعمليات إرهابية مدعومة ضد البحرين».
وأضاف البيان السعودي إن السعودية منذ «عام  1995بذلت
وأشقاؤها جهودا ً مضنية ومتواصلة حلض السلطات في
الدوحة على التزام تعهداتها ،والتقيد باالتفاقات ،إال أن هذه
السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية ،وخرق االتفاقات
التي وقعتها حتت مظلة دول مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية بالتوقف عن األعمال العدائية ضد اململكة ،والوقوف
ضد اجلماعات والنشاطات اإلرهابية ،وكان آخرها عدم تنفيذها
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للغاز بعيدا عن جيرانها املنتجني للنفط في مجلس التعاون
اخلليجي ،وهو ما أتاح لها اخلروج من دائرة سيطرة الرياض.
الرد القطري
وأصدر مجلس الوزراء القطري بيانا عبر فيه عن استغرابه لقرار
السعودية واإلمارات والبحرين قطع عالقاتها مع قطر ،وقال إن
الهدف من القرار هو ممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل عن
قرارها الوطني.

التفاق الرياض».
وبيان اخلارجية املصرية حول أسباب قطع مصر العالقات مع
الدوحة ال يختلف كثيرا عن بيان السعودية فقد جاء فيه :
إصرار قطر على اتخاذ «مسلك معادٍ ملصر ،وفشل احملاوالت كافة
إلثنائها عن دعم التنظيمات اإلرهابية ،وعلى رأسها تنظيم وقال اجمللس في بيانه إن القرار غير مبرر ويستند على مزاعم
وادعاءات وافتراءات وأكاذيب ،وأشار إلى أن الدول الثالث مهدت
لقرارها بحملة إعالمية واسعة وظاملة استخدمت خاللها كل

اإلخوان اإلرهابي ،وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية
في عمليات إرهابية استهدفت أمن مصر وسالمتها».
ترويج قطر لفكر «تنظيم القاعدة وداعش ،ودعم العمليات
اإلرهابية في سيناء ،فضالً عن إصرارها على التدخل في
الشؤون الداخلية ملصر ودول املنطقة بصورة
تهدد األمن القومي العربي وتعزز بذور الفتنة
واالنقسام داخل اجملتمعات العربية وفق
مخطط مدروس يستهدف وحدة األمة
العربية ومصاحلها».
اما دولة البحرين فقد اوردت تقريبا نفس
األسباب التي أدت تفجر اخلالف بني قطر والبحرين
وغيرها من الدول وجاء في بيان وكالة األنباء البحرينية
:
«اصرار دولة قطر على املضي في زعزعة األمن واالستقرار في
مملكة البحرين والتدخل في شؤونها واالستمرار في التصعيد
والتحريض االعالمي ودعم االنشطة اإلرهابية املسلحة ومتويل
اجلماعات املرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في
البحرين في انتهاك صارخ لكل االتفاقات واملواثيق ومبادئ
القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو اخالق أو إعتبار
ملبادئ حسن اجلوار أو إلتزام بثوابت العالقات اخلليجية والتنكر
جلميع التعهدات السابقة».
رواية أخري للخالف السعودي القطري
وفي رواية أخري نقلتها «بلومبرغ» أن تخلي السعودية عن قطر
ليس وليد اللحظة ،بل بدأ منذ عام  ،1995نتيجة نزاع طويل
على الغاز الطبيعي املسال ،مبا أن الدوحة أكبر مصدر له في
العالم .حيث أشار التقرير إلي أن نقمة اململكة بدأت نحو شبه
اجلزيرة الصحراوية الصغيرة بعد تصدير أول شحنة من الغاز
الطبيعي املسال من أكبر خزان غاز في العالم (حقل الشمال
البحري ،الذي يحوي تقريبا معظم الغاز القطري) ،والذي ميثل
 %20من احتياطي الغاز العاملي ،والذي تتقاسمه مع إيران ،كذلك
لم يرق لبقية دول اخلليج ،إستقالل الدوحة املالي  ،وتصديرها

وسائل اإلعالم ولم تستثن حتى رموز دولة قطر من التجريح
واإلساءة.
وأضاف البيان إلى أنه «كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء
احلملة اإلعالمية وقرار قطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية
وإغالق احلدود ،هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن
قرارها الوطني وسيادتها وسياستها املرتكزة أساسا على
حماية مصالح شعبها».
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م�صر ت�شتعل ب�سبب �أزمة �إتفاقية «تريان و�صنافري»

•إتهامات وتراشق بني النواب  ..والبرملان يرفض أحكام القضاء
•احلكومة املصرية  :تيران و صنافير ملك قريش
•هيثم احلريري  :أسوء جلسة في تاريخ مجلس النواب
•غادة عجمي لـ نادية هنري  :خدي فلوس من قرايبك األمريكان
•فقهاء دستوريني  :مناقشة األتفاقية تُعرض النواب للمسئولية اجلنائية وتعتبر جرمية
جود نيوز  :أزمة عنيفة تتعرض لها مصر
بسبب مناقشة إتفاقية «تيران وصنافير»
بالبرملان املصري ظهر يوم األحد احلادي عشر
من يونيو احلالي ،رغم تأكيد احملكمة اإلدارية
العليا والتي هي أعلي جهة قضائية بحكم
قضائي بات مبصرية اجلزيرتني ،ووقعت مشادات
عنيفة بني أعضاء مجلس النواب من مؤيدي
مترير اتفاقية تعيني احلدود والتنازل عن تيران
وصنافير ،ورافضي االتفاقية ،حتت قبة البرملان.
وبحسب تقارير صحفية فأن مشادات عنيفة
تطورت إلى حد االشتباك باأليدي بني نواب إال أن
عدد أخر من النواب حالوا بينهم .وأمر علي عبد
العال رئيس اجمللس بإخالء القاعة من وسائل
اإلعالم ،إال أن قراره قوبل بإحتجاجات قوية من
نواب وصحفيني حيث أكدوا أن نقل أحداث
اجللسة حق للشعب املصري كله ،ما دفعه
للتراجع عن قراره وإعادة الصحفيني ووسائل
اإلعالم مرة أخرى لتغطية وقائع اجللسة.
ومن جانبها أرجعت حكومة املهندس شريف
إسماعيل ،أصل تبعية جزيرتي تيران وصنافير
إلى قبيلة قريش ،وذلك ردًا على تساؤل
استنكاري ،يشير إلى أن اململكة السعودية
تأسست سنة  ،1932وكانت عبارة عن جند
واحلجاز ،في حني أن مصر دولة ذات تاريخ
وحضارة تتجاوز  7000عام ،أي قبل إنشاء
السعودية ،فلمن كانت تبعية تيران وصنافير؟
أشارت احلكومة في تقرير أحالته إلى مجلس
النواب ،للرد على األسئلة التي حتيط باتفاقية
ترسيم احلدود البحرية بني مصر والسعودية،
املعروفة إعالم ًيا باتفاقية تيران وصنافير ،أن
اجلزيرتني في األصل كانتا تتبعان مملكة احلجاز،
التي كان يحكمها آل هاشم من «قبيلة
قريش» ،وكانت تلك اململكة متتد شمالاً إلى
غزة ،وتضم جزيرتي صنافير وتيران ومعان
والعقبة .وتابعت :أن املصادر القدمية تعرف عزة
باسم « غزة هاشم» أي هاشم غزاها بقدميه،
أي دخلها وأقام فيها ،وهناك في غزة مقام له.
وفي سياق تأكيد احلكومة لتبعية اجلزيرتني
للسعودية ،قالت في تقريرها :أن سعود الكبير
تبنى دعوة محمد بن عبد الوهاب «الوهابية»،
وأخذ يضم مختلف القبائل احمليطة إلى دولته،
ويتوسع هنا وهناك ،لدرجة هددت نفوذ الدولة
العثمانية ،التي كانت تسيطر على مصر وبالد
الشام والعراق
وعن هذه اجللسة يقول هيثم احلريري النائب
البرملانى وعضو تكتل “ ”30/25إنها أسوء
جلسة في تاريخ مجلس النواب كله ،سواء
من حيث الشكل أو املوضوع فسواء كنا
نناقش التفريط في أرض أنا مقتنع مليون
في املائه إنها مصرية أو حتى في كيفية إدارة
اجللسة من الدكتور على عبدالعال والذي قام
إتهامات جزافية ،وعلى غير احلقيقة ،وبدون أى
مستندات ،لنا ،إما مبحاولة التخريب ،أو املزايدة
علينا جتاه اجليش ،وهذا أمر ال نقبله من رئيس
مجلس النواب” مضي ًفا أنه يريد أن يرسل
رسالة للمواطنني ،بأن تكتل “ ”30/25وحده

لن يستطيع الدفاع عن هذه األرض املصرية،
خاصة في ظل إدارة الدكتور على عبدالعال
للجلسة ،ورمبا للجلسات القادمة ،وفي ظل
أغلبية ال تدافع عن األرض.
احلريري قال إنهم من البداية أعلنوا على لسان
عضو التكتل ضياء الدين داود عن رفضهم
ملناقشة اإلتفاقية في البرملان ،ورأوا أن اجمللس
ورئيسه يصرون على مخالفة الدستور

وتابع «البرملان حني يناقش الورقة املعدومة ،فإنه
في اللحظة التي سيصادق على االتفاقية هي
اللي ستتحول فيها احلركة الوطنية -ضمنا أو
نصا -للتواجد في الشارع»
ً
ومن جانبه أرسل نور فرحات ،الفقيه القانوني
رسالة إلى نواب البرملان قبل يوم من مناقشة
اتفاقية تيران وصنافير ،وقال فرحات في رسالته
إنه ال وجود التفاقية تيران وصنافير قانون ًا ،وإن

والقانون ،وعندما رفض رئيس اجمللس إجراء
تصويت ،أو االستجابة ملطالبهم باستدعاء
خبراء قانونيني يوضحوا إذا ما كان يجوز
للمجلس أن يناقش هذه اإلتفاقية في ظل
وجود حكم قضائي أم ال ،متسكوا بأن القرار
تتخذه اللجنة التشريعية ،وطالبوا بالتصويت
على هذا ،فرفض رئيس اجمللس ذلك في بداية
األمر،اجتماعها يومي اإلثنني والثالثاء.
وحول توقعه لنتيجة استمرار سير اجمللس بهذا
النحو واحضار متخصصني لعرض وجه النظر
الواحدة التي تؤكد سعودية اجلزر واجتماعات
األجهزة السيادية مع نواب “دعم مصر” قال
احلريري إن املؤشرات تقول أن األغلبية سوف مترر
هذه اإلتفاقية وتكتل “ ”30/25وحده لن يتمكن
من إيقاف هذا مضي ًفا أن بنسبه لنواب التكتل
في حال مترير اإلتفاقية ستكون كل اخليارات
مفتوحه.
ومن جانبها قدمت «هنري» مذكرة لرئيس
اجمللس تطالب فيها بالتحقيق مع النائبة
غادة عجمي؛ موضحة أن األخيرة وجهت لها
اتهامات متس السمعة والشرف .وأوضحت
املذكرة أن عجمي قالت لها« :روحي لألمريكان
بتوعك يلبسوا أسود وخدي من قرايبك
األمريكان فلوس علشان تتكلمي» .جاء ذلك
خالل املشادة التي شهدها اجتماع جلنة
الشئون التشريعية ملناقشة اتفاقية تيران
وصنافير.
وقال املرشح الرئاسي السابق ،حمدين صباحي،
إن «صفقة بيع اجلزر مصنوعة خارجيا..
تيران وصنافير خسارة ملصر ،وقنبلة موقوته
للسعودية ،ومكسب إلسرائيل ،وأضاف
صباحي «هذا النظام وقع على هذه االتفاقية
قلنا إن النظام فقد شرعيته ،وهو اآلن يصر
على إهدار حكم القضاء ويضغط عليه
بغطرسته ويسجن شباب ،هذا النظام فقد
شرعيته األخالقية سابقا واآلن فقد شرعيته
الدستورية والقانونية.

مجرد مناقشتها تعرض النواب للمسؤولية
اجلنائية .وخاطب النواب قائال« :أنتم مدعوون
ملناقشة إشاعة كاذبة ترددها احلكومة بوجود
معاهدة ال وجود لها حكم القضاء حكما باتا

ببطالن التوقيع عليها  ،وأن هذه املعاهدة ال
وجود لها قانونا ،ألن القضاء اإلدارى بدرجتيه
قد حكم ببطالن توقيع ممثل احلكومة عليها
وبالتالى فأنتم تناقشون وثيقة منعدمة
وتفتعل احلكومة وجود معاهدة ال وجود لها
وهذا عمل مادى ميثل إضرارا بالوطن يوقعكم
واحلكومة حتت طائلة القانون .
وتسائل األستاذ الدكتور «حازم حسني»
األستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة
القاهرة عن سبب إصرار الرئيس ورئيسا الوزراء
والنواب بذل كل هذا اجلهد ومخالفة حكم
القضاء وتسليم اجلزيرتني للسعودية
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�إ�رسائيل تدر�س غلق مكاتب قناة «اجلزيرة» القطرية

أكدت وسائل إعالم إسرائيلية ،أن رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو ،قرر دراسة فكرة
إغالق مكاتب شبكة اجلزيرة في إسرائيل.
ونقل موقع « »i24newsاإلسرائيلي،
عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قولها
إن احلكومة عقدت أول جلسة ملناقشة
املوضوع ،مشيرا إلى أن موظفني من
مكتب الصحافة احلكومي ووزارة
اخلارجية وجهاز الشاباك واألنظمة
األمنية ،جميعهم شرعوا في دراسة
األمر.
وأشار املوقع إلى أن دوال عربية كانت قد اتخذت في األيام األخيرة خطوات عقابية ضد القناة كجزء من
املقاطعة ضد قطر ،األمر الذي جعل تل أبيب تنتهز هذه الفرصة لإلعالن عن إغالق الشبكة القطرية في
إسرائيل .وقال موقع « »i24newsإنه بالرغم من الدعوات املتكررة في السنوات األخيرة إلغالق مكاتب
شبكة اجلزيرة بزعم أنها حترض ضد إسرائيل ،فقد تقرر التخلي عن الفكرة خشية الضرر اإلعالمي الذي
قد يسببه األمر.
وذكر املوقع أن العائق الثاني لعدم إغالق القناة القطرية ،هو بسبب املشاكل القانونية التي قد تترتب
على األمر ،إذ أن  34موظفا يعملون في مكتب القناة في القدس هم من العرب الذي يحملون اجلنسية
اإلسرائيلية ،وقد يترتب على ذلك مشاكل نقابية قانونية وقضائية ،وميكن التخمني بأن الشبكة سوف
تتوجه الى احملكمة العليا بالتماس.

