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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

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�شبة وخدمات �شريبية للأفراد وال�شركات

- ام�شاك دفاتر وح�شابات ختامية 

للأفراد وال�شركات

- تاأ�شي�س ال�شركات اجلديدة باأنواعها

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

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

Maximize your 
Tax Savings 

with Us

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
416-737-3121
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جريدة ت�صدر 

عن م�ؤ�ص�صة 

غري ربحية كل 

ا�صب�عني

50¢

حـــــــادث م�شجد الرو�شة 
�شعـــــــل كنــــــــــدا: 

ُ
ي

برج الـ »�شي ان« يتلـون 
بعلــــــــــــم م�شـــــر ، 
وترودو ينــــــــــــدد ، 
والأنبـــــــــا مينــــــا 
يقـــــــدم تعازيـــــــــه

�شــــــتاء كـــندي 
خمــتلف ومتغــري 
الأمناط هذا العام

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

زعيم حزب 

املحافظني املعار�ض 

يف حوار هام و�شامل 

لـ »جـود نيـوز«

»اندرو �شري« 
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 ابرام مقار
اأُوكلت يوم اأُوكل الثور الأبي�س

ُيحكي يف �لق�سة �ل�سهرية �أن �أ�سدً� وجد قطيعًا من ثالثة ثري�ن، �أ�سود و�أحمر 

فذهب  منطقتهم،  من  وطردوه  معًا  ف�سدوه  عليهم  �لهجوم  فاأر�د   ، و�أبي�ض 

�لأقوى  كانو�  معًا  �أنهم  خ�سو�سًا  �لثئر�ن  هذه  لي�سطاد  بطريقة  وفكر  �لأ�سد 

، فقرر �لذهاب �إىل �لثورين �لأحمر و�لأ�سود وقال لهما :« ل خالف لدي 

ل  كي  �لأبي�ض  �لثور  �آكل  �أن  فقط  �أريد  و�أنا  �أ�سدقائي  �أنتم  و�إمنا   ، معكما 

�أنتم  �أريدكم  ل  لكنني  هزميتكم  �أ�ستطيع  �أنني  تعرفون  �أنتم   ، جوعًا  �أموت 

بل هو فقط«. فكر �لثور�ن �لأ�سود و�لأحمر ودخل �ل�سك وحب �لر�حة يف 

نفو�سهما فقال : »�لأ�سد على حق ، �سن�سمح له باأكل �لثور �لأبي�ض«، ففعل 

�لأ�سد و�فرت�ض �لثور �لأبي�ض.

و�لأحمر،  �لأ�سود  �لثور�ن،  �إيل  فعاد  جلوعه  �لأ�سد  وعاد  �لأيام  ومرت 

قرر  وهنا  �أحدهما،  ��سطياد  من  ومنعاه  معًا  ف�سد�ه  عليهما  �لهجوم  وحاول 

�لأ�سد ��ستخد�م نف�ض �حليلة �لقدمية ، فنادى �لثور �لأ�سود وقال له :  »ملاذ� 

هاجمتني و�أنا مل �أق�سد �سوى �لثور �لأحمر، و�أنت تعرف قوتي و�أنني قادر 

على هزميتكما معًا ، لكنني ل �أريدك �نت بل هو فقط«، فو�فق �لثور �لأ�سود 

ب�سبب خوفه وحبه �لر�حة، فاأفرت�ض �لأ�سد �لثور �لأحمر. ومرت �لأيام وعاد 

�لأ�سد وجاع، فهاجم مبا�سرة �لثور �لأ�سود وعندما �قرتب من قتله، �سرخ 

�لثور �لأ�سود : عندما �أعطيتك �ملو�فقة على �أكل �لثور �لأبي�ض قد �أعطيتك 

�لأبي�ض«...  �لثور  كل 
ُ
�أ يوم  كلت 

ُ
»�أ �أنني  �حلقيقة   .. �أكلي  على  �ملو�فقة 

تذكرت تلك �لق�سة يف �أعقاب �ملذبحة �لأكرب يف �لتاريخ �مل�سري �حلديث، 

�أ�سحاب »�لطريقة �جلريرية« - و�لذين توعدهم د�ع�ض  بحق �ل�سوفيني من 

يف نوفمرب 2016 بالقتل - مب�سجد �لرو�سة بالعري�ض، فعلي مدي �أربعة عقود 

كنائ�سهم  يف  �لأقباط  وتلقي  �لإعتد�ء�ت  ملئات  �لقبطية  �لأقلية  تعر�ست 

�ل�سوي�ض  كني�سة  من  بد�أ  �لإعتد�ء�ت  �أنو�ع  كافة 

يف  باخلانكة  مرورً�  �ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات  يف 

�ل�سبعينيات، و�بو قرقا�ض و�سنبو يف �لت�سعينيات، 

�إيل جنع حمادي وكني�سة �لقدي�سني يف �لعقد �لأول 

و�ملرق�سية  �لبطر�سية  بكنائ�ض  و�إنتهاًء  �لقرن،  لهذ� 

و�سط  فقط،  �لعام  هذ�  يف  بطنطا  ومارجرج�ض 

علي  �أو   ، كنتيجة  �لأقباط  �سد  �لدموي  �لفعل  علي  تام  جمتمعي  �سمت 

�لفكر �ملتطرف �سد �مل�سيحية كو�سيلة. و�إذ� كان �لأقباط هي �لأقلية �لأكرب 

�أي�سًا  �لإعتد�ء�ت  طالت  فقد  �لأعتد�ء�ت،  من  �لأكرب  �لن�سيب  و�أ�سحاب 

�مل�سلمني �ل�سيعة و�لتي قدرتها منظمة �ملبادرة �مل�سرية للحقوق �ل�سخ�سية، 

وما  �لبهائيني  ، وكذلك  فقط   2016  - 2011 �لفرتة من  �إعتد�ء يف  ب�سبعني 

حدث لهم من �إعتد�ء�ت كان �أ�سدها ما حدث باملو�طنني �لبهائيني ومنازلهم 

مبحافظة �سوهاج يف مار�ض عام 2009. و�أخطاأ  �لكثريين عندما ظنو� �أنهم مباأمن 

�أحدً� بعيدً�  �أن  �أو بهائيني، ويخطئ من يظن  �أو �سيعٌة  �أقباطًا  لي�سو�  طاملا هم 

عن �لأرهاب، فاإذ� كان بالم�ض قد طال �لقبطي و�لبهائي و�ل�سيعي، فاليوم 

مباأمن عنه،  �أحدً�  �ل�سني، فال  �مل�سلم  رمبا يطول  ، وغد�  �ل�سويف  �مل�سلم  طال 

كما قلت ل�سحيفة »�لبو�بة« �مل�سرية �أن �لأرهاب نار بال عقل ويبتلع �جلميع. 

و�حلل هو �أن تتحد �لأقليات و�ملعتدلون من �لأغلبية �مل�سلمة �ل�سنية، �سد �أي 

فعل �إجر�مي بحق �أي جماعة �أو فرد يدفع �أمنه نتيجة قناعة دينية خمتلفة، 

�سمان  هو  �لأقلية  فاأمن   ، �ملنت�سر  �ملتطرف  �لفكر  �سد  �لعقالء  ينتف�ض  و�أن 

لأمن �لأغلبية، وحماية �لأقل عددً� هو حماية لالأكرثية، و�إل فاجلميع خا�سر 

و�سحايا م�سجد �لرو�سة جر�ض �إنذ�ر لت�سحيح �أخطاء وخطايا �ملا�سي.

3

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا العدد 
ايضاً

إســـرائيلية:  وزيــــرة 
مكان  أفضل  سيناء 
إلقامة  للفلسطينيني 
دولتهم .............. ص 14

زعــــــيم املكســيك 
جلاسنت  يقول  السابق 
مثل  تكون  »ال   .. ترودو 
يهوذا« ................. ص 9

أمريكي حاول إثبات أن 
لكن  مسطحة  األرض 
منعته  الســـــلطات 
............................ ص 21

ملحق العقارات
.................. ص 6 - ص 7
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احلكومة  تعيشها  الكبيرة  التخبط  من  حالة 
مستوى  وعلي  الفيدرالي،  املستوى  علي  الكندية 
وبرامج  بسياسات  يتعلق  فيما  العشرة،  األقاليم 
التي  واألبحاث،  الدراسات  تعددت  أن  بعد  الهجرة، 
تؤكد أن كندا لم حتصل علي املنافع القصوى من 
حاجة  هناك  تزال  وال  املتبعة،  الهجرة  سياسات 
كبيرة لأليدي العاملة املؤهلة، لم تنجح سياسات 
املهاجرين  فشل  عن  فضال  توفيرها،  في  الهجرة 
أو تعلم إحدى  اجلديد والالجئني كذلك في احلديث 
الكيبيك  إقليم  في  الفرنسية  وهي  كندا،  لغتي 
الفرانكفوني، حيث ينجح مهاجر أو الجئ من بني 
الفرنسية، وهو ما يعني  ثالثة أشخاص في تعلم 
فشل أكثر من %66 من املهاجرين إلقليم الكيبيك 
عشرات  عن  فضال  العمل،  سوق  في  االندماج  في 
بقية  في  اإلجنليزية  يتقنون  ال  الذين  اآلالف  ومئات 
في  لالندماج  احترافية  مستويات  وفق  األقاليم 

سوق العمل النوعية.
هذا األمر أدى، مع اقتراب االنتخابات البرملانية، خالل 
العام القادم، إلى ضرورة مراجعة سياسات الهجرة 
تكلف  وأنها  خاصة  كندا،  تتبعها  التي  واللجوء، 
احلكومة الفيدرالية، واحلكومات اإلقليمية عشرات، 
أجل مساعدة  الدوالرات، من  املاليني من  ومئات  بل 
مهارات  اتقان  علي  اجلدد  والالجئني  املهاجرين 
اللغة، لالندماج في سوق العمل، وعلي الرغم من 
ثالثة  اثنان من بني كل  املتوسط،  يتسرب في  ذلك 

مهاجرين، من برامج التأهيل اللغوي.
علي اجلانب اآلخر، كشفت الدراسات، التي متت أن 
هناك حالة من التزمت، والتي قد تصل أحيانا إلى 
يتعلق  فيما  العمل،  سوق  في  العنصرية  مستوى 
العلمية  باملؤهالت  الكندية،  العمل  باعتراف سوق 
والالجئون  املهاجرون  بها  يتمتع  التي  واملهنية، 
العنصرية  هذه  أن  الدراسة  وكشفت  اجلدد. 
الذي  العائلة،  باسم  ترتبط  والعملية  املهنية 
يحمله كل شخص يتقدم لوظيفة مهنية، حيث 
هناك تفضيل من قبل أصحاب العمل، ومسؤولي 
علي  للحصول  والتوظيف،  البشرية  املوارد  إدارات 
كندية  أسماء  يحملون  الذين  األشخاص  خدمات 
يحملون  مبن  مقارنة  كيبيكية،  فرانكفونية  أو 
بعد  أو  أوسطية  أو شرق  أفريقية  أو  عربية  أسماء 
أوروبا  أقاليم  بدرجات ممن يحملون أسماء من  ذلك 
بعض  حسب  النسبة  خذه  وتصل  الشرقية. 
إجمالي  من   ،85% إلى   60% بني  ما  الدراسات 
يبث  الذي  األمر  وهو  النوعية،  للوظائف  املتقدمني 
في  اجلدد  املهاجرين  قبل  من  الثقة  عدم  من  حالة 
ال  عدد  ويدفع  التوظيف،  دوائر  في  القرار  صناع 
املهارات  أصحاب  من  اجلدد  املهاجرين  من  به  بأس 
النوعية، إلى االشتغال بعدد من الوظائف العادية، 
ماركات  والسوبر  السيارات،  خدمة  محطات  في 
تغطي  أن  ميكن  وظائف  وهي  واملقاهي،  واملطاعم 
املؤهالت  مع  تتناسب  ال  ولكنها  احلياة،  تكاليف 
بها  تعترف  التي  واملهنية،  والدراسية  العلمية 
الفيدرالي  املستوى  علي  الكندية  الهجرة  وزارة 
واإلقليمي للمهاجر اجلديد، في حيث ال تعتد سوق 

العمل بهذا االعتراف الرسمي.
بل وتفرض سوق العمل علي من يريد االندماج فيه، 
اللغوي  التأهيل  دورات  علي  احلصول  مجرد  ليس 
فقط، وامنا احلصول كذلك علي شهادة علمية من 
كيبيكية،  أو  كندية  أكادميية  تعليمية  مؤسسة 
مجال  في  أو  واملهني  العلمي  التخصص  ذات  في 
وتخصص جديد، وهي بالفعل بعد احلصول عليها 
تفتح الكثير من أبواب التوظيف، حيث يتم النظر 
بصورة مغايرة لكل من حصل علي دبلوم أو شهادة 
أكادميية كندية أو كيبيكية من مؤسسة أكادميية 
كندية، مقارنة مبؤهله العلمي الذي جاء به من بلده 
األصلي. إذ أن هناك نوع كبير من التقييم والتقدير، 

يحصل  ملن 
الكندية، وهو  األقاليم  علي مؤهل علمي من أحد 
املتناسبة  العمل،  أبواب  من  الكثير  له  يفتح  ما 
مؤهله  وليس  الكندي،  اجلديد  العلمي  مؤهله  مع 
األصلي،  بلده  من  به  جاء  الذي  األصلي  العلمي 
واعترفت به سابقا وزارة الهجرة الفيدرالية واحمللية.

السابقة، ظهرت أصوات  واملعطيات  الظروف  لكل 
واللجوء  الهجرة  برامج  بوقف  تطالب  حالية 
واالعتماد علي املواليد من أبناء املواطنني واملهاجرين 
احلاليني، بحيث توفر احلكومة الفيدرالية واحلكومات 
لتشجيع  جديدة  مالية  مخصصات  اإلقليمية 
في  الوالدة  معدالت  لزيادة  واملهاجرين  املواطنني 
كندا، وهو ما يساهم بصورة فعالة في زيادة تعداد 
السكان، واالعتماد علي املواليد اجلدد بدال من جلب 

مهاجرين جدد. 
الدعوات،  لهذه  رافضة  أخرى  أصوات  هناك  ولكن 
سوق  في  ضخمة  احتياجات  هناك  وأن  خاصة 
معدل  زيادة  حتى  عليها،  االنتظار  ميكن  ال  العمل، 
ليسدوا  اجلدد  املولودين  وتدريب  وتعليم  الوالدة، 
احتياجات سوق العمل الكندية، خاصة وأن كندا، 
تخصصات  احتياجات  لسد  االحيان  بعض  في 
مجال  في  احلصر،  ال  املثال  سبيل  علي  معينة، 
السيارات،  إطارات  وتصليح  وامليكانيكا  املطاعم 
السيارات  وقيادة  البناء،  للتشييد  اخملتلفة  واجملاالت 
املقطورة، تذهب لبعض الدول األفريقية واألوروبية، 
هذه  لسد  جتلبها،  مؤهلة،  عمالة  عن  للبحث 
علي  ضخمة  تكلفة  ميثل  ما  وهو  االحتياجات، 

ميزانية الشركات الكندية والكيبيكية.
حول  السائدة،  السمة  الغموض  يعتبر  اآلن  وحتى 
وهو  احلالية،  الفترة  خالل  الكندية  الهجرة  برامج 
تغلق  التوالي  علي  الثالث  للعام  كندا  جعل  ما 
عن  مستعيضة  مباشرة،  بشكل  الهجرة  برامج 
ذلك ببرامج منافسة من عينة العمالة املؤهلة أو 

الدخول اإلكسبريس. 
الشرعية،  غير  الهجرة  ضغوط  ذلك  إلى  ويضاف 
سياسات  ظل  في  املتحدة  الواليات  من  تأتي  التي 
ترامب املتشددة، وهو أمر ميثل ضغطا علي االقتصاد 
املهاجرين  من  األولي  املوجة  وأن  خاصة  الكندي، 
التي جاءت من أمريكا، حملت معها ذات العقلية 
وزارة  في  ممثلة  الكندية  احلكومة  مع  التعامل  في 
الهجرة، إذ هرب أكثر من %85 من الالجئني القادمني 
استقبلتهم  أن  بعد  كندا،  اجتاه  في  أمريكا  من 
االمتيازات  كل  لهم  ووفرت  الكندية  السلطات 
والدعم املالي، ليقدموا بصورة رسمية علي طلبات 
هؤالء  من   85% أن  إال  دراستها،  يتم  حتي  اللجوء، 
الالجئني خوفا من رفض طلباتهم، قرروا عدم تقدمي 
الكندي  اجملتمع  داخل  واالختفاء  اللجوء  طلبات 
بصورة غير رسمية، مثلما كان يفعلون في الواليات 
احلكومة  فيه  تعاملت  الذي  الوقت  في  املتحدة، 
فيها  انتقدتهم  معهم،  مطلقة  مبثالية  الكندية 
األمر  هذا  أدي  كما  السياسية.  األحزاب  من  كثير 
عودة  بضرورة  ترامب  قرار  في  بالتشدد  للمطالبة 
أمريكا خالل  في  يقيمون  هايتي  ألف   60 من  أكثر 
الثمانية عشر شهرا القادمني، هو ما ينبئ بأنهم 
صورة  في  سيأتون  ولكنهم  هايتي،  إلى  يعودا  لن 
ضغطا  ميثال  مبا  الكندية،  احلدود  نحو  جلوء  موجات 
اخلبرة  وأن  خاصة  الكندية،  اللجوء  برامج  علي 
السابقة لالجئني القادمني من أمريكا، أكدت مبا ال 
يدع مجاال للشك أن احلكومة الفيدرالية الكندية 
ال يجب أن تكون مثالية في التعامل معهم، خاصة 
يتهربون  الكندية،  لألراضي  دخولهم  مبجرد  وأنهم 
من تقدمي طلبات اللجوء مخافة من أن يتم رفضها، 
الكندي  اجملتمع  داخل  واالختفاء  بالتهرب  ويقومون 
في  يحدث  كان  ما  نادرا  وهذا  شرعية.  غير  بصورة 

كندا.

بعد اأن ثبت غمو�ضها: كندا 

توقف برامج الهجرة !!

مونتريال – عبد املسيح يوسف

كان الفيلسوف البريطاني »برتراند راسل« ُمحًقا 
قناعاتي،  عن  دفاًعا  أبًدا  أموت  »لن  قال:  عندما 
نتدّرج  أننا جميًعا كبشر  إذ  أكون مخطًئا«،  فقد 
الطريق  عن  بحثنا  رحلة  في  اخطائنا  على سّلم 
من  هناك  لكن  احلقائق،  إلى  للوصول  الصحيح 
لهم  يُثبت  نظر  لوجهات  بون  ويتعصَّ يُكابرون 
الكون  ُسنة  يُعاندون  وبهذا  الزمن عدم صالحها، 
في النمو والتقدم ألجل إرضاء »األنا الزائفة« في 
آثارهم من سجّل  أعماقهم، فيختار الكون محو 
على  ينص  الذي  األبدي  لقانونه  تطبيقا  الوجود 
اخطاء  يرون  من  وهناك  يتبدد«،  يتجدد  ال  »من  أن 
اآلخرين فقط بينما يظّنون أنفسهم ُمنزهني متاًما 
صاحب  يُهاجمون  فتراهم  خطأ،  أو  سهو  أي  عن 
بدل  صحيحة  غير  يعتبرونها  نظر  وجهة  كل 
واالستعانة  مبُناقشتها  تصحيحها  يُحاولوا  أن 
متحّضر  بأسلوٍب  واالقتناع  واإلقناع  بالتفاهم 
ُوجهة  أن  قاطًعا  جزًما  يجزم  شيء  ال  إذ  مهذب، 
الصحيحة  هي  القضايا  من  قضية  جتاه  نظرنا 
مزدحًما  بات  الذي  عاملنا  في  ريب  أو  شك  دون 
املتوقعة  غير  واالنقالبات  املتسارعة  بتغيراته 
نظٍر  ُوجهة  على  األغلبية  واجتماع  موازينه،  في 
صحيحة  تلك  النظر  وجهة  أن  يعني  ال  واحدة 
واإلنكار  الشجب  يستحق  عداها خاطًئا  ما  وكل 
الفضاء  انسان عصر  بني  الفرق  ما  وإال  والهجوم، 
وانشطار الذرة وثورة االتصاالت وبني اإلنسان الذي 
كان يُصر على أن األرض ُمسطحة وأن من يعتبرها 
كرويَّة ُمستحقا للنبذ واإلعدام في عصر »جاليلو 

جاليلي«؟!
يستحق  آخر  زمٍن  أي  في  أو  هذا  زمننا  في  رأي  ال 
للشك  قابلة  فكرة  كل  اليقني،  صفة  يحمل  أن 
إلى  لتؤدي  اليوم  اختبارها  مت  وإذا  النظر،  وإعادة 
إعادة  بعد  النتيجة  تلك  تتغير  نتيجة معّينة قد 
مختلفة  كانت  مثلما  الغد  ظروف  في  التجربة 
يُفسح  أن  احلكمة  من  فإن  لذا  أمس،  ظروف  في 
اإلنسان مساحاٍت من املرونة في قبول اآلراء األخرى 
إزهاق  على اختالف توجهاتها كي ال يقع في فخ 
روح احلق وإنعاش الباطل عن ُحسن نية، ورمبا كانت 
املقولة العربية املأثورة: »رأينا صواب يحتمل اخلطأ، 
ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب« مصداًقا لرؤية 
واعية تُدرك أن حدود إلمكانيات البشرية جتعل من 
ُمستحيالً،  أمرًا  الصائبة  احلقائق  بكل  الفرد  إملام 

التنازل عن  من  بد  وال 
العنيد  غرورنا  بعض 
يدور  مما  نستفيد  كي 

في عقول اآلخرين.
تتغير  البشر  كل 
مبرور  آرائهم  بعض 
أو  قضّية  جتاه  الزمن 
الصعيد  أخرى، فعلى 
نحب  قد  الشخصي 
ال  ثم  شخًصا  اليوم 

وقد  أيام،  بعد  نحبه 
نرى أن هذه املهنة هي 
عام  قبل  لنا  األنسب 
األسوأ  نعتبرها  لكننا 

مالحظة  ميكننا  الواحدة  األسرة  وفي  أعوام،  بعد 
ألكبر  األبوين  تربية  أسلوب  في  التغيرات  بعض 
قد  منهًجا  يتبّنون  فبينما  وألصغرهم؛  ابنائهم 
يبدو أكثر تشددًا مع األكبر؛ ينقلب تشددهم إلى 
مساحات  إلى  وصوالً  األبناء  بقية  مع  متدّرج  لني 
واسعة من التساهل مع آخر العنقود بعد جتربة 
نتائج خبرة تربيتهم السابقة، وبإلقاء نظرة على 
تغيير  من  سالسل  نكتشف  التاريخ  صفحات 
وُمبدعني  قادة  العظماء من  اآلراء ملعظم  وتطوير 
والتقّدم  للتطّور  الوحيدة  الطريقة  إنها  وُعلماء، 
انعدام  املُستقبل،  نحو  للقفز  سواها  طريقة  وال 
إال  له  نتيجة  ال  اآلخرين  آراء  أو  آرائنا  جتاه  املرونة 

التبّلد، ثم التجّمد، ثم التفتت والتبدد والفناء.
خمسة  قبل  شخصيتك  كانت  كيف  تذكر  هل 
اعتنقت  نظٍر  ُوجهة  كم  غيرت؟  رأيًا  كم  أعوام؟ 
بّدلت؟ كم مّرة قرأت فيها كتابًا قلب موازين  ثم 
رؤيتك لألشياء؟ أو عرفت شخًصا أدت عالقتك به 
مكانًا  زرت  أو  واملُعتقدات؟  األفكار  بعض  لنسف 
أزهارًا  وغرس  القدمية  أعماقك  في  احلرائق  أضرم 
أيًضا  اآلخرون  مختلف؟  بعطٍر  مكانها  جديدة 
شكالً  الذاتية  جتاربهم  اختالف  مع  لكن  مثلك 
والزفير؛  الشهيق  يُشبه  اآلراء  اعتناق  ومضمونًا، 
آخر  لتستنشق  تزفره  ثم  رأيًا  عقولنا  تستنشق 
لك  أن  تعتبر  ومثلما  حياتنا،  دورة  تستمر  كي 
حق التنفس دعهم أيًضا يتنفسون وتسامح مع 
ثاني أكسيد كربونهم ألنك أنت أيًضا تطلق ثاني 

أكسيد كربون لتعيش سواء شئت ذلك أم أبيت.

