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50¢

ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

مقــال الكاتبة 
»زينــــب علي 
البحرانـــــي« 
بجـــــــــريدة 
»جود نيـــوز« 
ُيثري �سجــــــة 
مب�صـر والعامل 
العــــــــــربي

تقـــــــــــرير 
م�صــــــــــــور 
عــــــــــن اأول 
ديـــــــــــــــر 
قبطـــــــــــي 
للراهبـــــــات 
بكنــــــــــــدا

BOTOX    عالج التجاعيد التعبيرية 
FILLERS         تعبئة اخلدود والشفاة     
PRP          استعادة نضارة البشرة 

 تخفيضات
 خاصة للجاليات

  العربية

Dermaesthetic Solutions 
647-527-3113

samir_besada@hotmail.com

Samir Besada

سمير بسادة

  Aesthetic Injection Specialist  

Fat 
Melting 

Injection

أخصائي احلقن التجميلي

جتميل 
وتنحيف 

القوام

    Reverse the signs of aging مقاومة آثار تقدم العمر 

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�صبة وخدمات �صريبية للأفراد وال�صركات

- ام�صاك دفاتر وح�صابات ختامية 

للأفراد وال�صركات

- تاأ�صي�س ال�صركات اجلديدة باأنواعها

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

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

Maximize your 
Tax Savings 

with Us

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

جدل يف كندا ب�صبب 
تعوي�س »عمر خ�صر« 

املتهم بالإرهاب مببلغ 
10.5 مليون دولر
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 ابرام مقار

مقال الزميلة »زينب البحراين«.. وكل هذا اجلدل!

منذ العدد املا�صي والتعليقات والإت�صالت ل تنقطع واملقالت والإمييالت 

ل تتوقف عن جريدة »جود نيوز« ب�صاأن املقال املن�صور بعدد اجلريدة ال�صابق، 

البحراين«  علي  »زينب  الزميلة،  الليربالية  ال�صعودية  للكاتبة   ،91 رقم 

قراأه  والذي  يقال«،  ُيعرف ول  ما   .. »تريان و�صنافري  والذي حمل عنوان 

املاليني ، وكان الأكرث م�صاركة علي مواقع التوا�صل الإجتماعي علي مدي 

ثالث اأيام مبئات الألف من امل�صاركات، وتناولته العديد من برامج الـ »توك 

�صو«، وقد ن�صرنا املقال ون�صرنا بع�ض الردود بني مئات الردود التي تلقيناها. 

ونحن يف اجلريدة ل مننع فكرة اأو مقال طاملا التزم باخلط الأدبي والأخالقي، 

وهذا ما فعلناه مع مقال الأ�صتاذة زينب بل ومع من قاموا بالرد عليها. وقد 

هاتفني �صحفي م�صري كبري ليقول اأن ن�صر املقال به جراأة و�صجاعة ُت�صب 

يف  بدايتها  منذ  و�صنافري  تريان  اأزمة  يتناول  مقال  اأول  اأنه  كما  نيوز.  جلود 

اأبريل من العام املا�صي من وجهة نظر �صعودية، ولهذا اأثار املقال جدًل فكريا 

بني قطاع عري�ض مب�صر والدول العربية 

اأثار »العواطف« لدي الكثريين لينتف�صوا للدفاع  وح�صنًا فعل املقال حينما 

عن وطنهم الأم م�صر ، وجتاوز حمنة احلا�صر اإيل فخر املا�صي ليكتبوا مئات 

لل�صعودية  وامل�صريني  م�صر  قدمته  ملا  �صردًا  التعليقات  واألف  املقالت 

بالتكية  وال�صعوديني تعليميًا وفكريًا واإقت�صاديًا وقبلهم �صيا�صيًا، ومذكرين 

امل�صرية اإيل اململكة، منذ عهد امللك حممد علي وحتي عهد امللك فاروق 

الدولة  تكلف  كانت  والتي  واللحم،  والرز  بالقمح  مملوءة  كانت  والتي 

م�صاعدات  واأن  الوقت.  ذلك  يف  مدخولتها  من  باملائة   2 قرابة  امل�صرية 

املا�صي ل تقارن مب�صاعدات احلا�صر ، وح�صارة ال�صبعة األف عام ل تقارن 

بقرن من الزمان ، كما اأن احلاجه اإيل املهند�ض واملعلم والطبيب امل�صري هي 

قد  م�صر  واأن   ، ل  اأم  لهم  حاليا  ال�صعودي  البديل  لوجود  ولي�ض  لكفائتهم 

متر�ض موؤقتًا ولكنها ل متوت 

املقال  فعل  ح�صنا   .. الأخر  اجلانب  علي 

ما  لتقبل  الكثريين  لدي  »العقول«  اأثار  حينما 

 ، الف�صيحة  ل  الن�صيحة  �صبيل  علي  باملقال 

يقتلهم  اأن  عو�صًا  النقد  ينقذهم  اأن  واأختاروا 

يرانا  »كيف  وهو  هام  اأمر  والبحث يف   ، املدح 

جناحات  وجتاوز  �صاأننا،  من  التقليل  ذلك  عن  امل�صئول  ومن  الأخرون؟«، 

املا�صي البعيد اإيل بع�ض اأخطاء املا�صي القريب، هل هي الأزمة الإقت�صادية 

امل�صري  الرئي�ض  �صعود  مثل  اإجتماعية  اأمور  هل   ، الأن  م�صر  بها  متر  التي 

لطائرة العاهل ال�صعودي ، اأو اإقامة حداد ملدة »�صبعة اأيام« علي امللك عبداهلل 

بينما مل نفعلها مع �صهدائنا من اجلي�ض اأو ال�صرطة اأو الأقباط ، اأم لأ�صباب 

�صيا�صية مثل مترير اأتفاقية احلدود البحرية والتي نقلت ملكية جزيرتي تريان 

ق�صائية  �صلطة  بني  �صدام  و�صط  ال�صعودية،  العربية  اململكة  اإيل  و�صنافري 

�صعودي  �صمت  و�صط  �صعوديتها،  توؤكد  ت�صريعية  و�صلطة  م�صريتها  توؤكد 

واأن  حتي  كهذا  مقال  اإيل  و�صلنا  كيف  يف  بالبحث  طالبوا  كثريين  كامل. 

ولو  لريانا  �صورتنا  هي  فما  باأكمله،  املقال  حتي  اأو  منه  جزء  مع  اإختلفوا 

�صخ�ض واحد فقط بهذا ال�صكل، وهي اأخطاأنا يف حق اأنف�صنا وبالدنا، وهي 

اأ�صئلة م�صروعة تاول فهم الذات عو�صًا عن فهم الأخر، وبهدف الك�صف 

املقال  اأثار  الأخرين ممن  يقل وطنية عن  تيار ل  واإ�صالحه، وهو  اخلطاأ  عن 

عواطفهم فقط.

املقال ل يقلل من �صخ�ض اأو مكان ، والرد عليه لن يقلل من �صاحبة املقال، 

وقدميًا قال اأر�صطو اأننا ن�صتطيع تفادي النقد ب�صهولة �صديدة باأن ل نقل �صيئًا 

ول نفعل �صيئًا ولكن وقتها �صنكون ل �صئ

اقرأ في هذا العدد ايضاً
ترفض  كندية  محكمة 
متهم  علي  القيود  تخفيف 
علي  خطراً  ثل  يمُ ألنه  مصري 
اجملتمع الكندي .............. ص 9

حلقوق  األوروبية  احملكمة 
اإلنسان تمُقر حظر النقاب ......
........................................ ص 14

التصرفات  يتعمد   .. طفلك 
اخلاطئة ليشد إنتباهك! .......
........................................ ص 10

وجود  ملف  فتح  نواصل 
في  اإلرهاب  علي  حتض  كتب 
املكتبات العامة بكندا ..........
........................................ ص 11
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental
ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	
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علي ما يبدو أن الصراع مع دويلة قطر سيستمر لفترة 
طويلة نسبيا من الوقت في ظل الدعم اإليراني والتركي 
ومصر  السعودية  حصار  آثار  من  للتخفيف  للدوحة، 
أن هناك حلفني جديدين في  ويبدو  والبحرين.  واإلمارات 
قطر  في  ممثال  موارده  بكل  الشر  يدعم  األول  املنطقة 
وتركيا وإيران، والثاني يحاول حتجيم وحصار محور الشر 
واإلمارات  والسعودية  مصر  في  ممثال  لإلرهاب،  الداعم 
السعودية  للمواقف  طرح  أي  عن  بعيدا  والبحرين، 
العالم، حيث  واإلرهاب في  للتطرف  األخري  الراعية هذ 
التقت مصاحلها حالها حملاربة اإلرهاب، لتمهيد  الطريق 
عامليا ليتولي محمد بن سلمان اإلبن مقاليد احلكم في 

القريب العاجل.
التي  املطالب  مصر  وصفت  التوقعات،  هذه  ورغم 
تقدمت بها مع ثالث دول عربية هي السعودية واإلمارات 
والبحرين، إلى قطر بأنها »ال تقبل التفاوض«. وقال وزير 
يكن  لم  البداية  من  األمر  إن:  شكري  سامح  اخلارجية 
مطروحا للنقاش، وال توجد حلول وسط، وأن الرد القطري 
على مطالب مصر والسعودية واإلمارات والبحرين كان 
اللغط والسرد والكالم  مطوال ومتعبا وفيه الكثير من 
الفارغ، وسلبيا في توجهه. وجاءت هذه التصريحات بعد 
اجتماع وزراء خارجية الدول األربع في القاهرة، األسبوع 
لكنها  معه،  والتعامل  القطري  الرد  لبحث  املاضي، 

امتنعت عن اتخاذ إجراءات عقابية ضدها أخرى.
ومن  مستفيدة  دوال  هناك  أن  جند  متصل،  سياق  في 
أن  لفترة طويلة، حيث  األزمة  مصلحتها استمرار هذه 
جزء من التدفقات املالية القطرية سيذهب لها، وحتديدا 
موقف  دعمها  تركيا  أعلنت  السياق،  هذا  وفي  تركيا. 
انتقادها للمطالب املقدمة لها بوصفها  قطر. وجددت 
»غير مقبولة«. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أن  واعتبر  ظرف.  أي  حتت  للدوحة  بالده  دعم  استمرار 

بعض املطالب تعتبر مبثابة جتريد لقطر من سيادتها.
قاعدة  قطر  تغلق  أن  تشمل  املطالب  قائمة  أن  ويذكر 
هذا  الدوحة  وتعتبر  أراضيها.  على  تركية  عسكرية 
املطلب تدخال في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها 

وحقها في إبرام أي اتفاقات مع أي دولة.
إذا  باتفاقنا مع قطر،  أردوغان: ال نزال ملتزمني  وهنا قال 
في  رغبة  توجد  ال  طاملا  نبقى  فلن  املغادرة  منا  طلبت 
ما  وأرسلت  لقطر  كبيراـ  دعما  تركيا  وأظهرت  وجودنا. 
واملواد  باإلمدادات  محملة  شحن  طائرة   100 من  يقرب 
الغذائية إلى الدوحة منذ بداية األزمة. كما قررت تركيا 
الدوحة  إلى  العسكري  والعتاد  اجلنود  من  املزيد  إرسال 

بصورة أكبر من املتفق عليها في اتفاق الدوحة وأنقرة.
سيقوى  هذا  أن  الدوحة  من  وظنا  آخر،  سياق  في 
اإلدارة األمريكية، بعد سلسلة الصفقات  عالقاتها مع 
الدفاع  وزير  وقع  الرياض،  مع  العمالقة  واالتفاقيات 
األمريكي جيم ماتيس، ونظيره القطري خالد العطية، 
نهاية يونيه املاضي، اتفاقا قيمته 12 مليار دوالر أمريكي، 
لتشتري قطر مبقتضاها طائرات مقاتلة من طراز إف15-. 
الرئيس األمريكي  انتقاد  الرغم من  ومتت الصفقة على 
للدوحة  واتهامه  األخيرة  اآلونة  ترامب لقطر في  دونالد 

بدعم اإلرهاب.
لإلرهاب  كبيرة   بصورة  ترعي  بأنها  قطر  ترامب  واتهم 
علي مستوى العالم. وتأتي تصريحات ترامب في الوقت 
الذي تعمل فيه وزارة اخلارجية األمريكية علي تخفيف 
التوتر املتصاعد والعزلة التي تفرضها دول خليجية ودول 

أخرى بعد قطع عالقاتها مع الدوحة.
إلى  أشار  قد  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس  وكان 
الدوحة،  جتاه  الرياض  اتخذتها  التي  اخلطوة  مساندته 
بينما كان مسؤولون أمريكيون آخرون أكثر حيطة، ودعوا 

إلى إجراء حوار بني األطراف إلنهاء األزمة.
ويذكر هنا أن وزير اخلارجية األمريكي ال يحاول التوسط 
اخلليج  في  أمريكا  حلفاء  بني  الداخلي  اخلالف  حلل 
األمريكي.  القومي  األمن  والذي يهدد مصالح  فحسب، 

ولكنه أيضا يواجه نقطة ضعف بسبب الرئيس دونالد 
ترامب، والذي اتخذ موقفا علنيا جلانب أحد أطراف النزاع 

ورمبا ساعد على تأجيجه أيضا.
بأنها مركز  إعالم قطرية، ألبوظبي،  اتهام وسائل  ورغم 
اإلمارات  سفير  قال  قطر،  ضد  األزمة  وإدارة  العمليات 
ال  إنه  العتيبة  يوسف  واشنطن  لدى  املتحدة  العربية 
قوى  اتخذتها  التي  للخطوات  عسكري  جانب  يوجد 
عربية ضد قطر، التي تتهمها تلك الدول بدعم اإلرهاب، 
الضغوط  من  املزيد  فرض  املمكن  من  أنه  إلى  مشيرا 

االقتصادية عليها.
حتدثت  لقد  واشنطن:  لدى  اإلماراتي  السفير  وأضاف 
والتقيت بوزير الدفاع األمريكي اجلنرال جيم ماتيس، أربع 
مرات في األسبوع األخير، وقدمنا لهم تأكيدات تامة، بأن 
اخلطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من األحوال على 
تتعلق  أو  القاعدة  تدعم  عمليات  أي  أو  العديد،  قاعدة 

بها.
التقى في  تيلرسون  ريكس  األمريك  اخلارجية  وزير  وكان 
واشنطن نظيره السعودي عادل اجلبير الذي اكد أن بالده 
التي تتهم الدوحة بدعم االرهاب، ولكن الرياض ال تفرض 

حصارا على قطر.
الواليات  أصدرت  معاييرها،  وإزدواجية  كعادتها  لكن 
املتحدة إشارات مزدوجة، وهي حليف جلميع أطراف هذه 
التحركات  تعقيد  إلى  يبدو  ما  أدى على  ما  وهو  األزمة، 
الدبلوماسية لهذه األزمة التي أثارت ضجة كبيرة على 
مستوى الشرق األوسط والعالم. وقالت املتحدثة باسم 
اننا متفائلون وأن األسوأ  ناور:  اخلارجية األمريكية هيذر 

أصبح خلفنا.
اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  حذرت  جانبها،  من 
اثر املقاطعة اخلليجية لقطر على  في األمم املتحدة من 
تؤثر  قد  اخلطوة  هذه  أن  من  وحذرت  العاديني.  املواطنني 
والرجال  واألطفال  النساء  آالف  بشكل كبير على حياة 

جملرد أنهم ينتمون إلى إحدى الدول الداخلة في اجلدل.
أضافت أن بعض التقارير تؤكد أن بعض األفراد قد طلب 
أو طلب منهم  فيه،  يقيمون  الذي  البلد  مغادرة  منهم 
العودة إلى بلدهم، وأن هذه اإلجراءات ستطال املرتبطني 
والطالب.  التجارية  املصالح  وأصحاب  مختلط  بزواج 
وعبرت املفوضية عن قلقها من إعالن اإلمارات والبحرين 
نيتها سجن أو تغرمي كل من يعبر عن تعاطفه مع قطر 

أو يعارض إجراءات حكومته.
آل  الرحمن  بن عبد  القطري، محمد  اخلارجية  وزير  وقال 
بها  تقدمت  التي  املطالب  قائمة  ترفض  بالده  إن  ثاني، 
نفسه  الوقت  في  لكنها  لها،  احملاصرة  العربية  الدول 
توفرت  إذا  والتفاوض  احلوار  في  لالنخراط  مستعدة 

شروط ذلك. 
تقبل  لن  بالده  إن  القول  القطري،  اخلارجية  وزير  وكرر 
بأي شيء ينتهك سيادتها، مشيرا إلى أن تلك املطالب 
قدمت لكي ترفض وأنها تنتهك القانون الدولي. وشدد 
رقابة  آلية  فرض  هو  املطالب  هذه  من  الهدف  أن  على 
على قطر. ومن جانبها، تري اإلمارات أن أنه يجب معاملة 
قطرة علي أنها دولة منبوذة. مع العلم بأن قطر تتمتع 
بعالقات قوية منذ زمن طويل مع إيران وجماعات سنية 
دعم  في  قطر  مع  وإيران  تركيا  تشترك  كما  متطرفة. 
اإلسالم السياسي. ولهذا سارعت كل من طهران وأنقرة 
واإلمارات  ومصر  السعودية  موقف  بعد  الدوحة  بدعم 

والبحرين من قطر.
هذا ومتلك تركيا قاعدة عسكرية في قطر، طالبت دول 
عسكرية  عربات  نقلت  أنقرة  ولكن  بإغالقها،  احلصار 
وحملت  الدوحة  العاصمة  في  تتجول  وهي  إلى قطر  جوا 
إلى إمكانية تعزيز قواتها هنالك مبئات اجلنود. ودفع هذا 

البحرين إلى اتهام قطر بالتصعيد العسكري.
وهناك شعور في اخلليج بأن هذا اخلالف بني اجليران أصبح 
باقتصاديات  اإلضرار  إلى  النهاية  في  وسيؤدي  محرجا، 

واستقرار املنطقة كلها. 

ال�صعودية وم�صر والإمارات يف 

مواجهة اإرهاب قطر وتركيا واإيران 

)2-2(
مونتريال – عبد املسيح يوسف

إطار  في  املقال  هذا  أكتب 
اعتذاري عن نشر مقالي السابق 
التعليقات  كمية  ذّكرتني  الذي 
العالم  فعل  برد  جتاهه  املهولة 
أن  له  قيل  عندما  آينشتاين 
كاتب  »مائة  اسمه  كتابًا  هناك 
ضد آينشتاين« لدحض نظرياته، 
لو  مائة؟!  »ملاذا  بهدوء:  قال  إذ 
واحد  فشخص  مخطًئا  كنت 

وألنني لسُت  ذلك«،  يكفي إلثبات 
مقالي  يكفي  كان  »آينشتاين؛ 
ذلك  لُيثبت  اجلميع  يتجاهله  أن 
أنني ُمخطئة، لكن ما حدث كان 

العكس.
بعض  تساؤالت  عن  السابق  املقال  في  حتدثُت 
األصدقاء في مصر عن وجهات نظر الناس في 
بالبلدين،  املتعلقة  القضايا  إحدى  جتاه  بلدي 
ُمعلنة  آراء  وجود  عدم  إزاء  دهشتهم  وعن 
التواصل  وسائل  أو  اإلعالمي  الصعيد  على 
الصدد،  بهذا  األخيرة  الفترة  في  االجتماعي 
وأظن أن مساحات التحقير، واإلهانات، والسب، 
والقذف، والشتائم التي طالتني بشكل ُمعلن 
من  صغيرة  زاوية  على  الضوء  تسليط  جملرد 
تلك  على  واضح  رد  فيه  النظر  وجهات  إحدى 
التساؤالت، إذ في ظل هذا التخويف من التفوه 
بصوت  التفكير  على  سيجرؤ  من  كلمة  بأي 

مسموع أو بصوت مقروء؟ 
هذا  اكتشاف  جتاه  اجلمعي  الفعل  رد  كان 
املقال وفق أسلوب: »هييييييييه.. أخيرًا وجدنا 
شخًصا من هذا البلد يتحدث عن هذا املوضوع، 
أن  األمر  في  املُلفت  بسرعة«،  نفترسه  دعونا 
كثير من التعليقات استهدفت »شخص كاتبة 
املقال« وليس »مضمون ما جاء في املقال«، وهذا 
وليس  »األشخاص«  استهداف  في  األسلوب 
األخيرة  السنوات  خالل  ُمعتادًا  صار  »األفكار« 
من اتساع رقعة التفاعل احلُر بني عامة الناس 
عبر فضاءات اإلنترنت، وبهذا فقد تأثيره مثلما 

يعتمد  الذي  األسلوب  ذاك  فقد 
أو  فنان،  أو  كاتب،  ُكل  إمطار  على 
يُفصح  شخص  أي  أو  سياسي، 
واأللفاظ  بالسباب  عام  رأي  عن 
من  ودعنا  تأثيره..  البذيئة  النابية 
اعتبروه  ما  اتبعوا  الذين  أولئك 
»خطة في منتهى الذكاء« بكتابة 
جنحت  أنني  فيها  يزعمون  مقاالت 
أخيرًا في لفت االنتباه لوجودي كي 
ردود  لوجودهم!  االنتباه  بها  يلفتوا 
أخرى متسك بها أولئك الذين الزالوا 
سيالً  لتطرح  املاضي  في  يعيشون 
من املُقارنات حتت شعار »اهلل يرحم 
أيام زمان«، ومع تقديري لتلك الردود لكننا اليوم 
واحلاضر  احلاضر،  في  بل  املاضي  في  نعيش  ال 
الذي يطرح  السؤال  املُستقبل، لكن  تاريخ  هو 
من   – واعتبرته  مقاالً  صادفت  إذا  هنا:  نفسه 
تسعى  ملاذا  ُمسيًئا؛  أو  فاسًدا  نظرك-  وجهة 
ُكنت  لو  له؟  والترويج  بنشره  فيه  ما  إلحياء 
أساء  أنه  ترى  التي  املفاهيم  احترام  في  جادًا 
ُمسيئا  أيضا  أنت  تكون  ألن  تسعى  فلن  لها 
الناس  بتضخيم األمر ولفت اهتمام املزيد من 
له، بل ستسعى لتجاهله ليخبو وميوت إكراًما 
ُعليا وخطوط حمراء ألنك  ُمثالً  أنت  ملا تعتبره 
ستعتبر نفسك أكبر كثيرًا من مجرد االلتفات 

له.
تُطلب  والرسائل  التعليقات  آالف  انهمرت 
االعتذار مبا يُشبه اإلكراه، شعرُت وكأن رشاًشا 
بصوت  يقولون  هم  بينما  رأسي  نحو  مصوبًا 
لذلك  و  وإال....«،   فورًا  اعتذري  »اعتذري..  واحد: 
كل  من  أعتذر  املشاعر  هذه  وطأة  حتت  فإني 
شخص شعر أن كلمة في هذا املقال جرحته 
بطريقة أو بأخرى دون قصد مني، وأشُكر كثيرًا، 
الذين  الرائعني  األصدقاء  كل  كثيرًا،  كثيرًا، 
أبهرتني ردود أفعالهم الناضجة، وأتعهد بعدم 
يتحدث  أن  يجوز  ال  لقضايا  أخرى  مرة  التطّرق 

عنها إال »الكبار فقط«.