ملاذا ت�أخرت «ميالنيا ترامب»
عن الإنتقال للبيت الأبي�ض

انتقلت السيدة األميركية األولى ميالنيا ترامب وجنلها بارون
ترمب لإلقامة رسميا في عقب مرور قرابة  5أشهر على تنصيب
زوجها.
ووصال بصحبة الرئيس دونالد ترمب إلى واشنطن األحد ،فيما
وصفته وسائل اإلعالم بأنه انتقال رسمي ملقر #اإلقامة الرئاسي.
وقبل وصولهما أفادت تقارير بأن السيدة األولى حرصت على
إعادة جتهيز مقر إقامتهما اخلاص.
وظلت ميالنيا ترمب ،رسميا حتى أمس ،في نيويورك حتى ينتهي
ابنها بارون البالغ من العمر  11عاما من سنته الدراسية في مدرسة «كولومبيا غرامر آند بريباراتوري
سكول» الراقية في آبر ويست سايد في مانهاتن
ما أثار بعض التعليقات هو أنه لم يسبق ألي رئيس في تاريخ الواليات املتحدة احلديث أن دخل البيت
األبيض مبفرده من دون زوجته ،ويرى البعض أن انتقال ميالنيا ترمب لإلقامة في البيت األبيض سيساهم
في تقدمي صورة تقليدية أكثر للزوجني ،في وقت ذكرت وسائل إعالم كثيرة أن دونالد ترمب ميضي الكثير
من الوقت مبفرده في جناحه في املقر الرئاسي.
وقد يح ّول ذلك وإن لساعات قليلة ،االهتمام عن الضجة الكبيرة التي تثيرها عالقات فريق عمل الرئيس
خالل احلملة االنتخابية مع روسيا.
إال أن الرأي استقر على أن هذه اخلطوة لن تزيد من ظهور السيدة األميركية األولى التي نادرا ما تشارك في
مناسبات عامة أو تظهر إلى جانب زوجها منذ توليه منصبه ،وقالت الكاتبة جنيفير واينر في افتتاحية
نشرتها صحيفة «نيويورك تاميز»« ،تعطي االنطباع أنها غير مهتمة كثيرا بنشاط السيدة األميركية
األولى» ،حيث اكتفت ميالنيا ترمب ،التي تبلغ  47عاما من العمر ،بإلقاء بعض الكلمات في مناسبات
تقليدية
ويقتصر حسابها الرسمي عبر خدمة «تويتر» على رسائل شكر وبعض اجلمل التي حتيي فيها دور النساء
على العكس من زوجها الذي يستخدم تويتر طوال الوقت.
ومتحورت ردود الفعل بشأن السيدة األميركية األولى ،حتى اآلن ،على اختيارها للمالبس مع إجماع شبه
كامل على أناقتها وجمعها بني الكالسيكية واحلداثة.
يبقى السؤال حول القضية التي قد تختارها ميالنيا ترمب أثناء إقامتها في واشنطن ،على غرار ما فعلته
زوجات رؤساء سابقني ،وكانت قد قالت ،خالل كلمة ألقتها في إطار احلملة االنتخابية مطلع نوفمبر في
بنسيلفانيا ،إنها تريد املساهمة في مكافحة التحرش باألطفال وال سيما التحرش عبر اإلنترنت ،ولكنها
لم تطرح اقتراحات معينة ،ويبدو أن إدارة ترمب تلقت اقتراحات لتشكيل فريق عمل حول هذا املوضوع
إال أنها بقيت من دون جواب

حمل
وزير خارجية �إيران ي ُ ّ
ال�سعودية م�س�ؤولية تفجريي طهران

اتهم وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف اليوم من أوسلو ،السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران.
وقال ظريف« :إن املسؤولني السعوديني أعلنوا صراحة وبشكل علني نقل احلرب إلي داخل إيران ،وهو
تهديد مباشر ،ووزير اخلارجية السعودي غرد علي تويتر في نفس اليوم».
وأضاف ظريف :إننا نعي ولدينا إشراف أمني ،أن اجلماعات اإلرهابية التي تتحرك في املناطق الشرقية
للبالد ،وقتلت  9من اجلنود اإليرانيني في بلوجستان قبل شهرين ،تستغل املكانة اجليدة للجوار وتعمل
ضدنا.
وأكد أن سياسة ايران اخلارجية واضحة ،ومنذ عام  1986طالب ودعا املسؤولون اإليرانيون إلى تعزيز األمن
اإلقليمي ،وإيران من أكثر دول املنطقة أمنا ،والشعب اإليراني يشارك وبكثافة في االنتخابات.
وأكد وزير اخلارجية أن إيران تريد األمن جليرانها مبا في ذلك السعودية وقطر.

تقــــــــــــارير

الواليات املتحدة مل تهنئ مو�سكو
بـ»يوم رو�سيا» للمرة الأوىل منذ ربع قرن

أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن لوكالة «نوفوستي» ،أنها
لم تتلق تهنئة من احلكومة األمريكية مبناسبة «يوم روسيا»،
وذلك للمرة األولى منذ ربع قرن, .نقلت الوكالة عن املتحدث باسم
السفارة الروسية في واشنطن ،نيكوالي الخونني ،قوله« :نحن
ميكننا التأكيد أنه لم يتم احلصول من اجلانب األمريكي على تهنئة
بيوم روسيا ..هذا (يحصل) للمرة األولى في ذاكرتنا ..ميكنكم
وحدكم استخالص االستنتاجات».
يشار إلى أن مصدرين في الدوائر الدبلوماسية أكدا في وقت سابق أن السفارة الروسية لم تتلق التهنئة
بهذه املناسبة من اجلانب األمريكي ،للمرة األولى منذ  25عاما.

ال�رشطة ال�صينية تدمر
كني�سة بعد �إخالئها من امل�صلني بالقوة

قامت الشرطة الصينية بتدمير كنيسة قيد اإلنشاء ،بعد إخالئها من املصلني ،ثم قامت بسحلهم فى
الشارع ،وفقا ً لصحيفة «ديلى اكسبريس» البريطانية .واندلع العنف مبدينة شاجنيو ،مبحافظة هينان
بعد قيام  300ضابط شرطة ومسؤولني بتدمير كنيسة «شواجن مياو» قيد اإلنشاء ،وقام الضباط بطرد
نحو  40مسيحياً ،بينما قارن أحد املصلني تلك املشاهد الوحشية بالغزو اليابانى للصني خالل احلرب
العاملية الثانية.
ّ
وظل  8مسيحيني رهن االحتجاز لدى الشرطة بعد احلادث وسط قمع ضد الكنائس بالبلد الشيوعى.
وقالت منظمة حقوقية بالصني إنه خالل عمليات الهدم ،قام الضباط بضرب العشرات من أعضاء
الكنيسة ودفعهم إلى األرض ،وربط أيديهم ،ثم قاموا بتدمير الكنيسة متاماً ،ثم احتجزوا  8ونقل نائب
مدير الكنيسة للنيابة ،التى ستنظر أمر إدانته.
ووفقا ً للكنيسة ،أ ّن احلزب الشيوعى احلاكم أمر بتدمير الكنيسة ،معتبرا ً بنائها غير شرعى.
ويقوم احلزب الشيوعى بالصني بحمالت قمع ضد املسيحيني فى األشهر االخيرة فى محاولة لقمع حرية
األديان وتقييد نشاطهم.
ً
وتخضع الكنائس لرقابة مشددة بالصني ،فضال عن التى خضعت لعقوبات ،واحتجاز مئات املسيحيني
بسبب اإلخالل بالنظام العام ،مثل عرض الصلبان خارج منازلهم ،كما وردت تقارير عن حظر الصالة
للمسيحيني ،وإنشاد التراتيل ،وإزالة الصلبان من املبانى.

ماكرون يحدد مع لندن
خطة عمل ملكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماركون االثنني أن فرنسا وبريطانيا قررتا إطالق «خطة عمل ملموسة
ج ًدا» لتعزيز سبل مكافحة اإلرهاب .وقال الرئيس الفرنسي في مؤمتر صحافي مشترك مع رئيسة
احلكومة البريطانية تيريزا ماي في باريس «قررنا م ًعا اتخاذ خطوات إضافية هذا املساء عبر العمل منذ
أيام عدة على خطة عمل ملموسة جدا» ملكافحة االرهاب ،موضحا ان أحد هذه االجراءات يستهدف
مواجهة احلض «على الكراهية واالرهاب» عبر االنترنت .وأعلنت ماي في مؤمتر صحافي مع ماكرون
في باريس ان مفاوضات البريكست « .وقالت ماي في حديقة االليزيه «ان روزنامة مفاوضات بريكست
ستبقى كما هي ،وستبدأ خالل االسبوع املقبل» ،في حني كان الرئيس الفرنسي كرر اعرابه عن االمل في
ان تبدأ هذه املفاوضات «في اسرع وقت ممكن».
من جهته اعلن ماكرون ان «الباب ال يزال مفتوحا» لبقاء اململكة املتحدة في االحتاد االوروبي «ما دامت
املفاوضات حول بريكست لم تبدأ بعد» ،مضيفا «لكن في حال بدأت سيكون من الصعب جدا العودة
الى الوراء».

الربملان امل�رصي يناق�ش
قانون حظر الأ�سماء الأجنبية

سنسمى الكهنة بأسماء مثل أبونا علي وأبونا أبو بكر؟
الكنيسة :هل
ّ

ناقشت جلنة االقتراحات والشكاوى مبجلس النواب فى اجتماعها ،االقتراح بقانون الذى تقد به النائب
بدير عبد العزيز ،ملنع متسية املواليد اجلدد باألسماء األجنبية أو األعجمية التى ليس لها أصال عربيا،
ووضع عقوبة على اآلباء اخملالفني.
وكان النائب قد تقدم رسميا مبقترح تعديل مواد قانون رقم 143لسنة  1994بشأن األحوال املدنية ،والذى
يتضمن تعديل املادتني  21و 66من القانون ،اخلاصتني بشروط أسماء املواليد ،والعقوبات املوقعة على
اخملالفني .وأوضح النائب للصحف أن املقترح تقدم به إلى جلنة االقتراحات والشكاوى مبجلس النواب،
متضمنا إضافة كلمة أعجمى إلى املادة  ،21ليكون من بني شروط أسماء املواليد أال يكون أعجميا.
وأضاف :تعديل العقوبات الواردة فى املادة  66بإضافة غرامة حدها األدنى  200جنيه ،واألقصى  2000جنيه،
على مخالفة املادة  21من القانون.
وتابع أنه يتنظر إدارج مقترح تعديل القانون للمناقشة بلجنة االقتراحات والشكاوى قريبا ،بحضور
املسئولني املعنيني بالقانون ،ونواب جلنة االقتراحات والشكاوى ودراسة استيفاء املقترح للضوابط
والشروط ،وإحالته للجنة التشعريعية كمشروع قانون.
واستنكر االنبا رافائيل ،سكرتير اجملمع املقدس ،مناقشة مجلس الشعب هذا االقتراح ،وكتب على
فايسبوك “مش فاهم يعني ايه اسماء اجنبيه” هل اسمي يعتبر اجنبياً ،هل االسماء ذات االصول املصرية
مثل مينا واحمس وايزيس تعتبر اجنبية؟ هل سيسمى الكهنة باسماء عربية مثل ابونا علي وابونا ابو
بكر؟
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إصرار الذاكرة

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

هل حدث ان استيقظت متوق ًعا أن الوقت هو
منتصف الليل وتفاجأت أن الصباح قد أشرق
بالفعل؟ نحن غالبا ً جنيد تتبع مرور الوقت أثناء
سعينا اليومي ،إال أن تتبع الوقت أثناء نومنا فهو
قصة أخرى  ..هذا ما يصوره الفنان»سيلڤادو
دالى « في حتفته لوحة «إصرار الذاكرة « و كيف
أن مفهوم الوقت اإلعتيادي يصبح اعتباط ًيا
وغير منطق ًيا ،وبال فائدة بداخل حالة احللم
أثناء حياتنا اليومية ،فنكون دائ ًما في حالة
من االنشغال واالستعجال ،محاولة منا إلنهاء
جميع مشاغلنا في الوقت احملدد .وقبل ان نتطرق
أكثر فى احلديث عن هذه النقطه دعنى أغوص
معك عزيزى القارئ فى لوحه «اصرار الذاكرة «
والتى متثل العمل الفني األكثر هيمنة في جتربة
سلفادور دالي اإلبداعية والتى رسمها وهو يبلغ
 ٢٧سنه وهيمنة هذا العمل يكمن ليس فقط

من جهة غرابته فحسب ،وإمنا من جهة توظيفه
للعالم السريالي أو “الفوق واقعى « و ال ميكن
فهم املعنى خلف حتفة (سلفادور دالى) «اصرار
الذاكرة « .
جند في اللوحة أربع ساعات ظاهرة بوضوح وفي
اخللفية يظهر صحراء خالية .بينما تبدو هذه
التفاصيل غريبة مبا فيه الكفاية ،إال أن األكثر
غرابة يكمن في شكل الساعات؛ فهي غير
مسطحة كما هو متعارف عليه بل مثنية وفي
حالة رخوه تبدو وكأنها في مرحلة الذوبان.أما
الساعة البرتقالية التي تختلف عن الساعات
الزرقاء الذائبة أو الرخوة التي تهدلت على
غصن شجرة جافه أو على أرضيتها التي يبدو
جزؤها املستطيل أو املفروشة على رأس الكائن
املمسوخ الذي يبدو حاملا هو اآلخر ،والذى جنده
كثير بأعمال «دالى» وتبدو عينه الوحيدة مغلقة
وأهدابه الطويلة السوداء تغطي مساحة كبيرة
من وجهه الغارق في نوم عميق فيه شئ من
املتعه  .أما التكوين الثاني األكثر أهمية فهو
األسفل من جهة اليسار ،حيث يبدو النمل
يغطي الساعة البرتقالية وقد استعمل دالي
النمل غالبا بوصفه كرمز للتآكل رمبا ! وفي
التكوين ذاته نرى بوضوح جذع الزيتون اجلاف ذي
املمتد جهة اليمني ،حيث يحمل
الغصن الواحد
ّ
ساعة ذائبة ميكن قراءة أرقامها جيدا.
لقد اشتغل الفنان دالي على املضامني السريالية