ماذا لو كان راأيك خاطئا؟

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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Tel.: 905.640.3600
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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

آالف  يكون  أن  ويستطيع  اجملتمع  تراقب  عينا  يكون  أن  للمرء  ميكن 
األفكار واآلراء عن كل ما يدور حوله ويخزنها كلها في عقله ولكن ماذا 
يعرضها  العقل  بالفكرة في خزانة  االحتفاظ  ذلك.  بعد  بها  سيفعل 
وحتامله  وانتماءاته  صاحبها  بجهل  تتأثر  أنها  إذ  واالنحراف  للتشوه 
وانحيازاته ومعلوماته اجملتزأة وتصوراته املسبقة. من هنا تأتي أهمية 
التعبير فمشاركة الفكرة مع آخرين ال تنقلها إلى أرض الواقع فحسب 
بل وتساعد صاحبها على ان يحددها بشكل أفضل ويصوغها ويطورها 

اآلخرين  أفكار  على  عقلي  انفتاح  هي  املنطوقة  الكلمة  عليها.  ويبني 
ووسيلة اخلوض في عاملهم، وهي أداة تبادل املعرفة واآللة التي من خاللها 

نتمكن من ممارسة حقوقنا اجملتمعية واإلنسانية في القبول واالعتراض. من هذا املنطلق واعترافا بأهمية 
التعبير كأساس في حتقيق العدالة والدميقراطية وحفظ األمن والسالم ألي مجتمع، مت االعتراف بهذا 
العاملي حلقوق اإلنسان والتي  املادة رقم 19 من االعالن  احلق كحق أساسي من حقوق االنسان مبوجب 
تنص على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل 
هذا احلق حريته في التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين، سواء على 
التعبير  بأية وسيلة أخرى يختارها. كما يصاحب حرية  أو  أو في قالب فني  أو مطبوع  شكل مكتوب 
أنواع اخرى من احلقوق مثل حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية. وفي يقيني أن 
هذه االشكالية هي معضلة جميع النظم العربية التي تتبع -على تفاوت درجاتها- سياسات القمع 
أن  والبطش بدال من  بالعنف  األفواه ومواجهة كل محاولة لالقتراب من مجالها السلطوي  وتكميم 

تسلك املسار الدميقراطي الذي تتبعه أغلب الدول املتطورة. 
ولهذا فان أبرز عالمات احلكم الديكتاتوري هي اختفاء الرأي االخر أو ما يعرف في لغة السياسة باملعارضة. 
ومهمة هذا الكيان السياسي الهام هي االشراف على العالقة التبادلية بني السلطة والشعب وضبط 
إيقاع احلكم وعملية إدارة البالد باالضافة إلى االشارة املستمرة إلى األخطاء واألوضاع والقرارات املغلوطة 
وبالطبع متثل  تنفيذها.  وآليات تساعد احلكومة على  أفكار إصالحية  واقتراح  تتخذها احلكومة،  التي 
وعدم  اخلبرة  ولكننا بسبب غياب  للسلطة.   السلمي  التداول  يزكي عملية  تنافسيا  املعارضة خيارا 
النضج السياسي الذي نعاني منه جميعا سلطة وشعبا ومعارضة على حد سواء، اصبحنا نهمش 
دور املعارضة احملوري واحليوي في حتقيق االستقرار اجملتمعي واصبحنا نهاجم بشكل تلقائي وحاد يصل 
إلى درجة العنف أحيانا كل من خالف أو اعترض أو ندد بالواقع القائم بدون النظر الى طبيعة معارضته 
السياسية  الساحة  ساد  الذي  السياسي  للتصحر  -وكنتيجة  أيضا  السلطة  أهدافها.  أو  بنيتها  أو 
لسنوات طويلة- اعترى أداءها اخللل والقصور. فلم تعد تعي دور املعارضة الضروري جدا والالزم لسالمة 
بنيتها ولتحقيق التوازن في سلوكها السياسي. إن دورنا كمواطنني وطنيني يحتم علينا أن ننفتح على 
االراء اخملتلفة وأن نعي أهمية الدور الذي تلعبه املعارضة في حتقيق االستقرار والسلم اجملتمعي وأن ندفع 
السلطة إلى القبول بوجود معارضة شرعية واعية نشطة تقوم بدورها الرقابي كامال وبحرية حتى ال 

يخرج مجتمعنا عن مساره الدميقراطي ويصنف في مصاف الدول الديكتاتورية.

حق التعبري واملعار�ضة 
عندما يصبح القانون طالءاً!

بقلم: عـادل عطيـة

في خضم املناداة بإصدار قانون حظر 
“إهانة الرموز الوطنية”، أتساءل..

أم:  “رموز”  تعبيراً:  أدق  أيهما 
“مشاهير”؟..

على  هم  من  القانون  يشمل  وهل 
رأس السلطة؟..

بعيداً  ـ  تاريخهم  في  البحث  وهل 
وكشف  ـ،  التاريخ  تزويرات  عن 
حق  في  جرمية  يُعد  حقيقتهم 

الوطن؟..
وهل يصبح القانون بذلك، طالءاً للتغطية، والتعمية، 

وتكرمي من ال يستحق التكرمي؟..
املُبّجل،  أهمها:  من  كثيرة،  معاٍن  الرمز،  لكلمة     
تصبح  املعاني  وبهذه  والنموذج..  األصل،  املُعّظم، 
إذا  ما،  إنسان  وصف  عند  دقيقة  غير  الرمز  كلمة 
إال  هو  ما  فكرنا،  في  قدسناه  الذي  أن  كتشفنا  ما 
شخص يرتدي أقنعة مزيفة من صنع رواة، وأقالم غير 

أمينة، ومغرضة!
من هنا، ليس أمامنا سوى استخدام تعبير “مشهور”، 
ملوقعه، وخدماته، دون التخلي عن إنسانيته التي قد 
ال  تكرمياً  الشهرة:  تعبير  ويصبح  وتخطيء،  تصيب 

تقديساً، ومغاالة!
فكم من مشاهير، مازالوا هكذا حتى اليوم في تراثنا 
من  اسُتعلنت  حقيقتهم  لكن  والقومي..  الوطني، 
قبل باحثني ثقاة ميلكون ضميراً مهنياً راقياً ومحايداً، 

أثبتوا لنا أنهم ال يستحقون حتى لقب بشر!
من ذلك، ما رواه املقريزي، بأن سيف »عمرو بن العاص« 

سفك دماء السكندريني في مشهد 
املوقع  هذا  أرض  وعلى  مريع،  دموي 

الدموي أقام بناء مسجد الرحمة!
   وما رواه املقريزي، أيضاً، في كتابه 
“اخلطط” عن “امللك الصالح”ـ  والذي 
اسمه  املترو  محطات  احدى  حتمل 
على  اسماً  يكن  لم  أنه  يؤكد:  ـ، 

مسمى!
عن  رينو،  املستشرق  كتبه  وما 
»صالح الدين األيوبي«، بأنه كان رجالً متعصباً لدرجة 
أنه لم يكره النصارى كأفراد، بل كان يكرههم كأمة!

   وما قاله الشيخ اجلبرتي عن سليمان احللبي، قاتل 
أرباب  ومن  أهوج،  افاق  أنه  “كليبر”،  الفرنسي  القائد 
السوابق، وليس بطالً كما يدعي مزيفي التاريخ. كما 

أنه كان هارباً من العدالة السورية في عدة جرائم!
ايدي  على  فودة  فرج  مقتل  حادث  في  ننسى،  وال 
اجلماعات اإلسالمية، أن الشيخ محمد الغزالي، لم 
فرج  كفر  الشرعي  الفقهي  احلكم  حيث  من  ينكر 

فودة، واستحقاقه للقتل!
    االسماء كثيرة، ومذهلة، ال تسعها الكتب.. لكنها 
يصاب  العقل  جعل  على  قادرة  تكون  ـ،  ذُكرت  لو  ـ 

بالدوار، وجعل القلب ينز أملاً باستمرار!
   ان القانون الذي يستحثون أنفسهم على إصداره، 
هم  من  كل  أيضاً،  يشمل،  لم  ان  ـ  عواره  يكمن 
يُجّمل  قد  الذي  كالطالء،  أنه  ـ  سيادي  منصب  في 
نتاج  من  هم  الذين  هؤالء  أمثال  من  ويُكثر  القبيح، 

تاريخ مزّور!

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
نتــحدث العــربيـــــة

 دوال أندراوس 

                 

الرحلة �ضاملة 

تذاكر الطريان 

ذهاب وعودة 

واالأنتقاالت 

ووجبات واإقامة يف 

اأفخم الفنادق

القاهرة : أديرة مصر القدمية 
األسكندرية : أديرة وادي النطرون ودير مارمينا 

أسوان : كاتدرائية اسوان ومعبد الفيلة ومعابد ابو 
سمبل و ادفو وكوم امبو باإلضافة إلي رحلة نيلية 

األقصر : وادي امللوك و معبد حتشبسوت ومعبد الكرنك 
ودير مارجرجس بالرزيقات ودير األنبا باخوم أب الشركة

البحر األحمر : الغردقة وأديرة األنبا أنطونيوس واألنبا بوال 

من م�ضر دعوت اأبني

 رحلة العائلة املقد�ضة 
              اإيل م�ضر

يف الفرتة من 3 - 17 فرباير 2018 ب�ضعر 2590 دوالر كندي
الرحلة ت�ضمل :

Discount Holiday Center
4168 Finch Ave. E., #G52, Toronto, Ontario M1S 5H6

Tel: 416-754-3114
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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.

سوق التجاري
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 toronto real estate Board اعلنت 
أن 263,420  قدم مربع قد مت إيجاره في 
اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي 
و التجاري و املكاتب وذلك خالل شهر 
بانخفاض قدرة  ذلك  و   , اكتوبر 1917 
الفترة  بنفس  مقارنة  املائة  في   27.7
زيادة  مالحظة  مع  املاضي.  العام  من 

فى اسعار االيجار ملعظم القطاعات.
اما من حيث املبيعات، فقد شهد السوق انخفاض املبيعات قدرة 18.8 في املائة مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي، وتفاتت االسعار حسب اجملال.
.

Leased Square Feet Average Lease Rate

 Oct. 2017  Oct.
2016 Change %  Oct. 2017 Oct. 2016 Change %

Industrial 176,196 308,942 -43.00% Industrial  $8.27  $7.02 17.70%

Commer-
cial 29,981 30,407 -1.40% Commer-

cial  $21.55  $22.41 -3.80%

Office 57,243 25,010 128.90% Office  $17.51  $13.81 26.80%

Total 263,420 364,359 -27.70%

)Sales )Price Disclosed .Avg. Sale Price Per Sq. Ft

 Oct. 2017  Oct.
2016 Change %  Oct. 2017 Oct. 2016 Change %

Industrial 12 26 -53.80% Industrial  $142.40  $102.09 39.50%

Commer-
cial 33 28 17.90% Commer-

cial  $394.00  $244.62 61.10%

Office 11 15 -26.70% Office  $457.90  $218.16 109.90%

Total 56 69 -18.80%
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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
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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 
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عامل العقارات

هناك ثالث حاالت مختلفة يكون عليها سوق العقارات اما ان يسمى بسوق البائع او بسوق املشترى او يكون متوازنا. 
ويسمى بسوق البائع عندما يكون للبائع اليد العليا في التحكم في عملية البيع والشراء مبعنى يكون املعروض من 
الوحدات العقارية اقل من املطلوب اى ان هناك مشتريني كثيريني يتنافسون على شراء عدد قليل من الوحدات ومن 
أقصى عالماته هو ان تباع الوحدات العقارية بأكثر من سعر العرض و تظهر فيه عروض الشراء املتعددة للوحدة الواحدة 
العقار.  باملزايدة بني املشتريني على شراء  الى حتديد يوم تتم فية عمليه شبيهة  العقارية  املبيعات  وقد يلجأ مندوب 
والعكس في حالة سوق املشترى حيث يكون املعروض من العقارات اكثر من الطلب ويالحظ فية ان عملية العرض تأخذ 
وقتا كبيرا حتى يتم بيع البيت ومن اقصى عالماته ان يعرض العقار اكثر من مرة حتى يتم بيعه او تلغى عملية البيع. 
ام احلالة الثالثه اى التوازن فهى ان يكون املعروض مناسبا لعدد املشترين وهى احلالة الوسط بني سوق البائع وسوق 
املشترى. ويبدو سوق العقارات االن انه في حالة توازن بينما يتوقع الكثيرين ان يكون الربع األول من عام 2018 سوقا 

للمشتريني.
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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.

سوق البـــائع وسوق املشــــترى
اإعداد: اإدوارد يعقوب

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319



ال�صبت 2 دي�صمرب 2017 - ال�صــنة الرابعــة -  العــدد الثاين بعد املائة

صحيفة: “أخبار احلوادث”، املصرية.
ال مفر من السجن

قوية  ضدي  »األدلة  حملاميه:  باالختالس  متهم  قال 
جدأً، لكنني أملك نصف مليون جنيه، فهل تعتقد 

انك تستطيع تبرئتي؟«
لن  انك  وهو  واحداً،  أمراً  لك  »اضمن  احملامي:  اجابه 

تدخل السجن ما دمت متلك هذا املبلغ«.
السجن  الرجل  دخل  فقد  فعالً،  حصل  ما  وهذا 

معدماً.

مجلة: »تامي«
املاس من اجملاري

سعى خيميائيو القرون الوسطى الى حتويل املعادن 
ابحاث  »مختبر  في  علماء  لكن  ذهباً،  اخلسيسة 
هذا  في  بّزوهم  واشنطن  في  االمريكية«  البحرية 

املضمار عندما حّولوا غاز اجملاري املاساً.
املتوهجة عادة عندما  االملاسية  البلورات  وتتشكل 
تتعرض جوامد عضوية حلرارة وضغط هائلني. ولكن 
بالكربون.  غني  غاز  من  أيضاً  استخراجها  ميكن 
عليه  احلصول  البحرية  مختبر  يستطيع  ما  وهذا 
املياه  ملعاجلة  معمالً  جتاور  فمنشآته  بسهولة، 
امليثان  غاز  ألف متر مكعب من  يوّلد 368  املبتذلة 

يومياً .
الغاز  هذا  يوصل  انبوباً  بتلر  الكيميائي جاميس  مّد 
الى اخملتبر وأمّر عّينه منه فوق ُسليك من التغستني 
يّتقد بحرارة 2200 درجة مئوية. ولشد ما ُسّر عندما 
ظهر امامه غشاء متألليء من األملاس االصطناعي. 
امليثان،  من  الكربون  ذرات  حررت  الالفحة  فاحلرارة 

فترّسبت طبقة فوق طبقة في مناذج بّلورية.
وجتار  الصاغة  ألباب  بتلر،  “صخور”  تسلب  لن 
اجملوهرات؛ ألن اكبرها ال يتخطى اجزاء من املليمتر. 
في  استخدامها  ميكن  الصلبة  البلورات  هذه  لكن 
صنع ادوات وآالت ال تبلى وعدسات منيعة ال تُخدش 

ورقائق كمبيوتر من الطراز املمتاز.
ويقول بتلر: “الغاز مجاني، واملدد غير محدود”.

صحيفة: »باري ماتش«، باريس
املعرفة كنز ال ينضب

زهيدة  هي  كم  لك  تبني  قراءاتك  ازدادت  كلما 
الكتب  كل  قراءة  على  تقدر  لن  بانك  ثق  معرفتك. 
انام  انا  مطالعتها.  لك  تتسنى  لن  روائع  ثمة  وان 
صباحاً  الرابعة  في  وانهض  ليلة،  كل  ساعات  اربع 
األكل.  أو  احلالقة  اثناء  احياناً  واقرأ  ساعتني،  فاقرأ 
اشتري  آن.  في  والتكلم  القراءة  امكاني  وفي 
طبعات رخيصة ألنها عملية أكثر. وأحب ثني زوايا 
بالكتب  التمتع  حرية  لنفسي  واطلق  الصفحات 

على هواي.

  صحيفة: »نيويورك تاميز«
النوم عدو الكذب

نوم  في  غارقاً  تكون  عندما  انك  يوماً  الحظت  هل 
هنيء ويرن جرس الهاتف يطالعك دائماً من الطرف 

اآلخر من يقول: »هل ايقظتك«.
منط  وفق  للحال  جتيب  انك  أيضاً  حظت  ال  وهل 
منذ  مستيقظ  فانا  ابداً،  »ال،  يتغير:  ال  الكذب  من 

ساعات«.
لست ادري ألي سبب يُنظر الى النوم املسالم كعمل 
دنيء، الى حد أن الناس يستحيون من االعتراف به 
على الهاتف. وكيف يعرف املتكلم دائماً انه ايقظ 

ضحيته؟
   لقد ايقظني الهاتف مئات املرات خالل عشرات 
فيها  يعرف  لم  واحدة  مرة  اذكر  ولست  السنني، 

املتكلم للحال انه ايقظني.
   انا اعتقد ان السؤال: »هل ايقظتك« صيغ بخبث 
ضحيته.من  على  نفسياً  تفوقاً  املتحدث  ليمنح 
الواضح انه يدرك انه ايقظك، فلماذا يسأل اذا؟ في 
وسعه ان يتصرف كإنسان متمدن فيقول: »آسف، 
ساتصل الحقا عندما تفيق« ثم يقفل اخلط لكنه 
بدال من ذلك ينتهز الفرصة فيخضعك الستجواب 

مذّل، وهو يعرف انك ستكذب.
يعكس  النوم  شأن  في  الكذب  الى  النزوع  هذا     
اعتقاداً قدمياً مبنافع النهوض باكرا. وكان السياسي 
والكاتب والعالم االمريكي بنجامني فرنكلني )1706 
بالنوم  مقرونا  املبكر،  النهوض  ان  يعتقد   )1790 ـ 
ومن  وحكيما.  وغنيا  سليما  املرء  يجعل  املبكر، 
االمثال الشائعة ان العصفور املبكر يعثر على ديدان 
يظلون  الذين  من  كثيرين  ان  في  شك  وال  للطعام 
بالذنب  يشعرون  صباحا  السادسة  بعد  نائمني 
ألنهم نعموا بدفء الفراش بدال من ان يسعوا الى 

رزقهم.
بيد ان ذلك ال يبرر انكار الناس كونهم نائمني عندما 
يبرر  ال  كما  فجراً.  الثالثة  في  الهاتف  يوقظهم 

السؤال احملتوم: »هل ايقظتك؟«.
قد يجدر بك أن جتيب: »الثالثة فجراً؟ انت متزح! فانا 

مستيقظ منذ منتصف الليل«.
غير ان اجلواب الذكي لن يخرج من ذهن افاق فجأة. 
املتكلم  يُعدم  فلن  محكما،  جوابك  جاء  وان  حتى 
اختلط  التي  العمة  كتلك  ازعاجه،  بها  يبرر  ذريعة 
صوتها بدموعها وهي تخبر ان العم وقع عن السلم.
اجلميع  اهلل!  معاذ  توقظني؟  “انت  نكذب:  وهكذا 

مستيقظون هنا، أربعا وعشرين ساعة في اليوم”.

صحيفة: »فيزان«، البرازيل
مكنسة الشواطيء

ومجالس  السابحني  تواجه  التي  الكبرى  املشكلة 
نهاية  بعد  السياحية  املنتجعات  ومديري  البلديات 
على  ترمى  التي  النفايات  هي  مشمسة،  أسبوع 
طريقة  هناك  تكن  قريبلم  وقت  وحتى  الشاطيء. 
فيها  ترمى  التي  بالسرعة  الشواطيء  لتنظيف 
بالج  التراكتو  بواسطة  احلل  واآلنتوافر  األوساخ. 
2000 وهي عربة آلية تستطيع ازالة النثار املتراكم 
على  النظافة  غاية  في  وجعله  الشاطيء  على 
سطح األرض وحتته. ويبلغ وزن “اجلرارة” ثمانية اطنان 
الساعة  في  كيلومترات  ثالثة  بسرعة  تسير  وهي 
منظفة الرمل الى عمق يراوح بني 15 و 20سنتيمترا. 
واحلجار  البحرية  املتنوعة، كاإلعشاب  النفايات  اما 
ادوات  فتلتقطها  واالوراق،  الفارغة  والزجاجات 
ملحقة ترّكب في التراكتوبالج وميكن ابدالها. وفي 
مقدم اجلرارة “لبادات” دّوارة تسمح لها بالعمل على 
الرمل الرطب أو اجلاف. وفي املؤخر مشط ميحو آثار 
برش  التنظيف  عملية  وتكتمل  األربع.  العجالت 

مبيدات بغية قتل اجلراثيم في الرمل.
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صحيفة: »فيها«، البرازيل
دروس في البيئة

في البرازيل عدد متنام من املدارس واجلامعات التي 
الطالب  تعلم  البيئة،  في  ميدانية  دروساً  تعطي 
احملافظة  وسبل  الطبيعة  اإلنسان  يتلف  كيف 
في  لوبينسكا«  هيلينا  »معهد  ويستخدم  عليها. 
ريسيف نهر كابيباريب امللّوث اجلاري على بعد 200 
سا  بربارة  وتقول  لالختبار.  حقالً  اجلامعة،  من  متر 
وحدها  امازونيا  »ليست  عاماً:   12 وعمرها  بارتيو 
النهر  تلّوث  مصادر  الفتاة  وحتدد  لالتالف«  معرضة 
املنازل.  املدينة، مجاري  أوساخ  الصناعية.  النفايات 
ويسير الطالب في شوارع ريسيف مطالبني العمدة 
بسن قوانني وقائية. وايقظت مدرسة “نوفا لورنسو 
كاستانهو” في سان بولو اهتمام الطالب مبناهضة 
قتل الدالفني واحليتان. وعمدت جامعة “اوبجيتيفو” 
وهي كبرى جامعات البرازيل وتضم 170 ألف طالب 
علوم  في  مقررا  منهاجها  تضمني  الى  كلية.  و97 
دي  ريو  بوالية  ريس  دوس  انغرا  في  والبيئة  البحار 
جانيرو. وقد غطس الطالب الى اعماق البحر ملراقبة 

“املرجان الدماغي” النادر املهدد باالنقراض.
   

مجلة: »النشـــرة«، اللبنانية.
البلل والزكام

ينتقل  الزكام  أن  اجلراثيم  علم  صف  في  درسنا 
يحمله.  شخصاً  تصافح  كأن  الفيروس،  مبالمسة 
وطمأننا األستاذ إلى أن خروجنا حفاة مبللي الشعر 
لن يتسبب في اصابتنا بالزكام.فانبرى أحد الطالب 
املعلومات  هذه  بكتابة  تكرمت  هال  »أستاذ،  قائالً: 

وتوقيعها؟.. أريد أن أرسلها إلى أمي«.

صحيف: »االكسبرس«، فرنسا
دالل فرنسي

احليوانات  لعدد  القياسي  بالرقم  فرنسا  حتتفظ 
عدد  ضعفي  من  اكثر  أي  مليوناً،   35 وهو  املدللة 
املنازل.  في  منها  املئة  في   55 الفرنسيني  االوالد 
كل  في  )واحد  كلب  10ماليني  العدد  هذا  ويشمل 
اربعة  )واحدة في كل  بيوت( 7.5 ماليني قطة  ثالثة 
بيوت(. وتأكل هذه احليوانات االليفة من اللحم اكثر 
مما يستهلكه االسبان اجمعون. وينفق الفرنسيون 
واحدا في املئة من موازنتهم البيتية على احليوانات 

املدللة، مبا تخطى السبعة مليارات يورو.
من  اكثر  البيطريني  االطباء  عدد  زاد  باريس  وفي     
وافتتحت  املاضية،  السنوات  الست  في  ضعفني 
مركز  مع  ونهاراً،  ليالً  اخلدمة  تؤمن  عيادة   40
الفحص  كلفة  تراوح  )سكانر(  الدقيق  للتصوير 
اسعاف  وُجهزت سيارات  يورو.   850 ـ   500 بني  فيه 
خلدمة  اجرة  سيارات  اآلن  وهناك  للحيوانات. 
للكالب  الفيزيائية  للمعاجلة  مركز  وثمة  الكالب. 
والقطط يؤمن نشاطات مائية ومتارين على سجاد 
بدانة  ازدادت  التي  املدللة  للحيوانات  متحرك 
لطول تكاسلها. وتنتج مصانع مأكوالت احليوانات 
املدللة أصنافاً تتضمن سمك السلمون والقريدس 
)اجلمبري( وسمك موسى وحلم طائر التدرج. وتؤمن 
في  بالكالب  تهتم   ، حاضنة  متخصصة  وكاالت 
مقابل 9 يورو في الساعة. أي بالبدل ذاته الذي يدفع 

حلاضنة أوالد!
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رفض طلب زوجني مسيحيني بتبني طفل 

بسبب أرائهم حول احلياة اجلنسية

البرتا  مقاطعة  مسيحيني  زوجني  أتهم 
طلبهم  لرفضها  ضدهما  والتمييز  بالتحيز 
زواج  في  الدينية  إرائهم  بتبني طفل بسبب 
املثليني والهوية اجلنسية ، وقال الزوجني أنهم 
قدموا طلب العام املاضي لتبني طفل وجنحوا 
من  املطلوب  التعليمية  الدورات  جميع  في 
االباء حضورها لتبني أطفال ، ولكنهم قابلوا 
مشاكل عندما أجابوا علي أسئلة حول احلياة 
املثليني  زواج  يقبلوا  أنهم  وقالوا  اجلنسية 
هذا  علي  يوافقون  ال  ولكنهما  قانوني  كأمر 
علي   املشرف  أن  وقالوا  خطأ  انه  ويعتقدون 
معتقداتهما  أن  لهما  أوضح  احلاالت  تقصي 
ال  اجلنسية  باحلياة  يتعلق  فيما  الدينية 
هو  هذا  وأن  التبني  عملية  شروط  مع  تتفق 
برفض طلب  البرتا  الرسمي حلكومة  املوقف 
جميع  يعاملون  انهم  الزوجني  وقال   ، التبني 
اجلنسية  للحياة  رؤيتهم  وان  بإحترام  الناس 
تقول أن االطفال اليستطيعون اختيار احلياة 
يصبحون  حتي  يستكشفوها  او  اجلنسية 
بالغني ويتزوجون وإن معتقداتهم الدينية لن 
تؤثر علي اهليتهم لتوفير منزل سعيد وآمن 
للحريات  العدالة  مركز  قدم  وقد   ، لطفل 
عن  بالنيابة  قضائية  دعوي  السياسية 
الزوجني ملراجعة قضائية لقرار رفض التبني ، 
وقال رئيس املركز أن هذا القرار ينتهك حقوق 
الزوجني مبوجب ميثاق احلقوق واحلريات وسوف 

تُنظر هذه الدعوي اخلريف املقبل.

سيختبر سكان كندا هطول أمطار أعلي 
من املعدل الطبيعي هذا الشتاء وستكون 
كندا  عبر  املعتادة  من  أقل  البرودة  درجات 
وعموما سيكون هذا الشتاء متغير األمناط 
وكيبيك  أونتاريو  ملقاطعتي  وبالنسبة   ،
سيكون فصل الشتاء بهما كالسيكي مع 
والتي ستحضر  الثلجية  العواصف  بعض 
عبر  الثلوج  من  املعتادة  من  اكثر  كميات 
أيضا  وهناك  واجلنوبية  الوسطي  املناطق 
املتجمدة  االمطار  من  متزايداً  تهديداً 
وسيكون   ، اجلنوب  عبر  االحيان  بعض  في 
تورنتو  منطقة  في  الشتوي  الطقس 
 2008 و   2007 عام  لشتاء  مماثل  الكبري 
الي  الثلوج  والذي جلب كميات كبيرة من 
غرب  شمال  وعبر  الدولي.  بيرسون  مطار 
من  اقل  البرودة  درجات  ستكون  أونتاريو 
هادئة  اوقات  هناك  ولكن ستكون  املعتاده 
منتصف  في  الطقس  في  اعتدال  مع 
كولومبيا  بريتش  مقاطعة  وفي  الشتاء. 
كان  كما  قاسي  فيها  الشتاء  يكون  لن 
العام املاضي وخصوصاً في بعض املناطق 
بالقرب من الساحل ويتوقع ان تكون درجات 
في  املعتاد  من  وأبرد  كاملعتاد  فيها  احلرارة 
وستواجه   ، البالد  من  الشرقي  النصف 
في  شتوي  طقس  أقسي  براري  منطقة 
البالد مع درجات برودة حتت املعتاد وسقوط 
كميات كبيرة من الثلوج في أغلب املناطق 
خصوصا في اجلنوب وبينما قد تتغير هذه 
ما  عن  أولية  فكرة  هذه  تكون  التوقعات 

ستشاهده كندا خالل موسم الشتاء.

