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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن
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واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة
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Matt Dawoud
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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

رئي�س احلــزب 

امل�ســـــــــري 

يت�سائل : ملاذا 

كل هذا »العك« 

مع اأقباط م�سر؟

لأول مــــرة.. 

تطبيـق قواعد 

جديدة حلمايـة 

امل�ســــتاأجرين 

يف اأونتــاريو

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

جميع ال�صفحات بالأل�ان ت�زع يف اونتاري� - م�نرتيال - اوتاوا

كندا تبداأ عمليات الرتحيل 

و�سط تزايد تدفق اللجئني
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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»

م. ابرام مقار            د. �سمري اإ�سكندر

ا. موري�س اأنطونيو�س    ا. عاطف مرتي

ا. يو�سف عبدالله

يقدمون خال�س العزاء

 للمهند�س / فريد ميخائيل 

يف اأنتقال الأخ

الأ�ستاذ / جمدي ميخائيل 

عزاء لكل اأفراد الأ�سرة
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 ابرام مقار

مولد »املعونة«!

الأمريكية  الإدارة  اأعلنت  املا�ضي،  اأغ�ضط�س  من  والع�ضرين  الثالث  يف 

الإقت�ضادية  املعونات  من  دولر  مليون   95.7 بقيمة  م�ضاعدات  حجب 

لندخل  الع�ضكرية،  املعونات  من  دولر  مليون   195 �ضرف  وتاأجيل   ،

بعدها يف ما ي�ضبه، »املولد« املعتاد يف مثل هذه القرارات. فتبارت �ضحف 

فكتبت  ومعوناتها،  املتحدة  للوليات  ال�ضباب  توجيه  يف  عدة  م�ضرية 

الأمريكية  »املعونة  الأويل،  �ضفحتها  �ضدر  يف  �ضهرية  م�ضرية  �ضحيفة 

ي�ضمي  ما  و�ضارك  فارغ«،  باأنها »كالم  اإعالمي  ، وو�ضفها  اجلزمة«  علي 

اأحدهم  فو�ضفها  »املولد«،  هذا  يف  بدلوهم  الإ�ضرتاتيجيني«  »اخلرباء  بـ 

»القرار يظهر  اأخر  املتحدة ، وقال  الوليات  اأخالقي« علي  »التزام  باأنها 

الدائم  الطرح  القرار،  وعزز  املتحدة«.  للوليات  واخلبيثة  ال�ضيئة  النوايا 

لنظرية »املوؤامرة« واأن الوليات املتحدة - التي منحت قرابة الـ 80 مليار 

الأخر، مل  اجلانب  امل�ضرية.  وعلي  الدولة  ت�ضتهدف  معونات -  دولر 

فقد  الأعالمي،  الأداء  اأف�ضل حاًل من  والربملاين  الأداء احلكومي  يكن 

فهم  و�ضوء  تقدير  �ضوء  عن  يعرب  باأنه  القرار  امل�ضرية  اخلارجية  اأتهمت 

وخلط لالأوراق وقد ي�ضكل تداعيات �ضلبية علي امل�ضالح امل�ضرتكة. وقال 

رئي�س جلنة حقوق الأن�ضان بالربملان«لتذهب املعونة اإيل اجلحيم« ، واأعترب 

وكيل جلنة العالقات اخلارجية، »اأن الوليات املتحدة هي امل�ضتفيدة من 

تلك املعونة ولي�س م�ضر«. وو�ضط هذا اجلدل الإعالمي والر�ضمي ت�ضيع 

الأكرب  والدولة  امل�ضرية  الدولة  بني  اخلطري  الأمر  هذا  حتليل  اأبجديات 

تلخي�س  والذي ميكن  القرار  لهذا  احلقيقية  لالأ�ضباب  للو�ضول  العامل  يف 

اأ�ضبابه ملا يلي:

ال�ضي�ضي  الفتاح  الرئي�س عبد  اأقره  الذي  الأهلية  قانون اجلمعيات   : اأوًل 

الرئا�ضي  التوقيع  بهذا  والذي  املا�ضي  مايو  من  والع�ضرين  التا�ضع  يف 

اأ�ضبح واجب النفاذ. ورغم اأن الربملان وافق علي هذا القانون يف نوفمرب 

اأن الإدارة امل�ضرية وعدت نظريتها  اإل  املا�ضي 

اأن  ومع  القانون،  هذا  اإقرار  بعدم  الأمريكية 

واحد  �ضهر  الرئي�س  مينح  امل�ضري  الد�ضتور 

للتوقيع علي القانون بعد موافقة الد�ضتور عليه 

حتي  اأ�ضهر  �ضتة  قرابة  تاأخر  ال�ضي�ضي  اأن  اإل 

الأمريكية  الإدرارة  لُتفاجئ  مايو  يف  عليه  وقع 

بذلك. 

ثانيًا : الأمر كان متوقعًا وخا�ضة بعد جل�ضة اإ�ضتماع جمل�س ال�ضيوخ يف 

ابريل املا�ضي والتي كانت جل�ضة خا�ضة للمعونة الع�ضكرية والإقت�ضادية 

الو�ضع  بخ�ضو�س  امل�ضرية  للحكومة  كثرية  اإنتقادات  وحملت  مل�ضر 

الإقت�ضادي وال�ضيا�ضي واحلقوقي، ومل ن�ضمع اأي لقاءات اأو رد اأو تو�ضيح 

مقابل من اخلارجية امل�ضرية ملحاولة اإحتواء تلك الإنتقادات 

ثالثًا : الإدارة امل�ضرية حمط نقد كثري يف ال�ضنوات الأخرية من الإعالم 

الأن�ضان  وحقوق  والدميقراطية  احلريات  ملفات  ب�ضبب  الأمريكي 

يف  ظهر  العادي،  الأمريكي  املواطن  علي  تاأثري  له  كان  مما  والأقليات، 

من  باملائة   51 اأن  اأظهر  والذي  »بيو«،  اأبحاث  مركز  اأجراه  اإ�ضتطالع 

يف�ضلون  باملائة   26 مقابل  م�ضر  عن  املعونة  قطع  يوؤيدون  الأمريكيني 

اإ�ضتمرارها، وبالتايل ممثليهم يف الكوجنر�س وال�ضيوخ

اأخريًا .. 95 مليون هو رقم لي�س ذو قيمة �ضواًء بالن�ضبة للوليات املتحدة 

اأوبالن�ضبة للدولة امل�ضرية، ولكنه فقط يحمل ر�ضالة من الوليات املتحدة 

لالإدارة امل�ضرية، ول يحمل اأي موؤامرة مزعومة، وعلي الإدارة امل�ضرية 

كيفية  يف  البحث  مع  ل  اأم  حقيقية  دوافعه  وهل  ودرا�ضته  القرار  مناق�ضة 

الرد الدبلوما�ضي عليه، خالل دبلوما�ضيني حمرتفني دون تطاول كالمي 

لن ُيجدي.

اقرأ في هذا العدد ايضاً
رفع  في  تبحث  أونتاريو 

دعوي قضائية ضد صور 

مناهضة  ومنشورات 

لالجهاض ............... ص 9

ناجح  زواج  أجل  من 

دائماً! ..................... ص 10

تنقذ  كريستي   اجاثا 

طفلة عربية! ....... ص 17

ملحق العقارات ص 6 - 7 
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
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يختلف  ال  املهجر(  )في  وخارجها  مصر  داخل  األقباط 
نفس  في  لكنهم  الكامل،  ملصر  عشقهم  علي  أحد 
األقباط  أوضاع  أن  ينفوا  أن  يستطيعون  ال  الوقت 
سيئة، وحتتاج إلى تصحيح جوهري، ويبدأ ذلك بإصالح 
اخلطاب الديني اإلسالمي فيما يتعلق بقضية األقباط، 
التعامل  في  املتشددة  السلفية  التوجهات  وهيمنة 
النقاش  موضوع  فالقضية  إن  القبطية.  القضايا  مع 
محل اتفاق كامل بني أقباط مصر وأقباط املهجر، لكن 
هناك اختالفات جوهرية في طريقة املعاجلة، لن أحاول 
صاحب  ومن  الصحيح،  املوقف  صاحب  من  تقييم 
هنا  ولكنني  نسبي،  األمر  هذا  ألن  اخلاطئ،  املوقف 
أحاول رصد موقف كل فريق، نعم كل فريق، ألنهم فرق 
منقسمة لألسف، وال يوجد بينها أى تنسيق، وإن وجد 
وليس  الشخصي  املستوى  علي  فهو  التنسيق  هذا 
وطنية  وهو  الهدف،  نبل  من  الرغم  علي  املؤسسي، 
املصرية(  )بقية  اجملتمع  قبل  من  ومعاملتهم  األقباط، 
املصرية،  اجملتمع  من  أصيل  كجزء  املصرية،  والسلطة 

وليس مواطنني درجة ثانية أو ثالثة. 
ويسعني اخلوض في هذا اجملال خاصة وأنني كنت من 
أقباط مصر، ومنذ سنوات، أتيحت لي الفرصة للهجرة، 
ولكنني سأظل وسأبقي شأن كل عاشقا ملصر، ولكل 
خاصة  تفرقة،  دون  ومسيحيني،  مسلمني  املصريني، 
املصرية،  اجملتمع  في  منه  عانينا  الذي  اإلضطهاد  وأن 
باالضطهاد  الكثيرين يضيقون  واعتقد معي  جعلني، 
لديه  توجه  مسلم  أى  أجد  عندما  ولذا  منه،  وينفرون 
سلوكيات عنصرية أو اضطهاد في احمليط الذي احترك 
أن  فكرة  من  انطالقا  معه،  التضامن  أحاول  هنا،  فيه 
قسوته،  مدى  جيدا  يعرف  االضطهاد  من  عاني  من 
االضطهاد  من  يعانون  املسلمني  من  كثير  وبالفعل 
والكراهية هنا، بسبب الصورة السلبية لإلرهاب، الذي 
تقوم به جماعات اإلسالم السياسي املتطرفة كداعش 
مثل  إسالمية  دول  ودعم  والقاعدة  النصرة  وجبهة 
اإلرهابية  اجلماعات  هذه  ملثل  وتركيا  والسعودية  قطر 
ما  وكثيرا  اإلسالمي.  الدين  باسم  املتاجرة  الدموية، 
هذا،  موقفي  من  هنا  املسلمني  أصدقائي  يتعجب 
االنتقام  بداخله  أن كل مصري قبطي يكن  متصورين 
والكراهية بسبب ما عانوه من اضطهاد وسوء معاملة 
في اجملتمع املصري في بعض اإلحيان. وأحاول أن اشرح 
لهم أن هذا ليس صحيحا، فمن عاني من االضطهاد، 
اكرر يعرف مدى قسوته، وال يريد أن يعيش غيره فيه، 
حتى لو كان من قام باضطهاده أو بعض أفراد عشيرته 

باملعني الواسع.
مصر،  في  األقباط  أوضاع  حتسني  أن  مؤمن  أنني  كما 
لن يكون فقط بتحرك األقباط في الداخل واخلارج، وإمنا 
مع  املسلمني  تضم  خالصة،  مصرية  وطنية  بحركة 
وحتريره  املصرية،  اجملتمع  أحوال  لتحسني  املسيحيني، 
علي  هيمنت  التي  واملتطرفة،  املتشددة  األفكار  من 
اجملتمع املصري خالل اخلمسني عاما األخيرة، ألن حتسني 
والتعليمي  والثقافي  الفكري  ورقيها  مصر،  أحوال 
وكذلك  املسيحيني،  أوضاع  يعني حتسني  واالقتصادي، 
العدالة  معني  يعرف  مجتمع  في  معا،  املسلمني، 

واملواطنة وقبول األخر.
ال يستطيع أحد، أيا كان أن يتهم أقباط املهجر، بعدم 
العكس متاما، هم  أو كراهية مصر، بل علي  الوطنية 
يعشقون مصر، ويتمنون أن يرونها في أحسن األحوال، 
التي  الغربية،  اجملتمعات  تناظر  قد  أحوال  وفي  بل 
يعيشون فيها، مثل الواليات املتحدة وكندا واستراليا 
واململكة املتحدة وسويسرا والنمسا وهولندا وغيرها. 
ويبدو أن احلياة في اجملتمعات الغربية، واحلرية الكبيرة 
لرأس  حتى  الغربية،  اجملتمعات  في  األوضاع  نقد  في 
أقباط  بعض  رمبا  جتعل  ما  هي  التنفيذية،  السلطة 
مصر  في  لألقباط  املتردية  األوضاع  ينتقدون  املهجر 
لو كان يهاجم مصر،  بصورة جتعل من بعضهم كما 
وليس كمن تنقدها سعيا إلصالح األوضاع. عالوة علي 
أن بعض أقباط الداخل في مصر، يرون أن هذا مغاالة 
يعودوا  لم  وأن  خاصة  املهجر،  أقباط  بعض  قبل  من 
ضغوط  من  تخلصوا  وبالتالي  مصر،  في  يعيشون 
املمكن  من  التي  األمنية،  وخاصة  احلكومية،  األجهزة 
أن تضيق اخلناق علي من يعيش في مصر. في حني يري 
بعض أقباط املهجر، يرون أن أقباط املهجر ال يتحركون 

مثلما  القبطي،  القضية  عن  للدفاع  كافية  بصورة 
علي  للضغط  ونشاط،  بحمية  املهجر  أقباط  يتحرك 
املصريني  أوضاع  حتسني  أجل  من  املصرية  احلكومة 

األقباط.
وأقباط املهجر،  أقباط مصر  هناك حلقة مفقودة بني 
فيما يتعلق بالدفاع عن القضية القبطية، بعيدا عن 
مقاعدهم  اكتسبوا  الذين  األقباط،  النواب  مجموعة 
أو  قبلهم،  من  لكفاءة  ليس  النواب،  مجلس  في 
شعبيتهم وسط األقباط، بل ألنهم أهل حظوة وثقة 
من قبل بعض رجال الدين املسيحي، داخل الكنيسة، 
اختيارهم  ليتم  التنفيذية،  للسلطة  رشحتهم  التي 
ال  لألسف  ولكنهم  الدينية،  هويتهم  علي  بناء 
الوطنية  القضايا  عن  للدفاع  إيجابي  دور  بأى  يقومون 
والقبطية، بل يكتفون بالصمت مقابل قبول السلطة 
آالف  لهم  جتلب  التي  مقاعدهم،  في  الستمرارهم 
لتمثيل  مستحقة،  غير  كمكافآت  شهريا  اجلنيهات 
الشخصية،  مصاحلهم  إال  ميثلون  ال  وهم  االقباط، 

باستثناء فردين أو اثنني منهم علي أكثر تقدير.
أقباط  بعض  أن  مصر،  أقباط  يري  اآلخر،  اجلانب  علي 
اإلعالم  وسائل  تصورهم  مثلما  ورمبا  ينتقدون،  املهجر 
األمنية،  األجهزة  من  بعضها  في  املوجهة  املصرية، 
مصر،  تهاجم  املهجرية  الشخصيات  هذه  بعض  أن 
مصر  صورة  تسويد  بهدف  وإمنا  اإلصالح  بهدف  ليس 
مغلوط،  كبير  جزء  في  وهو  الدولي،  اجملتمع  أمام 
خاصة وأن األجهزة األمنية ثبت عدم جناحها في إدارة 
أدل  وليس  واالجتماعية،  والسياسية  الدينية  امللفات 
بث  مت  السلفيني  أن  من  يقال  ما  كل  من  ذلك  علي 
بذرتهم ورعايتها حتى توغلت وتغللت في كل مناحي 
السلطة التنفيذية من قبل األجهزة األمنية ملواجهة 
مناحي  مختلف  في  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  توغل 

ومفاصل اجملتمع املصري.
املهجر  أقباط  أن هناك حلقة مفرغة بني  أكرر  مازلت 
املنغلقني علي أنفسهم، وإن انفتحوا، ووسعوا دائرتهم، 
فهم أشبه من يخاف من أن توسع دائرة املهتمني بذات 
قضايا حتى ال يسحب البساط من حتت قدميه، وهذا 
أمر صحيح، ألن توسيع الدائرة وفق قواعد موضوعية 
بدال  خاصة  موقفهم،  من  يقوى  أن  ميكن  ومؤسسية 
بني  ما  مهاجرين  أقباط  بضم  دائرتهم  توسيع  من 
املتحدة،  واململكة  وسويسرا  واستراليا  وكندا  أمريكا 
من املهم ضم أقباط فاعلني من أقباط مصر، وقبلهم 
اجتماعية،  وطنية  حركة  لتكوين  مسلمني،  مصريني 
تأثيرهم، ولكن  يزيد من  أن  علي أرضية مصرية، ميكن 
توسما  ذلك  يريد  ال  املهجر  أقباط  أن بعض  يبدو  كما 
في نفسه لعب دور القيادة، ورمبا تكون قيادة، ولكنها 
حقق  أسم  تذكر  استطيع  ال  اآلن  حتى  النهاية  في 
من  محدود  لعدد  وليس  ككل  لألقباط  إيجابيا  أمرا 
ما  عادة  يحضرها،  من  مؤمتراتهم  حتى  األشخاص، 
يكون مرتبط بهم مبصالح فئوية بعيدا عن املصلحة 
الوطنية، وهذا أمر يؤخذ عليهم، فضال عن صراعاتهم 
عن  بعيدا  شخصية،  نواحي  متس  التي  وخالفاتهم 
األمور املوضوعية، وغيرها وهذا أمر سأتناوله في مقال 
الحق. وال يختلف احلال بالنسبة ألقباط الداخل، الذين 
يخافون من تضييق األجهزة األمنية، وهذا أمر مفهوم 
الذين  املهجر،  أقباط  مبا فيه  والداني  القاصي  ويعلمه 
كان  وإن  األصيلة،  مصر  في  تعيش  أسرهم  تزال  ال 
بعضهم يريد التواصل مع أقباط املهجر، لكنه يخاف 
أن  الشهيرة،  مقولتهم  وأن  خاصة  األمني،  التضييق 
انتقدوا  ما  مصر،  في  كانوا  لو  املهجر  أقباط  بعض 

األوضاع بذات احلدة، التي يقومون بها من اخلارج. 
أخري سيتم طرحا الحقا  أمور  وهناك  القضية ممتدة، 
تقدمي مقترحات  واجتهادي بهدف  للتعبير عن حتليلي 
خبرته،  من  الكاتب  وينطلق  الشمل،  للم  ايجابية 
سنوات،  منذ  هاجروا  الذين  مصر،  اقباط  أحد  لكونه 
ببعض  ملم  فهو  والصحفي،  البحثي  عمله  وبحكم 
.. أكرر ببعض خيوط التفاعالت في هذا السياق، علما 
أقباط  عن  راضي  غير  املهجر  أقباط  من  البعض  بأن 
الداخل .. والعكس صحيح، وكالهما يتجنب التواصل 
املصري  املكون  وهو  املصري،  اجملتمع  مكونات  أهم  مع 
إلصالح  عليه  الرهان  ميكن  الذي  املستنير،  املسلم 

أحوال املصريني: مسلمني ومسيحيني.

