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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
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905.771.0800
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لعالج التجاعيد
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سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
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�إحتفال مهيب لكني�سة مارمينا بهاملتون ملرور  25عام علي ت�أ�سي�سها
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�أربعة �أ�ساقفة وثالثني كاهن واملئات ميلئون �أحد �أكرب القاعات باملدينة
البابا توا�ضرو�س ير�سل تهنئة متلفزة  ،و�إ�شادة ر�سمية بجريدة «جود نيوز»
جود نيوز  -هاملتون
في مساء األحد ،السابع عشر من سبتمبر احلالي ،وفي قاعة «مايكل أجنلو» للمؤمترات
 أحد أكبر القاعات بهاملتون  -أحتفلت كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي ،بيوبيلهاالفضي ومرور  25عام علي تأسيس الكنيسة .وبحضور سياسي مشرف علي رأسه
«فريد إزنبرجر» عمدة مدينة هاملتون و مستشار دائرة  6حيث يقع مبني الكنيسة،
«توم جاكسون» ،ورئيس شرطة هاملتون« ،إيريك جيرت» ،وعلي اجلانب الكنسي ،أربعة
من األساقفة وهم نيافة األنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب كندا و األنبا إيليا أسقف
اخلرطوم وتوابعها و األنبا بوال أسقف طنطا و األنبا مرقس أسقف شبرا اخليمة ،وثالثني
من األباء الكهنة من مناطق مختلفة ،وحوالي قرابة اخلمسمائة شخص ،وبدأ احلفل في
اخلامسة وأمتد حتي التاسعة والنصف مسا ًء .وبعد شكر احلضور قدم كورال الكنيسة
فقرات ترانيم باملوسيقي ونالت اإلستحسان ،ثم مت عرض فيديو عن املراحل والصعوبات
التي واجهت الكنيسة حتي تتحول من مجرد مبني صغير لتصبح كنيسة شاهقة
كما هي موجودة األن .ثم مت عرض فيديو عن نشأة الكنيسة القبطية .بعد ذلك مت عرض
كلمة خاصة متلفزة من قداسة البابا تواضروس الثاني حملت تهنئة قداسته للقمص
متياس إبراهيم ولشعب الكنيسة ،وفي تلك الكلمة أيضا ً أكد قداسة البابا أن الكنيسة
ليست مجرد بناء بل حياة مع السيد املسيح .بينما قال األنبا بوال في كلمته أنه حينما
طلب منه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث ثالث كهنة للخدمة في املهجر لم يجد
من بني الثالث أفضل من القس متياس للخدمة بكنيسة مارمينا بهاملتون .وفي كلمته
شكر نيافة األنبا مينا القس متياس وجلنة الكنيسة شعبها علي مجهوداتهم عبر الـ
 25عام منذ تأسيسها ،وأشار إلي أن القديس مارمينا أصبح معروفا ً في كل العالم وله
كنائس عديدة .وأثناء اإلحتفال ذهب الكثير من احلضور لطلب الصالة من نيافة األنبا ايليا.
وتقديرا ً من الكنيسة جلريدة «جود نيوز» ،مت أختيار مكان جلوس رئيس حترير اجلريدة ليكون
في الطاولة األمامية مع عمدة املدينة ورئيس الشرطة ومستشار الدائرة  ،6والصيدلي
حسام ميساك واألستاذ جون قزمان أعضاء جلنة الكنيسة ،كم مت شكر جريدة «جود
نيوز» رسميا ً وتقدمي هدية لرئيس حتريرها املهندس أبرام مقار .وأسرة جود نيوز تنتهز
تلك الفرصة لتهنئ نيافة احلبر اجلليل األنبا مينا والقس متياس إبراهيم وجميع شعب
الكنيسة مبناسبة مرور  25عام علي الكنيسة وعلي هذا اإلحتفال اجلميل واملنظم

Plan Your Retirement
Townhouse in heart of Muskoka
Overlooking Muskoka River
2 BR / 3 BR Townhouses

For all inquiries please call:

289-400-1764
Phase 1
Ready by
Christmas 2017
Phase 2
Ready by
Christmas 2018
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اقرأ في هذا العدد ايضاً
عمدة أونتاريو كاثلني وين
تُهدد الرئيس األمريكي
دونالد ترامب  ...........ص 9
محكمة باكستانية
تقضي بإعدام مسيحي
أُدين بالتجديف علي
اإلسالم  .................ص 11
«شـــمس صناعيــــة»
تُضيء مدينة نرويجية ..
 ................................ص 21
لندن تعلن هوية
وجنسية منفذ ْي تفجير
مترو األنفاق  ..........ص 11

ARTS CENTRE
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�سنغافورة  ..قطار لن نلحقه!
يوم اخلمي�س ،الرابع ع�شر من هذا ال�شهر� ،أدت «حليمة يعقوب»
اليمني الد�ستورية ك�أول �أمر�أة م�سلمة رئي�سة ل�سنغافورة ،والرئي�سة
اجلديدة تنتمي �إيل املاليو وهي جمموعة عرقية من ال�شعوب
الأ�سرتونيزية ،يتكلمون اللغة املالوية ويعتنق �أغلبهم الإ�سالم
مبذهبه ال�سني .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو كيف �إ�ستطاعت
�أمر�أة ومن �أقلية م�سلمة ال تتجاوز  14باملائة الو�صول لهذا املن�صب؟.
كيف و�صلت �سنغافورة و�شعبها لهذا القدر من الت�سامح وهي الدولة
والتي يف عام  1965تنازلت عنها ماليزيا ب�سبب كرثة النزاعات
العرقية بني فئاتها؟ .يف احلقيقة �أن تلك الأ�سئلة هي جزء من �س�ؤال
�أكرب وهو «كيف و�صلت �سنغافورة �إيل ما هي عليه الأن من حت�ضر
وتقدم فقط يف خم�سون عام ًا فقط؟» .كيف و�صلت بلد ًا متخلف ًا
ت�شرتي املياة من جريانها ويعي�ش  70باملائة من �سكانها يف فقر مدقع
ويفرت�شون الأر�ض والع�شوائيات و�أكرث من ن�صف �سكانها �أميني �إيل
واحدة من �أ�سرع الأقت�صادات منو ًا بالعامل و�ساد�س �أعلي دخل للفرد
بالعامل  ،وثالث �أكرب مركز لتجاة النفط بالعامل ،ورابع �أكرب �سوق
�صرف �أجنبي يف العامل ،و�أقل الدول ف�ساد ًا بالعامل  ،ولديها �أكرث
املطارات واملواين �إزدحام ًا  ،وعدد ال�سياح القادمني لها �سنوي ًا �ضعف
عدد �سكانها .احلقيقة �أن الأجابة هي معجزة �أ�سمها «يل كوان يو»،
والذي مت تعيينه رئي�س وزراء يف �ستينيات القرن املا�ضي ،والذي �أول
ما بد�أ حر�ص علي توحيد الدولة لهدف واحد عرب زرع الوحدة
الوطنية بني الطوائف البوذية والطاوية وامل�سيحية والهندو�سية
من خالل �إزالة جميع الفوارق بني الأعراق والأديان والأجنا�س،
و�إختيار الأف�ضل لتويل الوظائف مهما كان �أنتماءه الديني  ،وطرد
ثقافة التع�صب و�إ�ستبدالها بثقافة تقدمي م�صلحة الدولة علي �أية

ابرام مقار

م�صلحة خا�صة لطائفة .بالإ�ضافة �إيل
مكافحة الف�ساد ومالحقة الفا�سدين وتطبيق
القانون علي اجلميع مب�ساواة ،وعلي اجلانب
الإقت�صادي �شكل «يل كوان يو» حكومة
بها �أف�ضل اخلرباء جلذب الأ�ستثمارات
الأجنبية .ولأنه كان م�ؤمن ًا بالإ�ستثمار يف
الأن�سان ،دفع �شعب �سنغافورة �إيل التعلم .وجعل املعلم هو املهنة
الأعلي دخ ً
ال بالبالد .وحول الع�شوائيات �إيل ناطحات �سحاب،
ف�أ�صبح  85باملائة من ال�سنغافوريني لهم �سكن حمرتم .وكل ما �سبق
من عدالة وم�ساواة و�إعالء القانون علي اجلميع جعل من التعاي�ش
بني طوائف عديدة متناحرة �أمر ًا �سه ً
ال و�أرتفعت قيم قبول الأخر،
وجعلت من�صب الرئا�سة بعد عقود من اخلالفات حمجوزة  -بكل
ت�سامح ونبل  -هذه املرة ملر�شحة من �أقلية املاليو ،لتعزيز ال�شعور
بال�شمول يف الدولة متعددة الثقافات .جتربة فريدة حمرتمة نحلم
ب�أن نراها يف وطننا الأم ،فلم نري بعد يف الوطن الأم من يقيم دولة
الت�سامح والتعاي�ش ومكافحة الف�ساد و�أختيار الكفاءات ومنع
التمييز ،ومازالت الأقلية القبطية تنا�ضل من �أجل حق امل�ساواة بينما
تنا�ضل الأقلية ال�شيعية والبهائية من �أجل حق احلياة .والطريف
يف الأمر �أن ال�شيخ �أحمد الطيب �شيخ الأزهر كل ما فعله �أمام هذا
املوقف املثايل هو �أنه هن�أ «حليمة يعقوب» باملن�صب ب�إعتبارها م�سلمة
وكان الأويل به �أن ي�شكر �شعب �سنغافورة علي هذا املقدار من
الت�سامح وقبول الأخر و�إعالء املواطنة ،ولكن من ال�صعب �أن تطلب
من م�ؤ�س�سة تُعترب منبع للطائفية والتع�صب �أن تقبل �أو تدرك قيم
التعاي�ش والت�سامح وقبول الأخر التي حتدث يف بقع العامل املتح�ضر.

SmileDental

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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للمال من �أف�ضال
وكم
ِ

بعض البشر يسرفون في
الثراء على البشرية تتفوق على
متجيد الفقر ،ويتلذذون بشتم
ما يعتبرونه مآثر الفقر بكثير.
خُ
املال والثراء واعتبارهما من
هل كانت تلك املترعات
أسس البؤس والبالء ،رغم أننا
العظيمة التي تنعم البشرية
إذا جئنا للحقيقة؛ سنجد
اليوم برفاهيتها ستظهر
أن الفقر هو املستحق لكل
إلى النور لوال دعمها باملال؟
محاوالت الفرار منه ونبذه،
هل كان من املمكن أن تصلنا
وأن الثراء ورفاهية املال أولى
أجهزة التكييف ،والثالجات،
زينب علي البحراني-
منه بالثناء والتمجيد ،فاملال
والطائرات ،والهواتف ،واملقاعد
السعودية
عز ،وقوة ،وقدرة على مساعدة
الكهربائية لعيادات األسنان،
الذات ومساعدة اآلخرين ،بينما
واحلواسب احملمولة ،وقاعات
الفقر طريق إلى الذل ،والضعف ،والعجز العرض السينمائي ،وشاشات العرض
عن مساعدة الذات فضالً عن مساعدة التلفازي بالصورة التي نراها عليها اليوم
الغير.
دون أن يدعم املال ابتكار تلك اخملترعات
مت غرس اإليحاء بأن الفقر خير من الثراء ،ثم تطويرها؟ هل كان من املمكن أن نصل
وأن الفقراء أقرب إلى اهلل من األثرياء في إلى مستوى رفيع في التقنيات العالجية
عامة الناس منذ زمن بعيد ألغراض والتجميلية والدوائية لوال األموال التي
عقول ّ
سياسية تستهدف احملافظة على واقع دعمت األبحاث اخلاصة بها؟ أم كان من
«النبالء» في عصور مضت من طموحات املمكن وصولنا إلى أرقى مستويات تغليف
الفقراء لالرتقاء إلى مرتبتهم ،وكي يظ ّلوا األغذية وتزيينها وتنوعها وسهولة وصولها
في مستنقعات الفقر التي تبقيهم إلى املستهلكني لوال حركة املال؟ أم أن
حتت رحمة أبناء تلك الطبقات اجملتمعية اجلامعات واملعاهد واملدارس ومراكز املعرفة
الرفيعة وفي خدمتها إلى األبد ،وباستغالل وبيوت إيواء األيتام ودور رعاية كبار السن
الدين وأبواقه البشرية استطاعوا ترسيخ ستشيد نفسها بنفسها أو ببركة الدعاء
هذا املُعتقد في العقل اجلمعي بوجه عام ،وحده دون تدخل النقود؟
صدقوا تلك الفكرة املال نعمة إلهية ثمينة ،تستحق تقديرها،
وبطبيعة احلال فإن من ّ
وانساقوا وراءها استحقوا تاريخ الفاقة واالمتنان لوجودها ،وشكر الرازق عليها،
واألحزان التي الحقتهم بعدها ،ألنهم قبلوا والسعي لالستكثار منها عبر الطرق
التأثر بها وتصديقها برضاهم ،واإلميان األخالقية املشروعة كي نعصم أنفسنا بها
الراسخ مبُعتقد معني في ذهنك ال بد وأن من االحتياج لشرار الناس ،وكي نؤدي دورنا
يقودك إلى واقع مشابه ملا آمنت به ويجذبه في رفد عجلة االقتصاد والتنمية مبا منلكه
نحو حياتك شئت أم أبيت ،ولو أنهم فكروا منها بدل أن ننتظر من مي ّول مشاريعنا
قليالً لوصلوا إلى نتيجة مفادها أن أفضال ويحقق أحالمنا وطموحاتنا بأمواله.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صر الأ�صيلة ()2

ال�سادة بع�ض �أقباط املهجر رفقا ببع�ض رجال
الدين امل�سيحي
مونتريال – عبد املسيح يوسف
ندرك أن بعض رجال الدين املسيحي
«األكليروس» يضعون أنفسهم أحيانا في
مرمي نيران االنتقاد بسبب رغبة السلطة في
توظيف بعضهم لتوصيل ما تريد من رسائل
للشعب القبطي .إال أن السلطة أصبح يخونها
التوفيق في أن ارتفاع املستوى التعليمي ومناخ
احلرية ،خاصة ألقباط املهجر ،الذي يعيشون
فيه ،أصبح يجعلهم ال يخضعون كلية لرجال
الدين في توجيهاتهم ومطالبهم ،التي تتوافق
مع السلطة .هذه املقدمة ،بسبب زيارة الرئيس
السيسي للواليات املتحدة حلضور اجتماعات
األمم املتحدة ،وحترك الكنيسة املصرية ،خاصة
القبطية األرثوذكسية واإلجنيلية حلشد
املسيحيني املصريني في أمريكا للتظاهر من
أجل الترحيب بالرئيس السيسي.
نعم الرئيس السيسي ميثل رمزا ملصر ،يجب
الترحيب به ،ملن يريد اخلروج والترحيب ،ولرجال
اإلكليروس كل احلب والهيبة واالحترام ،ولكن
ال يجب أن يتجاوزوا دورهم الروحي والديني،
للقيام بأى أدوار سياسية ،خاصة وأن السيد
املسيح كان له موقف واضح :اعط ما هلل هلل
وما لقيصر لقيصر ،مبعني أنه ال سياسة في
املسيحية .وأنه عندما اشتغلت الكنيسة
بالسياسة في أوروبا في العصور الوسطي،
كانت مرحلة حالكة علي كل أوروبا قبل أن
يأتي عصر النهضة والفصل بني الدين والدولة.
كنيستنا القبطية ،كنيسة شامخة ،وحتظي
بالعراقة والقدم والعشق من قبل ابنائها.
إن كنا نتفهم أنه رمبا تكون هناك مطالب
مباشرة من بعض األجهزة لرجال الدين
املسيحي لتعبئة األقباط في امريكا واملهجر
لدعم رمز مصر.
باملناسبة ،األقباط في املهجر يعشقون مصر،
وال يختلف أحد علي وطنيهم ،لكنهم في
النهاية يرون مثل كثيرون أن هناك مالحظات
عديدة علي أداء الرئيس السيسي واحلكومة
جتاه ملف معاملة األقباط فعليا كمواطنني
فعليا وليس مجرد زيارات للكاتدرائية والتهنئة
بالعيد ،وممارسة حرية العبادة دون قيود أو
إرهاب من قبل قوى السلفية املتطرفة ،التي
تهيمن علي مفاصل الدولة املصرية ومختلف
محافظات مصر في الصعيد والوجه البحري.
علي اجلانب اآلخر ،هناك عتاب علي أقباط
املهجر ،خاصة وأن السادة بعض اقباط املهجر
يجب أن يترفقوا برجال الدين وحشدهم
لألقباط في املهجر الستقبال السيسي ..
الكل يعرف أن رجال الدين املسيحي يتجاوزون
دورهم الروحي والديني  ..وهناك أكرر مالحظات
علي أداء الرئيس السيسي  ..لكن انتقادات
بعض أقباط املهجر وطريقتهم تفكرني
باملقولة واالنتقاد ،املنتشر في أوساط أقباط
مصر ،الذي يوجه ألقباط املهجر« :توقفوا عن
التبول علينا من اخلارج  ..واللي عايز يناضل
يجي مصر ،ويورينا هيناضل ازاي»  ...علي الرغم
من نبل هدف اقباط املهجر وهو إصالح أحوال
األقباط ...
ملاذا ال جند طرقا أكثر واقعيا حتقيق هذه

األهداف النبيلة ألقباط مصر واملهجر ،ليصبح
املسيحيون مواطنني كاملي املواطنة وفق حوار
وطني يحدد أدوار رجال الدين وقيادات األقباط
في مصر واملهجر ..
بصراحة الواحد غير متفائل ان املتواجدين علي
الساحة ممكن أن يقدموا أى إصالح أو تقدم.
وكثيرا ما أتساءل وقد تظاهر كل األقباط
علي مختلف موافقهم -من بعض رجال
األكليروس ،ولن أقول الكنيسة ،ألن الكنيسة
كمؤسسة لها كل احلب واالحترام ،واالتفاق-
لتأييد الرئيس السيسي في أول زيارة له ،قبل
أن يظهر تعاطفه غير املعلن مع السلفيني،
إرضاء لهم وأفعالهم اإلرهابية جتاه األقباط في
مصر ،وخاصة املنيا.
ملاذا ال تخرجون من الدوائر املغلقة التي
تتحركون فيها ،وال يوجد فيها إال أقباط ،ملاذا
ال توسعون الدائرة وتضمون مجموعة من
الشخصيات املصرية الوطنية املؤمنة بالدولة
املدنية ،وحتاولون مبا متلكون من قوة ناعمة
ألقباط املهجر والشخصيات الوطنية املصرية،
والتي أقصد في أغلبها الشخصيات املسلمة
املستنيرة ،تكوين كتلة من القوة الناعمة،
تستطيع أن تنسق مع اجلهات املعنية،
لالجتماع مع الرئيس السيسي ،والتناقش
معه حول القضايا الوطنية ،للدولة املدنية،
دولة املواطنة ،وهنا لن يقال أن الرئيس خضع
جلماعة طائفية لالجتماع معها ،هذا ليس
حلم ،ولكنه اقتراح واقعي صعب .بالطبع
احللول لن تأتي في أول اجتماع لو حدث ،ولكن
ستحقق مكاسب متدرجة ،في صالح الدولة
املدنية ،دولة املواطنية وحقوق اإلنسان.
إن خالص مصر من قوى الشر ،وقوى اإلرهاب
السلفية وغيرها مثل اإلخوان ،لن يتحقق إال
بتكاتف اجلميع مع أجل مصر ،ولكل املصريني،
وليس من أجل املسحيني فقط ،أو املسلمني
فقط ،خاصة وأن هناك قطاعات من املصريني
املسلمني ،تري أن املسيحيني في بعض األحوال
يحصلون علي أكثر مما يستحقون ،ويكنون كل
الكراهية والبغض للمسيحيني.
هذه احلركة املصرية الوطنية ،يجب أن تقدم
إعالن مبادئ يعمل علي إعالء شأن املواطنة
والدولة املدنية ،وفق احترام أسس الدولة
املصرية ،والتقدير لرئيس الدولة ،باعتباره
رمزها ،والسبيل الوحيد إلرساء قواعد الدولة
املدنية ودولة املواطنة.
مبادئ التحليل السياسي ،ال نستطيع الدخول
في نوايا املسؤولني ،ولكن لو جنحت هذه احلركة
الوطنية املصرية ،في اثبات مدى تأثيرها
اإليجابي في دوائر صنع القرار املصري وفي بالد
املهجر ،سيكون من الطبيعي واملنطقي أن
يري جدوى الرئيس وبقية املسؤولني التناقش
معها ،واالستماع إلى مطالبها ومناقشة
واقعية التنفيذ من عدمه ،إما اذا بقيت هذه
التجمعات مجرد جتمعات إعالمية ومؤمترية،
فسيبقي احلال علي ما هو عليه ،دون تقدم،
مع ترك اجملال العام لهيمنة قوى السلفية
والتطرف ،التي سيطرت علي عقول وإعالم
ومفاصل ومؤسسات مصر األصيلة.
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إلـى ابـن الشيـطان..