فصل شتاء 
بارد جدا عبر كندا

أونتاريو تعوض الطالب املتضررين 
من وقف الدراسة في الكليات وتعلن 

انتهاء االضراب وعودة الدراسة

الكليات  طالب  علي  أونتاريو  حكومة  عرضت 
واملعلمني  االساتذه  أضراب  إنتهاء  بعد  إختيارين 
الذي أستمر خمسة أسابيع، وهو أما أن يكملون 
او  الباقية  الفترة  في  املكثف  الدراسي  الفصل 
لهم  تعيد  وسوف  الفصل  هذا  من  ينسحبوا 
مصاريف هذا الفصل الدراسي بالكامل. وقالت 
الطالب  إن  املقاطعة  في  العالي  التعليم  وزارة 
أيضا سوف يكون لديهم أسبوعني ليقرروا ما إذا 
ارادوا االستمرار او االنسحاب من الدراسة. وقالت 
 500 مبلغ  لتلقي  مؤهلني  الطالب  أن  احلكومة 
دوالر تعويضا لهم عن التكاليف الغير متوقعة 
رعاية  رسوم  مثل  االضراب  خالل  تكبدوها  التي 
االطفال أو تذاكر احلافالت او القطارات وااليجار. 
هذا وقد عاد 12000 من االساتذة واملستشارين 
بعد  عملهم  الي  املكتبات  وامناء  واملدربني 
أكتوبر بعد قيام  يوم 15  بدات منذ  فترة إضراب 
 19 االحد  يوم  تشريع  بتمرير  أونتاريو  حكومة 

نوفمبر يفرض عليهم العودة الي أعمالهم.

جاسنت ترودو يتحدث عن العنف ضد النساء

أدلي رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو  ببيان يوم السبت  
العنف  للقضاء علي  الدولي  »اليوم  وهو  نوفمبر   25
ضد النساء«، وقال أن الرجال يجب أن يقوموا مبجهود 
أكبر لينهوا أعمال العنف ضد النساء والفتيات ودعا 
ذلك إنتهاك حلقوق االنسان، وقال أن الرجال يحتاجون 
تصرفاتهم  عن  ورفقائهم مسؤولني  هم  يكونوا  ألن 
التي هي ضد احترام حرية وأمن النساء ، ودعا الرجال 
القيادات  ويعززوا  النساء  حقوق  عن  يتحدثوا  ألن 
النسائية في كل مجاالت اجملتمع ويقفوا ضد العنف 
يؤثر  اجلنس  نوع  علي  القائم  العنف  أن  أيضا  وقال   ،
بشدة علي النساء امللونني ونساء الشعوب االصلية 
معا   نحن  وقال   ، املنخفض  الدخل  ذوات  والنساء 
التي تسمح  املساواة  وعدم  التحيز  نتحدي  ان  يجب 
باستمرار أعمال العنف ضد النساء ولكي نغير هذا 
يجب أن نبحث ونستمع بنشاط ألصوات وأحتياجات 
النساء خصوصا املهمشني منهم. وتأتي تصريحات 
إدعاءات  فيه  أنتشرت  وقت  في  هذه  ترودو  جاسنت 
مجاالت  في  اجلنسي  السلوك  سوء  من  واسعة 
عشر  اثنتي  من  أكثر  قامت  وقد  وفنية  سياسية 
وكالة متثل املوهوبني واملمثلني والعاملون في صناعة 
تكون  أن  يجب  انه  فيه  يقولون  بيان  باصدار  الترفيه 
السلوك  هو  ما  بوضوح  حتدد  للسلوك  قواعد  هناك 
التي تترتب علي من يرتكبها  الغير الالئق والعواقب 
تدق  وندسور  جامعة  في  حديثة  دراسة  نشرت  وقد 
ناقوس اخلطر ألعمال العنف التي تتعرض لها النساء 
الرعاية  ومقدمي  املمرضات  من  الصحة  قطاع  في 

اخلاصة والعاملني في مجاالت اخري.

رئيس  فوكس  فيسينت  السابق  املكسيك  رئيس  حذر 
في  بلدنا  عن  تتخلي  ال  وقال  ترودو  جاسنت  كندا  وزراء 
محادثات النافتا لتكون »يهوذا« العصر احلديث وان هذا 
سيكون خطأ ، وقال الرئيس املكسيكي السابق هذا في 
حديثه مع وكالة أنباء »سي تي في«، وقال أنه لن يكون 
إذا قررت كندا أسقاط املكسيك من  هناك نتائج جيدة 
حساباتها في سعيها نحو إتفاق ثنائي جتاري مع الواليات 

املتحدة وفي أعتقادها أن دونالد ترامب سيتساهل معها أو أن االتفاق التجاري بينهما سيكون 
أسهل ، واستعار الرئيس املكسيكي السابق في حديثة موقف تلميذ السيد املسيح يهوذا الذي 
خان سيده وباعه بثالثني من الفضة ، وقال عن ترودو »إنه قد يكون مثل يهوذا يتخلي عنا ويذهب 
مع الواليات املتحدة ويتركنا جانبا« وقال أنه يحذر ترودو ويحذر كندا بعدم النجاح في هذا ، وأضاف 
ملتزمة  انها  عن  مراراً  أعلنت  قد  الكندية  احلكومة  وكانت   ، املكسيك  بدون  أفضل  تكونوا  لن 
الغريبة  ادلوا ببعض التصريحات  اتفاق »نافتا« ومع ذلك فإن الكنديني  الثالثي لتجديد  بالعمل 
وأقترح بعض املسؤولني الكنديني بانهم منفتحون لالتفاق علي صفقات جتارية ثنائية او ثالثية 
السابق  وزراء كندا  رئيس  وكان  أخري  او  بواحدة  يقوم  قد  أنه  ترامب  دونالد  وقال   ، أية حال  علي 
ستيفن هاربر قد أيد االتفاق الثنائي وقال أن لدي ترامب عدد قليل من الشكاوي علي التجارة مع 
كندا ، ووجد بعض املسؤولني االمريكيني انه أمر محير ان تظل حكومة كندا تهتم للتوصل الي 
إتفاق ثالثي ، وقد دعا فيسينت فوكس الرئيس دونالد ترامب بانه مدمر ويؤلب أمريكا ضد العالم 

وقال ال يوجد ضمان علي أي حال أن يكون ترامب متساهال في املفاوضات التجارية مع كندا.

إدارة املدارس العامة في تورنتو 
تصوت إلنهاء وجود ضباط الشرطة فيها

صوت مجلس أمناء املدارس العامة في تورنتو، باملوافقة 
يضع  والذي  فيها  الشرطة  وجود  برنامج  إلغاء  علي 
عشرات من ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي 
في املدارس عبر تورنتو. وكان اجمللس قد أدخل هذا البرنامج 
عام 2008 بعد مقتل الطالب في الصف التاسع جوردون 
وقال  عاما.   15 العمر  من  يبلغ  وكان  ناري،  بطلق  مانرز 
رئيس مجلس امناء املدارس روبني بيلكي في بيان له إننا 
أستمعنا الي أصوات املهمشني الذين لم نسمع منهم 
من قبل من الطلبة وكان كالمهم واضحاً وعالي بأن هذا 
البرنامج غير مرغوب فيه من عدد كبير من الطالب، وهو 

يشعرهم بعدم االرتياح والرهبة ولهذا كان علينا أنهاء هذا البرنامج في جميع املدارس العامة 
في تورنتو. وهلل لهذا القرار النشطاء من جماعة »حياة الفرد االسود مهمة«، والتي تدافع عن 
حقوق االفراد السود وقالوا أنهم شعروا بالراحة إللغاء هذا البرنامج الذي أستمر عشر سنوات. 
ولكن الغاء هذا البرنامج أثار بعض التساؤالت حول دوافع اجمللس حيث أن التقارير تفيد بأن أغلبية 
املشاركني لديهم إنطباعات إيجابية عن البرنامج وقال رئيس شرطة تورنتو، »مايك ماكورماك«، 
الشرطة  وأن ضباط  ممارسات سطحية  التصويت فهو  وأما  البرنامج  أستمرار  تؤيد  البيانات  أن 
أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من هذه اخلطوة ، وانهم كانوا مخلصني جدا ومتعاطفني مع الشباب 
ويحاولون كسر حواجز اخلوف بينهم وبني الطالب. وقال رئيس الشرطة أعتقد أن أدارة املدارس في 
تورنتو سوف تندم علي هذا القرار في وقت ما ، ومن ناحية أخري قال مجل إدارة املدارس العامة  
القضايا املشتركة  تورنتو بشأن  العمل مع شرطة  يواصلون  يزالوا  البرنامج ال  الغاء  انهم رغم 

وايضا من املتوقع ان تستمر املدارس الكاثوليكية  في هذا البرنامج.

زعيم املكسيك السابق 

يقول جلاسنت ترودو .. »ال تكون مثل يهوذا«

أعتقال 44 من املتظاهرين في مدينة كيبيك

في  للعنصرية  املناهضني  املتظاهرين  أعداد  املتطرف  اليمني  أنصار  من  املتظاهرين  أعداد  فاقت 
كيبيك يوم السبت 25 نوفمبر واعتقلت الشرطة أكثر من 40 شخص في محاولة لضبط كال 
ذلك حتالف  في  مبا  ميينية متطرفة  400 شخص من جماعات  و   300 بني  ما  وقد سار   ، اجلانبني 
به  يعقد  كان  الذي  املؤمترات  مركز  الي  الذين ساروا وسط جو ممطر  ميوت  ال  وحتالف  العاصفة 
اجتماع سياسي للحزب الليبرالي احلاكم، ووقف املتظاهرون خارج مركز املؤمترات يرفعون شعارات 

»كيبيك ألهل كيبيك«. وقال أحد زعماء هذه اجملموعات 
»أننا لن نسمح لهذه احلكومة الليبرالية باربع سنوات 
أخري وأن هذه احلكومة حتتقر الشعب« ومنظمة ال ميوت 
املؤيدين عبر كيبيك  لها شريحة واسعة من  اليمينية 
وهي تري أن االسالم املتطرف يهدد ثقافة كيبيك  ،واتهم 
بتسامحها  كيبيك  حكومة  اليمينية  احلركات  زعماء 
أن  وقالوا  لالقليات  الثقافية  املمارسات  مع  الشديد 
اجلماعي«،  »االنتحار  من  نوع  هي  الثقافية  التعددية 
وعارضوا كذلك اللجنة التي كلفتها احلكومة بدراسة 
النظام العنصري في املقاطعة. هذا وقد قام حوالي 250 

أن حتدث  وكادت  باالجئيني«.  »مرحبا  تقول  الفتات  وحملوا  املتطرف  لليمني  فرد مبظاهره مضادة 
مشادات بني اجلانبني لوال تدخل الشرطة التي القت القبض اوال علي 22 فرد وصادرت ما بحوذتهم 
أخر   فرد   24 القبض علي  الشرطة  القت  فترة  وبعد  بها مواد غير معروفة  وزجاجات  من عصي 
لعدم أتباعهم االوامر بالتفرق وفي وقت الحق استخدمت الشرطة الغاز املسيل للدموع لتفريق 

املتظاهرين الذين بدأوا في القاء كرات ثلجية علي الشرطة.
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ميكروويفات متألقة:
لكي جتعل اجلزء الداخلي من امليكروويف يلمع، 
وأضف  باملاء  )نحو كوبني(  ثلثي سلطانية  أمأل 
احلامض  الليمون  عصير  من  كبيرة  ملعقة 
)البلدي( ضع السلطانية داخل امليكروويف وقم 
واحدة  دقيقة  ملدة  العالية  للدرجة  بتسخينه 
الداخلي بقطعة من القماش  ثم امسح اجلزء 

نظيف رطبة.
احملافظة على نظافة أحواض الغسيل:

ـ تخلص من الروائح واجلراثيم بوضع 3 مالعق 
كبيرة من صودا الغسيل داخل حفرة السدادة، 

يعقبها دفق بطيء من املاء الساخن جداً.

استخدم  متألق،  غسيل  حوض  أجل  من  ـ 
الصوديوم  بيكربونات  من  كبيرة  مالعق   4
)البيكربوناتو( املمتزجة بلترين من املاء الساخن 

)8 أكواب(.
حقائق بشأن )املبرد( الثالجة:

كل  وابعد  تنظيفها،  قبل  الثالجة  أطفيء 
متسح  عندما  ستلمع  الثالجة  إن  األطعمة. 
اخلل  أو  اجللسرين  في  مغموسة  بقماشة 

األبيض.
بعد التنظيف، اشطف دائماً جيداً باستخدام 
املاء الساخن، واترك باب الثالجة مفتوحاً إلى أن 

جتف متاماً من الداخل.

العـــائلــــــة 10
التقدم  بصدد  أو  عمل،  عن  تبحث  كنت  إذا 
الهامة  النقاط  معرفة  فيفيدك  جديد  لعمل 

التي تساعدك على النجاح في مسعاك.
ووسائل البحث عن عمل كثيرة، مادمت تسعى 
نصب  واالستمرار  النجاح  هدف  وتضع  بأمانة، 

عينيك.
وميكنك أن تبحث عن عمل بطرق عديدة منها 

مثالً:
بالصحف  الوظائف  عن  اإلعالنات  قراءة  ـ 

واجملالت.
احملالت  أبواب  على  تلصق  التي  اإلعالنات  ـ 

واألماكن التي تريد شباباً للعمل.
ـ معرفة أماكن معينة تطلب عاملني من حني 

آلخر، أو كل فترة.
العمل،  بطلب  اخلاصة  االستمارات  ملء  ـ 
أو  أو الشركات  وتقدميها في بعض املؤسسات 

املدارس أو الهيئات.
ـ عن طريق أحد األصدقاء أو املعارف أو األقرباء 
إذا كان لديهم عالقات مع أصحاب أعمال، مع 
احلرص على توفر املؤهالت التي يطلبها صاحب 
قام  الذي  الشخص  يُحرج  ال  حتى  العمل، 

بالوساطة أو باملساعدة.
البحث عن  نحو  بجدية  أن تسعى  املهم،  ومن 
طول  من  اليأس  أو  امللل  يصيبك  فال  العمل، 
فرصة  تأتيك  أن  تنتظر  وال  االنتظار،  أو  البحث 
بنفسك  تبحث  أن  البد  بل  بابك،  وتدق  العمل 
الذي يناسب مؤهالتك ومعلوماتك  عن العمل 

وإمكانياتك.
في  عليك  يجب  العمل،  عن  بحثك  رحلة  في 
استعدادك  ومدى  إمكاناتك  تعرف  أن  البداية، 
يرفضون  أشخاص  فهناك  بالعمل،  للقيام 
يُرهقوا  أن  من  خوفاً  العمل،  فرص  من  الكثير 
بهذا العمل، أو خوفاً من قضاء ساعات طويلة 
البحث عن عمل  البداية في  فيه، فيبدأون من 

مريح!
اخلالية  الوظائف  إعالنات  متابعة  على  داوم 
باألوراق  دائماً  بالصحف واجملالت، وكن مستعداً 
ما  إذا  حتى  الشخصية،  وبالصور  بك،  اخلاصة 

وجدت فرصة مناسبة، تقدم أوراقك مباشرة.
عليك  تنطبق  املطلوبة  الشروط  أن  من  تأكد 
تتعرض  ال  وحتى  وقتك،  تضيع  ال  حتى  فعالً، 

للحرج أو رفض طلبك.
عن  بحثك  أثناء  في  قدراتك  تنمية  في  استمر 

عليه  حصلت  ما  على  فقط  تعتمد  فال  عمل، 
الوقت  واستغل  سابقة،  خبرة  أو  تعليم  من 
تعلم  في  طلباتك  على  الرد  فيه  تنتظر  الذي 
السيارة،...  قيادة  كمبيوتر،  مهارات،  لغات، 

حسب احتياج األعمال التي تتوق للعمل بها.
بدون  ـ  بعمل  االلتحاق  فحاول  ميكنك،  كان  إذا 
أجر ـ كفترة تدريب في أي مؤسسة أو هيئة أو 
شركة، تقوم بتأدية هذه اخلدمة، فستستفيد 
احلصول على اخلبرة والتدريب في مجال العمل، 
احلصول  في  تساعدك  قد  عالقات  وستكسب 
على عمل آخر، ولن تشعر بامللل نتيجة انتظارك 

للحصول على الوظيفة.
اخلاصة  البيانات  ملء  استمارة  ان  الحظ     
بالوظيفة هي مبثابة أول انطباع يأخذه صاحب 
املرور  جواز  إنه  شخصيتك،  وعن  عنك  العمل 
إلى املقابلة الشخصية، لذلك يجب أن يتم في 

دقة ونظام ووضوح.
املظهر العام، واللياقة في احلديث والتعامالت، 
واألناقة البسيطة، من األمور الهامة التي تترك 

أثراً جيداً في أول مقابلة.
كن مستعداً لإلجابة على أي سؤال يوجه إليك، 
أو  املعلومات  بعض  تقرأ  أن  وحاول  وبصراحة، 
املقابلة،  في  تفيدك  أن  ميكن  التي  املوضوعات 
ومن املفضل أن تذهب إلى املكان الذي ستجري 
فيه املقابلة مبكراً بوقت كاف حتى تتعرف على 
موقعه ووسيلة املواصالت املناسبة له، حتى ال 
فيفوتك  املكان  عن  البحث  في  الوقت  يضيع 

املوعد احملدد لك.
جتنب األسئلة عن املرتب منذ أول املقابلة، فقد 
أو  الكالم  أثناء  في  العمل  صاحب  لك  يذكرها 
بعد االنتهاء منه، وإذا لم يفعل، فليكن سؤالك 

بلياقة وذوق، وذلك بعد االنتهاء من احلديث.
أن  سبق  ما  مؤسسة  أو  عمل  تنتقد  أن  احذر 
عنك  سيئاً  انطباعاً  يعطي  فهذا  بها،  عملت 

عند صاحب املؤسسة التي تود العمل فيها.
العمل، لكي حتصل  ال تستجد عطف صاحب 
على فرصتك، وال حتك له ظروفك ما لم يطلب 
هو ذلك، فهذه أمور شخصية وخاصة بك، وال 

تهم صاحب العمل.
قدراتك،  وفي  نفسك  وفي  اهلل  في  ثقتك  ضع 
عملك،  وفي  خطواتك،  في  اهلل  يرشدك  لكي 

وفي مستقبلك.

�أفكار منزلية رابطة القدي�س مرق�س االأرثوذوك�ضية

املوؤمتر ال�ضنوي للوحدة امل�ضيحية بتورنتو

من  وارثون  ونحن  ولدنا  جميعنا 
فيها   ، وامزجة  صفات  والدينا 
أيضاً  وفيها  اإليجابي.  اجلانب 
الذي ال نرضى  أو  اجلانب السلبي. 

عنه ونرغب في تغييره.
رغباتنا.  لتلبية  الداخلي  الدافع  هو  واملزاج 
عن  يختلف  وهو  سلوكنا.  في  يؤثر  الذي  وهو 
قد  خارجي  تعبير  هي  فألخيرة  الشخصية، 

يظهر أو قد يخفي ما يدور بداخلنا.
   قد حتفي الشخصية املبتسمة دائماً مزاجاً 
متقلباً، أو حزيناً أو قلقاً، وقد تظهر العكس بأن 
املزاجية  احلالة  نفس  اخلارجي  التعبير  يعكس 

التي يشعر بها الشخص.
أنواع األمزجة:

يبدي  الذي  الدافيء  املزاج  وهو  الناري:  املزاج 
تسيطر  الناس،  جتاه  واحليوية  والسرور  الدفء 
القرار،  اتخاذ  عند  العقل  قبل  العاطفة  عليه 
يحب  ال  كثيرون،  أصدقاء  وله  الناس  يحب 
الوحدة ويتجنبها، وهو عطوف، متفائل، حنون.

املزاج الفني )أو الغني(: يحب التفكير والتأمل، 
حساس، يضحي من أجل الغير، صادق، يعتمد 

عليه، مخلص، يسعى نحو الكمال.
على  السيطرة  دائماً  يستطيع  الهاديء:  املزاج 
عواطفه، وعلى مشاعره، يتحكم جيداً في ردود 
أفعاله، يراقب ما يجري حوله، ويبتعد عن كل 

ما من شأنه أن يسبب له التعب أو املشكالت.
املزاج الصفراوي )أو الصلب(: معتد بذاته، واثق 
في  يسير  العمل،  على  َجلد  له  نفسه،  من 
حياته مثل القطار ال يحيد عن طريقه، منظم، 

روتيني.
وقد يجتمع في الشخص الواحد أكثر من نوع 
طباعه  تشكل  التي  وهي  األمزجة،  هذه  من 

وسماته الرئيسية.
ولكل من األمزجة السابقة جوانب 

سلبية، أو نقاط ضعف، فمثالً:
غير  مرتب،  غير  الناري،  املزاج  ـ 
اإلرادة  ضعيف  عاطفي،  عملي، 

أحياناً.
ينسى  ال  متقلب،  متشائم،  الفني  املزاج  ـ 

اإلساءة بسهولة.
ـ املزاج الهاديء: كسول، بطيء )أحياناً(، متردد.

إلى القسوة، ال يشعر  املزاج الصفراوي: مييل  ـ 
سريعاً،  ويغضب  عصبي  عنيد،  اآلخرين،  بآالم 
معتد برأيه، وال يقبل االختالف معه في الرأي ـ 

يخشى املبادرة.
كل  وبداخل  بداخلك  إن  املتخصصون  ويقول 
واحد  وكل  ضعف،  ونواحي  قوة  نواحي  إنسان 
على  والتغلب  القوة،  نقاط  لتقوية  يسعى 

نقاط الضعف. 
جيداً،  نفسك  معرفة  استطعت  فإذا 
واستطعت التعرف على جوانب قوتك، وجوانب 
الصفات  كل  تكتسب  أن  أمكنك  ضعفك، 
عليك،  تسود  أن  تتمنى  التي  احملبوبة  اجلميلة 
وتسيطر على تصرفاتك، وأن تتغلب على نقاط 
الضعف بداخلك، وبخاصة إذا كنت تشعر أنها 
الناس،  تسبب لك مشكالت مثل: االبتعاد عن 

اخلوف، الكسل، التردد، التشاؤم، العناد...
وهذا التغيير ال يتم في يوم وليلة، ولكن بالرغبة 
اهلل  معونة  وطلب  والعزمية  وباالصرار  بداخلك 
من  تغير  أن  ميكنك  القوة،  ومينحك  ليساعدك 
أسلوبك ومن طريقة تعاملك مع الناس، أو مع 
املواقف اخملتلفة إذا كان هذا األسلوب ال يرضيك.
عن  ورضا  حياتك  في  غنى  وستجد  اآلن  ابدأ 

تصرفاتك وستكسب ثقة أكبر في نفسك.

البحث عن وظيفة هل ت�صرفاتك مرتبطة مبزاجك؟!
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جود نيوز : في واقعة هي األعنف في التاريخ املصري 
حيث شن مسلحني هجوم إستهدف مسجداً يقع 
بقرية الروضة، علي مقربة من بئر العبد والتي تبعد 
عن العريش مسافة 50 كم، وأسفر عن احلادث عن 

سقوط قرابة الـ 305 قتيل و128  مصاباً.

اإلرهابية دموية في  أكثر احلوادث  وميثل هذا احلادث 
تاريخ مصر.

 لم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن الهجوم، 
لكن أصابع االتهام موجهة نحو تنظيم داعش في 
شمال  هجمات  كافة  عن  املسؤول  سيناء  والية 

سيناء السابقة
الصوفية،  الطرق  إلحدى  الروضه  مسجد  يتبع  و 

بالتحديد الطريقة الصوفية اجلريرية.
داخل  ناسفتان  عبوتان  البداية  في  انفجرت  و 
بعد  املهاجمة  اجملموعة  استهدفت  ثم  املسجد، 
نوع  من  صاروخية  قذائف  خالل  من  املصلني  ذلك 
باقي املصلني خارج املسجد  فر  آر بي جي، وعندما 
قامت اجلماعة باستهدافهم مجددا لكن هذه املرة 
باستعمال رشاشات وبنادق آلية من أعيرة مختلفة
الوزراء  رئيس  أصدر  كندا  في  احلادث  صدي  وعن 
الهجوم  فيه  أدان  بياناً  ترودو«،  »جاسنت  الكندي 
البيان  في  وقال  سيناء.  في  الروضة  مسجد  على 

الذي  اإلرهابي  الهجوم  من  وُفزعت  ُصدمت  »لقد 
أسفر  والذي  العبد،  بئر  في  الروضة  مبسجد  وقع 
عن مقتل وجرح املئات من املصلني«، وتابع نيابة عن 
ألصدقاء  العميقة  تعازينا  نقدم  الكنديني،  جميع 
الشفاء  نأمل  و  الهجوم،  هذا  ضحايا  وعائالت 
»ترودو«  أضاف  املصابني«.  جلميع  والسريع  الكامل 
في بيانه أن كندا تُدين هذا الهجوم ونقف جنباً إلى 

جنب مع شعب مصر في هذا الوقت العصيب.
كذلك أضاء مبني برج الـ »سي أن« - املبني األعلي 
مع  تضامناً  مصر  علم  بالوان  أضوائه   - كندا  في 
ضحايا تلك املذبحة وأشار موقع اخلارجية الكندية 

لهذا األمر.
األنبا مينا أسقف  نيافة  وعلي اجلانب األخر، أرسل 
مسئولي  إلي  رسالة  كندا  وغرب  مسيساجا 
الدولة املصرية والسفارة املصرية بكندا، جاء فيها 
لسيادتكم  نتقدم  واالسى  احلزن  مياله  وبقلب  »اننا 
ارواحهم  الذين فقدوا  الوطن  بالتعازي في شهداء 
التعففف  في  منهم  رغبة  الصالة  يأدوون  وهم 
األنبا  وأضاف  وتعالي«  سبحانه  اهلل  الي  والقرب 
بدون  عدواناً  و  غدراً  ُقتلوا  »هؤالء  رسالته  في  مينا 

اي ذنب اقترفوه ومنهم أطفاال و شيوخ. وأن وطننا 
الغالي يحظي دائما بارتوائي رماله بدماء الشهداء 
تدفعه  ثمن  لكنها  و  غالية  الدماء  هذة  كانت  وان 
أمة فداءا للحرية و االستقالل. وجاء بالرسالة أيضاً 
»لقد عاني األقباط من مثل هذة االعتداءات من قبل 
وقدم االقباط الغالي و الرخيص من اجل علية مصر. 
وأن اجلالية القبطية بكندا من صغيرها الي كبيرها 
لوطنها  عهدها  وجتدد  األثيم  الفعل  هذا  تشجب 
املهجر  ارض  في  املواطنة  رايات  ترفع  ان  في  االم 

حافظة اسم مصر عاليا وفوق كل الشبهات
وختم الرسالة بالقول »أنني باألصالة عن نفسي و 
القبطي بكندا  والشعب  الكهنة  بالنيابة عن كل 
من  جميعا  ونصلي  الشهداء  السر  بالعزاء  اتقدم 
اجلناة  علي  والقبض  املصابني،  شفاء  سرعة  اجل 
بها  يسمح  التي  العقوبات  باقصى  ومعاقبتهم 
نفسة  لة  تسول  ملن  عبرة  يكونوا  »حتي  القانون 
اجل  من  نصلي  أننا  مماثل،  عمل  اي  في  بالتفكير 

مصر.