.. اأنت الأ�صيلة يا م�صر )1(
الأقباط يف م�صر بني الداخل واملهجر .. جدلية من 

ي�صطهد من؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف

ما أكثر احلكايات الواقعّية عن نساء 
بذلن التضحيات تلو التضحيات من 
في  وأموالهن  وأعمارهن  صّحتهن 
قوبلت  ثم  حياتهن؛  شركاء  سبيل 
والنكران،  باجلحود،  التضحيات  تلك 
والتجاُهل،  والنسيان،  واخليانة، 
هذا  ُكل  من  واألسوأ  والُهجران.. 
ال  »مقبولة«  التصّرفات  تلك  اعتبار 
يرف  وال  عاقبة،  ُمرتكبوها  يخشى 
جفن،  الذكور  من  بها  للسامعني 

بكل  اجلاحد  عن  يُدافعون  تراُهم  بل 
بجاحة،  بكل  اخلائن  وعن  وقاحة، 
عن  دفاعهم  املُتجاِهل  الهاجر  وعن 

ويسيرون  القتيل  يقتلون  ال  إنهم  املظلوم!  البائس 
في جنازته وحسب، بل يتفاخرون بقتله، ويقذفون 
جنازته باحلجارة والبصاق والشتائم دون أن يردعهم 

رادع!
ال مُيكننا جتاهل حقيقة أن لبعض النصوص الدينية 
دورًا كبيرًا في غرس بعض األفكار التي عززت أوهام 
الفوقّية واألفضلّية والعنصرية الذكورية في ذهن 
يُستهان  ال  عام، وساهمت مساهمة  بوجه  الرّجل 
األنثوي  للكيان  احتقاره  مشاعر  تغذية  في  بها 
املرأة،  باحترام  تأمر  التي  املعتقدات  تعزيز  عن  بدالً 
حياة  في  احلقيقية  بقيمتها  والوعي  وتقديرها، 
وبصرف  اجمُلتمعات..  وحياة  األسرة،  وحياة  الرجل، 
حقيقية  النصوص  تلك  كانت  إذا  عّما  النظر 
بالغت  وسواء  البعض،  يزعم  كما  ُمختلقة  أو 
غير  السياسية  واألنظمة  الذكورية  اجملتمعات 
تلك  نشر  في  تاريخية سابقة  أزمان  العادلة خالل 
من  انتشرت  أنها  أو  قيمتها  وتضخيم  النصوص 
حاجة  دون  بطبيعتها  ضخمة  ألنها  ذاتها  تلقاء 
إلى تضخيم؛ تبقى املشكلة في كونها من أخطر 
أسباب استفحال وباء االعتداء على املرأة، والتحقير 
من شأنها، واالنتقاص من قيمة كيانها، وال بد من 
وتقطع  الوباء  هذا  انتشار  من  حتد  ُمعاصرة  حلول 

دابره من جذوره.
مقابل  جاحدات  إناث  هناك  أن  سيزعمون  آخرون 
لكن  صحيًحا،  هذا  يكون  قد  اجلاحدين،  الذكور 
باملُقابل يجب أن نعترف بأن حاالت استقواء الذكور 
احلاالت  تلك  وكيفها  كّمها  في  تفوق  اإلناث  على 

يقدمه  ما  يُقّدرن  ال  لنساء  النادرة 
الرجل  قدرة  أن  كما  حياتهن،  شركاء 
كل  ظل  في  نفسه  عن  الدفاع  على 
القوانني  له  تقدمه  الذي  الدعم 
واجمُلتمع ال مجال ملقارنتها بقدرة املرأة 
على الدفاع عن نفسها في ظل دعم 

محدود على أكثر من صعيد.
ما  نفسه:  يطرح  الذي  املهم  السؤال 
الذكوري  اجلحود  حاالت  تفاقم  سر 
في  أقول  ولن  املرأة،  تضحيات  لكل 
العربية  باللغة  الناطقة  اجملتمعات 
مادمنا  كله  العالم  في  بل  وحدها، 
في  حتى  احلاالت  هذه  مثل  عن  نسمع 
الهند وأمريكا وأوروبا وكل مكان؟ ما األسباب التي 
قد جتعل رجالً يخون زوجة جميلة رقيقة أنيقة تكاد 
على  حرصها  من  شمًعا  العشر  أصابعها  تشعل 
وما  طلباته؟  وتنفيذ  رغباته  وحتقيق  بيتها  رعاية 
األسباب التي تدفع رجالً لهجر زوجة ضّحت بأهلها 
رضاه  سبيل  في  طاقتها  وكل  وصحتها  ومالها 
يترك بعض  ملاذا  آماله وطموحاته؟  وراحته وحتقيق 
الرجال نساءهم للركض وراء أخرى قد تكون سافلة 
أو محتالة ال هدف لها إال شفط أموالهم وتدمير 
قواهم؟ وما الداعي ألن يتخلى رجل عن فتاة صبرت 
متحّملة  معه  ووعدها  على عهدها  سنني طويلة 
كل ظروفه الشخصية والصحية واملادية على أمل 
أن يحقق وعده بالزواج منها ليبحث عن أخرى قد 
اجلواب  األولى؟  من  وصبرًا  وإخالًصا  وفاء  أقل  تكون 
ببساطة: ليس هناك أي سبب! وقد حدث بالفعل 
في مواقف كثيرة أن متت محاصرة هؤالء سواء من 
النفس  علم  في  املتخصصني  بعض  من  أو  األهل 
واألسرة باألسئلة ليكون اجلواب فًما مفغورًا ونظرة 
بلهاء وعجزًا عن النطق! األمر هنا ال يعدو عن كونه 
هبالً أو جنونًا بال تفسير، وهو أبعد حتى عن أن يكون 
والفيلة  والذئاب  األسود  مادامت  حيوانية  غريزة 
تأبى على نفسها هذا الشكل من أشكال اجلحود 
بشهادة علم احليوان.. هل هناك أمٌل بالعالج؟ هل 
النساء  نحن  لكننا  ندري،  ال  بالتطّور؟  أمٌل  هناك 
والكتابة  القراءة  على  قدرتنا  نعمة  نستغل  اليوم 
ُمعجزة  ذلك  يُحقق  أن  أمل  على  بُحرّية  والكالم 

التغيير ذات يوم.

رجاٌل جاحدون

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

رباب كمال

ذلك  عن  عوًضا  وذهبت  املدرسية،  الرحلة  عن  الصغيرة  الفتاة  تخلفت 
ملدرستها في يوم دراسي عادي أو هكذا بدأ اليوم

الثقيلة على ظهرها  عاًما فطورها وحملت حقيبتها  الـ12  ابنة  تناولت   
وسكنت إلى الفصل، جالسة إلى جانب النافذة.

أقرانها  هرول  أمر جلل،  وحينها  حدث  12 ظهرًا..  الـ  الساعة من  اقتربت 
التالميذ على ساللم املدرسة وصاحوا بوقوع زلزال عنيف.. هكذا كانت تبدو 
األمور بعدما تعرضت املدرسة لهزة عنيفة تسببت في خلع الباب احلديدي، 

بل أصاب الضرر غرفة مديرة املدرسة نفسها.
بل سقطت  الساللم،  على  أقرانها  مع  تهرول  الصغيرة  الطفلة  تكن  لم 

مغشية عليها مدرجة في دمائها.
اإلرهاب  إثر هجمة  القلوب  هزة خلعت  كانت  بل  أرضية،  هزة  تلك  تكن  لم 

الغاشم.
هي  حُترك  وال  دمائها  في  ومدرجة  األرض  على  ملقاه  الطفلة  وجد  الدين  نصر  االستاذ  العربية  اللغة  مدرس 
ساكًنا، حملها وهرع بها إلى أقرب مستشفى في محاولة يائسة إلنقاذ حياتها، وقد أوصلها فعال.. لكنها 
فارقت احلياة وعاد االستاذ بعد أن حتفظ املستشفى على اجلثمان وهو ُيفكر ويبكي ُويحدث نفسه قائال »كيف 

سيواجه ذويها؟«
الشيماء محمد عبد  الطفلة  نوفمبر 1993، حني استشهدت  املوافق 25  اخلميس  يوم  هذا ما حدث ظهيرة 
احلليم ذات الـ 12 عاما بعدما أصيبت إثر شظية أصابت قلبها دونا عن زمالئها، فكانت على موعد مع قدر  

سلبها حياتها.
لكن القدر لم يكن مسئوال عن مصرعها، فالقدر لم يغدر بها، كان فحسب شاهًدا على من غدر بها.

قنبلة تزن ما يقارب 10 كيلو جرامات من املواد املتفجرة، مت وضعها أسفل سيارة أمام مدرسة املقريزي مبنطقة 
آنذاك  املصري  الوزراء  رئيس  موكب  مع  وتزامًنا  استهدافا  تفجيرها  ومت  اجلديدة،  مصر  بحي  البكري،  منشية 

عاطف صدقي الذي جنا من احلادث.
مرت 24 عاما على استشهاد الشيماء، وهي اجلرمية التي هزت الشعب املصري وظلت صورة الشيماء تخيم 

بظاللها على القنوات التليفزيونية وصفحات اجلرائد.
كانت أكثر األمور أملًا، أن العقل املدبر لهذه احلادثة وهو القيادي اجلهادي ياسر سري استطاع أن يهرب بجواز 
سفر مزور خارج البالد، متجها إلى عاصمة الضباب لندن، والتي حصل فيها على جلوء سياسي بل واستطاع 

أن يؤسس في إجنلترا ما أسماه املرصد اإلسالمي  في قلب العاصمة البريطانية.
هذه قصة ألسرة مصرية واحدة تعيش أملًا أبديًا بسبب فقدان فلذة كبدها وكم من عائالت دفنت أبنائها بسبب 

جهادي يطمع في نكاح  احلور العني.
تذكرت قصة الشيماء مؤخرًا، في حلظة مروري بجانب مدرسة املقريزي، وتذكرت اليوم الذي عاد فيه جثمان 
الشيخ عمر عبد الرحمن ليوارى الثرى في تراب األرض التي عاش عليها، يكفر فيها أهلها مييًنا ويسارًا، عاد على 

منت رحلة مصر الطيران رقم 968، بعدما قدم جنله طلًبا لوزارة اخلارجية املصرية  بنقل اجلثمان.
كل ما دار في خلدي حينها وأنا أرمق مدرسة املقريزي التي مررت إلى جانبها  هو.

»متى يعود الشيخ ياسر سري قاتل الشيماء هو كذلك ليوارى الثرى في مصر؟  متى يعود  لنحتفي به وبالعنف 
املقدس؟ متى يعود لنحتفي به على جثامني شهداء دفعوا حياتهم ثمن فتاوى وتنظيمات هؤالء الشيوخ؟

الصغير كما الكبير هناك!احتفاًءا بالعنف املقد�س
بقلم: عـادل عطيـة

في ليلني:
ليل الكون.. وليل البغي الطويل،

املردة  وأعوانه  احلياة،  عدو  جاء 
القساة.

دخلوا بيت اخلبز..
كذئاب خاطفة جوعى،

تئن شرايينها عطشى حتى آخر 
قطرة في طفل وليد.

أخذ الشيطان سيفه املسلول ذو احلدين:
حد الشر.

وحد املوت.
أعطاه لتلميذه: هيرودس، الذي يقعى على بوابة 

قصره.
آمراً إياه:

إجعل من هذا البيت..
تاريخاً: للفراق.. للدموع.. للموت...

وللوقت:
يأتي من مقصلة الرامة:

صوت راحيل.
وصوت هدير الدم األحمر.

يعبر عبر البحر األحمر..
تقدمة ُمثلى على مذبح ديوكلتيانوس،

الكائن فوق برج الصمت.
كان النسر الروماني يرفرف جذالً..

حني أقسم ديوكلتيانوس،
بإله املوت:

أن يجعل من ينابيع الدم القاني: نهراً ممتداً كالنيل.

يعلو فوق فيضان النيل.
لكن ديوكلتيانوس،

لم يعلم:
أن أوالد راحيل..

كانوا نبت الغد،
زرعوا في أرض اجملد: بذرة نيروز..

في بدء ملكوت اهلل األرضي.
تثمر في قلب شهيد،

حمل صليباً ممتداً وثقيالً من دم الدم..
حتى طرحت:

.. زكريا الطفل،
.. أرسانيوس،

.. قرياقص،
.. وبونتيكوس.

وطرحت:
.. شورة الصبي،

.. وأغابي،
.. وهلبيس،
.. وأجنيس.

وطرحت:
.. شنوسي،

.. وأبانوب،
.. وبيستس.

وألف شهيدة وشهيد على أرض مصر.
وطرحت:

عيد..
يحمل وجه اجملد السامي. 

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
نتحدث العربية

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

إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع 	 
املصريني والعرب بأكثر من 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
اجلريدة علي 	  ألف مشجع بصفحة   95 تواصل  إعالنك عبر  إنتشار 

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

�صارك معنا النجاح و اأ�صتفد منه

اأت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صيف : 

1-844-355-6939
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مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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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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.

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 اعلنت toronto real estate Board أن  5,921 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MlS  خالل شهر 
يوليو 2017  . و متثل هذه النتيجةإنخفاض مبقدار  40.4 فى املائه باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل 

نفس الفترة من عام  2016 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  9,929 وحدة.  
 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 38.8 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل 
أنواع املنازل 759,441 دوالر باملقارنة 690,597 دوالر  لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 10 
فى املائة.  و فى باقي ال GtA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 737,801 دوالر باملقارنة  721,218 دوالر 

لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 2.3 فى املائة. 
يوليو  املعاملة علي 1,840 شقة خالل شهر  )Condo Apartment( كانت  اململوكة  الشقق  و في مجال 
2017  . استحوزت تورونتو علي نسبة 71.2 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GtA 501,750 دوالر بإرتفاع قدره 23.2 فى املائة، و في 
مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  532,502 دوالر بأرتفاع قدره 24.6 فى املائة. و فى باقي ال 

)»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 418,191 دوالر بإرتفاع قدره 16.6 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

 
Compos-
 ite (All
(Types

 Single-Family
Detached

 Single-Family
Attached Townhouse Apartment

TREB Total 18.00% 14.93% 13.54% 25.29% 27.87%
Halton Re-
gion 13.96% 11.59% 12.10% 23.70% 20.79%

Peel Region 18.73% 15.59% 15.23% 23.83% 28.58%
City of To-
ronto 20.10% 13.12% 12.88% 26.54% 29.36%

York Region 15.12% 14.88% 11.22% 29.39% 23.67%
 Durham
Region 20.88% 20.68% 17.87% 25.54% 24.42%

Orangeville 26.91% 27.08% 27.03% - -
South Sim-
coe County 19.93% 19.35% 21.62% -  

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و 
سوف اجيب عليها تباعا.
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

توني كامل

بيع وشراء
العقارات السكنية

والتجارية

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

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

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

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

2014

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

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

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

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

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

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

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

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

عامل العقارات

استكماال ملا ذكرته في العدد املاضى عن جدوى االستثمار االن في شراء الشقق في املشاريع اجلديدة، فقد وصلنى تقرير يفيد بان 
هذا اخلريف سيكون حافال بعدد كبير من مشاريع األبراج اجلديدة في قلب تورنتو حيث ان هناك حصرا لعدد يصل ال 28 مشروع 
جديد معظمها لشركات البناء الكبيرة ذات الشهرة احلسنة مثل “دانيال” و “اسنب ريدج” و »فيلدجات« وغيرها. ومن املتوقع نتيجة 
للعدد الكبير هذا ان ترتفع حدة املنافسة في صالح املستثمر مما يجعله يحصل على مميزات إضافية عند التعاقد ) انخفاض أسعار 
الوحدات اجلديدة غير وارد نظرا لالرتفاع املتزايد في تكلفة االنشاء( غير مايوفره هذا من مجال اكبر لالختيار. وهذا ما يجعلنى 
اشجع الشراء االن وعدم االنتظار عكس املتوقع في الشراء بالنسبة للوحدات التي يعاد بيعها حيث من املتوقع انخفاض أسعارها 

خالل فترة الشتاء.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

28 مشروع لبناء أبراج سكنية 
في قلب تورنتو تبدأ طرح وحداتها في خالل اخلريف اإعداد: اإدوارد يعقوب

Phase 1
ready by 

Christmas 2017

Phase 2
ready by 

Christmas 2018

Plan Your retirement
townhouse in heArt of Muskoka

overlooking Muskoka river
2 Br / 3 Br townhouses

For all inquiries please call:

289-400-1764

Call N
ow 

to reserve 

your unit!!



ال�صبت 9 �صبتمرب 2017 - ال�صــنة الرابعــة -  العــدد ال�صاد�س والت�صعــ�ن نافذة على �صحافة العامل8

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

صحيفة ايفينج هيرالد االيرلندية
هاٍو محظوظ

سمع أحد هواة صيد السمك املتحمسني عن الفرص الرائعة 
ملمارسة هذه الهواية في ايرلندا، فعزم على قضاء اجازته هناك، 
واستقل الطائرة ونزل في فندق فخم واهتدى الى دليل يصحبه 

الى البحيرة كل يوم طوال اسابيع اقامته الثالثة.
   اال ان االسماك لم تقبل عليه، وظل يعود كل يوم بيدين خاويتني. وفي اليوم االخير من اجازته، وفق في 
النهاية الى صيد سمكة واحدة فالتفت الى الدليل وقال له: »هل تدرك ان هذه السمكة قد كلفتني 

ثالثمائة جنيه )يقصد نفقات االجازة(؟«.
فرد الدليل: »من حسن حظك اذا انك لم تصطد اثنتني«.

برازيليا ويب
انتقام املترفني

املترفني؛ فطرده من  برازيلي واحد اعضائه  ناد  نشب خالف بني 
عضويته. وقد اراد املترف االنتقام فأستأجر حوامة )هليكوبتر(
والقى نحو 90 كيلو جراما من حبوب الدواء الفوارة في حوض 

السباحة التابع للنادي.

صحيفة أثينوس نيوز
رياضة اكل اخلاصرة

وصفة  فاستحوذت  املنتجات،  بعض  حول  اليونان  في  غذائية  موضة  درجت  امليالد،  قبل   450 العام  في 
»اويل جيبو نزس« بصورة خاصة على اختصاصي الطعام، وفي ذلك العهد كان احملاربون يأكلون عادة قلب 
تزاد سرعتهم، فاشار  االيل لكي  يأكلون كبد  العداؤن  واالقدام، وكان  الشجاعة  لكي تشتد فيهم قوة 
اختصاصيو التغذية على الرياضيني وال سيما املصارعني، الذين تلزمهم العضالت القوية ان يأكلوا حلوم 
احليوانات العضلية، كالثور، لكي تتضاعف قوتهم. وهكذا بدأت هواية رياضية متارس منذ اكثر من 2000 

سنة، وتقوم على التمتع بخاصرة البقرة.

 صحيفة تشاينا ديلي
منافسة صينية

اجرت احدى املؤسسات التجارية في ملبورن )اوستراليا( محاولة ترويجية لبيع حاسبات جيب الكترونية 
ففاز  عشر،  اخلامس  القرن  الى  يرجع  الذي  القدمي  الصيني  واملعداد  احلديثة  احلاسبة  بني  مباراة  فنظمت 

املتباري في املعداد تسع مرات من أصل عشرة.

ملحق ويك اند بجريدة االخبار املسائي املصرية.
بعض األطباء

العملية  تتحمل  ال  كنت  فاذا  الطبيب،  بهذا  »انصحك  فقال:  طبيبه  مهارة  عن  له  صديقاً  رجل  حدث 
اجلراحية، تكفل هو بتصحيح الصورة الشعاعية«.

هيندوستان تاميس، دلهي
حل هندي

   اصطفت في الهند جماعتان متنازعتان من السيخ جتاه بعضهما البعض، وقد جرد افرادهما سيوفهم 
كي ينهوا النزاع بالقتال، غير ان اختصاصيا اجتماعيا تدخل وجنح في اقناعهم بتسوية اخلالف سلميا، 
لكن شرف السيخ كان يقتضي أن يراق على جوانبه الدم، فاتصل االختصاصي االجتماعي ببنك الدم الذي 

تبرع له كل فرد من احلاضرين بنصف لتر من دمه.

