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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

ال�ســـــرطـــــة 
الكندية ت�سدر 
 باأعتقــال 

ً
اأمرا

اأمــام م�ســـجد 
مبونرتيــــال 
ب�سبب خطبــة 
تدعوا لكراهية 
اليهــــــــــود

هــــــــــام.. 
اإجــــــراءات 
اأمنية جديدة 
داخل املطارات 
الكنديـــــــة 
للم�ســــافرين 
ايل الواليات 
املتحـــــــدة

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�سبة وخدمات �سريبية للأفراد وال�سركات

- ام�ساك دفاتر وح�سابات ختامية 

للأفراد وال�سركات

- تاأ�سي�س ال�سركات 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

يف اأول زيارة لـ »اندرو �سري« للكني�سة القبطية بعد فوزه:

»اأخرتت الكني�سة القبطية لأن الكني�سة يف م�سر قامت 

على الإ�سطهاد وهرب اإليها العائلة املقد�سة«
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َخْمَس  َم  وََقدَّ وَزَنَاٍت  اْلَْمَس  أََخَذ  الَِّذي  َفَجاَء   :)20  :25 »)مت 
وَزَنَاٍت أَُخرَ َقائاِلً: يَا َسيُِّد، َخْمَس وَزَنَاٍت َسلَّْمَتِني. ُهَوذَا َخْمُس 

وَزَنَاٍت أَُخُر رَبِْحُتَها َفْوَقَها«.
األميان،  حفظت  السعي،  أكملت  احلسن،  اجلهاد  جاهدت 
وأخيرا قد وضع لي إكليل البر، الذي يهبه لي في ذلك اليوم 
الرب الديان العادل. في مشهد مهيب ارتدي فيه املشاركون 
املالبس البيضاء، رغم مشاعر احلزن، التي لم تسيطر فقط 
كل  علي  وإمنا  كندا،  في  مبونتريال  مرقس  مار  كنيسة  علي 
احملبوب  أبينا  يومني  مدار  علي  اآلالف  ودع  املدينة،  كنائس 
القمص  أبينا  مبونتريال،  مرقس  مار  كنيسة  مالك  املتواضع 
أن  بعد  السماوية  األمجاد  إلى  انتقل  الذي  سعد،  بيشوي 
األسر  آالف  الطاهرتني  يديه  علي  وتربت  خدمته،  أيام  أكمل 
مبونتريال  مرقس  مار  كنيسة  شعب  من  والبنات،  واألبناء 

وغيرهم من أبناء الكنائس األخرى. 
الشمس  كضوء  املضئ  األبيض  احملبوب،  أبينا  وجه  كان 
،يشبه وجه املالئكة، سالم ونعمة الرب يسوع املسيح كانت 
تكسوه دائما. وفي وقوفه بخشوع و سكون تام في الهيكل 
أثناء القداس اإللهي أيقونة ترسم مالمح الوجود في حضرة 

الثالوث القدوس و صفوف السمائيني.
بابا  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  كلمات  هذه  كانت  و 
تعزية،  رسالة  في  املرقسية  الكرازة  وبطريرك  األسكندرية 
قال فيها قداسته: »املسيح يعزيكم في هذا الكاهن الوقور، 
بداية  من  واحملبوب  الوفير  والثمر  الهادية  الدمة  صاحب 
املبارك.  شعبها  وكل  مونتريال  وبركة  قبلة،  وما  الكهنوت، 
والشعب،  اآلباء  ولكل  الفاضلة،  ألسرته  تعزياتي  خالص 
عاملا أنه ترك ألجلكم مثاال يحتذي به في الدمة واإلخالص 

والتفاني واإللتزام«. 
جسد  بركة  ونوال  الوداع،  نظرة  بإلقاء  قامت  غفيرة  جموع 
ليتم  يومني،  مدار  علي  سعد  بيشوي  القمص  احملبوب  أبينا 
في   ،2017 يوليو   14 يوم  موضعه  إلى  الطاهر  جسده  نقل 
مخلصنا  حبيب  بيشوي  األنبا  العظيم  القديس  ذكري  يوم 

الصالح. 
أعمدة  أحد  يعد  سعد،  بيشوي  القمص  املتنيح  أبونا   -
علي  وللتعرف  املهجر،  بالد  و  مبصر  القبطية  الكنيسة 
السيرة الذاتية ودوره الروحي في حياة اآلالف، جنري احلوار 
مرقس  مار  كنيسة  كاهن  نصر،  فيكتور  أبونا  مع  التالي 
سعد.  بيشوي  ألبونا  الروحيني  األبناء  وأحد  مبونتريال، 

وكانت تفاصيل احلوار علي النحو  التالي:

- نبذة تاريخية
نوفمير 1931 في أسيوط،  أمني إسحق سعد في 15  ولد   -
عفيفة  تاسوني  ووالدته  سعد  اسحق  القمص  هو  والده 
صالح. تخرج من جامعة اإلسكندرية و عمل مدرسا و تزوج 
1975 رسمه مثلث  عام  أبريل   13 في  ثم  توفيق،  إيزيس  من 
مذبح  علي  قسا  الثالث  شنودة  البابا  املتنيح  الرحمات 
كنيسة مارجرجس بجزيرة بدران بشبرا بإسم أبونا بيشوي، 

واستمر في الدمة هناك مدة خمس سنوات.
أن يكتب  أبونا بيشوي على عاتقه منذ فجر خدمته  - أخذ 
بأحرف  الزمن  صفحات  علي  املسجلة  السماوية  سييرته 
تصنع شهادة أمام أبيه السماوي بفيض احملبة و ثمر البر، إذ 

سرت في الدمة – كما ذكر أستاذ نصحي ناروز أحد أبنائه 
الروحيني بكنيسة مارجرجس – »روح جديد و نهضة روحية 
ملتهبة فيما امتاز أبونا بيشوي باجلدية و األمانة في وداعة و 

حب و بذل نفسه في كل خدمة و مع كل إنسان«
في  للخدمة  بيشوي  أبونا  شنودة  البابا  قداسة  أرسل   -
معه  مصطحبا   1980 عام  نوفمبر   12 في  بكندا  مونتريال 
زوجته الفاضلة و ابنائه الثالثة ماجد وعماد وسامي )حاليا 

العظيم  القديس  دير  في  الراهب  فيلوباتير،  بيشوي  أبونا 
مار مرقس الرسول واألنبا صموئيل املعترف في دولة جنوب 

أفريقيا(.

- وضع أسس اخلدمة .. مدرسة أبونا بيشوي
و  بنفسه  مبتدئا  ميلك  ما  بكل  والكنيسة  الدمة  أحب   -
ملبيا لنداء الروح القدس الذي يلح على كل واحد منا »توبوا 
وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه 
أسس  وضع  في  كبيرا  ومجهودا  وقتا  وبذل   )19:3 )أع  الرب« 
في  الدمة  فلقبت  األرثوذكسية  جذورها  وتعميق  الدمة 
وتتلمذ  بيشوي.  أبونا  مبدرسة  مونتريال  مرقس  مار  كنيسة 
علي يديه أكثر من ثالثني راهبا وقسا في مونتريال و العديد 

من املدن والبالد احمليطة.

- »أمني« .. أمينا في اخلدمة والوقت واملال والصالة ....

اسحق  »أمني  اسم  حمل  الكهنوت  قبل  بيشوي  أبونا   -
أعلى  إلى  »األمانة«  دفع بفضيلة  إذ  أمينا كان  سعد«، حقا 
درجاتها...األمانة في الوقت، في املال، األمانة في الصالة وكل 
املمارسات الروحية، واألمانة في تكرمي القديسني في أعيادهم 
وصلوات العشيات، واألمانة في التعليم واإلرشاد...في افتقاد 

الرعية و نشر كلمة املسيح. 

- اإلرشاد الروحي .. منارة للفكر ونور املسيح
- وأكثر من كل هذا فصل كامل من حياة أبونا بيشوي، هو 
اإلرشاد الروحي والكنسي، حيث كان يشغل حيزا كبيرا من 
فكره الرعوي، وكان يسلك في حياته بهذا املنهج والتدبير، 
املؤسس علي الكتاب املقدس وفكر اآلباء. فالذي مزج بحكمة 
بني  و  اهلل  أمام  النفس  و سكب  الصالة  و  التأمل  حياة  بني 
الدمة و اجلهد و العرق كان قادرا على الفيض من ملء الروح 

على الكثيرين.  
- وعيه إذا باألمور الروحية وبالبرة العملية جعل من إرشاده 
للفكر  منارة  اإلرشاد  طالبني  إليه  وامللتجئني  للمعترفني 
الكثيرين..«اذكروا  حياة  في  املسيح  لنور  إضاءة  الكنسي، 

مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اهلل« 

- حكمة سمائية وأمور خفية وشفافية خاصة
من  سمائية  حكمة  هي  بيشوي،  احملبوب  أبينا  حكمة   -
رحمة  مملوءة  مذعنة،  مترفقة،  مساملة،  ثم  »طاهره،  فوق 
من  مداركها  تستوحي  الرياء«  و  البر  أثمارا صاحلة، عدمية  و 
التي  الروحية،  اللوة  وجلسات  والتأمالت،  الصالة،  أعماق 
رسمت  احلكمة  وهذه  شديدة،  ودقة  بانتظام  يقضيها  كان 
األسرة  مستوى  علي  املسيحي  للسلوك  واضحا  مسارا 
بيشوي  أبونا  احلبيب  أبونا  يتسم  كان  الفرد.  مستوى  وعلي 
ومعرفته  معه  تعامل  من  بها كل  بشفافية خاصة، شهد 

بأمور خفية كثيرة بسبب شفافيته. 

- كان حريصا على افتقاد شعب الكنيسة 
افتقاد  من  مينعه  عائقا  أي  اجلغرافية  املسافات  متثل  لم   -
وزيارة أي من أبناء الكنيسة، ولم يكن ينتظر أن يطلب منه 
أحد زيارته، وكان يسرع بافتقاد أسر املهاجرين اجلدد، مقدما 
الكتاب  بقراءة  زيارته  يبدأ  الراعي،  وصورة  حانية  أبوة  لهم 
املقدس ويعرض عليهم برامج الكنيسة الروحية وخدماتها 
وأنشطتها، جاذبا إياهم لاللتصاق بالكنيسة جسد املسيح. 

- احلفاظ علي متاسك البيوت املسيحية من االنقسامات
- أبونا بيشوي لم يترك بيتا تشوبه االنقسامات العائلية، بني 
الصالة  ويبذل كل جهد مع  إال  واألبناء،  الوالدين  أو  الزوجني، 
والكنيسة  املسيح  نحو  أعينهم  وجذب  البعيدين،  وارجاع 
واألسرار املقدسة. وإرشاده الروحي كتابي باحلق، مبني علي 
كلمات  لسانه  علي  تترك  قلبه  ووداعة  والصوم،  الصالة 
سماع  إلى  متضايقة  نفس  كل  جتذب  باحملبة،  مملوءة  رقيقة 

صوت املسيح. 

- منوذج حي لعمل الروح القدس في الكنيسة
أبونا بيشوي انغمس إلى عمق األسرار الكنسية ببصيرة   -
لعمل  حي  منوذج  خلفه  تاركا  كبير  كنسي  وعي  و  روحية 
الروح القدس املستمر في الكنيسة. ففي تالوته للصلوات 
شارحا  واضح  بصوت  قراءتها  علي  يحرص  كان  الليتورجية 

انتقال القمص بيشوي سعد .. أحد أعمدة الكنيسة املصرية وكنائس املهجر لألمجاد السماوية
- أبونا فيكتور نصر كاهن كنيسة مار مرقس مبونتريال في حوار عن أبيه الروحي:

- وضع بأمانة وحزم أسس اخلدمة الروحية في مونتريال .. وتتلمذ علي يديه أكثر من 30 راهبا وقسا
- حياته ومضات حب و بذل و عطاء ..مشرقة بنور املسيح ..متطلعة باشتياق إلى مسكن الرب إذ لم يستطع ضعف اجلسد أن يضعف 

روابط احلب بينه وبني املذبح
- »أمني« كان أمينا في الوقت واملال والصالة وكل املمارسات .. ومنهجه في اإلرشاد الروحي جعله منارة للفكر الكنسي وإضاءة لنور 

املسيح و مجد إجنيل امللكوت في حياة الكثيرين
- عشق افتقاد شعب الكنيسة جسد املسيح .. بذل اجلهد والصالة واإلرشاد للحفاظ علي متاسك البيوت

- خدم 5 سنوات الكنيسة في مصر .. قبل أن يأتي لكندا ليخدم في كنيسة مونتريال 37 سنة
أجري احلوار في مونتريال: عبد املسيح يوسف

التكملة ص 14
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 ابرام مقار

اأحداث 14 و 15 .. و 23 يوليو

يف �لر�بع ع�سر من يوليو �حلايل قام �سخ�ض بالت�سلل ب�سالح �أبي�ض 

�سائحات  �ستة  وطعن  �لغردقة،  مبدينة  �سياحي  منتجع  �ساطئ  �إيل 

�لأربعة  وي�سيب  �ملانيتني  �سائحتني  ليقتل  خمتلفة،  جن�سيات  من 

عيد  عبد�لرحيم  حممد  �ملو�طن  قام  �ليوم  نف�ض  ويف  �لأخرين. 

�إبر�هيم، بقتل �أبنه يف منطقة حي �ل�سالم مبدينة منفلوط عرب �إطالق 

�لنار عليه من �سالح ناري و�أمام �ملارة ب�سبب دفاع �لأبن عن و�لدته 

وحماولته �إبعاد �لأب ومنعه من �لإعتد�ء عليها. ويف نف�ض �ليوم قام 

�سائق بالإ�سكندرية بقتل زميله ب�سالح ناري ، ثم �أطلق �لنار على 

نف�سه، خلالف بينهما على 200 جنيه. و�أي�سًا ويف �لر�بع ع�سر من 

يوليو، هاجم 4 م�سلحني ملثمني �سيارة �سرطة بالبدر�سني، و�أطلقو� 

�سرطة  �أمناء  �ثنني  فقتلو�  �ل�سرطة  �سيارة  بد�خل  من  علي  �لنار 

وثالث جمندين، و�لقو� بجثثهم خارج �ل�سيارة قبل حرقها ثم قامو� 

بالفر�ر. ويف �سباح يوم �خلام�ض ع�سر من يوليو، دخل �ساب كني�سة 

حار�ض  علي  و�أعتدي  بالإ�سكندرية،  وبول�ض  بطر�ض  �لقدي�سني 

بالرقبة. كل تلك  �أ�سباب لي�سيبه بجرح عميق  �أية  �لكني�سة بدون 

�ل�سبت،  �إيل �سباح  �حلو�دث �لدموية متت فقط من �سباح �جلمعة 

تلك  ومرت  ��سبوعني  تقريبًا  مر  وها  فقط.  �ساعة   24 مدة  يف  �أي 

�أنتف�ض  جمتمع  ول  �نزعجت  �سلطة  فال  �لكر�م،  مرور  �حلو�دث 

ردً� علي هذ� �لكم من �لعنف يف �ملجتمع. ومن �ملفارقات �أن تلك 

�لإحتفال  من  و�حد  �أ�سبوع  قبل  تاأتي  و�ملتتابعة  �لعنيفة  �حلو�دث 

�ل�سلطة  لتكون خري تعبري عن حال  يوليو،   23 لـ   65 �لـ  بالذكري 

�لتي حتكم م�سر منذ ذلك �لوقت، و�لتي ل يعنيها حل �مل�سكالت، 

ل يعنيها كثريً� �ل�ساأن �لد�خلي ، ل يعنيها 

بل ل  �لبع�ض،  بع�سه  �ملجتمع جتاه  عنف 

�لأ�سا�ض،  من  �مل�سكلة  مو�جهة  تريد 

�لتقارير  تتحدث  �أن  غريبًا  يكن  فلم 

حاول  من  �أن  عن  �خللل  بنف�ض  �لر�سمية 

�لقدي�سني  كني�سة  حار�ض  علي  �لإعتد�ء 

�ل�سائحات هو  تل عقليًا«، و�ل�سخ�ض �لذي طعن  هو �سخ�ض »خمخُ

�أو �لتقارير �لأولية للد�خلية عن �حلادث  تل عقليًا«، بل  �أي�سًا »خمخُ

�لإرهابي بالبدر�سني �أ�سارت �إيل �نه تبادل لإطالق �لنار بني �ل�سرطة 

�لفر�ر،  علي  �إجبارهم  يف  جنحت  �ل�سرطة  قو�ت  و�أن  و�لإرهابيني 

قتل  �أن  و�حلقيقة  �لكالم.  هذ�  �سحة  عدم  �لو�قعة  فيديو  ليظهر 

وقتل  بال�سارع،  للمارة  تام  �سمت  و�سط  �سرطة  لأفر�د  �أرهابيني 

بكني�سة  م�سيحي  قتل  وحماولة   ، �ساطئ  علي  ل�سائحات  �سخ�ض 

�لإنكار  ولي�ض  �لدر��سة  ت�ستحق  ظو�هر  جميعها  لأبنه،  �أب  وقتل 

تكفر  �لتي  �لدينية  �خلطابات  باأن  نعرتف  �أن  وعلينا  و�لتعتيم. 

�لأجانب لن تفرز لنا �إل حماولة �لقتل �لتي حدثت بالغردقة ، و�أن 

�لقدي�سني  كني�سة  حار�ض  قتل  حماولة  �إل  تفرز  لن  �لأقباط  تكفري 

�أن يكفر �أجهزة �لدولة نف�سها ليقتل  ، ومن يكفر ما �سبق ي�ستطيع 

قبول  ميكن  ل  وغريها.  �لبدر�سني  يف  و�جلي�ض  �ل�سرطة  من  �أفر�دً� 

وت�سددً�  وكر�هية  عنفًا  يزد�د  فاملجتمع  و�لالمبالة،  �ل�سمت  هذ� 

ودموية، ولو مل نبد�أ يف خطو�ت �حلل وتفكيك تلك �لقنبلة قبل 

�لإنفجار فاأن �لقادم �أ�سوء، هذ� �إذ� ع�سنا للقادم!

اقرأ في هذا العدد ايضاً
األب »فيكتور نصر« يتحدث 
املتنيح  عن  نيوز«  »جود  لـ 
...... بيشوي سعد  القمص 
............................. ص 2 & 14

زوجك  مع  التصرف  طريقة 
»مدمن املوبايل« ....... ص 10

مقبرة  اقامة  رفض 
للمسلمني في بلدة سانت 
أبولينير في كيبيك .... ص 9

سلمان  بن  انتزع  هكذا 
عمه  ابن  من  العهد  والية 
»محمد بن نايف« ....... ص 8
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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 
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for a limited time

Free 
Teeth Whitening*
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Free Consultation
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call for details
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  Dr.	Juliana	Gorja	
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Welcome	
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20%	Discount	
  Free	Deliveries		
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Coupon	–	$5	OFF	
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(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	
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Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
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					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	
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					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
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Details	in	store.	Limit	one	per	customer	
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تقريبا  ألنه  واطمئنانا،  لفخرنا  مصدر  هو  دائما 
دون  املصريني  كل  متثل  التي  الرئيسية،  املؤسسة 
االستقرار،  وعدم  اخملاوف  ومتثل سندهم ضد  متييز، 
إنه اجليش املصري العظيم، مصنع الرجال، وبوتقة 
الهوية املصرية العظيمة. هذه املؤسسة املصرية 
العريقة، اجليش املصري، يشعرك بالسعادة والرهبة 
عندما تشاهد جنوده البواسل وضباطه الشجعان، 
يدافعون عن كل حبة رمل من أرض مصر املقدسة. 
عبد  الرئيس  افتتاح  مع  الفخر،  هذا  بكل  شعرت 
جنيب  محمد  الرئيس  لقاعدة  السيسي  الفتاح 
العسكرية في منطقة احلمام القريبة من مرسي 

مطروح علي احلدود بني مصر وليبيا.
جنيب  محمد  الرئيس  قاعدة  افتتاح  أن  ويبدو 
العسكرية باحلمام يحمل عدد من الرسائل القوية 
سياسيا وجيوبولتكيسية. فقد شارك في حضور 
القاعدة العسكرية عدد من قيادات الدول العربية 
منهم الصديقي الوفي الشيخ محمد بن زايد وزير 
الدفاع اإلماراتي وولي عهد أبو ظبي، وعدد من كبار 
املسؤولني في السعودية والبحرين واملشير خليفة 

حفتر مسؤول اجليش الليبي األول.
العسكرية،  قاعدة محمد جنيب  افتتاح  يعبر  ورمبا 
السيسي،  الرئيس  من  رسمي  غير  إعالن  عن 
حليفة  عن  مصر  مع  احلليفة  الدول  مسؤولي 
جديد، يضم مصر والسعودية واإلمارات والبحرين 
رسمية،  بصورة  تعلن  لم  أخري  دول  ورمبا  وليبيا، 
احلقيقي  العمق  هم  املصري  اجليش  أن  قوامه 
القومي املصري، ومصر هي  واالستيراتيجي لألمن 
ومن  العربي،  القومي  لألمن  االستيراتيجي  العمق 
ثم فاجليش املصري العظيم، هو املدافع عن األمن 
جيشا  العربي،  القومي  واألمن  املصري  القومي 

عظيما مدافعا عن األمن واالستقرار.
ألول  واضحة  السيسي  الرئيس  رسالة  كانت  لقد 
مرة، للدول التي تتدخل في الشأن الداخلي املصري، 
الرئيس السيسي  دويلة قطر، حيث حتدث  وحتديدا 
يأكله 100 مليون مصري في يوم  أن ما  كثيرا عن 
واحد، ال تستطيع أن توفره دول مجاورة، أو ما تبنيه 
مليوني  حدود  في  الدخل  حملدودي  شقق  من  مصر 
دولة  سكان  تعداد  مبراحل  يتجاوز  سنويا،  شقة 
املليارات  وتدفع  والنفيس  الغالي  تبذل  صغيرة 

للتدخل في الشؤون املصرية. 
ظل  في  خاصة  للردع،  واضحة  رسالة  هذه  كانت 
املليون  تعدادها  يتجاوز  ال  التي  قطر،  استعانة 
أنه  إال  نظامي،  جيش  لديها  أن  ورغم  نسمة، 
وال  له،  تاريخ  وال  سجل  ال  آالف،  عدة  من  جيش 
حال  بأى  مقارنته  ميكن  وال  له،  راسخة  عقيدة 
سندا  دائما  كانت  عريقة،  مبؤسسة  األحوال،  من 
منذ  املصرية  الدولة  والستقرار  املصري،  للشعب 

أزل السنوات، إنه اجليش املصري العظيم.
ال يستطيع أن ينكر أى شخص، أن اجليش املصري، 
والذي ميثل بوتقه لكل املصريني، فكل بيت مصري 
جتنيد  فترة  أمضي  قد  أخ،  أو  اب  أو  أبن  األقل  علي 
وخدمة الوطن، ألنه جيش كل املصريني. ويصعب أن 
نعدد اجنازات جيش مصر الوطني، ويكفي انه حمي 
عام  في  ثورتني  بعد  السقوط،  املصرية من  الدولة 
2010 و2013، كانت كفيلتني بالقضاء علي الدولة 
املصرية، في ظل تدبير وتدخل قوى ودول شر منها 
ايديولوجيات  لها  إرهابية  وجماعات  وتركيا  قطر 
في  والية  مجرد  وتعتبرها  املصرية،  الهوي  تتجاوز 

امبراطوريةخالفة أكبر.
التاريخ،  فترات  معظم  فى  املصرى  اجليش  ويعد 
من أقوى و أعرق جيوش العالم. وتاريخه ممتد منذ 
احلضارة الفرعونية، وحتى نصر حرب أكتوبر اجمليدة 

عام 1973. 
ولذا كان من الطبيعي أن يهتم الرئيس السيسي 
خالل  املصري  للجيش  النوعية  الكفاء  برفع 
القوات  جنحت  حيث  املاضية،  الثالث  السنوات 
نوعية  بضربات  القيام  في  املصرية  املسلحة 
وفي  ليبيا،  درنة في  اإلرهابية في  اجلماعات  جليوب 
وليبيا،  مصر  بني  احلدود  علي  الغربية  الصحراء 
الكبيرة  والتضحيات  العظيمة  اجلهود  عن  فضال 
ملواجهات  املصري في سيناء  اجليش  يقدمها  التي 

دول وجماعات الشر اإلرهابية في سيناء.
شبكة  أعلنت  عندما  للفخر،  مصدر  كان  ولذا 
العالم  جيوش  أقوى  تصنيف  عن  اليوم  روسيا 
وجاء   ،»Global Fire Power« موقع  به  قام  الذي 
والعاشرة  عربيا،  األولي  املرتبة  في  املصري  اجليش 
 50 علي  التصنيف  واعتمد   ،2017 لعام  عامليا 
تنوع األسلحة وتطورها،  للتصنيف، منها:  معيارا 
باإلضافة إلى املرونة اللوجيستية للقوات والتعداد 

السكانى وغيرها. 
العربي  الترتيب  في  األول  املركز  في  مصر  وجاءت 
السعودية  من  كل  وتبعها  العربية،  للجيوش 
واجلزائر وسورية واملغرب. في حني، جاءت مصر في 
ممثلة  األولي  اجليوش  وكانت  عامليا،  العاشر  املركز 
في: الواليات املتحدة، روسيا، الصني، الهند، فرنسا، 

بريطانيا، اليابان، تركيا، أملانيا، مصر.
يتنازعا  أصبحا  حلفني  هناك  أن  الواضح  من 
السيطرة علي املنطقة العربية الشرق أوسطية، 
والسعودية  مصر  يضم  حلف  في  يتمثل  األول 
وتتحالف  مباشرة،  وليبيا  والبحرين  واإلمارات 
معه بصورة غير معلنة حتى اآلن، األردن والكويت 
واملغرب واجلزائر. وحلف ثاني يضم دويلة الشر قطر 

وتركيا وإيران. 
املتفرج،  موقف  تقف  فهي  األمريكية  اإلدارة  أما 
ويحاول التاجر ترامب أن يحصل علي احلد األقصي 
من املكاسب والصفقات من كل من احللفني علي 
حدا، فأمريكا ال تبحث إال عن مصاحلها، بعيدا عن 
أى صراع بني الشيعة والسنة، أو بني الدول الراعية 
لإلرهاب  احملاربة  والدول  وتركيا،  قطر  مثل  لإلرهاب 

وفي مقدمتها مصر حتديدا.
أن  تركيا،  وحليفتها  قطر،  الشر  دويلة  وتعرف 
في  يتمثل  املصرية،  الدولة  لقوة  الفقري  العمود 
تورط  وقائع  برزت  هنا  العظيم.  الوطني  جيشها 
قطر في مخطط إسقاط الدولة املصرية، موثقة 
املنظورة  اجلنائية  القضايا  من  العديد  أوراق  ضمن 
جانب  من  مرصودة  وبوقائع  املصرية،  احملاكم  أمام 

أجهزة جمع املعلومات املصرية.
املصري،  واجليش  الدولة  ضد  كثيرا  قطر  وتورطت 
وهناك قضية تخابر أعضاء في جماعة اإلخوان مع 
قطر، التي صدرت بها أحكام إدانة بحقهم وبحق 
القطري  االستخبارات  بجهاز  العاملني  من  عدد 
باملليارات  قطر  متويل  عن  فضال  اجلزيرة.  وبقناة 
اجهاد  أجل  من  سيناء،  في  اإلرهابية  للجماعات 

الدولة املصرية واجليش املصري العظيم.
رسالة قاعدة محمد جنيب، التي أبرزت مظاهر قوة 
قطر،  مقدمتها  وفي  الشر،  لقوى  املصري،  اجليش 
إقليمية  مكانة  وتتبوأ  إقليمية،  قوة  مصر  بأن 
مصر  وأن  الشاملة،  القوة  معايير  وفق  ودولية 
محاوالت  أو  تدخل  أى  علي  اآلن  بعد  تصمت  لن 
مصر  استقرار  من  للنيل  قطر  جانب  من  شريرة 
استيراتيجيا  عمقا  تعتبر  أن مصر  كما  وشعبها، 
لألمن القومي العربي في استرداد لدورها التاريخي 
مثلما قامت به في حروب فلسطني و1956 و1967، 

و1973، وحرب حترير الكويت الشقيقة.