صدي حادث مسجد الروضة في كندا  رئيس وزراء كندا : 
ُندين هذا الهجوم ونقف جنباً 

إلى جنب مع شعب مصر

برج الـ »سي ان« ينير أضوائه 
بعلم مصر تضامناً مع الضحايا

األنبا مينا : اجلالية القبطية 
بكندا من صغيرها الي كبيرها 

تشجب هذا الفعل األثيم

حفظ اهلل مصر واملصريني وكل العالم من هذا 
اإلرهاب األسود.  

في مصر  هناك  وقلبي  كندا،  في  هنا  جسدي 
ومع املصريني يعتصر أملا مع شهداء ومصابي 
بلغ  والذي  بالعريًش  الروضة  مسجد  حادث 
املقالة  وحتي كتابة  اإلرهاب  فيه عدد شهداء 

حوالي ثلثمائة.  
في  اإلرهاب  شهداء  يسكن  أن  اهلل  ونسأل 
والسلوان.  الصبر  ذويهم  يلهم  وأن  جناته 

ونسأل اهلل  الشفاء العاجل للمصابني.
ملحوظات حول هذه حادثة مسجد الروضة  : 

التقليدين  األعداء  تستهدف  لم  أنها   : أوال 
اجليش  رجال  وهو  اإلرهابية  للجماعات 
األغلبية  استهدف  وإمنا  واألقباط،  والشرطة 

املسلمة من الشعب املصري.
في  النوعي  التطور   : ثانيا 
إلسقاط  احلادثة  بشاعة 
الضحايا  من  عدد  أكبر 
إرهابي  عمل   من  الناجتة 
األعمال  بداية  ومنذ 

األرهابية مبصر.   
ثالثا : أنها جتيء قبل شهور 

فيها  واملتوقع  الرئاسية،  اإلنتخابات  بدأ  من 
والرسالة  السيسي؛  الفتاح  عبد  الرئيس  فوز 
واضحة وهي محاولة زعزعة اإلستقرار األمني 
علي  التأثير  بغرض  وذلك  الشعبي   واحلشد 

شعبية الرئيس. 
الواحات  حادثة  مع  بالتزامن  جتيء  أنها   : رابعا 
اإلنتعاش  توقيت  وفي  السائقني،  وحادثة 
الكريسماس  وأجازات  أعياد  بسبب  السياحي 
والثقافية.  اإلقتصادية  املؤمترات  أعقاب  وفي 
من  إلنه  واإلستثمار؛  السائحني،  إلرهاب  وذلك 

املعروف أن رأس املال جبان. 
 حقائق حول اإلرهاب األسود : 

زعم  حتت  ترتكب  اإلرهابية  اجلرائم   معظم   -
طاعة اهلل. 

القارات  كل  الدين  باسم  اإلرهاب  طاول   -
واملسلمني  العالم،  بلدان  ومعظم  الستة، 
واملساجد  واملعابد  والكنائس  املسلمني،  وغير 
والرجال وظهر  والسيدات  والشيوخ  ،واألطفال 
في كل الصور البشعة واجلرائم غير اإلنسانية 
أن  ميكن  ال  التي  حتي  أو  تخيلها  ميكن  والتي 

يطاولها اخليال.  

العمليات  من  عدد  أكثر  أن  الغريب  من   -
اإلرهابية لإلرهاب املتأسلم » وال أقول اإلسالمي 
» كان من نصيب »خمس« دول إسالمية وهي 
 / نيجيريا   / أفغانستان    / العراق   : بالترتيب 

باكستان / سوريا.  
- في إحصائيات عام 2015، كان74 ٪ من حاالت 
إرهابية  منظمات  »أربعة«   تنفيذ   من  القتل 
 / / طالبان  حرام  بوكو   / داعش   : بالترتيب  هي 

والقاعدة.  
ووضعوا  اخلوراج  هم  لإلرهاب  أسس  من  أول   -
مصطلح التكفير وتوسعوا فيه وأقروا بوجوب 

قتل الكافرين. 
اإلرهاب  تقسيم  وميكن 

العاملي إلي ثالث فترات : 
الثورة  إلي  اخلوراج  من   )1

اإليرانية في 1979.   
إلي  اإليرانية  الثورة  من   )2
من  عشر  احلادي  أحداث 
-وصدق   2001 سبتمبر 
أن  توقع  حينما  السادات  الرئيس  اهلل  رحمه 
دول  بقية  إلي  اإلرهاب  بتصدير  إيران  تقوم 

العالم - .  
3( ثم تصاعدت وتيرة اإلرهاب بعد أحداث احلادي 
املتحدة  الواليات  في   2001 من سبتمبر  عشر 
ما  بعد  مسبوق  غير  حد  إلي  حدته  ووصلت 
الفرضي   « أو  العربي  الربيع  بثورات  أسموه 
اخلارجية  وزيرة  تعبير  حسب  وذلك    « اخلالقة 
ال  األن  حتي  ومازلت  رايس  أندوليزا  األمريكية 
أفهم كيف تكون الفوضوي خالقة مع ما نراه 

من تصاعد حدة اإلرهاب ؟ .   
- عدد احلوادث اإلرهابية الدينية ال ميكن حصره 
القريب  التاريخ  حتي  وال  احلديث  التاريخ  عبر 
من  املاليني  بسببه  زال  وما  قتل  فقد  ؛  جدا 
بانه  القاريء  عزيزي  تعرف  أن  ويكفي  البشر 
خالل الشهر املاضي فقط  واملنصرم من سنة 
2017 قد حدث 130 هجوما إرهابيا في عدد 30 

من البلدان
تصفية  قبل  األفكار  تصويب   : الوحيد  احلل 

األشخاص.
وهذا يستلزم مقال أخر. 

حول حادثة مسجد الروضة 
بالعريش 

ا.د. ناجي اسكندر
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هو نائب البرملان الشاب صاحب الـ 38 عام، والذي فاز مبنصب زعيم حزب احملافظني الفيدرالي في مايو املاضي بعد منافسة مع ثالث عشر مرشح وعن منافسه بأقل من واحد باملائة من األصوات، هو 
أصغر رئيس جمللس العموم في تاريخ كندا، هو صاحب املواقف املعلنة ضد األجهاض وزواج مثلي اجلنس، هو األب لـ 5 أطفال، هو الكاثوليكي املتدين »أندرو شير«، زعيم املعارضة بالبرملان الكندي 
والذي يحاصر رئيس الوزراء احلالي، »جاسنت ترودو« باألسئلة، ويطمح املعارضني لـ »ترودو« وسياساته احلالية فوز »شير« عليه في األنتخابات القادمة عام 2019 ، رحب »أندرو شير« باحلوار مع جريدة 

»جود نيوز« وكان احلوار الهام التالي:   

الليبرالية  احلكومة  بني  متت  التي  املالية  التسوية  من  موقفك  ما 
من  باملائة  وسبعني  واحد  عليها  أعترض  والتي  خضر«،  »عمر  و 
الكنديني – بحسب إستطالعات الرأي - وكيف نضمن أال يتكرر هذا 

املوقف مستقبال؟

إعالمياً  تداولها  يتم  التي  املغلوطة  املعلومات  من  الكثير  هناك   -
حكم  أن  األمور. أوال  بعض  أوضح  دعوني  ولكن  القضية  تلك  بشأن 
اعتقال  مت  ومحددة فعندما  خاصة  بتفاعالت  العليا اختص  احملكمة 
املتحدة  الواليات  في  احلراسة  نفسه حتت  خضر«، ووجد  »عمر 
بعض احليثيات  في  باملشاركة  كنديون  مسئولون  قام  األمريكية، 
أعتبرته احملكمة إعتداء على  املساءلة وهذا هو ما  املتعلقة بعملية 
حقوقه. وبالنسبة ملوقف حزب احملافظني فنحن ال نعترض على احلكم 
الكنديني  على جميع  يُطبق  احلقوق  ميثاق  أن  مببدأ  ونقبل  القضائي 
بغض النظر عن وضعهم القانوني، غير أن احملكمة العليا لم تُصدر 
حكماُ محدداُ في هذا الشأن وامنا اقترحت أن تقوم احملكمة الفيدرالية 
باحلكم بإعادته إلى كندا لُينهي احلكم الصادر ضده في وطنه وهذا 
بالفعل هو ما فعلته احملكمة الفيدرالية. ومن الضروري هنا أن نشير 
إلى أن هناك العديد من املواطنني الكنديني الذين قد يجدوا أنفسهم 
في نفس الظروف ومع ذلك ال تلتزم احملكمة الفيدرالية بإعادتهم إلى 
كندا، ولذا فنحن نرى أن تلك االعادة في حد ذاتها تعد تعويضاً كافياً 
يعيد  فسوف  توبته  في  صادقاً  فعالً  كان  إن  وأنه  خضر«  »عمر  لـ 

كل سنت حصل عليه من هذه التسوية إلى أسرة الضحية.  

تقول هذا بينما نحن نعرف أن حكومة احملافظني قامت بدفع تعويض 

مشابه ملاهر عرعر في السابق .. اال تري غرابة في هذا؟

لألعالم  تسمحوا  أال  أرجوكم  للحظة.  استوقفك  -دعني 
»ماهر  ألن  االختالف  متام  مختلفة  ظروف  كانت  بخداعكم، فتلك 
أمدتها  خاطئة  معلومات  بسبب  احلراسة  حتت  نفسه  عرعر« وجد 
أدانته بأي  أنه لم تتم  أرتكبه. كما  احلكومة الكندية ال بسبب جرم 
خضر، ففي  عمر  حالة  عن  متاماً  مختلف  املوقف  فإن  ولهذا  جرمية 
لم يكن  أنه  اعتراف كما  وكان هناك  حالة خضر كانت هناك تهمة 

للحكومة أي دخل في احلكم الذي صدر ضده.

مباشرة  احملافظني  حزب  برئاسة  فوز  بعد  ألقيته  الذي  حديثك  في 
بالتركيز على دعم الطيران في احلرب على داعش. واليوم كما  قمت 
مما  أقل  رمبا   ، كندا  في  والطائرات  الطيارين  من  أقل  عدد  هناك  نرى 
املاضي،  القرن  ستينيات  في  أوروبا  في  الباردة  احلرب  أثناء  لدينا  كان 
ويري الكثيرين أهمية دعم املطارات واإلبقاء عليها مفتوحة لتعليم 

الطيارين وإعدادهم للحرب ضد داعش... فما رأيك في هذا؟

العسكرية.  مقدراتنا  على  احلفاظ  إلى  حاجتنا  في  معك  -اتفق 
أنها  هي  احلالية  احلكومة  تواجه  التي  املشكالت  إحدى  أن  وأعتقد 
حتاول تعويض املصروفات اخملصصة للجيش وإرجاعها للميزانية بعد 
أن كان قد سبق قصقصتها على يد احلكومات السابقة، لكنهم مع 
فأنا  ملوقفي  بالنسبة  واضحة.  خطة  بال  يحاولون تعويضها  األسف 
أعد باحلفاظ على مقدراتنا العسكرية سواء فيما يختص بالعاملني 

أو باملعدات.

مجتمعنا أال  في  تنتشر  بدأت  مشكلة  الحظنا  األخيرة  الفترة   في 
االنسان  حقوق  قوانني  استغالل  االسالميني  بعض  محاولة  وهي 
عدة  هناك  كانت  املثال  سبيل  على  في اونتاريو  الشريعة.  لترسيخ 
حاالت مت فيها احلكم بحسب الشريعة االسالمية. فما هو موقفك 
والبعض  الشريعة  حكم  حتت  البعض  سيعيش  األمر وهل  هذا  من 

األخر حتت  القانون الكندي؟  

-أنا مع أن يكون هناك قانون موحد في كندا ميتثل له اجلميع بغض 
على معاملة وحقوق  خالله  من  ويحصلون  خلفياتهم  عن  النظر 
بحقوق  املتعلقة  القرارات  من  كثير  أن  في  شك  من  ما  متساوية. 
بعض  نرى  فعندما  أجله.  من  وضعت  الذي  الهدف  تخطت  االنسان 
أخرى  أساسية  حقوقاً  تتجاهل  بينما  معينة  تقر بحقوق  القرارات 
يجب أن نعترف بأن هناك خلالً ما وعلينا أن ننظر في األمر وأن نقوم 

مبراجعة هذا القرارات. 

  ما السبب في اختيارك للكنيسة القبطية حتديداً لتتحدث ملؤيديك، 
موريس  القديس  بكنيسة  املاضي  سبتمبر  في  بهم  التقيت  حني 

والقديسة فيرينا مبدينة ماركهام؟

كنت  االنتخابية  احلملة  أثناء  املتعددة  بجوالتي  أقوم  كنت  عندما 
السياسيني  هؤالء  أحد  اكون  أن  أرد  لم  ألنني  بالعودة  الناس  أعد 
هناك  أن  علمت  وقد  االنتخابات.  في  جناحهم  مبجرد  يختفون  الذين 
أمور تخص ال اجلالية القبطية فحسب ولكن أيضا كل املنتمني إلى 
التي ذهبت  األميان املسيحي بوجه عام، منها بالطبع حرية االعتقاد 
نحافظ  أن  يجب  التي  احلريات  أهم  كأحد  عنها  ألحتدث  خصيصاً 
الكنيسة  من  أنسب  هناك  ليس  وبالطبع   ، كندا  في  هنا  عليها 
املصرية للحديث في موضوع كهذا بصفتها كنيسة تعرضت كثيراً 

لالضطهاد على مدى العصور. ذهبت كذلك ألؤكد اننا كحزب نعلم 
اآلن  مصر  في  األقباط  املسيحيني  على  الواقع  األضطهاد  قدر  جيداً 
ونقف معهم في مواجهته، ألننا نؤمن بأن لكندا دور هام في النطق 
حملاربة  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  وفي  في العالم  املضطهدين  بأسم 
ممثلي  وكل  داعش  في  املتمثل  األوسط وبخاصة  الشرق  في  االرهاب 
االسالم الراديكالي.  بالنسبة لبرامج اللجوء كذلك فنحن نضع في 
االعتبار أن كثيرا من الالجئني املسيحيني ليسوا آمنني في مخيمات 

اللجوء وسنعمل على وضع إستراتيجية خاصة بهذا الشأن. 

أعداد  تقلص  الحظنا  لقد  اللجوء،  مسألة  ذكرت  أنك  مبناسبة 
غير  مقابل  في  اللجوء  بطلب  لهم  يسمح  الذين  املسيحيني 

املسيحيني فما تعليقك؟ 

نقبل  ونحن  للجميع  مفتوحة  فهي  بالطبع  للهجرة  بالنسبة 
أن  اتفهم  شخصياً  وانا  الشروط.  عليهم  تنطبق  الذين  املتقدمني 
هناك العديد من اجلاليات التي تعيش في كندا تعاني من القلق بشأن 
عائالتهم وذويهم الذين ما زالوا يعيشون على أرض الوطن ويتعرضون 
لالضطهاد ، ولذا يجب أن يكون هناك تركيز في برامج الهجرة على 
اليهود  املثال  سبيل  على  ومنهم  واملستهدفة  الضعيفة  الفئات 
واليزيديني واملسيحيني الذين يتعرضون لالضطهاد حتى في مخيمات 
املعتدل  االسالم  االسالمية أصحاب  األقليات  أيضا  وهناك  الالجئني. 
الذين يتعرضون لالضطهاد أيضا إذا ما قاموا بالتعبير عن أفكارهم 

وعلينا نحن أن نكون صوتاً لكل هؤالء.  

االختيارات  أنك تصدرت قائمة  اعتقادك وكثيرين في  السبب في  ما 
بالنسبة للجالية املصرية القبطية في سباق منصب زعامة احلزب؟ 

مبا يكفي للتعرف على اجلالية املصرية  انني كنت محظوظاً  أعتقد 
انني  كما  أعضائها  مع  عالقة  تكوين  أستطعت  بحيث  القبطية 
على علم بكثير من األنشطة التي تقوم بها اجلاليات اخملتلفة سواء 
كانت أنشطة دينية أو غيرها، وكل مرة كنت آتي إلى املنطقة كنت 
أو مقابلة أحد أعضاء اجملتمع القبطي.  بزيارة كنيسة قبطية  اهتم 
كما أنني استطعت تكوين هذه العالقة مع اجلالية مبساعدة عضو 
في  بارزين  بأعضاء  تعريفي  على  حرص  الذي  سارويا«  البرملان »بوب 
بيني  الوصل  حلقة  وكان  اإلنتخابية  بدعم حملتي  قام  اجلالية كما 
وبني أعضاء اجلالية ومن اجلدير بالذكر أن »بوب سارويا« هو أحد أعضاء 

جريدة »جود نيوز« وله مقال دوري ينشر كل عدد. 

في حال جناحك في الوصول إلى منصب رئيس الوزراء الكندي ما الذي 
تنوي فعله بخصوص األقباط املضطهدين في مصر حتديداً؟ 

إعادة  هي  األهمية  من  كبيرا  التي اوليها قدرا  اخلطوات  أحد 
مخصصة  االدارة  هذه  كانت  فقد  الدينية،  احلريات  مكتب  تأسيس 
تقوم  تتعرض لالضطهاد كما  التي  لبحث احلاالت  بشكل كامل 
اخملتصة  في االمور  للتحدث  العالم  أنحاء  كافة  بإرسال سفراء إلى 
بحرية العقيدة والدفاع عن املضطهدين من أجل الدين.  وبالرغم من 
أن كندا ال تستطيع أن تأخذ على عاتقها حل مشكالت من هذا النوع 
بشكل كامل إال اننا نستطيع أن نرسل رسائل خاصة إلى احلكومة 
املصرية ونطالبها بحماية فئاتها الضعيفة فإنه من غير املقبول أن 
الدين بال  العنف بإسم  يترك اخملالفون للقانون الذين يرتكبون أعمال 
يحاولون  املضطهدين الذين  ومساندة  دعم  كذلك  وعلينا  عقوبة. 
االرهاب حيثما  االرهاب كل هذا مع حرصنا على محاربة  الهرب من 
وجد فمصر ليست البلد الوحيد الذي يتعرض لهذا النوع من االرهاب 

وهناك خطر كبير تتعرض له أوروبا اآلن.

»اندرو �ضري« زعيم حزب املحافظني املعار�س يف حوار هام و�ضامل لـ »جـود نيـوز«

إعادة مكتب احلريات الدينية والدفاع عن املضطهدين 	 
	 ومحاربة األرهاب حال فوزي مبنصب رئيس الوزراء 

محظوظ بعالقاتي باجلالية القبطية وكان لهم دور 	 
	 في حملتي اإلنتخابية والفوز بها

هذا رأيي في إقرار الشريعة اإلسالمية في كندا، 	 
اأجري احل�ار: ابرام مقار - دول اأندراو�سوالتسوية املالية مع »عمر خضر«
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وزيرة اإ�ضرائيلية: �ضيناء اأف�ضل مكان 

للفل�ضطينيني الإقامة دولتهم!

إن  جملئيل،  جيال  اإلسرائيلية  االجتماعية  املساواة  وزيرة  قالت 
سيناء،  هو  دولتهم  فيه  ليقيموا  للفلسطينيني  مكان  أفضل 

بحسب ما أفادت القناة العبرية الثانية، .
وأوضحت جيال جملئيل، )املوجودة في مصر للمشاركة في مؤمتر 
نسائي تابع لألمم املتحدة(، في حوار جمللة »السيادة«، أنه ال ميكن 
الثانية  القناة  وكشفت  سيناء.  في  إال  فلسطينية  دولة  إقامة 

اإلسرائيلية، أن اخلارجية املصرية طلبت توضيحات من اخلارجية اإلسرائيلية حول تصريحات جملئيل التي 
قالت فيها إنه »ال ميكن إقامة دولة فلسطينية إال في سيناء«.

وبحسب القناة العبرية فإن اخلارجية املصرية طلبت بشكل رسمي من نظيرتها اإلسرائيلية توضيح تلك 
التصريحات، مشيرة إلى أن مصر عبرت عن طريق سفيرها في تل أبيب حازم خيرت، عن غضبها الشديد 

إزاء تلك التصريحات، خالل اتصاالت مع كبار املسؤولني باخلارجية اإلسرائيلية.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي في وزارة اخلارجية قوله إن تلك التصريحات ال متثل املوقف الرسمي 

للحكومة، وال تعكس سياستها، مشيرا إلى أنه مت امتصاص ردة فعل الغضب املصرية.

�ضفيق: ل�ضت خمتطفًا واأدقق يف م�ضاألة تر�ضحي النتخابات الرئا�ضة 

أعلن الفريق أحمد شفيق في تسجيل فيديو سجله في دولة اإلمارات عزمه الترشح كمنافس للرئيس 
السيسي في إنتخابات الرئاسية القادمة، وقال شفيق في الفيديو »إنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في 

القادمة في مصر الختيار رئيسها  الرئاسية  التقدم لالنتخابات 
للسنوات األربع القادمة«. وحتدث شفيق عن »خبرته الطويلة في 
توليه  أثناء  اجلميع«  به  الذي شهد  و«النجاح  املسلحة«  القوات 
وزارة الطيران املدني. وبعدها أعلنت دينا عدلي حسني، محامية 
الترشح،  إعالنه  بعد  هاتفياً،  بها  اتصل  إنه   ، شفيق  الفريق 
منذ  كاآلتي«إنني  اخملتصة  واجلهات  الصحف  بإخطار  وأخبرها 
ثالثة أيام كان من املفترض أن أسافر إلى باريس، لعقد لقاء مع 
وكالة رويترز، إلطالق حديث، سيتناول إعالن قرار النزول إلى مصر 
إلعالن قرار الترشح النتخابات الرئاسة 2018 ، ولكن متت إعاقة 

األفضل  من  وإنه  إجراءات  من  لي  يحدث  أن  مما ميكن  عليَّ  اخلوف  بحجة  مباشرة  غير  عدة  بسبل  سفري 
حلمايتي والدفاع عني«. ولكن مت أرسال الفريق علي طائرة إماراتية خاصة للقاهرة

وفي أول تصريح رسمي أدلى به بعد وصوله إلى القاهرة، أعلن رئيس الوزراء املصري األسبق، أحمد شفيق، 
أنه يدقق مسألة ترشحه النتخابات الرئاسة املصرية، نافيا األنباء عن اختطافه، وقال شفيق »أعلنت نيتي 
الترشح من اإلمارات، وأنا اآلن في مصر وأدقق في األمر وأفحص األمور قبل اتخاذ قرار نهائي. ودافع شفيق 
عن األمارات، وأكد شفيق أنه يتواجد فى مصر حاليا وال نقاش في ذلك األمر، ونوه بأن تأخر ظهور بيانه أتاح 
الفرصة لظهور الشائعات. وقال شفيق مبينا:« التأخير البسيط في إظهار البيان على حقيقته يكاد يكون 

تعليم أو درس، أو قرصة ودن ملن يسارع ويلقى تصريحات على عواهلها، وأشعر بحرج شديد له«.
وأكد أنه يعتذر عن خطأ ظهوره على قناة »اجلزيرة« القطرية، رغم أنه ليس خطأه وجاري التحقيق فيه. 
وكانت عائلة شفيق، الذي يعتبر املنافس احملتمل األقوى للرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، في انتخابات 
عام 2018، أعلنت أنها ال تعلم مكان وجوده في القاهرة التي وصل إليها بعد ترحيله من أبو ظبي من قبل 
السلطات اإلماراتية. أوضحت تقارير صحفية أن السلطات املصرية اصطحبت شفيق، فور وصوله مطار 

املدينة، في موكب من السيارات إلى خارج املطار.
يذكر أن شفيق، الذي تولى في وقت سابق منصب قائد القوات اجلوية ورئيس الوزراء في مصر قبيل اإلطاحة 
بالرئيس اخمللوع حسني مبارك، وأعلن منذ أيام في خطوة مفاجئة اتخذها من اإلمارات، التي يقيم فيها، أنه 

يعتزم خوض انتخابات الرئاسة املصرية عام 2018.
ويعتبر أحمد شفيق املنافس األبرز للرئيس السيسي الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيسعى إلعادة 
انتخابه لوالية ثانية رغم أنه لم يعلن بعد اعتزامه الترشح رسمياً، مما جعله يتلقي وابل من الهجوم من 

األعالم املؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي 

ثورة ن�ضائية داخل جمل�س ال�ضورى ال�ضعودى
 

يبدو أن أحالم النساء السعوديات بدأت تأخذ منحى جديًدا، بعد أن حققن إجنازًا كبيرًا فى احلصول على 
حقوقهن وكسر القواعد واألعراف، بدًءا من قيادة السيارات مرورًا بتولى املناصب القيادية داخل اململكة.. 
إال أن الرياح تأتى مبا ال تشتهى السفن، فمجلس الشورى السعودى الذى انتصر للمرأة ومكنها فى وقت 
املرأة  تلقى توصية خاصة من أعضاءه حول متكني  اقتطاع،  دون  سابق من احلصول على حقوقها كاملة 
من العمل القيادى فى السفارات والقنصليات وملحقيات اململكة، ودعمهن فى املنظمات الدولية. إال أن 
التوصية قوبلت بالرفض، وهو ما كان مبثابة الصاعقة على نساء اململكة، األمر الذى ميهد الندالع غضب 
نسائى فى ربوع اململكة العربية السعودية.  املثير فى األمر أن القرار سقط بفارق صوت واحد فقط، وهو ما 
ميثل لغزًا كبيرًا حول األسباب التي دفعت اجمللس إلى االعتراض رغم قرار ولى العهد السعودى األمير محمد 
بن سلمان، بتمكني املرأة فى كافة احملافل على املستوى احمللى والدولى ضمن رؤية اململكة 2030.  مجلس 
الشورى السعودى، نوه إلى أن التوصية التى مت التقدم بها لم حتصل على عدد األصوات املطلوبة لتصبح 
قرارًا، وهو ما دفع نائبات اجمللس الستنكار الرفض، مؤكدين أن جميع املداخالت كانت مؤيدة للفكرة، فلماذا 
في ذلك التوقيت تخرج أصوات مناهضة؟ مطالبني بضرورة إعالن نتائج التصويت داخل اجمللس باألسماء، 
املعارضني  ماهية  عن  الشورى،  اخللف عضو مجلس  تساءلت موضى  الصدد  هذا  في  الرافضني.   ملعرفة 
وملاذا لم ينطقوا لنفهم وجهة نظرهم؟ هنا تكمن أهمية التصويت املُعلن، كما أكدت.  وتابعت النائبة 
السعودية »أظن أننا سنرى سفيرات وموفدات على مستوى ملحق ثقافى وصحى وجتارى قريًبا« موجهة 
التحية ملقدمى التوصية بتمكني املرأة من العمل القيادى فى سفارات، وقنصليات، وملحقيات اململكة.  
كانت اململكة العربية السعودية قد أعلنت السماح للمرأة بالقيادة، وتوليها مناصب قيادية فى الدولة، 

إضافة إلى دخولهن مالعب كرة القدم، ما يعد انتصارًا للمرأة.