رويتر
ورويتر ُنّذكر

   
وافقت شركة لويدز للتأمني في لندن على التأمني على حياة رجل 
ضد خطر املوت بالطريقة التي مات بها الشاعر اليوناني القدمي 
الى دفع قيمة  ابدا  انها لن تضطر  واثقة من  “اسخيلوس”، وهي 
التأمني. ونحن نذكر ان اسخيلوس قد مات عندما سقطت على 

رأسه سلحفاة افلتت من منقار نسر كان طائراً بها!
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مدينة ماركهام تُضيق اخلناق علي 

أكشاك جمع املالبس القدمية 
التي تكذب بانها تقدم تبرعات 

للجمعيات اخليرية

تقوم مدينة ماركهام بإزالة اكشاك جمع املالبس 
ألشخاص  مملوكة  النها  املستعملة،  القدمية 
يستهدفون الربح النفسهم وال تذهب اموال بيع 
 ، يدعون  كما  خيرية  جمعيات  الي  املالبس  هذه 
وستقوم املدينة بوضع أكشاك جديدة مشروعة 
، وقالت كلوديا مارساليس مديرة إدارة النفايات 
املدينة  إدارة  أن  ماركهام  مدينة  في  والبيئة 
قامت بإزالة 50 كشك من هذه االكشاك حتي 
من  الشكاوي  من  عديد  تلقي  فريقها  وأن  األن، 
فقررت  االكشاك   هذه  حقيقة  حول  السكان 
هناك  وقالت   ، حيالها  إجراءات  اتخاذ  املدينة 
120 كشك متفرقة في عدة اماكن عبر املدينة 
تعمل  إنها  عليها  كتب  كما  تدعي  وجميعها 
برقم  يتصلوا  عندما  وأنهم   ، خيرية  هيئات  مع 
كلوديا  وقالت   ، الرد  يجدوا  ال  املذكور  التليفون 
أشخاص  يديرها  االكشاك  هذه  من   %90 ان 
ملنفعتهم الشخصية حيث تباع املالبس بالرطل 
في االسواق وتنتهي الي أفريقيا وجنوب أمريكا 
وهذه جتارة كبيرة مربحة. وفي عام 2010 كانت 
تقدر بي 1٧4  القدمية  املالبس  صادرات كندا من 
 132 منها  أونتاريو  حصة  وكانت  دوالر  مليون 
ان  الصعب  من  أنه  أيضا  وقالت   ، دوالر  مليون 
من  تنتج  التي  االموال  كمية  بالضبط  نعرف 
بيع املالبس في كشك واحد ، ولكنها تعتقد ان 
كشك واحد في موقع واحد جيد ميكن أن ينتج 
عنه 40الف دوالر سنويا، وقالت للمساعدة في 
املدينة  تدخلت  العنيفة  املنافسة  حلقة  كسر 
ووضعت أكشاك شرعية خاصة بها تتعامل مع 

جمعيات خيرية. 

املستأجرين  حلماية  جديدة  قواعد  تطبيق  بدأ 
أكثر  شروط  تضع  وهي  سبتمبر  من  األول  في 
من  يطلبوا  قد  الذين  العقارات  أصحاب  علي 
في  السكنية  الوحدة  يخلوا  أن  املستأجرين 
برفع  أما  خلوها،  من  لالستفادة  معني   موعد 
طمعاً  قصيرة  لفترات  تأجيرها  او  االيجار  سعر 
في ارتفاع الطلب عليها او لرغبتهم في السكن 
هدمها  أو  أقاربهم  ألحد  اعطائها  او  فيها 
اجلديدة  والشروط   ، اكبر  مسكن  الي  وحتويلها 
هي أنه علي صاحب العقار الذي يريد استرجاع 
بهذا  يعلمه  أن  املستأجر  من  السكنية  الوحدة 
املستأجر  واعطاء  االخالء  موعد  من  سنة  قبل 
ذلك  من  وبدال  االيجار  من  بقيمة شهر  تعويض 
ميكنه ان يقدم للمستأجر مسكن بديل مقبول 
أصحاب  عزم  سيثبط  هذا  أن  احلكومة  وتقول 
مببلغ  تاجيرها   أعادة  في  التفكير  عن  العقارات 
تأجير  باالعالن عن  قام صاحب عقار   وإذا   ، أكبر 
خالل  حتويلها  او  هدمها  او  السكنية   الوحدة 
يواجه  فقد  للمستاجر  املعطي  املهلة  العام 
التغييرات  وهذه  دوالر.  الف   25 الي  غرامة تصل 
والتي  لالسكان  احلكومة  خطة  من  جزء  هي 
االيجارات  في  التحكم  في  التوسع  تتضمن 
بُنيت  التي  فقط  وليس  املؤجرة  الوحدات  جلميع 

بعد عام 1991 حسب القانون السابق.

تطبيق قواعد جديدة حلماية 
املستأجرين في أونتاريو

أطفال حي »ثورن كليف بارك« 
يحصلون علي أدوات مدرسية جديدة 

مجاناً

»ثورن كليف  حصل حوالي 300 طفل من أطفال حي 
جديدة  مدرسية  أدوات  علي  الدراسة  سن  في  بارك«، 
جمعية  تقيمها  التي  السنوية  املناسبة  في  مجاناً 
خلدمة  احلي  مكتب  ومعها  احلي،  في  املستأجرين 
السكان وذلك  لالحتفال بانتهاء الصيف والعودة الي 
املدارس والتأكد من ان كل طفل في احلي من السكان 
املدرسة،  الي  للعودة  أحتياجاته  كل  لديه  واملهاجرين 
وهذا هو العام السادس لالحتفال بهذه املناسبة، وهذا 
العام سوف يُسلم املتطوعني حوالي 1000 قطعة من 
ذلك حقائب  في  مبا  احلي  أطفال  إلي  املدرسية  االدوات 
واالت حاسبة وسالسل  الغذاء  وعلب حلفظ  مدرسية 
مفاتيح ، وقال رئيس جمعية املستأجرين عباس كوليا 
أنه يحب القيام بهذا لالطفال وللمجتمع  وشارك في 
وزراء  رئيسة  فيهم  مبا  بارزة  شخصيات  املناسبة  هذا 
أونتاريو كاثلني وين واملستشار جون برنسيد  مقاطعة 
وعضو البرملان روب أوليفانت الذي قال أن هذه املناسبة 
شئ  بكل  غني  هو  الذي  باجملتمع  االحتفال  حول  تدور 
ما عدا املال والتأكد من ان أطفال احلي سيعودون الي 
عباس  وقال   ، االخرين  مع  املساواة  قدم  علي  املدارس 
ليس جميع االهالي لديهم املقدرة علي شراء حقائب 
مدرسية ولكن اطفال احلي سيذهبون الي املدارس هذا 

العام بحقائب جديدة

كندا تُصعد من عمليات الترحيل  
وسط تزايد تدفق الالجئني

أظهرت بيانات حكومية أن كندا تكثف من عمليات 
ترحيل الالجئيني الذين تدفقوا عبر احلدود من الواليات 
املتحدة ، وعلي االخص املهاجرين املكسيكيني الذين 
تدفقوا بأعداد كبيرة إلي كندا بعد رفع شرط احلصول 
علي تاشيرة دخول لهم في ديسمبر املاضي، وكانت 
الي كندا قد وصلت  املكسيك  املهاجرين من  نسبة 
أعلي من  وهي  العام 201٧  االن هذا  الي 66%  حتي 
العام املاضي وأرتفعت أيضا عمليات ترحيل الالجئيني 
غير  بطريقة  كندا  الي  جاءوا  الذين  هايتي  من 
مشروعة  ليتجنبوا ترحيل الواليات املتحدة لهم بعد 
تلت  والتي  بالوجود هناك  السماح لهم  انتهاء فترة 
وقوع زلزال مدمر في بلدهم  عام 2010، ورحلت كندا 
4٧4 فرد منهم  وعموما مت ترحيل 5529 فرد حتي االن 
مقابل ٧35٧ فرد في عام 2016 كله ، وكان حوالي 10 
االف فرد قد طلبوا اللجوء حتي االن مبا فيهم 3800 
فرد دخلوا الي كندا عبر كيبيك في أول أسبوعني من 
شهر أغسطس وطالبي اللجوء عليهم االنتظار ملدة 

أسابيع أو شهور حتي تتم معاجلة طلباتهم.

نصف طالب الصف السادس يخفقون في حتقيق املستوي املطلوب 
المتحانات الرياضيات )أي كيو إيه أو(  بأونتاريو

50% من عدد طالب الصف السادس في أونتاريو أخفقوا في حتقيق املستوي 
الالزم في  أمتحانات الرياضة »أي كيو إيه أو«، للعام الثاني علي التوالي في 
التاسع  الثالث والصف  اونتاريو وأنخفض عدد الطالب من الصف  مقاطعة 
بنسبة 1%  في حتقيق املستوي املطلوب مقارنة بالعام املاضي. وقالت لوري 
فرينش رئيسة رابطة مجلس املدارس العامة في اونتاريو انها لديها ثقة كبيرة 
في تنفيذ االستراتيجيات اجلديدة للرياضيات والتي وضعت قيد التنفيذ العام 
، وقالت وزيرة التعليم ميتزي هنتر قد ان املقاطعة انفقت مبلغ 60  املاضي 
مليون دوالرر في خطة لتحسني االداء في الرياضيات في جميع انحاء أونتاريو 
وهي تتضمن حتسني الوصول الي كورسات الرياضيات عبر االنترنت واملساعدة 

في الواجبات املدرسية وكورسات تعليمية للمدرسني والقادة وارشادات للطالب خارج اليوم الدراسي. وقالت نورا مارش 
املديرة التنفيذية للمكتب املسؤول عن  نوعية التعليم إنه من املبكر أن نقيس تاثير االستراتيجيات اجلديدة علي تعليم 
الرياضيات فنحن بحاجة الي اعطاء بعض الوقت حتي تاتي هذه االستراتيجيات بنتائج. وقالت ماري ريد أستاذة مساعدة 
للرياضيات من جامعة تورنتو انها تود اال يستعمل الطالب من الصف االول االبتدائي حتي الثالث او الرابع االبتدائي اي نوع 
من االالت احلاسبة، وقالت نحن بحاجة الي إيجاد توازن ما بني الطرق التقليدية لتعليم الرياضيات وطرق التدريس احلديثة.

حكومة  الي  بالتماس  العموميني  املسؤولني  من  مجموعة  تقدمت 
مناهضة  مروعة  صور  وضع  أو  توزيع  متنع  قضائية  دعوي  لرفع  املقاطعة 
لالجهاض في املدينة، وكان أعضاء في مجموعة مناهضة لالجهاض قد  
قاموا بتوزيع مئات االالف من املنشورات داخل صناديق البريد تسأل الناس 
عن معلوماتهم عن االجهاض وتقدم لهم اجابات ومعلومات عنه مع صور 
مروعة ألجنة مقطعة ، وحمل أعضاء اجلماعة أيضا هذه الصور في الفتات 
نحن  وقالوا  للجميع.  رأيهم  ليعلنوا  املذدحمة  الطرق  تقاطع  عند  كبيرة 
حتي  مراهقني  شباب  يوجد  وحيث  ازدحام  هناك  كان  حيثما  ذلك  نفعل 

ندخل معهم في حوارات وخاصة مع هؤالء الذين قد يفكرون في االجهاض أو يعرفوا أحد يفكر في االجهاض 
والبد أن نعرفهم احلقيقة ونريهم الصور ، ولكن جماعة منهم مستشارين في مدينة تورنتو وعضوة في مجلس 
العام في  املدعي  الي  التماسا  تابونس كتبوا  بيتر  »دان فورث«  البرملان عن منطقة  تورنتو وعضو  أدارة مدارس 
الناس  أن  تابونس  بيتر  البرملان  عضو  وقال  املضايقات،  هذه   ضد  قضائي  أمر  ليلتمس  نقفي  ياسر  املقاطعة 
غاضبون من هذه الصور التي تعتبر هجوما عليهم وقالت لوري ستارلينج من جامعة كويني ان علي النائب 
من  كثير  ان  من  الرغم  علي  تابونس  بيتر  البرملان  وقال عضو   ، هذا  لوقف  إجراءات  اتخاذ  كله   واجملتمع  العام 
االطفال والنساء احلوامل أشتكوا من وجود هذه املنشورات والصور ضمن بريدهم اخلاص وهم يعترضون علي 
هذا ولكن حرية التعبير متاحة ومحمية للجميع ولكن قلقنا هو حماية االطفال والبالغني من رؤية هذه الصور. 

أونتاريو تبحث في رفع دعوي قضائية ضد صور ومنشورات 

مناهضة لالجهاض

حكومة كندا تقوم يوميا بتقييم تهديدات كوريا الشمالية بعد أطالقها 
صواريخ باليستية فوق اليابان

بعد  يومياً  الوضع  تُقيم  الكندية  احلكومة  أن  ترودو«  »جاسنت  قال 
التهديدات االستفزازية من كوريا الشمالية ، وأنتقدت وزيرة الشؤون 
االخيرة  الصاروخية  التجربة  الند  فري  كريستيا  كندا  في  اخلارجية 
علي  وحثت  العاملي  للسالم  تهديداً  تشكل  التي  الشمالية  لكوريا 
إيجاد حل دبلوماسي لالزمة النووية املتصاعدة. وفي بيان لها قالت أن 
أنتهاك مباشر  انتهكت سيادة جيرانها بتهور وهذا  كوريا الشمالية 
أستئناف  الي  ودعتها  االقليمي  السالم  وهددت  اليابانيني  للمواطنني 
الدفاع  جلنة  عقدت  املاضي  االسبوع  وفي  سياسي.  حل  نحو  احلوار 

العمومية جلسة نادرة ملناقشة ما إذا كان علي كندا االنضمام الي الواليات املتحدة في برنامجها الدفاعي 
البقاء  ، وقال جاسنت ترودو أن موقف كندا وهو  املضاد للصواريخ، وكانت كندا قد أنسحبت منه عام 2004 
خارج برنامج الدفاع الصاروخي لم يتغير وكانت الواليات املتحدة قد أجرت مناورات عسكرية مع كوريا اجلنوبية 
اخليارات  كل  أن  دقيقة   40 ملدة  اليابان  وزراء  رئيس  مع  محادثة  أجري  الذي  ترامب  دونالد  الرئيس  وقال  مؤخراً 
مطروحة ، وقال دوجالس روش وهو سناتور كندي سابق أن أعادة النظر في االلتحاق بنظام الصواريخ الدفاعية 
االمريكية لن يشجع الدول املسلحة نووياً علي خفض ترساناتها النووية ، وقد أصدرت كندا مؤخرا سياسة 
دفاعية تعترف بالتهديد الذي متثله كوريا الشمالية وخططت احلكومة ملناقشة السبل الكفيلة بتحسني 

الدفاعات مع الواليات املتحدة ضد هذه التهديدات.

أونتاريو ترسل أمدادات الي ضحايا أعصار )هارفي( بقيمة 100 الف دوالر
قامت طائرة من القوات اجلوية الكندية بحمل اكثر من 14 الف علبة 
حليب لالطفال و200 سرير لالطفال مع املراتب واالغطية وأشياء أخري 
أستجابة  وهذا   ، تكساس  في  باالعصار  املصابة  املناطق  ضحايا  الي 
دمر  وقد  املتحدة.  الواليات  في  الفيدرالية  الطوارئ  إدارة  من  لطلب 
لويزيانا  والية  من  وأجزاء  تكساس  من  شاسعة  مساحات  االعصار 
وقال  منازلهم  ترك  الناس  من  االالف  أضطر عشرات  الفيضانات  ومع 
العريف جورد كونروي الذي ساعد في حتميل الطائرة بي 10900 كيلو 
من االغراض انه يشعر بسعادة لقيامة بهذه املهمة االنسانية وأغاثة  

املتضررين 
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أمام »الفترينة«:
   إذا أراد أحدهم أن يُلفت نظر صديقه البعيد عنه إلى شيء معروض استهواه في واجهة عرض 
من  يقترب  أن  بعد  منخفض  بصوت  يناديه  بل  عال  بصوت  عليه  ينادي  أن  يجب  فال  احملال،  أحد 
أن يكون الصوت  اللياقة يحتم  الناس، ألن واجب  آذان  أن يفرض صوته على  ألنه ليس من حقه 

منخفضاً، وبأسلوب ينم عن التربية الكرمية.
مقابلة:

إذا قابلت في الطريق العام، شخصا تعرفه، فال تصّر على أن تعرف وجهة سيره، وماذا يحمل. وال 
تطيل معه احلديث، يكون مرتبطا مبوعد ال يفضل أن يعلن عنه، فال داعي ألن تقف معه وتتسامر.

الوفاء بالوعد:
أن  الطفل يسمع ويرى، ويراقب، ويتأمل، ويحفظ جيدا، ويتعلم من الذي يجري حوله. فما تريد 
تعلمه لصغيرك، افعله أنت. وفي مقدمة األشياء اجلديرة بالتعليم، الوفاء بالوعد. فكن أنت مثالً 

أعلى في الوفاء بالتعهدات في مواعيدها.

اهتم بقدميك
يجب  وال  رعايتك  وتستحقان  باهتمامك،  جديرتان  قدماك 
أن اإلنسان إلى القدمني بإزدراء أو إهمال باعتبارهما يحتالن 
مكاناً، أو ال يرتقيان إلى مكانة الرأس أو الذراعني مثالً.. فكل 
أعضاء اجلسم وكل أجهزته قد خلقها اهلل سبحانه بإبداع؛ 

ليؤدي كل منها وظيفته في تكامل وانسجام.
ما  في  وزنك،  كل  قدميك حتمالن  أن  تعرف  أن  هنا  ويكفيك 
يعادل ستة ماليني ونصف خطوة في املتوسط في كل عام.

   نقدم لك هنا دليال للعناية بقدميك:
اغسل قدميك مباء دافيء وصابون يومياً، واهتم بأن جتففهما 

جيداً.
أزل اجللد اخلشن باحلجر اخلفاف، ودلك القدمني بكرمي مرطب.

قلم األظافر بصورة دورية، وال تتردد في استشارة الطبيبإذا وجدت أن األظافر تنمو إلى داخل اجللد 
وتسبب لك أملا.

استعمل مزيالً لرائحة العرق، لقدميك، وحلذائك أيضا سواء على شكل بخاخ )سبراي( أو بودرة 
خاصة )متوفرة بالصيدليات(.

احتفظ بقدميك باردتني في الصيف ودافئتني في الشتاء.
استعمل جوارب قطنية كلما أمكنك.

اختيار احلذاء املريح املناسب مهم جداً لسالمة قدميك، وكذلك لسالمة ظهرك، ويراعي أن يكون 
جلد احلذاء مرناً. احذر كذلك احلذاء الضيق الذي يحتك بأصابع قدميك ويؤملها؛ واحلذاء ذا الكعب 

العالي املبالغ فيه )بالنسبة للفتيات( ضار بالقدمني، ويهدد سالمة العمود الفقري.
يُراعى تهوية األحذية حتى حتى يجف ما بها من عرق، حتى ال تغزوها البكتيريا التي تضر بقدميك.

إذا وجدت على قدميك فقاعات ملتهبة )فقاقيع( نتيجة احتكاك جلد القدم باحلذاء اجلديد أو غير 
املناسب، فاهتم مبراعاة األمور التالية:

   ـ إذا كانت الفقاعة مفتوحة، فقم بدهنها مبرهم مطهر وغطها بضمادة معقمة، مع تكرار 
الغيار على اجلرح حتى يتم شفاؤه.

بإمرارهاخالل لهب عدة  ـ  أبرة معقمة بعد تطهيرها  الفقاعة مقفلة، فاستخدم  وإذا كانت  ـ 
مرات ـ في وخز الفقاعة حتى تُفتح ويخرج كل ما بها من سؤال. ثم طهر مكان اإلصابة وضع 

قطعة من ضمادة معقمة.
ـ إذا كان بالفقاعة صديد يصاحبه شعور باأللم، فال تتردد في استشارة الطبيب.

   ـ يفضل عموماً وضع ضمادة مطهرة الصقة في األماكن التي يحتمل أن يحدث فيها فقاعات 
عند استخدام حذاء جديد غير مريح.

ـ السير ملسافات طويلة، يستلزم استخدام حذاء رياضي مريح.
املكان  أرضية  تكةن  أن  بشرط  تتردد،  القدمينفال  حافي  متشي  أن  في  الفرصة  سنحت  كلما  ـ 

نظيفة وقدماك سليمتني من أي جروح أو التهابات.