قاعدة حممد جنيب الع�سكرية .. 

و�سيا�سة الردع امل�سرية 

لدول ال�سر
مونتريال – عبد املسيح يوسف

عندما  املُبكرة،  طفولتك  تذكر  هل 
نفسك  وتعتبر  العالم  متلك  ُكنت 
وكل  بك  يُحيط  ما  لكل  ُمستحقا 
هل  شروط؟  دون  عليه  حتصل  ما 
كل  لك  يوفر  عاملك  كان  كيف  تذكر 
ما حتتاج بدًءا بوصول كل احتياجاتك 
كاملة عندما ُكنت في رحم والدتك، 
اجملاني  أمك  حليب  بتوفر  مرورًا 
توفير  إلى  بعد والدتك، وصوالً  ألجلك 
بتلبية  ويقومون  أشخاص يخدمونك 

شؤونك  على  والقيام  احتياجاتك 
العالم؟  هذا  إلى  قدومك  حلظة  منذ 
من  بك  احمليطني  أن  كيف  تذكر  هل 

مشاعر  عن  تتنازل  جعلوك  سًنا  األكبر  األشخاص 
استحقاقك لكل ما يحيط بك حني ُكنت حتاول أخذ 
شيء ثم مينعونك عن أخذه، أو حني كنت تطلب شيًئا 
فيأتيك ردًا من نوع: »من أين لنا يا حسرة؟!«، أو«كيف 
سندفع تكاليف ذلك؟«، أو«هل تظن أننا منلك منجم 
وكيف  املصروفات؟«،  هذه  حتمل  نستطيع  كي  ذهب 
أدى ذلك بالتدريج إلى غرس مشاعر احلرمان في عقلك 
غير  السلبية  البرمجة  هذه  أن  تعلم  وهل  الباطن؟ 
املقصودة هي السبب في حرمانك اليوم من الوصول 
من  األموال  تبخر  وفي  تستحقه،  الذي  الثراء  إلى 

محفظتك قبل أن تستريح وقتا كافيا في جيوبها؟
يؤكد املتخصصون بعلم الثراء؛ وعلى رأسهم املُدرب 
األمريكي »تي هارف إيكر« مؤلف كتاب »أسرار عقل 
املليونير« أن الثراء املالي ليس حكرًا على مخلوق دون 
الوصول  في  متساوية  فرًصا  منلك  جميًعا  وأننا  آخر، 
نتبع  أن  شرط  نحتاجه  الذي  الثراء  مستوى  إلى 
وال  الثراء،  بعلم  املرتبطة  والقواعد  القوانني  بعض 
عالقة لألمر باملستوى املادي ألهل اإلنسان أو بلده أو 
البيئة اجمُلتمعية التي عاش فيها؛ ولذا نرى أشخاصا 
ُولدوا في بيئات ومجتمعات يطحنها الفقر لكنهم 
صاروا أثرياء، ومنهم من يفقد ثروته وصوالً إلى حدود 
من  ثريًا  ليعود  يستردها  لكنه  ومّرات  مّرات  اإلفالس 
 – تعلم  هل  القوانني،  بتلك  العمل  يُتقن  ألنه  جديد 
األمريكية،  املتحدة  للواليات  احلالي  الرئيس  أن  مثالً- 
العالم  في  ثراء  األعمال  رجال  أكثر  من  يُعتبر  والذي 
األعوام  خالل  أفلس  الرئاسة  منصب  تقّلده  قبل 
ثروته  استرد  بل  يستسلم،  ولم  مّرات  سبع  املاضية 

من حتت الصفر في كل مرة! هل أنت من 
أولئك الذين يعتبرونه شخًصا معتوًها 
مثل كثيرين وتظن أنك أذكى وأكثر وعًيا 
فأنت  كذلك  األمر  مادام  منه؟  ونباهة 
مستوى  إلى  الوصول  تستطيع  أيًضا 
الثراء  قوانني  اتبعت  إذا  أكثر  ورمبا  ثرائه 
الكونية املُتاحة مجانًا لكل البشر دون 

استثناء.
من  االقتراب  خطوات  من  خطوة  أول 
بأنك حتبه  االعتراف لنفسك  الثراء هي 
الثراء  بعلم  املتخصصون  به،  وترغب 
بصداقته  ترغب  املال بشخٍص  يُشّبهون 
شخًصا  أن  تتوقع  هل  منك،  واقترابه 
كوارث  أسباب  من  وتعتبره سبًبا  باستمرار،  تشتمه 
سيقترب  والفساد  الشر  ُسبل  من  وسبيالً  الكون، 
إذا  أنك  حقا  تتصور  هل  بصداقتك؟  ويرغب  منك 
نعمة  واعتبرته  وبّجلته،  »الفقر«  عدّوه  مدحت 
الفردوس  إلى  الوصول  سبل  من  وسبيالً  عظيمة، 
األعلى سيسعى نحوك وميد يده ملصافحتك؟ ال حتلُم 
حتى بذلك، الكون الذي نعيش فيه ال يقبل اجمُلامالت 
وال يفهم لغة االزدواجية، ما تعتقده وتفكر به وتؤمن 
به وتركز عليه باستمرار هو ما سيتجلى في حياتك 
غاية  نقطة  إلى  االنتباه  عليك  لكن  العكس،  وليس 
في األهمية؛ وهي التحرر من مشاعر احلرمان جتاه املال، 
تفعل  ال  لكن  صداقته،  انشد  اعشقه،  باملال،  ارغب 
وانعدام  بالقلة  والشعور  احلرمان  ذبذبات  بينما  ذلك 
من  املزيد  ستجذب  ألنها  دماغك  من  تتدفق  الوفرة 
الفقر والديون، الطوة الثانية هي الشعور باالمتنان 
سمعك؟  متلك؟  ماذا  بالفعل..  اآلن  متلكه  ما  جتاه 
تصفح  إمكانية  الكتابة؟  على  قدرتك  بصرك؟ 
املالبس  يومًيا؟  أكثر  أو  وجبة  تناول  اإلنترنت؟  شبكة 
الذي  تنام عليها؟ السقف  التي  ترتديها؟ اخملدة  التي 
يظللك ويحميك من التشرد في الشوارع؟ كل هذه 
واالمتنان  والتقدير  الشكر  تستحق  وغيرها  النعم 
يوم  كل  اكتب  منها،  محرومني  غيرك  كثيرين  ألن 
عشرة أشياء في عاملك تشعر جتاهها باالمتنان على 
صفحات دفتر صغير قبل نومك أو بعد استيقاظك، 
مبرور الوقت سيتسع مدى رؤيتك للوفرة احمليطة بك، 
بدأ  الكون  أن  كيف  ستلحظ  قليلة  شهور  وخالل 

يرسل لك املزيد.

كلنا ُوَلدنا اأثرياء

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــ�دة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
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- مراجعة االدوية
- توصيل مجاني لألدوية 

- نقبل جميع انواع التأمني
- خصم خاص لكبار السن

MOSTAR MEDICAL PHARMACY

Dimiana Botros, 
R. Ph, BscPhm, CDE

 دوال أندراوس 

بالسيارة تصدر أصواتا غير  والدتي حني فوجئت  لزيارة  كنت في طريقي 
طبيعية كما لو كانت على وشك أن تتفكك إلى أجزاء، كما أضاءت ملبة 
صفراء في التابلوه أمامي مما تسبب لي في بعض االنزعاج. ونظرا جلهلي 
التام بأمور السيارات فقد سارعت باالتصال بزوجي الذي نصحني بالتوجه 
في احلال إلى امليكانيكي. وهناك ألقى الرجل نظرة سريعة فاحصة علي 
السيارة ثم أخبرني أن املسألة ليست خطيرة وأنه يستطيع تصليحها 
في خالل ساعات إن كنت أستطيع االنتظار.  لم يكن أمامي خيار آخر، 
فقررت أن أنتظر. اخترت أكثر الكراسي نظافة وجلست عليه ثم أمسكت 

بإحدى مجالت السيارات املنتشرة في املكان ألتصفحها٬ غير أنني لم ألبث 
أن سئمتها بعد ثوان معدودات فألقيتها جانبا وأنا قلقة من أن يصيبني 

امللل بانهيار عصبي. حلظات وإذ بعاملني قد أقبال لتصليح السيارة التي تقف أمامي مباشرًة فأخذت أتسلى 
ووجدت  األدوات.  صندوق  بتجهيز  اآلخر  انشغل  حتتها،  ومتدد  السيارة  برفع  أحدهما  قام  وبينما  مبراقبتهما. 
بصري مثبتا علي الصندوق مبا يحويه من مفكات ومفاتيح وعدة. فكل هذه األدوات علي مختلف أحجامها 
ومقاساتها لها استخدامها الاص بها واملناسب للعمل الذي تؤديه وال ينفع أن تستخدم إحداها بدالً من 
األخرى. وإذا حاولنا أن نستخدمها في غير العمل الذي خصصت له فنحن بذلك إمنا نضيع وقتا وجهدا ال 

طائل من ورائهما.
علي املستوي اإلنساني أيضا كل واحد فينا ميتلك صندوق أدواته التي هي مواهبه ومهاراته.. والتي تؤهله 

للتفرد والتميز متي أحسن استغاللها وتوظيفها في العمل املناسب لها.
من حوالي سبع أو ثمانية أعوام كان لي زميل عمل يعمل بقسم املبيعات. وقد قرر هذا الزميل فجأة تقدمي 
استقالته بغرض استكمال دراسته اجلامعية. كان من املمكن أن يكون البرعاديا لوال شيئني أولهما جناحه 
الكبير كخبير مبيعات وثانيهما سّنه التي كانت قد تخطت المسني بعدة أعوام.. كان الرجل على وشك 
اإلحالة إلى املعاش وكان إقدامه على تلك الطوة يعني أن يفقد كل مستحقاته.. مما أصابنا جميعاً بالذهول 
وأشعرنا بأنه قد جن. وبينما أنا أحتدث معه عن هذا القرار قال: “آن األوان لكي أستفيد من موهبتي وأصقلها 
بالعلم”. فسألته باسمة: “وما هي موهبتك تلك التي تريد تركنا ألجلها؟”  قال ببساطة ودون أن يدري بأنه 
يلقي في مسامعي بقنبلة تزيد من حيرتي: “حسن اإلصغاء”.  “لقد أصابه البل بكل تأكيد” هكذا قلت 
في نفسي، ويبدو أنني لم أستطع مداراة ما دار بخلدي إذ وجدته يبتسم ثم شرع يخاطبني كما يخاطب 
األطفال وقال لي موضحاً: “منذ صغري وأنا أحب أن أستمع لآلخرين وهم يتحدثون عن حياتهم وعن أنفسهم 
ومشاكلهم. وكنت دائماً أشعر بالتعاطف معهم وأود لو  أملك عصا سحرية أستطيع بها مساعدتهم 
على التغلب على ضيقهم ومتاعبهم.. ففكرت أن أزاول مهنة الطب النفسي. ولكن الظروف لم تسمح لي 
أبدا بتحقيق هذا احللم. ووجدت نفسي مع األيام أجنرف بعيدا عنه خاصًة بعد أن أصبحت مسؤوال عن أسرة 
وأطفال. لدرجة أنني أصبحت أزاول مهنة -على النقيض من موهبتي - متاما كلها كالم . ولكن اآلن بعد أن 
تخرج األوالد وتركوا البيت راودني ثانيًة احللم القدمي وسوف أعاود دراسة علم النفس.. ومن يدري رمبا أصبح 
مشهورا ذات يوم! “.  وكأنه كان ينطق بنبوءة.. فقد سمعنا بعد ذلك أنه حقق جناحا منقطع النظير وصار 
اسمه يتردد على كل لسان ويقصده الناس من كل حدب وصوب.  واليوم كلما تذكرته ضحكت من غبائي 
الذي دعاني ألن أستهتر مبوهبة ما أي كانت. لقد أدركت حينها أن نوع املوهبة ال يهم وال قدرها وال حجمها ما 
يهم حقا هو أن نعرفها ابحث في صندوق أدواتك عن الشئ الذي حتب أن تفعله.. اكتشفه، اصقله ووظفه 

التوظيف السليم.. وهذا ببساطة هو سر النجاح. 

إلى سيدة ُعرس صومنا املبارك!�سندوق الأدوات
بقلم: عـادل عطيـة

يا سيدة مدينة »البشارة املُفرحة«!
املقفرة  األرض  على  ولدِت  من  يا 

الكرامة،
جبل  على  ـ  بإنكسار  ـ  واملرتفعة 

اجلليل الشامخ باملهانة:
.. نوراً لسبط يهوذا األمم!

.. وملحاً لنسل داود الشعوب!
.. ومجداً لألرض التي لم يكن يخرج منها شيء 

صالح!
اسمحي لنا، يا أشرف نساء العاملني..

شرف  مائدة  على  زهدنا  ُعرس  إلى  ندعوِك  أن 
أمومتك،

وعن إرادة التسبيح مع أليصابات، نسيبتك..
بأنشودة: »مباركة أنِت في النساء«.

يا سيدة ُعرس صومنا املبارك!
التفِت إلى عري عارنا املشني..
فبسبب خطايانا املتوحشة،

نضبت مباهجنا، وما انتهى العمر..
أجراننا احلجرية املتسعة،

املمتلئة  احلياة  من  فارغة  صارت 
بأطايب اهلل،

إلى طريق  يقودنا  إلى من  وأفتقرنا 
البركة، والير.

قولي لنا، يا أم يسوع..
ُعرس  في  كما  ـ  الفريدة  عظتك 
لكم  قال  »مهما  ـ:  اجلليل  قانا 

فافعلوه«..
وأطلبي من الرب،

أن تأتي ساعته بالرحمة، والنعمة املتفاضلة؛
فُيصّير بأعجوبة محبته الفياضة،
ومبساندته لضعف إمياننا الصادق..

ماء دموعنا التي تنزف بال توقف، 
إلى: توبة، وخالص، وفرح احلياة..

فمجد اهلل،
يتجلى على لسانِك..

ويُبهج هؤالء الذين أنتظروا بصبر: أن تأتي أفراح 
الالص..

واملعاناة،  الطيئة،  درب:  على  خسرها  من  إلى 
واأللم!

Call now to order
Unlimited Canada and USA 

Home Phone
For limited time

Only $11.99 month*

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

•	No contract
•	No Credit Check
•	No Hidden fees
•	Free Smart Phone app

All home phone features (Voice mail, Caller ID, 
Call waiting, Call

forward, Three-way conference Call, 
SMS forwarding, Call ID Blocking)

One-time registration fees 
for only $50 CAD    

 Call to order now 
Easy phone pro

1 855-372- 0677
Arabic customer care

1-844-355-6939
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

Condominium 
 اعلنت toronto real estate Board أن 8,223 وحدة Condominium مت املعاملة عليها من خالل 
نظام MlS فى الربع الثاني لعام 2017. ومتثل هذه النتيجة انخفاض قدرة 8 في املائة باملقارنة 
مببيعات الوحدات املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام 2016 حيث كانت عدد الوحدات املباعة 
8,942 وحدة.   و على الرغم من انخفاض املبيعات للمنازل إال أن الشقق اململوكة كانت اكثر 

صالبة وصمود واألكثر بيعا.
زاد متوسط سعر الوحدات 28.1 في املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، وكان متوسط 
السعر  متوسط  كان  فقط  تورونتو  مدينة  وفي  دوالر،   532,032 املناطق  كل  البيع شامال  سعر 

66,513 دوالر.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

2017 2016

Sales Average Price Sales Average Price

 Total
TREB

8,223  $532,032 8,942  $415,454

 Halton
Region

277  $510,785 292  $439,428

Peel Re-
gion

1,153  $403,977 1,171  $304,164

 City of
Toronto

5,878  $566,513 6,291  $442,834

York Re-
gion

742  $502,764 988  $390,301

 Durham
Region

152  $389,371 182  $299,216

 Other
Areas

21  $258,410 18  $253,300

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف 
اجيب عليها تباعا.
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BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

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

رغم هبوط أسعار العقارات في تورونتو وضواحيها بنسب تترواح مابني 10 %12- اال ان األسعار مازالت في غير متناول قطاعات كبيرة 
من الراغبني في الشراء. وللتغلب على هذه املشكلة انصح بالشراء في مناطق تبعد قليال عن تورونتو وضواحيها فما زالت األسعار في 
بعضها معقولة. فهناك مدن صغيرة في الشمال والشرق ميكن الشراء والسكن فيها بأسعار تقل كثيرا عن مثيالتها في تورنتو ولكن 
املوضوع يحتاج الى القليل من الدراسة قبل البت في ذلك. فطول املسافة التي يجب عليك قطعها يوميا للوصول والرجوع من مكان 
عملك هو عامل هام للتيقن من حجم التكلفة الشهرية التي ستتحملها للوصول الى عملك وتضاف الى تكلفة القرض العقارى وهل 
هي معقولة؟ وان كان هناك مميزات أخرى ستحصل عليها من السكن في مدينة صغيرة مثل الهدوء و التمتع بجمال أروع للطبيعة من 

حولك واكثر امانا وغيرها الكثير التى تتميز به القرى او املدن الصغيرة. 
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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 
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كيف تتغلب على ارتفاع أسعار 

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

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

اإعداد: اإدوارد يعقوب
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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

األمريكية،  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  سردت 
العهد  ولي  إقالة  ليلة  تقريراً سردت فيه كواليس 
ابن  وتعيني  نايف،  بن  محمد  السابق  السعودي 
األول عن  واختفاء  بن سلمان مكانه،  عمه محمد 
اإلعالم بعد ظهوره في فيديو قصير يقوم  وسائل 
فيه مببايعة بن سلمان، وجاء فيه، باعتباره كان ولي 
معتاداً  نايف  بن  محمد  يكن  لم  السعودية،  عهد 
إلى  استدعاؤه  مت  ليلٍة  وفي  ثم،  األوامر.  يتلقى  أن 
الضغط  ومت  إرادته،  بدون  احُتجز  مكة،  في  القصر 

عليه لساعات للتخلي عن العرش.
الفجر  »بحلول  األميركية:  الصحيفة  وتابعت 
استسلم، وأفاقت اململكة على خبر أن لديها ولي 
عاماً؛   31 عمره  يبلغ  الذي  امللك  ابن  جديداً:  عهٍد 
محمد بن سلمان«. وتشير الصحيفة إلى أنه منذ 
املاضي،  يونيو  ترقية محمد بن سلمان في  أن متت 
ظهرت مؤشراٌت تدّل على أنه قد خطط الستبعاد 
مت  مما  أشقَّ  كانت  التغيير  عملية  وأن  عمه،  ابن 
تصويره للعامة، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون 

سابقون ومقربون من العائلة املالكة.
وكان ال بد من كسب التأييد داخل العائلة املالكة، 
فتم  بكل سالسة،  »املفاجئ«  التغيير  لكي يسير 
أن  احلاكمة  العائلة  في  األمراء  كبار  بعض  إخبار 
ألن يصبح ملكاً  يكن مؤهالً  »لم  نايف  بن  محمد 
بسبب مشكلة مخدرات يعانيها«، حسبما نقلت 
من  بـ«املقرب«  وصفته  شخص  عن  تاميز  نيويورك 

العائلة املالكة.
نايف وبعض زمالئه  وكان قرار استبعاد محمد بن 
األقرب أدى إلى قلق مسؤولي مكافحة اإلرهاب في 
األميريكية،  الصحيفة  حسب  املتحدة،  الواليات 
األهم  السعودية  اتصالهم  جهات  وجدوا  والذين 
تتالشى، وقد كافحوا ألجل بناء عالقات جديدة مع 

املسؤولني الذين تولوا زمام األمور بعد التغيير.

هذه  كل  »َجْمُع  األميركية:  الصحيفة  وتضيف 
األمير  املالكة؛  العائلة  من  شاٍب  بيد  السلطة 
محمد بن سلمان، أثار حالًة من عدم االستقرار بني 
الرأي  بإجماع  تسترشد  كانت  طاملا  التي  العائلة 

واحترام الكبار«.
وأكدت الصحيفة صحة ما نشرته في وقت سابق 
من أن األمير محمد بن نايف »محتجز«، مشيرة إلى 
أميركني  مسؤولني  من  وصلتها  متشابهة  روايات 
تفيد  املالكة،  العائلة  أفراد  من  كبار  ومعاونني 
للضغط  الكبير  األمير  بها  تعرَّض  التي  بالطريقة 

من أجل التنحي إلخالء الساحة أمام ابن عمه.
يونيو   20 ليلة  في  األميركية،  للصحيفة  وفقاً 
الكبار  األمراء  من  مجموعٌة  التقت  املاضي 
مكة،  في  الصفا  قصر  في  األمنيني  واملسؤولني 
يريد  سلمان  امللك  أن  علمهم  إلى  منا  بعدما 
من  ومقربني  أميركيني  ملسؤولني  وفقاً  مقابلتهم، 

العائلة املالكة.
هذا  إن  قولهم،  محللني  عن  تاميز  نيويورك  وتنقل 
للتغيير، ففي شهر رمضان  التوقيت كان مناسباً 
ينشغل فيه السعوديون بشعائرهم الدينية، حني 
ع الكثير من أفراد العائلة املالكة في مكة قبل  جتمَّ

السفر في عطلة عيد الفطر.
وقبل حلوِل منتصف الليل، أُخِبرَ محمد بن نايف أنه 
سيلتقي بامللك، واقتيَد إلى غرفٍة أخرى حيث جرَّده 
احملمولة،  هواتفه  من  امللكي  بالديوان  مسؤولون 
وضغطوا عليه من أجل التخلي عن منصبه كوليٍّ 
أميركيني  ملسؤولني  وفقاً  للداخلية،  ووزير  للعهد 

ومقربني من العائلة املالكة.
مع  لكن  االستسالم،  نايف  بن  رفض  البداية  في 
تأخر الليل انتابه التعب، وفي هذه األثناء، استدعى 
مسؤولو الديوان امللكي أعضاء هيئة البيعة، وهي 
هيئٌة تتألَّف من أمراء يُفَترَض بهم التصديق على 

إن  للبعض  وقيل  امللكي.  التتابع  في  التغييرات 
أدوية  تعاطي  في  مشكلٌة  لديه  نايف  بن  محمد 
العرش،  العتالء  مناسٍب  غير  يجعله  مما  مخدرة، 

وفقاً ملقّرب من العائلة املالكة«.
لسنواٍت عبَّر أصدقاٌء ُمقرَّبون من محمد بن نايف 
عانى  أنه  إلى  مشيرين  صحته،  حيال  قلقهم  عن 
أظهر  وأنه  دائمٍة،  آالٍم  من  االغتيال  محاولة  منذ 
ذلك  وقاده  الصدمة.  بعد  ما  الضطرابات  عالماٍت 
إلى تعاطي أدويٍة مخدرة أثارت قلق أصدقائه من أن 

يكون قد أدمنها.
ريدل،  بروس  عن  األميركية  الصحيفة  وتنقل 
املركزية،  االستخبارات  بوكالة  السابق  الضابط 
بروكينغ  معهد  في  االستخبارات  مشروع  ومدير 
أنه  إلى  عليها  اطلعت  التي  األدلة  »تشير  قوله 
مما  أكثر  االغتيال  أثناء محاولة  تعرََّض إلصاباٍت  قد 
ناٍت  مسكِّ نظام  في  انخرط  وأنه  به،  التصريح  مت 
تلك املشكلة  أن  أعتقد  إدماٍن شديٍد.  يتسبب في 

ازدادت سوءاً مبرور الوقت«.
املالكة  العائلة  في  وفرٌد  أميركي  مسؤوٌل  وقال 
احلصار  عارََض  نايف  بن  محمد  إن  السعودية 
بقرار  أسرع  رمبا  موقٌف  وهو  قطر،  على  املفروض 

عزله.
وفي وقٍت ما قبل الفجر، وافق محمد بن نايف على 
االستقالة. والُتِقَط فيما بعد مقطع فيديو يُظِهر 

محمد بن سلمان يُقبِّل يده.
ثم عاد محمد بن نايف إلى قصره في مدينة جدة 

املُِطلَة على البحر األحمر، وُحِظرَ عليه مغادرته.
اإلقامة  ُفرَِضت  فقد  األميركية  للصحيفة  ووفقاً 
الهويريني،  العزيز  عبد  اجلنرال  على  أيضاً  اجلبرية 
رفيق محمد بن نايف الذي كان دوره حاسماً بشأن 
العالقات األمنية مع الواليات املتحدة، وفقاً لشهادة 

املسؤولني السابقني واحلاليني بالواليات املتحدة.

َم  ويقول مسؤولون أميركيون إنه بعد ذلك بأيام َقدَّ
ذكروا  األبيض  للبيت  تقريراً  باالستخبارات  ضباٌط 
نايف،  بن  محمد  تنحية  بشأن  مخاوفهم  فيه 
مسؤولني  وإن  الهويريني،  اللواء  إقصاء  واحتمالية 
املعلومات  مشاركة  يعيقون  قد  آخرين  أمنيني 
ما  وهو  تاميز،  نيويورك  لتقرير  وفقاً  االستخباراتية، 
كان نفاه بيان اململكة الذي أكد أن اللواء الهويريني 
ال يزال يضطلع مبهام منصبه، وأنه وكبار الضباط 

قد بايعوا محمد بن سلمان.
الدعم  مدى  عن  األميركية  الصحيفة  وتتحدث 
املالكة،  العائلة  داخل  سلمان  بن  به  يحظى  الذي 
أفاد  وقت  في  معروف،  غير  يزال  ال  أنه  ترى  حيث 
قريبي  والسعوديني  األميركيني  املسؤولني  بعض 
الصلة باألحداث أن هناك حالة من السخط داخل 
األسرة احلاكمة، كما يشير ُمحلِّلون إلى مؤشرات 

على هذا.
من  بالصدمة  يشعرون  الذين  السعوديون،  ويقول 
لطة، إنهم سيخسرون  التغييرات األخيرة في السُّ
املالكة  العائلة  داخل  النزاع  صار  ما  إذا  الكثير 
وفقاً  اململكة،  استقرار  زعزعة  في  وساهم  علنياً، 

لنيويورك تاميز.