رئي�س حترير جود نيوز ل�ضحيفة البوابة نيوز : لعل حادث 

م�ضجد الرو�ضة يكون دافعا لتجفيف منابع االإرهاب فكرًا وفعاًل

قال إبرام مقار، رئيس حترير صحيفة »جود نيوز«، في تصريحات لصحيفة »البوابة نيوز« املصرية في أعقاب 
الروضة  مبسجد  املصلني  وقتل  تفجير  اإلدانة  عبارات  بكل  ندين  »إننا  بالعريس:  الروضة  مسجد  حادث 
بالعريش« وأضاف »مقار« إن االعتداء على مصلني صوفيني سلميني هو اعتداء جبان ومجرم، أصابنا جميعا 
في الداخل واخلارج بالصدمة واأللم واحلزن. وقال رئيس حترير »جود نيوز« ان هذا احلادث الدموي الوحشي أثبت 
أنه ال أحد مبعزل عن أن يكون ضحية من ضحايا التكفير والقتل، وأن اإلرهاب نار بال عقل تبتلع اجلميع، ولعل 
هذا احلادث الدموي اخلطير األكبر واألعنف في تاريخ ًبالدنا يكون دافعا لتجفيف منابع اإلرهاب فكراً وفعال.

ترامب يرد على انتقادات رئي�ضة وزراء بريطانيا بعد ن�ضره 

فيديوهات اأعتربتها معادية للم�ضلمني

رد الرئيس األمريكي دونالد ترامب على انتقادات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد إعادة نشره مقاطع 
فيديو معادية للمسلمني، داعيا إياها إلى التركيز على مكافحة اإلرهاب في بريطانيا.

وركزي على  علّي  تركزي  ال  تيريزا،  »يا  االجتماعي،  للتواصل  »تويتر«  ترامب في حسابه على موقع  وكتب 
اإلرهاب املدمر لإلسالم الراديكالي، والذي يحدث في اململكة املتحدة. وكل شيء على ما يرام لدينا!«

وكان ترامب قد أعاد نشر تغريدة لنائب رئيس حزب »بريطانيا أوال« اليميني املتطرف، غايدا فرانسن، فيها 
فيديو يظهر مسلما يضرب صبيا هولنديا على عكازين، فيما يظهر في شريط آخر عدد من األشخاص 
ثالث شخص  فيديو  في  ويظهر  بناية،  على سطح  من  بفتى  يلقون  املصرية  اإلسكندرية  في محافظة 
وقالت  ترامب،  دونالد  الرئيس  األبيض في وقت سابق موقف  البيت  وبرر  العذراء مرمي.  ملتح يحطم متثال 
فإن  ال،  أم  الفيديو حقيقيا  إذا كان هذا  النظر عما  »بغض  األبيض سارة ساندرز:  البيت  باسم  املتحدثة 
املشكلة حقيقية، وهذا ما يتحدث عنه الرئيس، وهذا ما يركز عليه ملكافحة هذه التهديدات احلقيقية، 

وهي حقيقية، مهما كانت نظرتكم لها«.

نيجرييا تعتزم حتويل منزل موؤ�ض�س جماعة بوكو حرام اإىل متحف

إلى متحف ضمن  املتطرفة سيتم حتويله  أن منزل مؤسس جماعة بوكو حرام   ، أعلن مسئول حكومى 
ذو احلضور  الدين  وقد أسس محمد يوسف رجل  نيجيريا.  الدامى فى شمال شرق  التمرد  لتوثيق  خطط 
آنذاك من  أتباعه  بورنو. وكان  التنظيم عام 2001 من قاعدته فى مايدوجورى، كبرى مدن والية  الطاغى، 
الشبان الساخطني يلتقون فى »مركز« يوسف الذى كان عبارة عن مسجد وأماكن للسكن. وكان يوسف 
وقال مفوض  فاسدة.  علمانية  اعتبره حكومة  ما  اجلهاد ضد  إلى  ويدعو  املسجد  من  نارية  يلقى خطبا 
اإلعالم فى والية بورنو محمد بوالمة، إن حتويل املبنى إلى متحف سيكون طريقة »لتوثيق وحفظ تاريخنا«. 
وأضاف لفرانس برس »أن مترد بوكو حرام نقطة حتول فى تاريخ والية بورنو ومناطق الشمال الشرقي. ال ميكن 
كتابة تاريخنا دون االشارة الى بوكو حرام«. وأضاف »نريد تدوينه كى يكون لالجيال القادمة صورة واضحة 
وصحيحة عما حصل«. وسيضم »املركز« اجلديد »كل ما يتعلق بالتمرد« بحسب بوالمة الذى رفض فكرة 
أن املبنى اجلديد سيكون من شأنه تخليد ذكرى يوسف. وبقى املبنى كومة من الركام منذ تدميره فى يوليو 

2009 فى إجراءات عسكرية ضد التنظيم فرضت منذ بدء التمرد.
وتعتبر بوكو حرام إحدى أعنف احلركات اإلسالمية املتطرفة فى العالم. وقتل 20 ألف شخص على األقل 
وتشرد أكثر من 2,6 مليونني آخرين خالل محاوالت إقامة والية إسالمية متشددة فى شمال شرق نيجيريا.

 

عوا�ضم العامل ت�ضتعد ال�ضتقبال اأعياد الكري�ضما�س

بدأت عواصم ومدن العالم فى االستعداد الستقبال أعياد رأس السنة، حيث بدأت مظاهر االحتفال بتزيني 
أشجار عيد امليالد اجمليد فى العديد من دول العالم مثل الواليات املتحدة، وتشيلى ،وسويسرا،واجملر، وإسبانيا.
الحتفاالت  استعدادا  املالبس  على  تخفيضات  بعمل  التجارية  احملالت  بعض  قامت  سويسرا  ففى   
وامليادين  الشوارع  فى  الكرميساس  أشجار  بنصب  اإلسبانية  السلطات  قامت  مدريد  وفى  الكريسماس، 
الرئيسية، وفى نيويورك قامت العديد من احملالت التجارية بعرض أشجار الكرميساس استعدادا لالحتفاالت.
بالكريسماس،  االحتفال  ابنها، شجرة  األولى، بصحبة  أمريكا  ترامب سيدة  ، استقبلت ميالنيا  يذكرأن   
والية  من  نابعة  الكريسماس  وشجرة  ترامب،  دونالد  األمريكى،  الرئيس  غياب  وسط  األبيض،  البيت  فى 
ويسكونسن، تقدمها عائلة تشامبان كهدية للبيت األبيض، وفى اململكة املتحدة، كان مئات اآلالف من 
املواطنني البريطانيني والسائحني من جنسيات مختلفة، جتمعوا األربعاء املاضى، بشارع أكسفورد الشهير 
باملدينة البريطانية لندن، انتظارا إلضاءة أنوار الكريسماس التى تزين األشجار واحملالت احتفاال بأعياد امليالد.

رفع حالة التاأهب  فى �ضول ووا�ضنطن وطوكيو جتاه بيوجن ياجن

إشارات  رصد  بعد  الشمالية  كوريا  جتاه  التأهب  حالة   ، واليابان  املتحدة  والواليات  اجلنوبية  كوريا  رفعت 
السلكية تشير إلى استعدادها إلطالق جتربة صاروخية.  ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية اجلنوبية عن 
مصدر فى احلكومة قوله إن بالده رصدت عالمات فى كوريا الشمالية تظهر دائما قبيل إطالقها صاروخا فى 
العادة، ما اضطر احلكومة لرفع حالة التأهب حتسبا جلميع االحتماالت.  وقالت الوكالة أن كوريا الشمالية 
أظهرت الليلة املاضية عالمات معينة حيث قامت بتشغيل جهاز الرادار الذى يرصد مسار الصاروخ املطلق، 
وشهدت قاعدة عسكرية إلطالق الصاروخ زيادة حادة فى أنشطة االتصاالت.  واكتشفت كوريا اجلنوبية 
والواليات املتحدة واليابان هذه العالمات، وتبادلت معلومات معنية بني الدول الثالث.  وأضاف املصدر أنه من 
الضرورى مراقبة هذه األنشطة ملعرفة ما إذا كانت تهدف إلى إطالق صاروخ جديد أو أنها عملية جتهيزية 

للتدريبات الشتوية .
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املؤلف:  قال  والعرش(،  )الشيطان  كتابه،  في 
قاطعا  تأكيدا  قدم  الذي  االخباري  املصدر  ان   “
مبحتوى اللقاء االسطوري واطرافه، كان التوراة 
التي اوردت اسم النبي سليمان مقرونا باسم 
في عصر  اليهود  االخباريون  وقد طور  بلقيس. 
االسالم املبكر سلسلة من القصص واملرويات 
عن هذا اللقاء مبا اضفى عليه في النهاية هذا 

القدر من اخليالية “.
   وواقع االمر، ان التوراة التي كتبت قبل مولد 
زيارة  تذكر  لم  قرون،  اربعة  من  بأكثر  سليمان 
ملكة سبأ التي شغلت سطور قالئل من سفر 
امللوك االول. ولم يرد فيها اسم » بلقيس« وال 
نسبها اخملتلط من االنس واجلن الوارد في الرواية 
العربية والتي قالت بأن اباها » كان اجمل الناس 
وجها، فرأته امرأة من اجلن فعشقته، وهجمت 
عليه ليال في فراشه وقالت له: ايها امللك اني 
على  حنفية  وانا  بد  منك  لي  وليس  عشقتك 
دين ابراهيم وانا ال ارضى بالزنا وال ادين به. وكان 
اسم اجلنية العيوف وقد ولدت له بعد اقترانه 
بها ولدين وبنتا. وهم ذا االشرار، وعمر ذا االذعار، 

وبلقيس ». 
اما خبر الزيارة فقد ورد الكتاب املقدس هكذا: 

“ سمعت ملكة سبا بخبر سليمان.. فاتت إلى 
حاملة  بجمال  جداً  عظيم  مبوكب  اورشليم 
اطيابا وذهبا كثيراً جداً وحجارة كرمية.. فأخبرها 
سليمان بكل كالمها لم يكن امر مخفيا عن 
امللك لم يخبرها به .. فقالت للملك صحيحا 
امورك  عن  ارضي  في  سمعته  الذي  اخلبر  كان 
جئت  حتى  األخبار  اصدق  ولم  حكمتك.  وعن 
به  أخبر  لم  النصف  فهوذا  عيناي  وابصرت 
زدت حكمة وصالحا على اخلبر الذي سمعته... 
وعبيدها  هي  ارضها  إلى  وذهبت  فانصرفت 

“)1مل10(.
وانصرفت امللكة الى بالدها؛ ولكنها لم تنصرف 
عن خيال االخباريني الذين قالوا بأن سليمان كان 
في مسير)للغزو(، واحتاج اجلند الى املاء، فسأل 

مصدره.  على  ليدله  الهدهد  عن 
وكان الهدهد قد ضل طريقه حتى 
الى  تعرف  وهناك  الى سبأ،  وصل 
هدهد بلقيس. وتفاخر كل منهما 
ثم  ومآثره.   يعدد سلطانه  مبواله، 
رجع كل منها الى مليكه يحدثه 
الهدد  وملا وصل  االخر.   عن مولى 
الى سليمان، ذكر له اخبار بلقيس 
كما سمعها من هدهدها. فبعث 

في  الهدهد  القاها  برسالة  اليها  سليمان 
عظمة  عن  قومها  واخبرت  فقرأتها  حجرها 
صاحبها. ثم قررت ان تزوره بنفسها. وملا وصلت 
الى باب القصر، أُخِبرَ سليمان بوصولها، فسأل 
ان  يستطيع  منهم  من  سلطانه  حتت  الذين 
يأتيه بعرشها في اسرع وقت؛ فأحضره له ِجنِّي 
في ملح البصر؛ فلما دخلت بلقيس دُهشت من 
ثم  فهوته،  اليهود،  مبلك  شغفها  وازداد  ذلك 
وقعت هي في قلبه فهواها؛ ولذلك طلب من 

الشياطني ان يبنوا له قصرا يجمعهما. 
   وخشيت الشياطني ان هو تزوج ببلقيس ان 
ولدا ميلك بعده ويستعبدهم هو  ينجب منها 
االخر، فتآمروا عليه، وقال بعضهم لبعض: “ .. 
ينكحها فتلد له غالما فال ننفك من العبودية 
فقالت  الساقني؛  شعراء  إمرأة  وكانت   .. أبدا 
فال  منها  ذلك  ليرى  بنيانا  له  ابنوا  الشياطني 
قصرا  الشياطني  له  بنى  وبالفعل   .“ يتزوجها 
رأي  ساقيها،  عن  كشفت  فلما  البلور،  من 

سليمان الشعر فأنَِف منها.. 
   وتستمر القصة في سياقها الدرامي املالئم 
ولم  خوارق عجيبة.  تخللتها  وقد  زمانه،  الهل 
يساور الشُك الرواَة في سرد حوار دار بني انسي 
وجنية في غرفة النوم، ثم زواج اجلنية باالنسي 
بني  دار  الذي  واحلوار  وأخويها.  بلقيس  وانتاج 
خص  قد  اهلل  بأن  القول  يوافق  ال  الهدهدين، 
سليمان وحده بخاصية احلديث الى الطير. وها 
هي الهداهد تتحدث الى بعضها البعض، وكل 

مبا  مليكه،  إلى  يتحدث  هدهد 
في ذلك ملكة سبأ الوثنية.

جيش  بافتقار  وقولهم     
واحتياجه  املاء  الى  سليمان 
مع  يتمشى  ال  الهدهد  الى 
قولهم بأنه » إذا أراد الغزو أمر 
يسع  بعمل بساط من خشب 
هم  عليه  ويركبون  عسكره 
ودوابهم وما يحتاجون إليه، ثّم 
الريح فحملته فسارت في غدوته مسيرة  امر 
يكن  الم  ذلك  كل  له  سخر  فالذي    .« شهر.. 
كليم  مع  حدث  مثلما  باملاء  ميده  ان  مبقدوره 
منها  فتدفق  بالعصا  الصخر  ضرب  ملا  اهلل 

سلسبيل رقراق؟ 
فأين  الهداهد  وكل  الهدهد،  غاب  واذا      
واذا  امرته؟  حتت  كانت  التي  واجلن  الشياطني 
ذهابا  االميال  االف  قطع  واحد  جني  استطاع 
وايابا من شمال اجلزيرة الى جنوبها في طرفة 
عني واحضر له عرش بلقيس، الم يكن مبقدوره 

ان يحضر له املاء، او يدله عليه؟!      
السماء  جند  له  سخر  قد  اهلل  كان  واذا      
واالرض واعطاه ملكا وماال لم يأته الحد غيره، 
الشعوب  على  واالغارة  الغزو  الى  الداعي  فما 
اجملاورة ملسيرة شهر. ولم يشر الرواة انفسهم 
الى تعرضه لتهديد من قريب او من بعيد. واذا 
كان قد حدث ذلك افال تسطيع القوات اإلنسية 
واجلنية والشيطانية ان تزود عنه وحتمي مملكته 

؟! 
وقولهم بأن الشياطني كانت تخشى من اجناب 
مثل  يستعبدهم  بلقيس  من  لولد  سليمان 
ابيه، يبدوا مناقضا حلديث االخباريني انفسهم 
الى  نسبوه  عما  ناهيك  وابنائه.  زوجاته  عن 
ملكة سبأ من الغنى واملال وعدد جندها الذي 
يفوق الوصف واخليال والذي لم يجد ابن االثير 

غضاضة في الطعن في صحته.  
لزيارة  العربية  القصة      وفضال عما اضافته 

املقدس، فقد  بالكتاب  الى ما جاء  ملكة سبأ 
خالفته كذلك في اشياء كثيرة جدا، ال يتسع 
بأن  قولهم  ومنها  جميعا،  لذكرها  املقال 
اهلل  من  طلب  وانه  الغزو  كثير  كان  سليمان 
قال  بينما  سخر.  من  له  فسخر  واجلاه  املال 
الكتاب ان عهده كان عهد سالم ورخاء وعمل 
وبناء. وانه سأل اهلل احلكمة دون الثراء فمنحه 

اياها مع البركة والنماء. 
   قالوا أنه كان يخاطب الطير واالشجار؛ بينما 
قال الكتاب انه  حتدث عنها - وليس معها - في 
)ام  الطبيعة  معرض كالمه عن قدرة اهلل في 
30 : 4، احلكمة 13: 2(. وقدم من خاللها االمثال 

ملوعظة املؤمنني )جا11: 4،5(. 
    قالوا بأن الرياح كانت تنقل له االخبار؛ بينما 
قال قال نبي اهلل “ ال تسب امللك وال في فكرك 
وال تسب الغني في مضجعك الن طير السماء 
)جا10(.  باالمر”  يخبر  اجلناح  وذو  الصوت  ينقل 
ينقلون  ومتملقني  جواسيس  وجود  عن  كناية 

السباب. 
   قالوا ان سليمان كان له خامت يرعاه مارد من 
احيانا  به  يعهد  وكان  يريد،  ما  له  يحقق  اجلن 
الشيطان  متثل  يوم  وذات  زوجته.  جرادة  الى 
يحكم  وصار  منها،  واخذه  سليمان  صورة  في 
النبي  فقد  بينما  يوما،  اربعني  ملدة  الناس  بني 
القراء  علم  حتى  وهيبته  سلطانه  احلكيم 
الى  امام الشيطان فطار  التوراة  باالمر، فقرأوا 
البحر، فوقع اخلامت منه هناك فابتلعته سمكة 
كانت احدى اثنتني َمنَّ بهما احد الصيادين على 
سليمان وهو جائع، فشق بطنهما فوجد خامته 

فاخذه فلبسه فرد اهلل عليه بهاءه وملكه.
عليه  تتآمر  له،  أُخِضَعت  التي  فالشياطني     
تارة، وتسرق خامته املاردي تارة اخرى. وبعد ذلك 
كالم  كل  على  التعويل  في  غضاضة  جند  ال 
في  والطعن  كُمَسلََّمات،  به  واالخذ  االخباريني 
عن  معصومون  البشر  وكأن  الكتاب،  صحة 
التأليف، والوحي ليس معصوما عن التحريف !  

ملكة سبأ بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

ليست فن وإمنا تاريخ!
نسرين عيسي -   ساسكاشوان

والرسم!  اإلنسان  بني  الصامتة  اللغة  هناك  دائماً 
من  نفسية،  طبقات  من  مكونة  كاإلنسان،  اللوحة 
السطح وحتى األعماق، كل طبقة تساعد في فهم ما 
هو أعمق منها. وميكن ببساطة قراءة أي لوحة اعتمادًا 
على تكنيك معني ، لكن قبل كل شيء علينا أن نعي 
وأي   2=1+1 حسابية  عملية  ليست  ما  لوحة  قراءة  أن 
نتيجة أخرى ستكون خطأ، على العكس، ال يوجد تأويل 

بعينه صح أو تأويل بعينه خطاء هي فقط رؤيه متلقى تنعكس 
بأنعكاس ثقافته  ومزاجه النفسى احيانا ًفإذا كان شخص ما 
بصدد قراءة لوحة ما ،فهو يقرأ ِمن نفسه كما يقرأ من اللوحه . 
هناك لوحات ابسط من البساطه ولكنها معقده جدا فى نفس 
 ً متاما  البساطه حتير   ً ،فأحيانا  القارئ  تندهش عزيزى  ال  الوقت 
مثل لواحة القصر للفنان األجنليزى الراحل »بوب لو »واملعروف 
شرحه  واملقتصر  املعقد،  »امليناميلست«  فن  أعمدة  أحد  بأنه 

على الفنانني احملترفني.
»امليناميليست«  و    ، مشاهيره  له  »امليناميليست«  فن  أن 
لو  بوب  فللوحة  لذلك  فني،  ال  الفنان،  من  تاريخي  موقف  هو 
22-8-69 أسفل  أنه حني وضع  »مبعنى  فنية  ال  تاريخية،  قيمة 
تعرضه  مما  اليوم  ذلك  موقفه  إن  يقول  أن  أراد  فإنه  القماشة 
الذي كان فيه،  اليوم  تاريخ  أمامه هو ال شيء، سوى  الطبيعة 
وهذا املوقف هو الذي يعطي اللوحة أهميتها، لذلك فأنا أشجع 

على اقتنائها« كما قال. 

عرف بوب لو الشهرة بدءا من 1959 فغادر كورنوال، 
لم  ،لكنه  إلجنلترا  الغربي  اجلنوب  في  الساحلية 
البقاء بعيدا، فعاد في 1970 وبقي حتى  يستطع 
ومع  ابنتيه،  ترك  ومعها  زوجته  تاركا  وفاته،  عام 
أقمشتها  الفارغة  اللوحات  عشرات  ترك  اجلميع 

من أي جهد فني، لكنها تساوي ماليني الدوالرات.

مخصص   toluna اسمه  بريطانيا  موقعا  اإلنترنت  على  وجند 
واملظاهر  االجتماعية  األحداث  بعض  حول  اآلراء  الستطالع 
الفنية بشكل خاص، وفيه نرى استغرابا أبداه معظم من عبروا 
أحد  أن  درجة  الى  للبيع،  عرضها  ومبجرد  باللوحة  آرائهم  عن 
املشاركني، وعددهم 42 قارئا، قال إنه ال يقبل بأن يتسلمها ولو 

هدية فيما لو وهبوها إليه بال مقابل. 
اللوحة  على  سخريتهم  جام  صبوا  فجميعهم  اآلخرون  أما 
وبائعيها وشاريها، وتساءل معظمهم كيف يدفع أحدهم 90 
ألف دوالر في لوحة بيضاء وأوروبا بشكل خاص مقبلة على أكبر 
العجز  في  األخرى  بعد  واحدة  تتساقط  ودولها  املالية،  أزماتها 

االقتصادي وال جتد من يسعفها.
عندما  صاحبها  بفكر  قيمتها  تفرض  اللوحه  ان  آرى  لكنى 
يضعك فى تساؤل وتفكير فقد جنح فى رسالته وهنا ينتابني 
اقراء  أصبحت  النى  اللوحه  اقتناء  فى  الرغبه  فى  شره  شعور 

فيها نفسى !

جمل�س اإدارة و اأ�ضرة حترير 

»جود نيوز« 

يقدمون 

خال�س العزاء 

لل�ضيديل/

 هاين توفيل�س 

وحرمه / كلري توفيل�س

يف اإنتقال 

الدكتور /  منري رزق ب�ضاي

خال�س العزاء لكل االأ�ضرة 

واملحبني يف كندا واأ�ضرتاليا 

واملانيا والقاهرة
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تغرمي جنمي اوكالهوما 
وستبروك وجورج ومدربه 

دونوفان النتقادهم التحكيم
اعلنت رابطة دوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
ثاندر  سيتي  اوكالهوما  جنمي  من  كال  غرمت  انها 
دونوفان  بيلي  ومدربه  جورج  وبول  وستبروك  راسل 
في  الرابطة  واوضحت  التحكيم.  انتقادهم  بسبب 
اوكالهوما  خسارة  بعد  اتت  االنتقادات  »هذه  بيان 

املنتقل من  انطوني  احد جنوم  وكالهوما كارميلو  اللقاء  ، وطرد خالل  باليزرز 103-99  ترايل  بورتالند  امام 
نيويورك نيكس بعد ان اظهر التحكيم بالفيدو ارتكابه خطأ فنيا ثانيا احتج عليه زمالؤه. وقال وستبروك، 
افضل العب في الدور االول املنتظم قبل البالي اوف املوسم املاضي، بأسف »تعرضت للضرب على وجهي 

قبل هذا اخلطأ ولم يلجأ حكام املباراة الى االستعانة بالفيديو.
االخرى«.  الفرق  التي يحتسبونها لصالح  ذاتها  باالشياء  احلكام  يقوم  بنا، ال  االمر  يتعلق  واضاف »عندما 
موضوع  في  الشكوك«  من  باالستفادة  يحظى  »ال  اوكالهوما  ان  جانبهما،  من  ودونوفان،  جورج  واعتبر 

االخطاء ويحصل على رميات حرة اقل بكثير من الفرق االخرى.
ويحتل اوكالهوما رغم وجود »الثالثي الكبير« في صفوفه واملكون من وستبروك وانطوني وجورج، املركز 

الثاني عشر بني 15 فريقا في املنطقة الغربية باربعة انتصارات فقط من 10 مباريات.

بعد فوزه برئاسة الزمالك، مرتضي منصور في أولي األزمات : 
مجلس إدارة الزمالك ُمجمد نهائيا حلني خروج هاني العتال

صرح مرتضي منصور الفائز مبنصب رئيس نادي الزمالك، 
في تصريحات للصحفيني »اجمللس لن ميارس أي نشاطات 
وجود  »أرفض  وكرر  تشكيله«.  من  العتال  استبعاد  حلني 
العتال في مجلس إدارة الزمالك احلالي«. وكانت إنتخابات 
منصور  مرتضى  قائمة  فوز  عن  أسفرت  قد  الزمالك 
منصب  على  منصور  مرتضى  أحمد  باستثناء  بالكامل 
نائب الرئيس. وفاز العتال مبنصب نائب رئيس الزمالك مع 
أحمد جالل إبراهيم ليطيحا بأحمد مرتضى منصور الذي 
االنتخابات. وأشار مرتضى  الثنائي في سباق  ينافس  كان 

منصور في تصريحات سابقة: » إما أنا أو هاني العتال في مجلس الزمالك اجلديد«. وأوضح » لن أجلس 
على مائدة مجلس اإلدارة مع مزور وبلطجي.. أنا ال أمزح حني أقول بأنني لن أكمل في هذه احلالة، فقد قلت 
من البداية أنني أريد قائمتي كاملة وال أريد أي عضو من القائمة األخرى ألنني ال أريد مشاكل في اجمللس«.