وُعدُت لأقّدم اعتذاري
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 دوال أندراوس 

ميكن  وساما  أو  منحة  وليست  ذاتية  ضميرية  مسألة  الوطنية 
فمعظم  شاءوا،  كلما  عنك  يخلعوه  أو  عليك  يخلعوه  أن  آلخرين 
بالوطن  العاطفي  التعلق  بأنها  الوطنية  عرفنا  إذا  وطنيون  الناس 
ودعم استقراره والسعي لتحقيق ما يصب في مصلحته. وعندما 
ال  أنه  ستجد  الوطنية  مفهوم  عن  واملعاجم  الكتب  في  تبحث 
يوجد تطابق بني رؤى السياسيني واملثقفني والعامة بخصوص هذا 
املفهوم، ومع هذا فلن جتد تعريفا واحدا يخلو من العاطفة. فارتباط 
إلى  أحيانا  يدفعه  بوطنه يحفز مشاعره بشكل عاطفي  اإلنسان 

أجل  من  أيضا  بحياته  ورمبا  وبفرديته  ومبمتلكاته  براحته  التضحية 
هذا الوطن. فأوطاننا هي خلفية كل ذكريات حياتنا.. ضحكنا، لعبنا، 

بني  العالقة  يخص  ما  وكل  خبراتنا،  معتقداتنا،  تعلقاتنا،  أفكارنا،  مشاعرنا،  تطلعاتنا،  شجارنا، 
املساحة امحدودة املوجودة داخلنا واملساحة الشاسعة التي يحويها العالم من حولنا، ولهذا فإن 
فقدان الوطن بالنسبة للبعض قد يعني الضياع وفقدان الهوية. من هذا املنطلق العاطفي جند 
انه لو سئل الناس عن الوطن التفقوا في معناه وقيمته بالنسبة لهم، والختلفوا في تقديرهم ملا 

ينفعه وما يصب في مصلحته.
األمور  لديهم  تختلط  قليلة  قلة  عدا  فيما  وطنيون،  املصريني  معظم  أن  في  شك  يخامرني  ال 
فيعتقدون أنه من املشروع تدمير الوطن في ظل أعذار شخصية انتهازية أو ذرائع قبلية وانتماءات 
دينية مشوهة. هؤالء يستخدمون الشعارات الوطنية كرخصة تتيح لهم حتقيق مصاحلهم الذاتية 
وكوسيلة لترجيح كفة فئة على أخرى في صراع مراكز القوى داخل النظام. أما فيما عدا هؤالء 
فوطنيون يتفقون على حب الوطن ولكن يختلفون في التوافق على وسائل وسياسات وتوجهات 

لترجمة هذا احلب على أرض الواقع. 
اجملتمعات التي تعاني من اجلهل كحال مجتمعنا، تتعامل مع األمور بنظرة أحادية وحتصر أحكامها 
النظام،  مع  أو  اخوان  إما  عميل،  أو  وطني  إما  أسود،  أو  أبيض  إما  لهما  ثالث  ال  خيارين  في  عادة 
إما مسيحي أو مسلم، إما أهالوي أو زملكاوي إلخ.. مع إن هذه االوضاع السياسية واالجتماعية 
الشائكة ال يجب أن تقاس بهذا املنطق وال يصح أن تخضع لقاعدة أنه إما كل شئ صحيح أو ال 
شئ صحيح. فإن الكرة األرضية بأسرها ومبن عليها وما عليها تخضع للنسبية وتدور في منطقة 
رمادية كل شئ فيها يعتمد بالضرورة علي وجهات النظر واالحكام الفردية. لكننا شعب ال يعرف 
كافية  مجتزأة  واحدة  فكلمة  شئ  كل  في  واملغاالة  التطرف  إلى  ومنيل  االعتدال  وال  الوسطية 
أو  مخلص  وطني  إما  لتكون  املتناحرين  القطبني  أحد  في  ووضعك  انتماءاتك  وحتديد  لتصنيفك 
أن تعرض  بالهجوم عليك بشكل مستفز من قبل  وبالتالي جتد من يسارع  عميل خائن ومتآمر.  

حججك ومنطقك باعتباره يعرف مسبقا مكونات طرح القطب الذي متثله. 
أطراف  بني  وخطير  مرير  انقسام  وجود  على  صحي  غير  مؤشر  هو  اخلطورة  الشديد  الوضع  هذا 
اآلخرين  تصرفات  وتفسير  والقولبة  التنميط  إلى  األغلبية  نزوع  على  دليل  وهو  الواحد،  الشعب 
في ضوء هذا التصنيف متجاهلني التقييم املوضوعي لكالمهم وسلوكياتهم من خالل ظروفها 
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مراجعة مبدأ الوالء للوطن لكي نخرج من حالة التنافر السياسي احلادة املوجودة في مصر اآلن بني 

فريقني يدعي كال منهما امتالكه لصكوك الوطنية ويشكك في وطنية اآلخر.

وردة من نار!�صكوك الوطنية
بقلم: عـادل عطيـة

كان لديه كل شيء.. جمال مدهش، 
مجد  أقرانه،  إحترام  عالية،  مرتبة 
أعظم  عمل  على  القدرة  رئيسه، 
وأفضل األشياء. فلو كان هناك أحد 
ومتمّيزاً،  وسعيداً  حراً  التاريخ  في 

فإنه يكون لوسيفورس!
لكن حدث شيء.. أعلن لوسيفورس 

ـ حامل النور، أنه لم يكن األعظم في املرتبة. لقد 
كانت خلالقه سلطة أعلى منه. وبدأ لوسيفورس 
لسيادته  اخلضوع  معتبراً  اهلل،  من  بغيرة  يشعر 
لقد  والنتيجة؟..  حرية.  كونها  من  أكثر  عبودية 
أعلن لوسيفورس استقالله عن اهلل. لكن بدالً من 

حترره عن اهلل، قيدته جتاديفه في سالسل أبدية!
قصة حدثت مرة واحدة في السماء، لكنها حتدث 

كثيراً على األرض بشكل، أو: بآخر!
   قصة قرأناها مراراً وتكراراً في كتبنا املقدسة، 
لم  حلم  في  كتاب  في  يطالعها  كمن  لكن 
عبرة  وأعظم  أهم  بذلك،  ففقدنا،  نتذكره؛  نعد 

وموعظة تالمس حياتنا!
عليها:  أطلقنا  التي  األحداث  جاءت  فعندما 
الوطني،  القفص  وحتطم  املصري«،  »الربيع 
يفرد  فرد  كل  احلرية،  سماء  إلى  الناس  انطلقت 

ذراعيه إلى أبعد مدى؛ ليلملم شتات حريته!
  في خضم هذا البريق الساحر، فقد الكثير منا 
من  حرية  ليست  التي  للحرية،  الثمني  املفهوم 
القوانني األخالقية غير املتغيرة، لكنها حرية من 

حتكمات البشر املتغيرة!
وغيرهم  والباعة،  السائقون،  فرأينا 
ممن حترروا من رقابة األجهزة املعنية؛ 
رخصة  احلرية،  هذه  في  فوجدوا 
يستهويهم،  شيء  أي  لعمل 

فيرفعون تعريفاتهم على هواهم!
   ورأينا البلطجية، الذين فلتوا من 
في  حريتهم  ميارسون  اخملتفية،  الشرطة  شباك 
لسلبهم  للمواطنني؛  القاسي  التعّرض  إباحية 

مقتنياتهم، وشرفهم، وحتى حياتهم!
ورأينا الكثير من اجلماعات، التي حتطمت قيودها، 
“حرية  تسميته:  ميكن  ما  متارس  وهي  وأغاللها، 
أنصارهم،  من  آالف  فيحشدون  مفتوحة«؛ 
وأتباعهم، ويطلقون صيحات الرفض لكل شيء. 
حتركهم  هو  الرفض،  أجل  من  الرفض  وأصبح 
جسد  إلى  جلسدهم  حلم  من  لإلنطالق  الدءوب 
أيديهم،  في  الزمام  مبقاليد  فيمسكون  حللمهم، 
ويطلقون حريتهم اخلاصة، التي بال ضوابط، والتي 
وتطغى على  وتعرقل  احلق، فتستعبد  تبتعد عن 
أمنيات  من  “ما  دستورها:  ويصبح  اآلخرين؛  حرية 
غير  لنا  تطلعات  من  وما  أمنياتهم،  غير  لنا 

تطلعاتهم«!
ولن  إنسان حر..  يد كل  نار في  وردة من  احلرية  إن 
يكون اإلنسان حراً لو ملك احلرية، وإمنا يكون حراً إن 
هي ملكته، وعاش هذه احلرية التي بحسب احلق، 

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

  MlS أن  7,974 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام toronto real estate Board اعلنت 

خالل شهر يونيو 2017  . و متثل هذه النتيجة إنخفاض مبقدار  37.3  فى املائه باملقارنة مببيعات 

املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2016 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  12,725 

وحدة.   و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 40 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر 

شامل كل أنواع املنازل 793,915 دوالر باملقارنة 747,018  دوالر  لنفس الشهر من العام املاضى 

الي  البيع  إرتفع متوسط سعر   )»GtA )»905 ال باقي  فى  و  املائة.   فى   6.3 قدرة  بأرتفاع  وذلك 

770,825 دوالر باملقارنة  730,897 دوالر لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 5.4 فى املائة. 

و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 2,371 شقة خالل شهر 

املبيعات.  وكان متوسط    باملائة من اجمالى  تورونتو علي نسبة 71.2  . استحوزت  يونيو 2017  

سعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GtA 519,784 دوالر بإرتفاع 

قدره 23.2 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  552,679 دوالر بأرتفاع 

قدره 23.2 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 436,097 دوالر بإرتفاع 

قدره 21.4 فى املائة. بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

  Composite
))All Types

 Single-Family
Detached

 Single-Family
Attached Townhouse Apartment

TREB Total 25.33% 24.18% 22.18% 29.09% 30.60%

Halton Region 25.06% 24.11% 23.88% 31.05% 23.46%

Peel Region 24.58% 22.82% 22.43% 27.71% 30.37%

City of Toronto 24.22% 19.80% 18.57% 27.04% 32.16%

York Region 25.58% 26.50% 22.71% 30.29% 27.06%

Durham Region 29.53% 29.16% 27.40% 36.28% 31.03%

Orangeville 31.79% 31.04% 32.53% - -

 South Simcoe
County 26.70% 25.84% 29.88% - -

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف 
اجيب عليها تباعا.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

توني كامل

بيع وشراء
العقارات السكنية

والتجارية

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

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

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

2014

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

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€apbÄÄ„˝ÄÄÄ«a 2

www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi@ bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

 وادي دجلة
@NNN@Òãíbjfl@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

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

عامل العقارات

هل في امكانكم تخمني ما هي هذه املدينة التي تالحق تورونتو في قائمه اعلى 7 مدن في العالم في نسبة زيادة األسعار 
في عقاراتها؟  حسب إحصاء مارس  2017 يقع  في اعلى القائمة ثالث مدن صينية هي واكسى )%31,7( وناجنينج )28,8%( 
وزينجزاهو ) 25,4( ثم تأتى تورونتو في املرتبة الرابعة )%24,8( ثم مدينتني في الصني وبعدهما هامليتون اونتاريو )%21,5( في 
املرتبة السابعة.  وهذا ما شهدته خالل العام املاضى أيضا العديد من املدن احمليطة بترونتو سواء من الشرق مثل اجاكس او 
الشمال مثل بارى. ولذلك أتوقع استثمارا جيدا للذين يشترون األن في مشاريع ماقيل االنشاء اجلديدة او كما انصح بالشراء 
خالل أشهر الشتاء املقبل للعقارات املعاد شرائها.  ملزيد من املعلومات مجانا دون قيد او اى التزام من ناحية القارئ اتصل بى.
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تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

مدينة آخرى باونتاريو 

في قائمة اعلى نسبه ارتفاع في اسعار العقارات اإعداد: اإدوارد يعقوب
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صحيفة وول ستريت جورنال

النظافة يف ُعمان

تعني حكومة ُعمان بالنظافة إلى حد أن املواطن قد يواجه غرامة لقيادة سيارة وسخة أو لترك منزله غير 
الغسيل عن  وحبال  البناء  مواقع  الهواء بشبكيات خشبية وستر  تغطية مكيفات  القانون  مطلي.ويفرض 
األنظار. قد ال يبدو هذا الشغف بالترتيب غريباً في البالد االسكندينافية، أما في منطقة غبراء رملية فتبدو 
هذه الدولة العربية واحة نظام تبهر االنظار. فقد أطلق السلطان قابوس، عندما تسلم السلطة في العام 
1970، مشروعاً لتجميل سلطنته. ففرض تضمني كل املباني اجلديدة، حتى مواقف احلافالت، مالمح من فن 
انحاء  بألوان تقليدية فاحتة. ويقوم السلطان خفية بجوالت في  إال  املنازل  العمارة االسالمي. وال يجوز طالء 
إلقاء  أما  بإزالة كل ما هو قذى للعني.  زينات الشوارع ويأمر  أوامره. فيتفحص  السلطنة ليتأكد من اطاعة 

النفايات في الشوارع فقصاصه قاس: غرامة تعادل 50دوالراً للمخالفة األولى، والسجن للثانية.

  مجلة ترافل هوليداي

الفقمة الكندية

الى  الوصول  في  يغامرون  الذين  الوحيدون  املاضي كان      في 
في كيبيك هم صيادو  ماجدالني  جزر  قبالة  اجلليدية  االطواف 
غار  فيضربون  اجلزر،  تلك  في  البحر(القاطنون  )عجل  الفقمة 
الفرائية  جلودها  ويسلخون  تنفق  رؤوسها حتى  على  الفقمة 
البيضاء كما كانت تقصد تلك اجلزر جماعات من انصار البيئة 
واحليوان بهدف وضع حد لهذه اجملزرة.    وفي العام 1987 صدر 
قانون في كندا يحّرم قتل صغار الفقمة ألغراض جتارية. واآلن 
احليوانا  هذه  ملشاهدة  النائية  اجلزر  تلك  الى  السياح  يطير 

من  يربحون  احملليون  والسكان  القتل،  من  مبنجاة  باتت  فالفقمة  اجلميع  الفائدة  شملت  وبذلك  اللطيفة. 
السياحة، والسياح يصادقون أحد احليوانات الثديية احملّببة.

مجلة بابليك اينوفيشن ابرود
اأ�شباح الرنوج

في أواسط النروج بني غيرجنر وجروتلي طريق جبلية قدمية العهد يحكى أنها »مسكونة« وفي سبيل حتذير 
السائقني من مغبة رؤية مناظر غريبة وسماع أصوات غامضة، عمد املسؤلون احملليون إلى رفع الفتات ليس 

لها مثيل في العالم، تنبه السائقني الى احتمال ظهور اشباح فجأة قد تروعهم فتنقلب بهم سياراتهم. 

وكالة رويترز
�شفري الكناري

املأهولة.  الكناري السبع  ثانية في غوميرا، احدى جزر     الصفير لغة 
وحني ينوي احد املزارعني التكلم مع صديق له عبر واد، يضم شفتيه 
ويصفر. ويشبه ممارسو هذا االتصال البعيد طيور الكنار. يقول دومينجو 
صبي:  وهو  »سيلبو«  املسّماة  الصفير  لغة  تعلم  الذي  بادرون  دارياس 
»في امكانك أن تقول أي شيء بواسطة الصفير. وفي الطقس اجليد 
يسمع الصفير على بعد ثالثة كيلومترات«.    القاعدة سهلة، فلكل 
املواطنني  الكلمات من بني شفاة  وتتدفق  حرف صوت صفيري مرادف. 

سريعة سلسة، تعلو نبراتها وتهبط كغناء الكنار. وكما ان في الكالم لهجة ولكنة، فلكل قرية في غوميرا 
»لكنة« صفير خاصة.

  نشرة “الهندسة البيئية”
ثروات �شان مارينو

   سان مارينو هي اصغر جمهورية في العالم. مساحتها 62 كيلو مترا مربعا من االراضي الصخرية. وحتوطها 
ايطاليا من كل اجلهات. وقد بلغت سان مارينو من الغنى انها تدفع 75 في املئة من اجور السفر ملواطنيها 
الكثر املقيدين في اخلارج للعودة الى اجلمهورية لالقتراع في االنتخابات العامة. ويلبي نحو نصف املغتربني 

هذه الدعوة.

 مجلة ناشونال جيوغرافيك
�شيكولتة املايا

النقوش  خبير  درس  فقد  اجلذور.  عميق  قدمي  تقليد  جواتيماال  في  الشوكوالتة  إدمان     
إلى  وتعّرف  ازول،  ريو  في منطقة  اكتشف  إناء  على  هيروغليفية  كتابة  ديفيد ستيوارت 
رمز الشوكوالتة لدى شعوب املاياالتي قطنت قدميا في امريكا الوسطى. واثبت فريق من 
الى1500سنة  يعود  الذي  االناء  في  البقايا  ان  لالغذية الحقا  »هيرشي«  كيميائي شركة 

خلت هي، فعالً، شوكوالتة. وكان شهود عيان من الغزاة االسبان رووا قصصاً عن استعمال شراب الشوكوالتة 
في الطقوس الهندية في امريكا الوسطى، ولكن لم يتوافر دليل ثابت على ذلك. اما اآلن فقد مت التعرف الى 
نقوش ترمز الى الشكوالتة على انية اخرى من عصر املايا الكالسيكي لم يكن الغرض من استعمالها معروفاً. 
ويفترض محللو النقوش على إناء ريو ازول أن »االوصاف« الهيروغليفية متّيز بني أنواع الشكوالتة املستخدمة، 

من الشراب اخلفيف املزبد الى عصيدة الشكوالته.    كم كان املايا يحبون الشوكوالتة!

Medical Spa
Specializing in 

Acne scars Treatment
Botox

Dermal Fillers
$50.00 discount 
for new clients.

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

New Patients 
Welcome

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)

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

Phone : 289-837-4747
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عندما يتحول النهار الي ليل يوم ٢1 

أغسطس

اغسطس   ٢١ يوم  واالمريكييون  الكندييون  ينتظر 
وهي  سنة   ٩٩ كل  حتدث  كونية  ظاهرة  ليشاهدوا 
الكسوف الكلي للشمس والذي سيحدث بنسبة 
٨٩% فوق منطقة متتد من والية أوريجون الي والية 
وسيحدث  املتحدة،  الواليات  في  كارولينا  جنوب 
نونافوت  ومقاطعة  فيكتوريا  مدينة  فوق  جزئيا 
املتحدة  الواليات  في  الواقعة  املنطقة  وفي  بكندا 
وسط  في  الظالم  حلول  البشر  ماليني  سيشاهد 
من  الكثير  ويستعد  ونصف  دقيقتني  ملدة  النهار 
هذا  ملشاهدة  املناطق  هذه  الي  للسفر  العلماء 
ان يغطي  الكلي يعني  والكسوف   ، الفريد  احلدث  
هناك  تكون  حيث  متاما  الشمس  ضوء  القمر 
الكسوف  من  أخري  انواع  هناك  و  تام   ظالم  فترة 
والكسوف  اجلزئي  الكسوف  وهي  الشمسي 
وعندما  جزئي  الظالم  سيكون  كندا  وفي  احللقي  
من  جزء  ان  مالحظة  تستطيع  لن  الكسوف  يبدأ 
وجودك  مكان  علي  يعتمد  وهذا  أختفي  الشمس 
الرابعة  حتي  الظهر  بعد  الواحدة  الساعة  ومن 
القمر  وسيظهر  الظاهرة  هذه  مالحظة  سيمكن 
في اجلزء السفلي من الشمس حاجبا نورها ويجب 
نظارات  بدون  مباشرة  الشمس  الي  ابدا  تنظر  اال 
، والتنظر  واقية مخصوصة تباع في مراكز العلوم 
ضعيف  فضي  الضوء  كان  لو  حتي  الشمس  الي 
سيحدث  هذا  الن  جزئيا  الكسوف  كان  لو  وحتي 

ضرراً لعينيك.

أتهمت شرطة تورنتو أملرأة التي أعتقلت الشهر 
املاضي لهجومها مبضرب جولف علي املوظفني 
تهمة   ١٤ بـ  تاير«،  »كنديان  محل  في  والعمالء 
دغموش«،  »رحاب  تدعي  واملرأة   ، باالرهاب  تتعلق 
وتبلغ من العمر ٣٢ سنة، وقد قامت يوم ٣ يونية 
املاضي باالعتداء مبضرب للجولف علي املوظفني 
وتلفظت  تاير«  »كنديان  محل  في  والعمالء  
بعدما  انها  الشرطة  وقالت  لهم  بتهديدات 
من  كبير  سكني  سحبت  الناس  بتهديد  قامت 
املتجر إستطاعوا  ولكن موظفي  حتت مالبسها 
وسائل  وذكرت  عليها.  والقبض  منها  نزعه 
االعالم أن رحاب أعلنت عن والئها لداعش خالل 
ظهورها في محاكمة سابقة وكانت قد أتهمت 
بتهمتني سابقتني ولكنها االن تواجه ١٤ تهمة 
حتت قسم القانون اجلنائي الذي يحظر النشاط 
ومعظم   ، كندا  داخل  او  خارج  سواء  االرهابي  
هذه التهم تعكس االتهامات السابقة وتشمل 
هذه التهم املشاركة في نشاط ارهابي والسفر 
الي تركيا ومحاولة دخول سوريا عام ٢٠١٦ ، وفي 
الشهر املاضي ظهرت رحاب امام محكمة تورنتو 
واعترفت بوالئها لداعش ووالئها لزعيم داعش أبو 
بعد  مذنبة  بأنها  رحاب  تقر  ولم  البغدادي،  بكر 

وهي ترفض ان يتواجد معها مستشار قانوني

القاء  14تهمة باالرهاب علي أمرأة 
من تورنتو

محكمة كندية ترفض تخفيف القيود 
علي متهم مصري ألنه يثل خطراً علي 

اجملتمع الكندي بدعمه لإلرهاب

عنه  ترفع  أن  احملكمة  من  محجوب  محمد  طلب  عندما 
احملكمة  قاضي  قال  كندا،  في  وجوده  حتكم  التي  القيود 
هنري براون أن هذه القيود ضرورية لضمان السالمة العامة 
وقال  ال أحد يقترح انه حاليا مرتبط بنشاط خطر في كندا 
إرهابية وتقدمي موارد  ومع ذلك فإن دعمه السابق جملموعة 
لالرهابيني ومن بينهم »أسامة بن الدن«، والقاعدة وغيرهم 
حقيقية  خطورة  أجد  ألن  تدفعني  خطيرة  حقائق  هي 
تورنتو  الي  جاء  قد  سنة   ٥٧ محجوب  محمد  وكان   ، فيه 
عام 1995 وُمنح حق اللجوء ولكنه أعتقل بعد ذلك علي 
أساس عضويته في مجموعة ارهابية مصرية هي »طالئع 
الفتح«، وحقيقة انه أدار في يوم ما مزرعة أسامة بن الدن 
في السودان وانه كذب بشان عالقته باالرهاب ، وقبض عليه 
عام ٢٠٠٠ استنادا الي أدلة سرية قدمتها وكاالت أجنبية ، 
وأرادت حكومة كندا ترحيله ولكنه أفاد بانه سيواجه خطر 
الكندية  السلطات  وكانت  مصر  الي  أرسل  اذا  التعذيب 
قد أفرجت عنه عام ٢٠٠٧ حتت قيود مشددة مثل مراقبته 
ثم  السجن  الي  العودة  اختار  ولكنه  علي مدي ٢٤ ساعة 
القيود  عنه  خففت  حيث   ٢٠٠٩ عام  أخري  مرة  عنه  أفرج 
وظلت تخفف عنه القيود حتي العام املاضي. وعندما طلب 
محمد محجوب رفع القيود عنه متاماً رفض قاضي احملكمة 
محمد  علي  املفروضة  القيود  بعض  وضح  ولكنه  هذا 
ومنها ادخال تعديالت علي الكمبيوتر اخلاص به ليحتفظ 
في ذاكرة التخزين بشكل دائم وفعال عناوين جميع املواقع 
سجل  اي  مسح  او  ازالة  من  متكينه  وعدم  يزورها  التي 
القاضي  وقال   ، الكمبيوتر  ذاكرة  في  اخملزنة  السجالت  من 
بدون  ولكن  له بحمل هاتف ذكي  ان محمد يسمح  ايضا 
اتصال باالنترنت وقد رفضت احملكمة السماح له بالذهاب 
املقاهي  او  النار  نوادي تعلم اطالق  او  الي متاجر االسلحة 
القيود  القاضي أن هذه  التي توفر االنترنت لعمالئها وقال 
االستخبارات  دائرة  ان  ومع  الظروف  هذه  ملثل  مناسبة 
االمنية لم تعد تري محمد محجوب تهديدا لالمن القومي 
لكن ال نزال نحتاج ملنعه من االتصال بجهات أرهابية كان 

له صلة بهم في املاضي.