ر�أي و ر�ؤى

التي استوحاها من أحالم
اليقظة واملنام ،أو من
تداعي اخلواطر املتسربة
من الالوعي الذي يفتقر
إلى احلسابات العلمية
والنتيجة،
للسبب
وصنع منها عاملا قادرا
على إبهار املتلقني وإدهاشهم ،هذا إضافة إلى
أسلوبه السريالي اخلارج عن املألوف بدء من
قناعاته الشخصية ،مرورا بشطحاته في النهج
السريالي الكالسيكي و يطرح هذا التضاد
الغريب والغير متوقع الكثير من األسألة أمامنا.
في البداية ،ملاذا تذوب كل هذه الساعات؟ وملاذا
توجد الساعات في الصحراء؟ وأين هم جميع
البشر؟
بينما يبدو موضوع ومحتوى لوحة الساعات
لـ(سلفادور دالي) غير منطقي وغير عقالني ،إال
أن املرء قد يدهشه الطبيعة التمثيلية واألقرب
للفوتوغرافية للوحة والتي تتناسب متا ًما مع
تفسير (دالي) الشخصي لفنه كـ“صور مرسومة
يدويًا لألحالم”.
يعتبر مفهوم “احللم” أساسي لفهم السريالية
كما أنه يلعب دور رئيسي في معنى لوحة “إصرار
الذاكرة” ،،.فتتس ّرب الصور الفنتازية الغريبة
التي يندر أن جتد لها مثيال على أرض الواقع الذي
نعيشه ونتمث ّله كل يوم.
يعتقد بعض الباحثون املتخصصون بالفن
أن ساعات (دالي) الذائبة ميكن لها أن ترمز إلى
النظرية النسبية املبتكرة لـ(ألبرت إينشتاين)،
والتي كانت تعتبر نظرية جديدة وثورية في
ثالثينات القرن املاضي .من خالل النظرية النسبية،
عرض (إينشتاين) مفهوم جديد للزمن كشيئ
نسبي ومعقد وليس كشيئ ثابت يسهل تتبعه
بأجهزة بدائية مثل ساعة اجليب .في اللوحة،
يعرض (دالي) الساعات وهي تتالشى وبالتالي
تفقد تأثيرها وتوازنها في العالم من حولهم.
من خالل الساعات الذائبة ،قد يشير (سلفادور
دالي) إلى أن في عالم ما بعد (إينشتاين) أصبحت
اآلآلت البسيطة مثل ساعات اجليب تعتبر بدائية
وبالية وبال فائدة.
تعتبر لوحة إصرار الذاكرة مع ساعاتها
األيقونية الذائبة ،والتي هي أكثر لوحات (دالي)
شهرة،أيقونة للسريالية و واحدة من أكثر القطع
الفنية شهرة في القرن العشرين .بينما ال ميكننا
أن نعرف بطريقة مؤكدة املعنى و التأويل أو
التحليل احلقيقي الذي قصده (دالي) في لوحته،
إال أنه من املرجح أن (دالي) نفسه قد أدرك وطور
من درجات اختالف املعنى التاريخي والفني
واإلجتماعي والذاتي الذي يرمز له لوحته .فاملعنى
احلقيقي للوحة “إصرار الذاكرة” هو على األرجح
مجموع كل هذه املعانى .

اهلل واالنسان

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

شاهدنا ،منذ فترة ،مدير احد دور االيتام وهو يضرب االطفال بطريقة
وحشية .وكانت جريرتهم انهم كانوا يلعبون اثناء قيلولته .فلم يكن
جاللته يتوقع من اطفال صغار ان يلعبوا ويتسامروا؛ وامنا كان ينتظر
منهم ان يجلسوا لساعتني يتريضون اليوجا في ثبات وصمت؛ او ان
يقفوا حدادا ً حتى يهب من نومته كما التمساح على فريسته ،لينال
منه االبرياء ما نالوه في يقظته.
واذا كان الضمير االنساني يأبى ويستنكر على كائن مثل هذا ان يقف من اطفال صغار موقف الند
بالند؛ وينتقم منهم بال رحمة وال شفقة النهم ايقظوه من نومه .فكيف نتصور ان اهلل الواسع
الرحمة ،يقف من االنسان موقف املنتقم اجلبار الذي ال يرحم .كما يظن الفعلة واحملرضون على بث
الرعب في نفوس اخملتلفني النهم ال يصلون صالتهم وال يعتقدون بعقدهم .وكما ظن من قبل ،من
قتلوا اجلعد وغيالن واحلالج وفودة وغيرهم  -على فرض انهم مخطئون وهؤالء معصومون ،وانهم على
باطل وهم على حق.
لقد ترك اهلل شعوبا كثيرة تعيش في ضالل االعتقاد وتتعبد للحيوان واالنسان والطير والغربان ،ولم
يفتقدها برسول يهديها ،ولم يبيدها عن وجه البسيطة ولم يالشيها .فاذا كان قد ترك املاليني من
الناس على ضالل الوثنية ،واذا كان عدله ورحمته يأبيان ان يلقي بالصالح منهم والطالح في النار
اجلهنمية .فكيف به ان يرضي بقتل من وصف اهلل بغير ما وصفناه وتصوره بغير ما تصورنا؛ على فرض
انهم على باطل واننا على حق؟!.
ليس اهلل بهذه القسوة التي نسقطها عليه؛ ومن عدله ورحمته انه ال يؤاخذ االنسان على جهله
وقصوره عن ادراك ذاته التي تعجز العقول واملالئكة عن االحاطة بها .ولكنه يؤاخذه اذا تعالى واستكبر،
واذا اساء الى اخيه االنسان وحرض عليه واستنفر .واذا اقام نفسه مقام العزة االلهية حاكما على
البشر وديانا للعاملني ،يكفر باليسار ويقتل باليمني ،ذلك هو عني الضالل.
وعندما خلق اهلل اخللق لم يكن بحاجة اليه .وقبل ان يخلقه لم يكن ينقصه شئ .النه كامل ومطلق
الكمال؛ وهو املكتفي بذاته ،وليس بحاجة الى عبادة البشر له ،وال الى نذورهم وعشورهم وزكاتهم
وصالتهم ونظافتهم ...الخ .ان الفائدة تعود عليهم وليس عليه .لقد كان في االزل وحده ال بشر
يسبحونه والمالئكة ميجدونه .وعلى الرغم من ذلك لم يكن ينقصه شئ النه العظيم واملمجد في
لست محتاجا ً الى عبوديتي بل انا احملتاج الى
ذاته .فنحن نصلي الى اهلل حلاجتنا اليه ال حلاجته الينا؛ “
َ
ربوبيتك “ (القداس االلهي) .ولذلك ال تعاقب الكنيسة من ال يصلي ،فال جتلده وال تسجنه وال تقتله.
فيكفيه انه حرم نفسه من بركات الصالة ،ولم يسعد نفسه بلقاء االله .وهذا ال يعني بالضرورة ان كل
من حضر الصالة انتفع بها .فهناك من يذهب للصالة كواجب يتعني امتامه .وكأنه َم َّن على اهلل بوقته
وبصالته .او للظهور مبظهر التقوى امام الناس (مت.)5 :6
وهناك من يقضي صالته في كيل اللعنات خللق اهلل ،ويطالب اهلل ان يهلك اخملتلفني ويثكل امهاتهم،
ويرمل نساءهم وييتم اطفالهم .وفي نفس الوقت يحض الناس على ضرورة كفالة االيتام ورعاية
االرامل! ولكن اهلل ليس هو املارد الذي يستجيب الحقادنا ول ِغلِّنا ولضغائننا .فقد قال السيد املسيح،
اذا ذهبت لتقدم قربانك وتذكرت ان الخيك  -في االنسانية  -شيئا ً عليك ،فاذهب اوال اصطلح معه.
وهو ما يؤكد ان الدين ُجعل من اجل االنسان ال االنسان من اجل الدين .واهلل يريد الرحمة باالنسان قبل
الصالة والقربان .وعندما طلب منه بعض التالميذ  -في اول عهدهم  -ان يبيد االشرار ،انه انتهرهم على
ذلك ،وقال لهم انه جاء ال ليهلك اخلطاة بل ليخلصهم.
وعندما طالبنا بالعشور والصدقة ،كان الهدف منهما هو االنسان .اما هو فال يستفيد من عطايا
الناس قيد امنلة وال وزن الكترون في ذرة .النه املعطي وليس امل ُ
عطى له .ومن محبته لالنسان انه اعتبر
َ
ان من احسن الى اخيه االنسان يكون كمن احسن الى اهلل ذاته .ولذلك يقول لالبرار” مبا انكم فعلتموه
باحد اخوتي هؤالء االصاغر فبي فعلتم “ ويقول لالشرار “ مبا انكم لم تفعلوه باحد هؤالء االصاغر فبي
لم تفعلوا “(مت .)25
لقد جانب الصواب احد االفاضل عندما دعا الناس الى غزو بالد الكفار حلل املشاكل االقتصادية ،وقتال
الناس في عقر دارهم ،واالعتداء عليهم في اوطانهم ،واخذ االموال والغنائم واسر النساء واالوالد “
ويرجع وجيبه مليان “ “ ،وكل ما ينعذر يبيعه شحط .“ ...الن (امل ُ ْغ ِ
ني) ال يليق به ان يغنى املؤمنني بنهب
اموال االخرين ويطعم االخرين على جثث االولني .و(القادر) ال يعجز الوسيلة احلسنة الطعام الفقراء،
وليس هو مثل االباطرة وامللوك الذين ال سبيل جملدهم وغناهم سوى الغزو واالحتالل والغنائم واالسالب.
وكان يكفي فضيلته  -وهو مؤمن  -ان يدعوا املؤمنني الى صالة االستسقاء فيسقط اهلل املطر وتتحول
االرض اجلرداء الى جنة خضراء؛ ال ان يتقوت عباد اهلل من احلروب واسالة الدماء .وان يلهم اهلل عقول
شبابنا  -املمنوعة من التفكير  -بحلول علمية وعملية ملشكالتهم االقتصادية واالجتماعية والصحية
واالمنية والبيئية والغذائية واالسكانية ،واالخالقية والتربوية والعنصرية والتميزية .فينتهي الفقر
والتلوث واملرض والرشوة والطالق وتشريد االطفال والتعصب والكراهية واالرهاب وغيرها من املزمنات.
ان اكثر ما يغضب اهلل حقا هو ان يتعالى االنسان على اخيه االنسان ،وان يسئ ابن آدم الى ابن آدم.
ولهذا تضمنت الوصايا العشر وصية تأمر بعبادة اهلل واخرى تنهى عن الشرك به(خر)20؛ واما بقية
ض َع ْت الشرائع لكي حتول دون ان يعتدي القوي
الوصايا فدارت حول عالقة االنسان باخيه االنسان .لقد ُو ِ
على الضعيف ،فال يغزو ارضه وال يسبي نساءه ،وال يستولي على ماله ويغنم ما عنده .وال يأسره وال
يسترقه ،وال يستعبده ،وال يقتله ،وال ميثل به وال يحرقه ،وال يصلبه ،وال يقطع اطرافه وال يثمل عينيه وال
يبتر اذنيه .وهذه االشياء لم تجُ ز شريعة العهد القدمي عملها؛ ولكنها اجازت القصاص :عني بعني ،وسن
بسن .وقد وضع القصاص ال للتشفي واالنتقام بل حلماية الصالح من الطالح ،والضعيف من الباغي.
ولهذا كان حريا ان تكون العقوبة مساوية للجرم .فمن قتل عن عمد يُقتل (خر .)21ومن سرق شيئا ،يرد
ضعف القيمة املسروقة(خر ،)22دون املساس ببدنه.
اهلل لم يخلق الناس ليستعدي بعضهم بعضا وال ليتقاتلوا ،وال ليسرقوا خفية او لينهبوا عنوة؛
وال ليبتزوا غيرهم بالرشوة .وال ليزنوا ويغتصبوا ،وامنا ليتعايشوا ويعيشوا في سالم وامان؛ وليراعي
االنسان حق اخيه االنسان؛ ولكي يعني قويهم ضعيفهم؛ وليساعد غنيهم فقيرهم ،وليحفظوا
العهد ويصونوا العرض .فما بالك وقد اتى االنسان عكس ما اراد اهلل .فزرع الكراهية والعنصرية
والتمييز واالزدراء؛ واستباح الغزو والسلب واالعتداء ،واستحل قتل وتفجير االبرياء ،من شيوخ واطفال
ورجال ونساء -باسم اهلل.
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ريا�ضـــــــــة

الزمالك يستخدم «تقنية» ألول مرة في «جود نيوز» تنشر جدول
العالم
كأس العالم للقارت  -روسيا 2017

يحررها سمير اسكندر

قال شريف خالد ،العضو املنتدب جملموعة «فالكون» ،أن الفترة القادمة
ستشهد تنسيق تام بني األمن الداخلي واخلارجي لنادي الزمالك ،وذلك حلماية
النادي واألعضاء وتوفير كافة سبل الراحة واألمان لهم.
وأضاف»:سنضيف للنظام األمني للنادي تطورات عديدة أبرزها أن العضو لن
يحتاج حلمل الكارنيه اخلاص به لدخول النادي ،ولكن النظام األمني االلكتروني
سيتعرف على العضو من بصمة وجهه ،وهذا النظام سيطبق في الزمالك
كأول نادي في العالم يستخدمه».
وأردف« :دقة هذا النظام ستتيح له التعرف على كل تفاصيل العضو ،ومن
بينها منعه من الدخول إن كان معاقبا بوقف عضويته لفترة محددة وغيرها
من التفاصيل».