في  أجرا  األعلى  الالعب  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  أصبح 
العالم، بعدما جّدد ،مؤخراً، عقده مع نادي برشلونة اإلسباني. وذكرت 
العقد  مبوجب  سيتقاضى  ميسي  أن  اإلسبانية،  »إملوندو«  صحيفة 
ميسي  وأزاح  سنويا.  يورو  مليون   42 مبلغ  برشلونة  نادي  مع  اجلديد 
تيفيز،  كارلوس  مواطنه  عاملياً،  أجراً  األكثر  الالعبني  عرش  على  من 
مهاجم نادي شنغهاي الصيني، الذي يتقاضى 38 مليون يورو سنويا، 
بينما تراجع البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى املركز الثالث، الذي يتقاضى 
أما  يورو سنويا.  الفرنسي 36 مليون  باريس سان جيرمان  من فريقه 
الغرمي  اإلسباني،  ريال مدريد  نادي  رونالدو، جنم  البرتغالي كريستيانو 
التقليدي مليسي في حصد اجلوائز الفردية فيحتل املرتبة الرابعة بـ 

34 مليون يورو سنويا. وكان ميسي، البالغ من العمر 34 عاماً، قد مّدد عقده مع نادي برشلونة إلى نهاية 
يونيو 2021، مع وضع شرط جزائي في العقد تبلغ قيمته 700 مليون يورو.

يحررها سمير اسكندر 

ميسي األعلى أجراً في العالم بـ 42 مليون يورو سنوياً 
وشرط جزائي 700 مليون

حتذير ملثليي اجلنس 
من أمساك األيدي خالل املونديال الروسي

تعتزم مجموعة »اف أي ار اي« املناهضة للتمييز اصدار دليل حتذر فيه مشجعي 
العالم  كأس  نهائيات  خالل  العلن  في  األيدي  امساك  من  املثليني  القدم  كرة 
لكرة القدم املقررة الصيف املقبل في روسيا. ,حتضر مجموعة »كرة القدم ضد 
باملشجعني  خاصاً  دليال  لها،  مقرا  لندن  من  تتخذ  والتي  اوروبا«،  في  العنصرية 
السود واألقليات العرقية. وأشار مدير اجملموعة بيارا بوار الى أن الدليل سينصح 
املثليني بأن يكونوا حذرين في أي مكان »غير مرحب باملثليني واملثليات ومزدوجي 
امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسية«. ومت إلغاء جترمي املثلية اجلنسية في روسيا 
انتهاكات  بوجود  اإلنسان  حقوق  نشطاء  ويزعم  شائع  التمييز  لكن   1993 عام 

واسعة النطاق.
وقال بوار »نبعث نفس الرسالة للمشجعني من السود واالقليات العرقية - اذهبوا 
الى كأس العالم لكن كونوا حذرين. هل سيكون مثليو اجلنس في خطر إذا مشوا 
في الشارع وهم ميسكون ايدي بعضهم البعض؟ هذا األمر يعتمد على املدينة 
»املثلية اجلنسية ليست جرمية في  وواصل  اليوم«.  وأي فترة من  املوجودين فيها 
روسيا لكن هناك قانون ضد ترويج املثلية أمام القصر«، مضيفا »القضايا املتعلقة 
مبجتمع املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري الهوية اجلنسية ليست 
عن  بعيدا  روسيا،  في  متاماً  اخملفي  مكانهم  وللمثليني  العام،  اخلطاب  من  جزءا 
األضواء«. ويكافح »فيفا« من أجل التصدي لرهاب املثليني في مالعب كرة القدم، 
خاصة في أميركا الوسطى واجلنوبية، حيث فرضت غرامات متكررة على دول مثل 
تشيلي واملكسيك دون أي نتيجة ملموسة. وبدا رئيس »فيفا« السويسري جاني 
املالعب  داخل  التمييز  مع  العليا  الكروية  السلطة  تعاطي  في  حازماً  إنفانتينو 
على األقل، مذكرا بأن احلكام بإمكانهم »إنهاء مباراة ما« في حال وقوع مثل هذه 
العرق، فإن  التمييز على أساس  التعامل مع  وإذا كان »فيفا« صارما في  احلاالت. 
العليا لم تتطرق في قوانينها للتمييز بحق املثليني، وهذا ما  السلطة الكروية 
حتدث عنه بوار عندما اشار الى »عدم وجود نصوص في قواعد فيفا تعاقب على 

رهاب املثليني، وكنا واضحني عندما طالبنا بضرورة أن يكون هناك قوانني رادعة.

»جود نيوز« تنشر مجموعات كأس العالم 
ومباريات املنتخب املصري
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النزالت املعوية
د. ماري جرجس

عزيزي القارئ
تشخيص  ويتم  املعوية،  النزالت  أسباب  أهم  عن  األسبوع  هذا  لك  أكتب 
 - بدون  أو   - مع  واألسهال  القئ  حدوث  عند  األطفال  عند  املعوية  النزلة 

أن  سخونة، ويعتقد الكثيرين أن العالج األمثل للنزالت املعوية هو املضادات احليوية، واحلقيقة 
هذا األعتقاد خاطئ، حيث أنه يوجد أسباب كثيرة للنزلة املعوية عند األطفال، فهناك:

- نزلة معوية فيروسية 
- نزلة معوية بكتيرية

- نزلة معوية طفيلية 
وأهم شئ لعالج النزلة املعوية هو تعويض اجلسم ملا يفقده من سوائل بسبب القئ واألسهال 
وتعويض األمالح املفقودة، ولهذا من الضروري إذا أُصيب طفلك بنزلة معوية أن حتاولي تعويض 
ما يفقده بالقليل من املاء ومحلول اجلفاف أو ما يسمي بالبيديا اليت كي حتافظي علي توازن 
وفي كل  املعوية.  النزلة  نوع  ويتم تشخيص  الطبيب  إلي  تذهبي  أن  إلي  هذا  باجلسم،  األمالح 
األنواع يُفضل تقليل الطعام ومينع كل ما هو بروتني أو دسم ويُكتفي بالنشويات، كاألرز املسلوق 

والبطاطس املسلوقة واملكرونة املسلوقة، هذا بعد توقف الترجيع ومُتنع السكريات متاماً.
عالج النزلة املعوية:

البكتيرية يوخذ كورس من املضاد احليوي مع مضاد للقئ وتعويض السوائل بالبيديا اليت وهو 
األهم

فيها  يؤخذ  ال  الفيروسية   -
تكون  وغالباً  حيوي  مضاد 
قبلها  برد  بنزلة  مسبوقة 
باحمللول  ويُكتفي  بأسبوع 
يتوقف  لم  إذا  القئ  ومضاد 

القئ وحده
املعوية  النزلة  عالج  أما   -
بعالج  فيكون  الطفيلية 
سواء  الطفيلي  السبب 
مبضاد  جيارديا  او  اميبا  كان 
موضوع  وإلي  الطفيليات.  

جديد يهم األسرة.

علــــ�م وطب

How to care
for your baby’s teeth?

التسوس ميكن ان يصيب اسنان طفللك من قبل ان يتم عامة 
للطفل  بالنسبة  كبيرة  بأهمية  تتمتع  الرضاعة  زجاجة  االول, 
فإلى جانب إمداده بالطعام, متنحه أيضاً شعوراً بالهدوء وحتسن 
الرضاعة  التاكد من عدم احتواء زجاجة  املزاجية ويجب  حالته 
على مشروبات مكونة من السكر واألحماض )اللنب( ميثل خطراً 
حقيقياً على األسنان اللبنية لدى الطفل . أن هذا اخلطر يزداد 
بصورة  للطفل  املشروبات  هذه  تقدمي  مت  ما  إذا  خاص،  بشكل 

مستمرة  و باالخص عند نوم الطفل بها, حيث غالباً ما يؤدي ذلك إلى إصابة الطفل بتسوس 
األسنان الناجت عن زجاجة الرضاعة . 

إلى  الفم  في  املوجودة  البكتيريا  بفعل  يتحول  إمنا  مباشر،  بشكل  األسنان  يضر  ال  السكر  أن 
حمض يتسبب في إزالة الكالسيوم عن األسنان ويدمرها ببطء. ونظراً ألهمية األسنان اللبنية 
في مساعدة الطفل على قطع الطعام وكذلك في التطور اللغوي لديه، و اود ان اوصى اآلمهات 
بضرورة أال يعودوا طفلهم على استعمال زجاجة الرضاعة بصورة مستمرة و خصوصا عند النوم 

وكذلك أال يضعوا فيها سوى املاء أو الشاي او اليانسون الغير احمللى بالسكر .
الرضيع على تناول السوائل باستخدام كوب عادي، مبجرد  ينبغي على اآلمهات تعويد طفلهم 
الرضاعة  لزجاجة  املستمر  املص  يتجنبوا  اجللوس، كي  له  يتسنى  أن 
الصغار  األطفال  أن  الطفل.  أسنان  تسوس  إلى  غالباً  يؤدي  والذي 
من  والفيتامينات  باملعادن  الغنية  األطعمة  لتناول  يحتاجون  والُرضع 
هذه  رأس  على  ويأتي  سليم.  بشكل  وأسنانهم  أجسادهم   منو  أجل 
األطعمة منتجات األلبان، التي متد أسنان الطفل بعنصري الكالسيوم 
الطفل  تدرب  التي  النيئة،  واخلضروات  الفواكه  كذلك  والفوسفات، 

على املضغ .
 ويجب على االمهات بضرورة تنظيف أسنان طفلهم بدءاً من ظهور 
األسنان اللبنية األولى لديه مرة واحدة يومياً بكمية قليلة من معجون األسنان اخملصص لألطفال 
والذي يحتوي على الفلورايد بأستخدام قطنة مبللة حتى تتحكم االم فى ازالة املعجون سريعا 
من فم الطفل . وأوصى ايضّا أنه كلما تعود الطفل على العناية بأسنانه بشكل سليم منذ 

الصغر متتع بأسنان صحية طوال عمره.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

ادارة جديدة 

باإدارة: اأمين فرح

م�ضتعدون لعمل 

كيك االعرا�س 
واأعياد امليالد, 

واأول مناولة والعماد 

وجميع املنا�ضبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 

واأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع االأجبان والزيتون 

واملخلالت

جميع انواع احللويات 

والبقالوة والكيك 

نهنئ اجلالية 
العربية

بعيد امليالد املجيد
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رأسي
1 - شاعر ووزير اندلسي من أهل قرطبة برع في الوصف والبالغة 

2 - للتمني o قطعة مسطحة للكتابة o المناطق المفتوحة من األرض 
3 - رسوم على الجلد )معكوسة( o نساعد في أمر ما 

4 - شخص بنى نفسه بنفسه دون االعتماد على اآلخرين o ضرس 
)معكوسة(. 

5 - مواز ومقابل o آلة موسيقية وترية 
6 - متشابهان o ميزان o ألف كيلوجرام 

7 - مادة تستخدم لعمل حلوى شبيهة بالمهلبية o ثلثا باب 
8 - انسكب o أبو األسود ملك النحو العربي 

9 - ما يقوله المحامي دفاعا عن موكله o إناء كبير من الفخار )معكوسة(. 
10 - استخدام اآلالت في انجاز العمل واالسراع به o تقابلها عشر أمثالها 

)مبعثرة(. 

أفقي
1 - شاعر فيلسوف لقب برهين المحبسين o سماء 

2 - رئيس أميركي مثير للجدل o هولندي أسس للفلسفة األوروبية 
الحديثة وأبو المذهب العقالني 

3 - استيعابنا لألشياء والزمن من حولنا وذاكرتنا o نقيض الحرب 
4 - أخطأ خطأ صغيرا o ضربت كفيها معا o قطع األشياء إلى قطع صغيرة 

5 - رياضة هندية في القدرة على التركيز o تأدية اعمل بقدرة واقتدار 
6 - كلمة فرعونية قديمة بمعنى جميل o قانون في الجبر 

7 - غاز خامل )ال يتفاعل( 
8 - فائدة للناس o نقطة التقاء األشعة )أو األشياء( وتركيزها 

9 - ليونة o أرسطو 
 o 10 - نبات طبي يستفاد من بذوره ويشرب بغليه وتقديمه كما الشاي

اسم عربي قديم 

 حل
 العدد

السابق

حل العدد السابق

ت�ضايل يف االأ�ضئلة

س 1: ماذا نعني بقولنا: »ترك لفالن احلبل على الغارب«؟.. فما 
هو الغارب؟

س 2: ملاذا يخرج الكلب لسانه في حالة التعب؟
س 3: ملاذا تطفوا البيضة الفاسدة على وجه املاء؟

س 4: ملاذا يطلق على اجلواسيس لقب« طابور خامس«؟
يكون  بحيث  الفضية  أو  الذهبية  النقود  تصك  ملاذا   :5 س 

محيطها عادة محززاً وليس 
       املس؟  

االجـوبـــة

�ضتائية
عـادل عطيـة

امطريني يا �صحابتي ال�صتائية

�صميني كطفل يعانق املطر

يعانق رائحة ال�صجر

وفرحته برق�صته النديّة

اغ�صليني

اغ�صلي الرتاب عن الرتاب

ابعدي عني ال�صراب

بحبات ثلج نقيّة

كي اتزنّر باألوان الطيف

اأحارب يف النف�س، الزيف

وا�صتّم عبري الأر�س، املرويّة

اذكريني يف ح�صورك والغياب

اذكريني يف الذهاب 

يف م�صريتك الأر�صية

لأنك تعودين يوماً

ويوماً اراك

�صحابة فوق ال�صباب، �صتائية

اإقراأ واأ�ضحك

ال  وأصبح  وزنه،  وقل  أن صغر حجمه،  بعد  اخلبز،  رغيف  الديب«، يصف  احلميد  قال »عبد 
يُشبع:

صغر الرغيف كأمنا هو قطعة        مـن قلب خابزه وجلد البائع
هل صـار وهماً أم خيـاالً؟ إنه         قد صار غير مؤمل أو نافع

قد كان شيــخاً للطعام فمــــاله         قد عاد شبه وليد شهر سابع
أراد »أحمد شوقي«، مداعبة صديقه الدكتور “محجوب ثابت”، الذي اشترى سيارة قدمية، 

فقال له:
لكم في اخلط سيارة            حديث اجلار واجلارة

فإن حركتهـا مالـت            على اجلنبني منهــارة
وقد حترن أحيـانــاً             ومتشي وحدهــا تارة

كان الشاعر اجملوني أسعد رستم، صديقاً ألحد احملامني، فأرسل إليه هذا احملامي صورته، 
التي تبدو فيها يده في جيبه؛ طالباً أن ينظم فيه بيتني من الشعر، فقال الشاعر أسعد 

رستم:
أخذ احملامي رسمه وبجيبه يده       وذلك لـيس من مبـــــــــداه
فقد كان هذا الرسم أحسن منظر      لو صورت يده بجيب سواه

أراد شاعر النيل حافظ ابراهيم، أن يداعب أمير الشعراء أحمد شوقي، فقال:
يقولون إن الشوق نار ولوعة       فما بال شوقي أصبح اليوم باردا

فما كان من شوقي إال أن رد، قائالً:
استأمنت الكلب واإلنسان أمانة     فاإلنسان خان والكلب حافظــــــا

معركة النور�س

تعارك طائران من طيور النورس، فأحدثا ثقباً على 
شكل حفرة بحجم 6 أقدام، في سطح منزل في 
وفي  ببريطانيا.  الشرقية  ساسكس  بيكسهيل 
قوالب  من  بعشرات  دفعا  بينهما  القتال  أثناء 
الطوب الذي أخذ يتحطم بعنف مراراً على أرض 

املنزل، مما أحدث الكثير من األضرار والتلفيات.

عودة ال�ضيخ اإىل �ضباه!
فوجيء رجل مسن عمره 91 سنة، من مقاطعة جواجنكسي، 
النمو،  وأخذت في  أسنان جديدة  له  نبتت  قد  بأنه  الصني،  في 
وأن شعره الرمادي قد حتول إلى اللون األسود، وذلك بعد مرض 
مجهول أصيب به، ثم انزاح عنه، وهو غير قادر على األكل ملدة 
عشرين يوماً. أما اآلن، وبعد أن شفي، فإن “الن ريرين” الذي يعتمد 
غذاءه األساسي على احلبوب، وبحسب التقارير املكتوبة، يقوم 
بجمع األخشاب، ويزاول أعمال الفالحة، مثل رجل شاب يتمتع 

بقوة جسدية واضحة.

م�ضروع قانون باالإبت�ضام

لكي  قانوناً،  يجيزوا  أن  بإيطاليا،  ميالنو  في  املسئولون  يحاول 
عضو  ويقول  قانوني،  غير  تصرفاً  االبتسام  عدم  من  يجعلوا 
إلينا،  يحضرون  الذين  الناس  من  »نريد  فابيو«:  »لويجي  اجمللس 
أن يعرفوا أننا سعداء بأن نخدمهم، بينما هم يقومون بإنفاق 
نقودهم. وأن أفضل طريقة لعمل ذلك، هو أن تشرق وجوههم 
يتواجدون في  الذين  إعفاء األشخاص  باالبتسام«. ومن احملتمل 

جنازة، أو في زيارة املرضى، من تطبيق هذا القانون عليهم.
إذا  غرامة  بدفع  يلزمون  فسوف  اآلخرين،  األشخاص  جميع  أما 

كانت وجوههم مستطيلة )أي متجهمة، غير مبتسمة(!

ع�س الرفاهية

صغير  عش  على  مؤخراً  العثور  مت 
لطائر، في فرنسا، كان قد صنعه 
 )Confetti( طائر من طيور الّصْغنج

أي الظالم )وهو عصفور مغرد( كله من حلوى البونبون والنّثار 
في  الناس  على  ينثر  الذي  امللون  الورق  من  قصاصات  )وهي 

الكرنفاالت واألعراس(.

ج 1: الغارب هو سنام اجلمل، وإذا اردنا أن نترك اجلمل ليرعى الكأل 
بحرية دون قيود فاننا نفك رباطه ونرمي باحلبل على سنامه.

ج 2: يخرج الكلب لسانه عند التعب أو شدة احلرارة؛ ألن الكلب 
ليس في جلده غدد عرقية الفراز العرق منها؛ لذلك يخرج لسانه 
املبتل حتى يساعد جسمه على تبخر املاء، فتتوازن حرارة جسمه.
ج 3: البيضة الفاسدة، تطفو على سطح املاء؛ ألن فيها غازات 

فاسدة تخفف من وزنها.
ج 4: هذا االسم ابتكره اجلنرال فرانكو الذي متكن عام 1936 من 
االستيالء على احلكم في اسبانيا رغم أن قواته كانت مؤلفة من 
اربعة طوابير فقط، وعندما سئل عن سبب جناحه بهذه الطوابير 
األربعة، قال: كان هناك طابور خامس. وعنى به مؤيديه وأعوانه 

من املدنيني.
ج 5: لوجود “حتزيز” على محيط النقود اسباب تاريخية قدمية. 
ففي املاضي كانت العمالت كلها ذهبية وفضية، وكانت هذه 
العمالت غير دقيقة الوزن، مما جعل البعض يسرق منها بنحت 
محيطها. ومن نحت مجموعة منها كان باالمكان تخفيف وزنها؛ 
لذلك وضعوا حول محيطها هذه اخلطوط حتى ال يستطيع احد 
انقاص وزنها. اما العمالت النحاسية فانها بدون هذه اخلطوط 

ألن معدن النحاس رخيص وليس ثميناً.
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فتجيبنى  أسألك  أن  يارب  لى  إسمح 
يحدث  ما  كل  استوعب  ال  اننى  حيث 
مصر  احلبيب  ووطننا  بلدنا  فى  لنا 
أناديك  أن  سيدى  يا  أيضاً  لى  وإسمح 
الصالة  فى  منا  طلبت  كما  أبانا  يا  بـ 
أسميكم  أعود  ال  قلت  حيث  الربانية 

عبيداً ولكن أحباًء .
عمرو  جاء  عندما  السماوى  أبانا  يا 
عليه  وعصيت  إلينا  غازياً  العاص  بن 

إذا  إنه  أقسم  األسكندرية  العظمى  املدينة 
التى  الغانية   “ مثل  سيجعلها  حصونها  كسر 

يستبيح جسدها كل من يريد “.
العاملية  األسكندرية  مكتبة  بها  وجد  وعندما 
 700000 من  يقرب  ما  بها  ووجد  الشهرة 
 « اخلليفة   يسأل  أرسل  مجلد  ألف  سبعمائة 
بهذه  نفعل  ماذا  اخلطاب  بن  عمرو   « العادل 
الكتب فأجابه اخلليفة  “ العادل “ بأنه إذا كانت 
هذه الكتب توافق القرآن فال حاجة لنا بها أما إذا 
كانت تخالف القرآن فال إرب لنا فيها واحرقها . 
أى إنه عليه أن يحرقها سواء كانت توافق القرآن 
الكتب  هذه  جميع  حولت  فقد  ولذا  تخالفه  أو 
إلى  والتاريخية  واحلضارية  والتراثية  العلمية 
مجرد وقود لتسخني مياه جميع احلمامات العامة 
فى كل أرض مصر ملدة 6 شهور كاملة .. وفقدت 
وحضارتها  وثقافتها  علومها  كل  بذلك  مصر 

وتاريخها فى تسخني مياه حماماتها؟!!!
العلماء  أن  السماوى  أبانا  ويا  يارب  تعلم  أنت 
احلديثني يقولون أنه لو كانت مكتبة األسكندرية 
إلى  وصلنا  قد  لكنا  احلاضر  اليوم  موجودة حتى 
الفعلى  وصولنا  تاريخ  قبل  سنة  مائتى  القمر 
كانت  عندما  أنه  يارب  أيضاً  تعلم  وأنت   . إليه 
جديد  كتاب  بصدور  األسكندرية  مكتبة  تعلم 
استعارتة  وتريد   “ روما   “ القدمي  العالم  فى 
ذهباً  وزنه  يعادل  ما  تودع  كانت  فإنها  لنسخة 
إلستعارته حلني استنساخه وإعادته .. هذه كانت 
الغزو  أرض مصر قبل  والكتب فى  العلوم  قيمة 

العربى ..فأين هى مصر اآلن ؟ !!
حيث  أسألك  أن  السماوى  أبانا  يا  لى  إسمح 
ملاذا   .. فأفهم  فتجيبنى  الفهم  عن  قاصر  إننى 
سمحت يارب أن مجموعة من األعراب ال يتجاوز 
العالم  أم  مصر  يهزموا  أن  مقاتل   4000 عددها 
العالم  غذاء  وسلة  الضمير  وفجر  احلضارة  وأم 
أرضها ظلماً  فى  ويعبثون  ويهدموها  ليحرقوها 

وفساداً ؟ !!!!
أنت قلت يارب فى األجنيل أن موسى النبى الذى 
حكمة  بكل  تعلم  قد  فرعون  قصر  فى  تربى 
املصريني وأنت قلت أيضاً  “ مبارك شعبى مصر “ 
.. فلماذا سمحت يارب بأن نسبى فى بالدنا وعلى 

أرضنا ؟ !!
املسيحية  دخلت  أن  بعد  وصاياك  خالفنا  هل 
أرض مصر ؟! هل عبدنا أوثاناً كما حدث مع بنى 
عن  ندافع  ألم  ؟!!  بسبيهم  إسرائيل فسمحت 
.. ألم نقدم  األميان ؟ وحاربنا جميع الهرطقات ؟ 
مئات  نقدم  ألم  ؟  أجمع  العالم  الى  الرهبنة 
االلوف من الشهداء جملد إسمك القدوس ؟ حتى 
التقومي  وهو  بأسمهم  جديداً  تقومياً  بدأنا  إننا 
كل  فى  هذا  يومنا  حتى  نتبعه  الذى  القبطى 

املواسم الزراعية ؟ !!! 
شهداء  ؟  هذا  يومنا  حتى  الشهداء  نقدم  ألم 
وماسبيرو  واخلانكة  احلمراء  والزاوية  الكشح 
الذين  ليبيا  فى  وعشرون  الواحد  عن  وماذا  ؟ 
عن  وماذا  ؟  يذبحون  وهم  إسمك  ينكروا  لم 
فأنه   ! مصر  بالد  جميع  فى  الكنائس  شهداء 
الذبح  وفيها  أال  محافظة  أو  مدينة  تخلوا  لم 
والقتل والتفجير واحلرق لألقباط فى داخل خارج 

كنائسهم ومنازلهم وحقولهم ؟
وماذا عن البارومى احملبوس حالياً بتهمة اغتصاب 

فتاة مسلمة علما بأنه فاقد الذكورة 
بشهادة األطباء مبا فيهم اطباء اخلدمة 
كامل  غير  اعتبروه  الذين  العسكرية 

الرجولة ورفضوا جتنيده ؟!! .. 
الذكورة  فاقد  يدان  كيف   .. سادة  يا 
يا  العدالة  اين  ؟!!  فتاة  باغتصاب 
عدالة  هناك  يكن  لم  واذا  ؟  سادة 
والضمير  املنطق  فأين  املسلمني  لغير 
زال  انه ما  واألنكى من ذلك  ؟  يا سادة 
االفراج عنه  بعد فى  الدور  ولم يصبه  محبوسا 
تصدر  التى  الرئاسى  العفو  مراسيم  بواسطه 

فى االعياد الرسمية لبعض السجناء ؟!!!! 
يا ابانا السماوى .. عندما علم أبو اآلباء ابراهيم 
ألن  وعمورة  سدوم  تبيد  أن  تنوى  بأنك  النبى 
فسادها قد فاق كل احلدود حتاجج معك وتسائل 
اذا كنت ستسمح ببقائها لو فيها خمسون بارا 
فوافقت ثم تنازل رقم االبرار حتى وصل الى 10 
أبرار فقط وقد وافقت أيضا يا سيدنا ان تسامح 
ابرار  عشرة  فيهما  لوكان  حتى  املدينتني  هذين 

فقط .. 
وسعة  مبحبتك  ستسامح  كنت  رب  يا  انك  اى 
حكمتك ورحمتك مدينتني كاملتني لو كان بها 
عشرة ابرار فقط !!! فهل يا رب ال يوجد فى كل 

ارض مصر عشرة ابرار ليطلبوا املغفرة عنا ؟!! 
قبل  الثالث  شنودة  البابا  الرحمات  مثلث  قال 
كان  مصر  فى  السفر  ينوى  كان  من  ان  نياحته 
وكان  النهار  شمس  حرارة  ليتجنب  ليال  يسافر 
املسافر ليال ال ينقطع عن سماع صوت الرهبان 
بعد  ميكن  فهل   ... ليال  سفره  طريق  طول  على 
هذا اال يكون فى مصر عشرة ابرار لترفع غضبك 
الشهداء  من  اآلالف  مئات  عن  وماذا  ؟!!!  عنا 