أثبتت اجلماعات السلفية أنها أكثر إخالصا ً للدعوة السلفية التي أطلقها

حتمل اسم األسد اخلارج من سبط
مؤسسها وقائدها واألب الروحي جلماعاتها وعصاباتها محمد بن عبد
أبليس خصمنا!
الوهاب انطالقا ً من جبال ووديان وصحاري هضبة جند في شبه اجلزيرة العربية
متحصن أنت في جحور الصخور
إذ رفض بن عبد الوهاب في حياته تسمية دعوته بالوهابية وأطلق عليها
املدببة ،كاحلية األزلية!
“الدعوة السلفية”
أذنابك منتشرون في كل األرض!
كما أن اجليل األول من شيوخ الوهابية وزعمائها قد رفضوا هذه التسمية
ينحازون إليك بإخالص فريد ،في ورع
التي أطلقها عليهم الراحالة املستشرقون وأركان الدولة العثمانية وكتابها
احلقد ،والبغض ،والكراهية!
إال أن اجليل الذي أسس الدولة السعودية الثالثة من الوهابيني قد استجاب
يبنون بيوتا ً لعبادتك ،كمراع خصبة للوحوش البشرية!
لذلك عندما أطلق علي العصابات التي مت تشكيلها في “هجر” جند بقيادة
حمدى عبد العزيز
يصغون إلى صوتك ،حامالً آذان املوت!
“اإلمام عبد العزيز بن سعود” حتت مسمي (اإلخوان الوهابيني) وبدعم من
يغتسلون بالدم البريء املسكوب على األرض!
اخملابرات البريطانية متثل في توفير السالح وتدريب هذه العصابات بواسطة
ضابط اخملابرات البريطانية “شكسبير” والذي خلفه بعد مقتله الغامض اجلنرال “فليبي” كما قررت احلكومة يتجهون إلى قبلة اخلراب!
البريطانية راتبا ً قدره  500جنيه استرليني لألمير عبد العزيز بن سعود الذي سيصبح فيما بعد “سلطاناً” ثم يصلون بفحيح احليات ،والعقارب :عاقب ..قاصص..
“ملكاً” بعد أن كان “أميراً” من األمراء السعوديني املقيمني بالكويت بعد انهيار الدولة السعودية الثانية
يتّم!...
وهكذا أصبح اسم احلركة الوهابية مقترنا ً بخلفاء وأتباع محمد بن عبد الوهاب وأصبحت الوهابية هي األسم ويؤدون تواشيحهم الراقصة على آالت نعيق البوم
الذي يطلق علي أنصار دعوة بن عبد الوهاب السلفية الفاشية
السيئة السمعة!
بينما في مصر متسك السلفيون برغبة بن عبد الوهاب وجوهر دعوته باعتبار أنهم “الفرقة الناجية” التي هي علي ميارسون معركتك مع ال ُعزّل ،والضعفاء ،وحاملي
طريق بن عبد الوهاب والتي حتمل تسميتها جوهر الدعوة الوهابية بأن “الفرقة الناجية” أو “الطائفة املنصورة” السعف وأغصان الزيتون!
هي من تسير (دون حتريف أو استجابة ألية مستحدثات زمنية) علي نسق مجتمع “السلف الصالح” أي الرسول ميارسون خستك مع الطفل ،واملرأة ،والشيخ املُسن!
والصحابة وتابعيهم من اإلئمة األربعة وعلي رأسهم احمد بن حنبل ثم ومن بعدهم “شيخ اإلسالم  -بن تيمية” ميارسون نذالتك مع رجال أنقياء اصطفاهم الرب،
وتلميذه “ابن القيم اجلوزية” وانتها ًء بآخر حبات عناقيد السلف الصالح الشيخ املسلح محمد بن عبد الوهاب
ال يعرفون سوى ااحلب،
الوهاب
أما األخوان املسلمون فقد حافظوا علي العناصر اجلوهرية للدعوة السلفية التي قال بها بن عبد
وال يُغ ّردون إال بالود،
طبيعة
لكنهم فضلوا إعادة ترتيب األعمدة الفكرية للدعوة الوهابية حسب أولويات مرحلية تتناسب مع
وال ينشرون غير السالم ،والطمأنينة!
ووديان
وهضاب
اإلختالف اجلغرافي والبيئي واإلجتماعي والثقافي للمجتمع املصري عن مجتمع صحاري وجبال
مجدك مجد األشرار يُدعى.
والتنظيمي
احلركي
اجلزيرة العربية  ،وقد اهتم اجليل املؤسس جلماعة اإلخوان املصرية كذلك أكثر باجلانب
وأشرارك يجوبون في ظالمك املعصوب الرؤية،
لهدف
والوصول
املصري
واإلستراتيجيات الدعوية الدعائية الطابع التي ميكن أن متكنهم من النفاذ إلي اجملتمع
يقتحمون بيوت اهلل،
الوهابية
السلفية
الدعوة
إقامة دولتهم اإلسالمية املزعومة توطئة لتحقيق الهدف النهائي الذي أطلقته
ال يهزهم خشوع املصلني،
بإقامة دولة اخلالفة اإلسالمية املقترنة بالوصول إلي نحت عالقات وثقافة إجتماعية تشكل استنساخا ً تصوريا ً
وال تنهض أرواحهم على ترانيم فرحهم السماوي!
جملتمع السلف الصالح
بل حتتد روحك التي في قلوبهم احلجرية،
وهذا هو بالضبط سر خروج الدعوة السلفية الوهابية علي اخلالفة العثمانية ووصمها بدولة الشرك
ولذلك أبقي حسن البنا علي كلمة (اإلخوان) كمدلول يحقق متانة الرابط التنظيمي للجماعة متاما ً كما أرادت
احلركة الوهابية عبر إطالق تسمية (اإلخوان الوهابيون) علي عصاباتهم القتالية التي تشكلت في هجر جند
كما أنه عندما أحلق البنا كلمة (املسلمون) بكلمة (اإلخوان) تسمي ًة جلماعته  ...كان يؤكد باستخدام (ألف والم
التعريف والقصر في ذات الوقت) في (املسلمون) علي اعتبار أن عضوية جماعته هي معيارية اإلسالم وأن جماعته
هي مايقوم الدليل الدامغ علي كونها كبنية تأسيسية جملتمع أهل السنة واجلماعة هي النسخة املصرية من
(الفرقة الناجية) وهي بالتالي (الطائفة املنصورة)

Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time
*month

Only $11.99

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

No contract
No Credit Check
No Hidden fees
Free Smart Phone app
All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتحدث العربية

•
•
•
•

بقلم :عـادل عطيـة
آمرة أهل الكلمة أن يعزفوا حلن
الهزمية،
وأن يؤمنوا بشخص أصبح في ذمة
التراب!
لكنهم بإباء ،وشمم ..يرفضون!
حطموا قيثاراتهم أمام عذاباتك
القاسية،
وأعلنوا برسوخ ،كالضوء:
ان أوالد اهلل ال يركعون إال للصالة!
لم ترهبهم ن ّوات عقاباتك املتعجرفة،
وال رؤية االشالء املُمزّقة ،التي تتحدى الكلمات
والوصف!
...،...،...،
ليتك وزبانيتك تتركون الظل؛ ألنه يوجد نور!
ليتك وطواغيتك تتركون الشيطانية؛ ألنه توجد
مالئكة!
ليتكم تبكون مبرارة من أجل األيام التي أكلها جراد
الشر،
تاركا ً لكم قرابني مجازركم إلله ال يعرف معنى
اإللوهية!
أعلنوا ـ اآلن ـ التوبة النصوح،
وأطلبوا الصفح والغفران من اإلله احلق،
حتى يتمكن اهلل من استرجاعكم إلى حضن
اإلنسانية!
وأن تروا أرواح الذين مزّقتم أجسادهم بالسيف،
ووطئتم عليها بوحشيتكم املتزايدة،
وهي تبتسم لكم في ذات املكان ،الذي أنطلقت منه
أرواحهم اخلالدة!...

هام لأ�صحاب الأعمال يف كندا

بإعالنك معنا في جريدة «جود نيوز» الكندية حتصل علي ما يلي:
•إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع
املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
و أتاوا
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
•إنتشار إعالنك عبر تواصل  95ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» الكندية جريدة حتترم القارئ و املُعلن  ،وتصدر عن
مؤسسة ال تهدف للربح  ،وجميع صفحاتها باأللوان
جريدة «جود نيوز» الكندية تقدم أرخص األسعار لنشر األعالنات
لتفادي أية أعباءات مالية علي أصحاب األعمال

�شارك معنا النجاح و �أ�ستفد منه
�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�صيف :

1-844-355-6939

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

عقارات نيوز

خلمسون
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بقلم:مدحت سابا

سوق التجارى

 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
إيجاره في اجملال التجاري و الذى يشمل
مربع قد
الوحداتقدم
كانتأنعدد215,353
Toronto
اعلنت
6,476متوحدة.
املباعة
Realحيث
2014 Estate
 Boardمن عام
نفس الفترة
ملعلن عنها خالل
املنازلذلك بانخفاض قدرة  49.6في املائة
 , 1917و
اغسطس
شهر
خالل
وذلك
املكاتب
و
التجاري
و
الصناعي
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع
االيجار لكل القطاعات.
مالحظة
وذلكمع
املاضي.
العام
منمن
الفترة
بنفس
مقارنة
اسعار فى
فىاملائة .و
زيادةفى
قدرة 8.4
بأرتفاع
املاضى
العام
الشهر
لنفس
 616,241دوالر دوالر
منفي املائة مقارنة بنفس الفترة من
الشهر48.3
لنفس قدرة
انخفاضدوالراملبيعات
السوق
شهد
فقد
املبيعات،
حيث
من
تفع متوسطاما
سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة 550,825
العام املاضي ،وتفاتت االسعار حسب اجملال.
ره  12.4فى املائة.
.
ملوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
Leased Square
Feet
اجمالىLease
نسبة  70باملائة من Rate
السكنية في
 Averageمتوسط سعر البيع للشقق
املبيعات .وكان
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Changeوصل
تورونتو فقط
ا العام لل 385,506%GTA
Changeدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة %
2017
2016
2017
2016
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
IndusIndusع قدره  1.50فى املائة.
139,658
233,770
-40.30%
$6.65
$6.33
5.00%
trial
trial
فة املناطق:
ComCom68.70%

$23.37

$13.86

mercial

-70.40%

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
-39.80%
Office
$17.86
\$14.03 6LQJOH)DPLO
27.30%
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO
7RZQK
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

-49.60%

132,605

60,627

36,509

Office

 427,002

215,353

Total

















+DOWRQ5HJLRQ




 .Avg. Sale

Price Per Sq.
Ft










Aug.

Change
%


2016


$151.01
-40.80%






trial

Change %
<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
15 2UDQJHYLOOH
-33.30%

\6RXWK6LPFRH&RXQW

Com$190.37
mercialاألرقام حسب اجملال ,فقد
$334.94فقد تفاوتت
املكاتب املؤجرة
 75.90%التجاري و
لذى يشمل الصناعي و
-51.60%

31

خالل MLSو ذلك
 2015$399.77من
$452.86شهر أكتوبر
قد اؤجرت خالل
ى  311,943قدم مربع
-57.10%بإنخفاض14
Office
-11.70%

م الى:

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

1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

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





















+DOWRQ5HJLRQ

10

Industrial










3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR














'XUKDP5HJLRQ

15

Commercial











2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW
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Office

31

Total

Aug.
2017

Aug.
2016

برجاء ارسال اسألتكم الى:

7

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

Mortgage Agent

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

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

 3232

Office : 416 391


<RUN5HJLRQ

Fax.: 416 391
 0319



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.

توني كامل

Atef Nekhil



75(%7RWDO

-48.30%كان سعر
فس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و
 14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
صل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
املقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
 soarin.homes@ gmail.comو
املائة والي
استفسارتكم
اسألتكم و
اجملال ارسال
برجاء
إنخفض سعر
املبيعات مبقدار  43.5فى
الصناعى إنخفضت
ال التجارى ,ففى
الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
عليهالنفس
 148.16دوالر
 137.90دوالر مقارنة
تباعا.
سوف باجيب
فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
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
60

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:
$SDUWPHQW

&LW\RI7RURQWR

Aug.



mercial

Sales 3HHO5HJLRQ


2017

Indus$89.37


مقطتفات إخبارية

بقلم :مدحت سابا

39,186

75(%7RWDO

عقارات نيوز

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

اجلرانيت ....وتأثرية ع
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

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

77

عامل العقارات

والت�سعــون
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عقارات نيوز

زيادةالصحة
اجلرانيت ....وتماذاأثريةبعدعلى

�إعداد� :إدوارد يعقوب

معدل الفائدة على القروض العقارية؟اعداد  :ادوارد يعقوب

اسعارسرطان
خصوصا
لصحة
أسعارانها
البعض
استخدمه
الطبيعية
األحجار
يعتبر
الفائدة
األنسانكندا
خفض بنك
تهديدا ان
تسبببدا بعد
العقارات
اجلنونى في
معدلوقداالرتفاع
يالحظ ان
اصلبالفائدة
منأسعار
اجلرانيتتغير
املتتبع لتاريخ
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
مرتني متتاليتني في عام  2015حيث كان متوسط سعر البيت في تورونتو حينئذ  $552,575بينما املتوسط االن  $732,292الن هذا
فى صحة
آخرون
آخرى هناك
األيامناحية
املشع.هذهومن
اخلارجى
ايضا
واستعمل
الضخمة
العامني
يشككون في
يتكرر ما حدث
املتوقع ان
وليس من
ولكن ولت
والكساءعقارى.
للبناءالخذ قرض
كمادهمؤهال
املشتريني
كبير من
دخل قطاع
جعل
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
السابقني بعد ان رفع بنك كندا سعر الفائدة مرتني متتاليتني هذا العام آخرها األسبوع املنقضى وهناك احتماالت قوية ان ترفع
لصالح واألبحاث
االيجارالصحة
خطرا على
وأيضاالتى
النسب
تصل الى
التشطيبات
لفخامة
كعنوان
املطابخ
مناضد
اسطح
املستاجر
متثللوائح
حتسني
األجانب
املشترياتال على
اصدار ضريبة
صحيح ان
القريب.
املستقبل
آخرى في
مرة
تعمقا
اكثر
ابحاث
الى
يحتاج
واملوضوع
مستمرة
مازالت
واألحواض
املطابخ
فى
استعماله
فى
ء
د
ب
للمنازل.
الداخلية
َ
ُ
صحيح انها سببت نزول األسعار الذى يتوقع بعض احملللني ان يستمر حتى نهاية الشتاء ولكن على أسوا الفروض اذا حدثت زيادة
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
السنتني املاضيتني.
في األسعار قبل ذلك التاريخ فانها لن تكون بنفس الطريقة التي شاهدناها في
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
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عـقـارات
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People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
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

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

SOLD

SOLD

Richmond Hill

Sales Representative

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

LD Services inc.
Buy & Sell in 5 Days PrimeSORealty
*Brokerage
with
NO
RISK
Richmond Hill
2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
Hill
Call for Details
Richmond LHill
SO D
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell
: (416) 843-6618
)Cell : (647
778-6948
SOLD
SOLD
SOLD
ZLWK125,6.
Office: (416) 298-8200
Fax: (905) 721-0467
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill

LD
Each office is Independently owned
and operated
SO
Vaughan

D

SOL
2014 North York

416-846-9450

Vaughan

OLD

S
Markham

Ashraf Messiha

Independently
Broker
, M. Sc. owned
Arch. and operated

North York

Markham
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صحيفة «سودويتشه تسايتوغ»

أصغر كتاب في العالم

ميلك متحف موسكو للفنون التطبيقية أصغر كتاب في العالم،
عنوانه «القرصان» .وهو يضم مختارات من قصائد الشاعر األوكراني تاراس شيفتشنكو ،ويبلغ حجمه
املتناهي الصغر ستة أعشار املليمتر املربع ،وينطوي على  12صفحة فيها أربع قصائد ال ميكن قراءتها إال
من خالل اجملهر (ميكروسكوب) ،اذ يبلغ قياس كل حرف 0025ر .من املليمتر ،وغالف الكتاب ورقة وردة ،وهو
مربوط بخيط في سمك خيوط العنكبوت .ويعود صنع هذه النسخة إلى مهندس سوفييتي من مدينة
كييف يدعى نيكوي سيرجيفتش زياردريستي ،الذي أعد بنفسه كل األدوات التي استلزمها هذا العمل.
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

صحيفة “واشنطن بوست”

حتسني احلليب

بعد أن اصدرت حكومة جنوب أفريقيا الئحة حتدد املستوى األدنى من
اجلودة الذي يجب توافره في احلليب املعروض الستهالك اجلمهور ،استمر
بعض املزارعني في توريد كميات من احلليب تقل جودتها عن املستوى
القانوني إلى احدى تعاونيات صناعة االلبان ،فاضطرت التعاونية الى رفض تسلمه .وحني اجتمع مجلس
ادارة التعاونية ملناقشة املشكلة ،ضرب أحد االعضاء بقيضته طاولة االجتماع وصاح بلهجة حاسمة:
سيدي الرئيس ،آن لنا أن منسك بالثور من قرنيه ونطالب بنوع أجود من احلليب!».
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

مجلة “طبيب األسرة األمريكية”

انفجار زجاجات الشراب الغازي

في صحيفة «الرابطة الطبية االمريكية» ،يصف الدكتور بول بيرجسون وزمالؤه ثالث حاالت اصيب فيها
بعض األفراد بجروح ثخينة من جراء انفجار زجاجات الشراب الغازي.
في سنة واحدة عولج  32000شخص بسبب اصابات ناجمة عن انفجار زجاجات املياه الغازية تلقائيا أو
عن اندفاع غطاءات الزجاجات او تناثر الزجاج ،ومع أن االسباب الدقيقة لالنفجارات ال تزال غير واضحة (قد
يكون تكرار استخدام الزجاجات التي تعاد فارغة العادة استعمالها سببا في حدوث عيوب بنيوية) ،فقد
اقترحت تدابير وقائية متعددة :حفظ الزجاجات في مكان بارد ولكن ال يصل إلى درجة التجمد ،وجتنب رج
الزجاجة  ،وتوجيهها بعيدا ً عن اجلسم عند نزع الغطاء.

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

Suite A2, 146 Lakeshore Rd West, Oakville, L6K 1E4

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

Phone : 289-837-4747

صحيفة “لو هيريسون” الفرنسية

احلائط املسكني

قال سلفادور دالي« :الفن احلديث هو ان تقرر شرائ لوحة تخفي بها جزءا من احلائط حيث بدأ الدهان
يتساقط وبعد أن تفحص  50لوحة ،تقول لنفسك :لكم كانت األفضل في احلقيقة أن اترك احلائط على
حاله».
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

وكالة الصحافة األملانية

متثال للجدات

وافقت السلطات الصربية على اقتراح قدمه ممثلو احد األحياء
 ،السكنية في العاصمة بلغراد القامة نصب تذكاري للجدات،
يحمل العبارة اآلتية« :للجدارة الفائقة في تربية األحفاد
ورعايتهم» .وسيقام هذا النصب في أحد متنزهات بلغراد ،حيث
تنشغل اجلدات برعاية الصغار.
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

صحيفة “بابلشرز ويكلي”

رسالة الكاتب

متنح «جائزة إرنست همنغواي» سنويا ً ألفضل رواية منشورة .وعندما تسلمت الكاتبة بوبي آن مايسون
جائزة همنجواي عن كتابها «شيلو وقصص أخرى» ،قالت في كلمتها« :والدي مزارعان لم يحظيا بفرصة
الذهاب إلى املدرسة ،لكنهما فعال املستحيل لكي تكون لدي كتب واذهب إلى اجلامعة .مع جهلهما الى
أين ميكن أن يؤدي قليل من العلم لكنهما كانا يخشيان إن أنا جنحت أن اتغ ّير واخجل بهما.وهما ليسا من
علي أن اشرح لهما من هو همنغواي عندما اخبرتهما عن اجلائزة لكنهما مع ذلك قرأا
قراء الروايات .وكان ّ
قصصي واهتما لها وتعاطفا معها ووجدا فيها شيئا من واقع حياتهما .وهذه اكثر اجلوائز ارضاء لي ،فما
كوالدي في العالم الذي اتيت منه.
حاولت أن أفعله هو اسماع صوت اناس
ّ
ً
اردت أن اقول هذا لكم ،أيها احلاضرون الرفيعو الثقافة أدبيا ،ألنكم باختيار روايتي ملنحها هذا الشرف امنا
تقولون لي انكم سمعتم صوتهما ،واريدكم ان تعلموا انهما يسمعانكم أيضا .أشعر كانني انقل رسائل
بني عاملني نختلفيم .وهذا دور جيد يضلع به كاتب.