»نيويورك تاميز«..هكذا انتزع بن سلمان والية العهد من ابن عمه : إحتجزوه وجردوه من هواتفه حتى أعطى البيعة
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تعزيزات أمنية جديدة داخل املطارات 

الكندية للمسافرين الي الواليات 
املتحدة

بداية من يوم الثالثاء 1٩ يولية أصبح املسافرون للواليات 
يختار  فقد   ، جديدة  أمنية  لتدابير  يخضعون  املتحدة 
لفحص  ليخضع  املسافرين  أحد  األمن عشوائياً  ضابط 
اضافي أو قد يكون بسبب أن جهاز كشف املعادن حذر 
به  وامتعة املسافر الاصة  من وجود معادن في حقيبة 
واحلقائب  االمتعة  بتفتيش  عندها  االمن  ضابط  فيقوم 
الاصة يدوياً ، وذلك للتاكد من عدم وجود اسلحة او مواد 
متفجرة ، وايضا سيمكن ضابط األمن أن يختار عشوائياً 
الاصة  االلكترونية  االجهزة  ليفحص  املسافرين  أحد 
ويطلب  أضافيا  الذكية فحصا  الهواتف  من  واالكبر  به 
او أن  يُزيل غطاء اجلهاز وان يقوم بفتحه  أن  من املسافر 
يعطي كلمة السر الاصة به الي ضابط االمن، وإذا رفض 
البلد  دخول  من  متاما  مينع  فسوف  بهذا  القيام  املسافر 
وفي حالة فحص البيانات املوجودة في اجلهاز االلكتروني 
ستبقي البيانات في أمان تام، وكان من املتبع قبال وضع 
اجلهاز االلكتروني في صينية ليمر عبر االشعة السينية 
وال يزال هذا متبع كما كان من قبل ، وفي حالة املسافرين 
منع  يستطيع  ال  االمن  وألن ضابط  الكندية  احلدود  عبر 
املواطن  هذا  رفض  فإذا   ، كندا  دخول  من  كندي  مواطن 
السر ملوظف  او اعطاء كلمة  االوامر بفتح جهازه  اتباع 
اجلهاز  علي  لالستيالء  االمن   موظف  سيضطر  االمن 
االلكتروني، وفحصه يدوياً للتاكد من عدم وجود عالمات 
تدل علي انه قد عبث به او ادخلت عليه تعديالت بقصد 
الطيران  شركات  تنصح  هذا  وعلي   ، بالناس  ضرر  احلاق 
اجهزتهم  يقوموا بشحن  بأن  املسافرين المريكا  جميع 
انهم  من  يتاكدوا  وأن  السفر  موعد  قبل  االلكترونية 
االلكتروني  اجلهاز  حقيبة  او  غطاء  ازالة  يستطيعوا 
االقالع  موعد  قبل  املطار  الي  يحضروا  وان  بسهولة 
ميكن  ال  التي  لالجهزة  وبالنسبة  االقل.  علي  بساعتني 
ازالة غطاؤها والتي ال ميكن تشغيلها عند طلب شرطي 

االمن  ذلك ،لن يسمح بدخولها الي الطائرة.

أصدرت شرطة مونتريال أمر بإعتقال الشيخ “محمد 
لليهود  املعادية  خطبته  بسبب  الناصر”،  موسي  بن 
لبيان  وفقا  وهذا   ،  201٦ عام  من  ديسمبر  شهر  في 
تقوم  التي  بريث”  ناي  “بي  اليهودية  الوكالة  أصدرته 
الوكالة  وقالت  كندا.  في  اليهود  حقوق  عن  بالدفاع 
أردني  فلسطيني  وهو  الناصر”،  موسي  “محمد  أن 
قامت  وقد   ، للكراهية  املتعمد  الترويج  تهمة  يواجه 
الكندية  بالشرطة  الكراهية  جرائم  مكافحة  وحدة 
بالتحقيق والبحث في الشكوي املقدمة ضدة والتي 
ألقاها  التي  الطبة  عن  اليهودية  الوكالة  قدمتها 
والتي  مونتريال  في  األرقم”  “دار  مسجد  في  الشيخ 
وأعرب   ، البشر  في  من  أسواء  اليهود  أن  فيها  قال 
القيامة.  يوم  املسلمني  يذبحهم  أن  في  امله  عن 
وقال  بإعتقاله.  أمر  اصدار  الي  الطبة  هذه  وأدت 
اجلالية  أن  اليهودية  الوكالة  في  التنفيذي  املسؤول 
هناك  أن  عاملني  أمان  في  تنام  أن  تستطيع  اليهودية 
هذه  وأن  ضدهم،  العنف  علي  يحرض  ملن  يُدفع  ثمن 
احلادثة واحلوادث املماثلة لها تُثبت أن معاداة السامية 
مُتثل مشكلة خطيرة في  الدين  خصوصاً حتت ستار 
كندا اليوم، وحتي األن ال يعلم مكان الشيخ محمد 
موسي ، وتشتبه الوكالة اليهودية بأنه قد يكون في 
جماعات  عدة  أدانت  وقد  بتسليمه.  وتطالب  األردن 
أسالمية حديث الشيخ ووفقا للوكالة اليهودية “بي 
باالعتذار  االرقم  دار  مسجد  تطالب  وانها  بريث”  ناي 
عن حديث الشيخ وتطالبه أيضاً بإزالة الفيديو الاص 

به من علي قناة اليو تيوب الاصة باملسجد

الشرطة الكندية تصدر أمراً بأعتقال 
أمام مسجد مبونتريال بسبب خطبة 

تدعوا لكراهية اليهود

عودة االالف من االفراد الذين مت 

اجالؤهم بسبب حرائق الغابات الي 

منازلهم ولكن ال تزال االوضاع غير 

مستقرة بعد

االفراد  عودة  أن  ديفي”  “كريس  الطوارئ  عمليات  مدير  قال 
الذين مت اجالؤهم بسبب حرائق الغابات الي منازلهم ال يزال 
غير محدد الن هناك أوامر جديدة باخالء 3٦ منطقة وتوقعات 
كولومبيا.  بريتش  مقاطعة  عبر  اخري  منطقة   40 باخالء 
باحلرائق و1٩ منطقة  وهناك حوالي 1٥4 منطقة مشتعلة 
بدات فيها حرائق جديدة ، وقال انه غير متاكد من أن سكان 
منطقة بحيرة وليامز سوف يكونوا قادرين علي العودة الي 
منازلهم وقال عمدة منطقة بحيرة وليامز انه يعمل لضمان 
املستشفي  عمل  وضمان  بالبضائع  البقالة  محالت  امتالء 
واستعداد العاملني فيها الستقبال العائدين ملنازلهم ، وفي 
من  تاهب  حالة  في  البقاء  السكان  علي  يجب  االحوال  كل 

صدور اوامر ثانية باالخالء.

أتراك فارين من حكومة اردوغان 
يحثون كندا علي مساعدتهم

بعد سنة من االنقالب الفاشل الذي وقع في تركيا الزالت 
حكومة تركيا تسعي وراء املؤيدين لالنقالب، وقالت هيئة 
الهجرة والالجئني في كندا أن عدد طلبات طالبي اللجوء 
وهذا   201٦ عام  خالل  طلب   1300 الي  وصلت  تركيا  من 
اكبر خمسة مرات من قبل وكان من بينهم 3٩٨ طلب مت 
قبولهم ، وفي هذا العام كان هناك اكثر من ٥٩0 طلب مت 
قبول 24٨ منهم بالفعل وقالت محامية للهجرة واللجوء 
يصنفوا  بان  يخشون  هؤالء  من  العديد  ان  تورنتو  في 
االالف  عشرات  فان  االن  وحتي  تركيا  قبل  من  كارهابيني 
)فتح  الدين  برجل  عالقتهم  في  يشتبه  الذين  الناس  من 
للرئيس التركي طيب رجب  اهلل غولني( ]الذي كان حليفاً 
أردوجان في يوم ما ، وهو االن يقود حركة )غولني( من منفاه 
في بنسلفانيا التي نفي اليها عام 1٩٩٩ ،  وقالت احملامية 
ان كثير من االتراك املطالبني باجلوء خائفون اذا عادوا لتركيا 
الي  الوصول  ميكنهم  ولن  ويسجنون  عليهم  يقبض  أن 
محامي او معرفة التهم املوجهة اليهم ، وحتدثت صحيفة 
سي بي سي مع صحفي تركي جاء الي كندا طالبا اللجوء 
ولم يرد ذكر أسمه خوفا علي اسرته واصدقاؤه الذين قد 
استطاع  انه  الصحفي  قال   ، تركيا  في  العقاب   ينالهم 
هناك  100 صحيفة  من  اكثر  اغالق  بعد  تركيا  من  الفرار 
والقبض علي زمالؤه وسجنهم ، وقال مسؤول عن حملة 
)حرية التعبير ( في كندا والذي عمل مع الصحفيني الذين 
أضطروا للفرار من تركيا ، أن أخر شئ ترغب فيه حكومة 
علي  القادرة  املستقلة  املعارضة  اصوات  هو سماع  تركيا 

الكتابة واحلديث عما يحدث هناك.

بدون رؤية يعزف البيانو ويصبح مدرس بيانو معتمد ويعلم االطفال
واجه الشاب باتريك براون 22 سنة  صعوبات وحتديات كثيرة في حياتة فمنذ طفولته وهو يعاني من مرض يجعل السوائل 
تتراكم علي املخ وتتسبب في صداع له و قصور في الرؤية واضطر االطباء ألجراء 23 جراحة له لتصريف هذه السوائل 
التي يديرها والده تلهمه وبدات أخته الكبيرة تعلمه  التي يسمعها من أشرطة الكاسيت  ومع ذلك كانت املوسيقي 
العزف علي البيانو الذي أستطاع ان يتفوق فيه ، وعندما رأي والداه انه قادر علي العزف عن طريق السمع قرروا أعطاؤه 
دروس في العزف علي البيانو واستطاع باتريك ان يصبح مدرس معتمد لتدريس املوسيقي وهو يعلم االطفال من سن 
تسعة سنوات حتي ثالثة عشر سنة في منزله ويعزف في الكنيسة في املناسبات. وقالت عنه أخته انها فخورة به النه 
، وقالت انهم لم يكن لديهم اية فكرة عن انه سيكون قادراً علي القيام بشئ  واجه حتديات كثيرة علي طول الطريق 
اجهزة  مع  دائم  عمال  يجد  بان  يحلم  انه  باتريك  وقال  معجزة  وهذه  اجناز شئ  استطاع  ولكنه  الصحية  مع مشاكله 

الكومبيوتر ويستمر يعلم االطفال العزف علي البيانو .

أختار أندروا شير زعيم حزب احملافظني الفيدرالي النواب العاملني في فريقه وعني  ليزا رايت من مليتون في أونتاريو نائبة له 
، واالين رايس الفتانت سياسي ملنطقة كيبيك وهو النائب له  واملتحدث الرسمي عنه في منطقة كييبك ، وعني كانديس 
بيرجن قائد املعارضة في مجلس النواب ، وعني مارك ستراهل منسق ألعمال  رئيس احلزب داخل البرملان  واملسؤول عن 
االدالء باالصوات  و كريس واركينتني نائب زعيم املعارضة في مجلس النواب ،وقال أندرو شير انه فخور بشكل ال يصدق 
للعمل مع هؤالء القادة من النساء والرجال الذين يتمسكون مببادئ احلزب التي نريد ان نشاركها مع جميع الكنديني ، 
وجميع هؤالء القادة من حزب احملافظني لديهم خبرات في القطاع الاص والعام وسوف يقدمون خبرات ثمينة في كل 

اجملاالت وقال أندرو شير أيضا نحن متحمسون لتبادل الرؤية االيجابية حلزب احملافظني مع جميع الكنديني .

 زعيم حزب احملافظني “أندرو شير” 

يختار فريقه  اجلديد العامل معه من القادة

 رفض اقامة مقبرة للمسلمني في بلدة سانت أبولينير في كيبيك
شخص   3٩ بني  أستفتاء   باجراء  كيبيك  في  أبولينير  سانت  بلدة  قامت 
لتقام فيها مقابر  بتغيير تقسيم منطقة غابات  السماح  ليصوتوا علي 
مدافن  اقامة  ضد  عريضة  علي  مواطنا   40 وقع  ان  بعد  للمسلمني  
صوت  والغاء  فرد   1٦ وموافقة  فرد   1٩ رفض  النتيجة  وجاءت  للمسلمني 
واحد ، وهذه البلدة تقع علي بعد 3٥ كيلومتر جنوب مدينة كيبيك ويعيش 
محيط  في  يعيشون  الذين  بني  من  االستفتاء  وجاء  شخص   ٦400 فيها 
املوقع املقترح القامة املقابر ، ولقد جال املعارضني ألقامة مقابر للمسلمني 
، وقالت واحدة  بالتجول من باب الي باب جلمع توقيعات ألجراء االستفتاء 
اخملصصة  املدافن  وتعارض  الطائفية  غير  املدافن  تؤيد  إنها  املعارضني  من 
للكاثوليك وقالت نحن بحاجة الي مقابر ترحب باجلميع بغض النظر عن 

دينهم ، وقال عمدة البلدة انه يؤيد اقامة مدافن للمسلمني ويعتقد أن رفض الفكرة سوف يلطخ سمعة البلدة ، وقال 
ان فكرة  اقامة مدافن للمسلمني جاءت عام 201٦ بعد االعتداء علي مسجد في أوتاوا  وقتل ستة أشخاص وكان عليه 
ايجاد مكان لدفنهم وعندما جاء اليه احد قادة املسلمني طالبا اقامة مدافن لهم لم يكن يعتقد ان هذا  االمر سيزعج  

احدا ، وكان املركز االسالمي الثقافي في كيبيك قد اقترح هذا 
االمر علم 201٦ وأراد  شراء ٦0 الف متر في منطقة غابات وكان مستعد لدفع 21٥ الف دوالر في هذا املشروع ولكن كان 

يجب اعادة تخطيط لالرض املعينة اوالً.
 ومن جانبه تسأل أحد األئمة عن كيف ميكن لي 1٩ فرد فقط ان يقرروا مصير االالف من املسلمني  ؟ وقال ان اجلالية 
املسلمة في كيببك قابلت هذا التصويت باالستنكار والغضب وقال االمام انه من املهم االعتراف بأن القرار هذا لم يكن 
في احلقيقة رفضا للجالية املسلمة ولكنه رفض لفكرة إنشاء مقبرة. واعرب االمام عن خيبة أمله الن املنطقة التي 
واعترف عمدة   ، ، وحاليا يدفن املسلمني موتاهم في مقبرة في منطقة  الفال بكيبيك  أختيرت القامة املشروع جيدة 

املدينة ان بعض املعارضني القامة املقبرة يخشون من غزو بلدهم او فقدان هويتهم كسكان للبلد.

  إستدعاء للنب الزبادي من ماركة “يوبليت” و “ليبرتي”

قامت شركة املطاحن العامة باستدعاء عام لبعض منتجات الزبادي من ماركة ) يولبيت – ميني جو ( بطعم الفراولة 
والتوت في عبوات ٩0 جرام وكذلك الزبادي اليوناني )جريك( ماركة )ليبرتي( بطعم التوت وجوز الهند في عبوات 120 جرام. 
وقالت وكالة فحص الغذاء الكندية ان االستدعاء هو نتيجة مخاوف من وجود قطع بالستيكية في املنتجات ، وهذا هو 
االستدعاء الثاني بعد استدعاء في شهر يونية ملنتجات  شراب الزبادي ماركة )أيوجو( بنكهات الفراولة والتوت والفانيليا 
وتقوم وكالة فحص  والتوت  الفراولة  اللتر بنكهات  بروتني  بحجم  السموزي  وايضا شراب  واملوز في عبوات ٩3 مليمتر 

االغذية الكندية بالتحقيق في هذا االستدعاء. ولم حتدث اية اصابات من تناول هذه املنتجات حتي االن
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كبير  بشكل  بجواله  متعّلق  زوجك  كان  إذا 
حاجزاً  يشّكل  بهاتفه  تعّلقه  أن  تشعرين  و  
التواصل معه فنحن   وبينه ومينعك من  بينك 
نقّدم إليك أفضل النصائح للتعامل مع الزوج 

املتعّلق بهاتفه: 
أن تتحدثي  : حاولي  الزوح بهدوء  التحدث مع 
التي  املشكلة  هذه  عن  بصراحة  زوجك  مع 
مشاعرك  عن  عّبري  التواصل.  من  متنعكما 
احللول  إيجاد  من  تتمّكنا  حتى  خوف  دون  من 
ااملناسبة . إحذري من إستخدام أسلوب اللوم 

والتذّمر ألنه قد يزيد األمور سوءاً.
النشاطات  إقترحي على زوجك ممارسة بعض 
أن  من  تخافي  ال   : تهّمه  قد  التي  الترفيهية 
معني  نشاط  ممارسة  زوجك  على  تقترحي 
الروابط  وتوطيد  معه  الوقت  بعض  لتمضية 
العاطفية بينكما. إحرصي على أن يكون هذا 

النشاط يهّم زوجك حتى ينسى جواله كلياً!

زوجك  ميضي  حني   : املوضوع  تتجاهلي  ال 
تتجاهلي  ال  هاتفه،  على  الوقت  من  الكثير 
نفسك  تشغلي  وال  مرة  كّل  املوضوع  هذا 
واجعلي  مشاعرك  عن  عبري  بل  أخرى  بأمور 
زوجك يعلم أّنك مشتاقة إليه وتريدين متضية 
بعض الوقت معه. حاولي أن تتخّلصي من هذا 

احلاجز الذي مينعك من التقّرب من زوجك!
تقومي  أن  حاولي  العاطفية:  باملبادرات  قومي 
عن  للتعبير  واحلميمية  العاطفية  باملبادرات 
حبك وتقديرك لزوجك وهذه الطرق قد تساعك 

على التخّلص من تعّلقه املفرط بجواله!

لهذا ال�سبب..القيادة لفرتة طويلة ت�سر باملخطريقة الت�سرف مع زوجك »مدمن املوبايل«

الكرم والعطاء يعمق ال�سعادة الداخلية لدي الإن�سان

قالت نتائج بحث سويسري جديد إن سلوك العطاء والكرم ينّشط منطقة بالدماغ ترتبط باإلحساس 
بالرضا واملكافأة، وتؤّكد هذه النتائج ما رسّخته األدبيات عن أن الكرم يزيد السعادة، لكن لم تكن هناك 

أدلة علمية على كيفية توّلد مشاعر الرضا عن طريق هذا السلوك.
وبحسب نتائج أبحاث البروفيسور فيليب توبلر وإرنست فيهر من جامعة زيورخ ال يقتصر العطاء على 
تنشط  املصادر  هذه  من  آخر  نعطي شخصاً  وعندما  واالهتمام،  واجلهد  الوقت  يشمل  إنه  فقط،  املال 
منطقة في الدماغ ترتبط بأحاسيس املتعة والرضا، وتتواصل مع منطقة أخرى مرتبطة باتخاذ القرارات.

ونُشرت النتائج في مجلة »نيتشر كومينيكيشن«، واستغرقت التجارب 4 أسابيع مت فيها مراقبة سلوك 
مجموعتني من املشاركني، وتصوير نشاط أدمغتهم مبوجات الرنني املغناطيسي.

اإلحساس  يزيد  فقط،  الزائد  الكرم  أو  التضحية  وليس  البسيط،  العطاء  سلوك  أن  النتائج  وأظهرت 
بالسعادة والرضا، وأن العطاء قرار اختياري، وال يقتصر على املال فقط.

القيادة  أن  إلى  بريطانية  دراسة  خلصت 
ألكثر من ساعتني يومياً لها تأثيرات سلبية 
من  الباحثون  وحذر  الذكاء،  معدالت  على 
عملية  تسرع  طويلة  لفترات  القيادة  أن 

شيخوخة املخ.
أن  ميكن  الدراسة  نتائج  إن  الباحثون  وقال 
خالل  نشاطاً  أقل  يكون  املخ  أن  إلى  ترجع 

فترات القيادة الطويلة.
أن  البريطانية   ميل  ديلي  صحيفة  وأفادت 
مليون  نصف  من  أكثر  شملت  الدراسة 
عاماً  و73   37 بني  أعمارهم  تتراوح  بريطاني 

على مدار خمسة أعوام.
ومن بني هؤالء، نحو ٩3 ألف شخص يقومون 

بالقيادة ألكثر من ساعتني أو ثالث يومياً.
الذكاء  معدالت  أن  إلى  الباحثون  وخلص 
بني  الدراسة  فترة  مدار  بحدة على  تراجعت 
طويلة  لفترات  سياراتهم  يقودون  الذين 
ال  أو  قصيرة  لفترات  يقودون  بالذين  مقارنة 

يقودون سيارات .
علم  في  البير  باكرانيا،  كيشان  وقال 
األمراض بجامعة لستر لصحيفة ذا صنداي 
من  ألكثر  بانتظام  القيادة  أن  نعلم   « تاميز 
ساعتني أو ثالث ساعات يوميا تضر القلب«.

األمر  هذا  أن  إلى  تشير  »الدراسة  وأضاف 
أقل  يكون  املخ  ألن  رمبا  للمخ،  أيضاً  مضر 

نشاطاً أثناء ساعات القيادة«.
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»�سعيد �سعيب« يكتب : رئي�س حكومة كيبيك مل يخطئ.. نعم لدينا م�سكلة يف الإ�سالم 

 لم يخطئ رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار 
اإلسالم  عن  اإلرهاب  فصل  ميكن  ال  قال:  عندما 
أنا  مسلم،  أي  ينزعج  أال  ارجو  عامة”.)1(  بصورة 
مسلم مثلكم، لكن علينا مواجهة احلقيقة. كل 
اإلرهابيون املسلمون الذين ينشرون الرعب واملوت 
واضح  ديني  اساس  الى  يستندون  العالم  في 
وصريح: آيات من القرآن الكرمي وأحاديث  وأفعال 
منسوبة للنبي محمد )ص(، باإلضافة إلى تاريخ 
)اللفاء  بعده  من  حكموا  الذين  النبي  اصحاب 
لإلمبراطورية  االستعماري  والتاريخ  الراشدين( 
العالم. ال يوجد جرمية  التي اجتاحت  اإلسالمية 
ليست  إرهابي  أي  أو  داعش  بها  قامت  واحدة 
املشترك  هو  هذا  املقدسات،  هذه  في  موجودة 
الصلب بني اإلرهابي الكندي واملصري والسعودي 
واإلجنليزي، والباكستاني، ما يجمع اإلرهابيني في 

كل مكان من كل الثقافات.
  اعرف أن ما اقوله مزعج ومؤلم، لكننا نحتاج 
ألن نواجه احلقيقة. وهذه أمثلة قليلة من القرآن 

الكرمي:
واََل  ِ واََل بِالَْيْوِم اآْلِخرِ 

*َقاتِلُوا الَِّذيَن اَل يُْؤِمُنوَن بِاهللَّ
ُ وَرَُسولُُه واََل يَِديُنوَن دِيَن احْلَقِّ  يَُحرُِّموَن َما َحرََّم اهللَّ
ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب َحتَّى يُْعُطوا اجْلِزْيََة َعْن يٍَد 

وَُهْم َصاِغُروَن )التوبة 29(.
امْلُْشرِِكنَي  َفاْقُتلُوا  احْلُُرُم  اأْلَْشُهُر  انَْسلََخ  َفإِذَا   *
وَاْقُعُدوا  وَاْحُصُروُهْم  وَُخُذوُهْم  وََجْدمُتُوُهْم  َحْيُث 
وَآتَُوا  اَلَة  الصَّ وَأََقاُموا  تَابُوا  “َفإِْن  َمرَْصٍد  ُكلَّ  لَُهْم 
 (. رَِحيٌم  َغُفورٌ   َ اهللَّ “إِنَّ  َسِبيلَُهْم  َفَخلُّوا  الزََّكاَة 

التوبة 5 (
*ما َكاَن لَِنِبيٍّ أَن يَُكوَن لَُه أَْسرَٰى َحتَّٰى يُْثِخَن ِفي 
 ُ ُ يُرِيُد اآْلِخرََة”وَاهللَّ نَْيا وَاهللَّ اأْلَرِْض “ تُرِيُدوَن َعرََض الدُّ

َعزِيٌز َحِكيٌم )األنفال 67(
 أمثلة قليلة من األحاديث النبوية:

*أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن ال إله إال 
الصالة  ويقيموا   ، اهلل  رسول  محمدا  وأن   ، اهلل 
مني  عصموا  ذلك  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا   ،
، وحسابهم  دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم 

على اهلل تعالى. )البخاري ومسلم(
*من بدل دينه فاقتلوه . )البخاري (  

*بُعثت بني يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اهلل 
وحده ال شريك له ، وُجِعل رزقي حتت ظل رمحي ، 
وُجِعل الذل والصغار على من خالف أمري . )رواه 

اإلمام أحمد(
 من السيرة النبوية:

قتل  اليهودية  قريظة  بني  قبيلة  مع  حربه  بعد 
البالغني )ما بني 600  النبي محمد )ص( األسرى 
الى 900 ( وأخذ النساء واألطفال سبايا واستولى 

على أموالهم وممتلكاتهم.)2(
النبي  ان  وصلنا  الذي  اإلسالمي  التاريخ  في   
محمد تزوج السيدة عائشة وعمرها 9 سنوات، 
أي تزوج طفلة، ولذلك يدعو اإلسالميون إلى زواج 
الوقت  ذلك  في  املسلمني  قائد جيوش  األطفال. 
خالد بن الوليد قتل أسرى قبيلة متيم رغم أنهم 
وطبخ  نويرة  بن  مالك  زعيمها  وقتل  مسلمون، 
رأسه ومارس اجلنس مع زوجته في نفس الليلة.