األقباط؟!! 
عندما كسر اليهود وصية اهلل بعدم عبادة االوثان 
بابل ولكن لم  أدبهم اهلل وسمح بسبيهم فى 
تزيد مدة سبيهم عن 183 سنة .. فلماذا تسمح 
يا رب بسبينا فى بالدنا اكثر من 1400 سنة ونحن 

لم نعبد أوثانا منذ عرفناك ؟!!!!!
انت تعلم يا رب كم قاسينا منذ احتالل العرب 
ملصر .. ولكننى سأذكر قليال مما تعرفه لتتعاطف 

معنا وترحمنا عاجال.
 -996( الفاطمى  اهلل  بأمر  احلاكم  عصر  فى 
1021م( الذى بدأ احلكم وعمره أقل من 16 سنة 
احتمالها  اى مواطن  قوانينا يصعب على  أصدر 
مطلع  حتى  العشاء  من  التجول  منع  مثل 
الفجر ومنع النساء من السير خلف اجلنازات  أو 
خروجهن لألسواق واحلمامات كما حظر عليهم 
االسطح  فوق  الوقوف  أو  النوافذ  من  التطلع 
ومنع صانعى األحذية من صنع األخفاف للنساء 

حتى يصعب عليهم اخلروج من البيوت 
كما فرض على الناس قيوداً على املأكل واملشارب 
مثل منع بيع أو استيراد الزبيب كما منع الناس 
ثم  واحدة  مرة  عنب  رطل   4 من  أكثر  شراء  من 
ومنع  الكروم  اشجار  باتالف  بأمره  ذلك  اعقب 
صيد  من  الصيادين  مبنع  أمر  كما  امللوخية  اكل 
األبقار  ذبح  منع  كما  قشر  بدون  الذى  السمك 
اال فى عيد االضحى  وكان من ضمن مساعديه 
احلاكم  امره  الذى  الكبير  أبو جناح  يدعى  قبطياً 
أبو جناح  يعتنق االسالم فلما رفض  أن  بأمر اهلل 
على  يشد  وأن  ثيابه  بنزع  احلاكم  أمر  األمر  هذا 
 500 فضربوه   .. جلدة  ألف  ويضرب  الهنبازين 
البقر  عروق  من  املصنوعة  السياط  من  سوط 
أمر  ثم  املاء   مثل  دمه  وسال  تقطع حلمه  حتى 
بأن يضرب متام األلف سوط من فلما ضرب 300 
سوط اخرى قال انا عطشان فبطلوا عنه الضرب 
وابلغوا احلاكم بذلك فقال إسقوه بعد ان يرجع 
اسلم  ولكنه  يشرب  ان  جناح  أبو  فرفض  لديننا 
.. فلما اعلموا احلاكم بأمر اهلل بذلك أمر  الروح 

ان يضرب جثمانه امليت متام االلف سوط . 
أخرى  قيوداً  احلاكم  فرض  1008م  سنة  وفى 
بالغاء اعيادهم ومنع ضرب  على األقباط تتعلق 
اوقاف  جميع  وصودرت  الكنائس  فى  النواقيس 
املسلمني  مال  بيت  لصالح  واألديره  الكنائس 
كما نزعت الصلبان من قباب ومغارات الكنائس 
املسيحيني  من  يطلب  ان  الى  االمر  به  ووصل 

بازالة وشم الصليب من أياديهم . 
النصارى  يعلق  بأن  األمر  صدر   1011 سنة  وفى 
حول أعناقهم صلباناً من اخلشب طول كل منها 

ذراع ووزنه 5 أرطال .
 وفى سنة 1013 أصدر أمراً بهدم وسلب جميع 
بدون  املصرية  االراضى  فى  املوجودة  الكنائس 
استثناء ويقدر عدد ما هدم من الكنائس ونهب 
وسرقة جميع اثاثاتها وأوانيها املقدسة فى ذلك 

احلني ما يزيد عن 30000 كنيسة )ثالثون الفا( 
وخٌير احلاكم بأمر اهلل االقباط بني اعتناق االسالم 
أبونا  بيت  البيت  يعنى   ... مصر  من  اخلروج  أو 
وييجى الُغرب يطردونا ؟!! .. ومما زاد احلال وحشية 
الكنائس  بهدم  يقوموا  لم  والسوقه  الرعاع  ان 
بهم  ووصل  كامالً   محواً  محوها  ولكن  فقط 
احلال ان نبشوا قبور النصارى واستخرجوا عظام 

املوتى ليستعملوها وقوداً فى احلمامات . 
ولم يقف احلال عند هذا احلد بل امر احلاكم بأمر 
اهلل جميع النوتية بأن يرفضوا نقل الذين وأخيراً 
أما   .. خيارين  بني  الذمة  أهل  بأمر  احلاكم  وضع 
بأمر  احلاكم  بنى  وقد   . املوت  أو  االسالم  اعتناق 
أو  هدمت  التى  الكنائس  من  بدال  مساجد  اهلل 
ذلك عندما  بعد  األسوأ فقد حدث  أما    . خربت 
يتكلم  من  ألسنة  بقطع  اهلل  بأمر  احلاكم  أمر 
اللغة القبطية سواء فى الشارع أو املنزل .. وكل 
من يضبط يتكلم القبطية يقطع لسانه حتى 

لو كان فى منزله مع زوجته واوالده .
 فانتشر اجلواسيس فى كل مدينة وشارع وزقاق 
ليتنصتوا على البيوت وكل من يُسمع متلبساً 
باحلديث باللغة القبطية يقبض عليهم وتقطع 
لغة  القبطية  اللغة  أصبحت  حتى  ألسنتهم 
األجيال  تنتقل عبر  ان احلضارات  ومبا    . منعدمة 
من  املوروثات  ونسيم  والتاريخ  واللغة  بالتراث 
االجيال السابقة لالجيال الالحقة .. فقد انقطع 
االجيال  واصبحت  االجيال  بني  احلضارى  االتصال 
الالحقة ال تعرف وال تقرأ وال تسمع اى من تراثها 
وفقدت القدرة على التواصل أو الكتابة أو القراءة 
قضى  وهكذا  واملعرفة  البحث  استمرارية  أو 
بقاياها  حتى  أو  القدمية  املصرية  احلضارة  على 

القبطية ... 
أحرقت فى مكتبة االسكندرية  الكتب  فجميع 
التى  الكتب  وحتى  قد قطعت  االلسنة  وجميع 
أو  يقرأها  من  جتد  لم  البيوت  فى  تزال  ما  كانت 

يفسرها أو يورثها لالجيال التالية .
ترى هل اقتصرت أعمال هدم الكنائس على مصر 
كنيسة  ايضاً  وألف ال فقد شملت  ال  ؟!!  فقط 
القيامة فى اورشليم القدس حيث انها تعرضت 

أمر  حيث  أيضاً  بأمراهلل  احلاكم  أيام  فى  للهدم 
بهدمها عندما علم أن االحتفال بأحد الشعانني 
يكون بالطواف حول كنيسة القيامة بالسعف 

واالحلان .
 وقد اختفى احلاكم بأمر اهلل متاماً 1021م وكان 
اختفاءه غامضاً حيث انه لم يعرف كيف مات أو 

دفن أو موعد حدوثه حتى اآلن .
أما آخر اخللفاء الفاطميني فكان اخلليفة العاضد 
)1160-1171م( ووزيره شاور الذين قرروا أن يحرقوا 
معظم  كان  التى  القدمية  الفسطاط  مدينة 
كحظة  أبيها  بكرة  عن  األقباط  من  سكانها 
دفاعية حتسبا ألى هجوم يحدث من اخلارج وبدون 
خطة  كأى  يهجرونهم  أو  سكانها  ينذروا  ان 

سليمة .
الف(  العاضد بصب 20000 )عشرون  رجال  قام   
برميل من املواد امللتهبة واشعلوها بعدد 10000 
)عشرة آالف مشعل( ليشعلوا فيها النيران التى 
استمرت 50 يوماً متصلة .. وبني عشية وضحاها 
أصبح اقباط الفسطاط القدمية ُمعدمني !!!!!!! 

أال يحق لنا أن نسأل الى متى يا رب ؟!!! 
يا أبونا السماوى اذا كنت قد سمحت بأن يهدم 
ال  فلماذا  السنني  مئات  منذ  كنيسة   30000
امتنع  لقد  ؟!!  أخرى  مرة  ببنائها  اآلن  تسمح 
فى  واحدة  كنيسة  يبنى  ان  العربى  الغاصب 
كل االجيال السابقة .. وما يبنونه اآلن هو ما مت 

تدميره وحرقه اثناء الثورات احلديثة . 
فى  نصلى  ان  نستطيع  ال  اننا  يارب  تعلم  أنت 
طقوسنا  ألن  امليادين  او  الطرقات  او  الشوارع 
ال  وهذا   . والتقديس  واخلشوع  الهدوء  الى  حتتاج 
ازدحاما  املليئة  العامة  االماكن  ميكن وجوده فى 

وضجيجاً .
كنيسة  تعرف  انت   .. احلبيب  السماوى  أبونا  يا 

األربعة عشر مسجداً ؟!!! 
هى كنيسة العياط محافظة اجليزة وقصتها انه 
فى الثالثينات من القرن املاضى وضع العزبى باشا 
الهمايونى  اخلط  يسمى  الكنائس  لبناء  تقنيناً 
وملخصه انه ال يجوز بناء كنيسة على بعد امتار 
معينة من اى مسجد . فعندما تتقدم اى جهة 
بطلب ترخيص لبناء كنيسة فإن الطلب يعطل 
حتى يتمكن املسلمون من شراء اى قطعة ارض 
مجاورة ملكان الكنيسة املقترحة ليقيموا عليها 
مخالفة  الكنيسة  تصبح  وبالتالى  مسجداً 
جديدة  دورة  وتبدأ   ... الهمايونية  للتعليمات 
دواليك  وهكذا  أخرى  أرض  قطعة  عن  للبحث 
حتى ال يتم التصريح ببناء الكنيسة . وكنيسة 
العياط لم تبنى اال بعد ان مت انشاء 14 جامع ... 
جميع  فى  ذلك  من  اكثر  عبادة  حرية  رأيتم  هل 
دول العالم ؟!!! ارحمنا يا رب .. يا أبانا السماوى 
ترفع عن  لقد صرخنا لك بأصوام وصلوات لكى 
شعبك كل هذه املظالم ... ألم تصلك صرخاتنا 
تسمح  رب  يا  متى  إلى  ؟!!  ونهارا  ليال  وصلواتنا 
التى  مصر  فى  وبناتك  ألبنائك  يحدث  ما  بكل 

باركتها بزيارتك ؟!! إلى متى يا رب ؟!!!   
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لقد بدا صوم امليالد انتظارا مليالد السيد 

املسيح له اجملد ونفرح بقدومه
والكنيسة تكرم السيدة العذراء والشعب كله 

يهلل للسيدة العذراء في هذه األيام  
للشماس ذياكون/جمال تكال اسعد - مونتريال

   أمنا القديسة العذراء.. فضائلها 
وإميانها.. 

بها  وأهتم  األنبياء  عنها  تنبأ  إمرأة  توجد   ال 
التمجيدات  اكثر  ما  مرمي،،،،و  مثل  الكتاب 
والتأمالت التي وردت عن العذراء في كتب األباء 
،،،،انها أمنا كلنا وسيدتنا كلنا وفخر جنسنا 
دائمة  العذراء  امللك  ميني  عن  القائمة  امللكة 
األم  مرمي  القديسة  نعمة  اململوءة  البتولية 
الرحمة  أم  النور  أم  الرحيمة  املعينة  القادرة 
بالكتاب  يرد  احلقانية،،،،لم  الكرمة  واخلالص 
املقدس تاريخ القديسة حنة والقديس يواقيم 
_ أبوّى العذراء مرمي _ بل حتى تاريخ السيدة 
العذراء قبل خطبتها ذلك ألن الكتاب املقدس 
السيد  شخصية  على  اهتمامه  يركزكل 

املسيح ،،،،
بان  وبشره  ليواقيم  جبرائيل  الرب  مالك  ظهر 
قلبه,  يسر  مولودًا  وتلد  ستحبل  َحَنة  امرأته 
إليها  وزف  حلََنة  املالك  جبرائيل  ظهر  كما 
تطوبها  مباركة  ابنة  ستلد  بأنها  البشرى 
آدم  خالص  يكون  منها  الن  األجيال  جميع 
صلوات  في  حملها  أيام  َحَنة  وقضت  وذريته. 
مرمي  وسمياها  بنًتا  ولدت  أن  إلى  واصوام 
وملا  بشنس.  أول  يوم  في  ذلك  وكان  )سيدة(, 
بتقدميها  والداها  قاما  سنوات   3 مرمي  بلغت 
للهيكل لتخدم الرب مع بقية العذارى, وظلت 
تخدم في الهيكل حتى بلغت الثانية عشر من 
عمرها, وكان أبواها قد ماتا وعندما بلغت سن 
الزواج تشاور الكهنة مًعا على زواجها فاختار 
واخذ  يهوذا  وشبان  شيوخ  من  الكاهن  زكريا 
عصيهم وكتب عل كل واحدة اسم صاحبها 
ووضعهم داخل الهيكل فصعدت حمامة فوق 
العصا التي كانت ليوسف النجار ثم استقرت 
على  خطبتها  الكهنة  فعقد  رأسه  على 

يوسف وعاشت في بيته الذي في الناصرة.
بشارة املالك جبرائيل للعذراء:

ظهر جبرائيل املالك للعذراء مرمي وبشرها مبيالد 
بعد ستة  وذلك   )26-38  :1 )لو  يسوع  الطفل 
وبشارته  الكاهن  لزكريا  ظهوره  من  اشهر 

مبيالد يوحنا املعمدان.  
فضائل العذراء:

حتوى  ان  استطاعت  قد  العذراء  كانت  إذا 
بالفضائل  جتملت  فلقد  احملوى  الغير  بداخلها 
الكثيرة التي أهلتها لذلك , ولو كان يوجد من 
يفوقها من بعدها نقاًء وقداسة لكان اهلل قد 
ابطأ قدومه حتى جاء منها لذلك نحن نقول 

عن العذراء
انها قديسةاالجيال وقدسية القديسني.

 1- االتضاع والوداعة
التي  والعظمى  األساسية  الفضيلة  لعل 
إذ  وديعة  كانت  انها  إليها  ينظر  الرب  جعلت 

قالت »إلنه نظرإلى إتضاع أمته« )لو 48:1(.
 وقد ظهرت وداعة العذراء مرمي في 

عدة أمور:
  أ- احتمال الكرامة:

بل  تتكبر  لم  هلل  أًما  العذراء  صارت   حينما 

قالت » هوذا أنا أمة الرب« , واحتملت  كرامة 
حلول  مجد  منها..  اإللهى  التجسد  ومجد 
منها..  الرب  ميالد  مجد  فيها..  القدس  الروح 
احتملت  تطوبها.  التي  األجيال  جميع  ومجد 
كل ظهورات املالئكة لها وسجود اجملوس أمام 
ابنها واملعجزات الكثيرة التي حدثت من ابنها 

في ارض مصر بل ونور هذا االبن في حضنها.
   ب- إنكار الذات

حينما كان الرب في الهيكل وهو طفل صغير 
األقرباء  مع  جتده  ولم  العذراء  عنه  وبحثت 
وأخيرًا  النجار,  يوسف  معها  وكان  واملعارف 
املعلمني  وسط  جالًسا  الهيكل  في  وجدته 
أبوك  هوذا  العذراء«....  له  قالت   )44-49 )لو2: 

وأنا كنا نطلبك معذبني« 
العذراء كانت تعرف ان ابنها ليس ابًنا ليوسف 
ومع ذلك كانت تدعوه أبًا له, واألفضل من ذلك 
 ... فتقول«  نفسها  على  تقدمه  كانت  أنها 

هوذا أبوك وأنا...« معطية له كرامة أكثر.
  ج-   خدمة اآلخرين:

على  مبنية  تكون  اآلخرين  خدمة 
ذهبت  مرمي  القديسة  والتواضع.  احملبة 
أنها  علمت  عندما  إلى أليصابات لتخدمها 
لم متنعها  إنها  إال  املسيح,  أم  إنها  حبلى مع 
رحلة  إلى أليصابات في  تذهب  من  كرامتها 
ومتكث  اجلبال  عبر  ومضنية  شاقة  مضنية 
عندها 3 شهور تخدمها حتى ولدت يوحنا )لو 

1: 56-39(, فعلت ذلك وهي حبلى برب اجملد.
 2- اإلميان:

قالت أليصابات للعذراء« ... طوبى للتى آمنت 
أن يتم لها ما قيل من قبل الرب..« )لو 45:1(.

جوهر  لنا  كشف  للعذراء  املالك  بشارة   فى 
الذي  اإلميان  هذا  حياتها,  في  العميق  اإلميان 
في  بوجودها  منًوا  وإزداد  أبويها  من  تسلمته 
املستمرة  وتضرعاتها  وصلواتها  الهيكل 
وحفظها لكالم الرب الذي كانت تخبئه داخل 

قلبها.
العذراء  إميان  وعظمة  مقدار  ندرك  لكي  و 

لنقارنه بإميان زكريا الكاهن
الذي  اهلل  يصدق كالم  لم  الشيخ  الكاهن  إن 
معجزة  تكن  فلم   )20:1 )لو  حينه  في  يتم 
والدة يوحنا من أم عاقر وأب شيخ, هي املعجزة 
األولى في التاريخ إذ سبقتها معجزات, فهوذا 
إسحق قد ُولد من إبراهيم ذو املائة عام وسارة 
العاقر )تك 18(, وآخرون كثيرون : صموئيل من 
وزوجته  منوح  من  وشمشون  )1صم1(,  َحَنة 
)قض13(, ويعقوب وعيسو من رفقة )تك 25(, 

ويوسف من راحيل )تك 31:29( .
و لكن املعجزة التي لم يسبق أن حدث مثلها 
في التاريخ من قبل هي معجزة والدة املسيح 
فان  ذلك  مع  ولكن  بشر,  زرع  بدون  عذراء  من 
األمر السهل لم يصدقه زكريا, واألمر األصعب 
من  جبار  رصيد  لديها  كان  إذ  العذراء  قبلته 

اإلميان..
وسنتناول إميان السيدة العذراء بالعدد القادم 

إنشاءاهلل 

متى يقول اهلل »نعم«؟
فهي  السعادة  أما  البركات  أعطيتك  لقد  »ال«..  فقال:  السعادة،  يعطيني  أن  اهلل  من  طلبت 

اختيارك.
طلبت من اهلل أن يقيني من األلم، فقال: »ال«.. إن األلم يرفعك فوق الهموم األرضية ويجعلك 

تقترب مني.
طلبت من اهلل أن ينمي روحي، فقال: »ال«.. إن منوك الروحي هو عملك أنت ولكني سأقلمك؛ حت 

تطرح الثمار.
طلبت من اهلل أن يعطيني كل شيء فقال »ال«.. لقد أعطيتك احلياة حتى تتمتع بكل شيء.

طلبت من اهلل أن يساعدني على محبة اآلخرين كما يحبني هو، فقال: »آه« أخيراً أصبت الطلب.

أسماء لها معنى
حبقوق: مصارع.
حزقيال: قوة اهلل.

حنانيا: سحابة اهلل.
راعوث: قنوعة.

رفقة: متصاحلة.
أفرامي: ثمر مضاعف.

الياب: اهلل أبي.
برنابا: ابن العزاء.

بيت عنيا: بيت التواضع.

حكاية
بأن  قراره  يوسف  اتخذ  طويل  تردد  بعد 
يسير في طريق التصوف، فباع كل شيء 
ميلكه ووزع ثمنه على الفقراء، وجتّرد من 
كل الطموحات املادية ولبس ثوباً صوفياً 
املسيرة،  وبدأ  العاري،  جسده  على 
حيث ينتقل من مكان آلخر على طريق 
املتصوفني لعدة أعوام وصل في نهايتها 
إلى حيث يوجد ُمعّلم معروف للتصوف 
جالساً حتت شجرة فجلس صامتاً عند 
املعلم  قدميه لفترة طويلة حتى قطع 
يبدأ  ال  التصوف  آداب  في  ألنه  الصمت 
معلمه،  مع  احلديث  الصغير  املتصوف 

قال املُعّلم: 
يا  يوسف:  أجاب  ولدي؟!  يا  بك  ماذا     
من  انتقل  وأنا  عديدة  لسنوات  سيدي 
تركت  لقد  اهلل،  عن  باحثاً  آلخر  مكان 
أجده  لكي  لي  ما  وكل  واسرتي  بيتي 
قال  مكان  كل  في  عنه  بحثت  ولقد 
إلى  صعدت  فيه.  ستجدونني  انكم 
الصحراء،  إلى عمق  ونزلت  اجلبال،  قمم 
وفي  األديرة،  صمت  في  عنه  وبحثت 
وهنا  املرضى..  ورائحة  الفقراء  قاذورات 
قاطعه املعلم، قائالً: هل وجدته يا بُني؟ 
فأجاب بعد تردد وعيناه نحو األرض، أكون 

كاذباً لو قلت لك إني وجدته، ال لم أجده.. ثم أردف بشجاعة سائالً املعلم: وهل وجدته أنت؟
قال السيد، سأحكي لك قصة: في قلب احمليط التقت سمكة صغيرة بسمكة كبيرة وسألتها: 
من فضلك، أنت أكبر مني وأكثر خبرة، أخبريني أين ميكن أن أجد ما يسمونه احمليط؟ لقد بحثت 
اآلن، عندئذ  أنك تسبحني فيه  الكبيرة: احمليط؟!!  عنه في كل مكان ولم أجده قالت السمكة 
قالت السمكة الصغيرة بصوت مرتفع وغاضب لكن هذه مجّرد مياه، وأنا أبحث عن احمليط وظهر 
عليها االكتئاب واليأس وهي تسبح بعيداً عن السمكة الكبيرة، وصمت األستاذ وحّدق بنظره 
بعيداً دليالً على إنتهاء املقابلة، وهنا وقف يوسف محبطاً تاركاً املعلم ليبحث عن اهلل في مكان 

آخر.

يارب أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟
إن صعدت إلى السموات فأنت هناك. وإن فرشت في الهاوية فها أنت..

إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضاً
تهديني يدك ومتسكني ميينك.

مزمور 931: 7 ـ 01
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رسميا.. األمير هاري سيتزوج ممثلة أميريكية
أعلن ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز في بيان، أن ابنه األصغر 
ماركل،  األميركية ميجان  املمثلة  هاري خطب صديقته  األمير 
من املرتقب أن يتم الزواج في 2018. وذكر البيان الصادر من مقر 
اإلقامة امللكي، أن هاري )33 عاما(، خطب ماركل )36 عاما(، في 
وقت سابق من الشهر اجلاري, وتعرف ماركل بدورها في الدراما 
إليها عن طريق  التلفزيونية األمريكية »سوتس«، وتعرف هاري 
أصدقاء في يوليو  2016,  وأورد البيان »أبلغ األمير هاري جاللة 
هاري  األمير  وطلب  باألمر.  أسرته  في  آخرين  ومقربني  امللكة 
مباركة والدي ماركل وحصل عليها. وأكد األمير ارتباطه مباركل 

أول ظهور علني  تتدخل في خصوصيتها وكان  التي كانت  إعالم  علنا بعد ذلك بشهور، وعاتب وسائل 
التي يشارك فيها املصابون  الرياضية في تورونتو  لهاري وصديقته في سبتمبر، في »ألعاب إنفكتوس« 
من قدامى احملاربني. وصرح والدا ماركل؛ توماس ماركل ودوريا راجالند في بيان »نحن سعداء جدا من أجل 
ميجان وهاري. ابنتنا كانت دوما إنسانة لطيفة ومحبة، وزواجها من هاري الذي يشاركها نفس الصفات 

مبعث فرح كبير لنا نحن األبوين

أمريكي حاول إثبات أن األرض مسطحة لكن السلطات منعته
إثبات خطأ  بهدف  بنفسه  بتصنيعه  قام  باإلقالع على منت صاروخ  لم يسمح ألحد سكان كاليفورنيا 
نظرية كروية األرض وصحة نظرية أنها مسطحة. ولم يتمكن املذكور من احلصول على التصاريح الالزمة 
من الهيئات احلكومية ذات العالقة. أفادت بذلك صحف أمريكية  أن »مايك هيوز« البالغ من العمر 61 عاما 
ارتفاع 1800 قدم ولكن السلطات منعته من القيام بذلك. وأشارت  كان يرغب بالتحليق بنفسه حتى 
الصحيفة إلى أن هيوز لم يتراجع رغم ذلك ولم يتخل عن التجربة وقرر تأجيلها فقط. وقال إنه سيطلق 
صاروخه بعد أسبوع من منطقة خاصة. وأضاف هيوز إن« ذلك يحدث دائما عندما تتعامل مع أي وكالة 

حكومية«.
ويؤكد الرجل أنه فقط يرغب بتصوير »القرص الذي نعيش فيه جميعا«. وقال »إنه سيضع حدا لنظرية 
االرض ككرة«. وجتدر اإلشارة إلى أن هذا املهندس الهاوي قام ببناء صاروخه في املرآب اخلاص وعلى مدى عدة 

سنوات من اخلردة املعدنية وأنفق على ذلك حوالي 20 ألف دوالر.