من اأجل زواج ناجح دائمًا!
فيما  اإلشراقة  تختفي  عندما  تفعل  أن  تستطيع  ماذا 
كان يسمى »عالقة زوجية جيدة«؟ فال أحد ينكر أنه توجد 
ضغوط هائلة على حاالت الزواج اليوم. فمع احتفاظ كل 
فليس  مجتمعه،  ومسئوليات  وتعليمه،  بوظيفته،  طرف 

من املدهش أن بعض الزيجات تذوي في إبان شبابها.
إن كثيرين من األزواج يظلون يكافحون لكي يحافظوا على 
السنوات  به  متيزت  الذي  واالخالص  واالرتباط،  االهتمام، 
ما يبدأ كل منهما في أن  األولى من زواجهما. لكن غالباً 

يتعامل مع الشريك اآلخر كشيء مسلم به.
   وألن الزواج ارتباط والتزام طوال العمر، فإن أي عالج سوف يتضمن حلوالً عميقة، وتفاهماً طويل 

املدى.
ولكن كثيرين من األزواج يفكرون بطريقةسلبية ومتشائمة عندما تأخذ األمور والعالقة بينهما 

في الضعف أو االهتزاز.
وغالباً ما تكون القرارات التي يصالن إليها مؤملة، ولكن هناك أشياء وطرقاً ميكن األخذ بها لنفض 

الغبار، بل لصقل وتلميع حياتك الزوجية:
تذّكر: اسأل نفسك هذه األسئلة: “ملاذا تزوجنا في املقام األول؟”، تذكر اسباب اقتناعك باختيار 
شريك حياتك في مشوار احلياة بكل حب وتفاهم وود. اصرف بعض الوقت لكي تناقش هذا األمر 
مع شريك حياتك، أو اكتب قائمة من أجل زوجك بعنوان: “ملاذا اخترت أن اتزوجك”! وتذكر ان لكل 

إنسان صفاتاً إيجابية، وأخرى سلبية من األفضل عدم التأكيد عليها في كل مناسبة.
خذ وقتك: وابدأ من جديد وجرب، واحرص على تأكيد متسكك وحرصك على جناحك مع شريك 

حياتك.
خصص وقتاً: خطط لكي توجد وتخصص وقتاً لكي تنميا عالقتكما، حتى لو اضطررت لوضع 
جدول بالوقت اخملصص من اجل احلديث بينكما، ومن اجل ممارسة بعض األنشطة سوياً.. كهواية 

أو نزهة.. ال تبخال على نفسيكما ببعض الوقت يومياً للحديث أو تبادل الرأي.
تطّلع: اقرأ كتبا متخصصة في كيفية الوصول للنجاح في احلياة الزوجية، أو استشر خبيراً في 
هذا اجملال، ال تخجل من أن تسأل من سبقوك في الزواج، وكيف جنحوا في احلفاظ على عالقاتهم 

بصورة تدعو لإلعجاب...
تكلم: ال تكتف بلغة اإلشارة أو باإلمياءة مع شريك حياتك، فلصوتك تأثير مهم عليه، اخلق حواراً 
الرقيق،  وصوتك  الهاديء،  كالمك  اسلوب  أن  وستجد  البداية،  في  انتباهه  جذب  حاول  بينكما، 
واهتمام كل  بينكما،  التواصل  استمرار  في  هاماً  دوراً  تلعب  به  تتحدث  الذي  املشّوق  واملوضوع 

منكما بحديث اآلخر.
احتفل باستمراركما معاً: انشيء أو اعمل على تنمية التقاليد املتصلة باألحداث اخلاصة التي 
حتيط بحياتكما. فإذا كانت أيام األعياد واملناسباتالسارة متر بدون ان تالحظاها، فاعزم اآلن على أن 

جتعل منها مناسبات خاصة بكما.
فمثالً في مناسبة عيد زواجكما حاول جادا ان تخطط من اجل أن جتعل منها مناسبة ملفاجأة 
الذي  اإلعداد لها، هو  تبدله من أجل  الذي سوف  أن تكون مكلفة، ولكن اجملهود  يلزم  سارة. وال 
سوف يجعل شريكك، يشعر بالتقدير وباألهمية.. وهذا لن يساعد فقط على استرداد التواصل 

بل سوف يكون أيضاً مفيداً لبناء العالقة بينكما.
أنعش وجدد الرومانسية: اهتم مبشاعر واحاسيس شريك حياتك. هل تذكر كم كان ذلك ممتعاً 

قبل أن تتزوجا؟
ما زال في اإلمكان أن يحدث ذلك. كن أنت صاحب املبادرة لكي جتعل سعادة حياة شريكك هامة 

عندك.
واحرص على أن تعامله بكرامة  واحترام وحب.

إن والءك األول يجب أن يكون لعالقتك مع شريكك في احلياة. وهذا يأتي قبل عالقتك بأي إنسان 
آخر. إن قوة األسرة تعتمد على قوة العالقة بني الزوج والزوجة.

احبب شريك حياتك كنفسك وكن مستعداً دائماً أن تقدم له احلب والتقدير واالحترام، وستحصد 
فرحاً في قلبك بإذن اهلل.

        

اأفكار منزلية
إلزالة بقعة الصلصة: 

وبعد  مباء.  أبيض مخفف  في كحول  تنقع 
ذلك تشطف، ثم تغسل بعد ذلك غسيالً 

عادياً
إلزالة بقعة الصدأ واحلبر:

أو كتان  إذا كانت على قماش من قطن     
تدعك  ثم  بامللح  البقعة  فترش  أبيض؛ 
بنصف ليمونة ثم تغلى في ماء به بوراكس.

فيرش  ملون؛  قماش  على  كانت  إذا  اما     
ليمونة  بنصف  تدعك  ثم  ملح  فوقها 

ويغسل مكان البقعة.
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مع   - السعودية،  العربية  اململكة  في   
السعودي  للشعب  الكامل  احترامي 
الدنيا  شعوب  ولكافة  ومقدساته 
بهما  تنفرد  ممنوعان  يوجد  ومقدساتها- 
االول  املمنوع  الدول:  اململكة عن غيرها من 
بدخول  املسلمني  لغير  السماح  عدم  هو 
مكة واملدينة. ويضعون الالفتات التي تشير 
الى: “ طريق الكفار “ ليستقله غير املسلم 
املقدستني.  املدينتني  ذينك  يدنس  ال  حتى 
الكتب  ومصادرة  حجب  هو  الثاني  واالمر 
وفي  اراضيها،  على  التي تضبط  املسيحية 
مقدمتها الكتاب املقدس. ونحن نحترم حق 
وسيادتها  سلطتها  ممارسة  في  اململكة 
على ارضها، وان كنا نعاني مما تصدره للعالم 
ترسم  تزال  وال  رسمت  تكفيرية  فتاوى  من 
الداعشية عبر  للتنظيمات  الطريق  معالم 
ملناقشة  املقال  يتسع  ال  وحيث  التاريخ. 
بأحدهما  نكتفي  فسوف  معاً،  املمنوعني 

االن. 
    وفي االمر االول، انهمر في ام رأسي سيل 
من التساؤالت مما اظنه قد طرأ مرة او مرات 
تعد  ملاذا  فأوال:  والثقات؛  العامة  اذهان  على 
على  واالجابة  ؟  مقدستني  املدينتني  هاتني 
ذلك بسيطة ويسيرة، الن فيهما نزل الوحي، 
يدنسوهما.  ان  ينبغي  فال  جنس  الكفار  وان 
فيها  نزل  التي  املقدسة  االماكن  ان  وحيث 
فهل  وفقوس،  خيار  فيها  ليس  الوحي 
يجب ان مُينع الكفار ايضاً من دخول سيناء 
السماء.  من  وحياً  اهلل  كليم  تلقى  حيث 
وهل مُينعوا ايضا من دخول فلسطني النها 
شهدت لنزول الوحي على عدد من االنبياء، 
ومثل  واشعياء.  )ارميا(  واخلضر  دانيال  مثل 
زكريا ويحى )يوحنا( وعيسى، وغيرهم ليس 

بقليل، ممن ذكرهم ابن جرير وابن كثير. 
وهل يكون من حق اصحاب االديان االخرى ان 
مينعوا غيرهم من دخول املدن التي توجد بها 
ذلك غلو وعنصرية  اليس في  مقدساتهم. 
النقل.  ومقاصد  العقل  مبادئ  مع  وتعارض 
البوذيون  َمنَع  اذا  الفعل  ردة  تكون  فماذا 
توجد  التي  املدن  دخول  من  البوذيني  غير 
بها معابد بوذا. واذا اصدر بابا روما امرا مبنع 

دخول غير الكاثوليك الفاتيكان ؟! 
الكفار جنسني، وهم صنيعة  وملاذا نعتبر     
اهلل، واهلل لم يخلق االنسان جنساً بل خلقه 
على احسن صورة. كما ان البشر هم اخوة 
انسان جنس  هناك  كان  فلو  وحواء  ادم  ابناء 
لكونه انسان فيتعني ان يكون جميع البشر 

اجناس، وهو غير صحيح. 
فاننا  املعتقد،  لفساد  منعهم  فرض  وعلى 
نعلم ان جميع الرسل واالنبياء امنا بعثوا في 
بل  االعتقاد.  وضالل  بالوثنية  متوج  اوساط 
فائدة  للوحي  كان  ما  الضالني  هداية  ولوال 
وال غناء. ولهذا قال السيد املسيح: “ لم ات 
الدعوا ابرارا بل خطاة الى التوبة “ )مت9(. فلو 
ابرار وصاحلني، ملا افتقدهم  الناس  ان جميع 
اهلل باالنبياء. وقد عاش نوح ولوط في اماكن 
وكانت  واالعتقادي.  االخالقي  بالفساد  تعج 
ابراهيم.  رأس  اور مسقط  في  االوثان  عبادة 
بهما  وكان  واملدينة  مبكة  االسالم  وظهر 
وثنيون يعبدون اللالت والعزى ومناة وينتشر 

وجتول  وامليسر  السكر  فيهما 
مينع  ولم  الراية.  صاحبات  بهما 
كما  الوحي-  نزول  وجودهم 

يعتقد االخوة املسلمون.  
 واذا كانت النجاسة عقدية اي 
فكيف  والفكر،  بالنية  تتعلق 
واذا كان  املكان.  تدنس  ان  للنية 
فان  املكان،  ينجس  النية  فساد 

الكرة االرضية كلها جنسة. ومن هو النجس 
يغتسل  من  النجس  هل  الطاهر،  هو  ومن 
او  بالدماء،  ويداه ملطختان  ويصلي ويصوم 
يغتصب مال اليتيم ويرتشي ويزني ويسرق. 
تلك  كل  يعملون  باهلل  مؤمنون  يوجد  نعم 

املوبقات. 
باهلل  يؤمنون  وهم  الكتابيون  مينع  وملاذا      
الكرمي  القران  لهم  شهد  وقد  اآلخر  واليوم 
واحسن لهم الشهادة في اكثر من موضع: 
آيَاِت  يَْتلُوَن  َقائَِمٌة  ٌة  أُمَّ الِْكَتاِب  أَْهِل  ِمْن   “
 ِ

ِ آنَاَء اللَّْيِل وَُهْم يَْسُجُدوَن. يُْؤِمُنوَن بِاهللَّ
اهللَّ

َعِن  وَيَْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف  وَيَأُْمُروَن  اآْلِخرِ  وَالَْيْوِم 
ِمَن  وَأُولَِئَك  اخْلَْيرَاِت  ِفي  وَيَُسارُِعوَن  امْلُْنَكرِ 
وَلََتِجَدنَّ   “  .)14  ،13 عمران  )ال   “ احِلنَِي  الصَّ
إِنَّا  َقالُوا  الَِّذيَن  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َمَودًَّة  أَْقرَبَُهْم 
وَرُْهَبانًا  يِسنَي  ِقسِّ ِمْنُهْم  بِأَنَّ  ذَلَِك  نََصارَى 

وَأَنَُّهْم اَل يَْسَتْكِبُروَن “)املائدة 82(.
الصالح  يوجد  الفريقني  كال  في  كان  واذا 
والطالح. فيا ترى هل املؤمن الزاني او اللواطي 
او القاتل او السارق او املرتشي او الظالم، هو 
او  بوذي  او  ملحد  من  اهلل عن  عند  مفضل 
ان  املوبقات. وال ينبغي  كتابي ال يفعل تلك 
يغيب عن بالنا انه ال يوجد على وجه االرض 

امرئ بال شريعة، حتى الذين 
السماء،  بشريعة  يؤمنون  ال 
لهم شريعة ادبية تتمثل في 
كذلك  ويخضعون  الضمير، 
ال  ومواثيق  واعراف  لقوانني 
يناقض  مبا  البشر  بني  متيز 
والشرائع  االنسانية  القيم 
من  تنطلق  التي  الربانية 
القاعدة الذهبية القائلة :” فكل ما تريدون 
ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا 
بهم الن هذا هو الناموس واالنبياء “ )مت ٧ 

 .)12 :
ان  ام  الوحي  يقدس  الذي  هو  املكان  وهل 
الوحي هو الذي يقدس املكان، وايهما اعظم 
؟ واذا كان ال يليق بغير املؤمن ان يدخل املدن 
التي فيها مشى حملة الوحي فباالحرى اال 
الوحي  توجد كتب  بيوت اهلل حيث  يدخلوا 
 - املؤمنني  - ومن كثير من  بل ومنهم  ذاته؛ 
من يحملون كتبهم في ايديهم بنسختها 
بنسختها  الذكية  هواتفهم  وفي  الورقية، 
مبا  مكان  كل  في  بها  ويتجولون  الرقمية، 
فيها دور السينما والفنادق واملالهي الليلية. 
الوحي  كتب  متنع  ان  فيجب  ايضا  وعليه 
الشبكة  من  ازالتها  وتتم  الكفار.  بالد  من 
العنكبوتية النها حتتوي على مواقع اباحية ! 
تناول  االنتهاء من  بعد  انه  يوماً،  اذكر  وهنا، 
في  الزمالء  بعض  مع  اجلماعي  االفطار 
العمل، حيث كنا نبسط اخلبز واطباق الفول 
اوراق  على  واجلرجير  والبصل  والطعمية 
فضالت  بطي  احدنا  َفَهمَّ  الصحف،  احدى 
قام  بينما  الصحيفة  اوراق  داخل  الطعام 

زميل اخر بقص ورقة منها كان لفظ اجلاللة 
فعلت؛  حسناً  له:  فقلت  عليها.  مكتوب 
االوراق  من  الكثير  هناك  ان  عزيزي  يا  ولكن 
سالل  في  وتوضع  اجلاللة  لفظ  حتوي  التي 
االرض حيث تطأها  تلقي على  او  املهمالت، 
واحلبر؛  الورق  هو  يداس  ما  ولكن  املداسات؛ 
اما اسم اهلل جال وعال فهو اعظم واجل من 
تصيبه  ان  او  دنس  به  يلحق  ان  او  يداس  ان 
شائنة. كما ان اشعة الشمس اذا سقطت 
كذلك  تتسخ،  ال  فانها  البهائم  روث  على 
الدوس  عن  معصومني  وكالمه  اهلل  اسم 
النفس  مسامع  على  يقع  انه  بل  واللوث 
الدنية فتطهر من االوحال الرديئة. كما قال 
انقياء  انتم االن   “ السيد املسيح لتالميذه: 

لسبب الكالم الذي كلمتكم به “ )يو15(. 
او  االنسان  ينجس  ما  ان  اقول  وختاماً،     
ام  ان كانت خيراً  ونياته  اعماله  يطهرة هو 
الن  باهلل  اميانه  او  احلاده  فقط  وليس  شراً، 
كانت  وان  باهلل  ئؤمن  نفسها  الشياطني 
فكيف  واالثم.  الشرك  على  الناس  حترض 
االخر  وباليوم  باهلل  يؤمنون  من  متنعون 
التكفير  شماعة  فلندع  اراً.  ُكفَّ وتعدونهم 
التي نعلق عليها مبادي العنصرية والتمييز 
الننا جميعا ابناء ادم وحواء، وال فضل الحد 
جل  وحده  هلل  كله  الفضل  الن  احد،  على 
واالنسان  وحيه  والوحي  ارضه  االرض  وعال: 
املؤمن  من  يعرف  الذي  وحده  وهو  جبلته. 
وله  الطالح،  ومن  الصالح  الكافر، من  ومن 
وحده حق احلساب. وال يوجد على االرض شئ 
اكثر جناسة من العنصرية والكراهية وازدراء 

االنسانية.

طريق الكفار  بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

وانت ماشى  على كبرى قصر النيل وعلى ميينك وشمالك  متثالى 
األسد املعروفني بأسدين قصر النيل  التحفه الفنيه التى تعطى 
اجمل  من  صرح  الى  يقودك  اجلمال  هذا  للمكان  وجمال  عراقه 
هيبته   له  صرح  مصر  فى  والثقافية  الفنيه  الصروح  وأعظم 
وهو دار األوبرا  املصريه وهناك بدار األوبرا املصريه و فى ساحتها 
جتد متاثيل بل حتف فنيه نادره الصنع من ناحيه اإلتقان  مت نقلها 
وقضى  بها  الشهير  احلريق  شب  ان  بعد  القدميه  االوبرا  دار  من 

عليها  لتشهد هذه  الروائع الفنيه من التماثيل  ميالد ألوبرا جديده  
وبيت جديد تسترجع  فيه ذكريات زمن فن فات مستمتعه بذكرياتها 
وحزنها على ما ذهب مع حريق األوبرا  القدميه فى خلفيه موسيقيه  
قد تأتيها من األوركسترا  السيمفونى  على أنغام شتراوس باملسرح 
الكبير او من املوسيقى العربيه الغنيه ألسمهان من املسرح الصغير 
التى نقول  التماثيل  اجلاز من املسرح املكشوف هذه  او من موسيقى 
ممتازة  وبحاله  جمالها  بتفاصيل  محتفظه  صامدة  فنيه  حتفه  عنها 
تواجه كل عوامل التعريه بقوه وحتدى السنني حتى اآلن  النها ببساطه 
شديدة صنعت مبواد تؤهلها على ذلك لتعيش مئات السنني ، و أثناء 
جتولك وانت تستمتع بالنظر اليها عزيزى القارئ ، سترى متثال ام كلثوم 
اآلطرش  فريد  متثال  و  تأمله  بنظرة   الوهاب  عبد  متثال  و  بشموخها 
بعذوبته واجلديد هناك العندليب األسمر عبد احلليم حافظ والذى رفع 
الستار مؤخرا عن متثاله الواقف بساحه دار االوبرا املصريه ليطل على 

جمهوره من هذا الصرح العظيم 
متثال العندليب صممه الفنان التشكيلى والنحات محمد ثابت  و يعود 
تنفيذ التمثال إلى الوزير  الفنان فاروق حسنى وذلك بعد أن أعجب وزير 
الثقافة األسبق بالفكرة وكان من املقرر تنفيذها إال أن ثورة يناير حالت 

دون ذلك ،  وجاء الوقت وأصبح حلم الفنان محمد ثابت 
ويبلغ  طوله  اخلاصه  نفقته  نحته على  والذى  حقيقه 
بالقاعدة 2:50 متر وهو مصنوع من مادة »البوليستر« 
اال ان هذه املادة محدودة الزمن  ضعيفه اى ان التمثال 
طويال   يصمد  فلن  والتخريب  التعريه  لعوامل  عرضه 
كما تصمد متاثيل األوبرا القدميه واحلل هو  كما ناشد به 

محمد  الفنان 
مباده  التمثال  يغطى  ان  ثابت 
البرونز حتى يعيش سنني أطول 
تكاليف  الفنان  حتمل  لقد 
التمثال عشقاً وحباً وحلماً فى 
ان يرى متثال عبد احلليم حافظ 
وجاء  الصحيح  مكانه  فى 
االمر فى  يهمه  الدور على من 
السعى ليكمل احللم وتعطى 
فرصه للتمثال فى احلياه لفتره 
صبه  طريق   عن  أكبر  زمانية 

مباده البرونز . 
بدار  القائم  احلليم  عبد  متثال 
العندليب  بأن  يذكرنى  االوبرا 
هو  وهذا  متأملاً  يتغنى  عاش 
متأملاً  وقفا  اليوم  متثاله  حال 
يهمه  من  اليه  يلتفت  ان  الى 

األمر!  