)3(
واملثليات  املثليني  بقتل  يأمر  اإلسالمي  الفقه   
شاهق  من  يلقيه  أو  بالنار،  احلرق  أو  بالسيف 
عليه جداراً،  يهدم  أو  الرجلني،  و  اليدين  مكتوف 
و  الهدم  أو  القتل،  و  احلرق  عقوبة  جمع  وميكن 

اإللقاء من شاهق.)4(
 

اضف الى ذلك التاريخ اإلستعماري لقبيلة قريش 
وما  محمد(  النبي  إليها  ينتمي  التي  )القبيلة 
تبعها من احتالل لبالد أخرى وقتل وتدمير  ونهب 
ومن  اإلسالم،  اعتناق  على  وإجبارهم  ثرواتهم 
ارتكبوا هذه اجلرائم ضد اإلنسانية مقدسون، مبا 

فيهم حتى العثمانيون األتراك. 
  إذن لدينا:

آيات قرآنية مقدسة.
أحاديث مقدسة.

سيرة نبوية مقدسة.
تاريخ امبراطوري استعماري مقدس.

فقه ديني استعماري مقدس.
 كما تالحظ فاآليات واألحاديث والسيرة النبوية 
في  انحرف  الى  حتتاج  ال  اإلستعمارية  والوقائع 
صريحة.  والوقائع  واضحة  فالنصوص  التأويل، 
املسلحون  املسلمون  اإلرهابيون  فهؤالء  لذلك 
وغير املسلحني ليسوا مجانني وال متطرفني وال 
مرضى نفسيني، وال منحرفون في التفسير، إنهم 
مؤمنون مخلصون لدينهم، يحاربون إلقامة دولة 

اهلل وتطبيق شريعته على األرض.
 ماذا يفعل اإلسالميون؟ 

في  يفعل  ماذا  املسكني  للمسلم  يقولون  ال   
يكتفون  اإللهية،  واألوامر  املقدسات  هذه  كل 
استحياء،  على  اإلرهابيني  سلوكيات  بانتقاد 
املقدس  الديني  األساس  ينتقدون  ال  لكنهم 
مباشر  غير  دعم   شك  دون  وهذا  اإلرهاب،  لهذا 
من  كثير  في  املثال  سبيل  على  إنهم  لإلرهاب. 
“الالفة  يقدسون  اإلسالمية  واملدارس  املساجد 
اإلسالمية”، ويعتبرون إقامتها أمر إلهي، في حني 
احتالل  على  قامت  استعمارية  إمبراطورية  أنها 
كل  أن  للمسلم  يقولون  أخري.  شعوب  واذالل 
واهلل  النبي محمد مقدس  افعال  ما وصلنا من 
يأمرنا أن نفعل مثله. فهل مطلوب من املسلم 
مثلما  األخرى  األديان  كل  ومينع  يدمر  أن  العادي 
فعل النبي عندما ذهب بجيشه إلحتالل مدينة 
اليهود  يقتل  أن  املسلم  من  مطلوب  هل  مكة. 

اآلن، ألن النبي قتلهم اثناء صراعه معهم؟ 
أن  من  بدالً  األسئلة،  هذه  على  يردوا  أن  امتنى   
في  للمسلمني  سكني  مجمع  لبناء  يسعون 
الكفار.  مع  يعيشوا  أن  يرفضون  ألنهم  كيبيك 
ويسعون إلى بناء مقابر خاصة للمسلمني ألنهم 

يرفضون أن يتم دفنهم مع الكفار. 
مثالً  أكاذيب،  نشر  عن  يتوقفون  ال  اإلسالميون   
عنيفة،  نصوص  فيها  األديان  كل  أن  يزعمون 
يسرق  غيرك  كان  فإذا  مقنعاً.  تبريراً  ليس  وهذا 
مثله.  تفعل  بأن  احلق  يعطيك  ال  فهذا  يقتل  أو 
العالم  في  الوحيدون  هم  املسلمني  أن  ثانياً 
األديان  وباقي  ديني،  أساس  على  يقتلون  الذين 
اإلبراهيمية خاضت معركة إصالح ديني حقيقي 
وتوقفت عن فعل ذلك، بل واعترفت مجتمعاتهم 
بهذه  الفاتيكان  مثل  الدينية  ومؤسساتهم 

اجلرائم واعتذرت عنها.
وانتهاكات  أي جرائم  أن نقف ضد  بالطبع البد   
ضد مسلمني، البد أن نواجهها بالقانون، لكن ال 
ميكن اعتبار أي جرمية ضد أي مسلم “إرهاب ديني 
بها ال يستند على  أوال ألن من يقوم  مسيحي”، 
أساس ديني، فال يوجد قس أو حاخام يحرض على 
ألنهم”كفار”  أو  مسلمني  ألنهم  املسلمني  قتل 
ثانياً ألنها رد فعل على اإلرهاب  بالنسبة لدينه. 
اإلسالمي، لو لم يوجد هذا اإلرهاب اإلسالمي ما 

وقعت هذه اجلرائم اإلرهابية ضد مسلمني.
هل هذا يعني أن اإلسالم دين إرهابي؟ 

ديني.اإلسالم  وادافع عن  بالطبع ال، فأنا مسلم   
للقيم  وداعم  متسامح  األول  جانبان:  فيه 
عليه  يعتمد  الذي  العنيف  والثاني  اإلنسانية. 

بعد  محمد  النبي  أن  إلى  مستنداً  اإلرهاب، 
ديني  حاكم  إلى  حتول  يثرب،  مدينة  إلى  هجرته 
لكي  السالح  وأصحابه  هو  وحمل  وسياسي، 
يدافع عن دعوته وينشرها. وهذا انعكس ودعمه 
القرآن واألحاديث وأفعال النبي. أي أن هذا اجلانب 
لكن  وقتها،  العنيف  بالصراع  مرتبطاً  كان 
وحده،  اجلانب  هذا  إلى  يستندون  اإلسالميني 
ويقولون للمسلمني أن اجلزء العنيف ألغى اجلزء 

اإلنساني. 
تُْكرُِه  َفأَنَْت   “ القرآنية  اآلية  اإلنساني مثل  اجلزء   
 “  ]99  : ]يونس   ) ُمْؤِمِننَي  يَُكونُوا  َحتَّى  النَّاَس 
األخالق”،  مكارم  ألتتم  “بعثت  النبوي  واحلديث 
يستخدمونه فقط في الدعاية الكاذبة في كندا، 
واملدارس  املساجد  في  العكس  يقولون  لكنهم 
اإلسالمية، أي يستخدمون اجلانب العنيف فقط 
املقدسة  النصوص  يقرؤون  فهم  ويقدسونه. 
املرتبطة بدولة “النبي محمد” وكأنها حدثت اآلن، 
واملسيحيني  اليهود  بقتال  اآلن  يأمرنا  اهلل  وكأن 
والكفار في عصرنا مثلما قاتلهم النبي محمد. 
 ال نريد من اإلسالميني هنا في كندا وفي أي مكان 
أن يحدثوننا عن اجلزء اإلنساني من اإلسالم، فهذا 
ال يسبب أي مشاكل وال ينتج عنه اإلرهاب، ولكن 
نريد موقفهم من اجلانب العنيف، نريد أن يقولوا 

لنا وللمسلمني :ماذا يفعلون فيه؟ 
 باعتباري مسلم أنا أؤمن بأن اجلانب اإلنساني هو 
كأنه  اقرأه  وال  العنيف،  اجلانب  متاماً  يلغي  الذي 
اآليات في سياقها  اقرأ هذه  ولكني  اآلن،  يحدث 
التاريخي وقتها. و باعتباري مسلم ال ميكنني أن 
اصدق األحاديث والسيرة النبوية التي كتبت بعد 
طفلة  من  النبي  زواج  مثل  عام،  مائة  من  اكثر 
ضد  بها  قام  التي  اجملزرة  وال  سنوات،   9 عمرها 
اجلانب  من  اتبرأ  مسلم  وباعتباري  قريزة.  قبيلة 
وال  )الالفة(  اإلسالمي  اإلمبراطوري  اإلستعماري 
اعتبره مقدساً أو جزء من الدين، وال اعتبر نفسي 
ملزماً به وال مطالب بالدفاع عنه وتبريره. وهذا ما 

أدعو إليه اإلسالميون هنا في كندا.
 باختصار التخلي عن ما اسميه “اإلسالم املسلح” 
حلساب “اإلسالم اإلنساني”، وتأسيس ايديولوجيا 
ونشرها  الفهم  إلى هذا  دينية جديدة مستندة 
في أوساط املسلمني، جتعل املسلم العادي يخرج 
من سجن الكراهية والعنف واإلرهاب إلى  رحابة 
القيم اإلنسانية، دون أن يفقد دينه، ودون أن يفقد 

عالقته مع اهلل. 
 saiedshoaaib@gmail.com
1- http://www.rcinet.ca/ar/2017/06/27/128469/

 2-
http://www.alifta.net/Search/resultDetails.aspx?
languagename=ar&lang=ar&view=result&fatwaN
um=&FatwaNumID=&ID=59&searchScope=2&Se
archScopelevels1=&SearchScopelevels2=&hig
hlight=1&Searchtype=exact&SearchMoesar=fal
se&bookID=&leftVal=0&rightVal=0&simple=&Se
archCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1
&searchkeyword=2161682171342171380322171-

30216177217138216184216169#firstkeywordFound

3- http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=3427

/http://www.islam4u.com/ar/almojib -4ما-
حكم-اللواط-في-الشريعة-االسالمية-؟

هام لأ�سحاب الأعمال يف كندا
بإعالنك معنا في جريدة »جود نيوز« الكندية حتصل علي ما يلي:

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

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
إنتشار إعالنك عبر تواصل 95 ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي 	 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« الكندية جريدة حتترم القارئ و املُعلن ، وتصدر عن 

مؤسسة ال تهدف للربح ، وجميع صفحاتها باأللوان 
جريدة »جود نيوز« الكندية تقدم أرخص األسعار لنشر األعالنات 

لتفادي أية أعباءات مالية علي أصحاب األعمال

�سارك معنا النجاح و اأ�ستفد منه

اأت�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سيف : 

1-844-355-6939
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في زيارة إستمرت عدة ساعات، ألتقي زعيم حزب احملافظني 
موريس  القديس  بكنيسة  القبطية  باجلالية  شير«  »أندرو 
الكندي  البرملان  نائب  بحضور  مباركهام  فيرينا  والقديسة 
»بوب سارويا«، والنائبة »ليزا رايت« والنائب »بيتر كينت« وعدد 
من السياسيني املنتمني حلزب احملافظني، بدعوة من منظمة 
هي  زيارة  في  األوسط،  الشرق  ملسيحي  الكندي  الكوجنرس 
األولي بعد فوزه برئاسة احلزب، وتفقد »شير« مبني كنيسة 
»بيشوي  القس  بصحبة  فيرينا  والقديسة  موريس  القديس 
»أندرو  بدأ  شخص   300 وبحضور  الكنيسة،  راعي  سالمة« 
شير« كلمته بتقدمي الشكر إلى كل الذين قاموا بانتخابه أو 
بانتخاب أحد مرشحي حزب احملافظني وذلك الشتراكهم في 
دفع عجلة العملية الدميقراطية. كما حتدث عن النقد الذي 
واملعارضة  االعالم  االنتخابية من قبل  إلى احلملة  كان يوجه 
بخصوص العدد الكبير ملرشحي احلزب ولكنه اشار إلى اجلانب 
اإليجابي لهذه املسألة وذكر أن كل فرد من الـ13  مرشح جنح 
في أن يحمل رسالة احلزب ورؤيته بخصوص ما يجب أن يكون 
عدد  بلغ  حتى  الكنديني  جماهير  إلى  كندا  مستقبل  عليه 

املنضمني إلى احلزب على نهاية احلملة نحو 2٦0 ألف عضو 
بعد أن كانوا حوالي ٨0 ألف عضو في السابق. 

وقال شير أن إحدى أهم املشكالت التي تواجهنا االن هي حرية 
املعتقد والتحديات التي تواجه األقليات الدينية حول العالم. 
وضع  في  الديني  انتمائهم  يضعهم  الذين  األقليات  هؤالء 
سيء و يعرضهم للتمييز واالضطهاد. واستطرد قائال لذلك 
وجدت أنه من املناسب أن نقيم اجتماعنا هذا في الكنيسة. 
وقد اخترت الكنيسة القبطية حتديدا ألن الكنيسة في مصر 
العائلة  بهروب  البداية  وكانت  االضطهاد،  فكرة  على  قامت 
املقدسة إلى مصر. وبالطبع نحن نرحب باملضطهدين األقباط 
هنا في كندا ونعلن تضامننا معهم ورفضنا ملا يتعرضون له 
من قتل واضطهاد نتيجة ملعتقدهم. ثم قام بتقدمي الشكر 

الباء الكنيسة على استضافتهم لذلك اللقاء.
هو  احلملة  هذه  خالل  تبينها  التي  االمور  من  أنه  شير  وقال 
بالرغم  محافظة  وقناعات  افكارا  ميلكون  ممن  كثيرين  وجود 
فكرة  يرفضون  الذين  هؤالء  مثل  لهذا،  ادراكهم  عدم  من 
القادمة  األجيال  وأموال  ابنائهم  ألموال  احلكومة  اقتراض 

الرافضني لزيادة الضرائب  لتسديد مصاريفها احلالية، ومثل 
التي  الصعوبات  كم  يرون  الذين  فيه،  املغالى  الشكل  بهذا 
وتعيني عدد  اعمالها  توسيع  التي حتاول  الشركات  تواجهها 
أكبر من املوظفني بسبب زيادة الضرائب على الرواتب، ومثل 
هؤالء الذين ينتابهم القلق على املستقبل األمني للمجتمع 
والذين يرقبون بعني القلق إطالق سراح اجملرمني من السجون 
تأهيلهم  إلعادة  خطة  أي  بدون  اجملتمع  في  وتسريحهم 
كل  ومثل  بخصوصهم،  الشرطة  من  بتحذيرات  واالكتفاء 
الذين ينتقدون السياسة الارجية التي تبدو متخبطة وفاقدة 
يقومون  أن كثيرين  قال شير  احلالي.كما  الوقت  ملسارها في 
بانتخاب احلزب الليبرالي ألسباب خاطئة ولهذا فان التحدي 
الرئيسي الذي يواجهنا اآلن هو أن نساعد كل الكنديني على 
تنوع خلفياتهم وخبراتهم أن يدركوا أننا جميعا نحمل نفس 
احملافظني  التي يقوم عليها حزب  وأن األسس  واملبادئ  القيم 
هي نفسها املبادئ التي تساعد على ثبات اجملتمع واستقراره 
في  العيش  الكثيرون  يود  التي  الثقافة  تشكل  التي  وهي 
يهاجر  أحد  ال  أنه  على  نتفق  دعونا  قائال  واستطرد  كنفها. 
إلى كندا بسبب جوها، وامنا بسبب الفرص التي يتيحها لهم 
اجملتمع الكندي ومن أهمها قدرة املرء على االحتفاظ بحرياته 
واالحتفاظ  عقيدته  ممارسة  في  حريته  ومنها  األساسية 
مببادئه. وحتدث شير عن دور مكتب حرية العقيدة الذي أسسه 
احلزب وكيف أنه انشئ من أجل الترسيخ لفكرة حرية املعتنق 
ومن أجل أن تظل احلكومة على دراية مبا يحدث في هذا الشأن 
إستراتيجياتها  بتطويع  تقوم  لكي  العالم  مستوى  على 
دور  أن  إلى  وأشار  والعنصرية.  االضطهاد  حملاربة  وسياساتها 
حيث  الليبرالية  احلكومة  ظل  في  تقلص  قد  املكتب  هذا 
تراجعت حرية العقيدة وأصبحت غير ذات أهمية. وبخصوص 
استقبال الالجئني إلى كندا ذكر شير أن الليبراليني قد غيروا 
برنامج الكفالة كلية فقاموا بتقليل الكفاالت الاصة مما أثر 
سلبا على إمكانية جلب املهاجرين الذين يعانون االضطهاد 
في بالدهم وكذلك أثر على عملية دمج املهاجرين اجلدد في 
اجملتمع. وأشار إلى أن احلكومة احلالية رفضت االعتراف بأن ما 
يجرى لبعض األقليات كاليزيديني أو املسيحيني السوريني هو 
مبثابة تطهير عرقي تخوفا من أن يتعارض ذلك مع رغبة االمم 

املتحدة.
حلرية  الترسيخ  ضرورة  على  أندرو  أكد  كلمته  نهاية  وفي 
عما  التعبير  من  يتخوفون  اصبحوا  الناس  أن  قائال  التعبير 
يودون قوله خشية أن يوصموا بالكراهية، ولكننا نحن كحزب 
إنسان على هذه  نفعل كل ما بوسعنا لضمان حصول كل 
أن  ونؤمن  اجلامعة،  معسكرات  في  الشباب  وخاصة  احلرية 
ويحفظ  ومتسامح  حر  مجتمع  في  نعيش  أن  باستطاعتنا 
في نفس الوقت احلقوق الفردية دون أن ميلي على أحد ما يجب 

أن يؤمن به. 

اأول زيارة لـ زعيم حزب املحافظني للكني�سة القبطية بعد فوزه 

• إليها•	 وهرب• االضطهاد• فكرة• على• قامت• مصر• في• الكنيسة• ألن• حتديدًا• القبطية• الكنيسة• أخترت•
العائلة•املقدسة

• •حكومة•ترودو•رفضت•االعتراف•بأن•ما•يحدث•لليزيديني•و•املسيحيني•السوريني•هو•تطهير•عرقي.	

جود نيوز - دوال أندراوس 

 اندرو شير يلتقي باألقباط بكنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا
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عصب  على  مؤكدا  األمر،  لزم  إذا  املعني 
األرثوذكسية أال و هو التقليد الذي هو صلبها 
و حياتها، حقا فإن التقليد األرثوذكسي حياة 
في  فاحلياة  فكرا،  ليس  و  موروثة  مسيحية 
يعلمنا  فكان  تتبدل.  وال  تشيخ  ال  املسيح 
كثيرا املنهج األرثوذكسي القائم على البرة 
التي تسبق املعرفة: فاحلضور إلى الكنيسة 
و  األسرار  ممارسة  و  القداس  في  املشاركة  و 
األمثلة  و  االتقياء  معاشرة  و  التوبة  حياة 
احلية هي األساس التي تنطلق منه املعرفة – 
فمن كلماته املستوحاة من فكر الكنيسة: 
“ال معرفة بدون ممارسة و ال تعليم بدون عمل 

مسبق و ال مناقشة إال بعد تذوق”.

- كان حازما وأمينا في وضع أسس اخلدمة 
الروحية

 - كان أبونا بيشوي في وضعه ألسس الدمة 
باحلزم،  أيضا  ميتاز  الكنيسة،  في  الروحية 
للخادم  الروحي  البناء  في  ثغرات  ترك  وعدم 
يتسلل منها عدو الير كالثعالب الصغيرة، 
التي تفسد الكروم، فكان ال يسمح للخادم 
للخدمة  املسيح  من  دعي  الذي  الروحي، 
يكون  أو  العالم،  بزينة  يتلفح  أن  كرمه،  في 
التي  تلك  اللهو  ألماكن  يذهب  أو  مهذارا 
يغيب عنها املسيح، جتنبا منه ألي عثرات في 
حياة اخملدوم...كان شديد التأكيد على ضرورة 
نقاوة صورة خادم املسيح في أعني اخملدومني.

- حياة التوبة .. حياة مشرقة بنور املسيح 

- كان يحمل في ضميره بوعي 
آيات  مفاعيل  و  قوة  شديد 
الكتاب املقدس، “إذ كان يُعلم 
كل ما يعمل به”. فكانت حياة 

بيشوي  أبونا 
التوبة،  حياة  يحيا  املسيح،  بنور  مشرقة 
والبذل  بالصدق  عاش  للتوبة،  اجلميع  فيقود 
بالسهر  يبال  ولم  اآلخرين،  وإراحة  والتفاني 
كمثال  نفسه،  بذل  إمنا  اجلسد،  تعب  أو 
سيده، في حب عظيم لرعيته. ولم يفتر أن 
يصلي طويال ألجل كل أمر يخص الكنيسة 
املذبح  علي  ويضع  والشعب-  –اإلكليروس 

املقدس كل أمر حالت يد البشر دون حله. 

- يحيا مببادئ احملبة والدقة في فحص كل 
أمر

- استطاع أبونا بيشوي أن يحيا مببادئ احملبة، 
كل  علي  ويصبر  شئ،  كل  يحتمل  فنراه 
يجرح  وال  السوء،  يظن  وال  يقبح  وال  شيئ، 
مشاعر أحد صغيرا كان أم كبيرا، وال يندفع 
كبيرة،  بوداعة  إمنا  اآلخرين،  علي  احلكم  في 
واتضاع قلب، كان يحمل علي كتفيه، الراف 

ويقودهم إلى صليب املسيح. 
في  املتناهية  بالدقة  بيشوي  أبونا  امتاز   -
أى  صياغة  وإعادة  أمر،   كل  عن  الفحص 
كلمات في أحاديث الدام تبدو غير صحيحة 
علي  اللوم  بإلقاء  يبادر  وكان  التعليم.  في 
الكتاب  شرح  في  مقصرا  كأنه  نفسه، 

املقدس أو العقيدة كما يجب. 
- أبونا بيشوي امتاز بالنظام الشديد، وترتيب 
قراءاته، ومكتبته وصلواته، وكتاباته، بشكل 

موضوع  عن  يبحث  من   كل  جعل  منوذجي، 
يجد عند أبونا بيشوي ما يفيده. 

- في سنوات مرضه: كان ينشد “مراحمك 
يا إلهي”

األيام  وفي   -
قبل  األخيرة، 
إلى  رحيله 
اجملد،  سماء 
أنظار  ارتفعت 
بيشوي  أبونا 
علو  إلى 
 ، ت ا لسمو ا
يسوع  اجملد  لرب  وشاكرا  مسبحا،  فكان 
املسيح، وطالبا من اجلميع أن يصلوا ألجله، 

عرش  إلى  مرفوعتان  وعينيه 
النعمة، مصليا ألجلنا جميعا 
وهو  بنعمته،  اهلل  يفتقدنا  أن 

ينشد “مراحمك يا إلهي”. 

- نقاوة القلب ومجد اهلل يري 
في اإلنسان احلي

بصورة  مرضه  فترة  اتسمت   -
جديدة لنقاوة القلب، كعملية 

رأيناه  إذ  بيشوي،  أبونا  ضمير  في  مستمرة 
انحني  من  كل  أيادي  ليقبل  برأسه  ممتدا 
لتقبيل يديه، غير مفرقا بني كبير وصغير، بل 
يري صورة  وكأنه  إنسان،  وجه كل  في  ناظرا 

املسيح فيه. 
- حقا كما قال القديس إيرينيئوس “أن مجد 

يزال  ال  وكان  احلي”.  اإلنسان  في  يري  اهلل 
فكان  الكنيسة،  في  الدمة  بأمور  منشغال 
والشمامسة  الكهنة  من  الكثيرين  يسأل 
والدام، عن كفاءة الدمات الروحية، وبعض 

األمور اإلدارية.

وتذكار  مرقس  ملار  الذهبي  اليوبيل  بني   -
األنبا بيشوي .. وعيد السيدة العذراء

- ومن العجيب أن يرحل هذا العمالق الروحي، 
علي  المسني،  السنة  الذهبي،  اليوبيل  في 
يتوج  وكأنه  مرقس،  مار  كنيسة  تأسيس 
للسعي،  وإكماله  حسن،  بجهاد  الكنيسة 
عظيمة  خدمة  بثمر  السماء  في  محتفال 
عيدهم  يوم  احتفلوا  الذي  الرسل،  اآلباء  مع 
الامس من شهر أبيب 1733 للشهداء، وهو 

نفس يوم رحيل أبينا احملبوب. 
اإللهية  العناية  وشاءت   -
اجلناز  صالة  يوم  يكون  أن 
عيد  الطاهرهو  جسده  علي 
اسمه،  حمل  الذي  شفيعه، 
القديس العظيم األنبا بيشوي، 
كوكب البرية وحبيب مخلصنا 
تعزياتنا  تكثر  ولكي  الصالح. 
السيدة  عيد  هو  األربعني،  ذكري  يوم  يكون 

العذراء مرمي. 
بيشوي،  أبونا  القديس،  أبينا  بركة   -
الكنيسة،  وتسند  فينا،  تشفع  وصلواته 
وتقود اجلميع إلى حياة التوبة والسير علي 

أثره.

انتقال القمص بيشوي سعد .. أحد أعمدة الكنيسة املصرية وكنائس املهجر لألمجاد السماوية

الشعب املصري ينتصر ملدنية الدولة ويلغي 
اكشاك الفتوي مبحطات املترو

جود نيوز - جرجس ابراهيم
انتصر الشعب املصري ، الذي رفض حكم جماعة االخوان الفاشي الديني ، واختار ان يدفع ثمن 
رفضه علي نشر  واعلن  اجملتمع  تديني  رفضه  تكرار  الي  اخري  مره  وعاد   ، فاشي  للحكم  رفضه 
اكشاك الفتوي مبحطات مترو االنفاق . وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل املصري، أن وجود 
أكشاك الفتاوى في محطات املترو، أحد األنشطة الثقافية التي تقوم بها الوزارة. واضاف ،بإن 
إنشاء أكشاك الفتاوى في محطات املترو، جاء تلبية لطلبات املواطنني فقط، في شهر رمضان 
املاضي، وامتد العمل بتلك األكشاك حتى اآلن . واشار عرفات أن كشك الفتوى موجود فقط في 
محطة مترو الشهداء؛ ألنها تستقبل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميا، وأنه سيتم إلغاؤه بعد 

عيد األضحى، الفتا إلى أن الكشك استقبل العديد من االستفسارات عن أداء مناسك احلج
وتابع : »من املمكن تكرار التجربة العام املقبل، بناء على طلب املواطنني« وفي هذا السياق قال 
غلق  واملواصالت  النقل  وزير  قرر  ان   ،« نيوز  لـ«جود  ماهر  عبد  احمد  االسالمي  املفكر  و  احملامي 
احلضارية  الشعبية  لإلرادة  انتصار  يعد  الفطر  عيد  قبل  القعدة  ذي  آخر  في  الفتوى  أكشاك 
املثقفة والواعية على جهاالت الدولة الدينية العنصرية بفقهها املعتوه. واضاف انه بالرغم أن 
السيد الوزير متسح وتعلل بأن تلك األكشاك إمنا هي مبناسبة إرشاد الناس مبناسك احلج لذلك 

سيغلقها سيادته بنهاية شهر ذي القعدة إال اننا نحمد له ذلك القرار.
مشدد علي ان ظاهرة اكشاك الفتوي كانت تهدف الي تعطيل و تخدير لعقل املواطن املصري 
، الفتا الي ان كتب الفقة والتراث مليئة باالراءاملتضادة واملتناقضة، وليس على الشيخ أن يعتبر 

إجابته هى رأى الدين وإمنا رأيه الشخصى، ورأيه هذا ليس الزاما على أتباعه.