األهلي يحدد موعد إحتفالية الدوري
قال اللواء شيرين شمس املدير
التنفيذي للنادي األهلي ،إن هناك
مساعي إلقامة احتفالية التتويج
بلقب الدوري خالل مباراة انبي.
ويستضيف األهلي فريق انبي 26
يونيو اجلاري في اجلولة  32لبطولة
الدوري املمتاز.
وأشار شمس إلى أن النادي يسعى
ألن تكون االحتفالية في مباراة انبي،
مشيرا إلى أن النادي يسعى حلضور
عدد من اجلماهير.
وتعد مباراة انبي الوحيدة املتبقية لألهلي على ملعبه ،بعيدا عن مباراة الزمالك في ختام املسابقة،
الذي فضل احتاد الكرة تسليم الدرع قبلها ،حيث يحل ضيفا على سموحة ،بينما تقام مباراة املصري
في ملعب برج العرب باإلسكندرية.
وقال مصدر باألهلي إن النادي يسعى حلضور عدد  2000إلى  5000مشجع ملباراة تسليم درع الدوري.
وأقام األهلي احتفالية مصغرة مبلعبه مختار التيتش قبل أسبوعني.
اجلدير بالذكر أن املوسم املاضي انتهى دون تسليم األهلي درع املسابقة في احتفالية بأرض امللعب،
حيث اكتفى الزمالك ،بطل النسخة قبل املاضية ،بإرسال وفد إلى مقر األهلي لتسليمه الدرع.
ويتصدر األهلي ،قبل  4جوالت من النهاية ،جدول الترتيب ،برصيد  76نقطة ،بفارق  12نقطة عن مصر
املقاصة أقرب منافسيه.

كريستيانو رونالدو يرزق بتوأم من أم مجهولة
ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية التي تهتم باألمور الشخصية
لنجوم كرة القدم ،أن رونالدو أفضل العب في العالم ،قد رُزق بتوأم ،من
أم مجهولة .وبحسب ما نقلته الصحيفة عن قناة  SICالبرتغالية،
فإن األم التي كانت حتمل طفلي رونالدو قد وضعت توأم وهما ذكر
وأنثى .ووفقا لنفس املصادر فإن كريستيانو رونالدو سيطلق عليهم
أسماء إيفا للفتاة وماتيو للطفل ،لينضما بذلك إلى ابنه كريستيانو
جونيور الذي يبلغ من العمر  6أعوام وهو من أم مجهولة أيضا .جدير
بالذكر ان رونالدو أصبح أبا للمرة األولى في يوليو  ،2010ومنذ ذلك
الوقت لم يتم الكشف عن هوية والدة جنله كريستيانو جونيور،
ولكن أفيد في عام  2011أن أم الطفل طالبة بريطانية تعرف عليها
الدون عام  2009خالل إحدى زياراته للواليات املتحدة األمريكية .وأجنبت الفتاة البريطانية طفلهما عام
 ،2010حينما كانت تبلغ من العمر  20عاما ً فقط ،لكن الفتاة تخلت عن حقوقها الشرعية واإلنسانية
في أمومة كريستيانو مقابل احلصول على  10ماليني جنيه استرليني دفعها لها رونالدو.

حازم إمام :خسارة تونس إنذار لـ»كوبر»
أكد حازم إمام ،عضو مجلس إدارة احتاد الكرة ،أن مباراة املنتخب الوطني مع نظيره التونسي ،يوم األحد
 11يونيو املاضي ،والتي خسرتها مصر بهدف نظيف ،في إطار التصفيات املؤهلة لكأس األمم اإلفريقية
بالكاميرون  ،2019مبثابة جرس إنذار لألرجنتيني هيكتور كوبر ،املدير الفني ،إلعادة النظر في احتياجاته
للفترة املقبلة.
وقال «إمام» ،خالل برنامجه اإلذاعي« ،مباراة تونس إنذار لكوبر إلعادة حساباته مرة أخرى في احتياجاته
من الالعبني ،وهل املنتخب يحتاج لوجود رأس حربة صريح أم ال؟».
وأضاف« ،عندما شارك عمرو جمال استلم الكرة أربع مرات برأسه ،وحتسن األداء في أخر تلت ساعة من
املباراة نوعا ما ،وقبلها لم نلعب سوى كرة رأسية واحدة عن طريق محمود عبداملنعم كهربا ،الذي كان
سيظهر بشكل أفضل لو كان أداء املنتخب هجوميا».
واختتم عضو «اجلبالية حديثه مطالبا عدم الهجوم على األرجنتيني ،قائال« ،من املمكن أن ننتقد كوبر
ونوجه،لكن دون حتميله مسئولية اخلسارة ونحاول هدم الرجل ،وننسى كل ماحققه ،خاصة وأنه يسير
بشكل جيد مع املنتخب ،وال يزال في بداية مشوار التصفيات».
يذكر أن مصر تتذيل جدول مجموعتها بدون نقاط ،فيما حتتل تونس صدارة اجملموعة برصيد ثالث نقاط.
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)Teeth Whitening (2

علــــوم وطب

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

كتبت فى املقال السابق نبذة عن تبيض االسنان (
او تفتيح لون االسنان ) و اليوم سوف اوضح الفروق
االساسية بني االنواع اخملتلفة .
أوال :االنوا ع املنزلية التى تشتريها من الصيدلية over
 the counterو ميزتها الوحيدة انها سوف جتنبك
دفع فاتورة طبيب االسنان ,الكن عيوبها كثيرة ,
,
فسوف تنتابك احليرة اى نوع تختار و تثق فى نتيجتة
و يكون تركيز املادة الفعالة قليل الن الشركات تخشى من خطأ فى االستخدام يؤدى
الى ضرر كبير للثة على األخص .أيضا القالب الذى يحمل هذة املادة فى الفم ال يأخذ
شكل أسنانك بدقة و هنا يكمن خطر التسرب للمادة الكيماوية التى قد نؤذى اللثة ,
ناهيك عن الساعات املمتدة ( من  6الى  8ساعات ) االزمة للجصول على نتيجة مقبولة
بعد استعمالها لعدة ايام متواصلة .
بعض االشحاص يعانون من
حساسية االسنان ( من املشروبات
احلمضية او الباردة و االيس كرمي و
بعض السكريات ) وتظهر هذة
االعراض أو تزداد بعد استعمال
مادة التبيض  ,و هنا يجب عليك
ان تتوقف فورا عن استعمال املزيد
من املادة و استعمال نوع معني من
الفلورايد و يفضل اللجوء لعيادة
االسنان فى هذة احلالة .

متى بدأ الصليب األحمر؟
في يوم حار من أيام يونيو عام  ،1859وفي نهاية معركة سولفيرينو،
تناثرت جثث القتلى واجلرحى التي بلغ عددها  15000على أرض املعركة
 .ومات الكثير من اجلرحى لعدم وجود العدد الكافي من اجلراحني .وقد
هال هذا املنظر املروع ،هنري دونانت ،وهو سويسري ،فجمع مجموعة
من النساء املتطوعات من قرية إيطالية مجاورة ،الالئي قمن حتت
إشرافه ،بتمريض اجلرحى ورعايتهم.
وألف هنري دونانت كتيبا ً صغيرا ً يروي فيه املناظر الفظيعة التي رآها
والتجربة الصعبة التي عاشها ودعا إلى إنشاء منظمة ،ترعى جرحي وضحايا احلروب« ،دون النظر
إلى جنسياتهم”.
وبفضل اهتمامات دونانت اإلنسانية ،تبنت  14دولة مشروع الصليب األحمر الذي صدق عليه
في مؤمتر جنيف عام  1864والذي عدل بعد ذلك عام  .1906ويقضي قانون الصليب األحمر بإنشاء
مجموعات لإلنقاذ واحلماية في أوقات احلروب في مختلف دول العالم .وأصبح علم سويسرا
بألوانه املعروفة ،هو رمز منظمة الصليب األحمر بعد تغيير األلوان به .واآلن ،وحتت راية هذه
املنظمة ،تتضافر قلوب كثير من الدول خلدمة اإلنسانية في أوقات احلرب أو الكوارث القومية.
ويحترم الصديق والعدو على السواء لواء الصليب األحمر في أية حرب من احلروب.

البطريق ولينكس
البطريق أو البنجوان ،هو طائر فريد حيث أنه يتماثل مع باقي الطيور في أن له جناحان ،ومن
ذوات الدم احلار ويبيض ،ولكنه يختلف عنها في أنه يستخدم أجنحته القصيرة املتحورة في
السباحة بدال ً من الطيران بها ،وهو أيضا ً ثقيل الوزن إذ أن عظامه مصمتة بدال ً من عظام سائر
الطيور اجملوفة الهشة ،ومع أنه يعيش غالبا ً في املناطق القطبية وشبه القطبية اال أن بعض
األنواع منه تعيش في األماكن األكثر دفئاً ،وهو كسائر الطيور ال ميلك أسنان لكنه يستخدم
منقاره احلاد في الدفاع عن نفسه .ومع أنه طائر وديع مسالم اال أنه شرس للغاية في ثورته ،وال
يعرف على وجه التحديد العالقة بني لينكس والبطريق ،ولكن لعله الطائر املفضل لدى «لينس»
مبتكر النظام ،أو ألن صفاته تناسب هذا النظام فكما يتحمل البطريق وعورة احلياة في املناطق
القطبية واجلليدية ،كذلك يعمل هذا النظام بكفاءة في األجهزة ذات اإلمكانيات املتواضعة.
وكما أن عظام هذا الطائر مصمتة وصلبة كذلك فنظام لينكس ذو بنية قوية مستقرة .وعندما
فكر «لينس» في تصميم شعار لنظامه طرح هذا األمر في مسابقة عامة بني مستخدمي
لينكس ،وطرح عليهم بعض التصميمات األولية ففاز التصميم الذي أتخذ طائر البطريق (أو
البنجوان) ،وأصبح هو الشعار شبه الرسمي لهذا النظام.

جاليليو ..أول من صنع الترمومتر
عندما مترض ،فإن درجة حرارتك تقاس
بترمومتر طبي ،وعند صنع احللوى ،ميكن
اختبار السكر ،وهو يغلي ،بترمومتر سكر..
إن الترمومترات تصنع من جميع األحجام
لالستعمال في عدة أماكن مختلفة ،بل في
أي مكان في الواقع يحتاج فيه الناس إلى
قياس درجات احلرارة.
وكان جاليليو هو أول من صنع جهازا ً من
هذا النوع في القرن اخلامس عشر ،وأهمها
“الترمومترات الطبية” ،وهي أنواع خاصة
من الترمومترات تستعمل في قياس درجة
حرارة أجسام البشر واحليوانات ،وملا كان
ً
يتعني وضعها حتت لسان املريض ،فإنها تكون دائما صغيرة ويكون زجاج البصيلة “اجلزء الرفيع”
رقيق جداً ،حيث ينقل احلرارة بسرعة للوصول إلى القراءة الصحيحة.

أول أملاسة في العالم ..اكتشفها طفل!
لعل أول قطعة من األملاس اكتشفت في جنوب
إفريقيا ،كانت تلك التي عثر عليها في عام 1866
طفل يقيم في مزرعة بالقرب من نهر “أوراجن”.
لقد ظن الطفل انها مجرد حجر جميل ،ولكن
والدته أعطتها ألحد جيرانها الذي ابدى اهتمامه
بها ،وقد ثبت فيما بعد أن تلك القطعة من
احلجارة ليست سوى املاسة ،وبيعت مببلغ 500
جنيه استرليني .وبعد ذلك بثالث سنوات عثر
صبي من رعاة الغنم ـ وفي املنطقة نفسها
ـ على حجر رائع يزن 5ر 83قيراط ،وقد أعطى
للصبي في مقابلها  500رأس من الغنم وعشرة
ثيران ،وجواد.