ألول مرة منذ 14 عاما.. طوارئ 
وإجالء آالف السكان فى كندا

كندا،  غرب  فى  كولومبيا  مقاطعة  سلطات  أعلنت 
إنتشار عشرات  أول حالة طوارئ منذ 14 عاما، جراء 
فى  الريفية  الداخلية  املناطق  أنحاء  فى  احلرائق 

املنطقة، مما أجبر اآلالف على الفرار من منازلهم.
املقاطعة،  في  أندلعت  جديداً  حريقاً   138 وكان   
انتشار  تتوقع  إنها  احمللية،  السلطات  قالت  فيما 
النيران ملسافات أوسع بسبب استمرار درجات احلرارة 

املرتفعة ونشاط الرياح.
ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابني، كما أن 

منازل ومبانى أخرى تعرضت للتدمير بشكل كامل.
 وأوضح جون هورجان، رئيس وزراء املقاطعة، فى بيان 
لسكان املنطقة »فرق الطوارئ تبذل قصارى جهدها 
للوفاء باحتياجاتكم.. تردنى تقارير أوال بأول عن جهود 

مكافحة احلرائق وجهود ضمان سالمتكم«.
الواقعة على بعد  وكانت حرائق فى منطقة كاريبو 
انتشرت  نحو 300 كيلومتر، شمال شرقى فانكوفر، 
عبر مساحة تبلغ نحو 15 كيلومترا مربعا فى الوقت 
الذى مت فيه إجالء نحو 3600 شخص من السكان من 

املنطقة.
املنطقة  من  الناس  بإجالء  أمرا  السلطات  وأصدرت 
الواقعة حول أشكروفت التى تبعد نحو 100 كيلومتر 

جنوبى احلرائق فى كاريبو.

جاسنت ترودو يقول أن حكومته ورثت عجز مالي مقداره 1٨ بليون دوالر
علي  ستحافظ  الليبرالية  حكومته  أن  علي  ترودو  جاسنت  كندا  وزراء  رئيس  أصر 
وعودها باملسؤولية املالية ، وأتهم حكومة احملافظني السابقة بأنها مسؤولة جزئياً 
عن العجز املالي الضخم األكثر من املتوقع ، وقال ترودو أن حكومته ملتزمة بوعودها 
االنتخابية مبصروفات تبلغ ١٠ بليون دوالر سنويا في االنفاق لعام ٢٠١٦ -٢٠١٧ وقال 
ان احلكومة السابقة تصورت انها حتافظ علي ميزانية متوازنة ولكن في الواقع كان 
الليبراليني.  من حكم  االولي  السنة  نهاية  في  دوالر  بليون   ١٨ مقداره  هناك عجز 
وأضاف أن مزيج من انخفاض سعر النفط واحلالة االقتصادية املنهارة التي تركها 
لنا حزب احملافظني جعلت الليبراليني يواجهون عجزاً أكبر من املتوقع ، وأنه في  العام 

املالي ٢٠١٥ -٢٠١٦ و الذي متيز بإنهيار أقتصادي كانت كال احلكومتان برئاسة هاربر ثم برئاسة ترودو  في السلطة لعدة 
أشهر وانتهي العام بنشر عجزا مقداره ١ بليون دوالر وتوقع فائض مقداره ١٫٤ بليون دوالر لتلك السنة ، وعندما سأل 
متحدث من وزارة املالية في وقت الحق عن تعليقات جاسنت ترودو قال أنه عند تشكيل احلكومة الليبرالية كانت الكتب 
إلي  املالي   العجز  زيادة  أرجع   املعارض   ، ولكن حزب احملافظني  دوالر  بليون  تواجه عجزا أساسيا مقداره ١٨٫٤  أوتاوا  في 
املصاريف واألنفاقات الكبيرة التي تقوم بها حكومة ترودو ، وقال عضو في البرملان ال اعرف كيف جاء ترودو بهذا العجز الذي 
يبلغ ١٨ بليون دوالر وقال ال أتعجب من هذا ألن ترودو قال أن امليزانية ستتوازن من نفسها وهذا كالم ال يصدق ، هذا وتتوقع 
أوتاوا بحمل  اذا لم حتدث تغيرات سياسية فستمضي  انه  املالية  اااللكتروني لوزارة  تقارير حكومية نشرت على املوقع 
هذا العجز املالي حتي عام ٢٠٥٠ -٢٠٥١ علي األقل ، هذا وقد رفض جاسنت ترودو االجابة عن سؤال متي ستتوازن امليزانية 
فعلياً وقال لقد أتخذنا قرار في األنتخابات االخيرة وهو بدال من التركيز علي موازنة الكتب واملصروفات، سوف نركز علي 
االستثمارات الالزمة للنمو االقتصادي مشيراً الي خطة الليبراليني لتشغيل العجز من اجل استثمار باليني الدوالرات في 

مجاالت مثل البنية التحتية ، وقال ترودو نحن مسؤولون ماليا عن القرارات التي نتخذها.

احلرة  التجارة  أتفاق  تطبيق  في  البدء  علي  االوربي  واالحتاد  كندا  أتفقت 
املعاهدة  من   %٩٠ من  ألكثر  الطريق  ميهد  مما  سبتمبر،   ٢١ يوم  بينهما 
ألن تدخل حيز التنفيذ. واالتفاق التجاري االقتصادي الشامل قد مت دفعه 
احلماية  قيود  املفتوحة ضد  لالسواق  تاريخية  اجلانبني كصفقة  من كال 
واملستحضرات  اجلنب  لتجارة  بالنسبة  االختالفات  وكانت  االقتصادية 
الصيدالنية قد عطلت البدء في تنفيذ املعاهدة ، وفي مدينة هامبورج في 
أجتماع الدول العشرين صدر بيان من رئيس املفوضية االوربية وجاسنت 

ترودو يقول اننا نُعيد التأكيد علي التزامنا املشترك بالنظام التجاري الدولي القائم علي قواعد نظم التجارة 
الدولية، وقد أتفقنا علي بدء تطبيق مؤقت لالتفاق في ٢١ سبتمبر وذلك التاحة الوقت لتنفيذ جميع التدابير 
الضرورية وقال البيان املشترك أيضا انه من خالل انفتاح بعضنا علي البعض وبالعمل عن قرب مع هؤالء الذين 
يشاركونا نفس القيم سوف نشكل ونسخر العوملة ، هذا وسوف يدخل االتفاق النهائي حيز التنفيذ مبجرد 
التصديق عليه من جميع الدول الـ ٢٨ االعضاء في االحتاد االوربي. ويُذكرأن االحتاد االوربي لم يكن راضياً عن فتح 
كندا ألسواقها امام ١٧٧٠٠ طن إضافي من أجبان االحتاد االوربي وتوفير الضمانات لبرائة االختراعات االوربية 
من املستحضرات الصيدالنية ولم يوضح البيان املشترك ما إذا كان قد مت تسوية هذه اخلالفات، ولكن يأمل كال 

اجلانبان في امتام التنفيذ املؤقت لالتفاق خالل شهر سبتمبر.

كندا واالحتاد االوربي يوافقان 

علي البدء في أتفاق التجارة احلرة بينهما

أطباء أونتاريو يخططون الستئناف قرار احملكمة باعالن أسماء 
االطباء ذوي الدخل العظيم

قالت رابطة أونتاريو الطبية انها ما زالت تعارض بشدة القرار الذي يدعو ألعالن أسماء االطباء الذين تدفع لهم حكومة 
اونتاريو أعلي أجور، وهناك مائة طبيب من ذوي الفواتير االعلي سعراً في املقاطعة ويصل ما يتقاضوه الي  ١٩١ مليون 
دوالر حسب معلومات قدمتها وزارة الصحة عن العام املالي ٢٠١٢–٢٠١٣  وكانت أعلي مدفعوات قد ذهبت إلي احدي أطباء 
العيون وتلقي ٦ مليون دوالر وهناك أثنان أخران تلقي كال منهما اكثر من ٤ مليون دوالر في السنة و١٩ طبيب أخر تلقي 
كل منهم ٢ مليون دوالر في السنة وكان علي رأس القائمة  أطباء العيون وتبعهم أطباء تشخيص االشعة ثم أطباء 
القلب. وقد أعلنت رابطة أونتاريو الطبية انها تريد الطعن علي حكم احملكمة الذي قرر األعالن عن أسماء االطباء الذين 
يتقاضون أعلي دخل في املقاطعة ، وقد أرسلت الرابطة رسائل الكترونية الي ٢٩ الف عضو لالعتراض علي هذا القرار 
و نقض احلكم من قبل محكمة االستئناف في أونتاريو ، وتواصل رابطة اونتاريو الطبية  قولها بأن هوية االطباء البد أن 
حُتمي مبقتضي قوانني حماية اخلصوصية الشخصية في اونتاريو ، وكانت محكمة في اونتاريو وجلنة اونتاريو للمعلومات 
واخلصوصية قد حكمت العام املاضي بإعالن أسماء االطباء االكثر دخالً، قائلة إن هذه املعلومات املهنية ليست معلومات 
شخصية وسعي االطباء أللغاء هذا احلكم ولكن منذ اسبوع رفضت احد احملاكم الغاء احلكم السابق وقالت انه حكم 
عادل ومعقول، ولهذا قالت رابطة االطباء في اونتاريو انها ستستخدم كل الوسائل املمكنة للدفاع عن االطباء ، وقالت 
ان الفواتير الطبية ال تعكس االيرادات الفعلية لالطباء وال تقدم معلومات مفيدة لنظام الرعاية الصحية ، وقال رئيس 
الرابطة انه من املهم ان يعرف سكان اونتاريو أن ما يحصل عليه االطباء من الوزارة ليس هو صافي دخلهم بل هناك 
مبالغ  لهم  يدفع  اطباء  هناك  وان  وااليجار  الغالية  املعدات  وثمن  والتامينات  املوظفني  رواتب  مثل  منه  تدفع  مصاريف 
كبيرة لوجودهم في مجتمع به عدد كبير من السكان وقليل من االطباء وال يجب تثبيط عزم هوالء االطباء في مثل هذه 

الظروف .

رونا أمبروس تستقيل من منصبها كنائب في مجلس العموم
الزعيمة السابقة املؤقته حلزب احملافظني رونا أمبروس تستقيل رسميا من مقعدها في 
مجلس العموم وكانت متثل البرتا خالل ال ١٣  عاما املاضية  ثم تولت قيادة مؤقتة حلزب 
احملافظني في خريف عام ٢٠١٥ واستقالت من منصبها مبجرد اختيار أندرو شير كزعيم 
الكندية  العالقات  في  األن  بعد  أمبروز  رونا  وستعمل  املاضي،  مايو  في  للحزب  دائم 
االمريكية وفي رسالة لها قالت أنها ممتنة أنها قامت بخدمات كثيرة وتأمل أن تكون 
قد الهمت النساء والفتيات للتطلع للعمل في املناصب العامة كوسيلة جلعل العالم 
ولديكم  الرجال  مع  املساواة  قيد  علي  انتم  هي  للنساء  رسالتها  ان  وقالت   ، أفضل 

الكفائة وميكنكم فعل هذا.
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يحتاج طفلكما إلى انتباه إيجابي منكما، أي 
االنتباه  كان  إذا  ولكن  والتحفيز،  للتشجيع  
أي  سلبياً  انتباهاً  عليه  يحصل  الذي  الوحيد 
الزجر والنهي، فإنه يكتفى به ألنه أفضل من 

عدم االكتراث أو االهتمام به كلية.
األمهات،  أو  اآلباء  من  كثيرين  أن  لوحظ  فقد 
ال يبدأون في االنتباه للطفل أو التحدث معه 
لزيادة  يدفعه  مما  التصرف،  يسيء  عندما  إال 

تصرفاته اخلاطئة حتى يشد االنتباه إليه!
فمثالً: اصطحب أحد الوالدين طفله إلى أحد 
املتاجر، وسار الطفل معه في هدوء، لم ميسك 
بأحد املعروضات أو يحركها من مكانها، والتزم 
طرقات  في  يجر  ولم  والده،  بجوار  بالسير 
والده  انتهى  أن  وبعد  ضجيجاً.  محدثاً  املتجر 
من املشتريات اصطحب طفله وخرج دون إبداء 
اهتمام. على حني لو تصرف الطفل تصرفاً آخر 
سلبياً، لوجد الهتمام من والده، ولو كان زجراً 

أو توجيهاً.
سلوكاً  السلوك  على  لتشجعه  تعمل  ماذا 

إيجابياً؟
أقم عالقة حب وود مع طفلك وجتنب أن يكون 
كل حوارك معه: »ال تفعل، ال متسك، ال تقل، 
أبق هادئاً،...«. وفي استطاعتك أن تشد انتباهه 
بعيداً عن الشغب أو العبث، بأن تتكلم معه 
في موضوع يشد انتباهه، أو احِك له عن أيام 
طفولتك وأشياء طريفة حدثت بها، وستجده 
السلبي  سلوكه  عن  ويكف  مبتابعتك،  يهتم 
وسلوكك  طفولتك  بني  يقارن  وقد  بإرادته. 
في أثنائها وبني طفولته ويضحك لها. وتؤدي 
هذه الطريقة إلى تشجيع الطفل ألن يحكي 

ويخبركما فيما بعد بأمور خاصة به.
فاملكافأة مهما  احلسن،  على سلوكه  كافئاه 
سلوك  في  سحرها  لها  بسيطة  كانت 
الطفل، وبخاصة عندما تُعطى فوراً، وال تؤجل 

أو تُنسى.
وفي البداية ميكن أن تشجع الطفل باملكافآت 
باللعب  تعده  أن  أو  لعبة  شراء  أو  كالنزهة 
قصير  وقت  بعد  وستجد  معه...  الرسم  أو 
بقدر  للمكافآت  محتاجاً  يعد  ال  الطفل  أن 
احتياجه للتشجيع املعنوي، وسيعتاد الشعور 

بالرضا بعد قيامه بعمل جيد.
سلوكاً  سلك  إذا  طفلك  مع  اتفاقاً  اعقد 
البداية  في  األتفاق  وليكن  منتظماً،  أو  طيباً 

بينك  التعاقد  مثالً(.فإبرام  )ليوم  قصيرة  ملدة 
والنقاش  اجلدل  وبني طفلك، يخفف من حدة 
واألوامر، إذ أنكما اتفقتما سوياً من البداية، وال 

تنس مكافأته إذا نفذ ما اتفق عليه.
قّدرا مزاج الطفل، وحاوال أن تضعا نفسيكما 
يتغيران  وسلوكه  الطفل  فمزاج  مكانه؛ 
وهو  بالتعليمات،  جتهده  فال  اليوم.  مدار  على 
النوم،  إلى  ذهابه  قبل  أو  اللعب،  بعد  ُمجهد 
جتبراه  وال  ما،  ألمر  متكدر  أو  متضايق  وهو  أو 
على أمر ال يناسبه ثم تعاقباه بعد ذلك على 
سلوكه. فمثالً من الصعب أن جتبرا طفلكما 
على اجللوس هادئاً في أثناء زيارة أحد األصدقاء، 
انتباهه  تثير  بأشياء  البيت  ميتليء  حني  على 
في  وميكنكما  اللعب.  أو  الصغيرة  كالتحف 
هذه احلالة أن تدعا طفلكما يأخذ بعض لعبه 
وسط  اجللوس  ميّل  ال  حتى  املكان؛  هذا  إلى 
الكبار، وحتى ال يضطر للعبث بأثاث البيت أو 

إتالف شيء ما رغماً عنه.
مشاعره  عن  التعبير  على  طفلكما  شجعا 
تعليم  هي  طريقة  فأفضل  كانت،  مهما 
الطفل كيف يعّبر عن غضبه أو فرحه، كي ال 
تبقى حبيسة داخله، مما يجعله عصبي املزاج. 
فعندما تعرفان املشكلة ميكنكما أن تتعايشا 
من  بدالً  مكانه،  نفسيكما  تضعا  أو  معها 
التساؤل عن سبب سلوكه السيء.  أو  لومه، 
فالطفل عادة يخشى التعبير عن غضبه خوفاً 
لذلك  له،  حبهما  فقدان  والديهأو  غضب  من 
علماه أن الغضب هو اجتاه طبيعي للتعبير عن 
يؤدي  أال  بشرط  عنه،  التعبير  ويجب  الضيق، 
نفسه أو يؤذي اآلخرين، وأال يتسبب في خسائر 

نتيجة هذا الغضب.

طفلك.. يتعمد الت�شرفات اخلاطئة لي�شد انتباهك!

اأ�شول لياقة وت�شرف
كلمات

عند استخدام األمثلة واحلكم العامة، يُفضل أن تُقال في املوقف 
املناسب، حتى يظهر معناها. ولكن ال يفّضل اإلكثار من العبارات 

الدارجة التي يشيع استخدامها وليس لها معنى واضح.

مجاملة
الناس،  بتقدير  التي حتظى  احملبوبة، هي  االجتماعية  الشخصية 
في  هم  من  نحو  العطف  وتُظهر  باآلخرين،  تهتم  كيف  وتعرف 
حاجة إلى العطف. فمجاملة األصدقاء واملعارف في كل مناسبة 
تطرأ، شيء يأسر القلب ويؤثر في النفس. فلنحرض على أن نكون 

متراحمني، شفوقني، ومجاملني.

موقف
   إذا أدركِت أن خاطبك أو زوجك على وشك الغضب، فال تسترسلي في احلديث، وعليِك أن متتنعي 

فوراً عن املُضي فيما يوشك أن يثيره أو يضايقه.

صداقة
الصديق اخمللص الوفي سند للمرء، وناصح، ومعني، وهو شريك في كل وقت.. فعلينا أن نعرف 
كيف نكسب األصدقاء، وأن نحتفظ باألصدقاء األوفياء. وذلك يكون باحترام حقوقهم، وآرائهم، 

ونصرفاتهم السليمة.

لالقت�شاد يف الوقت واجلهد
من  ألسرتك،  والدجاج  للحوم  شرائك  عند 
املهم وضع برنامج لأليام التي سيتم طهيها 
ومن  بها،  ستطهي  التي  والطريقة  فيها، 
املهم حتضيرها فور شرائك لها؛ حتى ال يكون 
هناك اضطرار حلفظها في اجملمد )الفريزر( ثم 
إخراجها حتى تلني ألخذ احتياجك منها، ثم 
إعادتها مرة أخرى داخل اجملمد، لعدم سالمة 
إعادة جتميد  فال يجب  الطريقة صحياً،  هذه 

ما مت جتميده من قبل من مواد غذائية.
)البيفتيك(  اللحم  شرائح  إعداد  فيمكنك 
بتتبيلها، ثم إعدادها بالبيض والبقسماط )أو 

بدونه(، ثم القيام بحفظها في كيس بالستيك حسب عدد أفراد أسرتك، داخل اجملمد. والدجاج 
ميكنك أيضاً إعداده وحتضيره في حالة طهيه كشرائح، أو في حالة طهي نصف الدجاجة فقط.
بالنسبة للحم املفروم، إذا كان هناك جزء سيتم إعداده “عصاج”فيمكنك طهيه أوالً ثم قومي 

بحفظه داخل علبة بالستيك باجملمد.
أشياء أخرى ميكنك حفظها داخل املّبرد )الثالجة( غير الطعام:

*   أفالم التصوير، والبطاريات.
إلى  فباإلضافة  أخرى،  مناسبة  ألي  أو  الكهربي  التيار  انقطاع  حالة  في  يُضاء  الذي  الشمع   *
احملافظة على شكل الشمعة، فإنها ال حتترق بسرعة عند اشعالها إذا ظلت يوماً داخل املبرد 

قبل استعمالها.
*  املالبس التي التصقت بها قطع من اللبان )العلكة( ميكن وضعها داخل كيس من البالستيك 
نسيج  تعرض  جتنب  مع  بالسكني،  بإزالتها  قومي  ثم  جتمدها،  يتم  حتى  الفريزر  )اجملم(  داخل 

القماش للتلف.
*  شمع طالء األحذية )الورنيش(.

رائحة  رائحتها على  تؤثر  ال  أكياس بالستيكية حتى  داخل  األشياء  املهم حفظ هذه  ومن     
الطعام، وأن تكون بعيدة عن متناول يد األطفال، حتى ال يُساء استخدامها، حرصاً على سالمة 

األسرة.
*  زجاجات العطر وماء الكولونيا حتتفظ برائحتها أكثر إذا وضعت في املبرد بعد كل استعمال، 
أي  الصوديوم؛ لتمتص  أوان مفتوحة بدون غطاء بها بعض مسحوق بيكربونات  بشرط وضع 

روائح، فال تختلط الروائح باحملتويات.
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* رد املكتبة العامة في اوتاوا لم يقترب من اقوال الغزالي التي حترض على الكراهية واإلرهاب
* لم يردوا على فتوى الغزالي بقتل املفكر اإلسالمي فرج فودة
* لديهم كتب اخرى حترض على الكراهية منها كتاب اإلمام النووي
* لم اجد لديهم كتاب واحد ملفكر مسلم يحارب األساس الديني لإلرهاب
* ندعوهم إلى إعادة النظر في طريقة اختيارهم للكتب اإلسالمية

في  العامة  املكتبة  عن  املسؤولني  ألن  سعيد  انا 
أوتاوا ردوا على مقالتي السابقة  العاصمة الكندية 
في  العامة  املكتبات  في  القاتل  اإلمام  يفعل  ماذا   «
وجود كتب حترض على  فيها  أكدت  والتي  كندا«)1(، 
الشيخ  كتاب  منها  واإلرهاب،  والعنف  الكراهية 
محمد الغزالي في كتابه«مائة سؤال عن اإلسالم«، 
الواضح،  حتريضه  جتاهل  فضلوا  لألسف  لكنهم 
مسلم  مفكر  بقتل  أفتى  الغزالي  أن  عن  وجتاوزوا 
أسباب  يقولوا  لم  كما  مرتد.  ألنه  فودة«،  »فرج  هو 
حتارب  وهي  لهم  أهديتها  التي  لكتبي  رفضهم 

الكراهية والعنف واإلرهاب.
)رد املكتبة في أخر املقال(

مالحظاتي على ردهم:
تكشف  والتي  لكتبي  رفضهم  على  يردوا  لم   *
على  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  ايديولوجية  خطورة 
العالم، في حني أنهم يرحبون بكتب اإلخوان، منهم 

الغزالي ويوسف القرضاوي على سبيل املثال.
يترك  الذي  أي  املرتد،  بقتل  فتواه  علي  يردوا  *لم 
اإلسالم. هذا ما ذكرته في املقالة وموجود ايضاً في 

كتابه باملكتبة العامة:
التي  لألسس  متبجح  متعمد  نقض  اإلرتداد  يقول: 
عليه  تقوم  الذي  وللدستور  اجملتمع،  عليها  يقوم 
الدولة  كيان  على  الردة  خطورة  وتزداد  الدولة... 
للغزو  ومتهيد  ظهير  الثقافي  الغزو  أن  علمنا  إذا 
العسكري ! وأن أعداء اإلسالم يرون محو شخصيته 
في الداخل بفنون من احليل، وإن اإلستسالم لذلك هو 

استسالم للذبح )ص 386 (. )3(
* لم يردوا علي ماقاله في كتابه، ونشرته في املقالة 
الكراهية  علي  واضح  حتريض  وفيها  السابقة، 
الرجل يعزز  أن  والعنف ضد الغرب، وادعوا في ردهم 
السالم في العالم ! وهذا غير صحيح، فالرجل يقول 

في كتابه املوجود لديهم ما يلي عن اجلهاد:
اجلهاد فرض عني على كل مسلم ومسلمة في وجه 
و  جذوره،  من  اإلسالم  اقتالع  تريد  حلوح  دائبة  غارات 
ترفض كل الرفض أن يعيش اتباعه وفق تعاليمه )ص 

.) 206
ويقول رجل السالم عن املسيحيني واليهود ما يلي:

الضغائن  الكتاب وجدنا  أهل  إلى  الوثنيني  إذا جتاوزنا 
... إنهم ال يطيقون سماع كلمة  أشد واألنياب أحد 
تهتدوا(  نصارى  أو  هودا  قولوا كونوا  و   ( اإلسالم  عن 

البقرة 135 )ص 76 (.
يضيف : قال اهلل: ) لن ترضى عنك اليهود وال النصارى 
حتى تتبع ملتهم ( البقرة 120 . ويبذل أهل الكتاب 
الدين اجلديد، و تعويق  جهودهم املستميتة لسحق 
املصدقني له، وصرفهم ولو إلى اإلحلاد أو الوثنية ) ص 

.) 349
التعصب،  ضروب  لشر  منوذج  فلسطني  قضية  إن 
فقد طرد شعب مسلم من داره . اليهودية مشغولة 
بتهويد فلسطني وقتل العرب، والنصرانية مشغولة 
وتيسير   ، اإلسالم  بالد  على  الصليبية  باحلمالت 