إلى من يهمه األمر ! 
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان
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 كيف تتعامل مع
Dental Floss خيط االسنان

يعّد اهمال األسطح اجلانبية لألسنان سبباً رئيسياً لتسوس 
األسنان وامراض اللثة . غالباً ما يبدأ تسوس األسنان وأمراض 
شعيرات  أن  إالّ  األسنان  بني  ما  منطقة  في  بالظهور  اللثة 

الفرشاة تعجز أحياناً عن الوصول الى البكتيريا    
والبالك املتراكمة بني األسنان ومن هنا تبرز ضرورة استخدام 

خيط األسنان مرة واحدة في اليوم قبل النوم و ان لم يكن بعد كل وجبة اذا امكن .
مكان التقاء االسنان مع اللثة عبارة عن منطقة خصبة لنمو البكتيريا في الفم , بقايا الطعام 

ميكن ان تعلق في هذة املنطقة  التي قد تصبح التهابات مزمنة للثة فى صورة جيوب       
      . أخرى  أحيان  فى  بالتسوس  املكان  يصاب  قد  أو   , مثال  احلوم  من  ألياف  بسبب حشر قطعه    

  pockets
اخللة التى يستخدمها البعض بكثرة او بعنف أحيانا ليست بديل خليط االسنان النا ال تقوم بدور 

 tooth pick  اخليط
و أنصح بأستبدالها النها تؤذى اللثة كثيرا .
خيط  إلستخدام  الصحيحة  الطريقة 

األسنان:
تقريباً  سم   50 بطول  خيط  استخدمي 
الوسطى  اإلصبع  حول  معظمه  لفي  ثم 
5 سم ما بني  من كل يد بحيث يبقى نحو 
مع  واياباً  ذهاباً  بلطف  وحركيه  اإلصبعني 
الى   2 من  بقوة  اللثة  على  الضغط  جتّنب 
األنتهاء من عملية  و عند   , 3 دقائف يوميا 
التنظيف يتم سحب اخليط من بني االسنان 
من ناحية اخلد و ليس ألعلى أو ألسفل  يتم 

سحب  

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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هل حتب التني؟
مغذّية  وحالوة،  مذاقاً  الفاكهة  أطيب  من  هي  التني  ثمرة     
 50% نحو  تبلغ  التي  السكرية  مبادتها  صحّية  للمعدة  وملّينة 

أو أكثر..
من  صنفاً   750 نحو  يوجد  البريطانية  املوسوعة  وبحسب     

التني.. ألذها األخضر أو الذي نسميه األبيض. وحلفظ التني لفصل الشتاء، يطبخه أهل اجلبال في لبنان 
بالسكر، أو يجففونه أقراصاً يحتفظ بها في الثالجة ويؤكل مع اجلوز واللوز.

   أما املناطق التي يكثر فيها التني فهي جنوبي تركيا، وفي سهول محافة أدلب في سورية وفي منطقتي 
عمشيت والكورة في لبنان.

   تعيش شجرة التني نحو 75 سنة أو أكثر وعلى ارتفاع 700 متراً.

هل تعلم؟..
ان اليونانيني القدماء اكتشفوا منذ اكثر من 2000 عام، نوعاً من الصخور السوداء من منطقة تسمى 

ماغنسيا، لها القدرة على جذب األشياء املصنوعة من احلديد، ومن هنا ظهر املغناطيس؟
ان القرود ترى األلوان كما يراها اإلنسان، بينما ترى القطط األشياء بلونني فقط: األبيض واألسود؟

ان النحل يستطيع رؤية االشعة فوق البنفسجية، التي ال يستطيع اإلنسان رؤيتها؟

ـــــــ لكل سؤال جواب ـــــــ
ملاذا تنام )تنّمل( 

اجزاء من اجسامنا؟
تنهض  أن  أردت  القرفصاء،  جتلس  أنت     
لتمشي، ولكن مع اخلطوة األول.. تعثرت دون 

أن تزل قدمك بعائق ما...
   ما هذا؟!..

   ان احدى ساقيك قد نامت )منّلت(.. وحتى 
على  حتجل  أو  تثب  أن  عليك  »تستيقظ«، 

الساق األخرى.
   أما اإلحساس بالوخز الذي قد تشعر به عندما ينّمل جزء من جسمك، فعادة ما يحدث ألنك ضغطت 
على عصب ما بني عظمة من عظامك وبني شيء آخر صلب. فمثالً: عندما جتلس على كرسي غير مريح 
وتضع ساقاً فوق األخرى، أو تدلى ذراعك من مسند ذلك الكرسي وتبقى على ذلك الوضع لفترة، فعندما 
يقع عصب ما حتت ضغط، يصبح سريان الدم محكوما، مما يترتب عليه عدم وصول إشارات ذلك العصب 
إلى املخ. وبتعديل تلك اجللسة أو تغييرها، يزول الضغط عن العصب، وفجأة يسري فيضان من إشارات 

ذلك العصب إلى املخ؛ فتشعر كما لو أن هناك دبابيس وابراً توخز ذلك اجلزء الذي نام.

غذاء ودواء: )اجلنب(
   اجلنب غذاء ال يستغنى عنه الفقير وال الغني، اهتم به 
اليونانيون وعرفوا فوائده اجلمة حتى اطلقوا عليه اسم 
غذاء األبطال، وحثوا جنودهم ومقاتليهم على تناوله مع 

كل وجبة غذائية.
   قال عنه احد علماء التغذية: »هو الغذاء الذي ال تنقص 
واحدة«،  بعني  كحسناء  تصبح  حتى  طعام  مائدة  منه 
كما رافق رواد الفضاء في سفراتهم فكانوا يتناولونه مع 

قطع البسكويت. 
   رغم ان للجنب ما يقارب من 700 نوع فهو مختلف حسب البقاع التي يتم صنعه فيها، اال أن انواعه 

تنقسم الى نوعني من حيث االصل.
   اجلنب الطبيعي، ويصنع اما من لنب اخلراف او البقر. وهذا ال ميكن االحتفاظ به دون وضعه في املاء املالح.

قوالب مختلفة  في  يصب  ثم  اخرى  مواد  اليها  يضاف  اللنب  أنواع  من  وهو مخلوط  الصناعي،  اجلنب     
االشكال، وهذا ميكن االحتفاظ به مدة اطول.

   يحتوي اجلنب على انواع الفيتامينات كافة كما يحتوي على عدد من االمالح وخاصة الكلس واحلديد 
والفوسفات، وجود هذه االمالح اكسبه خاصة امتصاص احلوامض املعوية الفائضة، لذا كان تناوله ضرورياً 

للمحافظة على تعادل حوامض املعدة.
   يحتوي أيضاً البروتني واملواد الزاللية ويفوق اللحوم من حيث وفرتها ولهذا السبب ميكن اعتباره غذاء 
كامال للجميع فهو يفيد الشيوخ والصغار كما يفيد احلوامل ومن كانوا في دور النقاهة ومن يقومون 

ببذل جهود جسمانية في عملهم ملا يولده من طاقة الحتوائه على سعرات عالية.
   اجلنب من االغذية احلية؛ فالبكتريا املفيدة املوجودة فيه تتوالد بسرعة حتى ان قطعة صغيرة من اجلنب 
حاوية على 000ر150نوع بكتريا لو تركت بضعة أيام لتضاعف ما حتتويه منها الى 6 ماليني. وهذه البكتريا 
بالذات توفر ألجسامنا مقاومة وحصانة ضد اجلراثيم وبعض االمراض املعدية وهي من نفس نوع البكتريا 

التي يتم صنع البنسلني منها. لذا كان تناول قطعة جنب عند العالج بواسطة حقن البنسلني ضرورياً.
   ال مينع عن تناول اجلنب سوى الفراد الذين مينعون من تناول الطعام املالح أو الدهون لتوفر هذه املواد به.

بجانب  اجلنب  من  انواع مختلفة  من  قطعاً  يحتوي  وضع طبق خشبي  املائدة  عند جتهيز  يستحسن     
حلقات البصل واخليار اخمللل، او وضعه مع اجلوز والتمر والزبيب، أو وضع اخلضار املعطرة كالريحان والنعناع 
مع قطع من اخليار أو الطماطم معه، باالضافة الى امكان تناوله مع الزيتون واخلبز احملمص على شكل 

سندويتشات.
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رأسي

1 - نصف جابر o جميل وفيه بهاء o يوضع على الحصان. 
2 - مخترع الديناميت. 

3 - هدأ o غاز يدخل في تركيب ملح الطعام. 
4 - مخترع محرك الديزل 

5 - رجل )باالنجليزية( o ثالثة حروف من راوي. 
6 - مخترع اآللة البخارية o نصف سرور. 

7 - عملة يابانية o ارتقاء ورفعة. 
8 - مخترع قلم الحبر . 

9 - أوسمة أو أوشحة المسؤولية كالرئاسة وغيرها. 
10 - مخترع المصباح الكهربائي.

أفقي

 o 1 - شجاع ويجسر على خوض غمار الشيء
مخترع أمواس الحالقة. 

2 - الزي الياباني الشهير. 
3 - ممثل هوليوودي متمرس في رياضة الدفاع 

عن النفس o توجه إلى. 
4 - يابسة o أنس o من يمتهن سقاية الماء. 

 o 5 - اسم رئيس تحرير صحيفة األهرام سابقا
من صفاته أنه خناس 

6 - يمشي متقارب الخطوة o تعبأ 
7 - نحب ونرغب o تصدير 

8 - الشام o جمع سديم )معكوسة(. 
9 - صاحب الشيء ومالكه o من اهم اعمال نيكوس كازنتزاكي 

األديب اليوناني المعاصر. 
10 - مخترع التلسكوب وصاحب نظرية األرض كروية في العصور 

الوسطى o ضمير متكلم.

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Tue 22-Aug-2017
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برج الحمل: سوف تواجه بعض المتاعب مع زمالئك ولن يتحملك أى منهم 
الفترة المقبلة، ألنك تقوم بعملك على أكمل وجه غيرهم.

برج الثور: إنَس كل اإلخفاقات وابدأ من جديد وال تجعل قلقك يقلل نجاحك 
فالقلق يجعلك عصبيًا وال تشغلك استفزازات األخرين

ذلك،  من  أكثر  حياتك  مع شريك  الجلوس  إلى  تحتاج  أنت  الجوزاء:  برج 
فأنتم تحتاجون إلى التفاهم الجذرى فى كل المشكالت التى تواجهكم.

النجاح فى  التى كنت تسهر عليها لتحقق  برج الّسرطان: كل خططك 
العمل سوف تأتى بثمار جيدة الفترة المقبلة، فكل تعب له فائدة..

أن  وعليك  العمل،  فى  وزمالئك  مديرك  مع  مشاكل  لديك  األسد:   برج 
تتفادى أى من تلك المشاكل لكى ال تخسر عملك.

برج العذراء:  ساعات عملك المكتبية سوف تزداد ألن المهام عليك تزيد، 
لذا عليك أن تهتم أكثر بفترات نومك الفترة المقبلة.

برج الميزان:  شخص جديد يحاول أن يقتحم حياتك ويحاول أن يقترب منك 
أكثر، فقط ادرس الوضع قبل البت فيه بأى من القرارات

برج العقرب: شريك حياتك من أعز األشخاص إلى قلبك، فقط كن حنون 
معه وابتعد عن أى مشاكل يمكن أن تحكم على سعادتكم..

بتنفيذه،  البدء  النظر في مشروع كبير قبل  اليوم  برج القوس: عيد هذا 
وتحاول استطالع آراء الزمالء بشأنه بغية عدم الوصول إلى الفشل

برج الجدى: ستحصد ثمار عملك وجهدك، وستتمكن من تحقيق مكاسب 
مادية، فأنت جاد فى عملك ولكن حاول أن تسعد قلياًل حتى تستمتع بما 

تفعله .
برج الّدلو: تحتاج إلى التقرب من شريك حياتك وتقديم الدعم له ألنه يمر 

بالكثير من ضغوط الحياة، فاهتم به أكثر مما تهتم بنفسك وال تكن أنانيا..
برج الُحوت: خذ حذرك ووجه اهتمامك لعملك أكثر ألن رؤساءك يراقبون 

تصرفاتك فى صمت، وستبهرهم بقدرتك على قيادة العمل

حظك مع جود نيوز

الفنان:
في  ستغدوها  التي  العجوز  املرأة  فيها  ويرى  اجلميلة  الفتاة  الى  ينظر  العادي  الفنان     
املستقبل. والفنان االفضل منه ينظر الى املرأة العجوز ويرى فيها الفتاة اجلميلة التي كانت 
في ريعان الصبا. والفنان العظيم ينظر الى املرأة العجوز فيرسمها متاما كما هي ويحمل 
املشاهد على ان يرى فيها الفتاة اجلميلة التي كانت في ريعان صباها، بل أكثر من ذلك، فأنه 
احلياة  نبضات  اجلميلة  الفتاة  هذه  في  يتلمس  بحيث  االحساس  يرهف  مشاهد  اي  يجعل 
والشباب وهي سجينة جسمها املتهدم. بل انه ايضا يجعلك تتحسس تلك املأساة الهادئة 
املتصلة احللقات التي تستنتج منها انه لم تولد فتاة في العالم تعيش ملء قلبها اكثر من 

ثمانية عشر ربيعا مهما رحمتها الساعات القاسية.
العبارات الزائفة:

اذا كانت  التي اجريت مع كارل ساندبورغ قبل وفاته سئل عما  املقابالت االخيرة  في احدى 
هنالك عبارات زائفة ؛ فأجاب انه على علم بواحدة منها على األقل، وهي«على وجه احلصر«، 
أو »مقصور على«، مثل: االنتماء الى النادي مقصور على ...، يعيش في بيئة مقصورة على...؛ 
فان هذا »احلصر« أو »القصر« في تقديره، معناه الشعور بالتفوق على الغير في املقام، اي انك 
تعتبر االخرين غير جديرين باالنضمام الى النادي املقصور على البعض وال يستحقون االرتباط 

بعالقات املودة والصداقة مع اعضاء البيئة »احملصورة«.

مفارقات غريبة
اآلنسة التي ال تغرق

وفقا ملا قد تظنه من وجهة نظرك الشخصية، فإن ”فيوليت جيسوب“ إما امرأة محظوظة 
للغاية، أو أنها نذير شؤم حقيقي.

\كانت النادلة واملمرضة الشابة على منت سفينة hMS olympic عندما اصطدمت بسفينة 
hMS hawke، كما كانت كذلك على منت السفينة hMhS Britannic عندما غرقت بعد أن 
اصطدمت بلغم بحري، وكانت على منت سفينة التايتانك عندما غرقت إثر اصطذامها بجبل 
جليدي في شمال احمليط األطلسي، ال عجب في أنها صارت تعرف باسم السيدة التي ال تغرق 

 الدراج الهولندي الذي جنى من حادثتي سقوط طائرة:
 الدراج الهولندي ”مارتن دو جونغ“ قد جنى ليس فقط من حادث واحد، بل من حادثي سقوط 
طائرة في حياته، حيث أنه كان من املفترض أن يستقل الطائرة رقم 3٧0 التابعة للخطوط 
اجلوية املاليزية والتي فقدت في اجلو قبل أن يقرر إستقالل الطائرة التي أقلعت قبلها بساعة.
والتي   1٧ رقم  املاليزية  اجلوية  اخلطوط  رحلة  يكون على منت  أن  املفترض  كان من  أنه  كما 
أسقطت بعد دخولها األجواء األوكرانية في سنة 2014، قبل أن يغير الطائرة كذلك وهذه 

املرة بغرض توفير املال.

اإقراأ واأ�صحك

من ابرع الصور الفكاهية التي تتمثل في شعر ابن الرومي، 
وصفه لرجل أحدب:

قصرت أخادعه وغار قذاله فكأنه متربص أن يصفعا
وكأمنا صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لها فتجمعا

وكانت له قصائد كثيرة في هجاء البخالء، قال عن أحدهم، 
واسمه: »عيسى«:

يقتر عيسى على نفسه وليس بباق وال خالد
ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخار واحد

من حديقة الأفكار
شيء،  اي  الضجيج  يثبت  ال 
الدجاجة  تقوقي  ما  فكثيرا 
كوكبا  تلد  وكأنها  البائضة 

سيارا.     
       )مارك توين(

افضل  االقدمون  سلبني  لقد 
افكاري.                  

       )رالف والدو امرسون(

دائرة املعارف

وضعت امام كل كلمة اربعة معان.. واحدة منها فقط 
صحيح. واملطلوب من القارئ ان يختار املرادف أو املعنى 
الذي يعتبره صحيحا ثم يقلب الصفحة ليحصل على 

األجوبة.
1 ـ املتني: الظهر ـ املرتفع ـ املشرف ـ من اسماء اهلل 

تعالى.
2 ـ املداد: القلم ـ الورق ـ احلبر ـ الطول.

3ـ  املكني: املكان الواسعـ  ذو املكانةـ  الهادئ املستكني 
ـ األرض املرتفعة.

4 ـ املاذّي: الكأس ـ املاء ـ السائل ـ العسل.
5 ـ املاتع: املمتع ـ الفاخر ـ النافع ـ املستغني.

6 ـ املضض: املرض ـ االلم ـ اجلرح ـ احلرق.
٧ ـ امتثل: اعطى مثال ـ تبع ـ قلد ـ نكل.

تاأمالت معا�صرة

األجوبة الصحيحة:
1 ـ املتني: الصلب الشديد، من اسماء اهلل تعالى: 
القوي الشديد الذي ال يلحقه في افعاله مشقة وال 

كلل.
2 ـ املداد: احلبر؛ وقد سمي بذلك المداده الكاتب.

3 ـ املكني: ذو املكانة، وجمعها مكناء. يقال: »هو مكني 
عند األمير«.

4 ـ املاذّي: العسل، وتسمى اخلمرة السهلة في احللق 
“املاذية”؛ ألنها تشبه العسل       في الليل.

5 ـ املاتع: الفاخر اجليد من كل شيء. الرجل املاتع هو 
الرجل البالغ اجلودة في خصال اخلير.

6 ـ املضض: األلم، وجع املصيبة، أيضاً اللنب احلامض.
٧ ـ امتثل: تبع، احتذى، اطاع.
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املصري  احلزب  رئيس  الغار  أبو  محمد  د.  كتب 
االجتماعي مقاال بعنوان: “ملاذا كل هذا العك مع 

أقباط مصر؟” جاء فيه:
السبعينيات  فى  احلمراء  الزاوية  مذبحة  منذ 
يصبح  ولم  تدريجياً  يتدهور  األقباط  ووضع 
األمر فقط إرهاباً وقتالً من متشددين بل حدثت 
تهدد  واملسيحيني  املسلمني  بني  مخيفة  فجوة 
السادات  ينصت  لم  كما  ومستقبلها.  مصر 
د.  رأسها  التى  احلقائق  تقصى  جلنة  تقرير  إلى 
د.  توصياتها  معظم  وصاغ  العطيفى  جمال 
على  احلبل  وترك  اهلل،  رحمهما  سعيد  رشدى 
الغارب ليفعلوا ما يريدون، وانتهى األمر باغتيال 
املصريني  يقتلون  اإلرهابيون  وانطلق  السادات 
جميعاً. وضع أقباط مصر الفقراء أصبح متردياً 
فى  ممثالُ  وتنفيذياً  سياسياً  مسؤول  والنظام 

الداخلية واحلكم احمللى.
فى  يعيشون  الذين  الصفوة  من  األقباط   -  1
واقتصادى  اجتماعى  وضع  لهم  الكبيرة  املدن 
متميز وعالقات وثيقة مع أجنحة النظام واألمن 
التى  املشاكل  بحدة  يشعرون  ال  يجعلهم 

يتعرض لها الفقراء من أقباط قرى الصعيد.
مثل  مثلهم  فقراء  الصعيد  قرى  أقباط   -  2
مسلمى الصعيد ونسبة األمية واملرض والتقزم 
العادات  نفس  من  يعانون  وهم  املسلمني  متاثل 
املرأة  توريث  وعدم  البنات  ختان  مثل  والتقاليد 
حجاب  هو  الوحيد  الفارق  الدرجة.  بنفس 
الظلم  هذا  كل  يحدث  ملاذا  إذن  املسلمة.  املرأة 

للمسيحيني؟

انفصال  إلى  أدت  هائلة  تغييرات  حدثت   -  3
املسيحيني  بني  ومجتمعى  وثقافى  اجتماعى 
راجعاً  ذلك  وكان  الريف،  فى  خاصة  واملسلمني، 
بالبعد  ومناداته  السياسى  اإلسالم  انتشار  إلى 
عنصرى  إعالم  إلى  باإلضافة  املسيحيني  عن 

سمم عقول البسطاء من املسلمني.
بالصعيد  النظام  أجنحة  بعض  تواطأت   -  4
وتُرك األمر فى يد الداخلية ممثلة فى ضابط أمن 
الثقافة  محدود  نائية  محافظة  فى  شاب  دولة 
احلفاظ  فى  ينحصر  وتفكيره  بالتاريخ  واملعرفة 
على األمن فى اللحظة احلالية، أما أمن املواطنني 
فال يهمه فى شىء. معظم الضباط من اجليل 
احلالى نشأ فى أسر إسالمية محافظة ونظرتهم 
التربية وعدم  ريبة وقلق بطبيعة  لألقباط فيها 
مخالطة األقباط، لذا فإن تقاريرهم وتوجهاتهم 
األقباط  ضد  متعصبة  ذهنية  وضعية  تعكس 
بطبعها  املصرية  الشرطة  كثيرة.  أحيان  فى 
تقف مع احلاكم ومع األقوى من الناس وليس مع 
احلق، والضابط يظن أن وقوفه فى صف األغلبية 

املسلمة دائماً سوف يحقق جناحاً أمنياً. 
فى  وهو  احملافظ  فى  ممثلة  احمللية  السلطة   -  5
معلوماته  سابق  بوليس  أو  جيش  لواء  األغلب 
عن املشكلة القبطية وتاريخها شبه معدومة 
وتصوره ملستقبل مصر ووحدة شعبها هامشى. 
املظهرية  املشاريع  معظمهم  عند  شىء  أهم 
والتواصل مع اإلعالم ومدح الرئيس حتى يستمر 
فى منصبه، ولذا فإن معظم احملافظني ال يهمهم 
إخفاؤها  يهمهم  وإمنا  األقباط  مشاكل  حل 

احملافظني  إعطاء  يكون  ورمبا  عليها.  والتغطية 
محاضرات فى حقوق اإلنسان أمراً مفيداً.