أنا املايسترو!
أنا املخ الذي في رأسك ..أنا املايسترو في جسمك! أعمل
بصفة دائمة ملدة 24ساعة في كل يوم؛ أرسل األوامر
واستقبلها ،وأحلل املعلومات وأعيد إرسالها للعضالت،
عن طريق األعصاب الطرفية في كل جسمك.
وال أتوقف عن عملي في قيادة العزف حتى في أثناء نومك،
فأنا الذي أقود عضلة القلب ،وعضالت التنفس في الرئتني
ألحافظ عل سيمفونية احلياة.
اجللطة الدماغية ،اخلطر احلقيقي الذي يهدد املايسترو:
اإلحصائيات تقول:
ـ نسبة اإلصابة باجللطة الدماغية أعلى في الرجال ،عنها
في السيدات.
ـ نسبة اإلصابة تزداد مع تقدم العمر.
ـ اإلصابة باجللطة الدماغية ،أصبحت ملحوظة بني بعض الشباب.
ـ هناك عوامل مساعدة قد تؤدي إلى التعرض لإلصابة باجللطة الدماغية ،مثل التدخني وارتفاع
ضغط الدم.
اخلطر
ليس بالضرورة أن يؤدي حدوث اجللطات الدماغية إلى الوفاة أو الشلل فاألمر يتوقف على أي جزء
أصيب من املخ ،فمثالً جلطة صغيرة في مكان حساس من املخ ،من املمكن أن تُقعد الشخص
املصاب  ،أو تؤدي إلى الوفاة ،في حني أن جلطة كبيرة احلجم في مكان غير حساس من املخ قد ال
تؤدي حلدوث أي ضرر ،أو إلى حدوث ضرر بسيط.
جلطة صغيرة في مكان مركز الذاكرة ،قد تؤدي إلى ضعف الذاكرة ألشياء معينة ،ونسيان بعض
األشياء ،في حني أن جلطة كبيرة في نفس املكان قد تؤدي إلى فقدان كامل للذاكرة.
هل تعلم؟
نصف كمية الدم في جسمك تستعمل بواسطتي!
الطاقة الصادرة عني ميكن أن تضيء مصباحا ً كهربيا ً (10وات)!
نداء من املايسترو!
أنا هدية اهلل لك ،وأنت مسئول عن مستوى أدائي؛ فال تهمل تغذيتك ،وال تقتلني بالسيجارة.
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ذهب غالم إلى أحد األغنياء..
ً
ً
بخيال .وقال له :أريد
رجال
وكان
أن ألتحق بخدمتك؟!
فنظر إليه الرجل الغني ،وقال له:
وماذا تطلب من األجر؟
ً
ماال..
أجاب الغالم :ال أريد منك
وإنما سأخدمك بطعامي فقط.
فقال له الرجل :ال مانع عندي..
بشرط أن تخفف األجر.
فسأله الغالم :وكيف أخففه؟!
أجابه الرجل :تصوم يومين في
األسبوع.
ذهبت امرأة تشكو إلى القاضي،
سرق لها بقرة وخروف
أنه ُ
وحمار .وكان القاضي في صدر
المحكمة وحوله العضوان .فقالت
سرق لي بقرة وخروف
يا موالي ُ
وحمار .ولم اعرف السارق .فقال
لها القاضي :ما هي أشكالها
حتى نبحث عنها ،أجابته:
الخروف أبيض ،والحمار أسود،
والبقرة حمراء.
فسألها كيف كانت مربوطة في
االسطبل؟
أجابته :كانت البقرة مربوطة
على الناحية اليمنى مثل
االفندي هذا ،واشارت إلى العضو
ً
مربوطا على
اليمين ،والخروف
ناحية الشمال مثل االفندي
هذا ،واشارت إلى عضو الشمال.
عندئذ قاطعها القاضي ،وقال:
يكفي ...يكفي ...فقد عرفت
ً
مربوطا..
الحمار أين كان
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برج الحمل :فكر قبل أن تتكلم  ،وفكر مرتين قبل أن تتصرف  ،وفكر ثالث
مرات قبل أن تحكم على اآلخرين بوجود معلومات منقوصة أو مغلوطة.
نية،
ن
تعرضت لإلحراج عند ّ
تدخلك فى شئون اآلخرين ُ
بح ْ
س ّ
برج الثور :ربّما ّ
ً
بمنأى عن اإلحراج باإلبتعاد عن الّتط ّفل.
حافظ على نفسك
برج الجوزاء :توقع الضوء األخضر لتقوم بالخطوة الرسمية ،فنجان القهوة
ً
ً
متزوجا.
عازبا أو زيارة لمول عمالق إن كنت
األشهر مع والد العروسة إن كنت
المنقبض فأنت ُتنجز أعمالك بإتقان بمشيئة
برج
ّ
السرطان :برغم مزاجك ُ
اهلل  ،وهذا مفيد إللهائك عن حالة وسوسة ال أساس لها سوى أنها حالة
مؤقتة فقط.
ً
ّ
ّ
المط فى عباراتك عليك تبّنى حكمة ما قل و َدل  ،مع
برج األسد :بعيدا عن َ
اآلخر فهم مقصودك لتالفى سوء الفهم.
التأ ّكد من أن الطرف َ
ً
برج العذراء :تعرف متى تنسحب من مناقشة عقيمة التقدم لك نفعا سوى
إستهالك تركيزك الذهنى وطاقتك ،إبتعد عن ُمجالسة الحمقى.
الروتينى وال تستجب لنصيحة
برج الميزان:
ّ
تمسك بأسلوبك الّنمطى ّ
عضَدة بمشيئة اهلل.
سيئة باختصار الطريق  ،الزيارات
اإلجتماعية ُم ّ
ّ
المزاجية إلصابة المكتئبين بعدوى
حالتك
برج العقرب :عليك إستغالل
ّ
السعادة والتفاؤل التى تتمّتع بها اليوم  ،بإمكانك تسخيرها ألزالة سوء فهم
ّ
مع زميل.
برج القوس :تجّنب التخمينات واإلفتراضات والتى ليست بالضرورة صحيحة
خاصًة اإلناث.
شر كبارشيوخ العائلة ّ
فيما يخص عالقاتك العاطفية ،إس َت ِ
برج الجدى :حفاظك على النظام والحزم والصرامة فى عملك يضع عليك
الهيبة واإلحترام من الجميع  ،خافظ على قبضة حديدية لكن
هالة من
ْ
بقفازات حريريّة.
الدلو :الطعام والشراب تحت وطأة تلك الحرارة فأنت األكثر تع ّرضًا
برج
ّ
لمشاكل الهضم والمغص المعوى  ،تناول طعامك بمنزلك فقط.
الحوت :إبتعد عن لعبة السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب اآلخرين
برج ُ
ً
خاصة زوجتك ،العيوب هى التى تثبت أننا بشر ،فأنت لست كامل األوصاف.
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ومع أنه كان على عالقة طيبة بالسلطان «حسين كامل» ،فانه لم
6ً 4 7 9 1 3 2 5 8
موكال في قضية
يكن يقبل من السلطان أي نقد لسلوحه المهني .حدث مرة أن كان
3 1 9 7 4 2 8 6 5
ً
دفاعا مجيداً أدى إلى براءة المتهم .وبلغ من قيمة المرافعة أن
جنائية كبرى قدم فيها
8 7 2 6 5 9 4 1 3
نشرتها «األهرام» كاملة .وبرغم أن المتهم كان قد أدين في محكمة درجة أولى ،فقد
استطاع أن يفوز له بالبراءة في االستئناف5 6 4 3 8 1 9 2 7 .
Daily Sudoku: Tue 13-Jun-2017
hard
وأراد السلطان أن يرضي المحامي المعجزة؛ فدعاه إلى مقابلته ،واخذ يطري مناقبه
وصفاتهالممتازة ،ثم قال له:
http://www.dailysudoku.com/
أعاظم المحامين ،وقد نجحت في
ـ لقد قرأت مرافعتك البديعة في القضية وأنت من
تبرئة هذا المذنب.
ً
واضحا فيها أنه غير راض عن
وشكره «عبد العزيز» بكلمات قصيرة على مدحه ،كان
اسلوب المدح .وعاد السلطان يكرر عجبه وإعجابه من المحامي الماهر الذي استطاع
ً
واقفا بحدة ،وهو
إنقاذ موكله من العقاب ،وتمكن من تبرئة مذنب؛ فأنتفض «عبد العزيز»
يلوح بيديه ويصيح« :لقد اتعبتني كثيراً يا موالي  ..لقد اتعبتني كثيرا ..إنني لم ابرئ
ً
مذنبا  ،ولكن دافعت عن بريء فحصلت له على حقه».
وذهل صديق لـ «عبد العزيز» ،كان كان يحضر المقابلة من اللهجة التي يتحدث بها
المحامي الالمع مع السلطان ..ووقف السلطان فربت على كتف المحامي الثائر ،وقال:
ـ نعم انه بريء.
وخرج الصديقان من حضرة السلطان فاخذ الصديق يعنف “عبد العزيز فهمي” على
تهوره بهذا الشكل؛ فصاح:
ـ كيف يمكن أن أقبل من أي إنسان أن يتهمني بأنني اترافع ألبريء المذنبين  .وهذه
وصمة كبرى للمحامي الشريف.
ورد الصديق:
ـ ولكن السلطان لم يكن بقصد المساس بك كمحام بل مدحك وتكريمك.
فقال “عبد العزيز فهمي:
ً
ـ أنا متأكد من ذلك ،ولكن على من يمدح أال يستخدم في مدحه اسبابا تدعو للذم!
ً
مثال!
وفيما بعد ذهبت كلمة “عبد العزيز فهمي”،

اخترع اإلنجليزي جيمس
دايسون مكنسة كهربية ال
تحتاج إلى إمساكها باليد؛
ألنها تعمل بأجهزة استشعار
وكمبيوتر!

في ملجأ للحيوانات في رينو
(نيفادا) قط وفأر صديقان
حميمان ويعيشان في قفص
واحد!
برج جدة المائل هو مئذنة
بأحد جوامع هذه المدينة،
تميل بمقدار  15بوصة!
من وسائل التزين عند
الفتيات من بنات جزر ليوكو
(بالباسفيكي) وشم أصابع
اليدين وعندما تتزوج الفتاة
ً
وشما على
تضيف إلى ذلك
ظهر اليد على شكل الصليب
المالطي!
الدكتور لوسون الذي كان
يوما ما مديرا لالدارة الصحية
بمقاطعة هندريكس ،ظل
يمارس مهنته كطبيب بهمة
ونشاط إلى أن توفى عن 97
ً
عاما!
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مو�سيقى الكلمات
العامل

ـــ زجل :بيرم التونسي

عبقرية �أم جنون؟!
فاجنر :كان كلما خال إلى نفسه ،وضع أمامه فستانا ً لسيدة أنيقة حتى تؤنسه في وحدته!
بتهوفن :كان من عادته أن يصب فوق جسمه دلوا مملوءا ً باملاء البارد كل ثالث ساعات!
موزارت :كان يحب لعب البلياردو ..ولكن مع نفسه!
جورج صاند :لم تكن تكتب إال والسيجار األسود بني شفتيهاغير مشتعل؛ فان رائحة التبع املصنع منه
السيجار ،كان يساعد على شحذ قريحتها!
تشيكوف :كان يحب أن يحيط نفسه بجمع من الشبان يغنون ويعزفون بينما هو منهمك في الكتابة!
بلزاك :لم يكن يستطيع الكتابة إال إذا كان مرتديا ً ثوب قسيس!
تشارلز ديكنز :لم يكن قلمه يطاوعه على الكتابة إال إذا كانت أمامه زهرية جميلة فيها أزهار للقطف!

ليه أمشي حافي
وأنا منبت مراكيبكم
ليه فرشي عريان
وأنا منجد مراتبكم
ليه بابي خربان
وأنا جنار دواليبكم
هي كده قسمتي؟ اهلل يحاسبكم
ساكنني عاللي العتب
أنا أحلم باللوحة ثم أرسم ما حلمت.
وأنا اللي بانيها
«فان جوخ»
فارشني مفارش قصب
ناسج حواشيها
قانيني سواقي دهب
عباد الشمس ،لفان جوخ
أنا اللي أدور فيها
يارب ماهوش حسد ،لكن باعاتبكم
من الصباح للمسا
واملطرقة ف إيدي
صابر على دي األسى
حتى نهار عيدي
22
ابن السبيل انكسى
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
واسحب هرابيدي
«ُ »Hosanna
يقيـــم
تتعروا من مشيتي واخجل اخاطبكم؟
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
ليه تهدموني
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
وانا اللي عزكم باني؟
أنا اللي فوق جسمكم
قطني وكتاني
هذه اللوحة ،من أشهر لوحات فان جوخ ،ومتتاز
وعيلتي يوم دفمنتي
من أغرب اللوحات الفنية التي مت بيعها بأسعار
بألوانها املشرقة على عادة االنطباعيني .وقد
ما لقتش اكفاني
فاحشة ،لوحة «األخضر األبيض» ،لكيلي
Ave., North york
وسايبكم؟!3200 Bayviewبيعت هذه اللوحة عام 1987م بـ 9ر 39مليون
حتى األسية وأنا راحل
ايلسورت ،حيث بيعت بـ  1.6مليون دوالر!
«Study God’s

ب�صمات

من غرائب الفن

لوحات خالدة

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

جود نيوز :إحتفلت مجموعة « »Hosannaلدراسة الكتاب
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس،
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا
التوقيت, ،ونشأت تلك اجملموعة منذ  5سنوات ،وهي أحدي
خدمات كنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا ،وتعتبر
« ،»Hosannaمن أقوي اجملموعات التي تقوم بدراسة الكتاب
املقدس باللغة اإلجنليزية ،ويشرف عليها د« .ياسر بطرس» ،ومن
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء
النبي من العهد القدمي
اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع،
ء بكنيسة القديس
من الساعة  6:30إلي الساعة التاسعة مسا ً
لوقا املوجوده بالعنوان التالي

دوالر.

Word. Love it.
»Live it

ابــــــــــداع

�أتيت �إليك
شعر :القس إسطفانوس ميخائيل
أتيت إليك ظمآنا أتيت ألرتوي اآلن
فلي من نبعك السقيا وأغدو منك بستانا
شهي كله ثمري ومن غرس ريحانا
أتيت خلير أشجاري فإن الري قد حان
أخاف على لو أني تركت الزرع عطشانا
واخجل حني تسألني ملاذا احلقل قد هان؟!
إلى تعال تشبعني وأصبح منك مآلنا
فبي من روحك القدوس يا محبوب أركانا
فلست بطيني اإلنسان بل بالروح إنسانا
أأحزن روح من أعلى بروح منه بنيانا
وهذا امللك سخره ألحيا فيك جذالنا
خلقت الشمس من أجلي وأقمارا وأكوانا
تقــــارير
نلقاها وتلقانا
بسطت األرض باخليرات

أمرت البحر واالنهار تخدمنا وترعانا
ومن أجلي أفاء البئر باخملبوء بركانا
أمرت الكون أن ينصاع لإلنسان مذ كان
أتيت إليك كي ارتاح من أتعاب دنيانا
أتيت ألوصل السنوات باآلتي من اآلن
فمعك عالقتي متتد في امجاد سكنانا
أتيت إليك ظمآنا أتيت ألرتوي اآلن
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الطرق الست للتحدث مع أطفالنا (التعاطف)
طريقة التعليم و اإلرشاد ,كأحد الطرق التي نستخدمها
في تربية أطفالنا و ما ينبغي أن نقوله ,و ما ال ينبغي أن
نقوله.....كان محورلقائنا في العدد السابق .في هذا العدد
نتناول طريقة أخري هامة و فعالة في التعامل مع أطفالنا
و هي طريقة التعاطف.
 +التعاطف يُعد أسلوبا ً هاما ً في التعامل مع أطفالنا,
خاصة عندما تنتابهم مشاعر جارفة .فعندما يتساءل
الطفل في هدوء  ,سوف يقتنع بإجابه مباشره لسؤاله,
أما عندما يطوي الطفل واجبه ويرمي به ويصيح قائالً :ال
أستطيع تذكر هذا الهراء ،رمبا يكون قليل من التعاطف
ذا نفع كبير في تهدئته .فعلي سبيل املثال ميكن لألب أن
يقول « معك حق في ذلك فأنا ال ألومك إطالقا علي شعورك
باإلحباط  ,فيعد ذلك صعبا عندما تستذكر دروسك ,و ال
ميكنك فعال تذكر كل شئ»
 +و عادة يضطرب اآلباء عندما يجدون أنفسهم في موقف
يتطلب منهم تعاطفا ً حقيقيا ً مع أطفالهم ,فمن الصعب
عليك أن تتعاطف مع طفلك عندما تكون منزعجا ً أو
غاضبا ً أو مضطربا ً من شئ قاله طفلك ,و أحيانا ما يخلط
اآلباء بني التعاطف و التشجيع.
+إن املشاركة الوجدانية احلقيقية مع طفلك تعد مبثابة
مرآة تعكس متاما كل ما تفعله و تخبرك بكل ما تشعر
به ,و لكنها ال تنطوي علي حلول للمشكله حيث تبدو لك
احللول بسهولة أكثر عندما ميكنك التعاطف الوجداني
مع طفلك ألنك تتفهم املشكله بشكل أفضل ,و عندما
تبدي التعاطف مع طفلك ,فمن احملتمل أن يصارحك أكثر
مبشاعره ,لذلك فعندما يبدو طفلك مضطربا ً و يرفض
التحدث معك ,فإن السؤال  »:لم ال تخبرني عن سبب
ذلك؟» ال يعد تعاطفا و قد ال يفيد في ذلك الوقت ,و لكن
قل  -بدال من ذلك  « -يبدو إنك قلق أو ( مجروح أو غاضب
أو حزين....إلخ) بسبب شئ ما ,و أود التحدث معك بشأنه و
لكن رمبا تفضل التفكير فيه وحدك لفتره» فقد ينجح ذلك
األسلوب في جعل طفلك يستجيب إليك.
 +قد تعتقد أنك متعاطف مع طفلك و لكن هناك بعض
الدالالت تشير إلي العكس متاما مثل :
عندما تتعجل بتقدمي اإلجابات أو احللول.
عندما جتد نفسك تتجادل مع طفلك بشأن ما ينبغي أن