اإلرتداد عن اإلسالم بكل طريقة )ص 90(.
من محاربتهم  البد  أعداء  والنصارى  اليهود  إذن كل 
والقضاء عليهم في كل مكان، فالعداء ليس فقط 
ضد اليهود الذين يعيشون في إسرائيل )فلسطني(، 
يتجاهل  وزمان.  مكان  كل  في  اليهود  ضد  لكن 
الغزالي أن )فلسطني( قبل تأسيس دولة إسرائيل كان 
األديان، وليس مسلمني فقط.  يعيش فيها مختلف 
»إسالمية« محتلة من  ارضاً  أن هناك  يتجاهل  كما 

السورية  اإلسكندرونة  مثل مدينة  جانب مسلمني، 
األهواز  ومنطقة  اإلمارات  وجزر  تركيا،  حتتلها  التي 
البالد  كل  أن  ايضاً  ويتجاهل  إيران.  حتتلهما  اللتني 
العثمانيني  األتراك  احتلها  اسالمية  يسميها  التي 
اإليرانيني  لكراهية  يدعو  ال  فهو  ذلك  مع  عاماً.   400

واألتراك.)4(
* قالوا في الرد أن الغزالي يدعم حقوق املرأة، في حني 

أن الرجل في نفس الكتاب يقول:
رجل  اكتفى  هل  سؤال؟  توجيه  من  مناصاً  اجد  ال 
بامرأة واحدة ، أو أغلب الرجال، مبا لديهم فلم يتصل 
ال  خليلة  األخرى  املرأة  قبول  يراد  ملاذا   )  ...  ( بأخرى؟ 
وال  زنيماً  ينشأ  أو  لقيطاً  ابنها  يرمى  ملاذا  حليلة؟ 

ينسب ألبيه احلقيقي؟) ص122(.
اساساً  ملاذا  قبل هذا:  الغزالي على سؤال  لم يجب 

وجود عشيقة طاملا أنت متزوج و حتب زوجتك؟!!
نساء،  بأربعة  الزواج  في  الرجل  حق  أوال  يؤكد  فهو 
واألهم  ذلك،  تري  ال  إسالمية  اجتاهات  هناك  أن  رغم 
أنه يرى أن الطبيعي هو أن يكون للرجل عشيقة. )ص 

)389
يوجب  املرأة”:  حقوق  عن  »املدافع  الرجل  يضيف 
اإلسالم نفقة املرأة على أبيها أو أخيها أو ذوي قرابتها 
فإن لم يوجد احداً رصد لها ما يكفيها من بيت مال 
املسلمني .. وإعانة الرجل على النهوض بهذا العبء 

جعل حظه في أغلب املواريث ضعف حظ املرأة .
رغم أن هناك اجتاهات إسالمية مثل السوري محمد 
امليراث  في  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  تؤكد  شحرور 

وغير امليراث.
داعي  فال  املرأة  لعمل  ضرورة  ال  أنه  الغزالي  يؤمن 
ترهق  أخرى  ووظيفة  بيت  ربة  وظيفة  بني  جتمع  بأن 

اعصابها وتستغرق انتباهها.
اسمته  ملا  تدريجي  منهج  يتبع  الرجل  أن  يقولون   *
هي  فما  اإلسالمية«،  »الدميقراطية  املكتبة 

الدميقراطية التي جاءت في كتابه:
احلكم في اإلسالم دولة حتمي عقيدة وتقيم شريعة 
طاعته  جتب  الذي  الرئيس(  أي   ( واإلمام   .)  245 )ص 
هو من يقودنا بكتاب اهلل وسنة رسوله، فإن زاغ عن 
واحلق،  احلد  عليه  وأقيم  ذلك،  من  منع  شيء منهما 
فإن لم يؤمن أذاه إال بخلعه، خلع وولي غيره«. فلنقم 
لإلسالم دولته اجلامعة و لتعد إليه خالفته الضائعة، 
و ليتعلم املسلمون من أخطائهم املاضية )ص 455 (.

كفار  معه  ومن  ترودوا  جوستون  الوزراء  رئيس  أن  أي 
ويجب محاربتهم ألنهم ال يطبقون شرع اهلل. كما 
أن الرئيس املسلم البد أن يستعيد اخلالفة الضائعة، 

فهل سوف يستعيدها بدون السالح؟
يضيف الغزالي عن دولته اإلسالمية:

احلدود حق، وإقامتها – بصورتها الشرعية – مطلوبة 
إلى آخر الدهر، وما يقال عن قسوتها ضربا من الهراء، 
نتوسم  عندما  االستبانة  كل  ذلك  نستبني  ونحن 

أحوال اجملتمعات التي أنكرتها أو تركتها )ص 232(.
الزاني  ورجم  السارق  يد  قطع  باحلدود  هنا  املقصود 
والزانية حتى املوت وغيرها. ولم يذكر الشيخ نسب 
قياساً  احلدود  هذه  تطبق  التي  البالد  في  اجلرائم 

بالدول التي يعتبرها كافرة مثل كندا.
بشكلها  الشريعة  أن  ترى  إسالمية  اجتاهات  هناك 
تطبيقها،  يجب  وال  لزماننا  صاحلة  تعد  لم  القدمي 
وهناك من يرى أن اإلسالم ال يجب أن يكون دولة وال 
خالفة وال غيرها مما يقوله اإلسالميني. لكنك لن جتد 

هذه الكتب في املكتبة العامة.

هناك كتب أخرى حترض على الكراهية والعنف، منها 
خلفية  علي  الدولي  اإلنتربول  من  مطلوب  ملؤلف 
جرائم حتريض على القتل واحلرق والتخريب والسرقة، 
وكتب اخرى سوف احدثكم عنها في مقاالت قادمة.

أواتاوا  جامعة  من  املكتبة  مستشاري  أن  الالفت 
ويتجاهلون  اإلرهابيني،  كتب  يختارون  وكارللتون 
ارهابي  غير  اسالماً  يقدمون  مسلمني  جملددين  كتب 
في  والعنف  للكراهية  الديني  األساس  يهدمون  و 
املوقع  اجدها علي  ولم  زرتها،  التي  العامة  املكتبات 
على  الشيخ  منهم  للمكتبة.  الرسمي  اإللكتروني 
ابن  أركون،  محمد  العشماوي،  سعيد  الرازق،  عبد 
زيد، محمد محمود  أبو  حامد  نصر   ، املعتزلة  رشد، 

طه، محمد شحرور وغيرهم كثيرين.

فما معنى هذا؟
معناه أن القائمني على املكتبة يحتاجون إلى إعادة 
اختيارهم،  طريقة  وفي  مستشاريهم  في  النظر 
في  اآلن  املوجودة  العربية  الكتب  في  وبالطبع 

املكتبات. نتمنى أن يفعلوا.
فليس منطقياً أن ينفق الكنديني من ضرائبهم على 

كتب تطالب بقتلهم.
سعيد شعيب

saiedshoaaib@gmail.com
 3 - كتاب » مائة سؤال عن اإلسالم« تأليف الشيخ 

محمد الغزالي – دار نهضة مصر
-4 “ كتاب »عشاق املوت« تأليف توم كويجان وسعيد 

شعيب

 رد املكتبة:

thank you for your email expressing concerns about the Gatestone Institute article written 
by Saied Shoaaib that mentions the ottawa Public library.
the ottawa Public library has five titles by Muhammad al-Ghazali in Arabic that were pur-
chased in 2005. Muhammad Al-Ghazali died in 1996, and was predominantly known as a re-
spected egyptian scholar who had a strong following for his many books and views on Islam.
we researched Ghazali and found this information:
 ”the author of 94 books, Sheik Ghazali attracted a broad following with works that sought 
to interpret Islam and its holy book, the koran, in a modern light. he is widely credited with 
contributing to a revival of Islamic faith in egypt over the last decade“ New York times, 
March 14, 1996.
  In favor of taking ideas from the non-Muslim world, Ghazali was moderate in supporting 
women›s rights and a gradualist approach to Islamic democracy.“ wilkes, George r. »Mu-
hammad, al- Ghazali.« encyclopedia of the Modern Middle east. Gale, 2004. Biography in 
Context.
 ”In Islam and Political Despotism and Prejudice and tolerance in Christianity and Islam, 
)Ghazali( advocated the variety of ways in which religion could be a source of social jus-
tice and promote peace in the modern world.“ huda, Qamar-ul. »Muhammad, al- Ghazali.« 
encyclopedia of Islam and the Muslim world. ed. richard C. Martin. New York: Macmillan 
reference uSA, 2004. Biography in Context.
we also have consulted with local academics at the universities of ottawa and Carleton, 
and not one of them confirmed that el-Ghazali is known as a promoter of violence and ex-
tremism.
the Content Services department that reviews donations for the collection, does not have 
any trace of the donated books mentioned in this article. oPl actively collects Arabic books 
according to selection criteria which are posted on the oPl website https://biblioottawali-
brary.ca/en/content/material-selection-policy. we accept all viewpoints, providing they do 
not break the law by being deemed hate literature. the article is wrong to assume that items 
in our collection did not meet the selection criteria. A quick search in the catalogue would 
show we collect many points of view, in all languages. we have many books looking at dif-
ferent aspects of Islam, and several which discourage violence and extremism.
As a Canadian public library, the oPl adheres to the Canadian Federation of library Asso-
ciation Statement on Intellectual Freedom and libraries:
libraries have a core responsibility to safeguard and facilitate access to constitutionally 
protected expressions of knowledge, imagination, ideas, and opinion, including those which 
some individuals and groups consider unconventional, unpopular or unacceptable. to this 
end, in accordance with their mandates and professional values and standards, libraries 
provide, defend and promote equitable access to the widest possible variety of expressive 
content and resist calls for censorship and the adoption of systems that deny or restrict 
access to resources. http://cfla-fcab.ca/en/programs/guidelines-and-position-papers/state-
ment-on-intellectual-freedom-and-libraries/
the ottawa Public library looks for a balanced collection of views. For a full range of read-
ing on Islam, please search our catalogue at https://biblioottawalibrary.ca/en/.
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جدل كبير في كندا بعدما قررت حكومة »جاسنت ترودو« 
باإلرهاب  للمتهم  دوالر  مليون   ١٠٫٥ مبلغ  دفع  الليبرالية 
إطار  في  وذلك  خضر«،  »عمر  السابق،  جوانتانامو  ونزيل 
صفقة لتسوية الدعوي التي أقامها منذ وقت طويل حول 
في  سنوات  عشر  وقضائه  حلقوقه  إنتهاكات  عن  رواه  ما 
سجن جوانتانامو. وحسب مصادر صحفية تسلم خضر 

هذا املبلغ بالفعل يوم اجلمعة، السابع من يوليو احلالي. 

وعمر خضر يبلغ من العمر ٣٠ عاما، ويعيش حاليا في مدينة 
إدمنتون مبقاطعة ألبرتا، قد إعتقلته القوات األمريكية في 
أفغانستان عام ٢٠٠٢ عندما كان مع عائلته هناك، حيث 
السابق  القاعدة  تنظيم  زعيم  مساعدي  أحد  والده  كان 
أسامة بن الدن. وأتهم بأنه ألقى قنبلة يدوية قتلت الرقيب 

عينيه،  في  آخر  امريكي  وإصابت جندي  كريستوفر سبير 
قبل  جوانتانامو  سجن  في  سنوات  عشر  خضر  وأمضى 
وقال  بذنبه،  إعترف  أن  بعد   ٢٠١٢ عام  كندا  إلى  يعود  أن 
إلى آالم جسدية وعزلة  أنه تعرض في السجن األمريكي 

وحرمان وتكبيل في مواقع مجهدة والتهديد باإلغتصاب.
إعطاء  احملافظني  حزب  عن  نائب  أعتبر  األخر  اجلانب  وعلي 
ال  اميركي  جندي  بقتل  ملتهم  دوالر  مليون   ١٠,٥ مبلغ 
إهانة  مبثابة  يعتبر  القرار  هذا  وبأن  بصلة  للمنطق  ميت 
للكنديني. بينما أعتبر زعيم حزب احملافظني »اندرو شير« ِأن 
أعطاء أرهابي قتل طبيب أمريكي هو صفعة ملن يتعرضون 
لو  وأنه  بل مقزز.  ليس خطأ  وهذا  أمنني،  لنعيش  للخطر 
املالية  التعويضات  عما فعل ملنح  فعلياً  نادماً  كان خضر 

باكملها الى ارملة اجلندي االميركي واطفاله. وقال الوزير 
السابق جاسون كيني ان عمر يجب ان يكون في السجن 
دافعي  باموال  يستفيد  ان  من  بدال  جرميته  ثمن  ليدفع 

الضرائب
للتنديد  الكترونية  عريضة  ومنظمات  جمعيات  وأطلقت 

بتلك التعويضات املالية.
الكتلة  وحزب  اجلديد  الدميقراطي  احلزبان  رحب  وقد 
الكيبيكية وعدد من منظمات اجملتمع املدني بتلك اخلطوة.

الرقيب  الطبيب  ارملة  محامي  أفاد  األخر  اجلانب  علي 
كريستوفر سبير الذي ُقتل في أفغانستان أنه قدم طلباً 
لـ  كندا  حكومة  ستدفعها  التي  االموال  جميع  لتذهب 
جرح  الذي  االخر  واجلندي  اجلندي  ارملة  إلي  خضر«،  »عمر 

بفعل القنبلة التي أعترف »خضر« بإلقائها عليهم.

جدل يف كندا ب�شبب تعوي�ض »عمر خ�شر« املتهم بالإرهاب مببلغ 10.5 مليون دولر

أندرو شير: التعويض صفعة لكل من يتعرضون للخطر لنعيش أمنني
جاسون كيني: عمر مكانه السجن بدالً من أن يستفيد بأموال دافعي الضرائب

نائب بحزب احملافظني: األمر ال يت للمنطق بصلة ويعتبر إهانة للكنديني
احلزب الديقراطي اجلديد وحزب الكتلة الكيبيكية يرحبون بتعويض خضر

أرملة الضحية تمُطالب احلكومة الكندية بهذه األموال

إرتفاعا  مدينة   ٢٠٠ أكثر   من  إخترت   : معلومات 
كل  تتألف  مجموعات  ثالث  املعيشة  تكلفة  في 

مجموعة من خمس مدن : 
العالم هي  أغلي ٥ مدن في تكلفة املعيشة في 

علي الترتيب :
١( لواندا عاصمة أجنوال في جنوب أفريقيا ) لدواعي 

أمنية ومعيشية (.    
٢( هوجن كوجن.  

٣( طوكيو. 
٤( زيورخ. 

٥( سنغافورة. 
في  املعيشة  تكلفة  في  األغلي  مدن  اخلمس 

الواليات املتحدة األمريكية هي علي الترتيب : 
نيويورك وترتيبها التاسعة علي العالم 

سان فرانسيسكو ٢٢ علي العالم. 
لوس اجنلوس ٢٤ علي العالم.  

شيكاجو ٣٢ علي العالم.  
بوسطن ٥١ علي العالم. 

اخلمس مدن األغلي في تكلفة املعيشة في كندا. 
فانكوفر وترتيبها ١٠٧ علي العالم.  
تورونتو وترتيبها ١١٩ علي العالم.  

مونتريال وترتيبها ١٢٩ علي العالم. 
كاجلاري وترتيبها ١٤٣ علي العالم. 

اوتاوا وترتيبها ١٥٢ علي العالم. 
ضمن  املعيشة  تكلفة  في  املدن  أقل   : هوامش 
في  املعيشة  في  تكلفة  األكثر  مدينة  املئتني 

العالم هي مدينة تونس عاصمة تونس.
القاهرة ترتيبها في القائمة للمدن األكثر تكلفة 

في املعيشة رقم ٩٩.
مقوالت : 

من مدينة  فانكوفر وهي من أجمل مدن العالم 
عن األمل واليأس أكتب اليوم :
ال يُدرك الهدف إن ُفقد األمل. 

كل شيء ميكن إدراكه إن متسكنا باألمل.  

وأي شيء ميكن فقدانه إن متلكنا اليأس.   
أن منوت ونحن نتعلق بخيوط من األمل  

خير من أن نحيا في قيود من اليأس. 
نولد من جديد يوم يولد بداخلنا األمل، 

ومنوت كل يوم يتملك منا اليأس. 
متسكنا باألمل هو متسكنا باحلياة 

وإستسالمنا لليأس هو إستسالمنا للموت.  
لم نخسر أي شيء أن وجد األمل في تعويضه،  

أما إذا فقد األمل فقد خسرنا كل شيء.  
أفضل ما ميكن أن تزرعه في قلب إنسان هو األمل. 

وأفضل ما ميكن أن تنزعه من عقله ًهو اليأس.
منوت يوم ميوت األمل بداخلنا. 

حياة بال أمال أنهار بغير أمطار وأشجار بغير أوراق.  
باألمل يصبح املستحيل ممكنا 

وباليأس يصبح املمكن مستحيال. 
عندما نحقق يوما ما بّدي باألمس مستحيال 

سوف ندرك قيمة األمل.  
اإلنتحار واليأس متالزمان 

والطموح واألمل مترابطان. 
إن وجد األمل وجدت الوسيلة. 

احلب يهب األمل
وباألمل نبلغ الهدف.  

إذا ذهب األمل بدأ امللل.  
ال  نشيخ  يوم يتسلل املشيب إلي رؤسنا

 وإمنا يوم يتسلل اليأس إلي قلوبنا.

ا.د. ناجي اسكندر

من صفحتي علي الفيس بوك 
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العالقات تتأزم أكثر.. 
القوات األملانية تغادر »إجنرليك« التركية

التحالف  عمليات  تدعم  كانت  التركية، حيث  اجلوية  »إجنرليك«  قاعدة  من  قواتها  أملانيا، سحب  بدأت 
الدولى ضد تنظيم »داعش« اإلرهابى.

 وبحسب ما أعلنه املتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع األملانية، أن قرار سحب القوات يأتى على خلفية 
اخلالف بني برلني وأنقرة.

 ووافق البرملان األملانى على سحب القوات األملانية من قاعدة إجنرليك، على أن تستمر الطائرات األملانية 
فى القاعدة التركية على األقل حتى نهاية يوليو اجلارى، كجزء من مهمة توفر طائرات استطالع لدعم 

عمليات التحالف بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ضد »داعش« فى العراق وسوريا.
 وممن املقرر كذلك نقل املواد الضرورية إلى قاعدة جوية جديدة فى األردن، حيث من يتم نشر الطائرات 

بحلول شهر أكتوبر.
 وقال املتحدث باسم الوزارة » إن ناقلة وقود أملانية تركت قاعدة »إجنرليك« للقاعدة األردنية، وأكد مسؤول 
تركى أن االنسحاب قد بدأ، قائال »إن وزير الدفاع األملانى أبلغ نظيره التركى بتاريخ االنسحاب خالل اجتماع 

قمة »الناتو« فى بروكسل«.
 ورفضت تركيا السماح للمشرعني األملان بزيارة روتينية للقاعدة، قائلة إن برلني حتتاج إلى حتسني موقفها 
جتاه تركيا أوال، بعد أن منعت أملانيا بعض السياسيني األتراك من القيام بحمالت دعائية على أراضيها 

خاصة باالستفتاء حول منح أردوغان سلطات جديدة، منذ أشهر.

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تقر حظر 
النقاب

العامة  األماكن  في  النقاب  حظر  أن  يوليو،  من  عشر  احلادي  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  احملكمة  اعتبرت 
ضروري في مجتمع دميقراطي، لضمان ظروف العيش املشترك في اجملتمع، حتى ولو شكل ذلك صدمة 
لبعض املسلمني. وكانت احملكمة أصدرت قرارا مماثال في األول من يوليو ٢٠١٤، رافضة شكوى تقدمت بها 
فرنسية مسلمة من أصل باكستاني ضد التشريع املعمول به منذ عام ٢٠١١ في فرنسا، أول دولة أوروبية 

حتظر النقاب في األماكن العامة.
وقد صدر احلكم حينئذ عن أعلى سلطة في القضاء األوروبي ومقرها ستراسبورج، وقراراتها غير قابلة 
للطعن. واستعانت احملكمة بهذا التشريع، لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان، ومغربية 
تقيم في بلجيكا، ضد قانون أقر في بروكسل في يونيو ٢٠١١ ملنع ارتداء مالبس تخفي الوجه كليا أو 

جزئيا. ويتعلق القرار بارتداء النقاب والبرقع ألنهما ال يسمحان بالتعرف إلى من ترتديهما.
وذكرت إحداهن أن اخلوف من التعرض للتعنيف كالميا يجبرها على البقاء في املنزل، واحلد من حياتها 

اخلاصة واالجتماعية، إال أن احملكمة رفضت هذه احلجج.

قطر ترفض مطالب الدولة العربية ..
.و اخلليج يشدد حصاره علي االمارة املارقة

تنفيذها،  يستحيل  مطالب  تضمنت  لها  املقاطعة  العربية  الدول  مطالب  قائمة  قطر   امارة  رفضت 
إلنهاء  العربية  الدول  مع  مشروعة«  »قضايا  ملناقشة  مستعدة  إنها  وقالت  واقعية«،  »غير  واعتبرتها 
األزمة، وذلك قبل ٣ أيام من انتهاء املهلة التى حددتها مصر والسعودية واإلمارات والبحرين بقبول قائمة 
تشمل ١٣ مطلبا، أبرزها إعالن خفض التمثيل الدبلوماسى بني الدوحة وإيران، واإلغالق الفورى للقاعدة 
العسكرية التركية، وقطع العالقات مع جميع التنظيمات اإلرهابية، وإغالق قناة »اجلزيرة«، بينما صعدت 

اإلمارات من لهجتها ضد قطر لالستجابة للمطالب.

أول دير قبطي للراهبات في كندا

مت إستالم الدير في يونيو املاضي واإلفتتاح الرسمي في أغسطس

راهبات ومكرسات سيحضرون من القاهرة لبدء احلياة الرهبانية

الدير مهيأ إلستقبال ٨٠ فتاة لقضاء اخللوات الروحية

خاص لـ »جود نيوز« : 
دير  أول  يعتبر  والذي  للراهبات،  سيفني  ابي  والشهيد  مارجرجس  والقديس  مرمي  العذراء  القديسة  دير 
، ومت إستالم األرض وما عليه من مباني  تورنتو،  للراهبات في كندا، ويقع علي بعد ساعتني من مدينة 
يوم اخلميس، الثاني والعشرين من يونيو املاضي، كما مت إقامة القداس األلهي األول، والذي قام بالصالة 
فيه نيافة احلبر اجلليل األنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب كندا وخمسة عشر من األباء الكهنة من 
اإليبارشية وعدد من الشمامسة والشعب. والدير علي مساحة  ٢٠ ألف قدم مربع، ويقع علي أحد األنهار، 
وثالث مكرسات  راهبتني  وصول  املنتظر  ومن  وحمام سباحة،  والتنس  والقدم  السلة  لكرة  وبه مالعب 
من دير مارجرجس مبصر القدمية، في أغطسطس القادم لبدء احلياة الرهبانية به وتدشني وإفتتاح الدير 
رسمياً. ويوجد جزء بالدير مهيأ إلستقبال من ٨٠ - ٨٥ من الفتيات طالبي قضاء اخللوات الروحية بالدير 
علي  بعيداً  اهلل  في حضرة  أوقات  وقضاء  الفتيات  منه  ليستفيد  للدير  األساسية  األهداف  أحد  وهذا 
صخب العالم. واملكان اجلديد كان يُطلق عليه »Christian horizon retreat Centre«، ومت شراءه مببلغ 
١٫٥ مليون دوالر، مت دفع ٤٠٠ ألف دوالر فقط. وتسعي الكنيسة لبناء كنيسة كبيرة بالدير في السنوات 

القادمة. 