البيروقراطية  من  يعانون  جميعاً  املصريون   -  6
احلكومية ولكن تأثيرها السلبى على املسيحيني 
وثيقة  استخراج  أو  وظيفة  على  احلصول  فى 
فى  اختالف  سببه  تعنت  بسبب  كبرى  كارثة 
الدين. أصبحت الكنيسة تدريجياً هى املسؤولة 
بطرق  بالتفاهم  وذلك  املشاكل  هذه  حل  عن 
وأضاف  ودى،  وبعضها  قانونى  بعضها  مختلفة 
ذلك عبئا جديدا وعمال آخر لألساقفة باإلضافة 

إلى عملهم الدينى األساسى.
7 - سيطرت على مدارس الريف قيادات اإلسالم 
والتلميذات  التالميذ  وضع  فأصبح  السياسى 
العقلى  النضج  فترة  املدارس فى  داخل  األقباط 
والفكرى سيئا للغاية وتربوا على اخلوف وسماع 
إهانات مباشرة وغير مباشرة بعضها فى الكتب 
حاجزاً  ذلك  ووضع  شفاهة  وبعضها  املدرسية 

كبيراً بني املسلمني واملسيحيني.
حياتهم  يعيشوا  ألن  األقباط  فقراء  اضطر   -  8
وأن  الكاملة،  املواطنة  حقوق  بدون  اليومية 
يتقبلوا معاملة مواطن من الدرجة الثانية حتى 

يعيشوا بسالم وأمان نسبى.
9 - بعد 25 يناير انكسر حاجز اخلوف عند املصريني 
بحقوقهم  يطالبون  جميعاً  وأصبحوا  جميعاً 
وهذا هو سبب االحتقان اجملتمعى احلالى. ويقوم 
إلى  املصريني  إعادة  استرجاع  مبحاولة  النظام 
نفس الوضع السابق وهو مستحيل. املسيحيون 
اآلن لن يقبلوا مبعاملتهم كمواطنني من الدرجة 

على  ويجب  ذلك  فى  احلق  كل  ولهم  الثانية 
ولكن  مساندتهم  واملدنية  الوطنية  القوى 
اإلسالم السياسى واملتزمتني دينياً وكذلك رجال 
على  متاماً.  يخضعوا  أن  لألقباط  يريد  الشرطة 
تعيد  وأن  الدستور  تنفيذ  تتقبل  أن  الداخلية 
تأهيل ضباطها لتفهم الوضع احلالى وإال استمر 

الغليان إلى ما ال نهاية.
وعدد  تتزايد،  واملسيحيني  املسلمني  أعداد   -  10
املسيحيني فى القرى أصبح فى حاجة لكنائس 
يعرقل هذه  مازال  واألمن  القوانني  ولكن  جديدة 
الطلبات حتى اضطر البعض للصالة فى هدوء 
فى أحد املنازل. أنا ال أفهم وال أتصور ملاذا مينعهم 
تخلف  هذا  تصريح؟  بأخذ  ويطالبهم  األمن 
ينص  التى  واملواطنة  العبادة  حرية  وانحياز ضد 
عليها الدستور، وخيبة من احملافظ ورجال األمن. 
هل يأخذ املسلمون ترخيصاً للصالة؟ يجب على 
الدستور  مع  بوضوح  الوقوف  والشرطة  احملافظ 

والقانون.
املشكلة  يحل  أن  النظام  مصلحة  من  أخيراً 
بالعدل فهناك حلول عاجلة وهى التزام الشرطة 
حقوقهم  املسيحيني  وإعطاء  القانون  باحترام 
يجب  الدينية.  شعائرهم  ممارسة  ومنها  كاملة 
املواطنة جزء  أن  الضباط ليفهموا  تدريب  إعادة 
من الدستور وعليهم أن يساندوها. اإلعالم يجب 
أن يوعى الناس طوال الوقت. ويجب معاقبة من 
الوطنى  األمن  ضباط  فيهم  مبن  ذلك  يخالف 
التعليم  إصالح  الطويل  املدى  وعلى  والشرطة. 

ضرورة ليصبح تعليماً مدنياً حديثاً. 

حممد اأبو الغار يكتب : ملاذا كل هذا العك مع اأقباط م�صر؟

 ترخيص مبناجاة اخلالق : 
عن أحداث املنيا : اجلزء األول  : 

في وضع ال مثيل له، وفقط في بعض بلدان 
العالم الثالث - األقل حتضرا - يحتاج البعض 

للحصول علي ترخيص مبناجاة اخلالق. 
إنفعال  وبغير  بهدوء  القضية  هذه  وأشرح 
كما فعل الكثيرون ، وذلك في واحد من أكثر 
أو  الصواب  يحتمل  وبرأي  حساسية،  األمور 

اخلطأ. 
إن العقائد تشتمل علي شيئني : 

أوال : إميان بامور ال ميكن إدراكها أو إثباتها وهي 
اهلل  مع  اإلنسان  تواصل  طريقة  حتكم  التي 
الصالة.  أهمها  ومن  عديدة  صور  في  وذلك 
وهذه األمور ولكونها غيبية متاما؛ فال يعقل أن 
يصرح بها اجملتمع أو اإلنسان ألخيه اإلنسان. 
حتي  جذريا  إختالفا  تختلف  أنها  وخصوصا 
بني أصحاب املذاهب اخملتلفة لنفس املعتقد.   
بأخيه  اإلنسان  عالقة  حتدد  تعاليم   : ثانيا 
 ( ظاهرة  األخيرة  وهذه  وباجملتمع  اإلنسان 
للمجتمع  ميكن   وعليه   ) غيبية  ليست 
والسلطة وتبعا لظروف هذا اجملتمع أن يسمح 
هذه  من  ببعض  العمل  جتميد  أو  بتطبيق 
التعاليم، واألمثلة ال حتصي وال تعد - ومنها 
- جتميد معظم  احلصر  ال  املثال  علي سبيل 
دول العالم -  وأخرها السعودية-  للعبودية 
الدول  معظم  أخذ  أو   ،1962 عام  في  وذلك 
املسيحية وغير املسيحية  بشريعة الزوجة 
الطالق  مبررات  في  توسعت   بينما  الواحدة 

وبأكثر مما تدعو إليه التعاليم املسيحية     
واخلالصة أنه ال يصح لكائن ماكان أن يتدخل 
في النواحي الغيبية اإلميانية ومنها احلق في 

 - للدولة  ميكن  بينما  الصالة.  منع  أو  إقامة 
وليس األفراد - أن تطبق من التعاليم ما تراه 
االخر؛ وهو ما يحدث  البعض  مناسبا وجتمد 

في كل دول العالم وأقربها في اجلارة تونس.

مرة أخري : ترخيص مبناجاة اخلالق 
عن أحداث املنيا، ودرس من التاريخ  

األصيل  باحلق  الشرفاء  من  وغيري  مني  إميانا 
لكل إنسان في أن يناجي اخلالق إينما ووقتما 
وكيفما يشاء أكتب هذه القصة من التاريخ 

ملن يريد أن يعتبر.  
 عندما حكم مصر احلاكم بأمر اهلل اخلليفة 
الفاطمى الشيعي املذهب أمر بإغالق جميع 
األجراس  ومبنع  مصر  فى  املوجودة  الكنائس 
والتسابيح والقداسات بهذه الكنائس وظل 
جلأت  كاملة،  سنوات  تسع  ملدة  املنع  هذا 
خاللها الغالبية من األقباط إلى الصالة فى 
الكنائس  في  الصالة  من  بدل  ليالً  البيوت 
الليلية  اجتماعاتهم  على  وداوموا  نهاراً 
وتسابيحهم وصلواتهم الليلية فى البيوت .

وذات يوم فكر احلاكم بأمر اهلل أن ينزل بنفسه 
فدخل  األقباط؛  يفعل  ماذا  ويسمع  ليرى 
بنفسه إلى حوارى القاهرة الفاطمية وجعل 
يتجول فى حارة زويلة وحارة الروم وكانت هذه 
بالبيوت املسيحية. فذهل مما  املناطق عامرة 
التسابيح  أصوات  أذناه؛ فقد سمع  سمعته 
رغم  قبطى  بيت  كل  من  تخرج  والترانيم 
إغالق كل النوافذ واألبواب فكل بيت مصرى 
أوامره  فأصدر  كنيسة  إلى  حتول  مسيحي 
بفتح كل الكنائس وإقامة الصلوات بصورة 
عادية فيها وكأن شيئاً لم يكن قبل ذلك وقال 

مقولته الشهيرة والتى سجلها له التاريخ:
 افتحوا لهم كل الكنائس واتركوهم يصلون 
كما يشاءون ألنى كنت أريد أن أغلق لهم فى 
كل شارع كنيسة ولكننى اكتشفت  بأننى 

إفتتحت لهم فى كل بيت كنيسة.  
تَُعرف  املسيحية  في  الكنيسة   : هوامش 
مكانا  وليست  املؤمنني  من  جماعة  بأنها 

معينا للصالة.

مجدي  د   « العاملي  القلب  جراح  عن  
يعقوب» : 

العاملى،  اجلراح  يعقوب،  مجدى  الدكتور  قال 
إنه غير منزعج ممن يتساءلون عن دخوله اجلنة 
والضخمة  الطبية  للخدمات  نظراً  النار  أو 

التى يقدمها للمرضى وتابع : 
وحب  وخدمتها  باإلنسانية  مؤمن  أنا 
، والدين هو اإلنسانية وال أنشغل  اإلنسانية 

مبا يقال حول دخولى اجلنة أو النار.  
مع  حواره  خالل   ،» يعقوب  مجدي  د  وأضاف 
املذيع خيرى رمضان ببرنامج »آخر النهار«، أنه 

لن ينقذ مصر غير العلم، وتابع:
بالعلم  تقدمت  النامية  الدول  من  الكثير 

ومنها سنغافورة. 
علمية  نهضة  إحداث  ضرورة  على  مشدداً 
العمل  عن  توقفت  ما  وتابع:«عمرى  مبصر، 
وأفرح  الشباب..  مع  العمل  جداً  ويسعدنى 
بأن يكون تالميذي أحسن مني وأكون فخورا 

بهذا«.
تعليقي : 

1( أستغرب ممن ينشغلون ويشغلون األخرين 
في  ليس  هو  ما  ويقررون  غيبية  قضايا  في 

علمهم وال في إستطاعتهم إثباته وذلك في 
أمور تخص اخلالق سبحانه وتعالي وحده.  

أعرفه  والذي  يعقوب  مجدي  الدكتور  إن   )2
يفعل ملصر  جيدا عن طريق صديق مشترك 
بوجه خاص واإلنسانية بوجه عام وال يتكلم، 
وهو بذلك عكس الكثير من حملة الدرجات 
العلمية مبصرنا العزيزة الذين يتكلمون كثيرا 
ملرضي  يفعل  فيما  شيئا؛وهو  يفعلون  وال 

القلب ينطبق عليه األية القرانية : 
ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا.  

بها  أسس  الذي  مبصر  الوحيد  أنه  ويكفيه 
يحمل  والذي  اخليري  العاملي  مستشفاه 

إسمه. 
وعلمه  إنسانيته  الرجل  لهذا  نترك  ملاذا   )3
يحدث  ال  هذا  إن  وإميانه.  بعقيدته  وننشغل 
علي اإلطالق في دول العالم األول. وكما قال 
هذا  بدول  لتلحق  مصر  تتقدم  فلن   : الرجل 

العالم األول إال إذا أخذت بأسباب العلم.  
وأخيرا أقول وكما يطبقون هنا قوال وفعال في 
دول العالم األول : الوطن للجميع والدين هلل. 
ا.د  اهلل  رحمه  عمري  لصديق  مقولة  وأتذكر 
م عبد اللطيف  : أستغرب لبعض من الناس 
الذين حينما يفشلون في دنياهم يستغرقون 
بينما  أخرتهم.  أمور  إلي  يسعون  وال  فقط 
العمل الطيب لإلنسان في دنياه هو السعي 

احلقيقي نحو حسن أخرته .

من صفحتي علي الفيس بوك 

ا.د. ناجي اسكندر
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جداً  عزيٌز  فشخصك  ضدك   إني  تقل  ال  بدايًة 
، فأنت  وكل أحد هو -  حتي لو لم تؤمن بإلهي 
 . و قد خلقك علي صورته  أو هي - صنعة يديه 
فكيف ال أحبك وأنت حتمل صورة إلهي التي  وإن 
تشوهت حيناً في اإلنسان فهي ال تزول ، بل تدوم 
في إنتظار اخمُلَلِّص يسوع املسيح لُيَجّددها، فهو 
رَْسم جوهر اهلل ) صورة اهلل ( الذي عليه ُخلِقنا 
. ُجل ما قصدت هو نداء محبٍة إليك و نصيحة 
للمعجبني و املفتونني مبا يعتقدونه جديداً تقدمه 
لهم . أقول َمرحبا ببدعة جديدة تُضاف الي ما هو 
موجود في العالم من بِدع هي من إنتاج العقل . 
إن محرك السيارة اجلّيد يصبح آلة قاتلة إذا لم 
تَصحبه فرامل وعجلة قيادة جيدة. لقد سبقك 
حال  وهذا   . لفكرهم  عبيداً  صاروا  و  الكثيرون 
اإلنسان الذي يقتحم اهلل بدون أن يَطلُب أن يُعلِن 
الفكر  بفضل  إليه  نَِصل  ال  اهلل   . ذاته  له  اهلل 
وال  يريد.  ملَن  ذاته  يُعلِن  الذي  . ألن اهلل هو  وحده 
يستطيع أحٌد أن يَْعرفه إال َمن يُعلِن اهلل له ذاته . 
وإال لََصار اهلل إختراع إنساني . و أنت اآلن تقتحمه 
بقوة العقل فقط لتصنع إلهاً من إختراع فكرك 
علي  تشجعها   ، حلواء  احلية  قالت  القدمي  في   .
األكل من شجرة معرفة اخلير والشر » ال لن متوتا 
و  والشر«.  اخلير  عارفني  اهلل  مثل  تصيران  بل   ،
و مصدره  األديان  تعدد  َمنَشأ  هو  هنا  احلية  قول 
واإلله ِضمناً   ( احلياة  تُنِشئ  اإلنسان  أن معرفة   :
تسبق   ) ِضمناً  واهلل   ( احلياة  أن  األصل  بينما   .)
خيٌر  احلقيقي  اإلله  وتُنِشئها.  اإلنسان  معرفة 
ا العقل وحده بدون إعالن اهلل فإنه يقود  فقط ، أمَّ
اخلير  ببعض  شرُّه  يختلط  حقيقي  غير  إله  إلي 
بغرض اخلداع . لذلك » فكل آلهة األمم شياطني« 
كما قال الكتاب املقدس. وما توصلَت اليه يا أخي 
من إله َصنَعه فكرك هو الشيطان في ثوٍب من 
نور. أما عن املعجبني باإلله الذي اخترعته، فأقول 
كالهما  يسقطان  أعمي  يقود  أعمي   « لهم   
 . أخترعته  الذي  بإلهك  لك  هنيئا   .  “ احلفرة  في 
ِمن  و  اإلختراع  علي  قدرتك  من  واثقا  كنَت  فإن 
وال  اإلختراع  بحق  فلتحتفظ   ، نفسه  اإلختراع 
إسم  بل   ، املسيح  يسوع  املبارك  باإلسم  تدعوه 
آخر. و ليكن لك قدوة في ثقة اإلسالم بنفسه، 
فدعاه   » عيسي ابن مرمي “  وليس يسوع املسيح 
و   . املسيحيون  يعرفها  ال  أخري  ، ألنه شخصية 
أن اإلسالم و معظم األديان البد  الرغم من  علي 
وأن ترتبط بطريقة أو أخري بيسوع املسيح - و هو 
شئ ذو داللة  خطيرة  ليس هو مجال حديثنا اآلن 
إله املسيحيني هو غريب  أن يسوع املسيح  إال   -
إبن   : . فمسيح املسيحيني هو  به  يؤمنون  ن  عمَّ
اهلل الوحيد اجلنس ألنه جوهٌر واحٌد مع اهلل ؛ و هو 
كلمة اهلل الذي ظهر في اجلسد من أجل محبته 
والروح  اآلب  مع  اجلوهر  في  واحٌد  هو  و  ؛  للبشر 
في  الواحد  باهلل  يؤمنون  فاملسيحيني   . القدس 
ثالوث ) اآلب واإلبن والروح القدس ( . ثالثة أقانيم/ 
أشخاص في طبيعة اهلل الواحد. وهم ال يقولون 
لذلك   . اآلخر  عن  مبعزل  اهلل  أنه  األقانيم  بأحد 
فال مجال للقول بتعدد اآللهة في املسيحية بل 
هو ِغَني و ُعمق و إقتراب أكثر من الذات اإللهية 
إبراهيم و موسي كداللة  إله  الواحد  أعلنه اهلل 
حب يتوالي إستعالنه لإلنسان إلي أن يصير اهلل 
( “. اهلل جوهٌر  ” الكل في الكل ) البشر جميعاً 
واحد أي طبيعة إلهية واحدة . هذا هو التوحيد 
إلي  يحتاج  وال  موسي  به  أتي  هذا   . املسيحي 
في  املسيحي  التثليث  عن  أما  لُيعلنه.  آخر  ديٍن 
الواحدة  اإللهية  الطبيعة  أن  فهو  الواحد،  اهلل 
مبفهوم  ليس  أشخاص   / أقانيم  ثالثة  في  توجد 