الراعي والرعية

تكون عليه مشاعره.
عندما تطمئن طفلك
قبل أن تعبر له بوضوح
عن تفهمك خملاوفه.
عندما تريد أن تنهي
احملادثة مع طفلك.
و هنا ينبغي أن تقول:
 « إنك حزين ,أو عصبيأو سعيد بشأن.».......
»أعرف أنك تشعر بقلم :مرفت روفائيلفانكوفر
باخلوف بشأن.»................
» إن الطريقه التيأنهيت بها املكامله الهاتفيه جعلتني أشعر أنك منزعج من
شئ ما».
 «لقد كنت ترجو أن يكون جدك معك اآلن ,أليس كذلك؟».» أنت منزعج ألن أخاك سافر في رحله مدرسية بينما لمحتظ بتلك الفرصة».
ينبغي أن ال تقول
 « أنا أدرك متاما حقيقة شعورك» ( إنك لم تصف هذاالشعور).
» أنا أتفهم ذلك» ( ما الذي تتفهمه؟). « أنا ال أزال أحبك»( لكن هل هذا هو ما يقلق طفلك اآلن؟).» ستكون علي ما يرام» ( طمأنه طفلك ال يعتبر تعاطفا ًمعه).
» إن األمر ال يعد مشكلة كبري كما تتصوره» ( كأنك تقوللطفلك إن مشاعره خاطئة).
أنسب وقت إلبداء التعاطف مع طفلك هو:
عندما يكون طفلك حساسا ً و عاطفيا ً و من احملتمل أال
يصغي لنداء العقل ( و هذا يعتبر أيضا أصعب األوقات).
عندما ال تكون واثقا ً من إدراكك للمشكله احلقيقيه (
فيمكن للتعاطف أن يغري طفلك علي التحدث بحرية).
إذا كان طفلك حساسا ً بطبيعته.
إذا أردت أن يفهم طفلك حقيقه مشاعره.
مع طريقة و أسلوب آخر للتحدث مع أطفالنا في العدد
القادم .إن شاء الرب و عشنا
و إللهنا اجملد الدائم الي األب آمني.

خواطر مسافر
إلي النور ( )49

التمايز في شرح العقيدة املسيحية بني الشرق و الغرب ()٥

املوت كحالة ال عقوبة ،
في فكر القديس أثناسيوس الرسولي .

يقول ق .أثناسيوس في كتاب جتسد
الكلمة أن [ اهلل خلق اجلنس البشري علي
صورته و مثاله  ،و أعطاهم نصيبا ً في
قوته  ،فصاروا يتبعونه مثل تبعية الظل
للنور … و عند ظهور اخمللص بيننا  ،يتحتم
علينا التحدث عن أصل البشر) اخمللص
ذاته صار األصل اجلديد للبشرية ِعوضا ً
عن آدم )]  .فاملسيح كلمة اهلل هو صورة
اهلل التي خُ لِقَ عليها اإلنسان  .و يُعرِّف
أثناسيوس الصورة اإللهية في اإلنسان
أنها [ الشركة في قوة الكلمة … حياة
منسجمة مع اهلل … أن يعيش اإلنسان
كاهلل ]  .و يقول أيضا ً أنه بحسب خطة
اهلل كان اإلنسان قبل السقوط  ،و هو
في جنة عدن في حالة شركة مع اهلل و
علي صورة هلل  ،كان ُم َق َّدرا ً له  -إذا استمر
صاحلا ً  -أن ينتقل من الفردوس في األرض
إلي السماء { سبق شرح موضوع تاريخ
اإلنسان  :العدم  .الوجود  .املوت  .اخللود .
في خواطر مسافر ( . } )٤٦و ذلك عن طريق
( املوت الطبيعي )  ،الذي به يتم إنحالل
الوجود اإلنساني ( الفساد الطبيعي ) .
فاملوت كان نتيجة طبيعية خللق اإلنسان
من العدم لينتقل بعدها إلي حالة عدم
الفساد و اخللود في السماء  .و لكن
اإلنسان تع َّدي باخلروج علي نعمة اهلل و
فحرَم اإلنسان
ب َّددَ الصورة اإللهية فيه َ ،
للشماس ذياكون جمال تكال اسعد  -مونتريال
نفسه من نعمة الشركة في الكلمة ابن
َ
اآلب  .و صار َمديونا ً بضياع وزنة الصورة
يقع بني ثانى يوم عيد اخلمسني و يوم استشهاد الرسولني بطرس وبولس
اإللهية و تبديد النعمة اإللهية  .و
(5ابيب =  12يوليو) و وقد صامه الرسل  ،بناء على قول الرب «متى
لب علي نفسه املوت  ،و الذي
بالتالي َج َ
يرفعالعريس عنهم  ،فحينئذ يصومون»(مت )15:9و يحمل معنى نشر
بسبب خطية اإلنسان صار كقانون له
الكرازة ببهجة و خالص .
سيادة و سلطان علي اإلنسان إلي األبد
ال يخفى ان السيد املسيح له اجملد ملا سئل ملاذا ال يصوم تالميذك أجاب
( موت اخلطية )  .و هكذا لم يكن حكم
بأنه ستأتى ايام حني يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون مت 15:9و
املوت إال َّ نهاي ًة خلليق ٍة لم تصل بعد إلي
بناء على هذا التصريح االلهى صام الرسل بعد صعود الرب عنهم كما
غاية خَ لقها  .و لذلك دُعي موت اخلطية
يتضح من سفر االعمال حيث قيل  :انهم بينما كانوا يخدمون الرب و يصومون قال الروح القدس
طل“ ( رو )٢٠:١٢ال موت ”
افرزوا لى برنابا و شاول الخ  .اع 23:14 – 3،2 :13و ملا مضى زمان طويل و صار السفر فى البخر خطرا ً بأنه ”موت ب ُ ٍ
اذا كان الصوم ايضا ً قد مضى و ملا حصل صوم كثير أع . 21،9 :27من هذه النصوص الكتابية إنتقال “  .و هذا يفسر كلمات الصالة
موت ( موت
نستدل صراحة ان الرسل مارسوا الصوم بعد صعود الرب اتباعا ً ألمره 2كو 27:11 ، 5:6وقد جاء فى علي الراقدين  :إنه ليس
ٌ
طل ) لعبيدك بل هو
اوامر الرسل تأييدا ً لذلك و هو»انكم بعد ان يعيدوا عيد العنصرة عيدوا أسبوعا ً اخر و بعده صوموا اخلطية و موت ال ُب ٍ
النه من الواجب ان نفرح و نسر باملواهب املمنوحة لنا من اهلل و نصوم بعد فرحنا»اجملموع الصفوى إنتقال ( املوت الطبيعي)  .فبحسب شرح
وجه  .174و فى احلاشية منه قيل  :و ايضا ً كما صام موسى قبل خطابه للشعب بالناموس الذى ق .أثناسيوس فإن فقدان نعمة الشركة
اخذه من اهلل فى اخلمسني و صام سيدنا قبل حلول الروح القدس عليه و قبل مخاطبته للعنصرة مع اهلل هو ال َدين الذي ينبغي سداده .
بالشريعة  .هكذا صام الرسل ملا صام الروح القدس عليهم فى الشعب قبل تبشيرهم للناس و بوفاء هذا ال َدين ترجع صورة اآلب إلي
بالشريعة املسيحية  .و نحن اخذنا عنهم  .و فى قوانني منسوبة للملوك قيل «وصوم التالميذ اإلنسان  .و املسيح هو صورة اهلل ألنه ”
بهاء مجد اهلل و رسم جوهره “  .و بنا ًء
بعد العنصرة – اى بعد اخلمسني يوما ً بعد سبوتها و احادها « .
أما اقوال اباء الكنيسة فتؤيد ذلك فالقديس اكليمنضس يقول  .بعد عيد حلول الروح القدس علي تعليم الالهوت الشرقي عن طبيعة
نحل اسبوعا ً واحدا ً اظهارا ً للفرح ثم نصوم صوم الرسل مبجلني اياهم نظرا ً ملا احتملوه من اإلنسان من حيث أنه مخلوق علي صورة
مست
العذابات الجل املسيح  .و يوحنا الدمشقى يقول اننا نتقشف فى صوم الرل القديسني الخ  .اهلل ومثاله  ،تكون اخلطية قد َّ
و غيرهم من اباء الكنيسة مثل يوحنا الذهبى فمه و الذى يحقق و يثبت صحة هذا الصوم أدَق نقطة في كيان اإلنسان و هي مماثلة
املنسوب للرسل هم انفسهم .
اإلنسان لصورة اهلل  .و بعبارة أخري ،
«اسبوع
واحدة
بسبته
اخلمسني
عيد
مرور
بعد
انه
عمومى
حتم
و
متفق
فانهم عينوا و رسموا برأى
لم تكن اخلطية إعتدا ًء علي ناموس
عطي بعد  .و
واحد» يجب على املسيحيني ان يصوموا  ،و دعوا هذا الصوم صوم البنديكوستى «اخلمسني» ثم موسي  ،ألنه لم يكن قد أ ُ ِ
اورد نصفهم املومى اليه بحروفه بقوله النه يوجد مسطرا ً فى الرأس الثانى من اوامر الرسل لكن اخلطية كانت تفريطا ً في النعمة و
:انكم بعد تعييدكم عيد العنصرة عيدوا سته واحدة و بعد تلك السبتة الواحدة صوموا النه من خروجا ً علي غاية اخلَلق و عالجها هو رَّد
الواجب ان نفرح مسرورين باملواهب املمنوحة من اهلل..
النعمة و جتديد خليقة اإلنسان  .لذلك
التكملة  ..العدد القادم

صوم االباء الرسل

بقلم  :د .رءوف إدوارد

كان جتسد الكلمة صورة اهلل  ،ضرورة
لرَّد الصورة اإللهية في اإلنسان يسوع
املسيح  .القديس أثناسيوس لم يذكر
أن املوت كان ”عقوبة “ من اهلل لإلنسان
بل ” ُحكم “ صدر َقبل سقوط اإلنسان
كإنذار  ،في حالة تخلي اإلنسان عن غاية
خَ لقه في أن يحيا حسب الصورة اإللهية
ض الشركة مع اهلل  .عندئذ سيعود
و ر َ َف َ
اإلنسان إلي حالته األولي ِمن موت و فساد
( عدم ) لألبد كما ذكرنا  .فعدم البقاء في
النعمة يؤدي بالضرورة إلي ( ي َ ُ
حكم ) حت ُّول
حالة الطبيعة اإلنسانية  .و بهذا وَضع
ق .أثناسيوس التعليم الرسولي السليم
اخملتلِف متاما ً عن مؤلفات الالهوت الغربي
في العصر الوسيط  .فعندما فقد
العصر الوسيط موضوع خلقْ اإلنسان
علي صورة اهلل  ،سقط في براثن الشرح
القانوني للخالص  .فشرْ ْح الالهوت في
الشرق يختلف عن الغرب في أن جوهره
ليس هو عالج مشكلة أسمها ” اخلطية
“  ،بل ” جتديد الطبيعة اإلنسانية “ .
لذلك ال يذكر أثناسيوس كلمة ” اخلطية
“ بكثرة كما في مؤلفات العصر الوسيط
 .و ال يذكر أن املسيح أباد اخلطية  ،بل
أباد املوت و حرَّر الطبيعة اإلنسانية من
الفساد  .و كذلك غاب موضوع اخلطية
األصلية  ،ليس عن كتابات أثناسيوس
فقط  ،و لكن عن كل مؤلفات اآلباء
الشرقيني  .فالقديس أثناسيوس يؤكد
أن البشر ورثوا الفساد و املوت من آدم و
لم يرثوا خطية آدم ( اخلطية األصلية )
( جتسد الكلمة  . )٢:٧و بينما الالهوت
الشرقي يهتم بكيان اإلنسان الداخلي
و أنه مخلوق علي صورة اهلل  ،فإن
الغرب إهتم باخلطية كفعل عصيان
و تعدي علي حقوق اهلل  .و بالتالي
املوت عقوبة للعصيان
الغرب
إعتبر
َ
ُ
كما تقضي عدالة قوانني البشر  ،التي
فيها العقوبة ال حُت ِدد اخلطأ علي أساس
ت َغ ُّير و تحَ ُّول في طبيعة اإلنسان بل علي
أساس مسئولية الفعل و اإلرادة أمام
الواجبات املفروضة  ،و بالتالي ال مجال
فيها لغفران أو شفاء أو جتديد للطبيعة
 .و بذلك أشتبك العدل مبفهومه األرضي
حل ملغفرة
مع رحمة اهلل و لم يكن ِمن ٍ
جتسد ابن اهلل للقصاص
اخلطية سوي ُ
من اخلطية مبوته كفدية بدال ً عن اإلنسان
( نظرية البديل العقابي ) ليوفي عدل
اهلل ( حسب مفهوم البشر للعدل ) .
و هكذات َغرَّب هذا الفهم للخالص عن
جتديد الطبيعة اإلنسانية بالتجسد
اإللهي  ،ليشتبك في حل مشكلة عدل
بشري أسقطها علي اهلل  .لذلك ال جتد
هذا املفهوم في شرح ق .أثناسيوس أو في
الالهوت الشرقي للخالص  .و السبح
هلل ُ ( .يتبع ) .
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أول طلقة مدفع إفطار

مدفع اإلفطار من أبرز مظاهر االحتفال برمضان ..وهذه العادة كانت مبحض الصدفة.
ففي عام  859هـ أُهدي إلى الوالي «خوشقدم» مدفع ..فأمر بتجربته وصادفت التجربة موعد غروب أول يوم
من أيام رمضان ..فظن الناس أن هذا إيذان لهم باإلفطار .وفي اليوم التالي توجه مشايخ احلارات إلى الوالي
يشكرونه على إطالق املدفع في هذا املوعد وأعجب الوالي بذلك ..وأمر بإطالق املدفع عند غروب الشمس..
كل يوم من أيام رمضان ..واستمر احلال على هذا املنوال حتى يومنا هذا.