مقال الكاتبة »زينب علي البحراين« 

بجريدة »جود نيوز« ُيثري �صجة مب�صر والعامل العربي

البحراني«  »زينب علي  الكاتبة  الزميلة  كتبت 
بعنوان  نيوز«  »جود  بجريدة   91 بالعدد  مقاالً 
»تيران وصنافير .. ما يُعرف وال يُقال«، ومت وضعه 
www.« كذلك علي موقع اجلريدة األليكتروني
good-news.ca«، وكان املقال هو األكثر تداوالً 
علي مواقع التواصل اإلجتماعي »فيس بوك« و 
»تويتر«، حيث شاهده املاليني ومت مناقشة املقال 
علي العديد من برامج الـ »توك شو« العربية 
، كما قامت العديد من الصحف املصرية مثل 
رداً  املقاالت  بنشر  وغيرهم  مصراوي  و  الفجر 
قرابة  علي  وضعه  ومت  نيوز«،  »جود  مقال  علي 
60 الف صفحة لشخصيات عامة وغير عامة 
منهم من تناول املقال بالنقد أو التأييد، كذلك 
وصل موقعنا أالف التعليقات عبر صفحتنا أو 
األمييالت  تلقينا عشرات  باملوقع. كما  التعليق 
من صحفيني مصريني تشمل الرد علي املقال، 

وقام شخصيات صحفية مصرية شهيرة بالرد علي املقال ونشرناه علي املوقع عمالً بحرية الرأي.
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تكن  لم  ان  العالم،  حضارات  اعظم  من  واحدة  مصر  ارض  على  قامت 
الرئيسية لقيام احلضارة،  الثالثة  العناصر  اعظمها جميعاً. ففيها توفرت 
العوامل معاً  الدينية. وقد تفاعلت هذه  والعقيدة  والبيئة،  وهي: االنسان، 
والغرب  الشرق  امدت  كما  وحدها،  مصر  في  العالم  اثار  ثلث  لنا  وانتجت 

باملبادئ االولية للعلوم واحلضارة االنسانية. 
والعالم  واحلكيم  والطبيب  واملهندس  املزارع  القدمي:  املصري  فاالنسان 

احلكمة  تعاليم  فعملت  املذهلة.  احلضارية  املعالم  تلك  وصياغة  انتاج  على  معاً  عملوا  واجلندي،  واملشرع 
والقيم االنسانية التي صاغها املشرعون االوائل مثل كاجمني وبتاح حتب وآني وغيرهم، على تكوين مجتمع 
متناغم يؤدي  كل فرد فيه دوره حتت ظل احلرية والعدل واالمن واالمان. مما اتاح له ان يبدع ويتقدم في كافة 

مجاالت احلياة: االجتماعية والزراعية والفلكية والهندسية والطبية. 
وفي ايام الفراعنة، لم تكن املعابد تقتصر على اداء الشعائر الدينية وحسب؛ بل كانت تؤدي دور اجلامعة حيث 
توجد بها املعارف والعلوم واحلكمة، حتى قيل عن موسى النبي انه تهذب بكل حكمة املصريني)اع٧(، فقد 
انذاك.  واالنسانية  والطبيعية  الفلكية  للعلوم  الذي كان مبثابة جامعة  تلقى علومهم في معبد الشمس 
وفي رحاب تلك املعابد اجلامعة اصقل عدد من حكماء االغريق علومهم. كما ال يستبعد ان يكونوا قد تركوا 
في  القدماء  براعة  وتدل  الشعوب.  بني  الثقافي  التبادل  من  كنوع  مصريني  استاذة  لدى  املعرفية  خبراتهم 
العمارة والفلك والتحنيط وغيرها على درجة الرقي والتقدم املعرفي التي بلغوها، وتفوقوا بها على غيرهم 

من الشعوب.
وحافظ احملتل البطلمي على القواعد العامة للمجتمع املصري القدمي. ولم يتعرض حلريته الدينية والفكرية، 
احلكمة  دار  اقامة  طريق  عن  واملعرفة  العلم  وشجع  املعمارية،  والصروح  املعابد  اقامة  في  ساهم  انه  بل 

واملكتبات باالسكندية. والتي استمرت في اداء دورها طيلة حكم البطالة، واثناء احلقبة الرومانية.  
وفي هذا العصر، سحبت االسكندرية بساط العلم واملعرفة من جميع انحاء العالم مبكتبتها ودار حكمتها 
التي نالت شهرة واسعة على مستوى العالم، فكانت ارقى املراكز الثقافية والعلمية في زمانها، كما كانت 
ملتقى علماء العالم وحكمائه. وكان من علمائها اقليدس وارشميدس وايراتوسثينيس وبطلميوس صاحب 
اجملسطي. ومن علمائها املتأخرين تتردد اسماء امونيوس بن هرمياس، وسنبلقيوس ودمسقيوس واسقليبيوس 

وثيؤدوتوس، واستفان السكندري، ويوحنا االبامي وسرجيوس، وايتيوس االمدي، وبولس االجانيطي. 
وانقبالوس  وجاسيوس،  اصطفن،  مثل  السكندريني  االطباء  من  عدد  الى  )الفهرس(  في  الندمي  ابن  واشار 
ومجلس  العلم،  دار  باالسكندرية  رتبوا  الذين  هم   « السكندريني  العلماء  ان  القفطي  ابن  وقال  ومارنيوس. 
الدرس الطبي. وكانوا يقرأون كتب جالينوس ويرتبونها على الشكل الذي نقرا اليوم عليه. وعملوا لها تفاسير 
وجوامع تختصر معانيها ويسهل على القارئ حفظها وحملها في االسفار. فاولهم على ما رتبه اسحق بن 
حنني، واصطفن االسكندراني ثم جاسيوس وانقيالوس ومارنيوس فهؤالء االربعة عمدة االطباء االسكندرانيني. 

وهم الذين عملوا اجلوامع والتفاسير ». 
من  عليها  تتلمذوا  من  على  االثر  بالغ  لها  وكان  العباسي.  العصر  في  العربية  الى  هؤالء  علوم  نقلت  وقد 

الناطقني بالعربية ممن ذاعت شهرتهم في كتب التاريخ مثل الفارابي وابن سينا وغيرهما. 
ولدوا  من  املتأخرة، سواء  العصور  في  عاشوا مبصر  الذين  العلماء  بعض  اسماء  الكندي  عن  اياس  ابن  وذكر 
وبايلينيوس،  وقليور،  وانذربه،  وافلوطينوس،  واراطس،  امنايتمون  ليتعلموا في رحابها، فذكر  او من جاءوا  بها، 
وبطليموس، وفيثاغورس، وسقراط، وافالطون، وارسطاليس، وجالينوس، والينوس، وديسقويدس، وبقراط، وقس 

ابن ساعدة حكيم العرب. 
بحفظ  املشروط  البعث  عقيدة  فلوال  احلضارات،  تكوين  في  الهامة  العوامل  من  الدينية  العقيدة  وتعتبر 
اجلسد، ما كان املصريون قد بنوا قبورهم الهرمية، وما كانوا قد نحتوا حبور ملوكهم في الصخور السفلية، 
كما هو احلال في وادي امللوك وامللكات. وما كان البابليون قد شيدوا الزاقورات، وال بنى الهنود صروح املاهتمات. 
ولوال العقيدة الدينية ما رأينا املعابد واملساجد والكنائس والكاتدرائيات، التي منها العتيق ومنها احملدثات.   

وامدته البيئة بالعناصر الالزمة لبناء الصرح احلضاري؛ النيل قدم له االستقرار والرخاء، ولم يكن له ان يقيم 
حضارة بغير استقرار، على عكس البدوي الذي تشكل البيئة الصحراوية القفرة حياته التي تقوم على الرعي 

والترحال والغزو واالغارة. 
والبازلتية  واجلرانيتية  واجليرية  الكلسية  توافر الصخور  للبناء من خالل  الالزمة  باملواد  الطبيعة  امدته  كما 
وغيرها. وقد وظفها املهندسون والعمال في بناء تلك الصروح املعمارية كما هو احلال في هرم خوفو الذي 
بني قبل نحو اربعة االف وخمس مائة عام. وبلغ ارتفاعه عند االنشاء ١٤٦ متراً، وطول قاعدته ٢٣٠ متراً. ومثل 
معبد الكرنك حيث توجد به قاعة االعمدة الكبرى التي انشأها املصريون في عهد امللك سيتي االول وابنه 
رمسيس الثاني، وكانت اكبر قاعة اعمدة في العالم انذاك حيث ترتفع بعض اساطينها الى عشرين متراً 
ويبلغ قطر االسطون ثالثة امتار ونصف. بينما يبلغ قطر تاج العمود خمسة امتار. ناهيك عما يفترش جدران 
املعبد من نقوش باهرة وما يتخلل قاعاته من صروح هائلة، ومسالت فارعة. كما ساعد جفاف املناخ وانعدام 

الرطوبة على حفظ االبنية املشيدة من االحجار اجليرية الى وقتنا هذا.
وقد اثرت الهندسة املعمارية املصرية في ُطُرز العمارة البطلمية والرومانية، ومنهما انتقلت الى معظم بالد 
 ،)cannule(و الشكل الغائر )fasicule( الغرب؛ فمنها - على سبيل املثال - االعمدة املضلعة ذات الشكل البارز
فهي ال تزال تتصدر واجهات كثير من املباني القدمية واحلديثة، وال تكاد تخلوا عاصمة من عواصم العالم من 
مباني ذات اعمدة من هذا الطراز املصري االصيل. وكان اول من استعمله قبل اكثر من اربعة االف وستمائة 
تزال  اجلنائزية. وال  اجزاء مجموعة زوسر  وباقى  املدرج  الهرم  باني  العبقري امحوتب  املهندس  عام خلون، هو 
االعمدة املضلعة من النوعني الغائر والبارز تزين مدخل اجملموعة الزوسرية في سقارة. وقد انتقلت في زمن 
البطاملة الى بالد اليونان، ومنها الى املباني الرومانية، ومنهما الى العمارة االوربية برمتها، ومنها الى جميع 

بالد العالم مبا فيه االمركتني وغيرهما من املستعمرات االوربية. 
   وبعد زوال احلقبة الفرعونية لم يحل احملتل االغريقي دون اقامة املعابد املصرية حيث ترك الفن والعمارة 
البطلمية اثرا ضئيال بها نراه في الواجهة املثلثة لبعض املباني، وفي االعمدة ذات التيجان الكورنثية. والتي 
انتقلت الى عمارة الكنائس في احلقبة املسيحية الرومانية، وفيها متت بعض االضافات مثل القبة واملنارة. 
وهذه بدورها انتقلت الى عمارة املساجد بعد الغزو العربي ملصر، مثل القبة واملنارة )املئذنة( والشرقية )احملراب( 
واملنبر واالعمدة واالرائك الى جانب الزخارف النباتية والهندسية. واملشكاوات واملشغوالت اخلشبية وغيرها. 
من  يتخللها  وما  املدن  القامة  كمحاجر    - منف  في  كما   - القدمية  واملباني  املنشآت  استخدام  عن  فضال 
منشئات. والى جانب الشواهد التاريخية فال تزال توجد شواهد معمارية تدل على ذلك، كما في جامع ابو 
احلجاج املقام داخل معبد االقصر. وكما نشاهد طغراءا فرعونيا على عتبة من اجلرانيت الوردي بعتبة مسجد 
فرج ابن برقوق بقرافة املماليك. ونرى نقشا فرعونيا اخر على عتبة قبة الصالح جنم الدين ايوب بشارع املعز. 
القدمية  والكنائس  املساجد  بها كثير من  فتعج  الكورنثية  التيجان  ذات  والرخامية  اجلرانيتية  االعمدة  واما 
مثل كنيسة ابي سرجه واجلامع االزهر، وجامع الناصر محمد ابن قالوون ذو االرائك بالقلعة، وغيرهم الكثير...

أصل احلضارة
 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

عن  رحلوا   من  عن  نكتب  ان  األوقات  اصعب 
 ، املقربني   من  يكونوا  عندما  واألصعب  دنيانا 
صديقى  يا  مقالى  فى  انعيك  ان  اليوم  وجاء 
العزيز  بدالً من ان اكتب ّعنمشاريعك  الفنيه 
ارفع  بأن  الشعور  لدى  ومازال  املستقبليه 
 ! اخلبر  لككذب  وأقول  التليفون  سماعة  
» كما  احلسن  »ابا  أو  املليجى  مأمون   الفنان  
كان يلقبه اصدقائهاملقربون رحل عنا منذ ايام 
بداخلى  سؤال  و  محبيه  كل  بداخل  أملاً  وترك 
يفرض نفسه وهو إلى  متى سنظل نتجاهل 
فنان  كل  الى  سنلتفت  ومتى  الراقى؟  الفن 
مميزعلى الساحه بعني األهتمام ؟ فالكثير من 

وكالألبواب  الكبير  احلظ  لهم  كان  الفنانني  
منهم  لهم  مصراعيها  على  فتحت  املغلقة 
من يستحق ومنهم ال ، ولكن هناك  الكثيرون 
ومنهم   ، عينيه  وغالق  عنهم  احلظ  غافل 
بدون شك  الذى  املليجى   مأمون   الفنان  كان 
ايضاً  ويجّهله  املثقفني  من  الكثيرون  يعرفه 
الكثيرون  من عامة الشعبوذلك  بسبب قصور 
من  املدهشبالرغم  ولكن   ، والدعاية   اإلعالم  
القارئ  التغافلوالقصور قد تسمع عزيزى  هذا 
جمله  من احد املاره معلقاً بأعجاب على اغنيه 
اومدندنن بها وهى اغنيه »موالى » ولكنه فى 
األغنيه  صاحب  اسم  يعلم  ال  الوقت  نفس 
املليجى  وأحياناً كثيره ترتسم مالمح مأمون  
بذهنه فيتذكر الشكل وال يعرف االسم  ! وهذا 
يفرض  الناجح  ان  على  يدل  شئ  على  دل  ان 

نفسه مهما كانت التحديات .
شديدا  ظلماً  ظلم  املليجى  مأمون   الفنان 
إعالمياً حتى بعد وفاته لم يأخذ حقه ، بالرغم  
من عطائه وحبه للفن اال أنه لم يكن يسعى 
لقاء  صحفياو  حديث  ألجراء   بالسؤال  يوم 
تليفزيونى كما يفعل الكثيرون فقد كان فارس 
النفس  الكرامةوعزه  من  ميلك  خاص  نوع  من 
الفنيه  ورسالته  وفنه   ذاته  محترماً  الكثير 
فقد كان فنان صاحب رساله وقدكان قليل فى  
احاديثه التلفزيونية والصحافية ولكنه ال ميتنع 
تليفزيونية  او  حوارات صحافيه  اجراء  من  ابداً 
املليجى االنسان  .مأمون  ولكنه ال يسعى لها 
الفنان هو مجموعهمن الصفات اجلميله التى 
خلقت له كريزما من نوع خاص فهو جزء من 
درويش  سيد  ملدرسة   وامتداد  الرومى   جالل 
وشطاحات   احلكيم  الفيلسوف  من  ومزيج 

والرجل  منالبوهيمي 
من  وتركيبه   ، املرح 
املتزنه وجزء  العصبيه  
البلد  ابن  اجلدع  من 
وتراه  الدجنوان  وجزءمن 
صغير  طفل  احيانا 
يحب احلياه واملرح ورجل 

متصالح  إنسان  للجمالفهو  عاشق  ناضج 
مع نفسه ومع اآلخرين مهما اختلف رأيه مع 
اآلخرين فى معظمقضايا اليوم  على صفحات 
الفيس بوك  حيث كان دائما يحرص من خالله 
عليالتواصل مع الناس فتجده فى قمة  األخالق 
مع كل شخص تعدى اُسلوب اللياقة  فياحلوار 
الفنانني  من  املليجى  مأمون  والفنان  االستاذ 
الفيس  على  كبيراً  نشاطاً  لهم  كان  الذين 
بوك وتواصله مع كل معجبيه بحب وصداقه 
شخص  كل  حياه  فى  اساسياً  فرداً  فأصبح 

يعرفه عن قرب او من بعد.
باإلسكندرية  املليجي  مأمون  ولدالفنان 
ودخل  مصريني،  أبوين  من   ،١٩٦٠ عام 
قسم  اإلسكندرية  بجامعة  كليةالهندسة 
 ،١٩٨٤ عام  فيها  وتخرج  املعمارية،  الهندسة 

وعملكمهندسا معماريا حتي ١٩٩٠.
ظهر حّبه للموسيقى وهو في سن ١٥، تعلم 
اجليتار وظهرت عليه بوادر موهبة التلحني،وأقام 
في شتى  احلفالت  من  العديد  املليجي  مأمون 
أنحاء اجلمهورية برفقة فرقته«عشاق النهار«، 
املهرجانات  في  اجلوائز  من  العديد  وحصد 
الدوليه واحمللية  ، قامبتلحني أول أعماله والتي 
وبدأ  املليجي،  علي  أخيه  كلمات  من  كانت 
الشوارع«.  »في  كليباته  بأول  مشوارهالفني 
التيأصبحت  األحباط  حالة  الكليب  عكس 
الشعب  من  الغالبيه،  علي  مسيطرة 
البطالة  الفقروانتشار  حالة  بسبب  املصري 
رحلة  بدأ  مأمون  أن  الكثيرون  حينها.اعتبر 
الكفاحالسياسي منذ عام ٢٠٠٥، والتي عززها 
بساقيةالصاوى  عديدة  حفالت  في  بظهوره 
التى فتحت له ابوابها فى حني أغلقت مسارح 
الدولة أبوابهاأمامه.و كانت »ساقية الصاوي« 
املتنفس الوحيد له إلخراج أعمالهللجمهور و 
سببت أغنيته »أصرخ بصوتك، ياشعب عمره 
الفني  الصعيدين  علي  ضجيجقوي  ثار«  ما 

والسياسي.
أصدر للفنان مأمون املليجي، ألبوم واحد فقط 
أعمال  األلبوم  حروفالغنا«.يضم  »غير  وهو 
قدري،  »أحمد  للشعراء  األطياف  جميع  من 
وزينات  الكومي،  محمد  أسامةعبدالصبور، 

القليوبي«.
أنحاء  شتي  في  احلفالت  من  العديد  أقام 
»عشاقالنهار«.  فرقته  برفقة  اجلمهورية 
املهرجانات  في  اجلوائز  من  العديد  وحصد 

الدولية واحمللية.
مع  احيانى«  »احلب  أغنية  أعماله  أخر  وكانت 
املطربة مروه ناجى من اجملوأروع االعمال التى 

امتعنا بها  
محبيه  لكل  جدا  كبيره  صدمه  وفاته  كانت 
الناس  سيفهمه  لفن  كبيره  وخساره 
هذه  حتت  واضع  البعيد   املدى  ويقدرهعلى 
اجلمله اكثر من خط . رحمة اهلل عليك استاذنا 
وسأختم مقالى بجملة على صفحتك  على 

الفيسبوك 
ربى  فوجدت  بداخلى  ما  الناس  عيون  »جهلت 

بالفؤاد بَِصيرا »

وداعاً ابا احلسن
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

الفنان مأمون املليجى 
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يحررها سمير اسكندر 

راتب ميسي األعلى في تاريخ 
كرة القدم

األرجنتيني  النجم  أصبح 
مدد  الذي  ميسي  ليونيل 
فريقه  مع  أخيرا  عقده 
الالعب  االسباني،  برشلونة 
في  دخل  أغلى  »صاحب 
ناديه  رئيس  بحسب  العالم« 
بارتوميو.  ماريا  جوسيب 
وقال بارتوميو في مقابلة مع 

العالم،  في  العب  أفضل  »هو  ديبورتيفو«:  »موندو  صحيفة 
وندفع له كأفضل العب في العالم وفي تاريخ كرة القدم. ال 
أحد يقدم لهذا النادي ما يقدمه ليو ميسي«. ,أعلن برشلونة 
متديد عقد ميسي )30 عاما(، أفضل العب في العام 5 مرات، 

حتى 2021 من دون ان يكشف عن قيمة العقد.
احلقيقية  القيمة  عن  يكشف  لم  برشلونة  رئيس  أن  كما 
لراتب ميسي، لكن تقارير صحفية، كشفت عن قيمة الراتب 
إسترليني  جنيه  مليون  على  سيحصل  البرغوث،  أن  وأكدت 
ووفقا  القدم.  كرة  في  راتب  أعلى  صاحب  ليصبح  أسبوعًيا، 
 54.8 فإن ميسي سيحصل سنويًا على  الصحفية  للتقارير 
العب  كأكثر  القياسي  الرقم  ليحطم  إسترليني،  مليون 
تقاضًيا ألجر في كرة القدم، ويصبح بني أعلى الرياضيني دخاًل 
في العالم، كما أنه سيحصل من برشلونة حتى انتهاء عقده 
أن  إلى  وأشارت  إسترليني.  مليون   220 نحو  على   ،2021 في 
راتب ميسي، يصل إلى 500 ألف إسترليني في األسبوع، ولكن 
ليصبح  الرقم،  هذا  ضعف  الراتب  أن  أكدت  الصحف  بعض 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  التقليدي  غرميه  عن  بعيًدا 
مهاجم ريال مدريد، والذي يحصل على 19 مليون إسترليني 

في املوسم، بواقع 365 ألف إسترليني أسبوعًيا.
لنجمه  برشلونة  بيع  بإمكانية  الصحيفة  وتكهنت 
األرجنتيني قبل انتهاء عقده ليحصل على قيمة مالية كبيرة 
من التخلي عن الالعب، الذي احتفل األسبوع املاضي بعامه 

الثالثني. 

الوري يدد عقده مع 
تورونتو وكارتر ينضم إلى 
ساكرامنتو ملوسم واحد

رابتورز،  تورونتو  مع  عقده  الوري  كايل  مدد 
السلة  كرة  دوري  في  الشرقية  املنطقة  ثالث 
املنصرم،  املوسم  في  للمحترفني  االميركي 
فنس  الكندي  انضم  حني  في  سنوات،  لثالث 
واحد.  ملوسم  كينغز  ساكرامنتو  الى  كارتر 
وأعرب الوري في مايو عن رغبته في االنتقال الى 
قرر  لكنه  البطولة،  لقب  احراز  بهدف  آخر  ناد 
مقابل  سنوات  لثالث  تورونتو  مع  البقاء  اخيرا 

100 مليون دوالر.
وشارك الوري ثالث مرات في مباراة كل النجوم 
مع  الشرقية  املنطقة  جنوم  سنويا  جتمع  التي 
احد  ويعتبر  الغربية،  املنطقة  في  نظرائهم 
مفاتيح اللعب في فريق تورونتو وسجل معدال 
و6,8  نقطة   18,2 املنتظم  الدوري  في  وسطيا 
املباراة  في  متابعات  و4,7  حاسمة  متريرات 

الواحدة.
وقال رئيس النادي ماساي اوجوري »كايل ساهم 
بقسط كبير من جناحات فريقنا في السنوات 
وكانسان  كالعب  كبر  لقد  املاضية.  اخلمس 
ونحن  تورونتو،  في  امضاها  التي  الفترة  خالل 
اجل  من  هنا  البقاء  اراد  النه  جدا  سعداء 

االستمرار في بناء برنامجنا للبطولة«.
ومدد تورنتو دون مقابل عقد االسباني من اصل 
في  اليه  انتقل  الذي  ايباكا  سيرج  كونغولي 
ومن  ماجيك.  اورالندو  من  قادما  شباط/فبراير 
 40( كارتر  »العجوز«  ساكرامنتو  ضم  جانبه، 
عاما( الذي انتهى عقده مع ممفيس غريزليز دون 
مقابل، لكنه سيدفع له اجرا سنويا يصل الى 

8 ماليني دوالر.