تكملة ص2



راأي و روؤىال�صبت 29 ي�ليــ� 2017 - ال�صــنة الرابعــة -  العــدد الثالث والت�صعــ�ن 15

احيانا كثيره جتد لوحه اكثر شهره من الرسام الذى قام 
أشهر  أنها  البرتقالية  اللوحه  فى  احلال  كما  برسمها 
لوحات فريدريك ليتون نفسه وهي بنفس الوقت جتسيد 

ألسلوبه الكالسيكي.
تأتى  اللوحه ان فكره رسمها لم  ، و اجمل ما فى هذه 
من فراغ او تخطيط مسبق . بل جاءت بالصدفة الباحته 
وأجمل    ، باللوحه  املوديل  وهى  دين  دورثى  رأى   عندما 
إحدى  ترتاح على  دين  دوروثي  اللوحه كانت  ما فى هذه 

األرائك من تأثير  التعب واإلرهاق بأحد احلدائق 
اجلدير بالذكر ان دوروثي كانت ممّثلة اجنليزية، وقد ظهرت 

الحقا في العديد من لوحات الرّسام.
منوذجه  مالمحها  تطابق  التي  املرأة  يعتبرها  كان  وهو 
في  امرأة  أجمل  بوصفها  معروفة  كانت  املثالي.وقد 

اجنلترا في نهاية القرن التاسع عشر.
ويشاع أن الرّسام كان على عالقة حّب معها قبل وفاته. 
فارق   بسبب  أبدا  يتزّوجا  أن  لهما  مقّدرا  يكن  لم  لكن 
في  ودين  السبعني  في  كان  ليتون  فـ  بينهما.  السّن 

الثامنة والعشرين من عمرها.
واللوحة عبارة عن صورة من صور اجلمال النائم الذي يدفع 
الناظر إلى التمّعن بإعجاب في السمفونية الرائعة من 
عن  يكشف  الذى  الزاهى  البرتقالي  واللون  التشكيل 

األصيلة. كالسيكيته  وعن  اللون  في  الفنان  عبقرية 
يصاحبه  اللوحة  في  باحلياة  النابض  البرتقالي  واللون 
نطاق ناعم من األزرق في اللفية، واجلمع الفريد بني هذه 
العناصر هو إحدى الصائص التي جتعل من هذه اللوحة 
إحدى أروع اللوحات في تاريخ الفن. وبالرغم من أن هذه 
اللوحة ال حتكي قصة محّددة فانها تدعو املتلقي التأّمل 
في وضعية الفتاة النائمةو  من الواضح أن الفّنان يدعو 
الناظر إلى التأّمل في وضعية املرأة. جسد املرأة النائمة 
في ثوب زعفرانّي شفّاف مقابل بحر يلمع على خّط أفق 
عال ال يقّدم دليال على من تكون وال مباذاحتلم. هناك فقط 
زهة تستقّر فوق رأسها وموضوعة على حاجز من معمار 

كالسيكي. 
والزهرة هى  زهرة االولياندر التي كتب عنها شعراء في 
العصر الفيكتوري، وهي زهرة إغراء، لكنها ساّمة جّدا. 
كانت  إذا  عّما  سؤاال  أثار  اللوحة  في  زهرة ساّمة  ورؤية 

اجلميلة النائمة ليست أكثر من »أنثى قاتله »
للجدل.  املثيرة  الفّنية  األعمال  من  اللوحة  هذه  تُعتبر 
كثيرا  يحّبها  الناس  بعض  منقسمة،  حولها  اآلراء 
يصفها  البعض  مضحكا.  فّنا  يعتبرها  اآلخر  والبعض 
املهارة  يثني على  اآلخر  البعض  بينما  فّن مبتذل،  بأنها 
والتوظيف الرائع لأللوان فيها. كما أنها جتّسد فلسفة 
الفّن للفّن، أي االعتقاد بأن قيمة الفّن تكمن في سماته 
اجلمالية أكثر من موضوعه. بعض النقاد يقولون: إن هذه 
بالتقاليد  الفنان  من  واضح  اعتراف  مبثابة  هي  اللوحة 
العظيمة في الفن والتي تعود إلى جورجيوني و تيشيان 
اللذين برعا في تصوير النساء النائمات الالتي كان يشار 

إليهن باالسم  »فينوس«.
.ظّلت هذه. اللوحه تنتقل من يد إلى يد، ومع مرور الوقت 
كانت تتحّول إلى موضة قدمية. وقد اختفت لعقود حتى 
نصف  وقبل  بلندن.  مهجور  منزل  في  اكتشافها  أعيد 
قرن، فشلت في أن تباع باملزاد، و سمح ألحد السياسيني 
الذي أصبح في ما بعد حاكما على بورتريكو أن يشتريها 
أهّم  وأصبحت  فقط،  إسترليني  جنيه  ألفي  مقابل 
عمل فّني في مجموعته، وتُلّقب اليوم مبوناليزا اجلنوب. 
املوسيقّي  أن  إال  للبيع  معروضة  غير  اللوحة  أن  ورغم 
البريطاني اندرو لويد ويبر، الذي يحتفظ مبجموعة نادرة 
احلصول  مقابل  مؤّخرا  دفع  الفيكتورية،  اللوحات  من 

عليها سّتة ماليني جنيه. 
العام  في  بإجنلترا  سكاربورو  في  ليتون  فريدريك  ولد 

شخصية  ليتون  كان   1٨30
الفّن  في  ونافذة  مهّمة 
أعماله  وبعض  الفيكتوري، 
فيكتوريا  امللكة  جمعتها 
واألمير البيرت ليضّماهاإلى 

مجموعتهما الفّنية. 
العام  في  وفاته  وقبيل 
»نبيل«  لقب  ُمنح   ،1٨٩٦
ناله  ما  نادرا  تشريف  وهو 

فّنان من قبل. وبعد أن توّفي متّ حتويل منزله إلى متحف 
يضّم رسوماته ومنحوتاته.

رسم  في  متخّصصا  ليتون  فريدريك  الرّسام  كان 
املوضوعات التاريخية والدينية والكالسيكية املستمّدة 

من التراث
وقد  منازع.  بال  حتفته  اللوحة  هذه  وتُعتبر  الفيكتوري. 

حظيت من بني جميع أعماله بشهرة واسعة. 
بل الواقع أنها إحدى أشهر اللوحات الفّنية من العصر 
وهي  نفسه.  الرّسام  من  أشهر  كانت  ورمّبا  الفيكتوري، 
ما تزال مفّضلة في البوسترات وفي صاالت اجللوس في 

البيوت وغرف االنتظار. 
ويُعتقد أن للوحة عالقة بالنوم واملوت واإلثارة. كما أنها 

الفّن  قيمة  بأن  االعتقاد  أي  للفّن،  الفّن  فلسفة  جتّسد 
تكمن في سماته اجلمالية أكثر من موضوعه. 

جدل  موضوع  تزال  وما  كانت  وغيره  السبب  لهذا  ورمّبا 
بني النّقاد حول قيمتها اإلبداعية. املنتقدون يقولون إنها 
أو  إتقان  أو  توّتر  أّي  من  تخلو  وأنها  القيمة  وعدمية  ممّلة 
مغامرة صورية. بينما يصفها املعجبون بأنها صورة من 
التشكيل  رائعة من  و«سيمفونية  الفخم  اجلمال  صور 
وعن  اللون  في  الرّسام  عبقرية  عن  تكشف  واللون 

كالسيكّيته األصيلة«. 
وبعض مؤّرخي الرسم يعتبرون أن اللوحة مبثابة اعتراف 
والتي  الفّن  في  العظيمة  بالتقاليد  الرّسام  من  واضح 
في  برعا  اللذين  تيشيان  و  جورجيوني  عصر  إلى  تعود 
امليثي  باالسم  إليهّن  يشار  كان  نائمات  نساء  تصوير 

»فينوس«. 
كانت التقاليد الفيكتورية صارمة وغير متسامحة مع 
الفّن الذي يرّوج للعري أو اإلثارة احلّسية. وبينما ال تبدو 
املرأة في اللوحة عارية على اإلطالق، فإن رداءها البرتقالي 
وإْن  احلّسية،  االنفعاالت  إثارة  به  اُريد  العني  الذي يجذب 

بشكل محسوب وحذر. 
يصاحبه  الصورة  في  باحلياة  النابض  البرتقالّي  واللون 
نطاق ناعم من األزرق في اللفية. واجلمع الفريد بني هذه 
العناصر هو إحدى الصائص التي جتعل منها عمال مميزا. 
منحوتة  من  استلهمها  الرّسام  أن  يقال  التي  اللوحة، 
الليل مليكيل اجنيلو واختار لها توليفا دائرّيا على قماش 
أو  دينّي  أو  وعظّي  أو  سردّي  غرض  أّي  تخدم  ال  مرّبع، 
إلى  الناظر  يدعو  الفّنان  أن  الواضح  من  لكن  سياسّي. 

التأّمل في وضعية املرأة. 
جسد املرأة النائمة في ثوب زعفرانّي شفّاف مقابل بحر 
يلمع على خّط أفق عال ال يقّدم دليال على من تكون وال 
مباذا حتلم. هناك فقط نبتة ساّمة عطرة الزهر تستقّر 
فوق رأسها وموضوعة على حاجز من معمار كالسيكي. 
إنها زهرة االولياندر التي كتب عنها شعراء في العصر 
ورؤية  جّدا.  ساّمة  لكنها  إغراء،  زهرة  وهي  الفيكتوري، 
زهرة ساّمة في اللوحة أثار سؤاال عّما إذا كانت اجلميلة 

النائمة ليست أكثر من »أنثى قاتلة«. 
ويقال أن املرأة كانت موديل ليتون املفّضلة دوروثي دين. 
أيضا.  ممّثلة  وكانت  لوحاته  من  العديد  في  ظهرت  وقد 
وقبل وفاته أوصى لها ببعض من ثروته، ويقال أنهما كانا 

على وشك الزواج. 

من  املزيد  لها  أضافت  اللوحة  بهذه  املرتبطة  القّصة 
يد، ومع  إلى  يد  تنتقل من  الذيوع والشهرة. فقد ظّلت 
مرور الوقت كانت تتحّول إلى موضة قدمية. وقد اختفت 

لعقود حتى أعيد اكتشافها في منزل مهجور بلندن. 
سمح  ما  باملزاد،  تباع  أن  في  فشلت  قرن،  نصف  وقبل 
على  حاكما  بعد  ما  في  أصبح  الذي  السياسيني  ألحد 
إسترليني  جنيه  ألفي  مقابل  يشتريها  أن  ريكو  بورتو 
فقط، وأصبحت أهّم عمل فّني في مجموعته، وتُلّقب 

اليوم مبوناليزا اجلنوب. 
املوسيقّي  أن  إال  للبيع  معروضة  غير  اللوحة  أن  ورغم 
البريطاني اندرو لويد ويبر، الذي يحتفظ مبجموعة نادرة 
احلصول  مقابل  مؤّخرا  دفع  الفيكتورية،  اللوحات  من 

عليها سّتة ماليني جنيه. 
العام  في  بإجنلترا  سكاربورو  في  ليتون  فريدريك  ولد 
التقى فيها  باريس حيث  أربع سنوات في  1٨30. وعاش 
فّنانني كبارا من أمثال انغر وديالكروا وغيرهما. ثم درس 
إلى  انتقل  وبعدها  وفلورنسا.  روما  في  الوقت  لبعض 

لندن حيث توّلى في ما بعد رئاسة األكادميية امللكية. 
كان ليتون شخصية مهّمة ونافذة في الفّن الفيكتوري، 
وبعض أعماله جمعتها امللكة فيكتوريا واألمير البيرت 

ليضّماها إلى مجموعتهما الفّنية. 
وهو  »نبيل«  لقب  ُمنح   ،1٨٩٦ العام  في  وفاته  وقبيل 
تشريف نادرا ما ناله فّنان من قبل. وبعد أن توّفي متّ حتويل 

منزله إلى متحف يضّم رسوماته ومنحوتاته.

اللوحه البرتقالية
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

واالشوريون  البابليون  فغزاها  تاريخها،  مر  على  للغزاة  مطمعاً  مصر  كانت 
والفرس واالغريق والرومان والعرب واالتراك وغيرهم، طمعاً في ثرائها وخيراتها. 
فقد كانت جنة اهلل على االرض. وصدق على ذلك كعب االحبار بقوله “ من اراد 
ان ينظر الى شبه اجلنة، فلينظر الى مصر اذا ازهرت “. وقال ابن اياس في)بدائع 
االرض  وفي  اجزاء، ففي مصر تسع،  البركة عشرة  غيره:” قسمت  الزهور( عن 
كلها واحد “. وقال ايضاً ان: “ مصر خزائن االرض كلها، ولو زرعت كلها لوفيت 

بخراج الدنيا بأسرها “. وعن كرم شعبها، قال عبد اهلل بن عمرو: “ قبط مصر اكرم االعاجم كلها، واسمحهم يدا، 
وافضلهم عنصرا “.  

    والى فضل مصر في اطعام الشعوب اجملاورة، ذكر لنا سفر التكوين ان خليل اهلل نزل ارض مصر الن اجلوع في 
ارض كنعان كان شديداً. وحدثنا ايضاً عن اجملاعة التي وقعت في ايام يوسف الصديق. وشاءت عناية اهلل ان تطعم 
مصر جيرانها وعلى رأسهم يعقوب وبنيه. وفي العصر الروماني كانت مصر سلة غالل الرومان على مدى سبعة 
قرون. وفي العصر العربي امدت مصر العرب باملال اجلزيل وباليرات الوفيرة. فذكر ابن عبد احلكم في )فتوح مصر 
واخبارها(: “ ان الناس باملدينة اصابهم جهد شديد في خالفة عمر بن الطاب في سنة الرمادة. فكتب الى عمرو بن 
العاص وهو مبصر: من عبد اهلل عمر امير املؤمنني ... فلعمري يا عمرو ما تبالي اذا شبعَت انت وَمن معَك ان اهلَك انا 
ومن معي، فيا غوثاه ثم يا غوثاه يردد قوله. فكتب اليه عمرو بن العاص: لعبد اهلل عمر امير املؤمنني من عمرو بن 
العاص اما بعد: فيا لبيك ثم يا لبيك. قد بعثت اليك بـ عير اولها عندك وآخرها عندي والسالم عليك ورحمة اهلل. 
فبعث اليه بعير عظيمة فكان اولها باملدينة واخرها مبصر يتبع بعضها بعضا. فلما قدمت على عمر وسع بها على 

الناس ودفع الى اهل كل بيت باملدينة وما حولها بعيرا مبا عليه من الطعام.. “. 
   وكان على املصريني ان يؤدوا اجلزية للفاحتني اجلدد. وكانت جتبى ايام عمرو مبقدار اثنتي عشر مليون دينار، فيقول ابن 
عبد احلكم: “ فكان جميع من احصي يومئذ مبصر اعالها واسفلها من جميع القبط فيما احصوا وكتبوا ورفعوا 
اكثر من ستة االف الف نفس، فكانت فريضتهم يومئذ اثنى عشر الف الف دينار في كل سنة “صـ ٥٥. و “ وجباها 
عبد اهلل بن سعد حني استعمله عليها عثمان اربعة عشر الف الف فقال عثمان لعمرو: يا ابا عبد اهلل درت اللقحة 

باكثر من درها االول, قال عمرو: اضررمت بولدها “.
  ومع اجلزية كان على املصريني اداء الراج، “ ومن كل اهل مصر فأردب كل شهر لكل انسان ال ادري كم من الودك 
والعسل وعليهم من البز والكسوة التي يكسوها امير املؤمنني الناس “. كما كان عليهم اضافة من ينزل عليهم 
من العرب “  ومن نزل عليه ضيف واحد من املسلمني او اكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثالثة ايام مفترضة عليهم “. 
    وفوق ذلك كان الوالة يصادرون اموال االغنياء وكنوزهم، ومنه ما قاله ابن عبد احلكم: “ ان عمرو بن العاص ملا فتح 
مصر قال لقبط مصر: ان من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه قتلته “. وقال ان شخصا يدعى بطرس انكر كنزا كان 
يخفيه حتت فسقية، فحبسه عمرو حتى عرف مكان الكنز، فوجد فيه “ اثنني وخمسني اردبا ذهبا مضروبة. فضرب 
عمرو رأسه عند باب املسجد. فذكر ابن ابي رقية ان القبط اخرجوا كنوزهم شفقا ان يبغي على احد منهم فيقتل 

كما ُقتل بطرس “- صـ ٦٥.   
    وكان املصريون الساعد االمين للعرب، فـ “ اصلحوا لهم الطرق واقاموا لهم اجلسور واالسواق.. “. وكان اصحاب 
احلرف يغزلون وينسجون ويحيكون املالبس ويدبغون اجللود ويصنعون االحذية ويصهرون املعادن ويشقون املصارف 
ويبنون الدور واجلسور ويفلحون االرض فكانوا هم الثروة احلقيقية للبالد. وعندما طلب اليلفة من عمرو ان يحتفر 
خليجاً يصل النيل بالقلزم، في مدة ال تتجاوز العام، وفشل عمرو في اثناء امير املؤمنني عن ذلك ملا سيقع على 
املصريني من اضرار، فانه شرع في تنفيذ االمر وحفر املصريون الليج الذي نقل خيرات بالدهم الى االخوة العرب، 
يقول ابن عبد احلكم: “ .. فلم يات احلول حتى جرت السفن فحمل فيه ما اراد من الطعام الى املدينة ومكة فنفع 

اهلل بذلك اهل احلرمني..”. 
    وميكننا ان نتخيل ما بذله املصريون من جهد كثير، ومن مال وفير في حفر الليج قبل حلول العام، مقارنة مبا 
بذلوه بعد ذلك بثالثة عشر قرنا عندما حفروا قناة السويس في عشرة اعوام، ومات منهم عشرون الف شخص.  

    وفي العصرين االموي والعباسي كانت جزية وخراج املصريني خاصة هي املصدر الرئيسي لزانة الدولة. وكانوا 
ينفقون منها على تسليح اجليوش وعلى االعمال االنشائية، وفي اجلود على اهلهم وذويهم، وعلى من ميتدحونهم 
من الشعراء ومن يفقهونهم من العلماء. كما كانت تصرف مرتبات للعرب - فقط لكونهم عرب - من خالل ديوان 

االعطيات، وقد بلغ عدد املقيدين بالديوان “ في زمان معاوية اربعني الفا “ . 
 وبلغ ثراء بني ابي العباس، ان املأمون اشترى مغنية تدعى عريب مبائة الف دينار. كما كانوا ينفقون منه على اهل 
مكة واملدينة، ومنه ما ذكره ابن كثير في )البداية والنهاية(، قال: “ قال هشام بن عروة عن أبيه قال بعث معاوية إلى 
أم املؤمنني عائشة مبائة ألف ففرقتها من يومها فلم يبق منها درهم .. قدم احلسن بن على على معاوية .. فأعطاه 
أربعمائة ألف ألف.. وقال أبو مروان املروانى بعث معاوية إلى احلسن بن على مبائة ألف فقسمها على جلسائه وكانوا 
عشرة.. وبعث إلى عبد اهلل بن جعفر مبائة ألف .. وبعث إلى ابن عمر مبائة ألف.. وبعث إلى عبد اهلل بن الزبير مبائة 

ألف .. وقال ابن دآب كان لعبد اهلل بن جعفر على معاوية فى كل سنة ألف ألف)درهم(... “.      
ثروات عند رحيلهم، فبلغت مئات واالف االلوف من  الرعيل االول من  البعض من  الى ما تركه  ابن كثير     واشار 
الدراهم والدنانير. فضال عما كان يجنيه الوالة واحلكام من ثروات طائلة، جعلت بعض اللفاء يعزلون من فحش 

ئراءه. 
   واذا كان االخوة العرب قد قدموا ملصر سهما من املساعدة في ازمة اقتصادية عابرة، فال يقارن سهمهم بالقناطير 
املقنطرة التي قدمها لهم املصريون- وغير املصريني - عبر تاريخ طويل. فكان املصريون يكدون ويعملون، واحلكام 
ف عنا خففنا  وزويهم ينفقون ويستهلكون. كما قال عمرو: “ إمنا أنتم خزانة لنا، إن ُكثِّر علينا َكثَّرنا عليكم، وإن ُخفِّ
عنكم”. كان املصريون يربون اليل وال يسمح لهم اال بركوب احلمير، يصهرون الذهب وال ميلكوه، يصنعون السيوف 

ويحرم عليهم حملها. وبعد كل ذلك، كان يختم بالرصاص في رقاب اكرم االعاجم وخير اجناد االرض.         

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 
أْكَرُم األعاجم
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يحررها سمير اسكندر 

اإلعالم الكتالوني يشن هجوماً على 

والد نيمار ويصفه بـ »احملرض اجلشع«
شنت الصحافة الكتالونية حملة إعالمية حادة على والد البرازيلي نيمار 
قلعة  من  بالرحيل  البنه  دفعه  بسبب  اإلسباني،  برشلونة  نادي  مهاجم 

»الكامب نو« واالنتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
والد  على  سهامها  برشلونة  لنادي  املوالية  اإلسبانية  الصحف  وركزت 
باريس  إلى  لالنضمام  النادي  ترك  على  ابنه  بتحريض  إياه  متهمة  الالعب 
مختلف  وأجمعت  للمال.  وحبه  جشعه  بسبب  الفرنسي  جيرمان  سان 
الصحف الكتالونية على أن التأثير الكبير لوالد نيمار على القرار النهائي 
الذي سيتخذه ابنه في نهاية األمر، سواء ببقائه مع برشلونة أو بالرحيل 
عن صفوفه ، بعدما جنح في فرض آرائه عليه منذ كان العًبا واعداً في نادي 
 . األب  قرارات  و  مبزاج  الالعب  مسيرة  ارتبطت  بعدما  البرازيلي،  سانتوس 
األب مع  به  يقوم  مبا  امتعاضهم  إقليم كتالونيا، عن  وعبر عدد من كّتاب 
معاً  والنادي  الالعب  مصلحة  على  ضرره  سينعكس  سلبي،  دور  من  ابنه 
الصحيفة  كّتاب  احد  وشبه  الصفقة.  من  األكبر  املستفيد  هو  ليكون 
قضية انتقال نيمار التي شغلت الرأي العام في إسبانيا وفرنسا والبرازيل 
، حيث ميثل والد  )الطيب و القبيح و الشرس(  بالفيلم األميركي الشهير 
نيمار دور »القبيح« في الصفقة، والذي ال يهمه سوى ما يحصل عليه من 
مكاسب مالية بغض النظر عن الطريقة أو الوسيلة، بينما ميثل القطري 
الذي  »الشرس«  دور  جيرمان  باريس سان  نادي  ومالك  رئيس  الليفي  ناصر 
يسعى لتحقيق طموحاته بقوة املال ، بينما ميثل الالعب دور »الطيب« الذي 
يتعرض لعذاب نفسي شديد جراء استغالله البشع من قبل والده وكأنه 

سلعة تباع وتشترى .
وقارن كاتب آخر في ذات الصحيفة بني والد نيمار ووالد زميله في الفريق 
في  دوره  و  »البرغوث«  بوالد  كثير  أشاد  ، حيث  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
تسهيل استمرار ابنه واستقراره في النادي منذ التحاقه بصفوفه في عام 
2004 ، وما أعقبها من مفاوضات لتمديد وجتديد عقده طوال فترة مسيرته 
مع  البنه  ممثالً  بصفته  خاضها  التي  املفاوضات  وصف  حيث  الفريق،  مع 
رؤساء نادي برشلونة بـ »اليسيرة«، إذ لم تأخذ وقتاً طويالً إلنهائها ألنه كان 

يهتم مبستقبل ابنه دون أن يهدف لإلضرار بالنادي.
 ، نيمار  ووالد  والد ميسي  التباين الشاسع بني  على  الكاتب مثاالً  وأعطى 
فوالد ميسي لم يصطحب معه إلى إسبانيا سوى ابنه ليونيل، فيما بقيت 
بقية أفراد األسرة في األرجنتني، بينما جاء نيمار ووالده إلى إسبانيا ضمن 
بعثة ضخمة شملت األقارب واألصدقاء على حساب الالعب وناديه بحجة 
والد  أن  البرازيل، كما  عن  ابتعاده  أعباء  وتخفيف  التأقلم  على  مساعدته 
بعكس  الباذخة  احلفالت  يُقيم  او  الليلية  النوادي  في  يشاهد  لم  ميسي 
والد نيمار. يشار ان والد نيمار سبق أن تعرض لهجوم شرس من قبل نادي 
سانتوس ورئيسه األسبق لويس ألفارو دي أوليفيرا الذي اشرف على صفقة 
انتقال نيمار داسيلفا إلى برشلونة في صيف عام 2013 ، واصفاً إياه باجلشع 

الذي ال يهمه سوى جمع املال 

كريستيانو رونالدو باق مع ريال مدريد

بطل  مدريد  ريال  جنم  أن  االسبانية  »ماركا«  صحيفة  اعلنت 
كريستيانو  البرتغالي  الدولي  القدم  لكرة  االسباني  الدوري 
رونالدو سيبقى في صفوف النادي امللكي من أجل تكرار اجنازات 

موسم 2017-2016 »مرة أخرى«.
وصرح رونالدو لصحيفة ماركا التي سألته في شنغهاي حيث 
ميضي عطلته: »احراز القاب مهمة مع فريقي املوسم املاضي 
سيكون  اخرى  مرة  ذلك  تكرار  الفردية،  اجلوائز  مثل  رائعا،  كان 
للشائعات  حدا  الطريقة  بهذه  »ماركا«  ووضعت  جيدا«.  امرا 
اشارت  عندما  البرتغالية  غلوبو«  »او  صحيفة  اطلقتها  التي 
مبا  لم يدعمه  واوروبا  ان بطل اسبانيا  رونالدو ال يشعر  ان  الى 

فيه الكفاية في صراعه مع سلطات الضرائب.
ووجه القضاء االسباني لرونالدو تهمة التهرب الضريبي بقيمة 
14,7 مليون يورو من خالل كيان شركة انشئت في 2010 الخفاء 
العائدات التي يحصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور 
ريال مدريد فلورنتينو  رئيس  الضرائب. وكان  امام سلطات  من 
أقوى  »رونالدو  ان  انتشار شائعات رحيل جنمه  أكد عقب  بيريز 
بكثير منا جميعا واالكثر اهمية بني املوجودين هنا«، مضيفا: 
»ال يروق لي عندما ال يتم احترام براءة شخص كان لديه سلوك 
قاضي  امام  عاماً   32 الـ  صاحب  رونالدو  وسيمثل  مثالي«. 
التحقيق في 31 يوليو احلالي لالستماع اليه في هذه القضية.