أسماء الفانوس
للفانوس أكثر من عشرين اسماً ،منها« :أبو شرف ـ أبو عرق ـ أبو
ملوز ـ أبو حشوة ـ املسدس ـ الصاروخ ـ الدبابة ـ شقة البطيخ ـ
عالمة النصر ـ أبو جنم ـ الترام»!
أما أشهرها كلها الفانوس «أبو والد» وهو أكبر الفوانيس التي
تصلح لشهر رمضان على هيئة شكل رباعي ويطلق عليه هذا
اإلسم لوجود أربعة فوانيس صغيرة تعتمد على زواياه األربع..
وكل واحد منها ميثل الولد بالنسبة للفانوس الكبير ..ولكبر
حجم الفانوس ليس من السهل استعماله عند األطفال فال
يستطيع الطفل حمله ..ولذلك فهو مقصور على أصحاب احملال التجارية يزينون به واجهات احملال ويضاء
مبصابيح الكهرباء.

أول من نادى بالسحور
أول من صاح بالتسحير هو والي مصر «عنتبة بن اسحق» عام 238
هـ ..وكان يخرج بنفسه ويسير على قدميه من مدينة العسكر في
الفسطاط إلى جامع عمرو بن العاص .وكان ينادي وهو في طريقه
بالسحور قائالً“ :عباد اهلل تسحروا ..في السحور بركة”.
وأهل مصر أول من سحر على الطبلة ..وأهل اإلسكندرية كانوا
يسحرون بدق األبواب بالنبابيت ..أما أهل الشام فكانوا يسحرون
بالعزف على العيدان والصفافير ..أما أهل مكة فكانوا يسحرون
بالفرقيعة وهي عبارة عن طبلة معلقة على عصا طويلة ..وفي كل
جهة للطبلة خيط سميك به فرقيعة من اخلشب تلف العصا ميينا
وشماال فيصدر عنها صوت مرتفع.

صورة وتعليق

لن تشعر بسعادة حقيقية إال عندما
تكون سبباً في إسعاد إنسان آخـر

عالــم بال حـــدود

هاكر بلجيكي يحاول
إغواء ميالنيا ترامب!

لوحة لفنان روسي
تُباع بـ  1.1مليون دوالر
في لندن

حاول هاكر بلجيكي التحرش افتراضيا بسيدة
الواليات املتحدة األولى ودعاها لضيافته وأغواها
في رسالته بوجود كازينو وفنادق في مدينته ال
تقل جماال عما هي عليه في الس فيغاس
ومتكن الهاكر من اختراق كل «حواجز السرية»
في موقع فيسبوك وحصل على عنوان البريد
االلكتروني للسيدة ترامب وأرسل لها الرسالة
االلكترونية ومن ثم قام بنشر النص على
صفحته في تويتر .وقال الرجل بافتخار مخاطبا
زوجة الرئيس األمريكي – مدينة آلست هي الس
فيغاس البلجيكية .كل شيء متوفر لألثرياء مبا
في ذلك الكازينوهات والفنادق الفاخرة .ال تهدري
وقتك هباء في بروكسل .ملاذا ال تغادري جهنم هذه
وتنتقلي إلى اجلنة احلقيقية املوجودة فقط على
بعد  30دقيقة بالسيارة؟ تناسي ترامب فلدينا
هنا دوزي ( اسم الدلع والتحبب للسيد ديزي
عمدة مدينة آلست) .ومن املعروف أن ميالنا ترامب
كانت ترافق زوجها دونالد ترامب في زيارة لعاصمة
بلجيكا بروكسل حلضور قمة زعماء الناتو).

مت بيع لوحة «الصيف» للفنان الروسي
«إسحاق ليفيتان» في مزاد علني في لندن
مقابل  908آالف جنيه إسترليني (قرابة1.1
مليون دوالر) .وفقا لتقارير وسائل اإلعالم ،فإن
العمل الفني املعروف عرض في دار املزاد سوثبي
خالل «األسبوع الروسي» ،املقام في العاصمة
البريطانية.
وفي سياق املزاد أيضا مت بيع اللوحة الفنية
«يوري ريبني على شاطئ نابولي « للفنان إيلي
ريبينا مقابل  990ألف دوالر ،ورسمت هذه
اللوحة في إيطاليا عام .1894
أما لوحة «ليلة الكرملني عشية تتويج
القيصر ميخائيل فيدوروفيتش» لكونستنتينا
يونا فبيعت في املزاد مببلغ  940ألف دوالر.
وجتدر اإلشارة إلى أن بيع األعمال املعروضة ال
يزال مستمرا حتى اآلن.

شهر األوز
في أثناء احلكم العثماني أمر أحد الوالة بفرض
ضريبة عالية على األوز حتى صار سعر األوزة
أعلى من سعر اخلروف .فقام الناس بإخراج األوز
الذي يقتنونه من بيوتهم ..وألقوا به في الترع؛ ألن
األوز من عادته السباحة في املاء ،ولكن بعد ذلك
أخذ يبيض في احلقول ،ويتكاثر حتى زاد عدده زيادة
كبيرة ،فاشتكى الناس إلى الوالي فأمر بإلغاء
الضريبة واالكتفاء بدفع غرامة بسيطة ،وكان
صدور هذا القرار في أول يوم من شهر رمضان
فما كان من الناس إال هجموا على األوز وأخذوا
يذبحونه ويأكلونه  ..وسموا شهر رمضان في ذلك
العام «شهر األوز».

ملاذا لم يترك العقاد بيته؟
سئل الكاتب الكبير عباس
العقاد يوماً :ملاذا لم تترك
بيتك هذا وقد أصابته
أمراض الشيخوخة ،بعد أن
عشت بني جدرانه أكثر من
أربعني عاماً؟ ،فأجاب العقاد:
كتبت في هذا البيت خير
كتبي ،وأحبها إلى قلبي ..وعشت فيه تلك الكتب
عيشا حيا قبل أن أنقلها إلى عالم األوراق.
وهذا البيت صعدت سالمله ثالثا ثالثا ..ثم صعدتها
اثنتني اثنتني ..ثم أصعده اآلن درجة درجة ،على
غير عجلة أو اكتراث .ونزلت في هذا البيت
والشعيرات البيض يتوارين في السواد ،وعشت
فيه والشعيرات السود يتوارين في البياض..
واستقبلت فيه آماالً ..واحييت فيه ذكريات ومن
غار على آماله وذكرياته ،فقد يغار على مواطنها
أن تستباح بعده لكل من يشاء.

أكبر سفينة ركاب
سياحية في العالم

أعلنت شركة « »MSC Cruisesعن خططها
إلطالق سفينة سياحية عاملية جديدة ،لنقل
أكبر عدد من الركاب على اإلطالق.
وقامت الشركة بعرض السفينة القادرة على
استيعاب  6850راكبا في  2760غرفة ،خالل
حفل أُقيم بـ سانت-نازير في فرنسا األسبوع
املاضي.
وعند إطالق السفينة عام  ،2022ستكون مزودة
بغرف إضافية تستوعب  70راكبا ،لتتفوق على
حاملة الرقم القياسي احلالي «Harmony
 ، »of the Seasفي رويال كاريبي ،وطاقتها
االستيعابية  6780راكبا.
وتتميز السفينة املستقبلية (وزنها 200
ألف طن) ،بواجهة بانورامية على البحر،
وفقا ملصنعيها  SFX France ،ووصفت
شركة  ، MSCهذه السفينة بأنها ستكون
من «السفن السياحية األكثر حداثة ،ومميزة
بتقنيات متقدمة».
ووفقا للخطط ،من املقرر تسليم  4سفن
باحلجم ذاته ،بني عامي  2022و.2026
وكشفت شركة  MSCاألسبوع املاضي ،عن
 ،أكبر سفينة سياحية في أوروبا ،بحضور
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.
وبلغت تكلفة بناء السفينة البالغ طولها 314
مترا ،وارتفاعها  64مترا ،مليار دوالر ،وهي تتسع
لنحو  5714راكبا ،كما حتوي  19طابقا.
وستقوم السفينة بأول رحلة لها هذا األسبوع،
مرورا بـ :لشبونة وبرشلونة ومرسيليا وجنوي
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“Daddy the Superhero”

SupermanBrandon and Sean loved superheroes. They
loved Superman and Batman and the Fantastic Four and
dozens and dozens more. Their rooms were overflowing with action figures and comic books of all of the most
amazing super heroes in the imaginary world and they
knew their names and their stories to the tiniest little detail.
“Tell me the favorite thing you like about a superhero.”
Mommy asked them as they settled in for their evening
devotionals.
“Well,” Sean started. “They always defeat evil. Evil monsters and people who want to hurt innocent people are
always wiped out by superheroes when they use their
superhuman powers.” He said making punching thrusts
into the air sitting on the couch with mommy in his footy
pajamas.
“What I like is that superheroes are never afraid and
always know what to do.” Brandon added looking into
space like he could see his favorite superhero right there
in front of him.
“Well I am going to tell you of a real superhero that you
live with. We will call him SUPERDADDY.” Mommy said
happily.
The boys burst into laughter. They thought of their daddy
as someone who sat at his computer working, a shy gentle man with his hair starting to go away. “Daddy isn’t a
superhero!” They said together.
“Well right after you boys were born, daddy and I received
Jesus and now Jesus is in our hearts. You know that don’t
you.” Mommy said and both boys nodded.
“Well Satan didn’t want us to have wonderful boys like
you who would be raised to serve God. One day, daddy
got up and in his spiritual eyes, he saw the house was full
of evil creatures lurking around trying to find ways to stop
God from doing His will in our lives. Suddenly from far
away, daddy heard the trumpet call coming from heaven
that was going to have war with Satan and his demons to
defeat them.
Right away daddy put on his superhero armor. He used
the sword of the word of God. And the breastplate of righteousness. Our living room was changed into a huge battleground between Satan and God’s servants. Your daddy
led the attack charging forward shouting the battle cry. “IN
THE NAME OF JESUS.”
The enemy tried to attack. They swarmed around him.
Oh, they were nasty and ugly little evil things. They were
angels who fell with Satan and demons and evil spirits like
Jesus cast out of people in the Bible.”
“Oh mommy, I would be so scared to see demons like
that.” Sean said his voice quivering thinking of how brave
SUPERDADDY must have been.
superdaddy“Well SUPERDADDY was filled with the Holy
Spirit so he had the boldness of God in him.” Mommy continued. “He stabbed with the word of God’s word sending
the demons howling from the battle. Once an army of evil
things tried to attack our family and daddy used the super
weapon of praise. Raising his mighty sword into the air, he
sang the praises of Jesus and the evil spirits ran in fear
from him. The fire of the Holy Spirit like we read about in
Acts was shooting from daddy’s sword and the ends of his
fingers because he was full of God’s power and anointing to fight evil. Finally, SUPERDADDY stood face to face
with the prince of all that was evil himself.

Happy Birthday
Demiana

Kids & Youth
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“The devil himself? How could daddy fight him?” Brandon
said very frightened thinking of the daddy he loved facing
the most evil thing in the universe.
“Well that’s because your daddy is not only brave and
strong and full of the superpowers of the Holy Spirit but
he also knows who he serves. He knew he could count on
his Lord to back him up. He pulled the sword of the word
out and declared. “AT THE NAME OF JESUS, EVERY
KNEE SHALL BOW.”
“Just then daddy stepped aside and knelt putting his head
covered with his helmet to his sword. From behind him
Jesus stepped up and cast Satan away. Jesus spoke the
word of God and banished the evil one from the battle and
from our home forever. Then he put a barrier of protection
around us so we can live here in peace and worship God
and so daddy and I can raise you little stinkers to become
mighty men of God just like daddy.” Mommy finished the
story tickling Brandon and Sean and making them giggle.
“Oh now, you telling that old story of the battle with Satan
again?” Daddy said walking through and smiling seeing
his family playing together.
“Daddy we want to be superheroes just like you!” Sean
shouted jumping up to him for a hug.
“You learn the Bible and how to pray and all the lessons
you will learn at church and Sunday School and Jesus will
use you boys to battle evil too. Just you wait and see.”
Daddy said hugging them goodnight. The boys watched
daddy the superhero walk away. To their eyes, he was
just a regular dad, but even then, as he walked off, they
thought they saw small flames shoot from his fingers.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Put on the full armor of God so that you can take your
stand against the devil’s schemes. For our struggle is not
against flesh and blood, but against the rulers, against
the authorities, against the powers of this dark world and
against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
Therefore put on the full armor of God, so that when the
day of evil comes, you may be able to stand your ground,
and after you have done everything, to stand. Stand firm
then, with the belt of truth buckled around your waist, with
the breastplate of righteousness in place, and with your
feet fitted with the readiness that comes from the gospel
of peace. In addition to all this, take up the shield of faith,
with which you can extinguish all the flaming arrows of the
evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the
Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit on
all occasions with all kinds of prayers and requests. With
this in mind, be alert and always keep on praying for all
the saints. [Ephesians 6:10-18]

Famous Scientist Facts-Galileo
· Galileo Galilei was born in Pisa, Italy, on
the 15th of February 1564, he died on the
8th of January 1642.
· Galileo was a ground breaking astronomer, physicist, mathematician, philosopher
and inventor. Among his inventions were
telescopes, a compass and a thermometer.
· Galileo enrolled to do a medical degree
at the University of Pisa but never finished,
instead choosing to study mathematics.
· Galileo built on the work of others to create a telescope with
around 3x magnification, he later improved on this to make telescopes with around 30x magnification.
· With these telescopes, Galileo was able to observe the skies
in ways previously not achieved. In 1610 he made observations
of 4 objects surrounding Jupiter that behaved unlike stars,
these turned out to be Jupiter’s four largest satellite moons: Io,
Callisto, Europa and Ganymede. They were later renamed the
Galilean satellites in honor of Galileo himself.
· The discovery of these moons was not supported by the scientific principles of the time and Galileo had trouble convincing
some people that he had indeed discovered such objects. This
was similar to other ideas put forward by Galileo that were very
controversial at the time.
· The Geocentric model of the universe which was embraced by
earlier astronomers had the Earth at the center of the universe
with other objects moving around it. Work by Galileo, Nicolaus
Copernicus and Johannes Kepler helped to supercede this theory with the more accurate heliocentric model. Such a view of
the universe differed strongly with the beliefs of the Catholic
Church at the time and Galileo was forced to withdraw many of
his ideas and even spent the final years of his life under house
arrest.