9
كاثلني وين تهدد دونالد ترامب
باملعاملة باملثل علي سياسة
«أشتري من أمريكا»
هددت رئيسة وزراء أونتاريو كاثلني وين بفرض
حواجز جتارية مماثلة في أونتاريوعلي املنتجات
االمريكية إذا أختار الرئيس االمريكي دونالد
ترامب تنفيذ سياسة «أشتري من أمريكا»
وقالت كاثلني وين في مقابلة معها في
السفارة الكندية في واشنطن انها أبلغت
السكرتير التجاري لترامب بانها سوف ترد
باملثل اذا لزم االمر ولكن ال نريد أن نفعل
هذا ،وقالت اذا نفذت سياسة «أشتري من
أمريكا» وأثر هذا علي الصناعة والتجارة
في أونتاريو فسوف نضع حواجز للمنتجات
االمريكية وهذا سيخلق حرب جتارية وضرر
حقيقي لكال اجلانبني ونحن نريد جتنب هذا
 ،وقالت أن سياسة «أشتري من أمريكا»
تتطلب من احلكومة االمريكية ان تستخدم
منتجات الشركات االمريكية في مشاريع
احلكومة وال تشتري منتجات كندية او من
بالد أخري وكان ترامب قد تعهد مبواصلة
برنامج الشراء من أمريكا وتعيني االمريكان
في الوظائف  ،ويحاول وضع قوانني جديدة
ملعاهدة التجارة احلرة بني امريكا واملكسيك
وكندا «نافتا» .وحتاول حكومة ترودو مقاومة
هذا قائلة إن واحدة من أهم أولويات نافتا
هي احملافظة علي االنفتاح الكبير لشراء
احتياجات احلكومة  ،وتسعي كاثلني وين
بزيارتها الي وشنطن الي تعزيز العالقات بني
اونتاريو و الواليات االمريكية.

أونتاريو تتبرع بي  ١٥٠الف دوالر
الغاثة املتضررين من إعصار إيرما

قالت رئيسة وزراء أونتاريو كاثلني وين في بيان لها
يوم الثالثاء  ١٢سبتمبر أن أعصار إيرما هو كابوس
صار حقيقة ملاليني الناس ،وانها بعثت برسالة الي
حاكم فلوريدا تبث فيها تعاطفها ودعمها للوالية
 ،وقالت ان أونتاريو تساند احلكومة الكندية في
تقدمي املساعدات وانها تبرعت بي  ١٥٠الف دوالر
للصليب االحمر الكندي ملساعدة الناس في جزر
البحر الكاريبي علي التعافي .وكان عدد القتلي
من اعصار إيرما قد بلغ  ٤٧فرد منهم  ٣٧في جزر
البحر الكاريبي و  ١٨في فلوريد وجورجيا وجنوب
كارولينا وقالت كاثلني وين ايضا انها باسم
سكان أونتاريو تقدم تعاطفها القلبي لكل الذين
يعانون في اعقاب االعصار املدمر وشجعت اجلميع
علي التبرع الشخصي للصليب االحمر الكندي ،
هذا وقد قام فريق من العاملني في شركة كهرباء
«هيدرو وان» مع معداتهم بالسفر الي فلوريدا
للمساعدة علي أعادة الطاقة الكهربائية ملاليني
الناس هناك
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الواليات املتحدة ليست ملزمة بالدفاع عن كندا في حالة
الهجوم بالصورايخ علي امريكا الشمالية
أستمع مجلس الدفاع في مجلس العموم يوم اخلميس  ١٥سبتمبر
الي اجلنرال بيير سانت أمند وهو نائب قائد الدفاع اجلوي في أمريكا
الشمالية ومسؤول عن الدفاع اجلوي والبحري في شمال أمريكا عن
قدرة كندا للدفاع عن نفسها في حالة هجوم صاروخي من كوريا
الشمالية وقال اجلنرال أن الواليات املتحدة ليست ملزمة بالدفاع
عن كندا في حالة هجوم بالصواريخ الباليستية .وكان مجلس
الدفاع الوطني قد عقد جلسة سريعة ملناقشة تصاعد تهديدات
كوريا الشمالية الستطالع أراء القادة العسكريني وكبار مسؤولي
الدبلوماسية واالستخباراتية فضال عن اخلبراء االكادمييني بعد التجارب الناجحة لكوريا الشمالية في
إطالق صواريخ عابرة للقارات واخرها الصاروخ الذي حلق فوق اليابان وهبط في شمال احمليط الهادئ
والذي حلق علي إرتفاع  ٧٧٠متر و سافر مسافة  ٣٧٠٠كيلومتر .وكان السياسيون يظنون أنه إذا توجه
صاروخ ناحية تورنتو او فانكوفر او مونتريال سوف تسقطه الواليات املتحدة ولكن اجلنرال بيير قال إن
هذا غير مضمون ألن قرار باسقاط صاروخ سيكون وليد اللحظة من قبل القادة السياسيني االمريكان
 ،وحاول مارك جوزديكي مساعد نائب وزير االمن الدولي للشؤون العاملية بكندا ان يكون متفائال وقال
أن كوريا الشمالية تري كندا دولة مساملة وصديقة وليس هناك تهديدا مباشرا لها ولكن نظام كوريا
الشمالية ميثل تهديدا خطير لالمن العاملي واصدقائنا في كوريا اجلنوبية واليابان وقال أن هناك دالئل
بان كوريا الشمالية مستعدة ألجراء محادثات اذا لم يكن هناك شروط مسبقة .ولكن الناقد من حزب
احملافظني قال انه صدم لسماعه أن كوريا الشمالية ال تنظر الي كندا كعدو محتمل وهي التي شاركت
في احلرب بني الكوريتني بني عامي  ١٩٥٠و . ١٩٥٣وقال النائب الدميقراطي راندل جاريسون أنه ليس هناك
حل عسكري لهذه االزمة وان الدبلوماسية هي احلل الوحيد.

أندرو شير يقدم حل
لوقف فوضي تدفق طالبي اللجوء الغير مشروع
قال زعيم حزب احملافظني اندرو شير ان لديه حل لوقف تدفق الالجئني
الغير املشروع وذلك بأن حتول حكومة كندا املواقع التي يدخل منها
املئات من طالبي الهجرة الي معابر رسمية يشرف عليها ضباط شرطة احلدود ،وهذه واحدة من الطرق
التي ميكن حلكومة ترودو ان تفعلها لتضع حدا لهذه الفوضي التي خلقتها والتي هي ليست فقط عند
احلدود بل داخل كندا نفسها .وكان نحو  ١٠االف شخص قد عبروا احلدود الي كندا من الواليات املتحدة
االمريكية خالل نقاط عبور غير شرعية في مانيتوبا وكيبيك ومنذ شهر يولية كانت هناك طفرة كبيرة
في عدد الالجئني وعلي االخص في كيبيك ،وقامت الشرطة الفيدرالية بالقبض علي  ٣٨٠٠فرد في أول
اسبوعني من ّشهر أغسطس وحده والسبب وراء اختيار الناس لهذه املعابر الغير رسمية هو االتفاق
املوقع بني كندا والواليات املتحدة والذي مينع اي منهما من قبول فرد الجئ نزل اوال في واحدة منهما اوال ً
ويسمي هذا االتفاق (البلد الثالث االمن ) ولكن العشرات من احملامني واملدافعني عن الالجئني واالكادميني
دعوا حكومة كندا أللغاء هذا االتفاق ألن الواليات املتحدة لم تعد بلد آمن بعد التغيرات الكبري في
سياسة الهجرة المريكا وقالوا أنه اذا الغيت هذه االتفاقية فيمكن للذين يغادرون الواليات املتحدة ان
يتقدموا بطلب قانوني للجوء في كندا .وقال أندرو شير أنه يشعر بأن هناك عديد من العوامل تدفع
الناس ألن تاتي الي كندا وليس فقط بسبب تغيرات سياسة الهجرة التي أقرها دونالد ترامب  ،وأن
الواليات املتحدة آمنة وال يجب أبدا إلغاء االتفاق بني كندا والواليات املتحدة وقال أيضا انه باالضافة
جلعل مناطق العبور مناطق دخول رسمية يجب تطبيق اتفاقية البلد الثالث االمن في جميع نقاط
العبور عند احلدود الكندية االمريكية وأقترح أندرو شير أيضا أن تعلن حكومة كندا رسميا ً بأن الذين
يعبرون احلدود من مناطق غير قانونية سيتم أعتقالهم ووضع قيود تؤثر علي طلبهم للهجرة او اللجوء
 ،وقال ايضا أن جاسنت ترودو يعرف متاما ً الصعوبات التي نواجهها مع الالجئني منذ  ٨أشهر ولم يتخذ
أي أجراء حيالها  ،بل قال أن الوضع حتت السيطرة وقام بتحذير أولئك اللذين يعبرون بانهم لن يحصلوا
علي أي ميزة ولكنه لم يقل صراحة (ال تأتوا) وإن الكنديني غير راضيني عن هذا.

متظاهرين في أوتاوا
يعلنون تضامنهم مع املسلمني الهاربني من الروهينجيا
أظهرمئات من االشخاص تضامنهم مع مسلمني روهينجيا الفارين من احلرب في جزيرة ميامنار والتي كانت
تدعي سابقا بورما  ،ووقف املتظاهرين أمام سفارة دولة ميامنار يرددون هتافات ضد رئيسة دولة ميامنار «أوجن سان
سوكي»،الفائزة بجائزة نوبل للسالم ويتهمونها باألجرام ويُحذرون من إبادة جماعية لالقلية املسلمة هناك ،
وبحسب تقارير فأنه قد مايقرب من  ٤٠٠الف من مسلمي الروهينجيا إلي بنجالدش بعد أن بدأ اجليش في ميامنار
ما أسماه بعمليات التطهير للقبض علي أي من االفراد املتمردين املسلمني اخملتبئني وسط املدنيني  ،بعد أن قام
املتمردون بالهجوم علي  ٣٠مركز للشرطة في والية راخني واعترفت احلكومة هناك بأن حوالي  ٤٠٠شخص قد
قتلوا في املعارك بني اجلانبني والقي كل طرف اللوم علي الطرف االخر وقال املسلمني ان قوات الشرطة وبعض
البوذيني شاركوا في حملة عنف علي نطاق واسع وأحرقوا املنازل وأطلقوا الرصاص عشوائيا .وأفادت منظمة
العفو الدولية أن اجليش زرع الغاما ً ضد االفراد وهي محظورة دوليا وقتل اثنان من الفارين بسببها  ،والعديد من
املسلمني في الروهينجيا يعيشون في جزيرة ميامنار منذ أجيال ولكنهم يعتبرون مهاجرين وليس لهم احلق
في املواطنة .وقال فريد خان الذي ساهم في تنظيم املظاهرة أن الوقت حان للحكومة الكندية لتجرد رئيسة
دولة ميامنار من اجلنسية الكندية الفخرية التي حصلت عليها عام  ، ٢٠٠٧وكانت رئيسة دولة ميامنار قد حتدت
ما يقال عن إساءة معاملة املسلمني في والية راخني بإنها معلومات وهمية تهدف لتعزيز أهتمام االرهابيني.
وكانت هيئة حقوق االنسان قد عرضت هذا الشهر صور من االقمار الصناعية تظهر إحتراق ما يقرب من ٧٠٠
بيت في قرية واحدة للمسلمني الروهينجيا وطلبت من حكومة ميامنار السماح بدخول مراقبني مستقلني الي
البالد لتفقد االمر

كاثلني وين تعطي زعيم حزب احملافظني
مهلة ستة أسابيع ليسحب كالمة
عن كاثلني وين

أعطت رئيسة وزراء أونتاريو كاثلني وين مهلة
ستة أسابيع لزعيم حزب احملافظني التقدمي
«باتريك براون» ،ليسحب بيانه الكاذب عن كاثلني
وين وهددت برفع دعوي قضائية ضده بالقذف إذا
لم يعتذر عما قاله قبل يوم  ٢٤أكتوبر  ،وكان
زعيم حزب احملافظني التقدمي في أونتاريو
باتريك براون قد صرح في بيان له أن كاثلني وين
تحُ اكم امام القضاء في قضية رشوة واحلقيقة
انها شاهد ملك فقط في هذه القضية وليست
طرف فيها  ،وقالت مديرة مكتب االعالم لرئيسة
الوزراء إن باتريك براون كان عليه أن يدرك ان
تصريحاته مخيبة لالمال وان التشهير بسياسي
أخر غير مقبول .واضافت أن باتريك براون رفض
االعتذار وانهم ينظرون في جميع اخليارات
املنصوص عليها في قانون القذف والتشهير ،
وجاءت تصريحات باتريك براون عن كاثلني بينما
كانت تدلي بشهادتها امام احملكمة بسبب أن
أثنان ممن كانوا يعملون في حملتها االنتخابية
انتهكوا قانون االنتخابات في االنتخابات التي
جرت عام  ٢٠١٤وقد نفي االثنان ارتكابهم ألي
مخالفات  ،وقال محامي كاثلني براون ان رفض
باتريك براون االعتذار عما قاله يوحي بأنه ادلي
بهذه التصريحات عمدا ً بنية احلاق االذي بسمعة
رئيسة الوزراء .هذا وقد صرح باتريك براون بانه
سيتجاهل تهديدات كاثلني وين.

شرطة كيبيك حتقق في عبارات
عنصرية متت كتابتها علي الفتات
عامة في املدينة
علي الفتة عامة ترحب بالقادمني الي مدينة سانت
أونوريه في كيبيك قام أحد األشخاص بكتابة عبارة
«املدينة البيضاء» باللون االحمر ،وهذه املرة اخلامسة
التي حتدث فيها هذه الواقعة منذ يوليو املاضي  ،وقال
عمدة املدينة أنه لم يستدعي الشرطة للتحقيق
في هذه احلوادث تاركا ً للمدينة العناية بهذه احلوادث
بنفسها ،ولكن خمسة مرات تتكرر فيها نفس
احلادثة أصبحت كثيرة وقال العمدة يكفي هذا
نريد العثور علي اجلاني .وكانت اول حادثة قد وقعت
في يولية املاضي وكتب احدهم عبارة «ساجويني
 مدينة البيض» أعلي مدخل مقبرة للجاليةاملسلمة في منطقة ساجويني بعد وقت قصير من
التصويت بالرفض القامة مقبرة اسالمية في مدينة
سانت أبو لينير .وقال العمدة أن هذه العبارة تعني
كراهية االجانب وبعد أسبوع وجدت جملة مكتوبة
يوم  ٢٤يولية ويوم  ٢٥يوليو أمام كنيسة املدينة
تقول أن الكنيسة حتولت الي مركز ثقافي إسالمي،
وفي يوم  ٦أغسطس ظهرت الكتابة مرة أخري عند
كنيسة وكانت تقرأ «القديس أونوريه أبيض اللون»،
وفي املرة االولي قام العمدة بإنزال العالمة بنفسه
وأختار عدم إستدعاء الشرطة حتي ال يلفت االنظار
إلي املدينة ويوم االربعاء  ١٤سبتمبر ظهرت كتابة
أخري علي جدار قاعة مركز املدينة وقال العمدة أن
هذه احلوادث تُشعر البعض بأنهم غير مرحب بهم
في املدينة وقال انه نشر علي حسابه في وسائل
االتصال االجتماعي ان أي شخص لديه معلومات
عليه االتصال مبديرية االمن في كيبيك وتحُ قق
الشرطة في االمر وتبحث عن املشتبه فيهم.
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�إجتمـــــاعيات

اجلالية امل�صرية يف حفل زفاف �أبنة مدير حترير “جود نيوز”

رانيا و كريو من الزمالة ب�أجنلرتا �إيل الزفاف بكندا
“الكنيسة أشبه بليلة العيد”  ..كانت ذلك تعليق أحد احلضور أثناء صلوات
أكليل كيرلس و رانيا ،أبنة مدير حترير “جود نيوز” ،د .سمير جرجس أسكندر .حيث
أمتلئت كنيسة الشهبد مارجرجس والقديس األنبا رويس مبنطقة نورث يورك
باملهنئني .ورأس الصلوات القمص أجنيلوس سعد والقمص رويس عوض وعدد
من األباء الكهنة ،بينما أعتذر نيافة األنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب كندا
عن احلضور ملشاركته في إجتماع مع الكنيسة الكاثوليكية بكاتدرائية سانت
مايكل بتورنتو في نفس الوقت .وبعد صلوات الكنيسة ،أقيم إحتفال بقاعة “بيل
فيو” الكبري مبنطقة “فون” ،وبحضور املئات من محبي العروسني .وبدأها القمص
رويس بالصالة ثم القي د .سمير والد العروس والسيدة أماني كلمات عبروا عن
شكرهم للحضور وسعادتهم بوجود كل هذا اجلمع ،كمال القي والد العريس،
املهندس شكري أسحق كلمة متني فيها احلياة السعيدة للعروسني .وكانت ليلة
رائعة امتزجت فيها األغنيات املصرية بالغربية وأمتدت حتي الساعات األولي في
صباح اليوم التالي .ورانيا وكيرلس تخرجا من كلية الصيدلة بجامعة ساندرالند
بأجنلترا عام  .2014وأسرة حترير جود نيوز تهنئ العروسني وتتمني لهم حياة
سعيدة كما نتقدم للزميل العزيز د .سمير جرجس أسكندر وحرمه السيدة
أماني جرجس بخالص التهنئة لزفاف األبنة رانيا.
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حتت عنوان «اجلهود اجلادة املثمرة» كتب الكاتب
والباحث املعروف «مجدي خليل»  -مدير منتدي
الشرق األوسط للحريات  -عبر صفحة التواصل
اإلجتماعي اخلاصة به« ،فيس بوك» ،أنه كان
مقررا ً أن يتقابل شيخ األزهر مع ترامب فى البيت
األبيض يوم  ٢٧سبتمبر احلالى ،وقد جنح الكثيرون
فى الغاء هذا اللقاء ،مما جعل العنجهية الكذابة
للشيخ أحمد الطيب جتعله يلغى رحلته ألمريكا
كلها.
وكان القس أندريا زكى ،رئيس الطائفة األجنلية
مبصر ،والسفارة املصرية قد بذلوا جهدا كبير لترتيب لقاء بني ترامب واحمد الطيب ولكنهم فشلوا أمام
ضغط اجملموعات احلقوقية التى كشفت عن تصريحات حتمل تطرف شيخ األزهر.
وأكد «خليل» أن شيخ األزهر كان قد اعد له برنامج كبير فى
أمريكا به صالة فى الكاتدرائية الوطنية بواشنطن ،ولقاء مع
مجلس العالقات اخلارجية األمريكية بنيويورك .ولقائني فى
شيكاغو  ،وكذلك لقاء فى السفارة املصرية بواشنطن ،باإلضافة
إلي كلمة أمام األمم املتحدة ،ولقاء مع بعض اعضاء الكوجنرس
منفردين.
وبحسب «مجدي خليل» فأنهم فشلوا متاما فى جعل ترامب
يقبل لقاءه ،وفشلوا متاما فى ترتيب كلمة له أمام الكوجنرس
بأكمله فرتبوا لقاءات مع بعض اعضاء الكوجنرس.
وأضاف خليل أن القس اندريا زكى والسفارة املصرية ،فشلوا
جميعا فى جعل ترامب يقابله ،وبعد ضغوط وافق بنس نائب
الرئيس أن يلتقى به لقاء عابر ،ولكن شيخ األزهر ،الذى يضع رأسه
برأس رؤساء الدول قال إن لم يقابلنى ترامب لن أذهب إلى أمريكا ،فالغى رحلته حسب ما علمت مؤخرا،
وهذا خبر سار حيث أننا ال نريد أن نسمع مزيدا من تصريحاته.
وأشار الباحث «مجدي خليل» إلي أن اجملموعات احلقوقية فى أمريكا جتهز مفاجأة أكبر للشيخ أحمد
الطيب ستجعل وضعه فى أمريكا مثل وضع الشيخ يوسف القرضاوى.