استبعد  مدريد  ريال  مدرب  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  وكان   
رونالدو، وقال: »انه في عطلة في  اجلمعة بشكل قاطع رحيل 
في  بنا  وسيلتحق  جيدا،  يستحقها  يرتاح،  انه  الراهن،  الوقت 
انه  »ماركا«  رونالدو لصحيفة  اكد  القادم«. كما  اغسطس   5
عام  في  البرتغالي  املنتخب  مع  كبير  مونديال  تقدمي  يتمنى 
املونديال،  الى  يزال يتعني علينا حجز بطاقتنا  2018. وقال: »ال 

ولكنني أمتنى ان تتمكن البرتغال من الفوز بكأس مذهلة«.

حفيد مبارك ينضم لفريق 
الناشئني بالنادي األهلي

املصري  الرئيس  حفيد  عمر  انضم 
ابنه »عالء«  األسبق حسني مبارك، من 
بالنادي  القدم  لكرة  الناشئني  فريق  إلى 
فريق  تدريبات  في  عمر،  وشارك  األهلي. 
الناشئني صباح األحد في مالعب النادي 
وارتدى  بالقاهرة،  نصر  مدينة  بحي 
النادي  قميص  بخالف  أبيض،  قميًصا 
ابنه  ورافق عالء مبارك،  املعروف.  األحمر 
االنضمام، وجتمع  إجراءات  إنهاء  اليوم، وشاركه في  التدريبات صباح  في 

أعضاء النادي األهلي حول عالء مبارك، والتقطوا الصور التذكارية معه..
ويضم فريق الناشئني املعروف بـ«فريق 2000«، أبناء شخصيات سياسية 
ورياضية ورجال أعمال بارزين، منهم على سبيل املقال، جنل رجل األعمال 
أحمد أبو هشيمة، وجنل مدرب حراس املرمى بالنادي األهلي طارق سليمان، 

وجنل اإلعالمي الرياضي وحارس املرمى السابق أحمد شوبير.
وقال املدير الفني لـ«فريق 2000« بالنادي األهلي، أحمد سراج، إن حفيد 
االختبارات  اجتاز  أنه  إلى  الفريق، مشيرًا  مع  له  األول  املران  مبارك خاض 

الالزمة لالنضمام إلى النادي.
مستوى  على  احلكم  الصعب  من  إنه  صحافية،  تصريحات  في  وأضاف 
إلى أن حفيد مبارك، »ال يزال أمامه الكثير من  »عمر عالء مبارك«، الفتاً 

الوقت حتى يصل للمستوى املأمول«.
جهود  إلى  حاجة  في  ولكنه  طيبة،  »خامة  مبارك«  »حفيد  أن  واعتبر 
كبيرة، خصوصاً وأنه لم ميارس كرة القدم إال من خالل األكادمييات الاصة، 
سيكتسبها  التي  البرة  متنحه  لن  بالطبع  وهي  القدم،  كرة  ومدارس 
املؤيدة  ريس«  يا  »آسف  صفحة  وعلقت  األهلي«.  النادي  داخل  بتواجده 
بالقول،  عمر  انضمام  على  أخبارهم  مبتابعة  واملهتمة  وأسرته،  ملبارك 
حلضور  األهلي،  للنادي  يتوجهان  وجنله  مبارك  بعالء  فوجئوا  املصريني  إن 
االختبارات، والتزما باحلضور في املوعد احملدد، مشيرة إلى أن عالء مبارك لم 
يتدخل للحصول على أية استثناءات لنجله، الذي انتظم في الصف مع 
زمالئه في اجراء االختبارات وانتظار النتائج. ولفتت إلى أن حفيد مبارك 
مجلس  عضو  أو  طاهر  محمود  األهلي  النادي  رئيس  وساطة  يطلب  لم 
بالقول: »هؤالء ناس متواضعون  البارز محمود الطيب. واختتمت  اإلدارة 

ومحترمون ويحبون بالدهم«، في إشارة إلى أسرة مبارك.
الرئيس  حكم  بنظام  أطاحت  الشعبية،   2011 يناير   25 ثورة  أن  يذكر 
األسبق حسني مبارك، وتنحى عن احلكم في 11 فبراير من العام نفسه.

لدى مبارك ولدان، هما عالء وجمال، ولديه من عالء حفيدان، األول محمد 
انضم مؤخرًا  الذي  العام 2009، في حادث غامض، وعمر  توفي في  الذي 

إلى النادي األهلي.
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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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معجون االسنان
أفضل معجون أسنان 

األسنان  معاجني  من  معينة  نوعية  تفضيل  جداً  الصعب  من 
وتعميمها على كافة البشر وذلك بسبب تعدد مشاكل األسنان التي 
يعانون منها، وميكن لكل فرد اختيار املعجون األفضل له بحسب ما 
يتمتع به من قدرة على معاجلة املشاكل التي تعاني منها أسنانه، 
من  يعانون  ملن  األفضل  هي  احلساسة  األسنان  معاجني  فتكون 
حساسية اللثة واألسنان، أّما معاجني األسنان املقاومة للتسوس 
فهي األنسب ملن يعانون من تسوس األسنان، أّما معاجني األسنان 
 املبيضة فهي االختيار األمثل ملن يعانون من اصفرار األسنان، وهكذا.

كيفية اختيار معجون األسنان
 يفضل عند اختيار معجون األسنان مهما كان نوعه أو نوع املشكلة التي يعاجلها أن تتوفر فيه املكونات 

التالية: 
الفلوريد 

يصنف بكونه أحد املعادن الطبيعية ويحتل املرتبة السابعة عشر بحسب وجوده في القشرة األرضّية، 
حيث يوجد بكمّيات كبيرة في كل من املاء والتراب وكميات بسيطة في كل من النباتات واحليوانات، 
ويعتبر الفلوريد املكون االول واألهم في معظم معاجني األسنان ملا له من دور كبير في حماية األسنان 
من التسوس، كما تقوم بعض الدول بإضافته إلى ماء الشرب ملا له من فوائد عّدة في محاربة البكتيريا 

وتقوية األسنان. 
مضادات البكتيريا

 الهدف منها القضاء على البكتيريا الضارة التي تتكاثر في الفم وحول األسنان، ومنع تأثيرها السلبي 
في إضعاف األسنان وتآكلها فضالً عن إضعاف اللثة ورائحة الفم الكريهة، ومن أهّم هذه املضاّدات 

وأكثرها استخداماً . 
املواد املضاّدة للجير 

متنع هذه املواد تشكل اجلير على الطبقات الارجية لألسنان، 
كما تساعد في تفتيت اجلير املتشّكل مسبقاً. 

البكينج صودا 
كما  اصفرارها،  من  والتخّلص  األسنان  تبيض  على  يعمل 
تستخدم بعض شركات تصنيع معجون األسنان بيروكسيد 

الهيدروجني لتحقيق نفس الغاية.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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بعيداً عن القهوة ..

7 طرق سهلة متنحك النشاط صباحاً
كانت  وإن  خاصة  النشاط  مبنتهى  كافة  يومية 
مبكراً  االستيقاظ  منك  تتطلب  عملك  طبيعة 

والبقاء خارج املنزل حتى ساعات متأخرة ليالً.
موقع  في  جاء  ما  حسب  الطرق  هذه  وتتلخص 

»بولد سكاي« املعني بالصحة في اآلتي:
-1 املاء البارد

تناول كوب من املاء البارد فور النهوض من الفراش 
ويجعلك  املخ  خاليا  جتديد  على  يساعد  صباحاً 

تشعر بالنشاط واحليوية طوال اليوم.
-2 التمارين البسيطة

اليوم،  طوال  بالنشاط  للتمتع  الطرق  أفضل  من 
ممارسة التمارين الرياضية البسيطة والتي تعتمد 
على فرد العضالت فور االستيقاظ من النوم، حيث 
الدموية للجسم مما  الدورة  العادة من  حتسن هذه 

يجعله مستعداً للعمل واإلجناز بنشاط.
-3 البروتني

البيض  مثل  بالبروتني  الغنية  األطعمة  تناول 
واحلليب في وجبة اإلفطار يساعد في تنشيط خاليا 

الدماغ الستقبال اليوم مبنتهى النشاط واحليوية.
-4 الكربوهيدرات

مينحك  اإلفطار  وجبة  في  الكربوهيدرات  تناول 
طاقة فورية وشعور بالنشاط.

-5 ممارسة الرياضة
ملمارسة  يومي  بجدول  يلتزمون  ممن  كنت  إذا 
ساعات  لها  تخصص  أن  األفضل  فمن  الرياضية، 
هرمون  إنتاج  حتفز  الرياضة  ألن  األولى،  الصباح 
عن  املسؤول  الهرمون  وهو  اجلسم  في  األندروفني 
تنعم  وبالتالي  للشخص،  املزاجية  احلالة  حتسني 

بالنشاط والهدوء النفسي.
-6 االستحمام مباء بارد

إال  الكثيرين،  تعجب  ال  قد  الوسيلة  هذه  أن  رغم 
الشعور  مينحك  بارد  مباء  صباحاً  االستحمام  أن 

بالنشاط واحليوية.
-7 الشاي األخضر

بديالً صحياً  يعد  الشاي األخضر  من  أن كوباً  كما 
للقهوة مينحك النشاط الالزم لتبدأ يومك.

يوم العمل الطويل مضر بالقلب
توصل عدد من علماء الصحة إلى نتائج تبني أن العمل لساعات طويلة يوميا يتسبب مبشاكل صحية مختلفة 
من  شخص،  آالف   9 نحو  شملت  دراسات  »أجرينا  العلماء:  قال  املوضوع،  وحول  القلب.  دقات  انتظام  عدم  ومنها 
على  واالطالع  للمتطوعني  الطبية  البيانات  مبراجعة  قمنا  الدراسات،  وخالل  وبريطانيا.  وفنلندا  والسويد  الدمنارك 
عدد ساعات عملهم اليومية، فتبني أن غالبية األشخاص الذين يعملون ألكثر من 55 ساعة في األسبوع، يعانون 
من مشاكل صحية أهمها الرجفان األذيني وعدم انتظام دقات القلب، فيما كان الذين يعملون لفترات أقصر، أقل 

عرضة لتلك املشاكل«.
كما بينت الدراسات أن الذين يدمنون على العمل لساعات طويلة، وخصوصا في املكاتب والشركات الكبيرة، يعانون 
ارتفاع معدالت السمنة وضغط الدم ومشكالت اإلدمان على الكحول، وذلك لعدم امتالكهم الوقت الكافي  من 

للقيام بالتمارين الرياضية أو االسترخاء في أماكن جتنبهم الضغوطات النفسية الناجمة عن العمل.
لذلك، ينصح العلماء مبراجعة جدول العمل للذين يعانون من مثل تلك املشكالت، ويشددون على أهمية ممارسة 

الرياضة ومراقبة ضغط الدم والنظام الغذائي.
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رأسي

1 - عاصمة مصر القديمة ومن أبرز األماكن األثرية في مصرo تعهد 
بعدم تكرار الفعلة

2 - في أثناء الليل o مادة في صميم مكونات المشروبات الغازية
3 - ميدان شعبي قديم في القاهرة o تشتم
4 - صمت o عز دين )نفس الكلمتين مبعثرة(

5 - يكسد o اآلن باالنجليزية
6 - يشعر بالنعاس o دجاج بدون عظم )باللهجة المصرية(

7 - لؤلؤ o موقع وأجهزة التفاعل النووي
8 - مردود حفل أو ما شابه o جند متخصصون بالرمي بالسهام

9 - يخصص وقته وينزوي لعمله o للتمني )معكوسة(
10 - كوبري على النيل تحرسه األسود

أفقي

1- عروس البحر االبيض المتوسط
2 - بنفسج o بيت األسد

3 - مدينة سميت باسمها أهم قناة بحرية o رائحة الزهور المنتشرة
4 - قلعة في االسكندرية بنيت أيام المماليك o كدس

5 - واحد باالنجليزية o “أبو .....” قرية ساحلية مصرية تبعد عن 
االسكندرية 23 كم

6 - واحدة الرنين )معكوسة(
7 - مهرب

8 - ملك فرعوني حكم مصر قبل أكثر من 33 قرنا ومات صغيرا
9 - من أهم المعالم االقتصادية على نهر النيل في جنوب مصر

10 - من أبواب القاهرة القديمة

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Tue 11-Jul-2017
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برج الحمل: عليك أن تبذل جهداً أكبر إلقناع الشريك، فهو ينظر إلى األمور 
بجّدية أكبر، ويفكر مليًا قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه

إليك، وهذا ما ينعكس  بالنسبة  الفارق  برج الثور: األجواء اإليجابية هي 
ارتياحًا كبيراً على العالقة بالزمالء وعلى أجواء العمل بشكل عام.

برج الجوزاء: ال تضع حدوداً لعالقتك بمن تحب وتصّرف على طبيعتك، فأنت 
محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة

برج الّسرطان: ال تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر 
في مستقبلك ويترك انطباعًا غير إيجابي حول قدراتك الفعلية.

برج األسد:  أنصح لك التحّلي بالهدوء وضبط النفس وعدم االنجرار وراء 
االنفعاالت في العمل، وتصرف بوعي مع الزمالء فهذا أفضل لك ولهم.

برج العذراء:  إذا باتت مطالب الشريك تشّكل عبئًا عليك، فإن وضع حّد 
لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.

برج الميزان:  يوم دّقيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقًا لبعضهم اآلخر، أو 
تراجعًا عن قرار وبلبلة في االتصاالت وسوء تفاهم بين الزمالء.

برج العقرب: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف األمر ألّن جسمك لم 
يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة.

المهنية  الحياة  اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة  برج القوس: تبدأ هذا 
إلى طبيعتها وعودة العالقات الطيبة مع الزمالء

برج الجدى: تبستم لك االقدار وتحمل إليك خبراً ساّراً أو فرصة ممتازة أو 
تصحيحاً لوضع آلمك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.

برج الّدلو: ال تتسّرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من 
جوانبه كافة، ألن الندم قد ال يفيدك الحقًا.

برج الُحوت: يوم مهم للعالقات المميزة. قد تعيش قصة حب غريبة، لكن 
في الجو نقاشات غينة ومفيدة جداً

حظك مع جود نيوز

فصائل  كل  يشعر  الثقافية،  التعددية  واحة  كندا  في 
ثقافات  ومن  األرض  بقاع  شتي  من   - إليها  املهاجرين 
األخر.  لثقافة  فصيل  كل  إحترام  بحرية   - متعددة 
وتختلط هذه الثقافات في فسيفساء بديعة لتثري كل 
ثقافة منها الثقافات األخري لتأخذ منها وتضيف إليها 
وذلك دون أن تنصهر كل الثقافات في قالب واحد. وتتميز 
كندا أيضا - وعلي عكس الواليات املتحدة األمريكية - 
بالرعاية الصحية التي تكفلها الدولة لكل مواطنيها، 
وذلك  الكبيرة  الدخول  أصحاب  علي  الضرائب  وبارتفاع 
لضمان حسن توزيع الثروات، وبالتشدد في قواعد حمل 

السالح، وبحظر عقوبة اإلعدام. 
وكندا تشارك ضمن مجموعة الدول الصناعية السبعة، 
وهي  العشرين،  ومجموعة  األعظم،  الثمان  ومجموعة 
ضمن دول الكومنولث والفرانكفونية، والدول األمريكية، 
ومجموعة األوبيك وطبعا شاركت كندا في تأسيس األمم 

املتحدة. 
إقتصاد كندا : 

- تصنف كندا  اإلقتصاد رقم 11 بني دول العالم؛ حيث 
بلغ الناجت القومي في عام GDP 201٦ 1,7٩ تريليون دوالر 
كندي، ويبلغ نصيب الفرد منها سنويا PPD 4٦1٩٩ دوالر.
وتصنف  جتاري،  زراعي  صناعي  مختلط  واإلقتصاد   -
أفضل من الواليات املتحدة وكثير من بلدان غرب أوروبا، 
وحيث يبلغ  متوسط دخل الفرد في السنة 23٩00 دوالر. 
- وتصنف كندا ضمن أكبر  10 دول في التبادل التجاري.  
 1٥00 وتضم  البورصات  في   7 رقم  تورونتو  بورصة   -
 2 حوالي  بلغت  للبورصة  السوقية  والقيمة  شركة. 

تريليون في عام 201٥ 
- في عام 2014 كانت قدرت صادرات كندا بقيمة  ٥2٨ 
معظمها  دوالر  بليون   ٥24 بقيمة  والواردات  دوالر  بليون 
و 3٥  األوروبي  اإلحتاد  و 4٩ من  املتحدة 3٥1  الواليات  من 
من الصني.  وعليه كان الفائض في عام 2014 قدره أربعة 

بليون دوالر. 
بعد   3 رقم  كندا  تصنف  البترول  إحتياطي  من حيث   -

فنزويال يليها السعودية. 

الصناعات  في  كندا  في  العاملة  القوي  أرباع  ثالثة   -
 .service industry املكملة

- تعتبر كندا من أكبر مصدري املنتجات الزراعية للقمح 
واليورانيوم  الزنك  مصدري  مقدمة  في  وأيضا  واحلبوب. 
والذهب والنيكل واأللومنيوم والصلب واحلديد والرصاص 

والفحم. 
السيارات  منتجات  مجال  في  بقوة  كندا  وتساهم   -

خاصة مع أمريكا.  
هوامش : توفر كندا ملواطنيها واحد من أعلي مستويات 
طويلة  ولسنوات  كانت  وقد   .٨ رقم  وتصنف  املعيشة 

تصنف رقم 1. 
الكساد  من  العالم  دول  من  كغيرها  كندا  عانت 
العاملية  احلرب  أعقب  الذي  الرهيب  العاملي  اإلقتصادي 
 200٨ سنة  اإلقتصادي  الكساد  من  عانت  كما  األولي. 
النصف  في  وذلك  بليون   41 إلي  كندا  ديون  وإرتفعت 
غيرها  سبقت  ما  سرعان  ولكنها   2010 عام  من  األول 
من الدول في التعافي من هذا الكساد وذلك بسبب قوة 

تنظيم قطاع البنوك. 
التقدم العلمي : 

- تنفق كندا حوالي 31 بليون دوالر سنويا علي البحث 
العلمي؛ وعليه تصنف الدولة رقم 4 في هذا اجملال. 

العلماء  من   1٥ عدد  لكندا  كان   201٥ عام  حتي   -
احلاصلني علي جائزة نوبل في مجال الفيزياء والكيمياء 
والطب. وفي العموم، تصنف كندا الدولة التاسعة من 
عددهم  وإجمالي  نوبل  جائزة  علي  احلاصلني  عدد  حيث 
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- ٥1 % من طلبة كندا أمتوا التعليم اجلامعي و ٨٩ % أمتوا 
املرحلة الثانوية.  

في  الساتليت  إطالق  في   3 رقم  الدولة  كندا  كانت 
الفضاء بعد اإلحتاد السوفيتي والواليات املتحدة. ويوجد 
في  الرائدة  كندا  وتعتبر  للفضاء.  ورائدة  رائد  كندا  في 

صناعة روبوت الفضاء. 
وتسعي كندا ألرسال مركبة فضاء إلي املريخ، وإذا جنحت 

فستكون الدولة الثالثة في هذا املضمار . 
إستخداما  الشعوب  أكثر  من  الكنديون  يعتبر   -  
اإلنترنت  لدمة  املستخدمني  عدد  يبلغ  حيث  لإلنترنت. 

33 مليون أي حوالي ٩4% من الشعب الكندي. 
- اللغة الرسمية في كندا هي اإلجنليزية والتي يتحدثها 
وأكثر   %20 بطالقة  ويتحدثوا  والفرنسية   %٦0 بطالقة 

من  10% يجيد اللغتني. 
لهم  األم  اللغة  الكنديني  من  مليون   ٦,٨  : هوامش 
ليست اإلجنليزية أو الفرنسية منهم مليون لغتهم األم 
مليون  لنصف  اإليطالية  واللغة  الصينية،  اللغة  هي 
مليون.  لنصف  واألملانية  مليون  لنصف  واألسبانية 

ويوجد الكثيرون ممن يجيدون لغة اإلشارة.  
اجليش الكندي : 

من  الف   110 حوالي  قوامه  محترف  جيش  هو   -
العسكريني منهم ٦7 نظاميني و 43 من اإلحتياطيني. 

- أكبر صفقة لشراء األسلحة كانت بقيمة ٩ مليار دوالر 
وذلك لشراء عدد ٦٥ مقاتلة إف 3٥ 

احلرب  في  فاعال  إشتراكا  الكندي  اجليش  إشترك   -
العاملية األولي والثانية.

- كندا من دعاة التعددية حلل النزاعات والقضايا العاملية. 
ففي خالل أزمة السويس في عام 1٩٥٦، خففت جهود 
ليستر بيرسون ) رئيس وزراء كندا الحقا ( من حدة التوتر 
وذلك من خالل إقتراحه بوضع قوة حلفظ السالم تابعة 
حلفظ  املتحدة  األمم  من  بعثة  أول  وكانت  املتحدة.  لألمم 
السالم، ومنح بيرسون بسببها جائزة  نوبل للسالم في 

عام 1٩٥7. 
تخفيف  في  املفهوم  هذا  إختراع  براءة  بيرسون  ومنح 

حدة التوترات. وساهمت كندا في ٥0 بعثة لألمم املتحدة 
حلفظ السالم. 

أبنائها  أفغانستان فقدت كندا من  : في حرب  هوامش 
1٥7 جنديا وإثنني من موظفي اإلغاثة ودبلوماسي واحد.  

الهجرة لكندا : 
- تعتبر كندا في مقدمة الدول التي تستقبل املهاجرين 
مهاجر  ألف   2٦0 كندا  إستقبلت   2014 عام  ففي 
العام  في  مهاجر  ألف   300 إلي  قريبا  العدد  وسيصل 

الواحد. 
- أكبر عدد من املهاجرين إلي كندا يأتي من ثالث بلدان 

هي الصني والهند والفليبني.  
رغم  العالم  في  الالجئني  من   %10 كندا  وتستقبل   -
% من   70  -  - العالم.  0.٥% من سكان  ميثل  تعدادها  إن 
الشعب الكندي يعيش في عائالت متوسط عدد أفرادها 
2.٥ فردا و 27 % يعيش منفردا ) وحيدا ( و 3 % مع شخص 

غريب. 
هوامش : كندا ثالث أكبر متوسط لألعمار وهو ٨1 عام. 
وفي العموم، فمتوسط عمر النساء في العالم خمس 

سنوات أطول من الرجال.  
الفنون والرياضة : 

- تولي كندا إهتماما بالغا بكل أنواع الفنون واألداب.  
- تورونتو ثالث أكبر مدينة من حيث النشاط املسرحي 

بعد نيويورك ولندن ) إجنلترا (. 
- عدد املتاحف في كندا يبلغ اآلالف. 

وشاركت  البدنية  الرياضات  انواع  بجميع  كندا  تهتم   -
في معظم الدورات األوملبية منذ بدايتها في عام 1٩00.

وحتصد كندا العديد من املاديليات في كل دورة
دوري  في  األلعاب  من  كثير  في  كندا  تشترك  كذلك   -

الواليات املتحدة. 
- اللعبة الرسمية الشعبية هي هوكي اجلليد. 