األهلي يصعد لدور الثمانية لبطولة 
أفريقيا والزمالك يودع البطولة 

في حضور أكثر من 20 ألف متفرج صعد النادي االهلي لدور الثمانية لدوري 
أبطال أفريقيا بعد الفوز املستحق علي نظيرة القطن الكاميروني بنتيجة 
ثالث أهداف مقابل هدف واحد في املباراة التي أُقيمت ضمن مباريات اجلولة 

االخيرة لدوري اجملموعات لدور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا .
جاء هدف القطن الكاميروني عن طريق لالعب جوزيف في الدقيقة 12 من 
خطاء الالعب أحمد فتحي، بينما جاءت أهداف املارد االحمر عن طريق كل 
من عمرو جمال في الدقيقة 15 بعدما سدد كرة أرضية من خارج منطقة 
اجلزاء في زاوية احلارس اليمني مستغال خطأ في متركزه، أحرز الهدف الثاني 
الالعب عبداهلل السعيد في الدقيقة 32 بعدما تلقي متريرة من مؤمن زكريا 
داخل منطقة اجلزاء سددها السعيد قوية في شباك القطن الكاميروني 
طريق  عن  املباراة  أهداف  ختم  فيما  االهلي،  نادي  أهداف  ثاني  عن  معلنا 
الالعب عمرو جمال الذي أحرز أول أهداف اللقاء بعدما تلقي كرة عرضية 
رائعة من الالعب علي معلول من كرة ثابتة داخل منطقة اجلزاء ليسجل 
اللقاء  انتهاء  معلنا  صافرته  احلكم  ليطلق  الشباك،  تسكن  رأس  بضربة 

بفوز األهلي 3/1 .
ست  خاط  ان  بعد   11 النقطة  الي  رصيدة  االهلي  النادي  رفع  الفوز  بهدا 
مباريات ثالث فوز وتعادلني وهزمية ويحتل املركز الثاني جملموعة الرابعة التي 
(، فيما يحتل  زاناكو   / الكاميروني  القطن   / املغربي  الواد   / االهلي   ( تضم 
املركز االول فريق الوداد املغربي برصيد 12 نقطة بعد أن خاط ست مباريات 

أربعة فوز وهزميتني .
سوف يقابل املارد االحمر في دور الثمانية لدوري االبطال أول اجملموعة الثالثة 
والتي متصدر لها فريق الترجي التونسي ، بينما يقابل فريق الوداد املغربي 
أول اجملموعة الرابعة مع ثاني اجملموعة الثالثة وهو فريق ماميلودي صنداونز.
بعد  أفريقيا  أبطال  دورى  الزمالك بطولة  نادي  فريق  ودع  األخر  اجلانب  علي 
التعادل مع أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى أقيم مبلعب 
أبطال  بدورى  اجملموعات  لدور  واألخيرة  السادسة  اجلولة  ضمن  العرب  برج 

أفريقيا.
 بهذه النتيجة أحتل الزمالك املركز الثالث بجدول ترتيب اجملموعة الثانية 
ليودع البطولة بينما تأهل لدور الثمانية احتاد العاصمة اجلزائرى الذى تصدر 
املركز  الليبى صاحب  طرابلس  وأهلى  يونايتد  كابس  على  بالفوز  اجملموعة 

الثانى.
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
الكتاب  لدراسة   »Hosanna« مجموعة  إحتفلت  نيوز:  جود 
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس، 
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا 
أحدي  وهي  سنوات،   5 منذ  اجملموعة  تلك  ,ونشأت  التوقيت، 
وتعتبر  فيرينا،  والقديسة  موريس  القديس  كنيسة  خدمات 
الكتاب  بدراسة  تقوم  التي  اجملموعات  أقوي  من   ،»Hosanna«
املقدس باللغة اإلجنليزية، ويشرف عليها د. »ياسر بطرس«، ومن 
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء 

النبي من العهد القدمي

اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع، 
من الساعة 6:30 إلي الساعة التاسعة مساًء بكنيسة القديس 

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»
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Tooth brushes 

ايهما أفضل لألسنان فرشاة االسنان اخلشنة ام الناعمة 
؟

طبقة  إزالة  هو  األسنان  تنظيف  عملية  من  الهدف 
طريقة  بألطف  األسنان  أسطح  على  املوجودة  البالك 
وحلماية  ونظيفة  متألقة  أسنان  على  للحصول  ممكنة 

اللثة في الوقت ذاته. 
فرشاة األسنان اخلشنة تعمل على إزالة البالك، ولكنها 

أيضا تؤدي إلى تآكل طبقة املينا من أعناق األسنان وانحسار اللثة عن اجلذور مما يؤدي الى 
انكشاف الطبقة احلساسة من األسنان. 

الوقت قد تعاني من أعراض غير مريحة مثل حساسية األسنان، اصفرارها،  مع مرور 
وخشونة في أسطح األسنان. 

باستخدام فرشاة أسنان ناعمة واتباع الطريقة الصحيحة لتنظيف األسنان، ميكنك 
التخلص من البكتيريا السيئة واحملافظة على سالمة اللثة وطبقة األسنان الطبيعية.

افضل فرشاة اسنان  لألطفال
عندما يتعلق األمر باختيار أفضل فرشاة ألسنان طفلك ، فمن املهم أن تختار فرشاة 
مناسبة لعمر طفلك والتي ميكن ان يستطيع استخدامها بشكل صحيح وبانتظام 

والتي  اخليارات   . وهناك مجموعة متنوعة من 
وغالبا  األلوان  من  متنوعة  مجموعة  في  تأتي 
لألطفال  املفضلة  بالشخصيات  تتميز  ما 
الكالسيكية  املتحركة  الرسوم  قصص  من 
والشعبية . حتى ان هناك بعض األصناف التي 
تقوم بتشغيل املوسيقى ملساعدة طفلك على 

استخدام فرشاة االسنان .

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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هل أنت عبقري؟
إن االبتكار يصدر عن الناس 
الذين تتفتح أذهانهم على 
والطرق  اجلديدة،  األفكار 
مع  للتعامل  اخملتلفة 

األشياء. 
في  املثال  سبيل  فعلى 
سفينة  انقلبت   1964 عام 
التي  »الكويت«  الشحن 
األغنام  من  000ر6  حتمل 
ميناء  في  وغرقت  احلية 
واقعة  أثارت  وقد  الكويت. 
الغارقة  السفينة  تلك 
في  أخذت  التي  وحمولتها 
خطيرة  مشكلة  التعفن 
مياه  ملصدر  بالنسبة 

الشرب باملدينة، التي تشرب من خالل وحدة إزالة امللوحة لهذه املياه.
وللتغلب على تلك املشكلة كان من احملتم رفع السفينة ونقلها إلى مكان آمن للتخلص من 
تأثير محتوياتها السامة على مصادر الشرب للمدينة. وهنا خطرت لكارل كرويرـ وهو مهندس 
هولندي يعمل في الكويت ـ فكرة مبتكرة، فقام بضخ 27 مليون كرة من كرات البنج بوجن داخل 

جسم السفينة التي بدأت ترتفع تدريجياً إلى السطح.
دك”الفكاهية  “دونالد  جلريدة  قراءته  من  بالفعل  له  خطرت  لقد  الفكرة؟  تلك  واتته  أين  من 
لألطفال. فقد عمل احدهم  على إغراق قارب دونالد دك؛ فقام هو وأصدقاؤه من الطيور بتعومي 

القارب عن طريق ملئه بكرات البنج بوجن!

غذاء ودواء
)البصل(

   اكدت جتارب علمية اجريت على البصل في 
مطهواً  أو  طازجاً  البصل  اكل  ان  بريطانيا، 
بالزيت أو السمنأو مشوياً، يقلل من نسبة 
أنه  االبحاث  وبينت  الدم،  بجلطة  االصابة 
نظراً الحتواء البصل على مادة »اجللوكوزين« 
فانه  االنسولني،  بههورمون  الشبيهة 

يساعد في تنظيم سكر الدم.
فكتوريا  كلية  في  التغذية  خبراء  وأشار     
أن  الى  البريطانية،  نيوكاسيل  وجامعة 
اكل البصل له دور مؤثر في جتنب هشاشة 

العظام، ملنعه من احلد من املواد املعدنية خصوصاً الكالسيوم املتوافر في خاليا العظام، كما أنه 
غني بفيتامني »ج« ، والكالسيوم، واملغنسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والكبريت 

وحامض الفوليك وقليل من احلديد والنحاس والزنك.
أن  وتبني  املرضى،  دماء  من  عينات  على  حتاليل  باستمرار  يجرون  الدراسة  في  الباحثون  وكان     
يتأثر  ال  بها،  االصابة  نسبة  من  ويقلل  اجللطة  مينع  والذي  البصل،  تركيب  في  املوجود  العامل 

باحلرارة واليذوب في املاء.
   ويحتوي البصل على مواد مدرة للبول والصفراء، ومنشطة للقلب والدورة الدموية، وفيه خمائر 
مضادات  فيه  ثبت  كما  والهرمونات،  للغدد  ومنشطة  منبهة  ومواد  للمعدة،  مفيدة  وانزميات 
حيوية أقوى من البنسلني واالورمايوسني والسولفات؛ لذلك فإنه يشفي من أمراض مثل السل 

والزهري والسيالن، ويقتل كثيراً من اجلراثيم اخلطرة.
   ويعد البصل مصدراً غنياً لنوع من االوكسيدان الذي دون االصابة بداء السرطان، ويحول كذلك 

دون اصابة العني بداء املياه البيضاء، ولذلك يوصي املنسون بأكله.
أن البصل مينع التجلط في شرايني القلب، ولذلك فإنه يعد من     كما اظهرت التجارب أيضاً 
االدوية الوقائية املهمة للمحافظة على سالمة القلب ومنع حدوث االزمات والذبحة الصدرية، 
وينصح الباحثون املصابني بالبول السكري بتناول بصلة متوسطة احلجم يومياً باعتباره يخفض 

كمية السكر في دم املصاب
جدران  على  كتابات  في  اسمه  وخلدوا  وقدسوه  البصل  قيمة  عرف  من  أول  الفراعنة  وكان     
االهرامات واملعابد واوراق البردي وكانوا يضعونه في توابيت املوتى مع اجلثث احملنطة العتقادهم 

انه يساعد امليت على التنفس عندما تعود إليه احلياة.
   وقد ذكر اطباء الفراعنة البصل في قوائم االغذية املقوية التي كانت توزع على العمال الذين 

اشتغلوا في بناء االهرامات، كما وصفوه مغذياً ومشهياً ومدراً للبول.
   وقد قدسه أيضاً اليونانيون ووصفه اطبائهم لعدة امراض ونسجت االعتقادات القدمية حوله 
خرافا كثيرة، منها: ان القشور الرفيعة التي حتيط بالبصل تقدم تنبؤات رصدية عن الطقس، فإذا 

كانت عديدة ورقيقة وشفافة كان الشتاء قاسياً.
   ويروي بعض مؤرخي القارة االمريكية ان الهنود احلمر عرفوا البصل وتداولوا استعماله واطلقوا 
»القوة  شيكاغو  ومعنى  البصل،  باسم  »شيكاغو«  مدينة  وسميت  شيكاغو«   “ اسم  عليه 

والعظمة«.

اكتشافات
خشب ال يحترق!

األخشاب  شركات  إحدى  جنحت 
من  جديد  نوع  انتاج  في  اليابانية 
نفايات نشر  احلريق، من  يقاوم  اخلشب 
مزجها  يتم  حيث  وشظاياه،  اخلشب 

مبادة بالستيكية الحمة.
وله  للحرارة،  مقاوم  اجلديد  واخلشب 
مظهر اخلشب الطبيعي، وزهيد الثمن، 
تغليف  ألواح  صنع  في  ويستخدم 

واجهات اجلدران الداخلية للمنازل.

الروائح الذكية تعالج األمراض!
اجتهت الدراسات العلمية احلديثة في عدد من دول العالم إلى االستفادة من النباتات ذات الرائحة 

الذكية في عالج بعض األمراض.
فعال  عالج  البرتقال  أو  الليمون  رائحة  أن  أثبتت  بدراسة  الباحثني  من  فريق  قام  اليابان،  ففي 
برائحة  عالجهم  بعد  املرض  أعراض  على  باالكتئاب  املصابني  من  عشرة  تغلب  وقد  لآلكتئاب، 
البرتقال والليمون في أقل من ثالثة أشهر. كما أن هذه الرائحة أدت إلى حتسني توازن الهرمونات 

ومناعة اجلسم.
الطيبة،  األعشاب  من  املتطايرة  الزيوت  تنقي  أجهزة  العلماء  من  اخترع مجموعة  روسيا  وفي 

لعالج بعض احلاالت املرضية.

)o( قرحة املعدة تفضل فصيلة الدم
أعلن علماء أمريكيون بجامعة »واشنطن« في سانت لويس أنهم متكنوا من رصد نقطة ضعف 
 )o( في تركيبات هيدروكربونية معينة مبطنة جلدار املعدة، لدى األشخاص من ذوي فصيلة الدم

حيث يلتحم معها أحد أنواع البكتريا، فتسبب قرحة املعدة.
 )o( ورمبا يكون هذا االكتشاف إجابة على لغز حّير العلماء، إصابة األفراد من ذوي فصيلة الدم

بقرحة املعدة مبعدل هو ضعف معدل األفراد من ذوي فصائل الدم األخرى!
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رأسي

1. قوة طاغية o محب إلى درجة الوله
2. أول من اخترع ماكنة الخياطة

3. نصف تامر o مخترع الحرير االصطناعي
4. متشـابهان o متشابهان o كسب مسابقة

5. اظهر وجها مرحبا ومبتسما o بيت الدجاج o فصل 
وصنف

6. يلبس ثيابا جميلة ومريحة وطويلة o مخترع 
ساعة اليد )معكوسة(
7. من عناصر ماء البحر

8. مخترع ماكنة التصوير الملون
9. مادة الحياة الحمراء o خشوع وهدوء في الصالة

10. مخترع سماعة الطبيب

أفقي

1. مخترع الطباعة
2. مخترع البراشوت o جسم

3. نصف رتبت o مخترع المفاعل النووي.
4. دكاكين صناعة خفيفة o جوال

5. تجنح للسلم o مرشد
6. لعبة من لعبات الطاولة

7. عصا في األرض تشد بها الخيمة o من الساحل الشرقي للمتوسط 
قديما

8. ادخرت o من الحيوانات ذات الجلد المرتفع الثمن
9. اسم مؤنث )معكوسة( o حرف عطف

10. مكتشف الموجات الكهرومغناطيسية o مخترع قلم الرصاص

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Tue 13-Jun-2017
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hardDaily Sudoku: Tue 13-Jun-2017
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Daily Sudoku: Tue 11-Jul-2017
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 حل
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حل العدد السابق 10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   
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برج الحمل: ال تستخف بالنصيحة التي قد يقّدمها إليك الزمالء فهم يؤّدون 
دورًا في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة.

برج الثور: إذا لم تكن مرتاحًا لتصّرفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل 
على  تأثيرات سلبية  له  تكون  قد  ذلك  أن  إلى  نظره  والفت  األوان،  فوات 

العالقة.
وال  المهنية  قراراتك  ببعض  يتعلق  ما  اآلخرين في  استشر  الجوزاء:  برج 
تتصّرف من تلقاء نفسك، فقد تقدم على اتخاذ قرارات متسرعة تندم عليها 

الحقًا.
برج الّسرطان: تجّنب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض 
المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا وعابرًا وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي.
برج األسد: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل 

أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيدًا عن تدخالت اآلخرين.
برج العذراء:  تنعم بيوم جّيد من المزاج الرائع يزيدك اناقة وجاذبية، فتعيش 

حالة من االنسجام.
برج الميزان:  ال تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك 

وجادله بالحجة والمنطق، ال بإطالق األحكام المسبقة.
مخططاتك  تبقي  أن  حاول  مؤذية،  تصاريح  في  تتوّرط  ال  العقرب:  برج 

ومشاريعك المستقبلية سرية أو مخفية وبعيدة عن أعين الحساد.
برج القوس:  مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك 
على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزمالء في المهنة وتهنئتهم.
بالنفس  وثقة  ويزّودك قدرات معنوية  إليك  الحظ في طريقه  برج الجدى: 

فتتحرك مشاعرك على نحو مميز.
برج الّدلو: كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض األشخاص 
اهتم  عنهم.  فابتعد  نظرهم  بوجهة  يقنعوك  أن  يحاولون  فهم  حياتك  في 

بمشاريعك وعملك وال تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين آلخر..
برج الُحوت: تفاءل دائمًا بالخير، وال تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل 

إلى نفسيتك

حظك مع جود نيوز

الفقراء يحتاجون ثوب بفته!!

طلب ذات مرة الخادم المسئول عن اخوة الرب من الدكتور فوزي أن ُيحضر معه 
ثوب قماش )بفتة(، فوعده بذلك. وظل يبحث في مدينة طنطا)المصرية( وخارجها 
عن هذا النوع من القماش فلم يجد له أثرًا.. إذ كان قد اختفى من السوق تمامًا، 

وُيباع سرًا في السوق السوداء أيام الحرب بأسعار خيالية!
وببساطة الدكتور فوزي ولعدم معرفته أو تعامله مع تجار السوق السوداء؛ التجأ 
التجار؛  أعرف مثل هؤالء  ال  إنني  تعلم  أنت  »يارب  له:  قائاًل  الرب،  إلى  بإيمان 

فارشدني أين أجد ثوب البفتة المحتاج إليه أوالدك الفقراء«.
وبعدما انتهى مباشرة من صالته، ذهب إلى عيادته، فقابله الممرض المشرف 
على خدمة العيادة، وقال له: أرجوك يا دكتور، قريبي تشاجر مع آخر ومقبوض 
أن تسعى في  فأرجوك  أوالد؛  وعنده  الشرطة، وهو مسكين  عليه في قسم 

االفراج عنه«، فوعده بذلك.
ذهب الدكتور إلى قسم الشرطة، حيث كان على عالقة صداقة ومعرفة بضابط 
عنه  وافرج  عليه.  المقبوض  الممرض  قريب  أجل  من  لديه  وتوسط  الشرطة، 

بالفعل.
شيئًا.  واشرب  دكتور  يا  »اجلس  بمودة:  الضابط  له  قال  باإلنصراف،  هّم  ولما 
فجلس مع الضابط.. وتصادف جلوسه على كرسي وجده مرتفعًا على غير العادة 
نتيجة وجود لفة طويلة موضوعة على قاعدة الكرسي، فسأل الضابط قائاًل: »ما 
هذه اللفة الكبيرة الموضوعة تحتي على قاعدة الكرسي؟، فأجابه: »إنها ثوب 
قماش بفتة كامل صادرناه اليوم من تجار السوق السوداء.. فتعجب جدًا الدكتور 
فوزي، وقال له باندهاش: »تصّور إني اليوم بحثت في السوق كله عن ثوب بفتة 
الحتياج الفقراء إليه فلم أجد على اإلطالق، وقيل لي إنه ُيباع عند تجار السوق 
مكان  إلى  يرشدني  أن  التجار  بهؤالء  معرفتي  لعدم  اهلل  فطلبت من  السوداء؛ 
أجد فيه مثل هذا الثوب، فإذا بي آتي إلى قسم الشرطة ألجلس على الثوب 
المطلوب نفسه!ّ!، وجاء من عند تجار السوق السوداء الذين لم أستطع الوصول 

إليهم!!!، وكأن اهلل قد أمرهم أن يرسلوه قدامي«!
تعجب الضابط جدًا من هذه الواقعة. ومن إيمان الدكتور فوزي. ولكنه صمت ولم 
يعلق على األمر. ثم بعد قليل استأذن الدكتور فوزي وانصرف إلى منزله. إال أنه 
في وقت متأخر من الليل، فوجيء بمجيء الضابط بنفسه إلى منزله حاماًل ثوب 

البفتة الذي طلبه الفقراء!
   ولما سأله عما حدث حتى أنه أسرع بإحضار القماش من نفسه، وفي ذات 
الليلة عينها؛ أجابه قائاًل: انني تعجبت في البداية من الرواية التي رويتها لي عن 
ثوب البفتة، إال انني تناسيت األمر تمامًا. ولكنني لما ذهبت ألنام.. لم استطع 
كل  يتردد صداه  نداء  بوضوح  اسمع  كنت  والنوم  اليقظة  بين  انني  قط.إذ  النوم 
حين: »اعط ثوب البفتة للفقراء.. اعط ثوب البفتة للفقراء«!!.. فانهيت االجراءات 

القانونية وجئت به إليك لكي توصله إليهم!!
وهكذا احضر اهلل القماش المطلوب للفقراء، فهو: »أبو اليتامى وقاضي األرامل«!

اقراأ وا�شحك

مثل بلغاري
اعمل كأنك تعيش مائة سنة، وفكر كأنك 

تموت غدًا.

اضحك مع األدباء.. مع البشري
ذهب البشري للفكهاني، وقال له: ارجوك 
واحد  سأزور  ألني  برتقال  كيلو  تعطيني 
عندي  يوجد  ال  الفكهاني:  فقال  مريض. 
البشري  فأجاب  تفاح..  كيلو  خذ  برتقال 

بسرعة: ال هو مش عيان للدرجة دي!

مع المازني
كان  يوم  وفي  القامة  قصير  المازني  كان 
يشاهد مسرحية تعرض ألول مرة وامامه 
سيدة ترتدي قبعة، فقال لها: من فضلك 
قليل  وبعد  فنفذت طلبه.  القبعة،  اخلعي 
للسيدة  فقال  رديئة،  المسرحية  رأي 
ايه  عاوز  قالت   .. فضلك  من  غاضبًا: 
تاني؟!، فقال على الفور: ألبسي القبعة!

مع ناجي
الشاعر  إلى  جدًا  فقيرة  مريضة  ذهبت 
فلم  عيادته،  في  ناجي  ابراهيم  الدكتور 
جنيهًا؛  واعطاها  الكشف  أجر  منها  يأخذ 
مرة  إليه  تعد  ولم  وانصرفت  فشكرته 
أخرى. ومرة قابلها صدفة، وسألها: عملت 
ايه بعد ما خرجت من عيادتي؟، فقالت: 
انا لما لقيت معايا الجنيه رحت وتعالجت 

عند واحد دكتور!

مع ال�شيخ حممد 

عبده

عبده  محمد  الشيخ  كان 
يشغل منصب القضاء، فاذا 
ازاح  بالبراءة  الحكم  أراد 

العمامة للوراء، وإذا اراد الحكم بالسجن ازاح 
ليتلو  استعد  يوم  وذات  االمام.  الى  العمامة 
حكمًا ، فقال المتهم: والنبي ما تعوجها لقدام!

مع البابلي
البابلي عصا  الكاتب محمد  حدث ان كان مع 
اسمه:  من  األوالن  الحرفان  عليها  محفور 
له:  بالعصا، وقال  له  »م.ب«، فأعجب صديق 
»اعطهالي«؛ فقال البابلي: آسف انها ليست 

ملكي.
فقال الصديق: كيف هذا ومحفور على المقبض 

الحرفان االوالن من اسمك م.ب!
 فقال البابلي: م.ب، يعني: مش بتاعتي!

مع محمد راضي
الجرسون: اجيب لك شاي مضبوط؟

راضي: وبّين سبب الضبط!

لغة الورود!

مّر رجل بأحد حوانيت بيع الزهور، فوجد على 
بابه لوحة كتب عليها: »إذا أردت التعبير عما 

تريد، فما عليك إال أن ُتعّبر عنه باألزهار«.
الحانوت،  دخل  أن  إال  الرجل  من  كان  فما 
واحدة.  وردة  تبيعه  أن  البائعة  من  وطلب 
فتعجبت البائعة من أمره، وقالت له: هل تريد 
وردة واحدة فقط؟!. فقال لها: »نعم أريد وردة 
واحدة فقط؛ ألني قليل الكالم، وال أحتاج إلى 

الكثير من الورد للتعبير عما أريد«!