ْ
منفذي تفجري مرتو الأنفاق
لندن تعلن هوية وجن�سية
كشفت صحف بريطانية ،عن أن الشرطة حتققت من هوية وجنسية املشتبه بهما في تفجير مترو
األنفاق في لندن ،واللذان مت اعتقالهما مؤخرا .ووفق بيانات الشرطة ،فأن املشتبهني اللذين مت اعتقالهما
مؤخرا ،هما الجئان من سوريا والعراق .وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت املشتبه به األول (18عاما)،
في بلدة دوفر السياحية مبقاطعة كنت جنوب شرق البالد ،وهو الجئ عراقي ،كما اعتقلت الحقا املشتبه
به الثاني ( 21عاما) في منطقة هونسلو ،ليتضح أنه الجئ سوري.
وأوضحت الصحف أن الشاب البالغ من العمر  18عاما ،لم تذكر اسمه ،جاء إلى بريطانيا من العراق منذ
عدة سنوات ،أما املشتبه به الثاني  21عاما فيدعى يحيا فاروق ،وقد قدم إلى بريطانيا من سوريا ،وبحسب
صفحته على الفيسبوك فإنه وصل إلى بريطانيا قادما من دمشق.
وأشارت الصحف إلى أن كال املعتقلني ،ترعرعا فى أسرة زوجني بريطانيني مسنني (بيني ورون جونز) ،وهما
معروفان في بريطانيا بخدماتهما اإلنسانية ،إذ ساهما عبر سنوات حياتهما بتنشئة مئات األطفال
اآلخرين ،وخصوصا الالجئني الذين قدموا من مناطق احلرب والنزاع.
وتابعت الصحيفة في تقريرها ،أن املشتبه به السوري ،كان قد انتقل للعيش من مكان إقامته مع
العجوزين إلى منزل آخر منذ حوالي سنة ،من جهتهم أوضح جيران الالجئ السوري ،أن الكثير من الرجال
كانوا يرتادون منزلهم وكلهم يتحدثون العربية ،بعضهم كانوا يلبسون الثياب التقليدية (اجلالبية)
ويؤدون الصالة في احلديقة ،في حني أن فاروخ لم يرتد مالبس كهذه.

تزايد عدد طلبات جلوء الأتراك �إىل �أملانيا ب�شكل غري م�سبوق
أكدت بيانات احلكومة األملانية أن عدد األتراك الساعني للجوء في أملانيا ارتفع بشكل حاد هذا
العام ،فقد ارتفع إلى أكثر من النصف منذ محاولة االنقالب في تركيا العام املاضي.
وكشف املكتب الفدرالي للهجرة والالجئني في أملانيا أنه تلقى  4408طلبات جلوء من مواطنني
أتراك بني يناير وأغسطس مقارنة مع  2836في الفترة ذاتها من  2016وهي زيادة نسبتها  55في
املئة.
من جهتها قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية األملانية« :هناك زيادة في طلبات اللجوء من
املتقدمني األتراك .لكن ال أستطيع أن أقدم أسبابا لذلك ألننا ال جنري إحصاءات عن أسباب هرب
الناس».
يذكر أن تركيا اعتقلت ،في أعقاب محاولة االنقالب ،أكثر من  40ألف شخص وأقالت أو أوقفت
عن العمل أكثر من  100ألف في اجليش والقطاعني العام واخلاص.
وفي أبريل قالت وزارة الداخلية األملانية إن  262دبلوماسيا وعسكريا تركيا على األقل قدموا
طلبات جلوء ألملانيا منذ محاولة االنقالب.

تقـــــــــــارير

حمكمة باك�ستانية تق�ضي
جدل م�صري بعد فتوي ل�شيخ
�أزهري يجيز معا�شرة الزوجة ب�إعدام م�سيحي �أدين بالتجديف
علي الإ�سالم
امليتة
جدل مصري شديد
بعد فتوي للدكتور
صبري عبدالرؤوف،
الفقه
أستاذ
املقارن في جامعة
األزهر  ،يقول فيها
إن معاشرة الزوج
املتوفاة
لزوجته
حالل ،وال يعد “زنا”،
وال يقام عليه احلد أو أي عقوبة ،ألنها شرعا ً أمر
غير محرم ،فهي زوجته .ولكن أثارت الفتوى جدال ً
كبيرا ً في مصر وانتفض شيوخ باألزهر واألوقاف
للرد عليها وحترميها.
حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير
األوقاف خالل افتتاحه املعسكر السابع لتدريب
األئمة ،مبحافظة األقصر ،إن هناك الكثير من
الفتاوى التي ظهرت خالل الفترة املاضية أثارت
غضبه بشدة ،أبرزها فتوى إيجاز نكاح الزوجة
املتوفاة .ووصف وزير األوقاف الفتوى بالشيء
“الكارثي” معتبرا ً أنها جرمية بحق الدين اإلسالمي
وتعاليمه ،ومؤكدا ً أن من يقدم على فعل ذلك
فهو ليس إنساناً.
من جانبها أحالت جامعة األزهر صاحب الفتوى
للتحقيق ,وقال الدكتور أحمد حسني ،نائب رئيس
جامعة األزهر إن اجلامعة سوف تستدعي الدكتور
صبري عبدالرؤوف للتحقيق ،ولكي تعرف منه
على أي دليل استند في فتواه.

ترامب  :تدمري كوريا
ً
خيارا
ال�شمالية قد يكون
ً
حتميا
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،إن بالده
مستعدة لتدمير كوريا الشمالية إذا اضطرت إلى
ذلك في سبيل الدفاع عن النفس ،وذلك في أول
خطاب له أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وأشار ترامب في اجتماعات الدورة الـ  ،72إلى أن
نظام كوريا الشمالية «مارس فظائع خطيرة بحق
شعبه من جتويع وقتل وقمع ،ونفذ أعماال إرهابية
مخيفة كقتل شقيق الديكتاتور في مطار دولي»،
مضيفا« :إذا لم يكن لدينا خيار سوى تدمير كوريا
الشمالية كلها فلن نتوانى عن ذلك».
وعن إيران قال« :ال نستطيع أن نلتزم باتفاق
«نووي» قد مينح طهران في النهاية ستارا المتالك
األسلحة النووية ،وقد آن األوان للعالم بأسره
لنطلب من نظام إيران أن يتوقف عن دعم اإلرهاب
وأن يحترم سيادة الدول اجملاورة».
وشدد ترامب على ضرورة التوصل إلى حل
سياسي لألزمة في سوريا «يحترم إرادة شعبها»،
وقال إن «استخدام «الرئيس السوري» بشار األسد
للسالح الكيماوي ضد شعبه أمر صادم».
وأكد الرئيس األمريكي أن واشنطن ستحاسب
الدول التي «تدعم ومتول منظمات إرهابية مثل
طالبان والقاعدة وحزب اهلل».
وأشار إلى ما وصفها بـ»الدول املارقة» التي
تشكل تهديدا كبيرا للعالم ،مبا متلكه من «أخطر
األسلحة وأكثرها تدميرا».
وشدد على أنه سيدافع عن مصالح الواليات
املتحدة بالدرجة األولى ،طاملا بقي في منصبه،
موضحا أن «تفاني أمريكا يقاس مبا نفعله بامليدان،
فنساؤنا ورجالنا قدموا الكثير من التضحيات في
أوروبا وآسيا ومناطق كثيرة من العالم».

حكمت محكمة باكستانية في شرق البالد،
باإلعدام على مسيحي بتهمة التجديف
وسب الدين بعد أن اتهمه صديق مقرب له
بتبادل مواد تسخر من اإلسالم على تطبيق
واتساب.
ونقلت «رويترز» عن محام املتهم قولة:
«موكلي يعتزم الطعن في احلكم الذي صدر
بحقة يوم اخلميس ،الرابع عشر من سبتمبر
احلالي من محكمة بلدة كجرات».
يذكر أن القانون الباكستاني يجرم «التجديف»
ويعاقب عليه باإلعدام ،وترفع أغلب قضايا
«التجديف» ضد أفراد من أقليات في باكستان
ذات األغلبية املسلمة.
وأظهرت أرقام من مركز بحثي وسجالت
مستقلة أن  67جرمية قتل وقعت منذ العام
 1990بسبب تهم بالتجديف علي اإلسالم في
باكستان.

جنل بن الدن يوجه ر�سالة �إىل
�أن�صاره ب�ش�أن �سوريا

وجه حمزة بن الدن جنل مؤسس تنظيم القاعدة
أسامة بن الدن رسالة إلى أنصاره ،يدعوهم فيها
إلى التوجه للقتال في سوريا.
وخاطب حمزة بن الدن في تسجيل صوتي نشره
موقع مؤسسة السحاب أتباعه في إندونيسيا،
وفي املغرب اإلسالمي بغية التحرك السريع قبل
فوات األوان حسب تعبيره.
وكانت الواليات املتحدة أدرجت حمزة بن الدن على
الئحتها السوداء لإلرهاب ،ما يعني فرض عقوبات
قانونية ومالية عليه.
واستندت وزارة اخلارجية األمريكية في اعتبارها
حمزة بن الدن «إرهابيا دوليا» إلى أن القاعدة أعلنت
في أغسطس  2015أن الشاب انتمى إليها وهدد
بنفسه الواليات املتحدة ومواطنيها في رسالة
صوتية.
ويرى مسؤولون ومحللون أن حمزة بن الدن يستعد
لقيادة القاعدة مستفيدا من هزائم تنظيم
«داعش» «لتوحيد املقاتلني املتشددين» في العالم
أجمع حتت رايته.
يذكر أن حمزة انفصل عن أبيه منذ هجمات
نيويورك وواشنطن ،ونقل مع نساء وأطفال آخرين
إلى جالل أباد في باكستان قبل وصولهم إلى إيران
حيث ظلوا لسنوات حتت اإلقامة اجلبرية.
وكان حمزة يكتب رسائل إلى والده قبل أن يقتل
في عملية للقوات اخلاصة األمريكية في باكستان
عام  ،2011وذلك ليؤكد عزمه على االنضمام إلى
معركة القاعدة ،وفق وثائق كشفت االستخبارات
األمريكية النقاب عنها في مايو .2015
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تقـــــــــــارير

لأول مرة  ..الكني�ستني القبطية والكاثوليكية يجتمعان بتورنتو لل�صالة للم�ضهطدين بال�شرق الأو�سط

مندوب عن زعيم حزب املحافظني وع�ضو الربملان «بوب �سارويا  ،وعمدة م�سي�ساجا «بوين كرومبي �أبرز احل�ضور
الكاردينال توما�س كولينز  :امل�سيحيني �أكرث امل�ضطهدين يف ال�شرق الأو�سط والعامل كله
خاص  -جود نيوز  :علي مدي ثالث ساعات
إجتمع املئات بكاتدرائية القديس مايكل
بتورنتو للروم الكاثوليك بتورنتو يتقدمهم
الكاردينال «توماس كولينز» و نيافة األنبا مينا
أسقف مسيساجا وغرب كندا .كذلك العديد
من األباء الكهنة األرثوذوكسية واباء من
الكنيسة الكاثوليكية ،وخورس الشمامسة
بكنيسة السيدة العذراء والبابا اثناسيوس
الرسولي مبسيساجا ،وكذلك ومرتلي
كاتدرائية سانت مايكل .كما حضر من
السياسيني عن زعيم حزب احملافظني «أندرو
شير» « عضو البرملان الفيدرالي «جينز أندرو»،
كما حضر عضو البرملان احملافظ عن منطقة
«ماركهام  -يونيونفيل» النائب «بوب سارويا»
كذلك حضرت عمدة مدينة مسيساجا «بوني
كرومبي» .وتوالت القراءات من الكتاب املقدس
فقرأ نيافة األنبا مينا األصحاح اخلامس عشر
ص َّي ِتي
من إجنيل يوحنا والذي به « «ه ِذ ِه ِه َي وَ ِ
ضا َك َما أ َ ْح َب ْبت ُُك ْم13 .
ض ُك ْم ب َ ْع ً
أ َ ْن تحُ ِ ُّبوا ب َ ْع ُ
س أل َ َح ٍد ُح ٌّب أ َ ْع َ
ض َع أ َ َح ٌد
ظ ُم ِم ْن ه َذا :أ َ ْن ي َ َ
لَ ْي َ
َ
َ
س ُه أل ْج ِل أ ِح َّبائ ِ ِه.
ن َ ْف َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
وصيك ْم ب ِ ِه15 .
 14أنْت ُْم أ ِح َّبائِي إ ِ ْن ف َعلت ُْم َما أ ِ

والقي الكاردينال كلمة قوية قال فيها «ان
هناك حقيقة غائبة ،وهي ان املسيحيني هم
اكثر مجموعة مضطهدة في العالم ،من
افريقيا و آسيا والشرق األوسط وحتى امريكا
نفسها .و ِفي كلمته ذكر ضحايا كنيسة
سيدة النجاه في العراق وشهداء األقباط في
ليبيا ثم شهداء تفجيرات احد الزعف من هذا
العام .وطالب الكاردينال ان تهتم احلكومات
باملسيحيني املضطهدين سواء بدعمهم في
بالدهم او عن طريق قبولهم كالجئني».
اك ُث ُروا ُهن َ
َات ،وَ ْ
َاك وَال َ ت َ ِقلُّوا.
لِ َت ْذ َه ُبوا وَت َأْتُوا ب ِ َث َم ٍر ،وَي َ ُدو َم ث َ َم ُر ُك ْم ،لِ َك ْي ب َ ِن َ
ني وَبَن ٍ
س َب ْيت ُُك ْم إلَ ْي َها ،وثلي ذلك األحلان القبطية خلورس شمامسة
 7وَ ْ
اس ِمي.
سالَ َم المْ َ ِدي َن ِة الَّ ِتي َ
اطلُ ُبوا َ
اآلب ُك َّل َما َطلَ ْبت ُْم ب ِ ْ
ط َي ُك ُم ُ
ي ُ ْع ِ
سالَم َها ِي َ ُكو ُن الكنيسة القبطية وترانيم باملوسيقي
ُ
َ
َ
تحُ
َ
ُّ
ُ
ُ
َ
ضك ْم ب َ ْع ً
وصيك ْم َحتَّى ِ ُّبوا ب َ ْع ُ
ضا» .وَ َ
 17بِهذا أ ِ
صلوا أل ْجلِ َها إِلى الرَّ ِّب ،ألن َّ ُه ب ِ َ ِ
للكنيسة الكاثوليكية .ونال احلفل
َ
ُ
سالَ ٌم».
م
ك
ل
األصحاح
سالمة
بيشوي
القس
بينما قرأ
ْ َ
إستحسان اجلميع
التاسع والعشرين من سفر أرميا والذي به كلمة الكاردينال توماس كولينز

َّات وَ ُكلُوا
«اِبْنُوا ب ُ ُيوت ًا وَ ْ
اس ُكنُوا ،وَا ْغرِ ُ
سوا َجن ٍ
َات وَخُ ُذوا
ن
ب
و
ني
ن
ب
وا
د
ل
و
ء
ا
س
ن
ث َ َمرَ َها 6 .خُ ُذوا ِ َ ً َ ِ ُ َ ِ َ َ َ ٍ
سا ًء وَأ َ ْع ُ
لِ َب ِن ُ
طوا بَنَات ِ ُك ْم لِرِ َجال َف َيلِ ْد َن
يك ْم ن ِ َ

س ِّم ُ
يك ْم َع ِبي ًدا ،أل َ َّن الْ َع ْب َد ال َ ي َ ْعلَ ُم َما
ال َ أ َ ُعودُ أ ُ َ
َ
َ
س َّم ْيت ُُك ْم أ ِح َّبا َء ألن ِّي
لكنِّي َق ْد َ
ي َ ْع َم ُل َ
س ِّي ُد ُهِ ،
َ
َ
ِّ
ُ
س
س ِم ْع ُت ُه ِم ْن أبِي 16 .ل ْي َ
أ َ ْعلَ ْمت ُُك ْم بِكل َما َ
َ
َ
أَنْت ُُم اخْ َترْتمُ ُونِي ب َ ْل أن َا اخْ َترْت ُُك ْم ،وَأ َق ْمت ُُك ْم

*********** بريد القراء ***********

كندا في  11سبتمبر 2017
األخوة األعزاء رئيس وأعضاء هيئة التحرير بجريدة «جود نيوز»
حتية وأحتراما ً وتقديرا ً وبعد ..
لقد قرأت وأنا يتملكني العجب املقال املنشور بجريدتكم الغراء بالصفحة  14العدد الصادر
بتاريخ  26أغسطس  2017حتت عنوان «حلقة جديدة من مسلسل منع األقباط من الصالة في
مصر»
وقد متلكني العجب مما حدث في مصر بقرية الفرن في صعيد مصر من أن قوات األمن املصرية
قد داهمت «كنيسة السيدة العذراء مرمي» بتلك القرية .ومبني هذه الكنيسة قد خصصته
مطرانية األقباط للصالة ،وقد أجبرت القوات املصلني علي مغادرة املبني.
أنني كمسيحي قد نشأ وتربي في الكنيسة القبطية األرثوذوكسية أشعر بأأللم ملا حدث من
هذه القوات املنوط بها الدفاع عن الشعب وليس احلرمان من تأدية الصالة هلل عز وجل
كما تأخذني الدهشة من هؤالء األخوة املسلمني الذين قاموا بالتبليغ عن هذه الصالة ويأخذني
العجب مما كنت أراه بعيني في مصر عند زيارتي لها ،حيث كنت أري هؤالء األخوان املسلمني
وهم يصلون في أركان البيوت والشوارع لكي يراهم الناس ،بينما الصالة هي ألله السماء الذي
له اجملد والكرامة والسجود ويجب أن تكون بني األنسان وخالقه.
وفي هذا اجملال أذكر بيتا ً من الشعر العربي ألمير الشعراء شوقي حيث قال
«الدين للديان جل جالله  -لو شاء ربك وحد األديانا»
لذلك فأنني أسأل اهلل عز وجل «أن يُهدي هؤالء األخوان إلي الصراط املستقيم ،صرات الذين
أنعمت عليهم ال الضالني  -أمني»  ،كما ورد في كتابهم الكرمي
ولكم أخواني الكرام في جريدة جود نيوز كل تقدير وإحترام

فريد روفائيل  -تورنتو
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�إعـــالنـــــات

14
دورين �أ�سعد � ..أول م�صرية ترت�شح ملن�صب عمدة مبدينة كندية
ادعم  ..القبطية دورين ا�سعد عمدة ملدينة برو�سار
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دورين أسعد هي علم قبطي يحلق
في سماء كندا و هي املرشحة
ملنصب عمدة مدينة بروسارد .هذه
املدينة اجلذابة التي تقع
على الساحل الشرقي
املواجه ملدينة مونتريال
كيبيك
مبقاطعة
الناطقة بالفرنسية
والتي تصل مساحتها
إلى  42.5كيلومتر
مربع و عدد سكانها
87215نسمة .بروسارد
تعتبر مدينة متعددة
اجلاليات اكبرها اجلالية الصينية
بنسبة  %12.5من اجمالي تعداد
السكان ،امااجلاليات الناطقة بالعربية
فتأتي في املرتبة الرابعة بنسبة %5
وذلك طبقا ألحدث اإلحصائيات على
املوقع الرسمي للمدينة.