وهي  أوليمبية  دورات  ثالث  كندا  إحتضنت    : هوامش 
الدورة األوليمبية الصيفية في مونتريال 1٩7٦ و الدورة 
الشتوية في كاجلاري 1٩٩4 والدورة الشتوية في فانكوفر 

 .2017

ا.د. ناجي اسكندر

كندا في عيدها املائة واخلمسني  ..فسيفساء التعددية الثقافية  حقائق وطرائف : اجلزء الثاني 
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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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 لقد جتسد إبن اهلل الكلمة وصار رئيس كهنتنا 
وحده  بإرادته  الذاتي  جسده  م  قدَّ الذي  األبدي 
ذبيحة أبدية أسس بها عهده اجلديد مع اإلنسان 
. لذلك هو الكاهن و الذبيح معاً للعهد اجلديد. 
َشرِيَعُة  تِلَْك   ” القدمي   العهد  ذبائح  عن   أما 
وَذَبِيَحِة  اْلَِطيَِّة،  وَذَبِيَحِة  وَالتَّْقِدَمِة،  ْرََقِة،  احمْلُ
الََمِة،الَِّتي  السَّ وَذَبِيَحِة  امْلِْلِء،  وَذَبِيَحِة  اإلِثِْم، 
يَْوَم  ِسيَناَء،  َجَبِل  ِفي  ُموَسى  بَِها  الرَّبُّ  أََمرَ 
ِفي  لِلرَّبِّ  َقرَابِيِنِهْم  بَِتْقرِيِب  إِْسرَائِيَل  بَِني  أَْمرِِه 
الليتورجيات  فإن   ،  )23:7 الويني   ( ِسيَناَء.“  بَرِّيَِّة 
إشارة  أية  تقدم  لم  األرثوذكسية   ) الصلوات   (
إليها ، أي  ذبيحة اإلثم - احملرقات بكل أنواعها - 
ذبيحة الطية - ذبيحة السالمة - تقدمة خبز 
الوجوه . إن غياب هذه الذبائح في الليتورجيات 
ألن  ذلك   . مصادفة  مجرد  ليس  األرثوذكسية 
األرثوذكسية  والعقيدة  الطقس  وجوهر  قلب 
ال ميكن أن تشرحه ذبائح العهد القدمي تلك . و 
القديس  و  الرسول  بولس  القديس  أوضح  لقد 
فرسالة   . احلقيقة  هذه  الرسولي  أثناسيوس 
العبرانيني 10 تتكلم عن أن اهلل لَْم يَُسّر و لم 
الَ  ألَنَُّه   ” املوسوية  الشريعة  ذبائح  يطلب أصالً 
مُيِْكُن أَنَّ دََم ثِيرَاٍن وَتُُيوٍس يَرَْفُع َخَطايَا .. مِبُْحرََقاٍت 
وَذَبَائَِح لِلَْخِطيَِّة لَْم تَُسرَّ ) اهلل لم يُسرُّ بها( .. 
وَلِكْن  ) اهلل لم يطلبها(  تُرِدْ  لَْم  وَُقرْبَانًا  ذَبِيَحًة 
َهيَّأَْت لِي َجَسًد ) جتُسد املسيح( “. و يشرح ق. 
عيد  رسائل  1٩من  الرسالة   ( في  أثناسيوس 
القيامة عام 347م( كيف أن الشريعة لم تأمر 
أوالً وفي البداية بتقدمي الذبائح ، و أنه لم يكن 
هذا هو تدبير اهلل الذي أعطي الشريعة أن تَُقَدم 
له احملرقات ”ألَنِّي لَْم أَُكلِّْم آبَاَءُكْم واَلَ أَوَْصْيُتُهْم 
يَْوَم أَْخرَْجُتُهْم ِمْن أَرِْض ِمْصرَ ِمْن ِجَهِة ُمْحرََقٍة 
الشعب  أوصي  ولكنه   .)21:7 )ارميا  وَذَبِيَحٍة.“ 
وأن   ، كلمته  و  احلقيقي  اإلله  أنه  يعرفوه  بأن 
يحتقروا هؤالء اآللهة الكاذبة التي تُدَعي كذباً 
ظاهر  بشكل  لشعبه  ذاته  اهلل  وأظهر   . آلهة 
أخرجهم من  الذي  أنه هو  يعرفون  و جعلهم   ،
يعبدوا  أن  إختاروا  عندما  ولكن  مصر.  أرض 
ملن  الذبائح  يقدموا  أن  علي  جتاسروا  و  البعل 
في  متَّت  التي  املعجزات  نسوا  و  لهم  وجود  ال 
الذي  )الفصح(  و ِعوضاً عن احلََمل   ، أرض مصر 
أُعِطَي لهم أن يقدموه ، تعلموا كيف يذبحون 
هنا  مصر،  إلي  العودة  في  وفكروا  بل   ، للبعل 
فقط جاء الناموس بالوصية الاصة بالذبائح و 
حتي يتعلموا كيف يعبدون اهلل حسب وصايا 
الناموس وبذلك يتركون األوثان . أما عن  احلََمل 
جَتُّب  التي  الواحدة  والذبيحة  لهم  أُعِطَي  الذي 
هي  و  الفصح  عيد  ذبيحة  فهي  الذبائح  كل 
املسيح  يسوع  ربنا  فيها  س  أسَّ التي  املناسبة 
سر تقدمي جسده ودمه بخبز و خمر . لذلك فإن 
َحَمل  هو  األرثوذكسي  التعليم  قلب  و  مركز 
أَبعد مالك املوت و  ؛ ألن َحَمل الفصح  الفصح 
َحوَّل  امُلهلك عن شعٍب بأكمله ، مثلما َحوَّلت 
عن  والفساد  املوت  الصليب  علي  الرب  ذبيحة 
اجلنس البشري كله. والعالقة بني َحَمل الفصح 
َحَمل  ذبيحة  أن   في  تتلخص  الرب  موت  و 
الفصح : أبادت املوت / كانت للخالص من املوت 
و العبودية / هي الوحيدة التي يأكلها الشعب 
كلها / هي عن الشعب كله / يقدمها الشعب 
لُيحرَق  املذبح  علي  شئ  منها  يَُقَدم  ال   / كله 
فعلي   . الطايا  ملغفرة  تكن  لم  ألنها  بالنار، 
املسيح  لذبيحة  الغربي  الالهوت  رؤية  خالف 
علي الصليب ، جند أن َحَمل الفصح ال عالقة له 
مبا ميكن أن ُيقال عن َحْمل عقوبٍة ، أو موٍت نيابي 
عن خطيئة آخر، أو إستيفاٍء لعدل اهلل أو ترضيٍة 
لغضب اهلل ِمن جهة ذنب إنسان . هذا الفكر 
هو ِمن وَْضع  مدارس الهوت العصر الوسيط في 
السائد ذلك  القانوني  الفكر  بتأثير من  و  أوروبا 

أيضاً  و   . الوقت عن عدم وجود مغفرة مجانية 
بسبب تفسير الغرب أننا ورثنا خطية آدم وليس 
شخٍص  عقاَب   إستوجب  مما   ، املائتة  طبيعته 
بديٍل عن البشر - و هو يسوع املسيح - يحمل 
العقوبة عنهم إستيفاءاً لعدل اهلل الذي ظنوه 
ورمبا  البشر  محاكم  عدل  عن  يختلف  ال  عدالً 
أقل ألن القانون البشري ال يعاقب برئ  ِعوضاً عن 
املذنب . أما الالهوت الشرقي فبحسب الكتاب 
املائتة  ( إعتقد بوراثة الطبيعة  ) إنظر مقال 3 
آلدم و ليس خطيئته . ألن فعل اإلنسان ال يَُورَّث 
بل نتائجه .. أي فساد الطبيعة البشرية نتيجة 
لب شفاء الطبيعة البشرية  خطية آدم . مما تطَّ
موت  فكرة   أُلِصقت  ولقد   . املسيح  بتجسد 
البديل البرئ عن املذنب بدايًة بالعهد القدمي ، ثم 
وصلت إلي املسيح نفسه و َجعلت منه خاطئ 
- حاشاً له .. فهو قدوس القديسني - حتي يدفع 
مع   . الصليب  علي  موتاً  البشرية  خطايا  ثمن 
وال   ، القدمي  العهد  في  ٌواحٌد  نص  يوجد  ال  أنه 
املسيحية  السابقة علي  اليهودية  املصادر  في 
الطية  إن  يقول   ، الشرقية  املسيحية  في  أو   ،
تنتقل بوضع يد ُمقرِّب الذبيحة إلي الذبيحة . 
أما بخصوص ما ُذِكر في ) الويني 4:1(  عن ذبيحة 
َفُيرَْضى  ْرََقِة،  احمْلُ رَأِْس  َعلَى  يََدُه  وَيََضُع   ” احمُلرَقة  
َعلَْيِه لِلتَّْكِفيرِ َعْنُه “ ، فإن السفر لم يذكر أية 
عالقة بينها وبني الطية باملرة ؛ بل إنها تقدمة 
إختيارية حيث يبدأ السفر بكلمة إذا ” إِذَا َقرََّب 
رَائَِحِة   ” أنها  “. كما   لِلرَّبِّ  ُقرْبَانًا  ِمْنُكْم  إِنَْساٌن 
لكن  و   . بالطية  لها  عالقة  ال  و   “. لِلرَّبِّ َسُرورٍ 
املُقرِّب يضع يده علي رأس الذبيحة ، لكي يؤكد 
فعل التقدمي حسب شرح كل علماء املسيحية 
و اليهودية.  إن خرافة إنتقال خطية اإلنسان إلي 
ولم يشاركه  اإلنسان  يَعرف فكر  ال  برئ  حيوان 
خطيته، حاول بها شيعة ” اإلخوة “ و غيرهم ، 
شرح  ما جاء في ) 1 بطرس 24:2 ( ” الَِّذي َحَمَل 
 ، اْلََشَبِة  َعلَى  َجَسِدِه  ِفي  َخَطايَانَا  نَْفُسُه  ُهَو 
لَِكْي مَنُوَت َعِن اْلََطايَا َفَنْحَيا لِلِْبرِّ  “ بينما هم 
أنه   “ ” َحَمَل  اليوناني للفعل    يجهلون األصل 
، و ليس  أزال “ الطية كعائق  أو”   “ مبعني” رفع 
َملَك ما الميكن إمتالكه، و  و  إلي نفسه  أضاف 
هو الطية . اهلل ال يقبل موت إنسان عن إنسان 
بني  عن  موسي  لشفاعة  إستجاب  كان  إال  و 
َغَفرَْت  إِْن  وَاآلَن   ” عنهم  بديالً  ميوت  أن  إسرائيل 
َخِطيََّتُهْم، وَإاِلَّ َفاْمُحِني ِمْن ِكَتابَِك الَِّذي َكَتْبَت« 
“. بينما كان ّرد اهلل له ” »َمْن أَْخَطأَ إِلَيَّ أَْمُحوُه 
املزمور)  يقول  و   .)  32:32 )الروج  ِكَتابِي“  ِمْن 
يُْعِطَي  واَلَ  ِفَداًء،  اإلِنَْساَن  يَْفِدَي  لَْن  ”األَُخ   )7:2٩
يسوع  ربنا  أن  مصطلح  إن  َعْنُه“.   ارًَة  َكفَّ اهلَل 
َم ُمحرَقًة “ لآلب لم يذكره أٌي من  املسيح ” ُقدِّ
اآلباء ، و هو مصطلح غائب عن العهد اجلديد . 
َبَِّة َكَما  أما نص أفسس )2:٥( ”  وَاْسلُُكوا ِفي احمْلَ
أََحبََّنا امْلَِسيُح أَيًْضا وَأَْسلََم نَْفَسُه ألَْجلَِنا، ُقرْبَانًا 
وَذَبِيَحًة هلِل رَائَِحًة َطيَِّبًة “ فقد فسره ق. كيرلس 
الكبير ] صار املسيح رائحًة زكيًة ، ألنه أعلن في 
ذاته الطبيعة اإلنسانية التي صارت بال خطية 
[. فال يجب أن يُشرَح النص علي أساس ما جاء 
في العهد القدمي من الذبائح التي لم يَُسّر بها 
اهلل ، بل إستناداً إلي شرح اآلباء و إستناداً إلي 
القاعدة الالهوتية أن تفسير العهد القدمي يجب 
أن يتم علي أساس إعالنات العهد اجلديد وليس 
 (“ النُُّبوَّة  رُوُح  ِهَي  يَُسوَع  َشَهادََة  َفإِنَّ  العكس” 
رؤيا 10:1٩( . لذلك كانت ذبيحة الفصح و يوم 
تقدمة  و  ألسحق  إبراهيم  تقدمة  و  الكفارة 
التي  فقط  هي  المر  و  البز  من  صادق  ملكي 
الليتورجية  في  املسيح  بذبيحة  ذكرها  إرتبط 
املقال  وهذا موضوع   (  . القبطية  األرثوذكسية 

القادم مبشيئة الرب ( .
و السبح هلل .
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الصليب و ذبائح العهد القدمي في الالهوت الشرقي 
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صوم السيدة العذراء مرمي
 

للشماس ذياكون جمال تكال اسعد - مونتريال

صوم العذراء :
ومدته 1٥ يوماً من اول مسرى )7اغسطس( و ينتهى بعيد العذراء )1٦مسري( 

وقد صامه الرسل ليشاهدوا جسد البتول مرمي بعد نياحتها، كما يصام استشفاعاً 
بها .

لهذا الصوم شان كبير عند جمهور املسيحيني القوميى الرأى واحلسنيالعبادة 
حتى ان االكثرين يصومونه بزهد و تقشف – بل ايضاً يوجد بني جمهرة املسيحيني من 
يعظمه و يصومه كما يصومه املؤمنون االتقياء فال يتناولون فيه سوى البز و امللح 
و املاء و قد عده ابن العسال ضمن االصوام املفروضة فى الكنيسة – اجملموع الصفوى 

ب1٥ وجه 173 .
ايام هذا الصوم 1٥ يوماً اولهما اول مسرى و اخره 1٥ منه اى فياليوم الذى  فيه حتتفل الكنيسة بعيد انتقال العذراء 

. و قد نسب الى العذراء او دعى باسمها – 
ليس النها وضعته او فرضته على الكنيسة – بل النه ينتهى بعيدها . فنسبته اليها كما قال بعضهم هى على 
تخليداً  و  لها  اكراماً  باسمها  الكنيسة  قد سمته  و  منه  يوم  اخر  فى  عيدها  حلول  ملناسبة  الزمن  تعيني  سبيل 

لذكراها املطوبة من جميع االجياللو2:4٨ .
و هو على ما يظهر قدمي جداً فى الكنيسة حتى ان بعضهم قال ان الرسل هم الذين رتبوه بعد نياحة العذراء اكراماً 
لذكرها و هو الرأى املعمول عليه بدليل ان جميع الكنائس املسيحية تصومه . و بديهى انه لو لم تكن كذلك ملا 
اجمعتهذه الكنائس املسيحية على حفظه مع ما نرى بينها من االختالف . قال احد اباء االكنيسة اليونانية »ان هذا 
الصوم يصير القتبال عيدى التجلى و العذراء و من الالزم ان تذكار هذين العيدين يتقدمهما صوم : االول الستنارتنا 
و الثانى لطلب الشفاعة« و قال غيره »ال يخفى ان ارباب البصائر السليمة يحسب عندهم مناسباً والئقاً انه كما 
تصير تنقيات متقدمة و صيامات سابقة فى اعياد ربنا يسوع املسيح هكذا يليق فى اعياد امه الطاهرة . و توجد 
شهادات موثوق بها من اباء مجمع القسطنطينية تؤيد ذلك و تدل على اعتبار هذا الصوم اكثر من صوم الرسل« و 

يكفى دليالً على قدمه 
ان اجملمع الثانى املسكونى ثبته و امر به كما يتضح ذلك  من شهادة دردتاوس احد علماء اليونان مرآة احلقائق وجه27٦  
عللى اننا لو سلمنا جدالً ان هذا الصوم لم يتكلم عنه احد فياالجيال االولى  فيكون سكوتهم دليالً على قدمه و 
انه اتصل الينا مبوجب التقليد  و ان فرضنا ايضاً انه لم يصل الينا بالتقليد فيكون فضيلة مقدسة و عادة صاحلة 

ميارسها القوميو الرأى تذلالً للرب . والعبادة الصاحلة تعتبر ناموساً
كما يقول القديس باسيليوس«ان االمر االول و االعظم فى مثل هذه االمور هى العادة املوجودة عندنا والتى ميكننا 
املسيحيون  اخذه  وعنها  الصوم  هذا  باشرت  التى  هى  العذراء  ان  البعض  قال  قد  الناموس«و  قوة  لها  و  نوردها  ان 
القدماء ووصل الينا بالتقليد من سلف للف الى يومنا هذا . وان النساك و محبى الفضيلة كانوا يصومونه بنوع 
خاص بتذلل و زهد عظيمني و الكنيسة قبلته و عممته و حفظته و صارت متارسه اقتداء بالعذراء . و الكتاب يأمرنا 
االقتداء بقديسى اهلل عب12:٦ ،7:13 و الرسول امر تلميذه تيموثاوس و كذلك امر املؤمنني بان يتمثلوا به كما متثل هو 
باملسيح2تى10:3 ،1كو1٦:4 ، 1:11 و فى7:3 ،4: ٩,٨ ، 2تس7:3 و مبا ان الكتاب يقول حسنة الغيره فى احلسنى غل4:1٨ 

لهذا وجب علينا ان نصوم تشبهاً بسيرتها و متثالً باميانها.

زرت الذاكرة، مثلما أفعل كلما آملني الواقع..
بالتلفزيون  الثانية   القناة  شاشة  على   شاهدت 
خمسة  استضاف  حوارياً،  برنامجاًَ  االسترالي، 
أشخاص: امرأتان، وثالث رجال.. كل واحد من المسة 

ممثال لدين من األديان المسة املعروفة في العالم.
مسيحية،  امرأة  بالترتيب:  هكذا  جلوسهم  كان 
ورجل بوذي، وامرأة مسلمة، وراباي يهودي، وأحد رجال 

الدين الهندوس.
يذاع  تلفزيوني  برنامج  في  مختلفة  ديانات  خمس 
على الهواء، ويشاهده الناس على مستوى أستراليا، 

وفي أجزاء كبيرة من الكرة األرضية.
أسئلته  طرح  في  بدأ  ثم  بضيوفه،  املذيع  رحب 
ثم  والطأ،  الصواب  عن  األول  السؤال  كان  عليهم.. 
عن األجهاض، ثم عن احلياة بعد املوت، ثم عن عودة 

اإلنسان
السؤال  أما  جهنم،  عن  ثم  ومرات،  مرة  احلياة  الى 
األخير، فكان: ماذا تعتقد سيحدث لك ساعة املوت 

شخصياً؟.
عليه،  سؤال  طرح  كل  على  بدوره  ضيف  كل  أجاب 
ومفاهيم  تعاليم  من  به  ويؤمن  مايعتقده  بحسب 
أديان  لمسة  األراء  من  ساعة  نصف  بدينه.  خاصة 
واحدا منهم  مختلفة ومتعددة. نصف ساعة لم أرَ 

يحاول أن يرفع صوته أعلى من اآلخر، أو
أخرى  اراء  من  عاداه  وما  األصح،  هو  رأيه  أن  يثبت 
فهي خطأ. نصف ساعة لم أشاهد أياً من المسة 
يحاول أن يقلل من شأن اآلخر أو يطعن في عقيدته 

وإميانياته!
كعادتي التي ال أعرف ملاذا تالزمني وال تريد أن تتركني، 

وجدت نفسي ناقالً البرنامج برمته الى بالدنا األم.
بدأت أتخٌيل السيناريو، راسماً احلركة والكلمة التي 
هذا  مثل  في  سيظهر  شخص  كل  بها  سيتحرك 

البرنامج.
بالطبع في بالدنا ال نعترف بالبوذية، وال بالهندوسية، 
بكرم  وسنسمح  اليهودية.  الديانة  متثيل  ميكن  وال 

املشرفني  من  أو  احلكومة  من 
على اإلعالم املوجه، بظهور من 
ميثل األقليات. تخيلت في لبنان 
مثالً: مارونياً وأرثوذكسياً وسنياً 
وعلوياً وشيعياَ ودرزياً. ولن اقول 
أمرأة  بينهم  من  تخيلت  مثالً 
كما  محجبة  وغير  مسلمة 
في  عمر  وفيه  السيدة  ظهرت 

التلفزيون األسترالي.
أحداهما  ديانتان:  سوى  توجد  فال  مصر،  في  أما 
وأقلية  السني  املذهب  ذات  اإلسالمية  الديانة  هي 
بطوائفها  املسيحية،  هو  اآلخر  والدين  شيعية، 
والكاثوليكية،  األرثوذكسية،  الرئيسية:  الثالث 
مقدم  يستضيف  لن  شك  وبال  والبروتستانتية. 
القبطية  الكنيسة  أبناء  احد  غير  البرنامج 

األرثوذكسية!
من  اخر  إلى  بلد  من  االنتقال  في  التمادي  الميكنني 
بالدنا العربية بال جدوى؛ ألنه وببساطة لن توافق هذه 
أي  في  رأيه  بابداء  إنسان  ألي  السماح  على  البلدان 

مسألة 
غير  آخر  دين  بأي  يعترف  ال  البلد  هذا  ألن  إما  دينية؛ 
الدين الذي تؤمن به احلكومة، وال مبذهب أخر غير الذي 

يؤمن به احلاكم!
تلك  مثل  في  متعددة  لديانات  األراء  أخذ  فكرة  إذن 
البالد ممنوع. أما بالنسبة للبالد التي قد توافق، فانني 
اجزم مبا سوف اشاهده من محاولة كل من املوجودين 
أثبات وجوده، وأنه مبا يتبع من دين أو مذهب أو عقيدة 
على حق وغيره على باطل، ومن تدخل املذيع أو املذيعة 
بصوت أعلى من اجلميع؛ ألثبات املعرفة واملقدرة على 

فهم كل شيء!
واحلوقلة:  األسف  من  الكثير  بعد  أقول،  واجدني 
وضيوفه،   األسترالي  التلفزيون  بني  املسافة  ان 
والتلفزيون العربي وضيوفه، هي كاملسافة بني األرض 

وأقرب جنم!

رؤية الذاكرة!
بقلم: أنطوني ولسن ـ سيدني، أستراليا
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سحب عينات من رفات »سلفادور دالي« إلثبات نسب

بدأ خبراء في مجالي 
الشرعي  الطب 
الميس  والقانون 
من  عينات  سحب 
)دي. النووي  احلمض 
رفات  من  إن.إيه( 
السيريالي  الفنان 
الراحل  اإلسباني 
في  دالي  سلفادور 
محاولة حلسم دعوى 

نسب.
بيالر  ماريا  وتقول 

ابيل، التي ولدت عام 1٩٥٦ في مدينة فيجيراس وهي مسقط رأس دالي التي دفن فيها، إن والدتها 
كانت على عالقة بالرسام الشهير في المسينيات وحتاول نيل االعتراف بنسبها لدالي منذ أعوام           
 وعندما توفي دالي عام 1٩٨٩ عن ٨4 عاما قام نارسيس برداليت بتحنيط اجلثة. وقال برداليت ، إن 
محاوالت استخراج احلمض النووي ستنجح على األرجح على الرغم »من وجود صعوبات بسبب 
حتنيط )اجلثة( واحتمال إحلاق الفورمالني أضرارا بنواة الاليا« في رفاته. وأضاف »احلصول على عينات 
النووي سيكون سهال ألن اجلثة  أو العظام الطويلة الستخراج احلمض  أو األسنان  من الضروس 

ستكون بحالة جيدة نسبيا            
 ودفن دالي في سرداب حتت خشبة املسرح في املبنى الذي يضم مسرحا ومتحفا في فيجيراس 

ويوجد به عدد من أعماله الفنية ولوحات اقتناها
 وأمرت احملكمة باستخراج العينات في يونيو وقد يستغرق ظهور نتائج اختبارات احلمض النووي 

أسابيع

عالــم بال حـــدود 21
نفوق »عميد خرفان البحر« 

في األسر

العالم،  أكبر خروف بحر معروف في األسر في  نفق 
املائية في  لألحياء  يدعى سنوتي، في حادث مبعرض 
ميالده  عيد  من  أيام  بعد  املتحدة،  بالواليات  فلوريدا 
التاسع والستني، وُعثر على سنوتي نافقا في متحف 

»بريدنتون« جنوبي فلوريدا.
وقال املتحف إن املؤشرات األولية أظهرت أن سنوتي 
املاء  حتت  طبيعيا  مغلقة  منطقة  في  يسبح  كان 
بها أنابيب مياه مخصصة لعرض خروف البحر، ولم 

يستطع الروج من هذه املنطقة
 وأضاف بريان آن بسيو، الرئيس التنفيذي للمتحف، 
نفوق  أن  إلى  تشير  األولية  »حتقيقاتنا  أن  بيان  في 
سنوتي كان حادثا مفجعا لنا، ونحن جميعا منهارون 

بسبب نفوقه«.
في  موجودين  البحر  خرفان  من  ثالثة  يصب  ولم   
وقال  بأذى.  البرية  إلى  للعودة  تأهيلهم  يتم  العرض 
وسيتم  كامل  حتقيق  بعمل  سيقوم  إنه  املتحف 

تشريح اجليفة
في  مبيامي  املائية  لألحياء  معرض  في  سنوتي  ولد   
21 يوليو 1٩4٨ ونُقل إلى بريدنتون في ضاحية تامبا 

في 1٩4٩.
 وقال البيان إن أكثر من مليون زائر زاروا سنوتي الذي 

يعتبر »عميد خرفان البحر«.
شخص   ٥000 حوالي  إن  املتحف  مسؤولو  وقال 
وزارة  ورفعت   . سنوتي  ميالد  عيد  حفل  حضروا 
األنواع  قائمة  من  البحر  خروف  األميركية  الداخلية 
املعرضة للخطر في مارس املاضي، واملوطن األصلي 
أعدادها  وتزايدت  فلوريدا،  ساحل  على  البحر  لرفان 

بسبب عقود من جهود احلفاظ عليها

عملية التجميل األكثر انتشارا.. 

هي األغرب على اإلطالق

نظرا لتواجدها عند عدد قليل من األشخاص، تعتبر 
غمازات الوجه إحدى معايير اجلمال التي تظهر على 

الدين
أي  باستطاعة  أصبح  أنه  هو  املفرح  البر  أن  إال 
إلضافة  بسيطة  جتميلية  عملية  إجراء  شخص 

غمازة عند طبيب التجميل
بـ«غمازاتهم« مثل  النجوم  ويشتهر مجموعة من   
ويقول  غراندي،  وأريانا  كير  وميراندا  ستايلز  هاري 
ميلك  وجنتيه  في  غمازة  ميلك  من  إن  النفس  خبراء 

قلوب الناس بسهولة
في  »السبب  سميث  دارين  التجميل  جراح  وقال   
عضالت  بني  ضيقة  صلة  وجود  هي  الغمازة  ظهور 

الوجه والبشرة«.
 وتابع اجلراح »أنت أيضا ميكنك أن تنشئ غمازة على 
ساعة  نصف  تتطلب  اجلراحية  العملية  خديك، 
العمليات  من  النوع  هذا  أن  إلى  مشيرا  فقط«، 

التجميلية بات رائجا بني النساء بشكل كبير
لتحديد  الوجه  مقاسات  على  العملية  وتعتمد   
العملية  جناح  أن  كما  الغمازة،  لوضع  األمثل  املكان 

مرهون بسماكة اجللد والنسيج الشحمي في الد

»حيلة مبتكرة« جتنب سيدة »عفاريت البرق« تظهر في سماء أستراليا
اليابان األولى احلديث مع ترامب

 
اعترف الرئيس األميركي دونالد ترامب، أن ساعات 
اليابان  نوعا ما« جمعته بسيدة  قليلة »محرجة 
آبي،  شينزو  الوزراء  رئيس  زوجة  آبي،  آكي  األولى، 
لعدم حتدثها اإلجنليزية، إال أن مقطع فيديو يظهر 
عدم حقيقة  أظهر  اإلجنليزية،  تتحدث  وهي  آكي 
ادعاء ترامب. وقال ترامب ملندوبة البيت األبيض في 
زوجة  بجوار  أجلس  »كنت   : صحفية  تصريحات 
رئيس الوزراء الياباني في قمة الـ20 في هامبورغ، 
أثناء تناول وجبة العشاء. هي سيدة رائعة لكنها 

ال تتحدث اإلجنليزية )..( وال حتى مرحبا«.
لم  آكي  أن  ترامب  فيه  أكد  الذي  الوقت  وفي   
تتحدث أي كلمة باإلجنليزية، طوال العشاء الذي 
فيديو  مقاطع  انتشرت  الساعتني،  قرابة  استمر 
تتحدث  الياباني  الوزراء  رئيس  زوجة  فيها  تظهر 
األميركية  فورد  مؤسسة  في  بطالقة  اإلجنليزية 
عام 2014.  وعقبت الكاتبة األميركية جيسيكا 
احلديث  جتيد  ال  آبي  إن  قائلة  تويتر،  على  فالنتي، 
باإلجنليزية بطالقة حقا، »لكن يبدو أنها تظاهرت 
لقرابة ساعتني  اإلجنليزية  باللغة  بعدم معرفتها 
لتتجنب احلديث مع ترامب«. وأشارت إلى أنه من 
غير املؤكد أن تكون سيدة اليابان األولى »عمدت« 
اإلجنليزية،  تتحدث  بأنها  ترامب  إخبار  عدم  إلى 

لتجنب احلديث معه على العشاء

عدد »غير مسبوق«
لسكان بريطانيا

أفادت إحصاءات رسمية بأن عدد سكان اململكة 
وهو  نسمة،  ألف  و٦00  مليونا   ٦٥ بلغ  املتحدة، 

أعلى رقم في تاريخ البالد
من  البالغني  األشخاص  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
العمر ٦٥ عاما فما فوق، يشكلون نسبة 1٨ في 
من  نسبة  بلغ  فيما  السكان،  مجموع  من  املئة 

جتاوزوا ٨٥ من العمر 2.4 في املئة.
عدد  في  الزيادة  هذه  اإلحصاءات  دائرة  وعزت   
وارتفاع  الصحية  الرعاية  »حتسن  إلى  املسنني 

جودة العيش«.
املسنني ضغطا  السكان  اتساع قاعدة   ويشكل 
كبيرا على مرافق الدمات االجتماعية احلكومية.