تعدد اهلل الواحد و لكن مبفهوم التمايز في اهلل 
و   - اإلنسان  يتمتع  أن  املعقول  الواحد. فمن غير 
والتمايز  بالوحدانية   - يد اهلل نفسه  هو صنعة 
 - أنه  ونَِصَفه  اهلل  عن  نتكلم  بينما  كإنسان، 
استغفر اهلل - وكأنه عنده توَّحد . اهلل مطلٌق في 
احلب . و احلب ال يوجد في التوَّحد بل بني املتمايزين 
. لذلك فإن اهلل الواحد عنده اإلكتفاء املطلق في 
احلب في ذاته بني األقانيم . و اإلنسان يحمل قبس 
أشخاص  أقانيم/  البشر  أن  فتجد   ، خالقه  من 
متمايزة ولكن تتحد في طبيعة إنسانية واحدة 
ال تختلف من إنسان آلخر. إن كالمك عن يسوع 
املسيح أنه ليس اهلل و لكنه إله متوسط خلقه 
قبلك  يهوه  شهود  عيه  يدَّ ما  نفس  هو   ، اهلل 
املعتقد  ذاك  أو  هذا  سواء  و   . السنني  بعشرات 
فقد دَحضدته تعاليم املسيح . واملراجع ال حصر 
لها للّرد علي تلك الترَّهات. ولكن ال وقت لديَّ وال 
 . عيه لذلك لن أطيل  تدَّ بل  أنت تبحث عن احلق 
صدقني يا أخي ، الزال الشيطان هو” الكذاب وأبو 
الكذاب“ و هو” كان َقتَّال للناس منذ البدء“ كقول 
كَل  يدعو  أن  عن  ل  املُضِّ هذا  يُكف  وال   . املسيح 
فشجرة   . طلعته  بهاء  و  العقل  فتنة  إلي  أحٍد 
يسقطون.  ضحاياه  الزال  والشر  اخلير  معرفة 
كلمات  قدسية  علي  دليٍل  من  هل  ولو سألتني 
املطلق  باإللتزام  جدارتها  وعلي  املقدس  الكتاب 
األب  الذكر  املطَوب  كلمات  هي  مالديَّ  فأََحب  ؟ 
متي املسكني » لو كانت صفات اهلل مثل صفات 
املسيح فإن اهلل عظيٌم جدا “. فإن كلمات الرب 
يسوع املسيح في اإلجنيل هي صفاته - له اجملد- 
أخيرة  وكلمة   . قبول  كل  مستحقة  هي  لذلك 
 . دليل  يحتاج  ال  واحلب   .“ محبة  اهلل   « اقولها 
وهو عطاٌء  ثمُنه فيه لذلك ال ينتظر الرَّد وإال ملَا 
كان حباً. من هنا كان احلب مجازفة. هذا أعلنه 
املسيح في َمَثل اإلبن الضال ) لوقا 25:15( : فاألب 
أحب إبنيه لذلك جازف فأعطاهما كل ماله رغم 
أدار ظهره  أٍخ بطريقته. األصغر  عصيانهما، كل 
ألبوة أبيه ) اإلحلاد ألسباب نفسية ، ال كإستنارة 
ألسباب  التدين   ( أبيه  إمتلك  واألكبر   ) فكرية 
اهلل   .  ) إالهية  كإستنارة  ال  إجتماعية  نفسية 
خليفته  جعله  و  فخلقه  لإلنسان  بحبه  جازف 
 . املسيحية  كقول  ألََّهُه  أو   ، اإلسالم  كقول 
إلي  اجملازفة  واستمرت  وسقط  اإلنسان  وعصي 
عند   ( اإللهي  التجسد  في  امُلطلق  اإلخالء  حد 
املسيحيني ( الذي ال يأتيه إال إله ألنه ُمطلق احلب 
به  يؤمن  . واخلالص املسيحي ال  القدرة  و ُمطلق 
املسلمون . إال أن النص املرادف ملوقف اهلل تعالي 
من معصية اإلنسان في القرآن الكرمي قد يحمل 
و  قراءة  في  املسيحي  اخلالص  مضمون  نفس 
دراسة البعض من غير املسلمني للنص القرآني 
َفَتاَب ) الفعل يعود  ِِّه َكلَِماٍت  رَب ٰى آدَُم ِمْن  َفَتلَقَّ  ”
اُب  التَّوَّ ُهَو  َُّه  إِن  ) آدم  علي   (ۚ َعلَْيِه   ) اهلل  علي 
الرَِّحيُم “ ) سورة البقرة 3٧(. و رجوعاً إلي املوضوع 
إنسان  يأتيه  ال  املسيح  يسوع  الرب  إّتباع  فإن   ..
اهلل  إلي  الوصول  أصبح  وإال  العقلي  باإلقتناع 
مقدرة بشرية بينما البشر عقلياً متفاوتون وألن 
اهلل ال يُقَتَحم و ال يَخَضع لعقولنا بل هو فوقها 
إستجابة  هو  الرب  فإّتباع  ضدها.  ليس  ولكنه 
ملسلكه - تعالي - أوالً معنا : حب ومجازفة تعلو 
األناشيد  نشيد  وسفر  والتناقضه.  العقل  فوق 
عروس  تهتف  لذلك   . شرحه  سبق  ما  يترجم 
النشيد التي وجدت من حُتبه وقالت » وََجدُت من 
فلعلي  أُرِخه“…..  ولم  فأمسكته   . نفسي  حتبه 
أجبتك يا أخي ! سالٌم لك من رب السالم مؤمناً 

به كنَت أو غيرَ مؤمٍن . 

ي  رسالٌة إلي مسيحِّ
قاَده العقُل والفكُر إلي َمسيٍح آخر !

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  ( 54)
أسلوب التشجيع

مع  للتخاطب  اللطيفة  الطرق  من  أيضا 
يتضمن  التشجيع  إن  التشجيع«.   « أوالدنا 
املدح و الطمأنينة. و هناك خطأ شائع يقع 
الثناء  من  التقليل  هو  و  اآلباء  معظم  فيه 
حسن  سلوك  من  الطفل  به  يقوم  ما  علي 
انتقاد  من  نفسه  الوقت  في  اإلسراع  و 
السلوك السئ, و ال يعتبر انتقاد السلوك ذا 
سلوك  بتوضيح  الوالدان  يقم  لم  إذا  فائدة 
حسن بديل للطفل. باإلضافة إلي أن كثيرا 
من اآلباء يضيعون ما قدموه من ثناء بإتباعه 
عن  كففت  لقد  نعم   ( مثل  الطفل  بنقد 

الشجار و لكن بعد ما وبختك (.
و تأكد أن عبارات الثناء, و التحكم مبشاعرك 
تعود  سوف  احلانيه  وجهك  تعبيرات  و 

باملكاسب عليك و علي طفلك, و هنا: 
ينبغي أن نقول 

في  للحفل  جيدا  تدربت  كيف  تذكر  هل   +
العام املاضي, و أديت بطريقه جيدة؟ أعتقد 
أنه ميكنك أيضا أن تتدرب جيدا هذا العام.  ) 
تذكير الطفل باجلهود و النجاحات السابقة(.
+ إني سعيد و فخور بالطريقة التي تصرفت 
 ( سهال  يكن  لم  ذلك  أن  أدرك  و  اليوم,  بها 

إتباع الثناء بتعليقات التعاطف (
+ عمل رائع ! لقد أعجبني ذلك خاصة عندما 

كنت .........) نكون محددين (.
مع  وجبتك  تقاسمت  إنك  الحظت  +لقد 
ورقة  عطفك  علي  يدل  هذا  و  أصدقائك, 
مشاعرك فبعض األطفال ال يقدم علي ذلك 

. ) الثناء علي السلوك احلسن (.  
ينبغي أن ال نقول

+« إني واثق أنك سوف تبلي بالء حسنا«. ) هل 
بالفعل  تتفهم  لكي  كافياً  وقتاً  استغرقت 
مخاوف طفلك؟ إن لم تكن قد فعلت, فلن 

جتدي محاوالتك لطمأنة طفلك(.

رائع«  أداءعمل   »+
بذلك  بأس  ال   (
الذي   ما  لكن  و 
وجه  علي  أعجبك 
حاول  اخلصوص؟ 
ذلك,  توضح  أن 
الفرصة  تدع  ال  و 
تفوتك دون أن تثني 
علي جهود الطفل 
و حتكمه مبشاعره(.

 ( وقت«  أي  في  للخسارة  معرضون  كلنا   »+
إن الطفل يدرك ذلك, و لكن من األفضل أن 
أن  قبل  التعاطف  عبارات  بعض  تستخدم 

تواسيه(.
, شئ  أمر ال يصدقه عقل!  إنه  » ما هذا!   +
تعبيرات  بأستخدام  بأس  ال   (  « مذهل! 
املبالغه أحيانا, حيث يعجب األطفال بذلك, 
و لكن اإلكثار من مثل تلك التعليقات املبالغ 
علي  سلبي  تأثير  لها  يكون  أن  ميكن  فيها 
الطفل, إذن فما الذي سوف تقوله لو قاموا 

فعال بتحقيق شئ مذهل؟(
لكني  و  رائع,  بشكل  تصرفت  لقد  »نعم   +
فقد   (  « أخري  بطريقة  تتصرف  أن  توقعت 
الثناء  عدم  من  أسوأ  الفاتر  الثناء  يكون 
مطلقا فلماذا تفوت فرصة ملساعده الطفل 

ان يشعر بتحسن بشأن إجنازه؟(
بحاجه  الصغار  األطفال  يشعر  الغالب  في 
الذي  األبوي  التشجيع  و  الثناء  إلي  ماسة 
يساعدهم علي التمسك بالسلوك احلسن و 
القيم احلميدة إذا استخدم بطريقة رشيدة, 
و أنسب وقت لتشجيع الطفل و الثناء عليه 
و طمأنته هو أن يتم بأسرع ما ميكن, و كلما 
أمكن ذلك, و عندما يقوم بجهود عظيمة, و 

حتكم مبشاعره, و يسلك سلوكاً طيباً.
و لربنا اجملد الدائم الي األبد آمني.

الطرق الست للتحدث مع أطفالنا

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر
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إلى سندريال لندن

كنت متأخرة عن موعد عملي ذات صباح، واستطعت بالكاد أن اقفز الى القطار وهو يتحرك خارجاً من 
احملطة، لكن قفزتي انتهت ـ لسوء احلظ ـ بان انخلعت من قدمي فردة حذاء وتدحرجت على خط القطار.

وحني وصلت الى لندن ودخلت مكتب ناظر احملطة وانا احجل على قدم واحدة، وجدت لديه رسالةتقول ان 
فردة حذائي الضائعة ستصل بالقطار التالي. وهي وصلت بالفعل معنونة إلى: »سندريال لندن«.

املزيد من السرعة

في حديث الى مجموعة من الطلبة، سئل اليكس هالي الذي قضى 12 عاماً يبحث ويكتب »اجلذور«، ماذا 
كان يفعل لو علم  ان كتابه سيحظى مبثل هذا النجاح الهائل، فرد: »لكنت طبعته على اآللة الكاتبة 

مبزيد من السرعة«.

خوامت ما قبل اخلطوبة

مرة  يتناقش  فراح  مدرساً  يعمل  زوجي  كان 
اخلوامت  بلبس  املراهقني  ولع  حول  زمالئه  مع 
احد  وسئل  اخلطوبة.  قبل  ما  فترة  في 
املدرسني ما اذا كان يسمح البنته بأن تقبل 
مثل هذا اخلامت من رفيقها، فصاح قائالً: »ابدا 
على االطالق؛ فبعض الفتيان يسيئون فهم 

اخلامت ويحسبون انه اجازة للتعلم...«.

لندن ليست يتيمة

لي  صديق  الى  خطاب  ارسل 
اخلطاب  لكن  لندن  في  يقيم 
اخرى  مدينة  الى  خطأ  وجه 
»لندن«  تسمى  كندا  في 
صديقي  تلقى  وعندما  أيضاً. 
اخلطاب في نهاية األمر، الحظ 
الكندي  البريد  موظف  أن 
العبارة:  بهذه  عليه  اشر  قد 
فيها  الن  انكلترا؛  الى  »يوجه 

مدينة تسمى لندن أيضاً.

عالــم بال حـــدود 17
صفعة 

من بسكويت

كنت اتوقع وصول الضيوف في اي حلظة، عندما رأيت 
النظافة  تام  كان  والذي  اعوام  ثالثة  يبلغ  الذي  ابني 
فسحبته  احلديقة،  اوحال  في  يلعب  دقائقوهو  منذ 
مسرعة الى داخل البيت كي اغير مالبسه مرة اخرى، 
رأسه  رفع  النه  تأديب  صفعة  يتوقع  كان  انه  بد  وال 
آخذ  ان  ميكنني  »هل  فلسفي:  باستسالم  وسألني 

قطعة من البسكويت بعد أن اتوقف عن البكاء؟«.

كلية العجائب

   ان ابني وهو طالب جامعي، من غالة املتحمسني 
وانا  وجدته،  حينما  دهشت  لذلك  الروك؛  ملوسيقى 
اجلامعية،  اجازته  من  يوم  أول  في  عملي  من  عائد 
يستمع الى سيمفونية لبيتهوفن، فقلت لنفسي: 
اذ هي استطاعت ان حتدث  راقية  انها جلامعة ممتازة 
هذا التغيير لدى ابني في بضعة اسابيع. وفي اليوم 
كانت  بيتهوفن،  من  بتحية  ايضا  استقبلت  التالي، 
هذه املرة »كونشرتو« على الكمان، فلم استطع ان 
ان  البد  ابني،  يا  »اهلل،  فقلت:  التعليق،  عن  امسك 

الكلية قد فعلت العجب في تذوقك للموسيقى«.
مجال  لدي  يكن  لم  ابي،  يا  “كال  كآبة:  في  فرد     
تروقني  التي  التسجيالت  كل  اخذت  فقد  لالختيار، 

الى الكلية”.

هنا الشرطةأول نزهة مجانية

حدث ذات يوم في النادي البحري الذي ننتمي اليه 
ان تولى مدربنا اختبار مكبر الصوت اجلديد، فاداره 
اننا  الشرطة  »هنا  صارخاً:  النادي  بيت  اجتاه  في 
رأسك،  فوق  يديك  رافعا  فاخرج  هناك  انك  نعلم 
ولدهشتنا خرج رجالن مسننان من رجالن تنظيف 

البناية رافعني مكانسهما فوق رأسيهما.

لعبة علم النفس

الفلسفة  قسم  في  زمالئي  من  ثالثة  مع  ذهبت 
لنلعب اجلولف، فوجدنا عند الكومة االولى اربعة 
ان  على وشك  وهم  النفس  علم  اختصاصي  من 

يبدأوا اللعب.
   فقال احد زمالئي مازحاً: »ايها الرفاق، ال بد انكم 
في وقت عصيب حقاً، حتاولون لعب اجلولف بينما 

انتم حتطمون نفسية بعضكم البعض«.
   فرد واحد منهم: »نحن على االقل ال جنادل في 

ما اذا كانت الكرة موجودة حقا أو غير موجودة«.

خالل االسبوع االول من عمله كسائق اوتوبيس، اخطأ شقيق زوجتي اجتاهه وهو في الطريق السريع من 
الضاحية ألى محطة الوتوبيس املركزية وسط املدينة، وارتاع اذ الحظ انه يجتاز املنتزه العمومي باشجاره 
املتبرعمة واحواضه املفروشة بنباتات الربيع املزهرة؛ فقرر أن يتصرف وكأنه لم يضل الطريق، وحني وصل 

اخيرا الى محطة االوتوبيس تنفس الصعداء اذ وجد انه لم يتأخر سوى بضع دقائق عن موعده.
   وكان أول راكب خرج من االتوبيس سيدة عجوز توقفت لتقول: »اود ان اشكرك ايها الفتى لهذه اجلولة 

اجملانية في املنتزه خالل الربيع، فانني اركب هذا االوتوبيس منذ سنني ولم انعم يوماً مبثل هذه الرحلة«!.

كم أمتني لو أن األلم واحلزن يأتي في صورة وتعليق

ُعبوات مكتوٌب عليها 

»يُحفظ بعيداً عن متناول األطفال« !!

ال... ال... عسكري
ذات     قسم الشرطة في الضاحية الصغيرة التي اعمل فيها قبض على لص وهو يقتحم مستودعاً 
ليلة، واقر اللص بأن هناك شريكاً له ينتظره في سيارة، وراح رجال الشرطة يبحثون عن هذه السيارة الى 
ان وجدوها لكنهم لم يجدوا الشريك، وعاد الشرطيون  الى القسم تاركني ضابطا يقود السيارة من اجل 

حجزها.
   وبعد ربع ساعة حضر الضابط مبتسما ومعه شريك اللص مكبال باحلديد، وروى القصة: »عندما اوقفت 
السيارة عند نقطة تقاطع قفز املتهم من الشجرة التي اختبأ فيها وفتح بقوة باب السيارة ووثب الى 
جواري من دون أن يالحظ من انا، وصاح قائال: »هيا بنا نبتعد من هنا«، اال انه لم يلبث ان استدرك ونظر 

الي قائال في انني: »ال، ال، عسكري«، وحاول القفز خارج السيارة فامسكت به ووضعت احلديد في يديه«.

الفطر املعتق

يتلقى املتجر الكبير الذي اشتري منه حاجياتي كمية من الفطر 
االبيض  لونه  يفقد  ما  سرعان  الفطر  وهذا  اسبوع،  كل  الطازج 
ويسود عند حوافه، حتى وان بقي محفوظاً داخل غالفه في رطوبة 
الى  ثمنه  تخفيض  الى  احلال  طبيعة  في  البائع  يضطر  ثم  باردة، 

النصف.
   وذات صباح الحظت ان السعر االصلي للفطر ظل دون تغيير، على الرغم من انه كان في بداية يومه 
الرابع في املتجر، فقد كتب البائع املاكر على بطاقة الثمن، حتت كلمة فطر »معتق« ووضع خطا حتتها، 

وعندما عدت الى احملل آخر النهار وجدت ان كمية الفطر قد نفذت بكاملها.

اجاثا كريستي تنقذ طفلة عربية

حاسماً  عامالً  الشاحب«،  »احلصان  كريستي  أجاثا  رواية  كانت 
الى  نقلت  فتاة عربية عمرها تسعة عشر شهراً،  انقاذ حياة  في 
في  األطباء  حار  مرض  من  حتتضر  وهي  لندن  مستشفيات  أحد 
الطفلة  ان  املستشفيات«  لطب  البريطانية  »اجمللة  وتقول  أمره. 
العربيةالتي نقلت بالطائرة من إحدى امارات اخلليج، كانت فاقدة 
الوعي تقريباً لدى دخولها مستشفى هامر سميث في لندن. وعلى 
رغم العناية املكثفة فأن تنفسها أخذ يزداد صعوبة وبدا أنها على 

حافة املوت، من أن يتمكن األطباء من تشخيص مرضها.
أنه أقترحت املمرضة  أثناء دورة التفتيش الصباحية  ثم حدث في 
بالثاليوم  بالتسمم  مصابة  تكون  قد  الطفلة  أن  ميتالند  مارشا 

»احلصان  رواية  تقرأ  كانت  التي  املمرضة  وقالت  سامة(.  أمالح  له  الزرقة  الى  ضارب  أبيض  معدن  )وهو 
الشاحب«، ان اعراض الطفلة مماثلة جدا العراض حال التسمم بالثاليوم التي وردت في الرواية. وملا كان 
بيع الثاليوم خاضعا لقيود شديدة في بريطانيا، فان املستشفى كان يفتقر الى العدات الالزمة الجراء 
التحاليل التي تساعد في التحقق من حال الطفلة. ولكن اسكوتالنديارد عثرت على معمل ميكنه اجراء 
هذه التحاليل التي أثبتت صحة ظن املمرضة، وعلى الفور بدأ عالج الطفلة على النحو املالئم؛ فتماثلت 

للشفاء بعد وقت قليل. 
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Nikola Tesla Facts

Nikola Tesla was a forward-thinking Serbian-American 
scientist and inventor who made important contributions 
to physics and engineering. He is best known for his work 
with electricity, including the design of alternating current 
(AC) electricity. He also had a flair for the dramatic, creat-
ing elaborate experiments and showcasing his work with 
spectacular demonstrations. Read on for interesting facts, 
quotes and information about the scientist Nikola Tesla.
Tesla was born to Serbian parents on the 10th of July, 1856 in the village 
of Smiljan, part of the Austrian Empire (now Croatia). He died on the 7th 
of January, 1943 in room 3327 of the New Yorker Hotel.
After an eventful upbringing and education, Tesla moved to France in 
1882 where he worked on electrical equipment at the Continental Edi-
son Company. He immigrated to the USA in 1884 where he worked for 
Thomas Edison before resigning a year later to work on his own projects.
Tesla went on to patent many of his inventions, including his AC induc-
tion motor and transformer which he licensed to George Westinghouse.
Tesla, Westinghouse and Edison were at the heart of the so called ‘war of 
the currents’ between alternating current (AC) and direct current (DC) as 
a means of distributing electrical power.
Tesla was known for high voltage experiments and demonstrations, in-
cluding displays of his famous Tesla Coil which produces high voltage, 
low current electricity.
In 1891, Tesla became a citizen of the United States.
Tesla was the vice president of the American Institute of Electrical Engi-
neers between 1892 and 1894.
Tesla experimented with X-rays and radio waves, developing important 
ideas and even making a few accidental discoveries thanks to his extrava-
gant experiments.
Tesla moved his lab to Colorado Springs in 1899 where he proved the 
Earth was a conductor, produced artificial lightning and became well 
known to his neighbors with ambitious electrical experiments that caused 
booming thunder, rogue sparks and the occasional power outage. 