 N-X-Yهي من أهم مؤهالت جناحها
حيث تضاعف من فرصتها في الفوز.
تاريخها مبعث لفخرنا كواحدة
من أبناء اجليل الثاني التي
ولدت في كندا و تخرجت
من كلية الرياضيات
التطبيقية و علوم احلاسب
اآللي من جامعة مونتريال
ثم التحقت بالعمل بكبرى
الشركات في كندا مثل
“ ”Desjardins Groupثم
الشركة الوطنية الكندية
احلديدية”CN
للسكك
 ”Railو أيضا عمالق
صناعة الطائرات
شركة “Bombardier
.”Aerospace
ولم تقدم دورين
على تقدمي أوراقها
ملنصب
للترشح
عمدة املدينة إال بعد
ان اثبتت كفاءتها
على مدار السنوات املاضية في العمل
مبجلس املدينة .من أهم مميزاتها:

السيدة دورين هي أول قبطية تترشح
لهذا املنصب الرفيع في كندا .هذا
بعد أن جنحت في حملتني سابقتني
وأستطاعت الوصول ملنصب عضو
مجلس املدينة عام  .2009وتعد
خبرتها في العمل العام ،والتي تزيد  -أنها قدمت منوذجا ً عمليا ً ملفاهيم
عن ثمان سنوات كمسئولة عن احلي عدة و على رأسها قدرتها املتميزة
التاسع و الذي يشمل األقسام  J-L-على العمل اجلماعي الذي يختصر

املسافات ويسهل تبادل اخلبرات داخل
املنظومة.
 أن لديها رصيد قوي ونافذ حلشداالصوات لدى جاليات متعددة
وباملثل داخل ديار اجلالية القبطية
فهي تتحدث الفرنسية و اإلجنليزية
والعربية بطالقة.
 أنها متكنت من جذب فريق عملمن املتطوعني الذين ميتلكون املهارة
و اخلبرة الجتذاب االصوات و جمع
التبرعات.
 .2017وتعتبر السيدة دورين هي
 أنها طرحت افكار جريئة وفعالة االختيار األمثل لكل صوت انتخابيخارج الصندوق وجند ذلك جليا في ومعها فريقها الذي سينافس على
وعودها االنتخابية كل أحياء بروسارد والتي تصل إلى
اجلريئة و على سبيل عشرة أحياء .لذا فنحن ندعوكم
املثال ال احلصر رؤيتها للذهاب يوم اإلقتراع والتصويت لها
وألول مرة ألهمية وملرشح مجلس احلي من قائمتها في
تطبيق لوائح االيزو منطقة سكنكم ،وأسم القائمة
 37001و اخلاصة «بروسارد اونسومبل».
بأنظمة مكافحة شروط التصويت:
الرشوة و الفساد في أال يقل عمر الناخب عن  18عاما يوم
مجلس املدينة .وايضا االنتخاب وأن يكون حامال للجنسية
وعدها الرائع بعمل منظومة فعالة الكندية ومقيما مبقاطعة كيبيك ملدة
للمشاركة مع سكان املدينة في صنع ال تقل عن  6أشهر واقامته في مدينة
و اتخاذ القرار
بروسار منذ األول من سبتمبر 2017
أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء على األقل.
االنتخابات ملنصب عمدة مدينة أخيرا ً أسألكم إن تضيئوا الشموع
بروسارد واملقرر أن يتم في  5نوفمبر من اجلها ...إن تضعوا اسمها على

من صفحتي علي الفيس بوك

عن السياسة كتبت يوما :
كل الثورات هي إنتفاضة للفقراء
ضد جور األغنياء.
كل الثورات ترويها دماء األبرار
ليحصد ثمارها حفنة من األشرار.
السياسة هي فن الوقاحة
فإن أردت أن تكون سياسيا ناجحا
فعليك أن تتعلم :
أن تقول ما ال تعتقده.
أن تعد مبا لن توفيه.
أن تتقبل النقد وتفعل ماتنتويه.
أن تخطيء وتطلب من الشعب أن
يعذر.
تحُ
أن حتصد النجاحات و ِّمل األخرين
اإلخفاقات.
أن ت ُصدق اخلرافات وت ُكذب املرئيات.
املاء والزيت ال ميتزجان
والدين والسياسة ال يختلطان
فاألديان تعلي من الفضائل
والسياسة ال تعرف سوي الرذائل
فكيف يكون رجل الدين سياسيا ؟
أو كيف يدعي السياسي تدينا ؟

ماذا ينبغي علينا أن نفعل إذا كان
السياسيون الصغار عباقرة
تعوزهم احلكمة.
والسياسيون الكبار حكماء
تعوزهم العبقرية.
أفة السياسيني رغبة الثراء أو
شهوة النساء.
ميكن أن يتملك احلزن من سياسي
ولكن ال يصح أن يصدره إلي شعب.
الدميقراطية ال تقاس مبقدرة تفرد
األغلبية
ولكن بقدرتها علي حماية حقوق
األقلية.
ال يوجد في الدميقراطية شيء
أسمه
دوام حلكم حزب واحد
وال حاكم ملدي احلياة.
يحملون

الديكتاتوريات
في
معظم اإلنتخابات هي إختيار بني السياسيني فوق الرؤس.
السيء واألسوأ.
أما في الدميقراطيات فيسهل أن
يرمونهم من أعلي السطوح.
يقولون اإلنتخابات هي الطريق
للتخلص من األوغاد.
الورقة التي قاربت املئة عام :
وأقول كيف هذا وهي غالبا ال تأتي رحل جدي رحمه اهلل عن عاملنا
إال بهم ؟.
هذا وكنت في الشهور األولي من

عمري ،وقد حكي والدي رحمه اهلل
عنه كثيرا ،وكيف كان جدي رجال
بسيطا حكيما ،يحمل بني جنبات
قلبه حبا كبيرا ملصر وألبناء مصر.
ومبناسبة تخرج والدي ،ضمن أول
دفعة لطب قصر العيني ،كانت
هذه الورقة بكلماتها اجلميلة
ونصائحها العميقة هي كل هدية
جدي لوالدي.
وقد طلب جدي من والدي في حالة
إذا ما رزقه اهلل بطفل ،وصار هو
األخر طبيبا ،أن يعطيه هذه الورقة
كهدية منه إلي حفيده ،وذلك ما
قد حدث.
هوامش  :حصل والدي مع
صديق عمره رحمه اهلل «والذي
كان يشاركه نفس املكتب ذو
املقعدين مبدرسة التوفيقية
الثانوية وهواألستاذ الدكتور /
عبد العزيز سامي أستاذ األمراض
الصدرية»علي املنحة اجملانية
لدراسة الطب .فقد جاء ترتيب
صديقه األول وترتيب والدي الثاني
علي احلاصلني علي الثانوية العامة
في وقتها ،وكان عددهم حوالي
خمسمائة.
وعند تخرجي سألني صديقه :هل
تلقيت الورقة اخلاصة بجدك ؟
فأجبت  :نعم .فقال لي :األهم أن
تعمل مبا فيها.
وعندما تلقيت كلماتكم اجلميلة

تقـــــــــــارير

املذبح ...أن تصلوا لنجاحها ...أن تعطوا
إصواتكم لها و تدعموها ...اصواتكم
وزنات ال تدفنوها ...وعلينا ان نعي جيدا
أن جناح اجلالية القبطية في كندا و
باألخص مقاطعة كيبيك مبني على
عدة عوامل اهمها جناح االفراد من
اجليل الثاني وها هو امامنا منوذجا راقيا
لذلك النجاح وعلينا إن ندعمه ،ليس
فقط باألصوات ،لكن إيضا ً بالتطوع
وبدعوة اصدقائنا وجيراننا من سكان
املدينة للتصويت لها».
ملحوظة :ملعرفة احدث اخبار احلملة
االنتخابية اخلاصة بالسيدة دورين
أسعد و للتواصل مع فريق عملها
للتطوع او لتقدمي التبرعات ،يرجى زيارة
املوقع الرسمي حلملتها االنتخابية
على العنوان التالي
http://brossardensemble.ca

اإلسبوع املاضي  -كان ذلك
من أبنائي طلبة الطب ا.د .ناجي اسكندر
القدامى الذين أصبحوا
زمالء اليوم ومن كبار األطباء
مبصرنا العزيزة  -والتي
تأثرت بها تأثرا بالغا ،لم أجد أفضل ممارستهم لهذه املهنة اإلنسانية
من تلك الورقة التي قاربت املئة النبيلة.
عام ألمررها أنا األخر ألبنائي األطباء واطلب من اهلل لكم جميعا طول
ملا متثله من قيمة عندي ،وأيضا ملا العمر ،ودوام التوفيق في حياتكم
حتتويه من نصائح وصفات يجب وعملكم ،وما طول العمر والتوفيق
أن يتحلي بها األطباء ،وذلك في إال من عند اهلل.
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الوجود والذات بني املسيحية واالحلاد
ينظر املشتغلون بالفلسفة الى ديكارت على
انه رائد الوجودية املثالية .وقد بدأ ديكارت
منهجه بالتخلي عن كل ما لدينا من افكار
ومعتقدات سابقة ،والعودة بالعقل الى حالته
االولى كصفحة بيضاء .ثم افتراض الشك في
كل شئ ،مبا في ذلك الوجود ذاته ،وعدم تصديق
اي شئ قبل فحصه من كافة جوانبه ،ومن ثم
التأني في اصدار االحكام.
وقال ديكارت انه ميكنه الشك في كل شئ،
فيما عدا الشك ذاته ،وملا كان الشك هو عمل
الفكر ،اذا فان الفكر هو احلقيقة الوحيدة
املوجودة التي ميكن االعتراف بها وال ميكن
الشك فيها .ومن ثم فقد اقتصر وجود الذات
عنده على احد جوانبها ،وهو الفكر .وقد صاغ
تصوره هذا في مقولته الشهيرة “ أنا أفكر إذا
فأنا موجود “ ،و “انا اشك اذا انا موجود “ وهو
يريد ان يقول انه ان شك في كل ما هو موجود،
فال ميكنه ان يشك في انه يشك ،اي ال يشك
في عملية الشك نفسها ،وملا كان الشك هو
فعل العقل ،فلذلك عرفت فلسفة ديكارت
باملثالية ،ووجوده بالوجود املثالي ،في مقابل
الفلسفة املادية احلسية.
وبينما يقتصر الوجود الذاتي عند ديكارت على
الفكر ،جند اخرين قد احالوه الى حاالت شعورية
اخرى كاالرادة والتغير والعاطفة .فيرى (مني دي
بيران) ان االرادة هي الفعل الدال على الوجود“ ،
انا اريد اذا انا موجود “.
يقول دي بيران منتقدا ً وجهة نظر ديكارت “ :إذا
كان ديكارت قد اعتقد إنه وضع املبدأ لكل علم
واحلقيقة األولى البينة بنفسها بأنه قال أنا
أفكر فأنا إذن شيء أو جوهر يفكر ،فإننا نقول
خيرا من هذا وبطريقة حاسمة ،معتمدين
على ب ِّينة احلس الباطن الذي ال يقبل االتهام:
أنا أفعل ،وأريد ،أو أفكر في ذاتى في الفعل ،إذا

أنا عله إذا أنا موجود .او أوجد حقا ً
على صورة علة أو قوة “.
ويرى هنري برجسون في “ التطور
اخلالق” أن الشعور بالوجود يكمن
في االحساس بالدميومة الناشئة
عن التغير “ ،أنا أتغير إذن أنا
موجود “ .ويعلل ذلك بقوله “ :اننى
أالحظ أوال ً أنني انتقل من حال
إلى حال ،فأنا أشعر باحلر أو أحس
البرد ،وقد أكون مبتهجا ً أو حزيناً ،وقد أعمل،
أو ال أقوم بعمل ما ،أو أالحظ ما يحيط بى ،أو
أفكر في شئ آخر .فاإلحساسات والعواطف
واإلرادات والتصورات هي التي تتقاسم وجودى
والتى تلونه كل منها بلون خاص واحدة بعد
أخرى فأنا إذا في تغير مستمر “.
ورغم اختالف أراء الفالسفة في حتديد معالم
الوجود الذاتي ،إال أنها تسير نحو غاية واحدة
هي وصف احلاالت الشعورية واالدراكية التي متر
بها ،واعتبارها الشاهد على وجود الفرد .وقد
الحظنا تنوع املظاهر الشعورية الوجودية ما
بني الفكر عند ديكارت ،واإلرادة عند دي بيران،
والتغير عند برجسون ،والعاطفة عند غيرهم.
وقد وفق كل فيلسون في رسم صورة لهذا
الوجود الذاتي بحسب الزاوية التي تناولها
بالوصف .أما كيف يروق للفلسفة عموما ً
أن تبعث احلياة في هذه الصورة مبا يشتمل
عليه معنى احلياة من إثراء وبقاء يضمن
للذات وجودها املستمر ،فهذا ليس من عمل
الفلسفة .نعم هي تصف لكنها ال تخلق .إن
هذا النقص في الفلسفة تكمله املسيحية.
فالوجود الذاتي في املسيحية يعد بدهية،
بخالف الفلسفة التي تبحث في إثباته
بطريقة استداللية تتضمن مقدمة ونتيجة
تفصلهما كلمة “ اذن “ .والوجود في املسيحية

متحقق ليس في الفكر
فحسب وال في اإلرادة وحدها،
وإمنا في اإلنسان بوصفه وحدة
واحدة .وقد استمدت الذات
وجودها من اهلل الذي خلقها
على صورته ومثاله(تك )26 :1
من حيث االرادة واخللود.
لكن هذه الذات املفردة ال تقوم
بذاتها رغم انفصالها ومتايزها
عن الذات الكلى (اهلل) ،بل تستمد وجودها
منه .فهذا هو سر وجودها وضمان بقائها في
أن تظل متصلة به .وفي انفصالها عن اهلل
تفقد ماهيتها ووجودها .ففي اللحظة التي
انفصلت اإلرادة الفردية عن اهلل “ يوم تأكل
منها (من الشجرة)” ،فقدت هويتها “ موتا ً
متوت “ ( تك  .)18 :2وهو ما عبر عنه القديس
اثناسيوس في (جتسد الكلمة) بقوله “ :ألنهم
إن كانوا بحضور (الكلمة) وتعطفه قد دعوا
إلى الوجود من احلالة الطبيعية األولى وهى
عدم الوجود ،فإنهم بطبيعة احلال متى جتردوا
من معرفة اهلل عادوا إلى العدم (إلى ما ال وجود
له) ألن كل ما هو شر فهو عدم ،وكل ما هو خير
فهو كائن وموجود .ويجب أن تكون النتيجة
بطبيعة احلال احلرمان إلى األبد من الوجود طاملا
كانوا يستمدون وجودهم من اهلل املوجود بذاته،
وبتعبير آخر يجب أن تكون النتيجة االنحالل
وبالتالي البقاء في حالة املوت والفساد”.
ولذلك فإن الوجود الذاتي يتقاسمه طرفان:
أحدهما ثابت هو من جانب اهلل الذي أحب
اإلنسان وأوجده ،والطرف األخر هو الذات
نفسها ،إذا حافظت على بقائها في معية
اهلل من خالل محبته وطاعته “ أن أحبنى أحد
يحفظ وصاياي”.
ولكن ملا انقطعت العالقة بني الذات وخالقها،

مسحة احلزن !
كل مبدع سواء كان شاعر او موسيقى او
رسام يحرص على التجديد فى
كاتب او ّ
اعماله والتنويع حتى ال يُتهم بالنمطية او
التكرار ولكن جند النقيض فى اعمال الفنان
التشكيلى» صفوان داحول « والتى تسير
في طريق واحد  ,والتستطيع التّحرر فيه من
مسحة احلزن الدائمة واملرافقة لعناصر لوحاته
التي غالبا ماجتمع بني امرأتني متناسختني ,
ومتشابهتني ومتجهتني بإجتاه واحد وبألوان
ّ
مسطحة  ,تخلو من العمق والبعد
شاحبة
الثالث في اللوحة حتى لنظن من الوهلة
األولى بأ ّن ال ّلوحة مشغولة بطريقة تلصيق
ّ
املسطحات ال ّلونية من الورق .
لذلك جند أ ّن نظر املشاهد يصطدم فورا ً
بسطح ال ّلوحة األملـس  ,وكأنه ينظر في
مرآ ٍة عاكس ٍة قريب ٍة منه ومواجهة
كما امتازت معظم أعماله الفن ّية باملالمح
الفرعونية  ,واختار تنفيذها بشكل جانبي
وباجتاه واحد نحو اليمني  ,ولشدة التشابه
في أشخاصه  ,أصبحنا نظن أنّه يرسم من
« موديل « واح ٍد  ,يجلس أمامه دائماً .لكننا
عرفنا فيما بعد بأ ّن ذلك املوديل  ,إمنا هو من
اخليال الذي لم يفارقه حتى بعد وفاة الزوجة
التي الزمها فىمرضها الطويل واعتبرها
مهبط
إلهامه املتكرر مضيفا ً لها مسحة احلزن

اخلالدة
إ ّن األلوان ال ّرمادية اخملتلطة بقليل من األصفر
 ,تعكس حال الفنّان صفوان داحول وما يعانيه
السياسي واالجتماعي الذي
من مرارة احمليط ّ
م ّر على الشعب السوري
لقد امتازت لوحات الفنان
صفوان داحول مبساحاتها
الكبيرة  ,لذلك أصبحنا جندها
في صدارة الصاالت وعلى
الرغم من اختصار عناصر
عـدت
اللوحة إالّ أنها قد أ ُ ّ
بعناية هندسية مدروسة،
معتمدة على بناء متمكن في
الرسم وعلى تركيز الفت على
التوازن في مكونات اللوحة ,
لدرج ٍة أنّنا نشعر بضيق في
تكويناتها على الرغم من
املساحة الواسعة اخملصصة لعناصرها.
وهذا مانلمسه بوضوح في سلسلة ال ّلوحات
النسائي املتك ّور
التي ينطوي فيها اجلسم
ّ
ويجلس على أريكة ض ّيقة أو على كرسي
متواضع من اخلشب.
ولعله هنا يريد تصوير اجلسم عند األلم
ومواصلة األوجاع التي رافقت الزوجة لفترة
طويلة.
وهذا الوضع رمبا كان يريد ان يع ّوضه في رسم

وتشكيل أصابع اليدين التي تف ّرد
في رسمها عندما جلأ للمبالغة
في استطالتها وكأنها تستجدي
العون ،أو رمبا لها بارقة أمل فى
شئ مجهول
وقد تذكرنا حركة
األصابع
تلك
الرشيقة مبا نشاهده في
األيقونات القدمية للسيد
املسيح وأمه العذراء املنتشرة
في معظم الكنائس ،ولعلها
للمباركة
توحي
حركة
واستجداء الرحمة للمرضى
الصابرين ،وغير بعيد عن ذلك
جنده قد أضاف أجنحة رمزية
تيمنا ً
أحيانا خلف الكتفني
ّ
برمز املالئكة التي حتوف جسم
اإلنسان وحتميه.
لقد اعتاد الفنان صفوان داحول على ارجتال
اللوحة دون اإلعداد املكتمل ملوضوعه ،فهو
حسب قوله يبدأ بعنصر اليتجاوز البداية
البسيطة للوحة ،ويستمر بتكوين لوحته
حتى النهاية . .غير معتمد على الذاكرة
السالفة وما تكتنزه وحتتويه ،وامنا يرسم
الذاكرة ذاتها.
حساس ،ولد في مدينة حماة
افهو فنان
ّ

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
فقدت وجودها؛ لكن اهلل من جانبه أعاد
الوجود لإلنسان مرة ثانية “ ،لكي ال يهلك
كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية “
(يو  .)16 :3وبهذا عادت الذات من الفساد إلى
الوجود .ولكي تضمن االستمرار والثبات على
هذا النحو ،فعليها أن تسير في معية خالقها.
من هنا ميكن أن نضع معادلة الوجود على
نهج السابقني ووفق املفهوم املسيحي له
هكذا “ :أنا أؤمن فأنا موجود “ .وبعبارة أخرى“ :
أنا أؤمن واسير في معية اهلل ،فأنا موجود” .وال
يتأتى لإلنسان أن يشعر بذاته وبوجوده بعيدا ً
عن اهلل “ .كما يقول أغسطينوس “ :يارب
خلقتنا لك ولن جتد نفوسنا راحتها إال فيك “.
إن إثراء الذات يكون في تسليم اإلرادة الفردية
إلى اإلرادة اإللهية .وكلما تخلص الفرد من
الذاتية الوجودية القائمة على أالستحواذ،
كلما شعر بوجوده.
هنا الوجود احلقيقي احلي والدائم الذي يكتمل
اإلحساس به وتتحقق صورته الكاملة في
البذل كقول السيد املسيح “ من وجد حياته
يضيعها ومن اضاع حياته من اجلي يجدها”
(مت .)39 : 10
ففي إفناء الذات إيجاد لها ،وقد قال له اجملد “
من امن بي ولو مات فسيحيا “ (يو .)25:11أي ال
ينقطع وجوده باملوت .بعكس الوجود الفلسفي
الذي يتوقف دون ريب وينقطع باملوت ،او على
حد تعبير احدهم “ فال تقف احلركة إال إذا وقف
حتقيق اإلمكانيات ،هذا ال يكون إال في املوت”.
احلق أن فهم الوجود وفق عقيدة اخلالص،
وعدم الوجود وفق اخلطيئة والبعد عن اهلل ،من
شأنه أن ينقذ الفكر واالنسانية من شطحات
الوجودية االحلادية التي ال تفعل شيئا ً سوى أن
تقدم وصفا ً للوجود الذاتي وال حتققه .كما انها
ال تقدم ضامنا ً الستمراره ابدا...

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

عام  1961واعتصرت نفسه معاناة
األهل والبلد بعد الثمانينيات من
القرن املاضي والتي خ ّلفت املصائب
واملآسي على معظم البالد والعباد
حتى غادرها بعد ثورة احلراك الشعبي
قبل سنوات تاركا ً موقعه كأستاذ
في كلية الفنون اجلميلة بدمشق

قائال:
« مايجري اليوم في سورية هو اغتيال لكل
ماهو انساني ،واليزال هناك أكثر من مليون
طفل سوري في العراء . .ومازالوا يحلمون
بالعودة الى بيوتهم ومدارسهم».