اإعـــالنـــــاتال�صبت 15 ي�ليــ� 2017 - ال�صــنة الرابعــة -  العــدد الثاين والت�صعــ�ن 19

كنيسة القديسة مريم العذراء 
 والشھيد مار مينا العجايبى
 بمدينة كوكس تاون منطقة سيمكو

37 Queen  St., Cookstown, ON
L0L 1L0  

Tel: 416 875 3791 
Tax # 866305899 RR 0001  

)2:84مز (تشتاق بل تتوق نفسى الى ديار الرب   

ندعوكم لحضور القداس االلھى  
كل يوم احد الساعة التاسعة صباحا   

 تعالوا وادعو االخرين                           

 )3:126مز (عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين 

 كاھن الكنيسة
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قلنا في املقاالت السابقة ) # ٣ ( إن آباء الشرق 
جميعاً قرأوا رومية ١٢:٥ بأن موت وفساد الطبيعة 
اإلنسانية إنتقل من آدم إلي ذريته بالوراثة و ليس 
جتسد  ِسّر  علي  زوا  ركَّ بالتالي  و   . آدم  خطية 
املسيح إبن اهلل كأساس خلالص اإلنسان احملتاج 
إلي   ، باملوت  عليها  احملكوم   ، طبيعته  لتجديد 
َسها إبن اهلل لإلنسان عندما  طبيعة جديدة  أسَّ
الوسيط  العصر  في  الغرب  رّكز  بينما   . جتسد 
في  البروتستانتي  اإلصالح  حركة  ثم  أوربا  في 
القرن ١٦، علي صليب املسيح كأساس للخالص 
أو  املَعاَقب  البديل   ” بنظرية  الغرب  جاء  حيث   .
البديل اخلالصي“ لتشرح كيف أن املسيح حمل 
خطيئة اإلنسان - بينما هو البار-  وُصلَب كفاعل 
شٍر و إحتمل عقوبة املوت بحسب الناموس . و 
العدل  وفَّي مطالب  و  الترضية لآلب  م  قدَّ بذلك 
اآلب  من  والعفو  البراءة   ُحكم  فنال  اإللهي 
ثم   ، موسي  شريعة  أحكام  بإستيفاء  كإنسان 
إعتبر  الغرب  إن  البر.  و  البراءة   لنا حكم  أَعطي 
و  للناموس  املسيح  نتيجًة حلفظ  اإلنسان  تبرير 
 ، الصليب  علي  البار ظلماً  َقْتل  ثم  به  السلوك 
الغربي هو  الالهوت  فتبرير املسيح لإلنسان في 
نتيجة إستيفاء املسيح للعدل مبفهومه األرضي 
.. ِسٌن بِسٍن وعنٌي بعنٍي .  بينما الهوت الشرق - 
كما قلنا سابقاً - لم يضع نظريات الهوتية بل 
إعتمد علي املكتوب في الكتاب املقدس : )أوالً ( 
… من حيث أن املسيح لم ُيصلَب كفاعل شٍر ، بل  
ظلماً وحسداً وبشهود زورٍ  ؛  و أن املوت أتي إلي 
خطيئة  بسبب  يكن  لم  الصليب  علي  املسيح 
ُولَِد من  أنه  و لكن بسبب   ، البار  ، فهو  صنعها 
إمرأة حتت الناموس - أي كان يحمل طبيعة آدم 
عليها  الناموس  َحَكم  التي  و  السقوط  بعد 
َّا َجاَء ِمْلُء الزََّماِن، أَرَْسَل اهلُل ابَْنُه  باملوت ” وَلِكْن مَل
لَِيْفَتِدَي  النَّاُموِس،  حَتَْت  َمْولُودًا  اْمرَأٍَة،  ِمِن  َمْولُودًا 
 .  )٤:٤ ) غل  التََّبنَِّي.“  لَِنَناَل  النَّاُموِس،  حَتَْت  الَِّذيَن 
َفاهلُل   ” اخلطية   جسد  شبه  في  ُولَِد  فاملسيح 
وأَلَْجِل  اخْلَِطيَِّة،  َجَسِد  ِشْبِه  ِفي  ابَْنُه  أَرَْسَل  إِذْ 
اخْلَِطيَِّة، دَاَن اخْلَِطيََّة ِفي اجْلََسِد“ ) رو ٣:٨( مبعني 
أن يسوع البار الذي لم يصنع إثماً أخذ طبيعتنا 
التي عليها ُحكم املوت بسبب خطية آدم  ؛  و أن 
املسيح صنع هذا بسبب محبته لنا ” ابِْن اهلِل، 
الَِّذي أََحبَِّني وَأَْسلََم نَْفَسُه ألَْجلِي“ ) غل٢٠:٢(  ؛  
و أن املسيح لم يخضع للشيطان أو املوت ” لَْيَس 
لِي  ذَاتِي.  ِمْن  أَنَا  أََضُعَها  بَْل  ِمنِّي،  يَأُْخُذَها  أََحٌد 
ُسلَْطاٌن أَْن أََضَعَها وَلِي ُسلَْطاٌن أَْن آُخَذَها أَيًْضا 
“ )يو١٨:١٠(. بل َقِبل أن يدخل بيت القوي ) املوت 
التي حتت سلطان  البشرية   ( أمتعته  ينهب  و   )
اإللهي  العدل  إن   .  )٢٩:١٢ ) مت   ) اخلطية  موت 
التي  اهلل  رحمة  و   ، اخلاطئ  مبوت  يقضي  الذي 
علي  يكونا  أن  ميكن  ال  اخلاطئ  بخالص  تقضي 
طرفي النقيض -  يعمل أحدهما ضد اآلخر كما 
 .)٢٥:١٢ مت   ( ذاته   علي  املنقسم  اإلنسان  في 
فعمل اهلل كامل و متكامل  وليس فيه تناقض و 
إنقسام . فالعدل اإللهي هو اجلانب اآلخر لرحمة 
اهلل ، فهو عدل يعيد ما ضاع و يجدد ما أصابه 
املوت . و قد أملح الرب بنصيحته في )لو٥٧ :١٢( 
الناموس  بسمو عدله فوق عدل اإلنسان و فوق 
 ١٦:٢ غالطية  في  الالهوتي  التعبير  )ثانياً(…إن   .
إِذْ   ” كله  األرثوذكسي  الشرقي  الالهوت  يصبغ 
بَْل  النَّاُموِس،  بِأَْعَماِل  يََتَبرَّرُ  الَ  اإلِنَْساَن  أَنَّ  نَْعلَُم 
بَِيُسوَع  أَيًْضا  نَْحُن  آَمنَّا  امْلَِسيِح،  يَُسوَع  بِإمِيَاِن 
بِأَْعَماِل النَّاُموِس.  بِإمِيَاِن يَُسوَع الَ  امْلَِسيِح، لَِنَتَبرَّرَ 
َجَسٌد َما…. لَْسُت  يََتَبرَّرُ  بِأَْعَماِل النَّاُموِس الَ  َُّه  ألَن
بِرٌّ،  بِالنَّاُموِس  َكاَن  إِْن  َُّه  ألَن اهلِل.  نِْعَمَة  أُبِْطُل 
السؤال  يثير  ألنه   “ َسَبٍب!  باِلَ  َماَت  إِذًا  َفامْلَِسيُح 
كإنسان  بره   هو   ، به  برَّرنا  الذي  املسيح  بر  هل 
كإنسان  منه  مطلوب  هو  ما  بكل  قام  و  ذ  نفَّ
حسب الناموس و الشريعة ؟ . اإلجابة بكل يقني 

)مت١٥:٣(.   بر  كل  متََّم  املسيح  أن  بالرغم   . ال   :
هي  و   ، للبشر  ُوِضَعت  الشريعة  أو  فالناموس 
ال تّخص واضع الشريعة ألنه ال يستمد برَّه من 
بر  كان  فلو   . اإللهي  كماله  من  بل   ، الشريعة 
املسيح الذاتي من الناموس ، لََتَحوَّل بر املسيح 
يسوع  اإلنسان  فقط  تكفي  إنسانية  قدرة  إلي 
املسيح ، و ال تكفي اإلنسانية كلها من آدم إلي 
يقارن  ال  رو٢١،٢٠:٥(   ( بولس  ق.  إن  الدهور.  آخر 
موت آدم مبوت املسيح بل  يقارن بني موت آدم و 
بني النعمة التي باملسيح ” َكَما َملََكِت اخْلَِطيَُّة 
يقارن بني  و ال   .  “ النِّْعَمُة  مَتْلُِك  امْلَْوِت، هَكَذا  ِفي 
خطية آدم و بني تنفيذ املسيح لوصايا الناموس 
بل الهبة و النعمة ” وَلِكْن لَْيَس َكاخْلَِطيَِّة هَكَذا 
ازْدَادَِت  اخْلَِطيَُّة  الِْهَبُة … وَلِكْن َحْيُث َكُثرَِت  أَيًْضا 
الناموس  لعدالة  هنا  مجال  فال   .“ ا  ِجدًّ النِّْعَمُة 
في  البشر  عدالة  أو  بعني  عني  و  بسن  سن 
محاكمهم . فهي ليست مبادلة و ال موت نيابي 
يُدَفع فيه ثمن خطية . التبرير لم يكن قراراً إلهياً 
جاء نتيجة حفظ املسيح للناموس و الشريعة 
لإلنسان  تُوَهب  كنعمة  أُعلن  بل   . اليهودية 
بسبب صالح اهلل و ليس صالح اإلنسان يسوع 
َخِطيًَّة،  يَْفَعْل  لَْم  ”»الَِّذي  البار  أنه  من  بالرغم   ،
لذلك   .)٢٢:٢ ١بط   ( َمْكٌر«“  َفِمِه  ِفي  ُوِجَد  واَلَ 
فنحن أخذنا البر اإللهي كنعمة من اإلله يسوع 
املسيح. هنا نري معني ما قاله ق. أثناسيوس ” 
لم  املسيح   .  “ لنا  الذي  أخذ  و  له  الذي  أعطانا 
يتطلب  ال  فهذا   - اخلطاة  عن  عفو  بقرار  يأتي 
جتسد اهلل - بل جاء لتغيير الطبيعة اإلنسانية 
إلي مجده و برِّه علي سبيل النعمة     ” وَنَْحُن 
َجِميًعا نَاِظرِيَن َمْجَد الرَّبِّ بَِوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما 
ورَِة َعْيِنَها، ِمْن َمْجٍد  في ِمرْآٍة، نََتَغيَُّر إِلَى تِلَْك الصُّ
 .)١٨:٣ ٢كور   ( الرُّوِح.“  الرَّبِّ  ِمَن  َكَما  َمْجٍد،  إِلَى 
 . به  له  عالقة  ال  و  الناموس  يعرفه  ال  اجملد  هذا 
نصير   ، بنعمته  تبررنا  إذا  ” حتي   )٧:٣ تي   ( وفي 
الشرقي  باملفهوم اإلجنيلي  التبرير  أن  نري   “ ورثة 
هو تغيير الطبيعة كضرورة مليراث امللكوت . كان 
و   . لوم  بال  الناموس  و  الشريعة  بحسب  بولس 
البر  أمام  نفاية  بالناموس  الذي  بره  إعتبر  لكن 
 ” الناموس  والذي ليس حسب  الذي له من اهلل 
ِمْن ِجَهِة الِْبرِّ الَِّذي ِفي النَّاُموِس باِلَ لَْوٍم. لِكْن َما 
َكاَن لِي رِبًْحا، َفهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن أَْجِل امْلَِسيِح 
أَيًْضا َخَسارًَة  أَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء  إِنِّي  بَْل  َخَسارًَة. 
ِمْن أَْجِل َفْضِل َمْعرَِفِة امْلَِسيِح يَُسوَع رَبِّي، الَِّذي 
أَْحِسُبَها  وَأَنَا  األَْشَياِء،  ُكلَّ  َخِسرُْت  أَْجلِِه  ِمْن 
لِي  وَلَْيَس  ِفيِه،  امْلَِسيَح،وَأُوَجَد  أَرْبََح  لَِكْي  نَُفايًَة 
أمانة(   ( بِإمِيَاِن  الَِّذي  بَِل  النَّاُموِس،  ِمَن  الَِّذي  بِرِّي 
َة  امْلَِسيِح، الِْبرُّ الَِّذي ِمَن اهلِل بِاإلمِيَاِن. ألَْعرَِفُه، وَُقوَّ
ِقَياَمِتِه، وََشرَِكَة آالَِمِه، ُمَتَشبًِّها مِبَْوتِِه، لََعلِّي أَبْلُُغ 
إِلَى ِقَياَمِة األَْمَواِت.“ ) في ٣:١١-٦(. إن عظمة بر 
املسيح أنه هو هو بر اهلل - بٌر واحٌد الينقسم - 
الناموس كثمرة إلرضاء  وهو يفوق كل ما يقرره 
العدل اإللهي - و ثبَّته بعقوبات من أجل إستقرار 
بولس  عينّي  أن  الدليل  و  اإلنسانية.  العالقات 
لم  أشياء   ، األبدية  احلياة  و  القيامة  كانت علي 
في شريعة موسي  باملرة  يَرِد بخصوصها شيٌئ 
وال في نظام الذبائح . فالتبرير بالروح في املسيح 
ليس إعالن براءة اخلاطئ ، ولكن هو اإلنضمام إلي 
ذِي  ُكلُّ  يَْفَتِخرَ  الَ  لَِكْي   ” الكنيسة.  أي  املسيح 
الَِّذي  يَُسوَع،  بِامْلَِسيِح  أَنُْتْم  أََماَمُه..وَِمْنُه  َجَسٍد 
وَِفَداًء.  وََقَداَسًة  وَبِرًّا  اهلِل  ِمَن  ِحْكَمًة  لََنا  َصارَ 
َفلَْيْفَتِخرْ  اْفَتَخرَ  َمْكُتوٌب:»َمِن  ُهَو  َكَما  َحتَّى 
نفسه  املسيح  يَظهر  هنا   )٣٠:١ «.“)١كور  بِالرَّبِّ
كأقنوم حيث تتوالي أسماؤه : احلكمة القداسة  
البر الفداء لتؤكد أننا إزاء عالقة شخصية جتعل 
وليس   ، املسيح  شخص  هو  اهلل  وبر  اهلل  عدل 

مبدأ قانوني يَُطبق حسب قواعد الشريعة .
و السبح هلل .

التمايز في شرح العقيدة املسيحية بني الشرق و الغرب )7(                               

  التبرير في املفهوم األرثوذكسي 
  بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 
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للشماس ذياكون جمال تكال اسعد - مونتريال

عيد استشهاد القديسني  الرسولني بطرس وبولس 
وفطر صوم الرسل )5 ابيب (

< في مثل هذا اليوم استشهد القديسان العظيمان الرسوالن بطرس وبولس. 
أما بطرس فكان من بيت صيدا وكان صيادا فانتخبه الرب ثاني يوم عماده بعد 
التالميذ.  الرب  ذا إميان حار وغيرة قوية وملا سأل  إندراوس. وكان  انتخابه ألخيه 
ماذا يقول الناس عنه. أجابوا: »ايليا أو ارميا أو أحد األنبياء » فقال بطرس » أنت 
يبشر  العالم  في  املعزي جال  الروح  نعمة  نال  أن  وبعد   « اهلل  ابن  املسيح  هو 
كثيرة  آيات  يديه  علي  اهلل  أجري  وقد  اإلميان  إلى  كثيرين  ورد  املصلوب  بيسوع 

آمن  وبكرازتهما  الرسول،  بولس  القديس  هناك  وجد  رومية  دخل  وملا  املؤمنني.  إلى جميع  رسالتني  وكتب 
أكثر أهل رومية فقبض  نيرون امللك على القديس بطرس وأمر بصلبه. فطلب القديس بطرس أن يصلبوه 
منكسا الرأس وأسلم روحه بيد الرب. أما بولس الرسول فقد ولد بطرسوس قبل ميالد اخمللص بسنتني، وهو 
من جنس يهودي من سبط بنيآمني.، فريسي ابن فريسى وكان عاملا خبيرا بشريعة التوراة شديد الغيرة 
عليها مضطهدا املسيحيني. وملا رجموا اسطفانوس كان يحرس ثياب الراجمني. وأخذ رسائل من قيافا إلى 
اليهود املتوطنني في دمشق للقبض علي املسيحيني. وبينما هو في طريقه إلى دمشق أشرق عليه نور من 
السماء فسقط علي األرض وسمع صوتا قائال له: »شاول شاول ملاذا تضطهدني )أع ٩: ٤( » فقال: »من أنت 
يا سيد«. فقال الرب » أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس«، ثم أمره أن يذهب إلى 
حنانيا بدمشق وهذا عمده وللحال فتحت عيناه وامتأل من نعمة املعزي، وجاهر باإلميان وجال في العالم 
وبشر باملصلوب وناله كثير من الضرب » احلبس والقيود وذكر بعضها في كتاب أعمال الرسل وفي رسائله 
ثم دخل رومية ونادي باإلميان فأمن علي يديه جمهور كثير. وكتب لهم الرسالة إلى أهل رومية وهي أولي 
الرسائل األربع عشرة التي له. وأخيرا قبض عليه نيرون وعذبه كثيرا وأمر بقطع رأسه. وبينما هو ذاهب مع 
السياف التقت به شابه من أقرباء نيرون امللك كانت قد آمنت علي يديه فسارت معه وهي باكية إلى حيث 
ينفذ احلكم. فعزاها ثم طلب منها القناع ولف به وجهه وأمرها بالرجوع وقطع السياف رقبته وتركه وكان 
ذلك في سنة ٦٧ م. فقابلت الشابة السياف أثناء عودته إلى امللك وسألته عن بولس فأجابها: »أنه ملقي 
حيث تركته. ورأسه ملفوف بقناعك » فقالت له: »كذبت لقد عبر هو وبطرس وعليهما ثياب ملكية وعلي 
رأسيهما تاجان مرصعان بالآللئ وناولني القناع. وها هو » وأرته إياه وملن كان معه فتعجبوا من ذلك وأمنوا 
بالسيد .وقد اجري اهلل علي يدي بطرس وبولس آيات عظيمة حتى أن ظل بطرس كان يشفي املرضي )أع ٥: 
١٥( ومناديل ومآزر بولس تبرْي الكثيرين فتزول عنهم األمراض وتخرج األرواح الشريرة )أع ١٩: ١٢(.صالتهما 
تكون معنا. ولربنا اجملد دائما. وهذا هو اليوم الذي تعيد فبه الكنيسة بفطر الرسل ويعمل اللقان بعد رفع 

بخور باكر في اخلورس الثالث ومبالبس اخلدمة...
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إكتشاف مخطوط أثري في دير 

سانت كاترين بجنوب سيناء
أعلنت وزارة اآلثار املصرية اكتشاف مخطوط أثري 
يعود إلى القرن اخلامس أو السادس امليالدي في دير 

سانت كاترين، أحد أقدم األديرة في العالم.
املناطق  لشؤون  املصري  اآلثار  وزير  مساعد  وقال 
األثرية، في مؤمتر صحفي »أن اخملطوط املكتشف 
)بامليسست(  بإسم  املعروفة  اخملطوطات  أحد  هو 
والتي تعود إلى القرن اخلامس أو السادس امليالدي«.
وأضاف أن اخملطوط »كتب على جلد الّرق ويتضمن 
أجزاء من نصوص طبية من بحث الطبيب اليوناني 
طبية  نصوص  ثالثة  إلى  باإلضافة  أبوقراط، 
هذه  »أحد  أن  الى  وأشار  مجهول«.  لكاتب  أخرى 
النصوص يحتوي علي رسومات بكامل الصفحة 
ألعشاب طبية من وصفة يونانية مفقودة، والتي 
مت طمسها قبل عام ١٢٠٠م«. وأوضح أن »الطبقة 
الثانية من اخملطوط عبارة عن نصوص من الكتاب 
السينائي  اخملطوط  باسم  معروفة  املقدس 
انتشرت في العصور الوسطي خاصة بدير سانت 

كاترين«.

عمدة مدينة مكسيكية 
يعقد قرانه.. على متساح
من  وفير  حملصول  وطلبا  للتقاليد،  استجابة  في   
قرانه  مكسيكية  مدينة  عمدة  عقد  األسماك، 
موكب  سار  احلفل  طقوس  وضمن  متساح.  على 
هوا  بيدرو  »سان  مدينة  شوارع  في  العروسني 
جوقة  أنغام  على  املكسيك  جنوبي  ِميلوال« 
عقد  مراسم  متت  ثم  ومن  محلية،  موسيقى 

القران في مبنى بلدية املدينة.
 ١٧٨٩ عام  حوالي  منذ  متارس  الطقوس  وهذه 
احملاصيل  وبقية  األسماك  الوفير من  الرزق  لطلب 
على  احملليني  السكان  ملعتقدات  وفقا  البحرية، 

ساحل احمليط الهادئ.
أن  املنطقة  تقطن  التي  شونتال  قبائل  وتعتقد 
الطقوس  هذه  وأن  ملوكي«،  »مخلوق  التمساح 

جتلب السالم واالزدهار للمنطقة وسكانها.

عقاب غير مسبوق على أولياء األمور إذا 
تأخر أبناؤهم عن املدرسة في بريطانيا

فرض  البريطانية  املدارس  من  مجموعة  قررت 
تأخر  حالة  في  األمر،  أولياء  على  صارمة  غرامات 
أبنائهم عن احلضور إلى املدرسة في الوقت احملدد.

وجاء القرار بالتزامن مع إعالن اجملالس التعليمية 
وويست  وهامشاير  إيسكس  مقاطعات  في 
تزيد  قد  صارمة،  مادية  عقوبات  فرض  ميدالندز، 
الطالب  أهالي  على  دوالراً،   ٧٠ يعادل  مبلغ  عن 
إذا  دوالراً   ١٥٠ إلى  الغرامة  تتضاعف  و  املتأخرين. 
لم يتم دفعها في غضون ٣ أسابيع كحد أقصى.

أن  وارويكشاير،  مقاطعة  مجلس  أعلن  كما   
عن  تخلفوا  ما  إذا  متأخرين،  سيعتبرون  الطالب 
احلضور بعد مرور ٣٠ دقيقة من بدأ الدوام الرسمي.
التدريس  في مجلس  وانتقدت مسؤولة سابقة   
ملا  مدرك  »غير  بأنه  ووصفته  القرار،  البريطاني، 

يحدث في املدارس«.
الذين  األمور  أولياء  من  العديد  »هناك  وأضافت   
األطفال  وتوصيل  العمل  بني  املوازنة  يحاولون 

اآلخرين، باإلضافة لزحام الطرق صباحا«.

310 آالف إسترليني قيمة الصورة الواحدة 
لرونالدو على إنستجرام

تدشني التاكسي اجلوي 

بشكل جتريبي في سماء دبي

من  أنه  دبي،  حلكومة  اإلعالمي  املكتب  أعلن 
املنتظر تدشني التاكسي اجلوي بشكل جتريبي 

في الربع األخير من العام احلالي.
أنه  كشفت  واملواصالت  الطرق  هيئة  وكانت 
جوية  مركبة  ألول  التجريبي  التشغيل  سيتم 
اسم  عليها  يطلق  العالم  في  القيادة  ذاتية 
في  إنسان،  حمل  على  قادرة   »ehANG١٨٤«
تعمل  إنها  الهيئة،  وقالت  دبي.  مدينة  سماء 
لتكون   ، التشغيل  حيز  اجلوية  املركبة  لوضع 

ضمن املواصالت العامة في املستقبل.
العاملية  القمة  خالل  املركبة  عرض  وخالل 
واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  قال  للحكومات، 
دبي،  في  واملواصالت  الطرق  لهيئة  التنفيذي 
فقد  منوذج،  مجرد  ليست  هذه   « الطاير  مطر 
دبي  سماء  في  الطائرة  اآللة  هذه  اختبرنا 
الصنع  صينية  وهي  الطائرة،  وتعمل  فعليا«.  
بأربعة  »إيهانغ ١٨٤« على شكل بيضة مزودة 
املقرر  ومن  صغيرين.   مبحركني  مروحية،  أذرع 
والتي تصل مدتها  للطائرة،  رحلة  مراقبة كل 

إلى نصف ساعة، عبر غرفة حتكم أرضية.

شركة بلجيكية تسعى لثورة 
بعالم الطهي.. عبر الصراصير

تأمل شركة بلجيكية في إحداث ثورة في عالم 
املقرمشة،  الصراصير  تقدمي  خالل  من  الطهي 
بديال عن بروتني اللحوم، مؤكدة أنها تنطوي على 
مزايا عديدة. وقالت شركة »ليتل فود« الصديقة 
أكلها مجففة  التي ميكن  إن صراصيرها  للبيئة 
بنكهات شتى مثل الثوم أو الطماطم أو حتويلها 
للبيئة  أكبر  بشكل  صديقة  )طحني(  دقيق  إلى 
نيكوالس  وأوضح  املاشية.   ببعض  باملقارنة 
فيني، املسؤول عن تربية الصراصير في الشركة، 
الذي  البروتني  من  القدر  نفس  على  »للحصول 
املثال  سبيل  على  بقرة  من  عليه  احلصول  يتم 
تستهلك )الصراصير( طعاما أقل ٢٥ مرة ومياها 
أقل ٣٠٠ مرة وتنتج غازات مضرة للبيئة أقل ٦٠ 

مرة ».
من  عدد  في  أمر شائع  احلشرات  تناول  أن  ورغم   
الدول في آسيا وأفريقيا، يبدو أن سكان بروكسل 
قائمة  على  الصراصير  وضع  من  متأكدين  غير 
طعامهم. ورفضت إفثيميا ليليكاس أثناء سيرها 
صراصير  وجبة  تناول  عرض  بروكسل  وسط  في 
سريعة، وقالت »ال ال أكل هذا. »هذا يبدو بشعا».