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

“Eagles and Bears”
The war had been going on for centuries. The 
war between the Eagles and the Bears. Nobody in 
the forest knew what started the war. But every-
one knew how often Bears were injured terribly 
or killed by dive bombing Eagles or just as often 
Eagles were killed in large numbers by sudden at-
tacks by Bears or as they dove and the Bears swat-
ted them from the sky. Far too often the ones hurt 
the most were the children or babies or mommies 
of the baby Eagles and Bears who wanting nothing 
more than peace to raise their children. 
Nevertheless, rumor had been in the air for a long 
time of a war to end all wars. A final battle was 
coming that would pit every Bear in the woods 
against every Eagle and a final victor will emerge. 
But nobody knew when that day would come. But 
that day did come, before anyone was prepared 
for it. It came about when Bartholomew Bear was 
playing in the woods by himself. He wasn’t sup-
posed to do that but sometimes children forget 
the warnings of their parents because they want 
so much to explore and learn. He was chasing a 
butterfly laughing and leaping at it from a log to a 
stump to a rock and then to the ground. 
Suddenly he felt a shooting pain in his foot. He 
cried out before he even know what happened but 
he heard the SNAP of that man trap closed on his 
foot and he knew he was in big trouble. He must 
have cried for hours wishing his Mommy or Daddy 
would come. Little did he know they were prepar-
ing for the final battle, the war to end all wars with 
the Eagles. 
The butterfly lit on his bear shoulder. “Can’t you 
get your foot out Bartholomew?” The butterfly 
said. “I want to play some more.” 
“NO,” the little Bear cried big tears in his eyes. 
“This trap has my leg in these pointy claws and it 
really hurts.” 
“There is another one right next to it.” Mr. Butter-
fly observed. “Make sure you don’t get your other 
foot in it. I will fly for help.” 
“Yes please hurry.” The sad little Bear begged his 
friend. It was not long later that Bartholomew saw 
his help coming. Dozens and dozens of bears ap-
peared on the ridge. “Wow they sent everyone” he 
remarked to himself as more and more Bears lined 
up on that ridge and just stood there staring over at 
the other ridge on the opposite side of the valley 
Bartholomew was in. 
On the other side, the army of the Eagles were 

gathering. Filling the trees of the thick forest there, 
they dug their talons in and stared hatefully at the 
army of Bears just across the way not knowing the 
poor helpless Bear cub was trapped between them. 
“DADDY HELP ME!” Bartholomew’s voice sud-
denly rang out. Both armies looked into the valley 
and recognized the plight of the child Bear. He was 
crying loudly as he looked up spotting his Mommy 
and Daddy in the Bear army on the ridge. Oh, the 
hearts of that Mommy and Daddy were torn seeing 
their child in that spot. When the battle begins in 
just moments, the two armies will rush into that 
valley and the killing will be most awful. 
The Chieftain of the Eagles watched the little Bear. 
His heart was touched but not enough to call off the 
attack. “Daddy we have to stop it.” His son Edgar 
Eagle said to him perched on the same branch with 
him. 
“No son.” The king of the Eagles declared. “We 
can only hope somehow the Bear child survives 
the battle.” The Chiefton of the Eagles watched the 
situation, unwilling to call the attack but unwilling 
to call it off. He did not see the tiny Mr. Butterfuly 
light on the beak of Edgar Eagle. 
The entire army of Bears were in anguish watching 
Bartholomew struggle. But despite the beggings of 
Bartholomew’s Mommy and Daddy, the King of 
the Bears would not call off the attack. The clamor 
for war began to rise and Bartholomew was ter-
ribly afraid. Suddenly, before the call to attack, a 
lone eagle soured out from the wooded side of the 
valley ridge. All eyes were glued to that lone fig-
ure as it did several near spins and spiraled down 
in long elegant arches toward the stranded Bar-
tholomew. All of a sudden, the king of the Eagles 
knew who it was. 
“EDGAR!” The cry went out and both armys 
tensed knowing the son of the King of the eagles 
had gone into the valley first. He landed at the side 
of the frightened Bear and looked at his injured 
leg. “Don’t worry.” Edgar said to Bartholomew. “I 
came to help” but as he moved around assessing 
the problem. SNAP the other trap closed on Ed-
gar’s foot. While Edgar was a soldier, the pain of 
the trap caused him to cry out in misery. 
Without a call to war, suddenly two figures burst 
from either side of the valley. The King of the Ea-
gles shot from the ranks to the aid of his son and 
the king of the Bears rushed to help the fallen Bar-
tholomew. Seeing their kings rush to save the chil-
dren, both sides suddenly dropped their armor and 
weapons and rushed into the valley. The thunder-
ous stampede was not a charge to battle and death 

Blessed are the Peacemakers

R I D D L E  T I M E
A	flight	from	New	York,	carrying	people	
from America, Canada and France was 
heading towards Glasgow Airport. Sud-
denly as the plane approached the Scot-
tish coastline there is an almighty explo-
sion. The airplane crashed into the sea 
close to the Isle of Mull. Where should 
the survivors be buried?

Answer for last issue:
The Ice Cream Man

By: 
Philo Girgis

Happy 
Birthday 

Paola

Pauline

Kids & Youth
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Dear Friends,
 
Thank you to everyone who came 
out to my 2nd annual summer 
BBQ. What a resounding success! 
Over 2000 people came to meet 
Andrew Scheer, the Leader of the 
Official Opposition and to chat 
with me. Wismer Park was packed! 
It was definitely Markham’s BBQ 
of the year!
Residents told me what is impor-
tant to them. I will be taking these 
issues to the House of Commons 
in the fall. Impending changes to 
Canada’s tax code that will hurt 
small businesses and profession-
als, marijuana legalization, terror-
ist Omar Khadr’s multi-million 
dollar payout, illegal border cross-
ings and what NAFTA renegotia-
tions could mean for Canada are 
top of mind.
I had the chance to attend the 
10th anniversary celebrations of 
the Jesus the King Greek Mel-
kite Church. I was inspired by the 
community’s resolve to rebuild 
after a fire earlier this year. India 
celebrated its 70th anniversary of 
independence. I took part in festiv-
ities locally and spoke to hundreds 
at Nathan Philip Square wishing 
Indo-Canadians a happy indepen-
dence day!
The Liberal government is pushing 
through serious changes that will 
impact small business owners and 
professionals. The Liberals call 
this “tax fairness” - I call this a tax 
grab! These changes are anything 
but fair. The Liberals are making 
it harder for Canadians to find a 
family doctor and are creating 
longer wait times. These changes 
will discourage young Canadians 
from starting new businesses and 

will result in layoffs, fewer work-
ing hours and reduced benefits for 
those employed by small busi-
nesses. I am calling on the Liberal 
government to listen to Canadians 
and pull back from implementing 
these misguided changes.
The Trudeau Liberals continue to 
ignore the growing problem of il-
legal refugee claimants. More than 
half of Canadians believe the Lib-
eral government does not have this 
situation under control according 
to a Global News Ipsos poll. Ca-
nadians are right; the RCMP has 
intercepted about 4000 people en-
tering Canada into Quebec in the 
first two weeks of August alone. 
Over 6000 refugees have passed 
into Canada from the US. In addi-
tion to the flow of illegal migrants, 
multiple refugees have been found 
in possession of child pornography 
at an illegal Quebec border cross-
ing. The Minister of Public Safety 
and Emergency Preparedness has 
confirmed charges have been laid 
as a result of criminal proceedings.
Conservatives believe in free trade 
and have negotiated the major-
ity of Canada’s trade agreements. 
These agreements are vital in en-
suring a strong Canadian economy 
since so many jobs are dependent 
on free trade. As talks begin to 
renegotiate NAFTA I hope to see 
the Liberals take this responsibil-
ity seriously and stand up for the 
interests of Canadian workers and 
businesses.

As always, should you require any 
kind of assistance please do not 
hesitate in reaching out to my of-
fice.
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville

Column from 

Bob Saroya, MP

Ok. That’s fine. It’s today’s reality really. 
We all work professional jobs but we can’t 
date people we work with. We all lead ac-
tive lives but we never meet anyone with 
similar likes. All the good ones are taken. 
I get it, really. In this day and this digital 
age, people meet each other through sites 
like Eharmony.com, Plentyoffish.com or 
Match.com. Some people use Christian-
mingle.ca or okcupid.com while some 
others are using Tinder. In fact, 17% of 
the marriages in the last three years hap-
pened to be from online matches. There 
are approximately 45 million singles who 
logged into the various sites across the 
world. So believe me, you are not alone. 
Everyone is looking for love and espe-
cially those who are not meeting anyone 
and feel like time is passing them by. 
Before you brave the eternal and gargan-
tuan cyberspace medium to meet some-
one, I would like you to consider safety 
as the first rule of thumbs. Remember that 
people on the Internet are a microcosm 
of society. There are the normal ones and 
those who are far from sane. Approach 
everyone you meet with caution because 
until you learn about them and possibly 
google them or research them, you never 
know who they truly are. Please see some 
basic rules you should follow when you 
online date (this comes from research and 
many friends who were and are online 
right now meeting people):
Online Dating Safety Rules:
Set up an alias email that is anonymous: 
Do not go online with your full name or an 
email that has your address, date of birth, 
your child’s name, or any part of your 
real name. Please create an online dating 
email that is random but still meaningful 
like: Starburst2017 or JillSeekingJack or 
something like that. This is strictly for 
your safety and if a connection should be 
made with an individual through a dating 
website, then you can take the talks to this 
designated email and Skype or Chat plat-
form using this alias.
Photos are important. If a person has a 
profile and no photo then they may have 
something to hide. Make sure you post 
a nice, decent photo of yourself but just 
one. This way when you request a photo 
from the person you are speaking with, 
there is no reason for them to refuse. Pic-
tures sometimes speak louder than words. 
Examine the person’s environment, the 
cleanliness of their appearance and be 
careful they don’t dupe you with a photo 
of a celebrity that they stole from Google.
Never disclose too much about yourself in 
your profile. You don’t have to be brutally 
honest and tell the Internet world that you 
have an attitude or an infection or a learn-
ing disability. There will be much time for 
you to disclose all these wonderful truths 
to a person you have some chemistry with 
so please spare the rest of the world and 
just list things you like and are good at?
Don’t vent your issues on the Internet. 
This is true for online dating sites or 
Facebook or any social media. There is no 
reason to deprecate others, judge differ-
ences, hate on people or complain about 
inequality, feminism, misogyny, politics, 
bureaucracy, or global warming. Truth 
is, no one wants to communicate with 
negative and toxic people so please check 

your attitude at the “Black Hole” gate and 
come to the keyboard with a pleasant, 
kind, and affable attitude. Think to your-
self- “Would you date you right now?’
There is a very strict timeline to internet 
dating with an unspoken rule that should 
never be broken- steps put into place with 
an unspoken understanding. First, you 
chat online; second, you exchange alias 
emails and if you still like each other 
then third, you exchange mobile numbers 
(never home numbers because they will 
know where you live). If you are enjoying 
the text and phone conversations then the 
final step is to meet. Please see next point 
for safety precautions for that. Make sure 
once you know their real name, to look 
them up on Facebook and Instagram- 
their profiles will tell you so much about 
them and their lives. One friend discov-
ered that the lady was married!
Meeting a person off the internet is both 
daunting and a little nerve-wracking. The 
uncertainty of a blind-date mixed with 
the emotions of fear for one’s expecta-
tions horribly imploding or worse, deflat-
ing with the screeching sound of morbid 
defeat. But really, it’s not a horror movie 
people- seriously? You’re just going out 
for coffee. First¸ level set your expecta-
tions. This may not be your soul mate 
but they are human and probably just as 
nervous as you are. But hey, they talked 
and messaged you for a bit so at least 
you know them better and your first date 
doesn’t have to be so awkward! Second, 
ensure you meet somewhere away from 
your home and in a crowded place- never 
a tiny, empty restaurant. Third, always 
tell your parent or BFF that you are on 
an Internet date and where you will be 
and give them the approximate time and 
any information you have on the guy or 
gal you are meeting. Fourth, make sure 
you have an exit strategy in case the in-
dividual completely lied to you or they 
are incredibly boring in real life. Finally, 
never agree to disclose your address or 
your workplace. I have been stalked way 
too many times by amorous admirers and 
that scared me!
As you put yourself out there and start 
to date people from the Internet, please 
remember to be safe but also have fun. 
There is a richness in meeting people 
from all walks of life. An education in 
discussing existentialism or philosophy or 
history with someone new. An awesome 
power in modelling another’s thoughts 
and perceptions through enlightening 
discussions of sharing experiences and 
stories. I remember when I first met my 
husband, we discussed Nietzsche, Freud, 
Plato, Socrates, Piaget, and Descartes. 
We talked about history and psychology. 
We shared our experiences of culture and 
debated anthropological and geological 
phenoms and schemas. We build a rela-
tionship on mutual respect of ideologies 
and evidently compatible intelligence. If 
you find a person who can stimulate your 
mind, believe me, then they will forever 
be the object of your endless affection.
Take care and be kind to those you meet. 
If you need additional advice, you can 
email me at sylviagoodnews@gmail.com
Thank you and God bless!
Sylvia Martignani
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So you want to 
find the love of 
your life online…?

By: 
Sylvia Martignani

Required for a company 
in Markham

Adminstrator
with Microsoft office 

and organization skills
Send CV for admin@jcscm.com



Why POP? Well, honestly, it’s an easy acronym 
to remember. But let’s just say that when you 
think positive, you’ll feel more happy and mo-
tivated - and this will make you POP with en-
ergy, ready to face whatever life throws your way! 
(Corny? Yes. Catchy? Yes. Will you re-
member it? Yes. I rest my case). 
“Be positive! Think positive!”
Two commonly said phrases that are meant to encour-
age us to remain optimistic as much as possible. I’ll let 
you in on a little secret: when I feel down and hear these 
sentences, the last thing I can ever do is think positive. 
Imagine this: you’ve had a long, tiring day. You 
are behind on so much work. You had a fight with 
someone you care about. You feel a cold com-
ing on. Your bills need to get paid, your laundry 
done, food cooked, and house cleaned. And now 
you have a headache starting. Oh, and tomor-
row, you have an important event/test/presenta-
tion that you haven’t even started preparing for. 
Now imagine that you decide to confide this to 
someone close to you. And all they can say is, ‘hey! 
It could be worse. You just gotta think positive!” 
As helpful as they are trying to be, that isn’t the so-
lution - well, not immediately, anyways. If we are 
simply told to ‘think positive’, we cannot do it in the 
face of adversary. Actually, it isn’t right to ignore our 
emotions and frustrations, and to try to crowd them 
out them with apparent ‘happy thoughts’. Does this 
sound opposite to what we are commonly told? Per-
haps. Let me make it clear: It is one thing to ignore 
your emotions and convince yourself that you are ac-
tually quite happy, when inside, you are on the verge 
of breaking down. It is quite another thing to acknowl-
edge your emotions and express them, and to then be-
gin to see what optimism you can infuse into your life.  
Alright, now, let’s get down to busi-
ness: why do we even need to worry our-
selves with thinking positive thoughts?  
 
Let’s continue with the above example: the tough 
day. What if you’ve just expressed your emotions - to 
yourself or to someone you love; Then, after thinking 
for a while, you realize that though things area tough 
now, they really could indeed be worse. You’re behind 
on work - but you have a job, and you are quite good 
at it. You may have had a fight with someone you care 
about - but you know that they care about you too, and 
that your relationship is much stronger than this dis-

agreement. You feel as though you are getting sick - 
but generally, your health is in good states. You aren’t 
prepared for tomorrow - but you either have time to 
do some work now, you can talk to your boss/teach-
er/supervisor about getting an extension, or you’ll 
learn a valuable lesson about time-management. 
Not bad, huh? Now: did thinking positive magi-
cally change the situation and make all your prob-
lems disappear? No. And this is a key message I 
want to get across, regardless of how blunt it may 
seem: thinking positive or being optimistic isn’t 
a miracle-worker: it will not make problems van-
ish. It will not solve everything. It will not make 
us invincible. BUT, thinking positive will.... 
-help you see things the way they are, and not get caught 
up ruminating about the challenges you are facing 
-aid you in making a plan of action to get started 
on solving your problems, becoming more produc-
tive, or developing your character and maturity 
-motivate you to count your blessings and re-
alize that despite the bumps along the way, 
life truly is full of little shining moments 
The benefits of positivity extend beyond that. One 
study showed that the more you think positive (and 
train yourself to try your best to stay motivated and 
resilient, despite challenges), the easier it becomes 
in the future. I love this quote from the article: “The 
psychological broadening sparked by one positive 
emotion increases the odds that an individual will 
find positive meaning in subsequent events and expe-
rience addition positive emotions. This upward spiral 
can, over time, build psychological resources and op-
timize people’s lives” (Fredrickson & Joiner, 2001).  
Simply put: think positive today = build strength 
and motivation for tomorrow. Transforming your 
thoughts of pain, misery, and hopelessness into some-
thing positive will allow you to build up strength for 
tomorrow. It will help you realize that though this 
present moment (or day, week, year, etc) is challeng-
ing, good thins have happened to you before. And 
they will continue to happen, You have the strength 
and power to do something - anything. And you can 
get through this obstacle, just like you have done in 
the past. You WILL make it through this tough day - 
look at it this way: the days are passing by anyways. 
You can live with them with negativity and anger, re-
sentment and fear, sorrow and hostility. OR, you can 
face everything head-on with an open mind, loving 
heart, motivated will, strong stamina, perseverance 
and hope.

Students across the country are returning to 
school. For those in post-secondary studies 
and who earn income to support their tuition, 
I wonder how many realize the tax hit they are 
facing at the end of the year.
Effective January 1, 2017, the federal educa-
tion and textbook tax credits have been elimi-
nated.
Across the country, it means nearly $1 billion 
a year has been removed directly from stu-
dent’s pockets.
According to Toronto Sun Guest Columnist 
and fourth year student Thomas Robson, it 
personally works out to a lost credit of $4,185. 
The increased taxes as a result mean a signifi-
cant increase in the cost of higher education 
and higher loans.
The education and textbook tax credits were 
brought about by our Conservative govern-
ment as a way to allow student incomes to 
be taxed at a lower rate, leaving more funds 
available to pay for the costs of post-second-
ary education.
Removing these credits is nothing less than a 
Trudeau Liberal silent attack on Canadian stu-
dents.
By contrast, Conservatives were always open 
and transparent in their help for students. We 
worked hard to provide young Canadians with 
the opportunities, information, and education 
they needed to succeed. Other ways we finan-
cially supported students included: 
Increasing the Canada Social Transfer by $800 
million per year to strengthen the quality and 
competitiveness of Canada’s post-secondary 
education system.
Supporting internships for young Canadians 
with a $40 million investment to support up 
to 3,000 internships for post-secondary gradu-
ates in high-demand fields and $15 million to 
support up to 1,000 internships in small and 
medium-sized businesses. 
Empowering First Nations students by mak-
ing historic investments to improve the qual-
ity and ensure accountability of education on 
reserves. 
Providing more than $260 million for new 

Canada Graduate Scholarships to support 
graduate-level students who have demonstrat-
ed a high standard of achievement.
Investing over $330 million per year through 
the Youth Employment Strategy to help young 
Canadians get the skills and work experience 
they need to transition to the workplace. 
Investing $123 million to streamline and mod-
ernize the Canada Student Loans Program. 
Allowing full-time students to earn more 
money by doubling the in-study income ex-
emption, benefiting approximately 100,000 
students each year.
Allowing part-time students to have higher 
family incomes without affecting their eligi-
bility for Canada Student Loans. 
Increasing the income eligibility threshold for 
part-time students used to determine eligibil-
ity for the Canada Student Grant to align it 
with the threshold for full-time students from 
low-income families. 
Reducing the in-study interest rate for part-
time students to zero, saving them approxi-
mately $5.6 million per year.
Extending support for Pathways to Education 
Canada to support students at risk of dropping 
out of high school through tutoring and men-
toring.
Investing $70 million to support 5,000 more 
paid internships for recent post-secondary 
graduates.
Supporting youth entrepreneurship by provid-
ing $49 million to the Canadian Youth Busi-
ness Foundation to help young entrepreneurs 
grow their firms.
Creating the Canada Apprentice Loan to pro-
vide apprentices registered in Red Seal Trades 
with access to interest-free loans totaling over 
$100 million each year to help with their costs.
It’s a shame, and frankly shocking, that the 
Trudeau liberals have turned their backs on the 
very group who helped elect them to power 
in 2015. 
Costas Menegakis is the former Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and 
Immigration and can be contacted at info@
aorconservative.ca.
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