رفع سن احلصول على  السلطات في  تفكر  كما 
املعاش احلكومي إلى 70 عاماً

استمرار  اجلديدة  اإلحصاءات  سجلت  وباملقابل   
على  الارج  من  القادمني  املهاجرين  عدد  تفوق 
خارج  الهجرة  يقررون  الذين  بريطانيا  مواطني 
إقبال  وتيرة  إن  حكومية  مصادر  وتقول    . البالد 
على  األوروبي  االحتاد  بلدان  من  عدد  مواطني 
املتحدة، قد شهدت تسارعا  اململكة  العيش في 
من  الروج  استفتاء  أعقبت  التي  الفترة  خالل 
بريطانيا  في  ويقيم  املاضي  العام  صيف  االحتاد 
مصير  ويشكل  أوروبي،  مواطن  ماليني   3 حوالي 
تواجهها  التي  العقبات  من  واحدا  اجلاليات  هذه 
حكومة  عن  ممثلني  بني  حاليا  اجلارية  املفاوضات 

لندن وفريق من مفاوضي االحتاد في بروكسل.

سجل عالم فلك أسترالي ومضات نادرة من البرق الفضائي في السماء فوق نيو ساوث ويلز. ورصد 
ديفيد فينلي، البالغ من العمر 44 عاما )من كياما غربي أستراليا(، هذه الظاهرة املعروفة باسم 
وفي غضون  الكاميرا،  وضعت  »لقد  فينلي:  وقال  منزله.  من  خارجا  كان  بينما  البرق«،  »عفاريت 

دقائق تقريبا، بدأت أرى ومضات عفاريت البرق في األفق«.
وأضاف موضحا: »لم أستطع تصديق ذلك، اعتقدت أنني سأكون محظوظا اللتقاط ومضة واحدة 

أو اثنتني، ولكن الظاهرة لم تتوقف عند هذا احلد«.
ويذكر أن ظاهرة »العفاريت« سببها التفريغ الكهربائي أثناء العواصف، ولكن بدال من سقوطها 

باجتاه األرض، فإنها تنطلق نحو السماء.
إلى  يؤدي  ما  الرعدية،  العواصف  فوق  عالية  منطقة  في  حتدث  البرق  عفاريت  أن  بالذكر  واجلدير 

مجموعة متنوعة جدا من األشكال الضوئية.
وسميت هذه الظواهر بالعفاريت تيمنا بالروح الشريرة »باك« )روح الهواء( املذكور في رواية ويليام 
شكسبير »حلم ليلة صيف«. وعادة ما يكون لونها برتقالي محمر أو أخضر أو أزرق، وصورت ألول 
احلني  ذلك  منذ  شوهدت  حيث  مينيسوتا،  جامعة  علماء  قبل  من   ،1٩٨٩ عام  يوليو   ٦ يوم  مرة، 

عشرات آالف املرات.
ويعتقد فينلي أن هذه املرة قد تكون األولى التي يتم فيها رصد ظاهرة البرق املنطلق نحو الفضاء، 
من على سطح األرض في أستراليا، واستطرد قائال: »ال أعتقد أن أي شخص آخر، التقط سابقا 

هذه العدد من الومضات في وقت واحد«.

صورة وتعليق
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Jane Goodall Facts

A well known primatologist, humanitarian and animal rights campaigner, Jane 
Goodall is famous for her detailed studies of chimpanzees in Tanzania, observ-
ing how they interacted in family and social situations.
Read on for interesting facts and information about the scientist Jane Goodall.
•	 Born on the 3rd of April 1934, Jane Goodall is a British primatologist, etholo-

gist and anthropologist.
•	 Goodall established the Jane Goodall Institute in 1977, it supports research 

while actively running a range of conservation programs to protect chimpan-
zees and the environment.

•	 Goodall studied chimpanzees in great detail, learning how they lived in 
groups, problem solved and interacted with their environment. She discov-
ered that chimpanzees had the mental capacity to not only use simple tools 
but to actually make them as well, something that was previously thought to 
be uniquely human.

•	 Unlike most researchers, Goodall named the animals that were part of her 
studies, normally numbers were assigned in order to remove the possibility of 
the researcher becoming attached to the subjects. Her unique methods stood 
out and were at times subject to criticism.

•	 Goodall’s work is similar to that of Dian Fossey, a famous American zoolo-
gist who completed a long study of Gorillas in Rwanda, releasing a book 
titled ‘Gorillas in the Mist’ which later went on to become a well known 
movie.

•	 Goodall is a strong supporter of animal rights and has been part of many 
animal rights organizations. She was the president of Advocates for Animals 
from 1998 to 2008.

•	 Goodall has been awarded many honors for her tireless work. These include 
the Kyoto Prize, the Benjamin Franklin Medal in Life Science, the Rainforest 
Alliance Champion Award, The Primate Society of Great Britain Conserva-
tion Award, as well as being named as a United Nations Messenger of Peace 
in 2002.

Brad and Janet had to do a science report on a current event 
in science going on in their community for their sixth grade 
science class. Then they saw in the paper that a scientist 
on the other end of town was almost ready to get a break-
through on bottling an important thing that everyone needs. 
So they called up and got permission to come out and be 
there	for	the	final	tests.
When Brad and Janet arrived, the laboratory wasn’t exactly 
what they expected.
“Brad, this looks like an old castle more than a laboratory of 
a scientist.” Janet complained.
“For goodness sake, Janet, get a hold of yourself. It’s OK. 
Lots of scientists use old buildings. It helps them save mon-
ey. Ring the bell.” So Janet pushed the huge black button but 
instead of a DING DONG, the sound of a gong rang through 
the entire building. It was getting dark so they were eager 
to be inside. The sound of footsteps came from inside and 
then the big wooden door that was more like a church door 
than a business creaked and moaned and opened. There in 
the doorway was a very strange man. He was small, about as 
small as Brad and Janet and they were children. He was bent 
over and his back seemed to pooch out in back like there 
was something wrong with it. He had stringy hair and he 
spoke badly, like he had a bad speech impediment.
“Are you Brad and Janet?” He said in a strange way that 
made them both get goose bumps.
“Yes,” Janet said, “I am the girl member of the team.” She 
said realizing how dumb that sounded.
“Please come in. Doctor Stein has been waiting for you. 
My name is Gregor, please feel welcome.” The big door 
slammed shut like it would never open again and they fol-
lowed Gregor up a long spiraling staircase to an upper room 
that looked like it opened to the night sky where a storm 
was brewing. Another huge door opened and they came into 
a laboratory that was a full of whiling lights and colorful 
fluids	boiling	and	percolating	all	over	 the place. Suddenly 
from behind a work station a wild haired silly looking man 
appeared. He was tall, lanky, his glasses were taped in the 
middle and his hair went everywhere.
“Brad, Janet, I am so glad you are here for this important 
night. I am Doctor Stein. Frank Stein but call me Doctor 
Stein. You met Igor.” The crazy man said talking fast with 
his hands and arms going everywhere as he talked.
“I thought his name was Gregor.” Brad objected.
“Gregor, Igor, what’s the difference?” Said the doctor. 
“What’s important is what I have here. Look in these bottles. 
In	 these	 bottles	 I	 have	 the	final	 two formulas for bottling 
the most important need mankind has ever had. Yes, I have 
perfected the formula to bottle love. Think of it Brad. You 
too Janet. If I can bottle love, nobody will be unloved ever 
again. They can just drink my formula and, whammo, in-
stant love.”
“But that doesn’t really make sense because…..” Janet start-
ed to say but she couldn’t interrupt.
“THIS IS PERFECT.” The doctor yelled throwing his arms 
all around him. “The formulas are at their perfect moment 
right now. We have to get an experiment done. Now, formu-
la number one, its ready. Igor come here, drink this.” And he 

handed his bent over	servant	the	vial	with	some	of	the	fluid	
that was supposed to be love. Igor drank it, then he began to 
twitch and make weird noises.
“EEK, IKE, OOPS, YOWZA!” Igor said and then he fell to 
the ground. He didn’t exactly stand back up but got up on his 
hands and knees. “Arf.” He barked. “Arf arf” and he began 
panting and acting exactly like a dog.”
“Oh my.” Janet said quietly.
“You said a mouthful Janet.” Said Doctor Stein. “That’s all 
wrong. If you have love in a bottle, it shouldn’t turn you into 
a dog. We need more love in the world, not more dogs.” And 
he went to the counter and got a shot. “Here Igor, this is the 
antidote.” He gave Igor the shot. Igor rolled over to have his 
belly scratched then twitched.
“EEK, IKE, OOPS, YOWZA!” he said and then he stood 
up. “Master can’t we use mice or somebody else for these 
experiments? I am getting worn out turning into things.”
“You mean you have tried your love in a bottle on him be-
fore?” Brad said with outrage.
“Well yes.” The doctor confessed. “Those experiments 
didn’t exactly	work	out.	The	first	time	it	changed	him	into	a 
lemur. Let me see then there was the time he was a ferret, an 
entire band of circus acrobats and a stick.”
“Don’t forget an eggplant, a girl scout, John Wayne, the 
entire cheer-leading squad for George Washington Carver 
Middle School and Elvis” Igor remembered painfully.
“Yes some of the formulas have not gone very well.” Doctor 
Frank Stein said sadly. “But this time I think we got close. 
He was a dog and after all, everybody loves dogs.”
“You can’t get love inside you by drinking a medicine.” Ja-
net	finally	said	firmly	getting	tired	of	all this foolishness.
“What do you mean?” The mad scientist asked.
“You can only get the love of God in you from Jesus?” She 
continued. “The Bible tells you all about it.” Janet said and 
she took out her Bible and showed Igor and Doctor Stein 
where Jesus taught his disciples that all of us have to ac-
cept Jesus as our	savior	and	that	then	His	love	would	fill	our	
hearts	to	overflowing.
“You mean God just pours love into your heart and you 
don’t have to drink anything?” Doctor Stein asked.
“That’s right and you don’t have to buy anything or even 
be a good person because Jesus will come in and make you 
a good person from the inside out.” Brad added remember-
ing all the good things Janet and he had learned in Sunday 
school.
“Well there goes the plan to get rich selling love in a bottle.” 
The doctor said sadly.
“But you can be full of His love right now. You too Igor. If 
you let us pray with you to accept Jesus.” Brad continued.
So the doctor and Igor accepted Jesus and their hearts were 
full of God’s love for the rest of their lives. God used their 
amazing talents for good things, to help poor people and 
cure diseases. And they never again made a formula that 
turned people in eggplants, ferrets or Elvis and none of their 
medicines made people go. “EEK, IKE, OOPS, YOWZA!”
Jesus replied, “If anyone loves me, he will obey my teach-
ing. My Father will love him, and we will come to him and 
make our home with him. [John 14:23]

“Love in a Bottle”

R I D D L E  T I M E
A farmer in California owns a beauti-
ful pear tree. He supplies the fruit to a 
nearby grocery store. The store owner 
has called the farmer to see how much 
fruit is available for him to purchase. 
The farmer knows that the main trunk 
has 24 branches. Each branch has exact-
ly 12 boughs and each bough has exactly 
6 twigs. Since each twig bears one piece 
of fruit, how many plums will the farmer 
be able to deliver?

Answer for the last issue:
The king gave them all fake seeds and the little girl was the 
only honest child who didn’t switch seeds

By: 
Philo Girgis

Happy 
Birthday 

John

Happy 
Birthday 
James

Kids & Youth
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Andrew Scheer visited Saint Maurice & 
Saint Verena Coptic Orthodox Church 
(SMSV) and met with congregants and 
constituents. He discussed important 
issues facing communities of faith and 
freedom of religion. People expressed 
their concern about the attacks on faith 
communities and recent Liberal chang-
es to legislation during a question and 
answer session.
Clause 14 of Bill C-51 proposes remov-
ing broad sections of the criminal code 
that protect clergy. These protections 
are particularly important when con-
sidering the increasing number of at-
tacks on faith communities in Canada. 
The Conservative Caucus is committed 
to protecting the right of Canadians to 
freely practice one’s religion. This fun-
damental right, which many Canadians 
often take for granted, is denied to many 
around the world.
Former Prime Minister Stephen Harper 
recognized the persecution of religious 
minorities around the world and created 
the	 Office	 of	 Religious	 Freedom	 and	
appointed an Ambassador to oversee 
the	file.	This	was	an	important	pillar	of	
the Conservatives’ principled foreign 

policy	approach.	One	of	the	first	moves	
of the Liberal government after being 
elected in 2015 was to close this impor-
tant	office.
The Liberals have a “go along to get 
along” approach to foreign policy 
where they refuse to call the killing of 
Christian, Yazidi, Assyrian, and other 
religious minorities by ISIS genocide. 
As the Deputy Critic for Citizenship, 
Immigration and Refugees I worked 
alongside my Conservative colleagues 
to have 1200 Yazidi’s plight recognized 
and given asylum. These are tangible 
results from strong Conservative ad-
vocacy on issues surrounding religious 
freedom. I will continue to champion 
these issues that are close to the hearts 
of so many of my constituents.

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

I will not mince words here- I am 
no love expert nor am I a PhD hold-
er in relationships BUT I know a 
thing or two that may be useful for 
all you single people out there who 
are seeking a soul-mate. I am not 
judging you on what you are doing 
now nor am I denying that there is a 
fundamental problem in our current 
society when it comes to matches of 
the heart. I will tell you this, no matter what 
age you are and where you have been or what 
happened	 before,	 you	 can	 still	 find	 someone	
who is looking for someone exactly like you. 
So take heart and start exercising these strate-
gies to meet your match.
Be Direct: If you like someone and you think 
you would suit each other, be honest and forgo 
your pride. Just approach them politely and 
say, “I like you, how about coffee?” Keep it 
simple and casual. Nothing complicated. You 
don’t know how awful it is to see the person 
you’ve been watching from a distance for 
a year or so end up married to someone just 
like you. Being coy and extremely shy is out 
of style and seriously unnecessary. And I am 
talking to both men and women here!
Pursue your passion: If you pursue your hob-
bies or immerse yourself in activities you en-
joy such as travelling, painting, singing, danc-
ing- whatever- you stand a higher chance of 
meeting someone at your best. When an indi-
vidual meets another who seems content and 
inwardly joyous, the probability of attraction 
is so much higher. 
Use Social Media: Yup. I said it. Don’t stalk 
people on Facebook or LinkedIn but do add 
them. Get to know them on their social pro-
files,	sometimes	profiles	speak	volumes	about	
the person. Ensure you follow their feed and 
see what they like and what they comment on. 
You meet a person you like, then ask them to 
add you and vice-versa. If their comments, 
shares and likes seem to align with your be-
liefs and ideologies, send them a quick mes-
sage and see strategy 1. “Do want to do coffee 
sometime?”
Internet Dating: And Yup again. I said it. If 
you think you may happen to meet someone 
out there by accident or in an elevator or on the 
street then you are pretending that life works 
much like the movies. It does not. If you met 
any other way, like the Internet, then GOOD 
FOR YOU. 
I am so sad when I hear people saying, “I 
don’t want to meet creeps on those dating 
sites.” Seriously? The people on the Internet 
are a microcosm of the people whom you live 
amongst. More on Internet Dating in my next 
article!
Make sure you give back and serve others: I 
don’t think there is anything more appealing to 
anyone than when you see another person giv-
ing of themselves for the less fortunate or for 
a greater cause. If you volunteer at events to 
raise awareness, or feed the homeless or join a 
cause that you believe in, and you meet some-
one who is equally committed to giving back- 
instant attraction. Seriously. Get out there and 
volunteer. It is gratifying and often a very 
successful means of meeting someone who is 
equally yoked. In whatever you do, always be 
true to yourself because there is nothing more 
unattractive than a disingenuous event crasher 
who is there only for an ulterior motive. Don’t 
make it your sole purpose to attend or partici-
pate to meet someone. That is transparent and 
a real turn-off. Choose a cause you are truly 

passionate about otherwise 
this will not work.
Tell the world you are look-
ing: I can’t tell you how many 
times I accidentally discovered 
in conversation with someone 
that they are single, lonely and 
looking. I would have never 
known that they are even re-
motely interested in meeting 

someone from their exterior façade. The truth 
is if you don’t mention it often, people don’t 
think you are seeking which means they don’t 
think about you when they happen to have a 
brother/sister/cousin/friend who is also look-
ing. Why? Because you are NOT SAYING 
ANYTHING! We have no idea we can set you 
up unless you say something. You don’t have 
to sound desperate, maybe just ask whoever 
it is you are conversing with to “Pray for you 
to find	your	match”	 or	 even	 drop	 a	 hint	 like	
“When I	meet	someone,	I	definitely	want	to	try	
that!” Just a small hint. Something. Anything.
Be	 confident:	 This	 may	 sound like number 
one but it is not the same thing. Being direct 
works when you have decided to approach 
them and let them know that they made it into 
your	semi-finals.	Being	confident	is	when	you	
are at a retreat or a meeting or an event or a 
party and there are people there who you know 
are also looking to meet their match but you 
decide to hang out with your friends all night 
which intimidates the heck out of the other 
people and alienates them. Why? You can 
talk to your friends any other time. FOCUS! 
Be	confident	enough	to	break	away	from	your	
group or comfort zone and start meeting new 
people. A smile is sometimes enough to en-
courage someone to approach you. Or if you 
are brave like me, go randomly up to groups of 
people and say “Hi, my name is… and my fa-
vourite part of the world is the Malta” or what-
ever.  Something along the lines of introduc-
ing yourself and saying a quick fun fact about 
you. I would also commonly take	selfies	with	
the people I like and ask them for their social 
media handle to share with them. See strategy 
number 3.
Be Happy with yourself: there is nothing more 
unattractive	 than	 a	 person	filled	with	 insecu-
rities. If you can’t love yourself enough, how 
can anyone else love you?
Take care of yourself: There. I said it. Dress 
well. Shower, Shave, Shampoo. Take time to 
go to they gym. When you feel good about 
yourself, your aura becomes enigmatic. When 
you walk out of the house feeling fabulous, 
that is exactly how people feel when they see 
you. Invest time in your appearance because 
even those who look beyond the surface for 
their match need to be attracted to the surface 
at	first	glance.	
Pray for your match: God is always good. He 
has an amazing match for you out there and 
even though this is the last strategy and seem-
ingly the lease important, I think it should be 
the one principle that you apply throughout 
this list. No matter which strategy you use, al-
ways pray that God blesses the relationships 
you pursue. Ultimately, if He is not in it then it 
will never be successful.
God bless you in your pursuit of happiness and 
I pray that you tell me if you are seeking. I 
know so many beautiful people who are wait-
ing to meet their matches. Go out there and 
find	each	other.	
Much love,
Sylvia Martignani 
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Meet your 
match By: 

Sylvia Martignani

Column from 

Bob Saroya, MP



I’m the type of person who likes to be busy.
No. Let me say that again. I’m the type of person 
that NEEDS to be busy.
It’s funny, actually.	When	I	first	started	university,	I	
hated how I never had time for myself. I wanted free 
time, and I didn’t have it. This made me feel angry 
and stressed.
Then summer came along and I felt empty. I was 
restless, bored out of my mind. I had nothing pro-
ductive to do. Sure, I could go out, shop, watch a 
movie, and more. But all these things...something 
was missing. I found that despite having a full day 
planned with outings and entertainment, I was lack-
ing something.
And then it hit me: I wasn’t being productive.
My mind, although busy with ‘having fun’, wasn’t 
engaged in something goal-worthy. I needed to 
contribute to something, to feel that I was working 
towards something. Almost immediately, a Bible 
verse popped into my head: 
“Idle hands are the devil’s workshop” (Proverbs 
16:27)
Ever heard of the phrase ‘an empty mind is a devil’s 
plaything?’  This Bible verse relates well to that 
concept. We’re human - we were created to be fruit-
ful, to use our time wisely. When we are productive, 
we feel useful. But when we remain without goals 
or work, we become empty and distressed. And at 
these moments of emptiness, the devil begins fight-
ing	 us.	 He	 tries	 to	 fill	 our	minds	 and	 hearts	with 
harmful thoughts and feelings, hoping to separate 
us from God.
St. Paul says “Be very careful, then, how you live—
not as unwise but as wise, making the most of every 
opportunity, because the days are evil. Therefore do 
not be foolish, but understand what the Lord’s will 
is” (Ephesians 5:15-17). 
So being productive and using our time wisely is 
not only important for our well-being, but is also ac-
cording to God’s will. Indeed, when we use our time 
for service to God and others, work, school, etc., we 
are following what God intended for our lives. We 
are using our gifts and times wisely to serve God, 
to contribute to the world, and to keep ourselves 
healthily occupied. 
Laziness leads us to many problems. Aside from the 
mental and physical exhaustion, being lazy opens 
the way for temptation to take hold of us.  Being 
lazy also makes it harder for us to draw near to God 
to strengthen us in our battles.
When we	are	busy,	trying	to	find	time	to	do	every-
thing - including investment in our relationship with 
God – we realize that we need God’s guidance and 
help. We need God to strengthen us to complete our 
tasks and to serve Him in our works. But laziness 
strips us of this opportunity. And after one long 
day of laziness, it’s even harder to get up the next 
day and be productive	 again.	 It’s	 a	 difficult	 cycle	
to break.
Does this mean we ought to be workaholics, always 
jumping from task to task, forgetting about what’s 
really important in life?  Does this mean that we 
need to work ourselves to utter exhaustion each 
day?  Is that what God intended?

No. In fact, God rested on the seventh day of cre-
ation.	 This	 alone	 exemplifies	 that	 rest	 is	 needed.	
But note the distinction between rest - a time where 
you can admire how productive you were and have 
some temporary relaxation and rejuvenation  - 
and laziness, a state of doing nothing productive 
and keeping your mind and heart empty.
After work, rest allows us to thank God for support-
ing us through our paths. Rest allows us to prepare 
for what’s next. Rest allows us to praise God for 
His gifts.
God created with us a desire to work, to be pro-
ductive. God wants us to use our time and talents 
to contribute to a worthy cause. This could be as 
simple as a doing a service in the church, helping 
a neighbor, smiling at your business clients, caring 
for your family members, supporting your friends, 
comforting a sick patient, teaching a child some-
thing new, visiting a lonely elder, and more. Christ 
tells us that using our time and gifts wisely prepares 
us well for His Kingdom:
”To those who use well what they are given, even 
more will be given, and they will have an abun-
dance. But from those who do nothing, even what 
little they have will be taken away” (Matthew 
25:29). 
And remember: being busy doesn’t have to mean 
that you’re running around like crazy, anxious and 
angry. Rather, being positively or ‘good busy’ means 
being productive and using your time to work to-
wards something meaningful – to “lay up for your-
selves treasures in heaven” – to work towards a goal 
that brings you and others closer to Christ.
Because ultimately, our goal is Jesus Christ. Our 
goal is heaven and His kingdom, for we are to seek 
this	first	-	and	all	 the	rest	will	be	added	to us. Re-
member that in every deed you do, you are serving 
to be a witness for Christ. You are to use your time 
and efforts to praise God, to productively channel 
His blessings into something beautiful.
“Let your light so shine before others, so that they 
may see your good works and glorify your Father 
who is in heaven” (Matthew 5:16). 
So am I busy? Yes. And you know what? For that 
I’m ever so thankful, knowing that this too - having 
goals, dreams, and things to keep me occupied and 
working - is itself a gift from God, an opportunity 
to be a fruitful and contributory individual to this 
world.

Canadians are understandably outraged 
by the Liberal government’s decision to 
officially	 apologize	 to Omar Khadr and 
compensate him with the unprecedented 
sum of $10.5 million. A self confessed and 
convicted terrorist, Khadr killed Sergeant 
First Class Christopher James Speer, a U.S. 
Army combat medic and member of a spe-
cial operations team, and blinded in one 
eye Sergeant First Class Layne Morris in 
Afghanistan on July 27, 2002. He was cap-
tured and incarcerated at the Guantanamo 
Bay detention camp, a United States mili-
tary prison located in Cuba. As these events 
all transpired in another country, there is 
no logical reason to expect Canadians to 
apologize or disperse their hard earned tax-
payer dollars to a man who pled guilty for 
his crimes.
The bumbling	 and	 ever-changing	 justifi-
cation offered by Prime Minister Justin 
Trudeau has provided little comfort to those 
of us seeking answers. Moreover, the Prime 
Minister’s comments have given rise to 
many concerns. The secrecy of the trans-
action, the speed of the payout, the lack of 
consideration for the Speer and Morris fam-
ilies, and the disrespect of the will of both 
Canadians and Americans are overshad-
owed by the terrible message Trudeau gives 
to the brave women and men serving and 
have served, in Canada’s Armed Forces. 
Many Canadians are circumspect of current 
affairs and they are rightfully perplexed by 
the Liberal government’s constantly chang-
ing political narrative in attempting to jus-
tify their actions. In fairness let’s examine 
Justin Trudeau’s comments.
Initially in response to a media question 
about the apology and purported payout 
to Omar Khadr, Mr. Trudeau said a “judi-
cial process is coming to a conclusion.” 
One would not be faulted in considering 
his comment as disingenuous given that 
perennial Parliament Hill “scooper” and 
respected journalist Robert Fife uncovered 

within a matter of hours that the settlement 
agreement had already been reached and 
that Khadr had indeed already received the 
lump sum of $10.5 million in addition to a 
formal apology. 

Next, and possibly in an attempt to divert 
attention from his initial comment, Justin 
Trudeau employed a Charter argument say-
ing the “Charter of Rights and Freedoms 
protects all Canadians, even when it is un-
comfortable.” When public outrage did not 
subside and in fact kept growing, the Prime 
Minister pivoted to yet a third approach 
saying “estimates range from $30 to $40 
million dollars that it would have ended 
up costing the government”. Absent from 
these comments by Justin Trudeau was 
why he abandoned the principled position 
of not negotiating with a convicted terrorist 
and actually allowing the judicial process 
to run its due course. What compelled him 
to trump the legal avenue in favour of po-
litical intervention with such expediency? 
Do Canadians not have the right to expect 
a public and transparent process? How did 
the Trudeau government arbitrarily decide 
to put a price on something that infuriates 
Canadians because it compromises our ba-
sic fundamental principles?
For the record, former Prime Minister Ste-
phen Harper and his government resisted 
repatriating Khadr, until ordered to do so 
by the courts, vehemently opposed his re-
lease on bail and would most certainly still 
be	fighting	Khadr’s	 lawsuit	 if	 the Conser-
vatives	were	still	in	office.		Jason	Kenney,	
a prominent former member of the Harper 
government, said, “This confessed terrorist 
should be in prison paying for his crimes, 
not	 profiting	 from them at the expense of 
Canadian taxpayers.” I agree.
Costas Menegakis is the Former Member 
of Parliament for Richmond Hill and Par-
liamentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship & Immigration

The Shameful Khadr Payout  By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill
Laziness vs Busyness…

and Rest
By:
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