البرتغال تشتبه أن جتار سالح أو 
متشددين وراء سرقة أسلحة من اجليش

إنهم  البرتغال  فى  العام  اإلدعاء  ممثلو  قال 
يشتبهون فى أن جتار سالح دوليني أو متشددين 
وراء سرقة أكثر من مئة قنبلة يدوية وذخائر من 

مستودع عسكرى فى البالد.
البرتغال  فى  االهتمام  السرقة  واقعة  وأثارت 
القاعدة  فى  األمن  بشأن  تساؤالت  وفجرت 
العسكرية. ودعا ساسة معارضون وزير الدفاع 
لالستقالة. وقال مكتب املدعى العام فى بيان 
إن السرقة »جزء من واقع أكبر بكثير«. وأضاف 
الدوليون  السالح  مهربو  هم...  بهم  »املشتبه 
مكافحة  وحدة  أن  وذكر  الدولى«.  واإلرهاب 
اإلرهاب، التابعة للشرطة القضائية، والشرطة 

العسكرية انضمتا إلى حتقيق موسع.

لنشر  مساحة  مجرد  »إنستجرام«  يعد  لم 
الصور ومشاركة اآلخرين بالتفاصيل اليومية، إذ 
حتول موقع التواصل االجتماعي لوسيلة مهمة 
أن  محللون  كشف  أن  بعد  الثروة«،  لـ«جمع 
الكثير من املشاهير، بينهم جنم الكرة البرتغالي 
 ٣٠٠ عن  يزيد  ما  يحصدون  رونالدو،  كريستيانو 

ألف جنيه إسترليني عن الصورة الواحدة.
وكشف تقرير حملللني مختصني مبراقبة منشورات 
على  الثالث  املركز  احتل  رونالدو  أن  إنستجرام، 
قائمة ألكثر ١٠ أشخاص حصدا للمال عن كل 
صورة بنشرونها على إنستغرام، مببلغ يصل إلى 

٣١٠ آالف جنيه عن املنشور الواحد.
في  غوميز  سيلينا  األميركية  املغنية  وجاءت   
الصورة،  عن  جنيه  ألف   ٤٢٥ مببلغ  األول،  املركز 
بينما حلت جنمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 
ما  وفق  ألف جنيه،  مببلغ ٣٨٧  الثاني  املركز  في 

ذكر موقع »ديلي ميل« البريطاني.
 كما احتلت بقية فتيات كارداشيان وأخواتهن 
من  املراكز  جينر،  وكندال  كايلي  سنا  األصغر 
)بدءا بكايلي(  القائمة  الرابع حتى السابع على 

، مببالغ تتراوح بني ٣١٠ آالف جنيه حتى ١٩٣ ألف جنيه.
 وفي املركز الثامن جاءت عارضة األزياء كارا ديليفني مببلغ ١١٦ ألف جنيه، ثم العارضة الفلسطينية 

األصل جيجي حديد مببلغ ٩٣ ألف جنيه.
 أما املركز العاشر فكان من نصيب العب كرة السلة األميركي ليبرون جيمس الذي يحصل على مبلغ 

يصل إلى ٩٣ ألف جنيه عن املنشور الواحد.

صورة وتعليق

األبنة :  هل يسمعني اهلل ؟
األم : طبعاً يا ابنتي يسمعك

األبنة : فلماذا لم يعِطني ما طلبتمُ ؟
األم : ألن الطبيب يعطينا الدواء الذي يشفينا 

وليس الدواء الذي نحب

انتخاب كلب رئيساً لبلدية في والية كنتاكي
انتخب سكان قرية في والية كنتاكي 
الرابعة،  للمرة  املتحدة  الواليات  في 
أن  بعد  البلدية،  رئيس  ملنصب  كلباً 
ودجاجة  وحمار  قطة  على  تغلب 
أصحابها  رشحها  أخرى  وحيوانات 

لهذا املنصب.
»جوردي  الكلب،  صاحبة  وأعرب 
كلبها  لفوز  سعادتها  عن  بامفورث«، 
برينيث  واسمه  بيتبول  نوع  من  -وهو 
رئيس  ليصبح  سنوات-   ٣ باولترو 
البلدية املقبل لقرية رابيت هاش، التي 
مدينة  شمال  كيلومترا   ١٢٥ تبعد 

ليكسينغتون.
وقال بوبي كايسر، الذي يعمل في اجلمعية التاريخية في املدينة، إن هذه االنتخابات انطلقت في أواخر 

تسعينيات القرن املاضي، وكانت تهدف إلى جمع التبرعات.
 وأضاف: »جنمع دوالرا واحدا مقابل كل صوت، ميكن ألي شخص اإلدالء بصوته إذا أراد ذلك«.

 وتذهب هذه األموال لتطوير للقرية، لكنها ستستخدم هذا العام للمساعدة في إصالح املتجر الرئيسي 
لها، الذي دمر في حريق.
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Magnets Fun facts

•	 Magnets	are	objects	that	produce	an	area	of	magnetic	force	
called	a	magnetic	field.

•	 Magnetic	 fields	 by	 themselves	 are	 invisible	 to	 the	 human	
eye.

•	 Iron	filings	can	be	used	to	show	magnetic	fields	created	by	
magnets	(such	as	in	the	picture	to	the	right).

•	 Magnets	only	attract	certain	types	of	metals,	other	materials	
such	as	glass,	plastic	and	wood	aren’t	attracted.

•	 Metals	such	as	iron,	nickel	and	cobalt	are	attracted	to	mag-
nets.

•	 Most	metals	however	are	not	attracted	to	magnets,	these	in-
clude	copper,	silver,	gold,	magnesium,	platinum,	aluminium	
and	more.	 They	may	 however	magnetize	 a	 small	 amount	
while	placed	in	a	magnetic	field.

•	 Magnetism	can	attract	magnetic	objects	or	push	them	away.
•	 Magnets	have	a	magnetic	north	pole	and	a	magnetic	south	
pole.	If	the	same	pole	of	two	magnets	are	placed	near	each	
other	they	will	push	away	(repel),	while	if	different	poles	are	
placed	near	each	other	they	will	pull	together	(attract).

•	 Magnetic	 objects	must	 be	 inside	 the	magnetic	 field	 to	 re-
spond,	which	is	why	you	may	have	to	move	a	magnet	closer	
for	it	to	have	an	effect.

•	 The	Earth’s	core	is	believed	to	be	a	mix	(alloy)	of	iron	and	
nickel,	giving	the	Earth	its	own	magnetic	field.

•	 The	Earth’s	magnetic	field	 is	 responsible	 for	deflecting	 the	
solar	wind,	charged	particles	that	come	from	the	Sun.

“Eagles and Bears”
The war had been going on for centuries. The war between 
the Eagles and the Bears. Nobody in the forest knew what 
started the war. But everyone knew how often Bears were 
injured terribly or killed by dive bombing Eagles or just as 
often Eagles were killed in large numbers by sudden attacks 
by Bears or as they dove and the Bears swatted them from 
the sky. Far too often the ones hurt the most were the chil-
dren or babies or mommies of the baby Eagles and Bears 
who wanting nothing more than peace to raise their children.  
Nevertheless, rumor had been in the air for a long time of 
a war to end all wars. A final battle was coming that would 
pit every Bear in the woods against every Eagle and a fi-
nal victor will emerge. But nobody knew when that day 
would come. But that day did come, before anyone was 
prepared for it. It came about when Bartholomew Bear 
was playing in the woods by himself. He wasn’t supposed 
to do that but sometimes children forget the warnings of 
their parents because they want so much to explore and 
learn. He was chasing a butterfly laughing and leaping at 
it from a log to a stump to a rock and then to the ground.  
Suddenly he felt a shooting pain in his foot. He cried out be-
fore he even know what happened but he heard the SNAP of 
that man trap closed on his foot and he knew he was in big 
trouble. He must have cried for hours wishing his Mommy or 
Daddy would come. Little did he know they were preparing 
for the final battle, the war to end all wars with the Eagles.  
The butterfly lit on his bear shoulder. “Can’t 
you get your foot out Bartholomew?” The but-
terfly said. “I want to play some more.”  
“NO,” the little Bear cried big tears in his eyes. “This 
trap has my leg in these pointy claws and it really hurts.”  
“There is another one right next to it.” Mr. Butterfly observed. 
“Make sure you don’t get your other foot in it. I will fly for help.”  
“Yes please hurry.” The sad little Bear begged his friend. 
It was not long later that Bartholomew saw his help 
coming. Dozens and dozens of bears appeared on the 
ridge. “Wow they sent everyone” he remarked to him-
self as more and more Bears lined up on that ridge 
and just stood there staring over at the other ridge on 
the opposite side of the valley Bartholomew was in.  
On the other side, the army of the Eagles were gath-
ering. Filling the trees of the thick forest there, 
they dug their talons in and stared hatefully at the 
army of Bears just across the way not knowing the 
poor helpless Bear cub was trapped between them.  
“DADDY HELP ME!” Bartholomew’s voice suddenly 
rang out. Both armies looked into the valley and recog-
nized the plight of the child Bear. He was crying loudly 
as he looked up spotting his Mommy and Daddy in the 
Bear army on the ridge. Oh, the hearts of that Mommy 
and Daddy were torn seeing their child in that spot. When 
the battle begins in just moments, the two armies will 
rush into that valley and the killing will be most awful.  
The Chieftain of the Eagles watched the little Bear. 

His heart was touched but not enough to call off the at-
tack. “Daddy we have to stop it.” His son Edgar Ea-
gle said to him perched on the same branch with him.  
“No son.” The king of the Eagles declared. “We can only 
hope somehow the Bear child survives the battle.” The 
Chiefton of the Eagles watched the situation, unwilling to 
call the attack but unwilling to call it off. He did not see 
the tiny Mr. Butterfuly light on the beak of Edgar Eagle.  
The entire army of Bears were in anguish watching Bar-
tholomew struggle. But despite the beggings of Bar-
tholomew’s Mommy and Daddy, the King of the Bears 
would not call off the attack. The clamor for war began 
to rise and Bartholomew was terribly afraid. Suddenly, 
before the call to attack, a lone eagle soured out from the 
wooded side of the valley ridge. All eyes were glued to that 
lone figure as it did several near spins and spiraled down 
in long elegant arches toward the stranded Bartholomew. 
All of a sudden, the king of the Eagles knew who it was.  
“EDGAR!” The cry went out and both armys tensed 
knowing the son of the King of the eagles had gone into 
the valley first. He landed at the side of the frightened 
Bear and looked at his injured leg. “Don’t worry.” Ed-
gar said to Bartholomew. “I came to help” but as he 
moved around assessing the problem. SNAP the other 
trap closed on Edgar’s foot. While Edgar was a sol-
dier, the pain of the trap caused him to cry out in misery.  
Without a call to war, suddenly two figures burst from 
either side of the valley. The King of the Eagles shot 
from the ranks to the aid of his son and the king of the 
Bears rushed to help the fallen Bartholomew. Seeing 
their kings rush to save the children, both sides suddenly 
dropped their armor and weapons and rushed into the val-
ley. The thunderous stampede was not a charge to battle 
and death but to save the precious youth and for mercy.  
Within moments, the two armies were working like a 
single-minded people to free the children. The Bears had 
the strength to pull open the traps and the Eagles the keen 
eyesight and ability to figure out the mechanisms so they 
opened them safely. Slowly and carefully, the traps were 
pulled from the legs of Bartholomew and Edger and they 
were free. Bartholomew rushed to the arms of the king of 
the Bears weeping with gratitude and Edger to the king of 
the Eagles embracing him for stopping the attack to save 
their lives. Then, just as though it was the natural thing to 
do, Bartholomew ran to the king of the Eagles and embraced 
him and Edgar wept in the arms of the King of the Bears.  
A thunderous shout of celebration went up from both 
armies. The war was over forever. Never again would the 
Bears and the Eagles live in warfare but instead they would 
be brothers and friends for eternity. And all because the 
son of the King was willing to fly into the valley and was 
willing to give his life to safe his enemy and give him life 
instead of death.
“For God so loved the world that he gave his one and only 
Son, that whoever believes in him shall not perish but have 
eternal life.” [John 3:16]

Blessed are the Peacemakers
Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. [Matthew 5:9]

R I D D L E  T I M E
Riddle

A king has no sons, no daughters, and no 
queen. For this reason he must decide who 
will take the throne after he dies. To do this 
he decides that he will give all of the children 
of the kingdom a single seed. Whichever 
child has the largest, most beautiful plant 
will earn the throne; this being a metaphor 
for the kingdom. At the end of the contest all 
of the children came to the palace with their 
enormous and beautiful plants in hand. After 
he	looks	at	all	of	the	children’s	pots,	he	finally	
decides that the little girl with an empty pot 
will be the next Queen. Why did he choose 
this little girl over all of the other children with their beautiful plants?
 Answer for the last issue:
She sang to him every second day

By: 
Philo Girgis

Happy 
Birthday 
Shady

Happy 
Birthday 
Michael

Kids & Youth
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The Trudeau Liberals have agreed to 
pay convicted Radical Islamic Terrorist 
Omar Khadr over $10 million in “com-
pensation”. In a shocking display of ar-
rogance, Prime Minister Trudeau refused 
to tell taxpayers how much of their mon-
ey has been given to Omar Khadr. In ad-
dition to handing over millions of dollars 
to Khadr, the Trudeau Liberals have also 
apologized on behalf of the Government 
of Canada. Canadians know that this is 
wrong.
Khadr murdered an allied soldier, and 
admitted that he was working with a ter-
rorist organization that killed 24 Canadi-
ans on September 11th, 2001.
I believe that it is horrendous and moral-
ly inexcusable that Justin Trudeau apolo-
gized to a Radical Islamic Terrorist, and 
gave him millions of dollars. Markham-
Unionville residents have told me that 
they are disgusted by this. The Liberals 
should give money to veterans, soldiers 
and victims—not to convicted terrorists 
who actively sought to kill Canadians.
Make no mistake – Justin Trudeau did 
not have to give Khadr any money.  The 
Supreme Court did not instruct Trudeau 
to give any money to Omar Khadr, so 
this payment was unnecessary.
When a Canadian soldier is killed or in-
jured in battle, the government provides 
their family with a lump sum payment of 
$360,000 or less. Despite this, the cur-
rent government is willing to provide 
millions to a convicted terrorist who ac-
tively sought to kill Canadian and allied 
soldiers.
I urge Khadr to do the right thing by 
sending the money that Justin Trudeau 
gave him to his victim’s family. 

In-Home Care Giver Needed
We	are	in	dire	need	of	In-Home	Care	Giver	for	our	

elderly	mother	who	is	legally	blind.	
Should	be	compassionate	and	provide	companionship.	

Perform	light	housekeeping	and
cleaning	duties.

	Prepare	and	serve	nutritious	meals.	
Must	bereliable	and	dependable.	

Accommodation	provided	by	the	employer.	
Arabic	speaking		(Egyptian	Dialect)	will	be	an	asset.

Location:	Eglinton/Creditview.

Inquiries	please	your	resume	at:	

rafemployer@hotmail.com

To start a family, at least in my culture, 
you must first be married. More and 
more single parent families are starting 
to emerge and that is well and good too. 
I have so much respect for single moms 
or dads and how amazing they must be 
to their children to make up for two par-
ents!
However, the core of this specific article 
is a focus on the time “before the fam-
ily”. It’s about a focus on young ladies 
who are seeking a husband and young 
men who are seeking a wife. I am flab-
bergasted at the sheer number of single, 
beautiful, educated, and sensible people 
out there who are still available!
What is going on? Could it be that there 
are not enough suitable matches in the 
world? I am sure that this could not be. 
Could it be that as one gets older and re-
mains single that they no longer feel the 
need to settle down? I don’t think this is 
true either. 
I feel like every available and single in-
dividual out there is currently citing the 
reason for their inability to marry is the 
increasing rate of divorce. Really? Seri-
ously, divorce has always been around. 
We just hear about it more often because 
of this new wave of self-entitlement 
and conceit in the world of “I need to 
be happy”. Yes, divorces are becom-
ing a quick and easy fix to life’s marital 
problems but this should not be a reason 
nor excuse for young people to NOT get 
married. I will now follow my tradition 
of listing all the great things about being 
married and I hope you single people out 
there can read this.
When you’re married, you can split the 
workload, the chores, the burden and re-
sponsibility (this is why you must carry 
your weight in a relationship- if it is one-

sided, it will surely not end well but it 
will certainly end.
Married people are never lonely (if you 
are married and lonely, take a second 
look at your relationship because there 
is something seriously wrong).
Marriage means having an eternal travel 
buddy, a best friend and an intimacy that 
is irreplaceable.
Being married is a spouse who can take 
a quick glance at you and surmise exact-
ly how you feel, what you are thinking 
and possibly if you are hungry or thirsty.
Marriage is being able to get your spouse 
to babysit while you go out for the eve-
ning with your friends.
Marriage is going grocery shopping and 
remembering to pick up your spouse’s 
favourite dessert or food (in my case 
cheese and/or cookies).
Being married is hard and challenging. 
It is difficult and requires tremendous 
amounts of patience, immeasurable 
diplomacy, continuous maintenance, 
and endless new beginnings. It’s like 
a never-ending tough mudder for rela-
tionships but it is totally worth it.  At 
the end of the journey when your chil-
dren/pets/surrogates/friends (whatever 
you decide to have or adopt) leave you, 
you will have each other. So, make sure 
you continue to work on your relation-
ship despite having children. You should 
ALWAYS love your spouse MORE than 
your children. 
Marriage is the ability to spend time 
apart as well as spending time together. 
You must be just as good at being sepa-
rate as you are at being together. Overde-
pendency is overwhelming and compla-
cency is extremely damaging and lonely. 
Everything in moderation- especially 
how you choose to spend your time.

Being married allows you to experiment 
with all the things you see in the movies. 
Romance is alive and well if you just try. 
I love it when I see the little hand-written 
notes my husband leaves me when he 
knows that I was agonizing over a proj-
ect or presentation or test or a new job. 
He always left little empowering mes-
sages and I can’t love him more for it. I 
try to sneak letters into his suitcase when 
he leaves on work trips and sometimes I 
will randomly do nice things for him for 
no reason at all. This is what marriage 
should be like. 
Marriage is being secure in the knowl-
edge that no matter what- there is no 
end to the relationship. It is about per-
manency and the feeling of stability and 
“home”. Marriage should be about the 
inability to ever escape out of a binding 
and sacred contract with the exception 
of these three reasons: infidelity, abuse, 
sexual dysfunction. 
So if you’re wondering “Why Marry, I 
don’t need anyone?” You are probably 
right. I didn’t need my husband when I 
married him but I needed the relation-
ship that made me a better version of 
myself. I can’t imagine who and what 
I would be right now if it wasn’t for 
my hubby. He continuously challenges 
me to rise above my expectations and 
achieve my goals. He helps me air on 
the side of caution and generously gives 
of his time, his emotions and himself. I 
pray that each person finds their better 
half so that they can understand what 
true marriage is like. You don’t need a 
spouse to be happy but it sure as heck 
helps!
Next time I will speak to the singles 
about how to nab that perfect match!
Smartignani 
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A small commentary on building a family.
By: Sylvia Martignani



I LOVE summer weather! It just makes me 
so happy to see the sun shining outside, the 
beautiful trees and flowers, the birds sing-
ing...how lovely. Nature is truly amazing.
The weather has major impacts on our mood 
and even motivation. Think about a rainy 
day: how motivated do you feel to work? 
Study? Clean? Do ANYTHING? Probably 
not much.
Now think of a sunny day. All we want to 
do is go out and have fun, garden, see new 
places, enjoy new foods, spend time with 
family and friends, etc.
It is amazing how the sun can make me feel 
so much happier. I have noticed that when 
it is sunny outside, I feel happier. I even 
feel more motivated to study! But when it is 
cloudy, I feel gloomy. I look outside, and all 
I want to do is sleep!
There is definitely a scientific correlation to 
this: several studies have shown that sero-
tonin, one of the neurotransmitters (or brain 
chemicals) that makes us feel happy, is 
stimulated by sunshine. So, more sun might 
mean that more serotonin is made and re-
leased, which makes us feel more relaxed 
and happy.
This is why a treatment modality for some 
types of depression can include light thera-
py, or going outside in the sunshine.
Now, does this mean we cannot possibly be 
happy if it is not sunny outside? Absolutely 
not! For me, I have found that reminding 
myself of the beauty of nature in general 
makes me feel more productive. For exam-
ple, rain means nourishment for grass and 
flowers. It means the flowers will grow. It 
even means that the roads get cleaner! It is a 
sign of the beautiful works of God.
It is really amazing how much pondering 
on the beauty of nature can help with mood 

changes or feelings of ‘ickiness’ when it is 
rainy or cold outside. Think of how won-
derful nature is. Think of how each season 
and the weather changes brings changes in 
nature, animals, trees, plants, and so forth. 
Think of how every weather condition is a 
reminder of LIFE: whether that be your life, 
plants, animals, or flowers. And life is beau-
tiful, in all seasons.

Trudeau’s Liberal government continues to 
lower the bar of governance.  With the recent 
$10.5 million payment to convicted terrorist 
Omar Khadr, Canadians are wondering how 
much lower they can go. It’s enough to make 
every day Canadians totally disengage with 
our political system. Perhaps this is one of the 
intentions of this recent abhorrent move on 
Trudeau’s part. 
If you are turning off and tuning out, I offer 
you another way. The Conservative Party 
will always be guided by its constitutional 
framework developed from the grassroots, 
up. These principles will form the foundation 
for policy under a Conservative government.  
· A balance between fiscal accountabil-
ity, progressive social policy and in-
dividual rights and responsibilities; 
· Build a national coalition of people who share 
these beliefs and who reflect the regional, cul-
tural and socio-economic diversity of Canada; 
· Develop this coalition, embracing our 
differences and respecting our tradi-
tions, yet honoring a concept of Can-
ada as the greater sum of strong parts; 
 · The Conservative Party will operate in a man-
ner accountable and responsive to its members; 
· A belief in loyalty to a sovereign and unit-
ed Canada governed in accordance with the 
Constitution of Canada and the rule of law; 
 · A belief in the equality of all Canadians; 
 · A belief in the freedom of the individual, includ-
ing freedom of speech, worship and assembly; 
· A belief in our constitutional mon-
archy, the institutions of Parlia-
ment and the democratic process; 
· A belief in the federal system of govern-
ment as the best expression of the diver-
sity of our country, and in the desirability of 
strong provincial and territorial governments; 
· A belief that English and 
French have equality of status; 
· A belief that the best guarantors of the 
prosperity and well-being of the people of 
Canada are: 1. The freedom of individual 
Canadians to pursue their enlightened and 
legitimate self-interest; 2. The freedom of 

individual Canadians to enjoy the fruits of 
their labour; and 3. The right to own property; 
 · A belief that a responsible government must 
be fiscally prudent and should be limited to 
those responsibilities which cannot be dis-
charged reasonably by the individual or others; 
 · A belief that it is the responsibility of in-
dividuals to provide for themselves, their 
families and their dependents, while rec-
ognizing that government must respond to 
those who require assistance and compassion; 
· A belief that the purpose of Canada as a 
nation state is to create a climate wherein 
individual initiative is rewarded, excellence 
is pursued, security and privacy of the indi-
vidual is provided and prosperity is guaran-
teed by a free competitive market economy; 
· A belief that Canada should continue its strong 
heritage of national defence, supporting a well-
armed military, honouring those who serve, 
and promoting our history and traditions; 
· A belief that the quality of the environ-
ment is a vital part of our heritage to be 
protected by each generation for the next; 
 · A belief that Canada should accept its ob-
ligations among the nations of the world; 
· A belief that good and responsible gov-
ernment is attentive to the people it rep-
resents and has representatives who at 
all times conduct themselves in an ethi-
cal manner and display integrity, honesty 
and concern for the best interest of all; 
· A belief that all Canadians should 
have reasonable access to quality health 
care regardless of their ability to pay;   
· A belief that the greatest potential for achiev-
ing social and economic objectives is under a 
global trading regime that is free and fair; and  
· A belief in the value and dignity of all hu-
man life.
If you believe in these principles, I invite you 
to join the Conservative Party at www.conser-
vative.ca. 
Costas Menegakis is the former Parliamen-
tary Secretary to the Minister of Citizenship 
and Immigration and can be contacted at 
info@aorconservative.ca.

Conservative Foundations  By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill
Summer!
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