16

ال�سبت � 23سبتمرب  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد ال�سابع والت�سعــون

ريا�ضــــــة

الدراجات الثابتة
يحررها سمير اسكندر

أقوال

ملعلوماتك

إن هذه األلعاب األوليمبية تُع ّبر عن بُعد
ال ميكن لنا أن ننساه؛ وهو أننا جميعا ً
أعضاء في عائلة عاملية واحدة.
هيالري كلينتون

أدرجت سباقات التزلج املتع ّرج باستخدام زوارق «الكنو» في إطار
أظهرت اإلحصائيات األمريكية أن الدراجات الرياضية الثابتة (التي البطوالت العاملية التي تُعقد كل سنتني ابتداء من عام .1949
البدال فقط) هي أكثر ويعتبر هذا السباق من رياضات البرنامج األوليمبي.
تستعمل وهي ثابتة في مكانها ،مع استعمال ّ
األدوات الرياضية مبيعا ً في الواليات املتحدة األمريكيةودول أمريكا اجلنوبية،
حيث يباع سنويا ً أكثر من مليوني دراجة ثابتة ،وهي من أفضل الوسائل
الرياضية لتحقيق اللياقة البدنية.

لسالمة الركبتني

للمحافظة على
سالمة مفصلي
الركبتني ،عليك
باالهتمام أوال ً
بتقوية عضالت
الفخذين،
وجتنب احلركات
أو
الفجائية
العنيفة عند
استعمال الساقني.
وإذا اضطررت إلى حمل شيء ثقيل فعليك أن تراعي أن تقف أو تسير وأنت
منتصب القامة ،وقم بتبادل حمل هذا الشيء بني ذراعيك بني احلني واآلخر،
حتى ال جتهد العمود الفقري .واسترح بعد بذل أي مجهود ،سواء في حمل
أو حتريك شيء ثقيل من مكانه ،وال تقم ببذل أي مجهود جسدي متواصل،
حتى تعطي فرصة لعضالت جسمك للراحة واالسترخاء.

املشي ..داخل وخارج

املشي البسيط داخل املنزل يعادل املشي السريع في الطريق،
ويعطي التأثير املطلوب من لياقة اجلسم وذلك إذا بذلت مقدارا ً
متساويا ً من اجملهود ،إذ ميكنك أن حترق نفس عدد السعرات احلرارية ،وتفقد مقدارا ً مماثالً من الدهون،
كان مخزونا ً في جسمك .كما يقوي املشي البسيط عضلة القلب.
وتعتبر هذه الرياضة مفيدة،
وبخاصة أنك ال حتتاج فيها
إلى أي استعدادات أو معدات
في داخل احلجرة باملنزل،
كما وميكنك أن تكون حافي
القدمني.
ويأتي الركض في مقدمة قائمة
التدريبات اخلاصة باللياقة،
وذلك ألن فاعليته كبيرة .حيث
أن الركض العادي ميكن أن يحرق
من  250إلى  300سعر حراري
في كل  30دقيقة ،كما يفيد
في تقوية عضالت كل اجلسم.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

االسعافات االولية
 ) Broken Toothكسور االسنان (

هى تقدمي املساعدة الفورية ألى من اصابات االسنان فى حالة
الكسر او الفقد اثر حادثة معينة حتى وصول املساعدة
الطبية املتخصصة.
و االسنان الدائمة التى تخلع من مكانها ميكن أحيانا اعادة
زراعتها مرة اخرى اذا مت العثور عليا بعد احلادثة او االصابة
باخذعا الى اقرب مكان متخصص طبى .
أسباب اصابة االسنان:
حوادث سيارات.
قضم الطعام اجلامد .
السقوط اثناء اللعب او ممارسة الرياضات .
االسعافات االولية الصابات االسنان:
1االحتفاظ باية اسنان مت فقدها من االثة المكانية زراعتها مرة اخرى و حملها لطبيب االسنانباقصى سرعة ممكنة الن االنتظار يقلل من فرص النجاح فى الزراعة .
استخدام استخدام احدى اخليارات التالية لنقل االسنان:
حاول ابقاء السنة اخمللوعة فى مكانها بحيث تكون فى مستوى االسنان اجملاورة مع محاولة
الضغط عليها .
اذا لم يستطيع املصاب وضع السنة فى مكانها يتم وضعها
فى اناء صغير بة لنب .
2وضع كمادات باردة على الفم او اللثة لتخفيف االلم.3الضغط املباشر على مكان االصابة باستخدام شاشةللتحكم فى النزيف.
4البحث على املساعدة الطبية على الفور.و فى حالة الكسور اخلطيرة قد تتأثر انسجة االعصاب التى
توجد داخل االسنان وفى هذة احلالة التدخل الطبى الفورى
مطلوب .

ملعلوماتك

حقيقة الأرقام العربية
إن األرقام التي يستخدمها جميع العرب ـ باستثناء تونس واجلزائر واملغرب ـ ليست أرقاما ً عربية ،وإمنا قد
تسربت عن طريق «الفرس» ،وهي أرقام هندية.
فالعرب األوائل كانوا يستخدمون كتابة األرقام بطريقة «الزوايا» ،فرقم « »1بزاوية واحدة .ورقم «»2
بزاويتني ،وهكذا.
حتى أوروبا تشهد بأن احلروف التي تستعملها هي حروف يرجع تاريخها إلى العرب القدامى ..وهي حروف
عربية األصل.

الكوكاكوال
مت صنع «الكوكاكوال» في عام  ،1892حسب الوصفة
الشهيرة التي أعدها دكتور «ييمبرتون» الصيدلي في
«اطالنطا» بالواليات املتحدة األمريكية.
و «الكوكاكوال» ،تتكون من  15عنصراً ،ال تزال سرية لم
يُكشف عنها بعد!
حنان الزوجة مينع الذبحة الصدرية!
خرجت توصيات من بعض الباحثني األمريكيني تطلب
زيادة جرعة حنان الزوجة لزوجها حلمايته من وجع القلب.
وانتهوا من جتاربهم على  10آالف مريض بالذبحة الصدرية،
وقد تبني منها أن  29%من املصابني ترجع أسباب إصابتهم
إلى وجود مشكالت زوجية!

الر�صا�ص يقلل من ذكاء الأطفال
أجرى باحثون في أستراليا دراسة على مجموعة من األطفال الذين يعيشون بالقرب من مصنع للرصاص،
فوجدوا أن مستوى الذكاء لديهم أقل مبا يتراوح بني 4و 5مرات عن غيرهم من األطفال الذين يعيشون
بعيدا ً عن مثل هذه املصانع.
وأكد العلماء أن الضرر متنوع ،وطالبوا اآلباء واألمهات باحلد من تعرض األطفال للرصاص ،وعدم شرب
األطفال ملياه فيها قدر من هذا املعدن ،وعدم استخدام طالء أو وقود ،أو مواد حلفظ الطعام حتتوي على
معدن الرصاص .الذي يسبب التخلف العقلي وفقدان الذاكرة وبعض أنواع السرطان.

علــــوم وطب

غذاء ودواء
(البلح)

يُؤكل البلح في جميع صوره :رطباً ،أو على شكل عجوة
منزوعة النوى ،أو جافا ً كما هو ،أو بعد نقعه في املاء
الساخن.
يحتوي البلح على نسبة عالية من البروتني والدهون
والفيتامينات ،مثل :أ ،ب ،1ب ،2وكذلك يحتوي على نسبة
من األمالح املعدنية ،وكل  100جرام من البلح نعطي 284
سعرا ً حرارياً.
ومدر للبول ويستعمل مغليا ً في عالج
لألمعاء،
ومرطب
الهضمي،
للجهز
مقو
فهو
البلح
فوائد
أما أهم
ّ
ٍ
ً
االلتهابات ،ويوقف النزيف الدموي ،وهو أيضا مدر للنب ،وميد اجلسم باحلرارة ،ومؤخر للشيخوخة ومقو
للعضالت واألعصاب ،ومينع الدوخة ُولني لألوعية الدموية وهو مفيد في حالة األنيمياء احلادة.

ملاذا يبكي الرضيع؟
البكاء هو اللغة الوحيدة التي يستطيع الطفل التعبير
بها عما يريد لذلك فإن دور األم أن تتعرف على املعاني التي
تتضمنها هذه اللغة ،وما يعنيه بكاء الطفل واسبابه،
التي تتلخص فيما يلي:
أسباب طبيعية «فسيولوجية» ،كاجلوع ،حيث يكون لنب
األم هو الغذاء الوحيد الذي يشبعه ،ومهما اعطي من
سوائل وعصائر فسوف يستأنف البكاء بعد وقت قصير
معلنا ً اجلوع مرة أخرى.
احتياجات نفسية :حيث يبكي بعض االطفال
الحتاجاتهم إلى دفء احلنان وحضن األم ،ومن اخلطأ أن ترفض األم احتضان طفلها اعتقادا ً بأن ذلك يؤدي
إلى تدليله.
التغذية اخلاطئة وعدم مساعدة الطفل على التخلص من الغازات يؤديان إلى اصابته مبغص وبالتالي
يبكي باستمرار.
مالبس الطفل قد تكون سببا ً في بكائه ألن رباط البطن واملالبس الكثيرة والكافولة املبتلة أو القذرة قد
تكون من اسباب بكاء الطفل ..كما أن احلر الشديد والبرد القارس يؤديان إلى نفس النتيجة.
اخلوف والصدمات :كما أن االصوات العالية املفاجئة واالضواء املبهرة قد يؤديان إلى بكائه ،وقد يصاحب
ذلك رعشة وشحوب اللون.
بكاء ما قبل النوم :يبكي بعض االطفال في فترة ما قبل النوم ليال ،ويحدث ذلك فجأة مع صراخ مستمر
قد ميتد إلى اكثر من ساعة ،وقد تستمر هذه املشكلة يوميا حتى الشهر الثالث من العمر ..وننصح
برعاية الوليد ومنحه احلنان مع هزه قليال والربت على ظهره برفق.
أسباب مرضية:
ال شك أن األلم يسبب بكاء الطفل منذ اللحظات االولى ملولده ،ومن أهم اسبابه:
األمراض احلادة مثل التهاب االذن الوسطى ،وااللتهاب الرئوي ،االلتهابات اجللدية احلادة وخاصة في منطقة
الكافولة ،واحلساسية للتغذية باأللبان الصناعية أو نتيجة عدم حتمل الرضيع للسكر بلنب األم ،وبعض
املواد التي تفرز في لنب األممثل الشيكوالتة واخمللالت واحلوادق؛ ألنها قد تؤدي إلى اثارة الطفل وبكائه.

ملاذا تصاب العني باالحمرار بعد البكاء لفترة طويلة؟
بعد فترة طويلة من البكاء ،تصبح حافة العني حمراء اللون ،وتنتفخ اجلفون .والسبب في ذلك يرجع إلى
أن جفن العني رقيق جداً ،ويحتوي على العديد من األوعية الدموية .وبعد البكاء لفترة طويلة ،تتمدد تلك
األوعية الدموية ،وحتتقن ،ويؤدي ذلك إلى احمرار العني.
وعند البكاء والعني مغلقة ،فإن عضالت العني تنكمش وال ميكن للدم التدفق بشكل طبيعي.
وعند حك العني باليد في أثناء البكاء ،فإن الدموع تتجمع حتت اجلفن ،وهنا يؤدي إلى تو ّرمها.

�ست احل�سن

ملعلوماتك

هو في الواقع اسم نبات معمر اكتشف
قدميا ً ويتبع الفصيلة الباذجنانية .اسمه
العلمي« :آتروبا بالدون» ،ويزرع للحصول
على العقار السام املعروف باسم أوتروبني،
الذي يستعمل طبياً.
ويطلق اسم بالدونا في الغرب على
هذا النبات ..وفي البالد العربية ،عرف
باسم ست احلسن .وترجع التسمية إلى
إقبال النساء في العصور القدمية على
استعمال عصارة تلك النباتات لتوسيع
العني وجتميلها نظرا الحتوائها على مادة
األتروبني الطبية التي يستعملها أطباء العيون حالياً.
وبالرغم من أن هذا النبات يعتبر من النباتات السامة وباإلضافة إلى ذلك فإنها حتتوي على أحد العناصر
الفعالة التي تستعمل في صنع لزقات الظهر ،فهو يساعد على ترخية العضالت املتقلصة.
ومن هنا جاءت التسمية فليس حلسن شكل العشبة ولكن ألن عصارتها توسع العني ،وتزيدها جماالً.
وكان االعتقاد سائدا ً بالرغم مما حتتويه على نسبة عالية من السموم.
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حل العدد السابق
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�إقر�أ و�أ�ضحك

قيل إلبراهيم بن أدهم :لم جتتنب الناس؟؛ فأنشد يقول:
أرض باهلل صاحبا وذر الناس جانبا
قلب الناس كيف شئت جتدهم عقاربا
وقال أبو العتاهية في وصف أخالق بني آدم:
بنو آدم كاألرض ونبت األرض ألوان
فمنه النخل والعنب وزيتون ورمان
ومنه احلنة اخلضرا وياسمني وريحان
ومنه الصفط ذو شوك وفوق الشوك قطران
وعن رجل كبير األنف ،قال شاعر:
لك أنف يا ابن حرب انفت منه األنوف
أنت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف
وآخر يصف رجالً بدينا ً ضخماً ،قائالً:
أنت يا هذا ثقيل وثقيل ..وثقيل
أنت في املنظر إنسان وفي امليزان فيل
وقال الشاعر اللبناني ابن الفرجنية ،في هجو مغن:
قد دهاني ما دهاني من ثقيل في األغاني
قلت إذا غنى عراقا ليتني في اصفهان

حبل الكذب
اتفقت وزوجتي على اخلروج لتناول العشاء في
مطعمنا املفضل .لكننا لم نحجز طاولة .وعندما
وصلنا ،وجدنا أن كثيرين سبقونا وينتظرون إخالء طاولة.
فسجلت اسمي لدى املضيفة .وجلسنا ننتظر دورنا في
ردهة االستقبال.
وبعد قليل غادر زوجان املطعم متذمرين من طول
االنتظار ولم متض دقائق حتى نادت املضيفة« :السيد
حديد؟» فلم يجب أحد .واعادت الك ّرة من دون جدوى،
ندعي اننا الزوجان حديد فنحصل
فاقنعت زوجتي بأن ّ
على طاولة من دون انتظار .واذ تقدمنا من املضيفة،
قالت« :السيد حديد؟» ،فأومأت بااليجاب .فقالت :لقد
كنا نتوقع وصولكما ،فعائلتكما تنتظر في الداخل».

جذور المجتمع:

5
6
7
8
9
10
أفقي

رأسي

 - 1يمين  oالجزء الذي يؤكل من نبات قصب السكر
 - 1ميزان  oتوهج ونور في الصباح
(معكوسة)
 - 2فيض الماء  oاللباس التقليدي الغربي
 - 2بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب (كلمتان)
 - 3ألغاها االسالم وحرمها قبل  14قرنا
 - 3ظالم (معكوسة)  oأبو االمراء
 - 4كلمة من  6حروف ولكنها تجمع كل الحروف  oنصف راشد  - 4حرفان من شاة  oسقاية الزرع
 - 5شركة نفط اماراتية (معكوسة)  oخصم
 - 5للتمني  oالصوت الذي يصدره الحصان
 - 6في وقت متأخر من هذا المساء  oعضو في الوجه
 - 6قشطة  oتوزيع ماء الشرب على الحجاج (معكوسة).
 - 7شيء ترميه في البحر كلما احتجت إليه (كلمتان)
 - 7علية القوم  oسائل فيه سر الحياة
 oنصف ساهر
 - 8نقطة ارتباط وانفصال األم عن وليدها  oالة موسيقية جلدية  - 8إجابة  oمهم أو سار على غير هدى  oنصف مبين
 oفي السلم الموسيقي
 - 9يوصلك من بيتك إلى عملك وبالعكس دون أن
 - 9شيء ال يسير إال إذا ضربته على رأسه عدة مرات
يتحرك  oغلى الماء
 - 10إذا سخنته كثيرا تجمد  - oلها عين واحدة ولكنها ال ترى  - 10نصف فرقة  - oأشتريه

ت�أمالت معا�صرة

خالل جولتنا في غابات كاليفورنيا اشار الدليل
الى جذور شجرة السيكويا العمالقة غير عميقة
في األرض .فقلت متعجباً« :هذا مستحي؛ فأنا ابن
الريف واعلم أن الريح تقتلع االشجار إذا لم تنغرز
جذورها عميقاً» .فأجاب الدليل « :هذا ال ينطبق
على شجرة السيكويا ،فهي ال تنمو إال في غياض،
وتتشابك جذورها حتت سطح األرض ،حتى إذا ه ّبت
ريح قوية متاسكت ودعم بعضها بعضاً».
وفي هذا عبرة .فالناس يشبهون أشجار السيكويا
العمالقة.فالعائلة واالصدقاء واجليران واجلماعات
االخرى يجب أن تكون مالجيء ،حتى اذا ما ه ّبت
رياح احلياة العاصفة عمل هؤالء األفراد على تعزيز بعضهم بعضا ً وكافحوا معا ً في سبيل
الصمود.
السينما املذنبة:
هناك موضوع يتكرر باستمرار في األفالم املعاصرة وهو أن الصناعيني العمالقة يسيطر
عليهم املكر والطمع وحب السلطة  .والصناعيون الكبار الذين تصورهم افالم هوليوود
مثيرون للكراهية على نحو متشابه.
إن كراهية من هذا النوع ال ميكن تفسيرها اال بحسب مبدأ “االنعكاس” الفرويدي القائل
بأن املرء يرى عيوبه في غيره .فما هو قطاع االعمال األقل اخالقا واألكثر استعدادا ً لتقدمي
االعتبارات املادية على املصلحة العامة؟ انه بالطبع قطاع الصناعة الترفيهية الذي يفسد
اوالدنا ويشجع العنف والالمسئولية واالنفالت االخالقي في سبيل حتقيق االرباح.
ان مبالغات هوليوود في تصوير عالم االعمال ليس سوى انعكاس لضميرها املثقل بالذنوب.

حديقة أفكار

كلمة لطيفة واحدة تبعث الدفء في ثالثة اشهر شتائية «مثل ياباني»

عواطف خمتلطة
بعد مرور اشهر على انضمامي كعازف جيتار الى فرقة موسيقية .سألنا أحد احلاضرين في
سمينا فرقتنا «العواطف اخملتلطة» ،فأجابه عازف البيانو« :ألنك عندما تسمعنا
حفلة ملاذا ّ
ال تعرف ما اذا كان عليك أن تضحك أو أن تبكي».