RIDDLE TIME
The riddle A man was to be sentenced and the
judge told him you may make a statement. If
you tell the truth I›ll sentence you to 4 years,
however, if you lie then I›ll sentence you to
6 years. After the man›s statement the judge
decides to let him go. What did the man say?
The answer for the last issue.
The criminal is Bill. If you look at the note
upside down, you’ll notice that the numbers
resemble letters and that those letters form
legible sentences. The message is “Bill is boss.
He sells oil.”

Happy
Birthday
Michael

By:
Philo Girgis
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Column
from
Bob Saroya,
MP
In the last couple of weeks, Canadians have seen the Liberal
government put forward their vision for Canada’s foreign policy
in a motion before the House of
Commons. The motion speaks of
a commitment to multilateralism,
gender equality, fighting climate
change and sharing economic benefits with all. What is missing from
the Liberal motion is the principled
approach that the Conservatives
brought to the world stage.
The Liberal “responsible conviction” approach to foreign policy
has resulted in many embarrassments. They have simply shown a
lack of leadership.
Canada has withdrawn its CF-18s
and surveillance planes from the
fight against radical ISIS terrorists. Not only do the Liberals refuse to fight this evil, they refuse to
call the killing of Yazidi, Assyrian,
Christian, and other minorities by
the Islamic State what it is – genocide.
The Liberals continue to loosen
the sanctions against Iran despite
the regime being a state sponsor
of radical Islamic terrorism. Under
Prime Minister Trudeau, Canada
is not “back” on the world stage.
We’ve done the exact opposite. We
have abandoned our allies when
they need us most. We are, in fact,
withdrawing from the world stage.
The Liberals have gone on to normalize relations with Russia despite Putin’s brazen land grab of
sovereign Ukrainian territory. The
Liberals, with their “go along to
get along” approach, have clearly
put their political goal of winning a
seat on the United Nations Security
Council ahead of promoting Canadian values abroad.
Conservatives believe in a principled foreign policy, which puts Canadian values of freedom, democracy, human rights, and the rule of
law ahead of all other concerns.
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville
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WHO HAS THE BETTER PLAN: YOU OR GOD?
doesn’t get much attention – JoDon’t answer too quickly.
seph the carpenter. He’s the forOf course we all know the
gotten man in the story, but not
“right” answer. We all know
by God. God hand-picked him
that God’s plan is better than
to be the guardian of His Son
our plan and that His ways
Jesus and the caretaker of His
are higher than ours, yadda
mother, the Virgin Mary.
yadda yadda. We know the
“Behold, an angel of the Lord
right answer in our head, but
appeared to him in a dream,
let’s be honest – it’s not alsaying, “Joseph, son of David,
ways easy to believe it, is it?
do not be afraid to take to you
What happens when your
Mary your wife, for that which
plans get changed against
your wishes? When the thing Father Anthony Messeh is conceived in her is of the Holy
Spirit. And she will bring forth a
you planned for doesn’t hapSon, and you shall call His name
pen the way you want it to or
in the timing you need? What happens when Jesus, for He will save His people from their
your «perfect plan» is turned upside down sins.” (Matthew 1:20-21)
against your wishes and the only one to blame Surely this wasn’t in Joseph’s plan. By this
point, Joseph was an old man – probably well
is God? What then?
Over the years I’ve realized that for whatev- into his 70s or 80s. He wasn’t getting married
er reason, many people aren’t convinced that because he was “in love” with Virgin Mary –
God’s plans are better than their own. Why who was no older than a teenager at the time;
should I pursue something (God’s will) when he was getting married because he needed
I’m not convinced that it is in my best inter- someone to take care of him in his old age.
That was how things worked back then.
ests?
I wish I could say that God’s plan will always The point is this: he had a plan for how we
wanted to spend the final years of his life and it
makes sense, but it doesn›t.
I wish I could say that God’s plan will always didn’t include this. It didn’t include delivering
makes us feel good, but it doesn’t do that either. a baby in a manger. It didn’t include changing
I wish I could say that God’s plan will always diapers that weren’t his own. And it certainly
make our lives easier and more comfortable, didn’t include a two year trip to Egypt to escape the wrath of a crazy king who wanted to
but I am quite certain I can’t say that.
But what I can say is this: God›s plan may not kill his baby.
«THIS WASN’T PART OF THE PLAN GOD!»
be EASIER, but it will always be BETTER.
Look back at the very first Christmas – when And in one fell swoop, his plans were destroyed.
Jesus was born. One of my favorite characters The Angel appeared, delivered God’s plan to
in the Christmas story is someone who usually him and just like that, everything changed. No

more easy life. No more comfortable future.
No more ordinary family. From that moment,
his life was never the same.
Was it easier? NO WAY!
Was it better? NO DOUBT!
As a Good Father, God doesn’t just have
“plans” for your life, He has dreams! Big
dreams! Extraordinary dreams! Super-sized
dreams that would make your head spin if you
ever had the ability to comprehend them.
“Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which
God has prepared for those who love Him.” 1
Corinthians 2:9
Too many Christians believe that God’s plan
for their life is just pain, misery and hardship.
Those might be parts of the plan, but rest assured that those are just steps along the path to
God’s glory in your life. As a child of God, He
has big dreams for you – extraordinary plans
for your life, filled with His glory and His
riches – all waiting for those who give themselves over to Him.
But be careful: God’s blessing doesn’t usually
come wrapped in a nice package. It comes in
the shape of a challenge of faith – something
you didn’t plan for but you have to trust Him to
get you through.
Don’t fall for the trap of thinking that your plan
is the best plan or the only one that can satisfy.
Our Father knows best [just like we tell our
kids right?]. We need to trust Him no matter
what His plan may be.
“For I know the thoughts that I think toward
you, says the LORD, thoughts of peace and not
of evil, to give you a future and a hope.” Jeremiah 29:11

Acceptance of Three Novices
at St. Anthony Monastery, Canada

On Sunday May 21st, 2017 (Pashans 14th, 1733 year of the martyrs, commemoration of St. Arsenius
the Great, teacher of the king's sons) with the blessings, guidance, and prayers of His Holiness Pope
Tawadros II, Pope of Alexandria and Patriarch of the See of St. Mark and lands of immigration, and
the head of Coptic monasticism, three novices were accepted at St. Anthony monastery:
Brother Sherif
Brother Mena
Brother George
They have been at the monastery for an approximate period of one year and a half.
His Grace Bishop Macarius, spiritual guide of the monastery and General Bishop of the Diocese of ElMinya, dressed them in the clothing of the novice, with the attendance of Hegumen Bakhomious
ElBaramousy, Abbot of the monastery.
In November 2013, H.H. Pope Tawadros II took the decision to consecrate the first Coptic monastery
in Canada. Construction has since begun as a step toward recognition of the monastery by the Holy
Synod. His Holiness laid the cornerstone for a church and monk's cells when he visited the monastery
on September 26th, 2014.
May the Lord bless every work for the glory of His Holy name, through the prayers of His Holiness
Pope Tawadros II, and his partner in the apostolic service His Grace Bishop Macarius.
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POP: The Power
of Positivity

Don’t shortchange our Military
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
Let’s talk about a concept I’ve decided to call ‘POP’
- The Power of Positivity.
Why POP? Well, honestly, it’s an easy acronym to
remember. But let’s just say that when you think
positive, you’ll feel more happy and motivated and this will make you POP with energy, ready to
face whatever life throws your way!
(Corny? Yes. Catchy? Yes. Will you remember it?
Yes. I rest my case).
“Be positive! Think positive!”
Two commonly said phrases that are meant to encourage us to remain optimistic as much as possible. I’ll let you in on a little secret: when I feel
down and hear these sentences, the last thing I can
ever do is think positive.
Imagine this: you’ve had a long, tiring day. You
are behind on so much work. You had a fight with
someone you care about. You feel a cold coming
on. Your bills need to get paid, your laundry done,
food cooked, and house cleaned. And now you
have a headache starting. Oh, and tomorrow, you
have an important event/test/presentation that you
haven’t even started preparing for.
Now imagine that you decide to confide this to
someone close to you. And all they can say is, ‘hey!
It could be worse. You just gotta think positive!”
As helpful as they are trying to be, that isn’t the
solution - well, not immediately, anyways. If we
are simply told to ‘think positive’, we cannot do
it in the face of adversary. Actually, it isn’t right
to ignore our emotions and frustrations, and to
try to crowd them out them with apparent ‘happy
thoughts’. Does this sound opposite to what we are
commonly told? Perhaps. Let me make it clear: It
is one thing to ignore your emotions and convince
yourself that you are actually quite happy, when inside, you are on the verge of breaking down. It is
quite another thing to acknowledge your emotions
and express them, and to then begin to see what
optimism you can infuse into your life.
Alright, now, let’s get down to business: why do we
even need to worry ourselves with thinking positive
thoughts?
Let’s continue with the above example: the tough
day. What if you’ve just expressed your emotions
- to yourself or to someone you love; Then, after
thinking for a while, you realize that though things
area tough now, they really could indeed be worse.
You’re behind on work - but you have a job, and
you are quite good at it. You may have had a fight
with someone you care about - but you know that
they care about you too, and that your relationship
is much stronger than this disagreement. You feel
as though you are getting sick - but generally, your
health is in good states. You aren’t prepared for tomorrow - but you either have time to do some work
now, you can talk to your boss/teacher/supervisor
about getting an extension, or you’ll learn a valuable lesson about time-management.
Not bad, huh? Now: did thinking positive magi-

cally change the situation and make all your problems disappear? No. And this is a key message I
want to get across, regardless of how blunt it may
seem: thinking positive or being optimistic isn’t a
miracle-worker: it will not make problems vanish.
It will not solve everything. It will not make us invincible. BUT, thinking positive will....
-help you see things the way they are, and not get
caught up ruminating about the challenges you are
facing
-aid you in making a plan of action to get started on
solving your problems, becoming more productive,
or developing your character and maturity
-motivate you to count your blessings and realize
that despite the bumps along the way, life truly is
full of little shining moments
The benefits of positivity extend beyond that. Many
studies have shown that the more you think positive (and train yourself to try your best to stay motivated and resilient, despite challenges), the easier
it becomes in the future. I love this quote from one
particular article: “The psychological broadening
sparked by one positive emotion increases the odds
that an individual will find positive meaning in
subsequent events and experience addition positive
emotions. This upward spiral can, over time, build
psychological resources and optimize people’s
lives” (Fredrickson & Joiner, 2001).
Simply put: think positive today = build strength
and motivation for tomorrow. Transforming your
thoughts of pain, misery, and hopelessness into
something positive will allow you to build up
strength for tomorrow. It will help you realize that
though this present moment (or day, week, year,
etc) is challenging, good thins have happened to
you before. And they will continue to happen, You
have the strength and power to do something - anything. And you can get through this obstacle, just
like you have done in the past. You WILL make it
through this tough day - look at it this way: the days
are passing by anyways. You can live with them
with negativity and anger, resentment and fear,
sorrow and hostility. OR, you can face everything
head-on with an open mind, loving heart, motivated
will, strong stamina, perseverance and hope.

Without question, the greatest responsibility of any government is to protect Canadians and defend our sovereignty. Brave men
and women across the country volunteer to
serve in the Canadian Armed Forces, selflessly putting our collective well-being
ahead of their own and they deserve our
support.
So there was much anticipation when the
Trudeau Liberals laid out their plans for
Canada’s defence spending. In fact there
was much hoorah made over their announcement to spend $62 billion over the
next twenty years for a ‘major expansion’
of the Canadian Armed Forces. Sounds
great, right? Hardly.
First off, the Liberals themselves had already significantly cut military spending over the last two years. In their first
budget, the Liberal government cut $3.7
billion for major procurement projects
until after the next election. Despite Liberal promises to the contrary, this has put
a complete stall on important projects like
the Arctic Offshore Patrol Ships, replacements for the CF-18s, the Cyclone Maritime Helicopter Project, and the Integrated
Soldier System Project, just to name a few.
More recently, another $9.5 billion was cut
in the last federal budget tabled just seven
weeks ago! Finance Minister Bill Morneau
defended these cuts by saying that the military is “appropriately provisioned” to address Canada’s needs.
Secondly, most of the remaining $48 billion had already been announced by our
previous Conservative Government. In
fact, only $14 billion of the $62 billion announced last week is “new” money, and
almost all of it will not be spent until after
the next election! This is creative accounting at its finest.
It was hard work for our previous Conservative Government to rebuild the Canadian Armed Forces after years of Liberal

mismanagement and neglect. During the
liberal “decade of darkness” the national
defence budget was cut by 20% and frozen
for ten years. Starting in 2006 we quickly
escalated the budget for the Department of
National Defence from $13 billion to over
$20 billion in 2014-15.
This included 5 new C-17 Globemaster
strategic airlift craft, 17 new C-130J Hercules tactical airlift craft, 15 Chinook helicopters, 100 new Leopard II tanks, upgraded Halifax frigates and Aurora surveillance
planes, and the National Shipbuilding Procurement Program worth $40 billion over
30 years to ensure long-term certainty for
Canada’s naval and Coast Guard procurement in the years and decades ahead.
In addition, we increased the annual escalator for National Defence’s budget to 3%
starting in 2017–18, as proposed in Economic Action Plan 2015. This increased
National Defence’s budget by $11.8 billion
over 10 years.
We established a comprehensive defence
policy through the Canada First Defence
Strategy and Defence Procurement Strategy. These policies set out a well-established
vision for the Canadian Armed Forces with
the objectives of delivering the right equipment to our military.
We also established a new Arctic Training Centre at Resolute Bay, a new Army
Reserve Company in Yellowknife, and increased the size of our Canadian Ranges to
approximately 5,000 members.
Canadians believe that in order to effectively defend our borders and our sovereignty, we must provide our Armed Forces
with the equipment they need to get the job
done. Conservatives agree.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship and Immigration. He resides in Richmond Hill, Ontario and can be contacted at
info@aorconservative.ca.