حل
العدد
السابق

دائرة املعارف
معان ،واحد
هنا كلمات وضعنا امام كل لكلمة أربعة
ٍ
منها صحيح .وعلى القارئ أن يختار املعنى الذي يعتبره
مناسباً ،ثم يقلب الصفحة ليحصل على االجوبة.
 1ـ تالبيب :اطواق ـ مشاعر ـ اذكياء ـ أوامر نافذة.
 2ـ غلواء :نار مستعرة ـ حسناء ـ تشدد وتصلب ـ جوع.
 3ـ إسار :بوح ـ سوار ـ سجن ـ ما يشد به.
 4ـ هدأة :فجأة ـ هدوء ـ من الطيور ـ سجنة.
 5ـ ط ّيع :خ ّير ـ حديث السن ـ طائع ـ منقاد ـ جبان.
 6ـ مرموق :من يُطال النظر اليه ـ عال ـ مهمل ـ
محسود.
 7ـ نابه :ظاهر ـ عظيم االنياب ـ لئيم ـ فطن.
 8ـ استطار :غضب ـ ط ّير ـ اصطاد طائرا ً ـ ُج ّن.
ّ
تسكع :عرج ـ تشكى ـ لم يهتد لوجهته ـ قدم
9ـ
أعذاراً.
األجوبة (مقلوبة):

 1ـ التالبيب :األطواق حول العنق ،مفردها تلبيب .ويقال
«أخذ بتالبيبه» أي أمسكه متمكنا ً منه.
 2ـ الغلواء :التشدد والتصلب حتى مجاوزة احلد .أيضاً:
أول الشباب ونشاطه.
 3ـ االسار :ما يشد به احلزام .واالسار أيضا لغة في
اليسار.
 4ـ الهدأة :الهدوء .يقال “هأة من الليل” أي هزيع منه
أو جزء منه.
 5ـ الط ّيع :الطائع  .يقال “هو طوع يدك”أي منقاد لك.
 6ـ رمقه :حلظه حلظا خفيفا .أيضا :أطال النظر اليه.
واملرموق هو من يُطال النظر اليه.
 7ـ النابه :الفطن وذو النباهة  .أيضا ً الشريف .وجمعها
ن ُبهاء.
 8ـ استطار :انتشر ،تف ّرق .،أيضاً :ط ّير .تط ّير بالشيء
ومنه :تشاءم.
ّ
تسكع في أمره أو مسيره :لم يهتد لوجهته.
9ـ

برج الحمل :قم بالتعبيرعن إعتراضك إن ُو ِجد بوضع النقاط على الحروف بأسلوب
المرتفع وال لأللفاظ الجارحة..
حضارى مهذب  ،دون حاجة للصوت ُ
برج الثور :التفكير فى ع ّدة مشاكل مجتمعة تشل تفكيرك،تخ ّلص من مشكلة
معنوياتك  ،ر ّكز على حل مشكلة واحدة على األقل
واحدة على األقل لترفع من
ّ
دون تش ّتت..
برج الجوزاء :يغيب عنك الحبيب هذه األيام بسبب انشغاله بالعمل ،ال تقلق
ً
دائما في باله والدليل حديثه الدائم عنك في أي مناسبة..
فأنت
ً
مزعجا فقد تم صنعه لسبب وجيه،
والروتين مهما كان
ظام
ن
ال
رطان:
الس
برج
ّ
ّ
ّ
تعطيلك عن الحركة السريعة لتأخذ المزيد من الحذر وتفحص األمور الصغيرة
الماكرة.
برج األسد :األعمال التى تقوم بها بحاجة إلى مراجعة الذات وإيجاد حل لتطور
من نفسك ومن عملك لتصل إلى األحالم التى تريد الوصول إليها وتحقيقها..
برج العذراء :ستشعر بالفخر اليوم اتجاه العمل الذى قمت به ،كما أن ذلك
سينعكس على عالقتك برؤسائك فى العمل ،كما أن هذا سيجعلك قادرا على
تحمل المسئوليات اإلضافية التى يسندها إليك مديرك وذلك بعد أن أثبت نجاحك...
برج الميزان :هناك الكثير من األمور الجيدة بينك وبين الحبيب والتى من شأنها
أن تحسن عالقتكما وتمنحها اآلمان ،كذلك هناك الكثير من األمور التى ستتغير
خالل الفترة المقبلة ،كما أن الوضع أفضل بكثير مما كنت تتوقع
برج العقرب :إبتعد عن لعبة السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب اآلخرين خاصةً
زوجتك ،العيوب هى التى تثبت أننا بشر ،فأنت لست كامل األوصاف...
سيعبر لك
أن الطرف اآلخر يتح ّفظ في مشاعره ألنّه
برج القوس :ال تيأس من ّ
ّ
ً
قريبا ويفاجئك بحقيقة مشاعره تجاهك.
حبه
عن ّ
ً
برج الجدى :عباراتك الفظة والخشنة قد تكون سببا لمشاكل وتعقيدات وعداوات
بإمكانك توفيرها على نفسك لو أمسكت لسانك  ،لتقل خيراً أو ِل َتصمت. .
الدلو :فى كل مرة تقوم باستشارة من هم أكبر منك عمراً وأكثر خبرة تتعلم
برج ّ
ً
ً
للمكابرة إن رأيت أن رأى أحدهم أفضل من رأيك..
داعى
ال
لذا
،
جديدا
درسا
ُ
ثبت رأسك لألمام لترى المستقبل
الحوت :التنظر وراءك والتحت
برج ُ
ْ
قدميك لكن ّ
أرضية صلبة وابتعد عن مشاريع اإلثراء السريع المشبوهة
عن
 ،إبحث
ّ
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�إعـــالنـــــات

ذكري ال�صديق تدوم �إيل الأبد
ذكري األربعني إلنتقال األم املحُ بة للجميع إلي فردوس النعيم

ال�سيدة  /جوليت دانيال �إ�سكندر

والدة كل من  :د .اليكس و سوزان و د .جون و إيفا و نانسي و فيوال و توني ولسن
وشقيقة كل من  :رجاء و ثروت و رفعت و مايكل و ليلي دانيال
تتقدم األسرة بالشكر اجلزيل لنيافة األنبا صرابامون أسقف أم درمان وتوابعها ألتصاالته
املستمرة والصالة من أجلها
وأيضاً كل الشكر لنيافة األنبا أيليا أسقف اخلرطوم وجنوب السودان علي زياراته املتكررة
والصالة علي جثمانها
كما تتقدم األسرة بكل الشكر والتقدير لكل األباء الكهنة املوقرين بجميع الكنائس
لزياراتهم ومجهوداتهم وصالتهم املتكررة
وكل الشكر والتقدير لكل األحباء واألصدقاء الذين حضروا مراسم اجلنازة والذين قاموا
باإلتصال من السودان و مصر والواليات املتحدة األمريكية
و أستراليا و لندن علي محبتهم لها
كما تتقدم األسرة بالشكر والتقدير ألعضاء اجلالية السودانية بكندا لتقدمي واجب العزاء
هذا وسيقام قداس ذكري األربعني يوم األحد  8أكتوبر بكنيسة املالك ميخائيل ومارمينا
بنورث يورك الساعة  8صباحاً

ونسأل الرب أال يُريكم مكروهاً  ..والعزاء للجميع
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جمال أسعد

عيد النيروز  -:معناه الروحي،تاريخه،وبعض املعلومات عنه.
للشماس /ذياكون جمال تكال اسعد ،،مونتريال.
كذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا ،لنطرح كل ثقل واخلطية
احمليطة بنا بسهولة ،ولنحاضر بالصبر فى اجلهاد املوضوع امامنا  -عب 1: 21
التقومي القبطى
شهور السنة القبطية هى بالترتيب :توت ،بابه ،هاتور ،كيهك ،طوبة ،أمشير ،برمهات ،برمودة ،بشنس ،بؤونة ،أبيب ،مسرى
ثم الشهر الصغير (النسئ) وهو خمسة أيام فقط (أو ستة أيام فى السنة الكبيسة)
 ومازالت هذه الشهور مستخدمة فى مصر ليس فقط على املستوى الكنسى بل على املستوى الشعبى أيضا ً وخاصةفى الزراعة .ولقد حذف األقباط كل السنوات التى قبل األستشهاد وجعلوا هذا التقومي (املصرى) يبدأ بالسنة التى صار
فيها دقلديانوس امبراطورا ً (عام  482ميالدية) ألنه عذب وقتل مئات اآلالف من األقباط  ,وسمى هذا التقومي بعد ذلك بتقومي
الشهداء .
 ونظرا لفداحه ما حتمله املسيحيون في عهد هذا األمبراطور فقد أ ّرخوا لسنه  482ميالديه .وهي السنه التي أعتلي فيهااألمبراطور ديوقلديانوس عرش األمبراطوريه .لذلك فأن التاريخ القبطي ينقص عن التاريخ امليالدي مبقدار  482سنه وصار
التاريخ القبطي أبتداء من هذا التاريخ يسمي تاريخ الشهداء األطهار.
 وقد عرفت الكنيسه القبطيه بأنها كنيسه الشهداء .وقال املؤرخني أن عدد الشهداء الذين استشهدوا من مصر فاقعدد الشهداء املسيحيني في كل العالم .وقد جري املثل الشهير أن دم الشهداء كان هو بذار الكنيسه .لقد عذبهم بكل
انواع العذاب .تاره باحلرق  ،وتاره باجللد  ,وأخري بتقطيع األعضاء .ومن أراحه منهم فبالسيف.
 دقلديانوس أصيب مبس من اجلنون في أواخر أيام حياته ثم نفي الي جزيره تكثر فيها الغابات كان يقطنها جماعه مناألقباط الذين فروا من وجهه والتجأوا اليها خوفا من طغيانه .اال أنهم عندما رأوا ما وصل اليه من حاله سيئه .نسوا كل
شيء وأحسنوا اليه عمال بقول السيد املسيح (أحبوا أعداءكم .باركوا العنيكم .أحسنوا الي مبغضيكم) فتفانوا في
خدمته وأظهروا له من الوان العطف واملوده ما جعله يسترد عقله .فكتب الي مجلس شيوخ روما يطلب منهم اطالق
سراحه واعادته الي عرشه ولكنهم رفضوا طلبه فرجعت له لوثه اجلنون وزاد عليها فقدانه لبصره .وظل يعاني أمر اآلالم
حتي قضي نحبه في تلك اجلزيره عام ٥٠٣م .
املعني الروحي لعيد النيروز :ذكرى الشهداء ..
 حتتفل الكنيسة القبطية االرثودكسية فى 11سبتمبر ( 21سبتمبر في السنوات القبطية الكبيسة ) املوافق االول منشهر توت فى كل عام بذكرى شهدائنا الذين لم يحبوا حياتهم فبذلوها حتى املوت من اجل محبتهم فى امللك املسيح
 لذلك تكرمهم الكنيسة فتجعل مستهل عامها هو هذه الذكرى العطرة فتقيم االحتفاالت تكرميا لشهداء املسيحية،الذين كانت دماؤهم طريقا بدأت به املسيحية منذ فجرها تشق طريق اخلالص للعالم
 تقام االحتفاالت تكرميا لهم ،وتخليدا لذكراهم ،وتبركا بسيرته ،اميانا من الكنيسة واملؤمنني بفاعلية شفاعتهم كماقال الرسول بولس «كذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا ،لنطرح كل ثقل واخلطية احمليطة
بنا بسهولة ،ولنحاضر بالصبر فى اجلهاد املوضوع امامنا»  -عب . 1: 21
 اننا نحتفل بهم الننا فى حاجة دائما لتذكر بطوالتهم وفضائلهم كما قال الكتاب «انظروا الى نهاية سيرتهم ومتثلواباميانهم» عب 31:7
 والكنيسة حينما تفعل ذلك ،وتقدم مناذج من سير الشهداء وقصص بطوالتهم وتضحياتهم وروحانياتهم ،تفعلهكعزاء للمؤمنني ،وتبكيتا لهم على تراخيهم لتشجعهم على اجلهاد الروحي والثبات في احلياة املسيحية
 اننا عندما نتكلم عن الشهداء ،فامنا نكشف عن فلسفة املسيحية فى االستشهاد هذه الفلسفة التى جعلت املوتهينا فى سبيل احلب فى املسيح الذى احبنا اوالً.
 حارب فيه شهدائنا الظلم و ضحوا بنفوسهم ألجل من أحبهم و لكن ياتري ما هم فاعلني في زمن حول الشيطان حربهالي حرب داخلية دفاعا عن القيم الروحية بني األنسان و نفسه ...؟؟

الراعي والرعية

َاعي َد الْ ُع ْظمَ ى وَال َّث ِمي َن َةِ ،ل َك ْي تَ ِصيرُوا
خواطر مسافر ” و ََهبَ َل َنا المْ َو ِ
ِب َها “
إلي النور ( )55
” ُش َر َكا َء َّ
الط ِب َ
له َّي ِة “
يع ِة اإلِ ِ
( 2بطرس )4:1
بقلم  :د .رءوف إدوارد

ِمن أقوال القديس أثناسيوس الرسولي
 [ فإنه صار إنسانا لكي يؤلِّهنا في نفسه،
وصار من نسل املرأة  ،و ُولِد من عذراء لكي
جنسنا الضال
لنفسه
يح ِّول
َ
ِ
فنصير بالتالي جنسا مقدسا ً و شركا َء
الطبيع ِة اإللهية كما كتب املغبوط
بطرس ] .
( رسالةأثناسيوس إلي أدلفيوس )4،60
سكن بيننا لكي
 [ فإن كان الكلمة َيَفتدي جنس البشر  ،و الكلمة صار جسدا ً
يُق ِّدس البشر و يؤلِّههم  ،أفال
لكي
يكون واضحا ً للجميع أنه بقوله أنه نال
ذلك ( تقديس و تأليه املسيح جلسده ) ملَّا
صار جسدا ً  ،ال يقول ذلك عن نفسه بل عن
اجلسد ( الناسوت الذي إحتد به ) ؟] ( (�Con
)tra Arianos 3,39
 [ إنه هو تأنس  ،لكي نتألَّه نحن De ( ] .) incarnatioe Veri 54
{ أخذ الذي لنا و أعطانا الذي له  .هو أخذ
جسدنا وأعطانا روحه القدوس و جعلنا
واحدا ً معه من ِق َبل صالحه } ثيؤطوكية
اجلمعة .
 [ ِمن الواضح أنه لِكونه هو قوة اآلباملؤلِّهة و املنيرة التي بها يتّم تأليه وإحياء
اجلميع ،
ً
فال يكون هو غريبا عن جوهر اآلب بل من
نفس جوهره )De synodis 51a( ] .
 [ إ َّن الكلمة صار جسدا ً لكي يق ِّدم هذااجلسد عن اجلميع
حتي حينما ننال نحن من روحه نستطيع
أن نتأله .
و ما كنا نحصل علي ذلك بوسيلة أخري ما
لم يَلبس هو جسدنا اخمللوق ] .
()De decretis Nic. 14,4
 [ كما أننا لكوننا جميعا ً من األرضمنوت كلنا في آدم  ،هكذا بعد ان ُولِدنا من
فوق ِمن املاء والروح نصير أحيا ًء كلنا في
املسيح  ،إذ لم يعد اجلسد فيما بعد ترابيا ً

 ،بل قد تط َّبع بطبع الكلمة  ،بسبب كلمة
اهلل الذي صار جسدا ً ألجلنا] .
(أثناسيوس ضد اريانوس )٣٣b،3
 [ إنه ينال كإنسان ما كان له أزليا ً كإله ،وذلك لكي تدركنا نحن هذه النعمة
املعطاة له .
َّ
ً
فالكلمة لم يَنقص شيئا ملا إتخذ لنفسه
جسدا ً حتي يطلب أن ينال النعمة ،
بل باحلري هو قد ألَّه اجلسد الذي لبسه  ،بل
و أنعم بذلك أيضا ً جلنس البشر ] .
(أثناسيوس ضد اريانوس)١،42
إبن واح ٌد بحسب الطبيعة
[ مع أنه يوجد ٌ
( اإللهية )  ،حقيقي و وحيد ( املسيح دُ ِع َي
إبن
وحيد اجلنس  .ألن اهلل الواحد ليس فيه ٌ
آخ ٌر له طبيعة اهلل )  ،لكننا نصير نحن
أيضا أبنا ًء  ،ليس مثل ذاك بالطبيعة واحلق،
و لكن بحسب نعمة الذي دعانا كذلك (
نصير أبنا ًء له بالتبني وليس بالطبيعة ) .
مع كوننا بش ٌر من األرض ،دُعينا آلهة ليس
مثل اإلله احلق (اآلب ) وال مثل كلمته ( اإلبن
)  ،ولكن بحسب ما شاء اهلل الذي أنعم
علينا بذلك ] .
(أثناسيوس ضد اريانوس )٣،19
 [ فلم يكن هو إنسانا ً وقد صار فيما بعدإلهاً ،بل كان إلها ً وصار فيما بعد إنسانا ً ،
لكي يؤلهنا نحن ] .
(أثناسيوس ضد اريانوس ) ٣٩a ،1
[ الرِفعة التي مينحها اإلبن لآلخرين منعند اآلب  ،هذه بعينها يُقال إنه « رُ ِّفع» بها
اإلبن...
فقد نال ذلك إذن بقصد إرتفاع اإلنسان .
ذلك اإلرتفاع الذي هو بعينه تأليه اإلنسان
].
(أثناسيوس ضد إريانوس ) 45 ،1
[ فليس علي سبيل املكافأة يُد َعي إبنا ًوإلها ً بل باحل ّري هو جعلنا أبنا ًء لآلب وقد
أ ّله البشر لمَّ ا صار هو نفسه إنسانا ً ( ] .
أثناسيوس ضد اريانوس )1,38
و السبح هلل .
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هولندا تبني أكبر مرآب دراجات في العالم
افتتحت مدينة أوتريخت الهولندية ،أكبر
مرآب للدراجات في العالم ،سيسع أكثر
من  12ألف دراجة عند اكتماله العام
املقبل .وجلأت السلطات لهذه اخلطوة
إلنهاء تكدس الدراجات أمام محطة
السكك احلديدية الرئيسية في املدينة
التي يقطنها  344ألف نسمة .وقال لوت
فان هويدونك ،رئيس بلدة املدينة« ،هذا
هو األثر اجلانبي لنجاح الدراجات في
مدننا» .وأضاف «نحن سعداء باستخدام
أعداد كبيرة من السكان للدراجات ،لكن ذلك يوجد حتديات للمدينة خاصة حول محطة القطارات».
ويواجه ولع الهولنديني املعروف بركوب الدراجات حتديات متزايدة بسبب نقص أماكن انتظار الدراجات.
وسيكلف مرآب الدراجات في أوتريخت املكون من  3طوابق 47 ،مليون دوالر ،وسيكون انتظار الدراجات
مجانيا ألول  24ساعة ،وسيتكلف كل يوم بعد ذلك  1.25يورو

بقرار دستوري ..دولة حتظر «الطالق بالثالثة»
علقت احملكمة العليا بالهند ،تطبيق قانون للطالق بني املسلمني أثار جدالً ،وذلك إلى أن تسن احلكومة
قانونا جديدا في انتصار جزئي للمسلمات الالئي يجادلن منذ فترة طويلة بأن القانون املطبق «ينتهك
حقوقهن»
ويسمح القانون للمسلمني بأن يطلقن زوجاتهن طالقا بائنا مبجرد النطق بالطالق ثالثاً ،في حني تقول
مسلمات إنهن يعانني العوز بعد أن طلقهن أزواجهن مبجرد قول «أنت طالق بالثالثة» حتى عبر تطبيقي
واتساب وسكايب
وقال القاضي ج.س .كيهار وهو يعلن تعليق العمل بقانون الطالق ملدة ستة أشهر «هذه قضية حساسة..
نوجه حكومة الهند إلى دراسة سن تشريع مناسب يتعلق بهذا األمر»
وأقر  3من أصل  5قضاة بضرورة إزالة ذلك القانون من مواد الدستور ،وقال أحد القضاة بعد القرار« ،على
احلكومة إيجاد طريقة لنص قوانني جديدة».

تعويض مذهل من «جونسون آند جونسون» لسيدة
أميركية
قررت هيئة محلفني مبحكمة في والية كاليفورنيا األميركية ،أن تدفع شركة «جونسون آند جونسون» 417
مليون دوالر المرأة تقول إنها أصيبت بسرطان املبيض ،بسبب استخدامها للمستحضرات النسائية التي
تنتجها الشركة
وجاء قرار هيئة احمللفني مبحكمة لوس أجنلوس العليا لصالح إيفا إتشيفيريا املقيمة في كاليفورنيا ،وهو
أكبر مبلغ تعويض مت منحه حتى اآلن ،من قبل «جونسون آند جونسون» ،في الدعاوي القضائية الكثيرة
التي رفعت ضدها .وقال محامي إتشيفيريا ،مارك روبنسون ،في بيان« ،ممتنون لقرار هيئة احمللفني بهذا
الصدد ،وألن إيفا إتشيفيريا كان يومها سعيدا في احملكمة».
ويتضمن املبلغ  70مليون دوالرا كتعويضات عن األضرار ،و 347مليون دوالرا كغرامات جزائية
وميثل هذا القرار نكسة كبيرة لـ»جونسون آند جونسون» التي تواجه  4800دعوى قضائية مماثلة داخل
الواليات املتحدة ،وتعد دعوى إتشيفيريا األولى ضمن مئات الدعاوى املرفوعة ضد «جونسون آند جونسون»
في كاليفورنيا

صورة وتعليق

الفقر احلقيقي
هو فقر القلوب وليس فقر
اجليوب!!..

عالــم بال حـــدود

لبوءة هاربة من حرب سوريا تضع  3أشياء البد من حتقيقها قبل
شبال في األردن
التقاعد املبكر

وضعت لبوءة ،مت إنقاذها من حديقة حيوان في مدينة
حلب السورية في اآلونة األخيرة ،شبال بصحة جيدة
في «بيتها اجلديد» باألردن
ون ُقلت اللبوءة دانا ،من حديقة حيوان العالم
السحري في حلب ،حملمية املأوى للطبيعة البرية في
األردن ،مع  12حيوانا غيرها ( 3أسود ،ومنرين ،ودبني،
وضبعني ،نقلت إلى محافظة بورصة في غرب تركيا،
إضافة إلى دانا ،وأسد آخر ،وكلبني».ومت استكمال
رحلة احليوانات إلى األردن ،على منت طائرة ركاب عن
طريق تركيا ،وأظهرت أشعة باملوجات فوق الصوتية
أُجريت أثناء التوقف في تركيا أن دانا حامل في شبلني
 ،وجاءت والدة دانا بعد ساعات من وصولها إلى بيتها
اجلديد في جرش شمالي العاصمة األردنية عمان ،
وقالت طبيبة بيطرية مبحمية املأوى للطبيعة البرية،
تُدعى رغد زيتون ،إن والدة دانا متت بسالسة  ،وأضافت
رغد «دانا وصلت ،هي وكل احليوانات وصلوا اجلمعة
املاضية .مت إطالقها في بيتها اجلديد اجلمعة ،تقريبا ً
العصر .وأوضح مدير عام محمية املأوى للطبيعة
البرية مهدي قطرميز أنهم سيهتمون بالشبل طاملا
توفرت لديهم املوارد املناسبة

كثير من الناس يريدون التقاعد في وقت
مبكر ،لكن عددا قليال منهم يتخذون خطوات
للوصول إلى هذه املرحلة ،لذلك هناك  3أمور
ال بد من حتقيقها من أجل الوصول إلى الهدف
وهو التقاعد املبكر
يقع على رأس هذه األمور الثالثة ،بناء مصدر
قوي للدخل املنتظم.
فإذا لم يكن لديك وسيلة مستقلة لكسب
املال غير الوظيفة ،سيكون من الصعب اخلروج
إلى التقاعد مبكرا
ويأتي االدخار في املرتبة الثانية من أجل
مساعدتك في فترة ما بعد التقاعد.
لذلك عليك أال تنفق كل ما يدخل جيبك ،بل
ادخر ولو جزء بسيط منه لعينك في املستقبل
أما األمر الثالث من أجل حتقيق تقاعد مبكر
مريح ،فيتمثل في االستثمار في وقت مبكر
في ما لدى الشخص من وفورات مالية وأصول،
والتي ستعظم ثروتك وتنمو مع الوقت
وينصح الكثير من اخلبراء استثمار املدخرات
في العقارات ،أو في أسوق األوراق املالية،
ويوصون بأن يكون لدى من يرغب في التقاعد
املبكر ما يكفي من املال وهو في سن األربعني
للشروع في عمل مستقل يتيح له التقاعد
املبكر

عجة عمالقة في حتد لفضيحة البيض
األوروبي
في حتد لألمطار وفضيحة البيض امللوث التي هزت الزبائن األوروبيني،
حولت بلدة بلجيكية نحو  10آالف بيضة إلى عجة عمالقة للحي
بأكمله
وعمل طباخون ومتطوعون إلجناز عملية الطهو الضخمة باستخدام أوان خشبية ،مقالة زيت عمالقة ثم
وزعوا األكل على اجلمهور اجلائع .كانت ذلك فعالية سنوية في بلدة مامليدي ،كان لها معنى كبيرا هذا
العام ،حيث أعلنت الكثير من البلدان األوروبية أنها تلقت بيضا أو منتجات بيض ملوثة مببيد حشري
يخضع العديد من منتجي الدواجن في هولندا وبلجيكا للتحقيق ،رغم عدم سقوط مرضى جراء
البيض ،وأن اخملاطر الصحية تعتبر منخفضة .وقال املؤسس املشارك لفعالية العجة ،بينيديكت ماثي ،إن
املنظمني حتققوا من مصدر كل البيض املستخدم وقررا أنها خالية من اخلطر

استخدام الوجوه التعبيرية يجعلك «غير كفء»
قد يحاول املرء اتباع طرق جتعله يبدو أكثر ودا في «محادثاته اإللكترونية» ،من خالل الوجوه التعبيرية ،التي
تضفي طابعا من املرح ،ولكن حذر باحثون من أن استخدامها قد يجعلك تبدو غير كفء
وأوضح باحثون ،بعد دراسة شملت  549شخصا من  29دولة ،أن إضافة الوجوه التعبيرية على الرسائل
اإللكترونية اخلاصة بالعمل ،جتعل مرسلها يبدو غير جدي أو غير ملم بعمله.
يذكر أن الوجوه التعبيرية تستخدم نحو  6مليارات مرة في اليوم ،لتصبح أسرع «لغة» انتشارا في
العالم.
ونصح الباحثون بتجنب استخدام الوجوه التعبيرية في الرسائل املتعلقة بالعمل ،الفتني إلى أن
استبدالها بصورة لشخص وهو يبتسم ،تترك طابعا أفضل وجتعل صاحبها «أكثر ودية

«شمس صناعية» تضيء مدينة نرويجية
تقبع مدينة رجوكان النرويجية في واد
منخفض لذا فإنها تعيش بالظل مدة  6أشهر
على األقل بالسنة ،لكن املدينة نفذت فكرة
عام  2013إلحضار الشمس الغائبة
فقد متت إقامة عدد ضخم من املرايا على
ارتفاع  2500قدم لتعكس ضوء الشمس على
ميدان وسط املدينة خالل أشهر الشتاء.
وعلى الرغم من اإلنارة التي وفرها هذا املشروع،
الذي تكلف  850ألف دوالر ،فإن بعض املنتقدين
رأوا أنه فائدته ال تتعدى البعد السياحي فقط
لكن البعض اآلخر يرى أنه من اجليد أن يأتي
السياح إلى املدينة لرؤية الشمس الصناعية
وبني املتفقني واخملتلفني على هذه احليلة ،فإن اجلميع أصبح بإمكانه ارتداء النظارة الشمسية طول العام
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The Story of Abraham and Israel
By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received
the promises was about to sacrifice his one and
only son, even though God had said to him,
“It is through Isaac that your offspring will be
reckoned.” Abraham reasoned that God could
raise the dead, and figuratively speaking, he did
receive Isaac back from death. [Hebrews 11:1719]

“Abe and Zack”

Note: The following is a modern rendition of when
God commanded Abraham to sacrifice his only son
(Genesis 22). Keep that in mind as you read it because it will seem somewhat odd to your listeners
and you should be prepared to explain it to them if
they get confused during the telling. JM
father and son huntingAbe and his only son Zack
loved to camp and fish and hunt. They usually set
aside a couple fall or early winter days for the outing. This time, they were out just a week before
Thanksgiving. Usually when they hunted, they
didn’t care if they shot a bird or just took pictures
of one. But they brought guns because there were
bears and large cats in this area of the country.
The first night, Zack hit his sleeping bag early and
Abe was enjoying a quite fire in the cool of the
evening when he felt God speaking to him.
“God?” Abe said to the inner voice that was guiding him with very specific instructions. “I am listening.” He whispered.
“Take Zack to the top of the mountain tomorrow.”
He felt the spirit was saying. “There you will use
your gun you will offer him to me to be the special
kill that will be used to honor the Lord your God
this Thanksgiving Day.”
What an odd instruction. How could God ask him
to kill his own son, a son that God gave him after many prayers and one that God had promised
to make into a mighty servant of the kingdom of
God? Should he argue with God? No. Somehow,
despite a very confused mind, he knew that obedience was the right thing to do.
In the morning, they broke camp and Abe told
Zack about his prayer time. “God wants us to go to
the top of the mountain where we will kill a very
special prize to be used for our Thanksgiving meal
this year.” Said Abe.
“God said that Dad?” Zack said skeptically. But
Zack trusted God and trusted his dad with everything so finally he said. “Ok, if that what God
wants, that is what we will do.”
They hiked along quietly with Zack in the lead. As
Abe cradled his gun, he knew it would be so hard
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to turn his gun on his son who he loved more than
even his own life. Finally, they got to the top of the
mountain and Zack crossed the clearing. “Ok Pop,
did God have any specifics about where this special prize was or what it would be? Is it a turkey or
a boar or something else? You know mom doesn’t
like surprises.” Then Zack turned back toward his
dad and froze. There directly opposite was Abe
holding his rifle to his face and pointing it directly
at him.
Still Zack did not believe that his dad was going
to kill him. His mind raced. Abe loved him more
than any human in the world and Zack knew that
God loved him too and had a wonderful future for
him. So why was his dad pointing that gun at him?
“Uh dad? Is the kill behind me because you know,
I don’t mind ducking.”
“God will provide the kill.” Abe said solemnly and
he brought back the hammer of the gun. Zack’s
head was directly in his sights. As he began to
squeeze the trigger, a powerful anointing from inside his heart surged up from his spirit.
“To the left!” the Holy Spirit said and without a
moment’s hesitation, Abe turned the gun to the left
and fired. The recoil of the gun knocked the old
man down. He was afraid to get up but he knew
God was in control. When he sat up, there stood
Zack with a huge turkey in his arms killed with one
precision shot from Abe’s rifle.
“That was some shot dad. I didn’t even see you
aim. For a minute I thought that gun was pointed
at me and I was all, you know dad, I can clean my
room better, no need to get so dramatic but then
you fired and….” Zack’s happy voice continued on
but Abe just bowed his head and thanked God for
honoring his obedience. Zack did go on to a great
career, a ministry that brought salvation to many.
In their old age, Abe finally told his wife about the
hunting trip. Before she could get upset he told her
the lesson he had finally come to from that amazing outing.
“God honored my obedience and the obedience
of Zack. Since then I have walked with God as a
friend. But friendship with God is always grounded in obedience.” He said.

Aristotle Facts
• Aristotle was a Greek philosopher who wrote
about many subjects and made a number of
important contributions to science based
ones such as physics, biology, anatomy, geology and zoology.
• Read on for interesting facts, quotes and information about Aristotle.
• Born in Greece, Aristotle lived from 384 BC
to 322 BC.
• The influence of Aristotle’s work on the
physical sciences spread far and wide, offering well thought out theory and reasoning that would prevail for many
years to come before eventually being replaced by modern physics.
• As well as science, Aristotle wrote on many other subjects including
poetry, music, theater, logic, metaphysics, rhetoric, ethics and politics.
• The majority of Aristotle’s original work has been lost through the
passage of time but around one third of it still remains to this day.
• Aristotle was a student of Plato. When he was around eighteen years
old, he moved to Athens to be further educated at Plato’s Academy,
where he stayed for nearly 20 years.
• Alexander the Great became a student of Aristotle in 343BC and took
much advice from his teacher despite a falling out near the end of Alexander’s life. Aristotle was also a teacher to Ptolemy and Cassander,
who would both eventually be crowned kings.
• Aristotle was also a natural historian, recording data and analyzing
the sea life around areas such as Lesbos. His observations and interpretations were frequently years ahead of their time.

RIDDLE TIME
Simon Simpleton was born in London,
England. His mother was Welsh and his
father Scottish. When Simon was eight
his mother died. When Simon was ten his
father married an Irish women and suddenly Simon had an Irish sister. When
Simon was twenty four he graduated as
a lawyer and took a job in Edinburgh,
Scotland. He is now sixty six. Why can
he not be buried on the banks of Loch
Lomond in his favorite village of Luss, in
Bonnie Scotland?

Answer for last issue:

Nowhere, you don’t bury survivors.

Happy
Birthday
Nelly

By:
Philo Girgis
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DIFFERENT DOESN’T MEAN WRONG;
IT JUST MEANS DIFFERENT
Father Anthony Messeh

Can two people think differently and BOTH be
right?  Is that possible?
One thinks we should
open our borders; another
thinks we should close
them.  
One thinks we should help
the poor; another thinks
we should hold them accountable.  
One thinks we should focus on evangelism; another thinks we need more
Bible study.
Can they both be right?   Or does
someone have to be wrong?
I once wrote about the contention
between two giants of the Christian
faith, St. Paul and St. Barnabas.   I
talked about how the world (and the
Church) needed both points of view
– the pillows and the swords as I referred to them – and that neither one
has to be WRONG in order for another to be RIGHT.
This is usually where we get hung up
– whether as a society, or a church, or
even a family.  We make the mistake
of thinking that for me to be right,
then you must be wrong.  If you and
I disagree, there can only be one right
answer.
But is that always the case?   Does
someone HAVE to be wrong in order
for you to be right?  
Of course in some cases there is a
clear right vs wrong (murder, adultery, stealing, lying, etc.) – but does
that mean that in every case where
two people differ in their views, one
has to be wrong and another right?
People are different.  From our fingerprints to our emotional makeup to our
experiences growing up, we are each
unique creations of God.  We are not
randomly designed, but rather “we are
His workmanship, created in Christ
Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk
in them” (Ephesians 2:10).
As such, we think differently.  We talk
differently.  We react differently.  We
are different!
So far no one will disagree with me.  
But here comes the hard part:  JUST
BECAUSE SOMEONE IS DIFFERENT DOESN’T MAKE THEM
WRONG.   Different doesn’t mean
wrong.  It just means different.
I know it sounds simple enough, but it
isn’t necessarily.  It’s our lack of ability to accept differences that causes
much of the fighting and contention
in the world today – and that includes
in THE CHURCH TOO!  And sadly
it seems like the longer you are a
Christian, the more likely you are to
fall into (and justify) this trap – of
thinking that you know the right way
and everyone who disagrees must be
wrong.
But there is hope!  There’s one example I always run back to - an example

that hit close to home - that
reminds me that different
doesn’t mean wrong; it just
means different.   It’s me
and my lovely wife, Marianne.
Anyone who knows us
knows that I am a sword
(yay swords!) and she is a
pillow (booo pillows).   No
doubt about that one.  You wouldn’t
need to spend more than 5 minutes
with us to figure out who the “nice”
one is and who the “honest” one is.
From the very start I knew that we
were inherently different.   But that
was ok because I loved those differences.   Those differences are actually what attracted me most to her.  I
couldn’t marry another sword - we’d
kill each other.  A sword needs a nice
soft pillow to land on to avoid damage.  I loved the fact that she was different!
But with time, these differences often
meant that we’d have different ideas
about how to solve a problem or deal
with an issue.  I started to think that
her way was wrong and my way was
right.   I didn’t realize that different
doesn’t mean wrong; it just means
different.
So I did what any loving husband
would do… I TRIED TO FIX HER!  
That is, I tried to make her more
like me.  And she probably tried did
the same to me.   That’s because we
were looking at our differences in the
wrong way.   We saw them as detriments instead of as advantages.
Eventually we learned to value and
appreciate our differences.   We realized that God brought us together
because He knew that those differences would add richness and balance
to our marriage.   He knew that my
“swordness” needed a “pillow” like
Marianne and vice versa.  
Once we accepted and embraced this
idea, God really opened our eyes to
the beauty of marriage and how we
were made to live.  He made us realize that our differences – if we could
learn to use them properly – would
eventually be our greatest asset.
How do you see different?  Is different wrong?   Or is different just different?
If you don’t learn to accept the differences God has placed in others, you
will never reach your maximum potential in life – especially if you are
a leader of some sorts and are trying
to get the most out of a group of people.  That applies at work, at home, at
church and in our nation as a whole.  
Different isn’t wrong; it’s just different.
“ACCEPT one another, then, just as
Christ ACCEPTED you, in order to
bring praise to God.” (Romans 15:7)

Articles

“Proud to see my eldest son Rohin marry
the love of his life Rupali. I wish them
both a lifetime of happiness. Thank you to
all the family and friends who joined us
for this special occasion.”

Bob Saroya, MP

Congratulations

kiara

For receiving
the outstanding
achievement
award and
getting first place
in everything
at kids convention
this year
We are so
proud of you

From
mom, dad and Kristal

Saturday, September 23rd, 2017 - Issue (97)

1 844 355 6939

POP Part Two: Using
Positive Statements
By:
Last time, we talked about the importance
of positive thinking. This post will be about
specific thoughts or strategies that we can
use to think positive or be optimistic.
Of course, some of us have difficulty imagining that we will be ‘talking positive’ to ourselves. But it really isn’t all that strange - you
need not say these things out loud. Sometimes, even silently thinking to yourself can
be a major mood-booster.
I’ll give you an example. Last week, I was
extremely frustrated and overwhelmed. I
was busy with exams, classes, gatherings,
friends, meetings, and more. And I wanted it
all to just STOP. I wanted to run away from motivation. I had dreams. I had hope.
everything. For everything to just stop being The next thing I knew, I was saying positive
thoughts to myself in my head.
‘You can do this”.
“You have done hard things before”.
“You are strong. You are not alone. You have
the love and support of family, friends, and
God”.
“You will get through this, just like you have
done before. And this will make you stronger. You will learn so much. You will look
back at this and see how much you have
achieved”.
“This is hard. But it will end. Tough times
never last”.
loud, busy, and hectic all the time. I wanted And so on. At first, I did not feel signifito quit everything.
cantly different. But after a couple of difWhat kept me going? After I vented my feel- ferent thoughts, I felt...motivated. I felt less
ings to my family and close friends, I real- stressed. I felt like a small burden had been
ized something important: I was busy. Yes. lifted off my shoulders. I felt as though I
But I was doing what I loved. I was busy with could do this. I could survive. I WOULD
things that I loved. I was busy achieving my survive.
goals and dreams. Despite the challenges, I And I did. I am still super busy. And someknew that I was working hard for a purpose. times, I still get overwhelmed and feel
And I realized that I was not alone. I had sup- stressed all over again. But thinking the posport. I had love. I had passion, strength, and itive thoughts make a big difference. They
help me realize that tough times truly never
last, and that I will get through them. Positivity reminds me that life is not all negative,
that there are happy moments full of smiles,
dreams, and hope. Optimism reminds me to
slow down, to take time to breathe.
Try it out! Think positive thoughts when you
are feeling down. Allow yourself to express
your difficult emotions, but then talk to yourself - help yourself see what is good about
your situation, you support, your personality, or your strengths. Remember that you are
not alone. You WILL get through this. Think
positive....that is POP!

Trudeau on Women: “Do as I say, not
as I do”
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

At the recent Women in the World conference
in Toronto, self-proclaimed feminist Justin
Trudeau lauded his own support for women
while criticizing conservatives for aiming vitriol at female politicians.
His public remarks against Her Majesty’s
Loyal Opposition are totally unbecoming of a
sitting Prime Minister, let alone from a political leader that has yet to deliver any substance
whatsoever on women’s issues.  
Indeed, critics and supporters alike are becoming impatient with Trudeau and the Liberal
government’s practice of token feminism.
Earlier this year, Oxfam Canada (www.oxfam.
ca) released a scorecard tracking the Liberal’s
actions on women’s issues. It says, “Despite
noble intentions and some important steps in
the right direction, the bold feminist rhetoric from the current Liberal government has
not yet translated into meaningful policy and
spending decisions.”
Trudeau made much of his gender balanced
cabinet in 2015. As Brian Lilley points out
here:
(http://brianlilley.com/trudeau-reallyisnt-a-feminist); women in his cabinet were
being paid much less than males. Five of his
ministers – all females – were paid much
less and provided lower budgets after being
dubbed ministers of state as opposed to ministers, positions that   come with lower pay,
lower staffing levels and lower budgets. It
was only after it came to light that their pay
scales were adjusted. Lilley also notes that
women only held two of the top ten positions
on Trudeau’s ranked list of power ministers,
and seven of the bottom ten positions.
In contrast, Conservatives have much to be
proud of when it comes to women in politics
and are the party of firsts.
We are the only recognized party in the House
of Commons with a female leader. The first
female cabinet minister and the first woman
to serve as acting Prime Minister, Ellen Fairclough, was a Conservative. Canada’s first female foreign minister, Flora MacDonald was a
Conservative. The first woman to lead the Official Opposition, Deb Grey, was a Conserva-

tive; and Canada’s first female Prime Minister,
the Right Honourable Kim Campbell, was a
Conservative!
Trudeau’s true stripes on women’s issues are
becoming increasingly apparent. Questions on
why he decided to pay his experienced female
consul general in New York 1/3rd less than
that of his newly appointed and less qualified
male consul in San Francisco, a Liberal friend,
has gone unanswered.
Proposed changes to small business tax structures unfairly target women, particularly
young female professionals who do not receive maternity benefits, sick leave, pensions
and other government benefits. Those who
may have intended to rely on income sprinkling in order to support themselves and their
young family without access to paid parental
or sick leave will no longer have this legal and
self-paid tax deferral program to depend upon.  
The Liberal attack on women in business
goes even farther. There are about one million
self-employed women in Canada, accounting
for nearly 40% of all self-employed persons.
Small and medium-sized enterprises represent
98 percent of Canadian businesses, approximately 47 percent medium-sized (SMEs) businesses of which have some degree of female
ownership. Women-owned SMEs have been
established at a growing rate in recent years,
with 39 percent of majority women-owned
SMEs having entered the market within the
last five years.
Women-owned businesses fuel job creation
for Canadians, with over 570,000 people employed by majority women-owned businesses
and 2.6 million people employed by firms with
some degree of female ownership.
Increasing taxes and creating roadblocks for
these women are not the policies of a feminist
government, no matter what its leader says.  
“Do as I say, not as I do” is a more accurate
description of this Prime Minister.
Costas Menegakis is the former Parliamentary
Secretary to the Minister of Citizenship and
Immigration and can be contacted at info@
aorconservative.ca.