»السمنة« تبرئ كلبة من تهمة بالعض في اجنلترا!
واجهت كلبة فرانسيس تورلي البالغ من العمر 84 عاما، تهمة بالهجوم 
على امرأة في مدينة مانشستر وعضها في ساقها. وبعد عرض الكلبة 
»ميشكا« على قاضي احملكمة، قام بتبرئتها فور رؤيتها، وبرر ذلك بقوله 
إن هذه الكلبة السمينة ال ميكن أن تكون من الناحية الفيزيولوجية قادرة 
أوستولت«،  »أندريا  أن  إجنليزية،  صحف  وذكرت  احد.  أي  مهاجمة  على 
كلبها  مع  تتنزه  كانت  إنها  قائلة  احمللية  احملمكة  إلى  شكوى  قدمت 
»ميشكا«،  الكلبة  فجأة  عليهما  هجمت  عندما  »ودوي«،  الصغير 

وعضتها في ساقها، وادعت أن »ميشكا« كانت تتصرف بغرابة وعدوانية، ومستعدة ملهاجمة أي شخص 
آخر. أما صاحب الكلبة »ميشكا«، فقد كانت له وجهة نظر أخرى عن احلدث، حيث قال في احملكمة إن 
الكلب »ودوي« هو الذي هجم أوال، فاضطرت كلبته البريئة للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن كلبته لم 

تهاجم أحدا في حياتها ولم تعض شخصا في يوم من األيام.
وكان وزن »ميشكا« الكبير سبب جناتها من هذا االتهام الباطل، فعندما نظر إليها القاضي مارك هيدفيلد، 
رأى أنها غير قادرة على الهجوم السريع مثلما تدعي أندريا، وقال: »ال أوافق على أن )ميشكا( كلبة عدوانية 
لعدم وجود براهني تدل على أنها قامت بعض ساق املدعية«، نافيا أن تكون قادرة على مهاجمة أي أحد 
من الناحية الفيزيولوجية. يذكر أن هذا احلكم لعب دورا كبيرا في حتديد مصير الكلبة، إذ تنبه صاحبها 
إلى مشكلة السمنة املفرطة لديها، فأخضعها لنظام غذائي، ما أثر على صحتها بشكل إيجابي، فقد 

فقدت الكلبة، خالل فترة قصيرة من الزمن، حوالي 10 كليوجرامات.

اجلزائر تكرم الفنان املصري 
»محمد فوزي« ُملحن 

نشيدها الوطني
بإطالق  بوتفليقة،  العزيز  اجلزائري، عبد  الرئيس  أمر 

اسم املغني وامللحن املصري الراحل »محمد فوزي« على املعهد الوطني العالي للموسيقى باجلزائر، فضال 
عن منحه »وسام االستحقاق الوطني« ما بعد الوفاة. ونقلت اإلذاعة اجلزائرية عن وزير الثقافة عز الدين 
ميهوبي »يأتي هذا التكرمي في إطار تخليد ذكرى مرور 60 عاما على تأليف نشيد )قسما(، وكذلك عرفانا 

من اجلزائر مبن قدموا لها الدعم واملساعدة في وقت كان يتطلب ذلك. 
محمد  تولى  فيما  الوطني،  النشيد  كلمات   )1977-1908( زكريا  مفدي  اجلزائرية  الثورة  شاعر  ووضع 
فوزي )1918-1966( تلحينه في 1956. وأضاف ميهوبي، خالل ندوة حول التراث املادي والالمادي في اجلزائر 
السنة  نهاية  قبل  رمبا  وقت الحق،  »في  الوسام سيكون  ومنح  املعهد  االسم على  إطالق  أن  العاصمة، 
النشيد حتت  حلن  وضع حقوق  على  وافقت  الراحل  املصري  وامللحن  املغني  عائلة  إن  قائال  وأردف  اجلارية. 

تصرف الدولة اجلزائرية بشكل نهائي
 ويعد فوزي، وهو شقيق املغنية واملمثلة هدى سلطان، أحد أبرز الفنانني املصريني في القرن العشرين، إذ 
تنوع إنتاجه بني الغناء والتلحني والتمثيل، وكان الراحل قد أسس شركة إنتاج سينمائي باسم »أفالم 

محمد فوزي« وشركة »مصر فون« إلنتاج األسطوانات املوسيقية التي خضعت للتأميم الحقاً.
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هولندية تتبّرع بلوحة زيتية 

رسمها أدولف هتلر

تبّرعت سيدة هولندية بلوحة زيتية رسمها الزعيم 
حول  للوثائق  الوطني  للمعهد  هتلر،  أدولف  النازي 
احلرب في بلدها، قائلة إنها ال تريد االحتفاظ بها في 

بيتها بعد اليوم.
وورثت هذه السيدة اللوحة عن والدها الذي اشتراها 
 75 »مقابل  البريدية  والبطاقات  للطوابع  سوق  من 
حتمل  أنها  الحق  وقت  في  سوى  يالحظ  ولم  سنتا، 
توقيع هتلر«، كما تقول، وحاولت السيدة أول األمر أن 
تبيع اللوحة، لكن أيا من دور املزادات لم يوافق على 
وهو  هتلر،  إلى  اللوحة  نسبة  اخلبراء  أّكد  وقد  ذلك  
رسمها حني كان يعيش في فيينا بني العامني 1908 
و1913. وهي أصبحت اآلن في عهدة املعهد الوطني 
الذي أنشئ بعد احلرب العاملية الثانية جلمع الوثائق 

عن حقبة االحتالل النازي بني العامني 1940 و1945
 وبحسب املعهد، كان هتلر يعتاش خالل إقامته في 
فيينا من بيع البطاقات البريدية التي رسم منها ما 
بني ألفني إلى ثالثة آالف، يحفظ منها إلى اليوم 800. 
وقال مدير املعهد فرانك فان فري إنه يفّضل أن تبقى 
اللوحة في مؤسسته ال أن تباع في املزادات العلنية. 
أخرى  قطعة  أي  بوجود  اخلبراء  أو  املعهد  يعرف  وال 
أصبحت  هتلر  لوحات  ومعظم  هولندا   في  لهتلر 
وبريطانيا  النمسا  في  خاصة  مجموعات  في  اليوم 
وأملانيا والواليات املتحدة، ما عدا أربع لوحات ما زالت 

في حوزة اجليش األميركي.

دراسة شرب 7 أكواب من 
القهوة يومياً له فوائد غير 

متوقعة
كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة، وإن كان 
بكميات كبيرة، يساهم في التقليل من مخاطر 
في  أجريت  التي  الدراسة  ودققت  املبكرة.  الوفاة 
بحث   200 في  وإدنبرة،  ساوثهامبتون  جامعتي 
سابق، للتوصل إلى أن لشرب القهوة فوائد أكثر 
من األضرار. وأضافت أن شرب 3 إلى 4 أكواب من 
الرقم األمثل، قد يساهم  اليوم، وهو  القهوة في 
في التقليل من الوفاة املبكرة بنسبة 17 في املائة
 كما أشارت إلى أن من يكثرون من شرب القهوة، 
ليصل معدل استهالكهم إلى 7 أكواب في اليوم، 
يساهمون في التقليل من الوقاة املبكرة بنسبة 

10 في املائة.
من  يقلل  القهوة  شرب  أن  الدراسة  وأوضحت 
مثل  السرطان،  من  معينة  بأنواع  اإلصابة  خطر 

سرطان البروستاتا واجللد والكبد وبطانة الرحم
مخاطر  من  للتقليل  القهوة  شرب  يؤدي  كما 
وألزهامير  باركنسون  مثل  بأمراض  اإلصابة 
ملرضى  مفيدا  كونه  إلى  باإلضافة  واالكتئاب، 

السكر  وحصى املرارة، والنقرس
القهوة  شرب  فإن  احلامل،  املرأة  حالة  في  أما   
بكثرة ليس مفيدا، كونها مرتبطة بحاالت الوالدة 

املبكرة واإلجهاض

الفتة يابانية »عنصرية« تغضب الصينيني
اعتذرت شركة يابانية ملستحضرات التجميل عن الفتة حتظر دخول الصينيني علقها أحد املتاجر التابعة 
لها فيما يسلط الضوء على العداء الذي يكنه البعض في اليابان للسياح األجانب، في وقت تسعى فيه 
البالد إلنعاش السياحة القائمة على التسوق, وذكرت شركة بوال إحدى شركات »بوال أوربيس هولدينغز«، 
أن مواقع صينية للتواصل االجتماعي تداولت، صوراً لالفتة »غير الئقة« دون أن تقدم الشركة تفاصيل 
أو تذكر مكان الالفتة املسيئة. وتداولت وسائل التواصل االجتماعي الصينية والتايوانية بكثافة، صورا 
لالفتة كتبت بخط اليد عليها عبارة »ممنوع دخول الصينيني« ومعلقة على واجهة محل, ويوجد حوالي 
واالنزعاج  السيئة  »املشاعر  إثارة  عن  الشركة  واعتذرت  اليابان  أنحاء  مختلف  في  لبوال  متجر   4600
ملوقعها  الرئيسية  الصفحة  صدر  في  نشرته  بيان  في  وقالت  الالفتة.  أزالت  أنها  مضيفة  للكثيرين«، 
اإللكتروني باللغتني اليابانية والصينية: »مبجرد التأكد من احلقائق سنوقف العمل في املتجر وسنوقع 
عقوبة صارمة«.  ويأتي إقرار بوال بالذنب فيما تتطلع اليابان إلنعاش قطاع السياحة من خالل زيادة عدد 

السياح الصينيني وذلك قبل تنظيم دورة األلعاب األوملبية في طوكيو عام 2020.

بوش األب يسجل سابقة في تاريخ أميركا
األحياء  الرؤساء  أطول  األب،  بوش  األسبق، جورج  األميركي  الرئيس  بات 
بعد   166 الـ  يومه  السبت،  أمت،  حيث  املتحدة،  الواليات  تاريخ  في  عمراً 
السنة الـ 93 من عمره, و ولد بوش األب في 12 من شهر يونيو عام 1924، 
قد تخطى حاجز الرئيس األسبق جيرالد فورد املتوفي عام 2006 في يومه 
الـ165 بعد عامه الـ93 ، ويلي فورد، رونالد ريجان املتوفي عام 2004 في 

يومه الـ 120 بعد عامه الـ 93 ,  ويُعد الرئيس جيمي كارتر، ثاني الرؤساء األحياء األطول عمرا، مولود في 
األول من شهر أكتوبر عام 1924 هو أصغر بـ 100 يوم من جورج بوش األب ,  وشغل بوش األب منصب نائب 
الـ 41 للواليات  الرئيس  الرئيس ريجان في حقبة الثمانينات من القرن املاضي، ثم خلف ريجان ليصبح 

املتحدة، حني كان في الـ 64 من عمره عام 1989

أغرب اخملالفات حول العالم
هناك بعض اخملالفات التي قد تكون ألفعال عادية 
في بلدك لكنها تعد أكثر تعقيداً في بعض الدول 
األخرى، ولكن هناك 5 مخالفات تعد األكثر غرابة 

في العالم:
على  ضريبة  فنلندا  تفرض  التلفاز:   ضريبة  1ـــ 
التلفاز، ويدفع الفنلنديون ضريبته في حال امتلكوا 

تلفازاً وحتى في حال عدم امتالكه أيضا
 2ـــ املالبس الداخلية:  من غير القانوني في تايالند 
داخلية،  مالبس  ارتداء  دون  منزلك  من  تخرج  أن 

ويعاقب القانون التايلندي اخملالفني بدفع غرامة
من  قانون  هناك  كان  الشوكوالتة:   تناول  ـــ   3
املرأة  على  مينع  بريطانيا  في  عشر  التاسع  القرن 
لكنه  العامة،  املواصالت  في  الشوكوالتة  تناول 

ألغي فيما بعد

 4 ــ حقوق الكالب:  ميكن أن تفرض عليك غرامة 
بعمل  قمت  إذا  السجن،  لعقوبة  تتعرض  وأن 
والية  في  للكالب  عابسة  أو  قبيحة  تعبيرات 

أوكالهوما األميريكية
 5 ـــ مضغ العلكة:  مضغ العلكة في سنغافورة 
قد يتسبب في سجنك، فهناك قانون يحظر مضغ 
 ،1992 عام  منذ  الدولة  في  صارم  بشكل  العلكة 
الوحيدة  واحلالة  لها،  استيراد  هناك حظر  أن  كما 
علكة  هي  العلكة  مبضغ  فيها  يسمح  التي 
والتي ميكنك احلصول عليها من خالل  النيكوتني، 

وصفة الطبيب
في  بصقها  حالة  في  دوالر   500 غرامة  هناك   
التي  التكاليف  في  ذلك  سبب  ويرجع  الشوارع، 

تتكبدها احلكومة إلزالة آثار العلكة من الشوارع.
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Check out these fun cat facts for 
kids. Learn about cats as pets, their 
unique behavior, how long they 
sleep and much more.
Read on and enjoy the wide range 
of interesting facts about cats and 
kittens.
•	 Cats are one of, if not the most, popular pet in the world.
•	 There are over 500 million domestic cats in the world.
•	 Cats and humans have been associated for nearly 10000 years.
•	 Cats conserve energy by sleeping for an average of 13 to14 hours a day.
•	 Cats	have	flexible	bodies	and	teeth	adapted	for	hunting	small	animals	

such as mice and rats.
•	 A group of cats is called a clowder, a male cat is called a tom, a female 

cat is called a molly or queen while young cats are called kittens.
•	 Domestic cats usually weigh around 4 kilograms (8 lb 13 oz) to 5 ki-

lograms (11 lb 0 oz).
•	 The heaviest domestic cat on record is 21.297 kilograms (46 lb 15.2 

oz).
•	 Cats can be lethal hunters and very sneaky, when they walk their back 
paws	step	almost	exactly	in	the	same	place	as	the	front	paws	did	be-
forehand, this keeps noise to a minimum and limits visible tracks.

•	 Cats	have	powerful	night	vision,	allowing	them	to	see	at	light	levels	six	
times lower than what a human needs in order to see.

•	 Cats	also	have	excellent	hearing	and	a	powerful	sense	of	smell.
•	 Older cats can at times act aggressively towards kittens.
•	 Domestic cats love to play, this is especially true with kittens who love 
to	chase	toys	and	play	fight.	Play	fighting	among	kittens	may	be	a	way	
for	them	to	practice	and	learn	skills	for	hunting	and	fighting.

•	 On average cats live for around 12 to 15 years.
•	 Cats spend a large amount of time licking their coats to keep them 

clean.
•	 Feral cats are often seen as pests and threats to native animals.
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Fun Cats Facts for Kids

Belinda liked doing chores with her mom during the summer. 
Because she was out of school, there was lots of time to learn to 
cook, clean, mend clothes, all the things she will need to know 
when she becomes an adult and has a family and house of her 
own. This week mommy announced there were going to go in 
the attic and see what was up there. As mommy unlocked the 
door and revealed the long staircase that went up to the attic, 
Belinda	felt	a	mixture	of	excitement	and	nervousness	because	
it seemed like a trip into the past. 
They	had	great	fun	in	the	attic	all	day	opening	old	boxes.	They	
found	 a	 big	 box	 of	Belinda’s	 old	 toys	 from	when	 she	was	 a	
baby and Belinda just giggled getting reacquainted with her old 
playthings.	Mommy	even	said	she	could	bring	the	box	down	to	
play	with	for	a	while	and	then	maybe	we	would	give	the	box	to	
the church so the nursery could use some of the toys. 
Belinda	was	trying	on	old	hats	from	a	trunk	from	Grandma’s	
house when mommy suddenly found something. “Oh my,” she 
exclaimed	“Belinda	come	look	at	this.”	
When she got back, there she saw what mommy had found. It 
was a window right there in the wall of the attic. It had glass 
panes in it and a regular window latch so it could be opened for 
air.	But	it	didn’t	show	the	street	outside	which	would	be	what	
you	expect	on	that	side	of	the	house.	It	was	showing	something	
else. 
“What is that mommy?” Belinda wanted to know. It was like a 
movie with people riding horses and wearing big cowboy hats 
riding around just on the other side of that window. 
“I	don’t	know.	It	looks	like	a	scene	from	the	past,	like	the	west	
because look, you can see the streets are all dusty and those 
people look like settlers who might have been alive back in the 
times of the west.” Mommy knocked on the window to see if 
it was real and to both of their shock, the people down in the 
western street looked up to see what that noise was. 
“Mommy,	it’s	like	they	know	we	are	here.	It’s	almost	like	this	
is a window in time, like a time machine.” Belinda said with 
excitement.	
“I wonder if it will look back at other times. It sure would be 
fun	to	see	David	from	the	Bible	fighting	Goliath.”	Mommy	said	
and just like that, the window suddenly got very hazy. Then the 
fog seemed to lift and just like mommy said, they were looking 
out	 on	 a	 battlefield.	They	 saw	 the	 young	boy,	 not	 that	much	
older than Belinda and he was facing a very tall man, much 
bigger than anybody they had seen. 
“You did it mommy!” Belinda squealed. “There is David and 
there is Goliath.” She pointed out and in doing that; she ac-
cidentally knocked on the window. Both David and Goliath 
turned and looked. 
“Let me see something.” Mommy said and she undid the latch 
and pulled on the bottom of the window.” Slowly it rose up and 
finally	she	got	it	open	and	they	were	looking	directly	out	onto	
the ground not far from where David was standing. Slowly, Be-
linda and her mom stepped out and when they stood up, they 
could see everything. To their left, up on a ridge was the huge 
army of the Israelites watching what was going to happen. On 
the	other	side,	behind	Goliath	was	the	army	of	the	Philistines.	
Suddenly	 David	 turned	 to	 them	 and	 smiled	 like	 he	 wasn’t	
scared	at	all.	They	came	closer	but	Belinda	couldn’t	help	no-
ticing that Goliath was snarling at her mommy and her and it 
was scary. 
“Do	not	fear!”	David	said	to	her.	“Who	is	this	Philistine	to	chal-
lenge the living God?” And then before they knew it, he swung 
his sling shot over his head and SWOOSH the stone let go and 
hit Goliath in the forehead. 
“HE’S	 FALLING	 MOMMY!”	 Belinda	 screamed	 and	 she	

scampered back toward the window. Both Belinda and her 
mommy got back into the attic and closed the window as the 
huge giant crashed to the ground. 
“Wow!”	Mommy	said.	“I	can’t	believe	we	were	right	there.	We	
were with one of the greatest heroes of the bible.” She gasped 
getting her breath. 
“Yes,	it	was	so	fun!”	Belinda	said	excitedly.	“We	could	visit	all	
the heroes of the Bible like Solomon, Steven, John the Baptist, 
even	Saint	Paul.	 I	wish	we	could	see	what	 it	was	 like	for	St.	
Paul.”	Belinda	said	and	just	like	that	the	fog	rose	up	again	and	
they were looking into a dingy prison cell. Sitting alone in that 
cell	was	a	small	thin	figure.	

“Belinda, do you know what you did? I think that is Saint 
Paul	there.”	Mommy	said	and	she	tapped	on	the	window.	Paul	
looked up and squinted at them and then he waved like they 
should come join him. Carefully mommy raised the window 
and when it was open, they stepped through and were right 
there with him. 
“Welcome	to	my	cell.”	Saint	Paul	said.	“It	isn’t	much	but	I	am	
glad for the visits.” 
“Oh	Saint	Paul,	you	are	 the	most	wonderful	evangelist	of	all	
time.	Aren’t	you	scared	being	here	in	prison?”	Belinda	asked.	
“Oh	no.”	he	said.	“Oh	sure,	it’s	dirty	and	not	very	good	food	
and hard to sleep here. But this is what God wants me to do and 
when God wants you to share the gospel with someone, you 
don’t	mind	the	bad	things	that	might	happen.”	
“But	aren’t	the	guards	mean	to	you?”	Mommy	asked.	
“Well they do beat me and torture me sometimes. But when 
God is inside you, the joy he gives is much bigger than any of 
that. They might even kill me one day. But Jesus was beaten 
and died for me and for all of us so it is an honor to go through 
those	things	for	him.”	Paul	answered	making	Belinda	and	her	
mom feel so inspired. 
“Saint	Paul,”	Belinda	said.	“I	am	supposed	to	go	on	a	mission	
trip with my youth group but I am so scared.” she said. 
The	great	evangelist	took	the	little	girl’s	hand.	“You	spend	time	
in	prayer	and	ask	God	to	replace	that	fear	with	the	excitement	
he feels for all you are going to do when you go. When you feel 
God’s	 excitement	 for	 reaching	 lost	 people	 and	 then	 you	 feel	
how happy he is with you for serving him well, that is a feel-
ing that no fear or worry can ever match. God can give you the 
peace	and	confidence	to	do	anything	for	him.”	
Suddenly there was some clanking far away, like huge metal 
doors	were	being	opened.	“Uh	Oh,”	Paul	said.	“Looks	like	they	
are coming for me.” He looked at the big door to his cell and 
smiled as though he knew God would get him through every-
thing as a victor, not as a victim. 
“We better go Belinda.” Mommy said. Before they stepped 
through	 the	window	 they	waved	 at	Saint	Paul	 and	blew	him	
kisses which made him smile even bigger. 
“Mommy, I want to read all about all of the adventures of 
Paul.”	Belinda	said	as	they	walked	down	the	steps	of	the	attic	
to close it up for the day. 
“Sure, we can read those tonight during our devotions.” Mom-
my said happily. 
“And	I	have	decided	to	go	on	that	missions	trip	and	find	God’s	
excitement	just	like	he	taught	us	to	do.”	Belinda	said.	
“And you know what Belinda?” Mommy added. “I am going 
to go as an adult sponsor. All of us can learn to be better wit-
nesses for Jesus, even mommies.” They laughed as the attic 
door closed and locked once again.
I	can	do	everything	through	him	who	gives	me	strength.	[Phi-
lippians 4:13]

Evangelism
Go into all the world and preach the good news to all creation. [Mark 16:15]

“The Window in Time”

R I D D L E  T I M E
A blonde goes into the beauty and hair 
parlor with her walkman on her head.”I 
need to take that walkman off your head,” 
says the beauty specialist as she notices 
the blonde. “You can’t! I’ll die!” says the 
blonde. “I can’t cut your hair with the 
walkman on your ears!” says the beauty 
specialist. “I said you can’t take it off, or I’ll 
die!” The beauty specialist, outraged and 
flustered,	grabs	the	walkman	and	throws	it	
off the head of the blonde. Within seconds, 
the blonde dies. How did the blonde die?

Answer for last issue:
The recording played a gunshot inside it. 
If the man committed suicide, he wouldn’t 
have been able to stop the recording after he pulled the trigger.

By: 
Philo Girgis
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In the deadliest attack on civilians in 
Egypt’s	modern	history,	Islamist	mili-
tants attacked innocent persons who 
were	 exercising	 their	 right	 to	 freely	
worship, killing over 300 hundred 
people and leaving 100 injured by at-
tacking a crowded mosque on Friday. 
The scale and ruthlessness of this as-
sault, which occurred in a small town 
in	Northern	Sinai	Peninsula	 in	Egypt,	
sent shockwaves throughout the coun-
try	 as	 it	 is	 the	 first	 attack	 of	 its	 kind	
by ISIS on a mosque in Egypt. In the 
past ISIS has repeatedly targeted Cop-
tic Christian Churches, businesses and 
lives.
The	 Coptic	 Orthodox	 Community	 in	
Canada condemns these actions in the 
strongest form and stands in unity with 
its Muslim brothers, friends and neigh-
bours as these attacks are attacks on all 
humankind. We call on the Canadian 
Government to support the Govern-
ment of Egypt in its efforts to eradicate 
the ideology that drives people to kill 

the innocent and spread terror. Dealing 
with Islamic terrorism is the challenge 
of this generation and we know that 
through	God’s	grace	and	collaboration	
of all people of faith, working hand in 
hand, good will prevail.
We pray for the souls of the deceased 
and for a speedy recovery for the in-
jured.	We	extend	our	profound	condo-
lences to the families of the deceased. 
We also pray for God to grant discern-
ment and wisdom to the leadership in 
Egypt in its efforts to protect its citi-
zens and to continue in its pursuit of 
rejuvenating Egypt as a shining beacon 
for peace and tolerance in the world.
May God protect His people in Egypt 
and grant peace to His world.

The official statement of the Coptic 
Orthodox Diocese of Mississauga-
Vancouver and Western Canada 
regarding the horrific attack on a 

mosque in Egypt
November	 is	always	a	special	month,	
as we pay our respects to those who 
have and continue to courageously 
serve our country. I was honoured to 
lay a wreath at the Unionville cenotaph 
and commemorate those who paid the 
ultimate	sacrifice	 for	our	 freedom.	 	A	
lot has happened both at home and in 
Ottawa.
The Liberal government announced 
that it would be “re-integrating” ISIS 
fighters.	 Opposition	 Leader	 Andrew	
Scheer called out this heinous pro-
posal. “These are people who got on 
a	plane	 to	fight	 for	 ISIS	and	watched	
as our allied soldiers were burned 
to death in a cage. These are people 
who	got	on	a	plane	 to	go	 to	fight	 for	
an organization that sells women and 
girls into slavery”, Scheer stated in the 
House of Commons. Canada should be 
focused on prosecuting these monsters 
to	the	fullest	extent	of	the	law	and	not	
worrying about what support services 
they would like to receive.
As the opioid drug epidemic rages on, 
the Liberals are looking at allowing 
doctors to prescribe heroin. The Health 
Minister	 Ginette	 Petitpas	 Taylor	 has	
said “we have no plans of decriminal-
izing drugs at this time”. This obscure 
answer leaves this possibility of future 
changes.	Just	months	ago,	Liberal	MP	
Nathaniel	 Erskine-Smith	 floated	 the	
idea in an op-ed. With the regulations 
for opening new injection sites gutted, 
prescription heroin on the way for drug 
addicts and marijuana dispensaries 
opening across Ontario, where does 
the Liberal drug agenda end?
The Liberal Finance Minister was 
fined	 for	 failing	 to	disclose	his	direc-
torship in a corporation that owned his 

French villa and for not providing an 
estimate of its value. The Liberal gov-
ernment voted against a motion that 
would have required this embattled 
Minister to reveal all the assets he 
bought, sold or held in his companies 
since	taking	office.	According	to	a	Na-
nos poll, 40% of Canadians think this 
Minister should go. This is the Liberals 
sunny ways plan.
I celebrated Hindu Heritage Month 
with Opposition Leader Andrew 
Scheer and Dr. Doobay at Vishnu 
Mandir.
I took park in a discussion with 
Markham seniors about the resources 
available to them through the federal 
government.
The Opposition House Leader Candice 
Bergen and I toured Johnson & John-
son. It is incredible to see the widely 
recognized brands that have ties to our 
community. We also spoke to students 
about how government works, talked 
about	immigration	and	women’s	issues	
and took their questions.
My	office	assists	Markham-Unionville	
residents with various government 
services including: Citizenship and 
Immigration,	 Passport	 Canada,	 Can-
ada Revenue Agency (CRA), Canada 
Pension	Plan	(CPP),	Old	Age	Security	
(OAS), Guaranteed Income Supple-
ment (GIS), Employment Insurance 
Benefits	 (EI),	 Canada	 Student	 Loans	
(CSL),	 Canada	 Child	 Benefit	 (CCB)	
and Veteran Affairs. ?
If you ever require assistance please 
do not hesitate in reaching out. I return 
every phone call and e-mail. My of-
fice	 hours	 are	 9AM	 to	 5PM	Monday	
to	Friday,	with	extended	hours	by	ap-
pointment.

Column by: 

Bob Saroya, MP

Government is Failing Canadians 

with Record High Taxes

So	many	voices	but	I	can’t	hear	
yours,
It used to be so loud, but now I 
can’t	hear	a	sound.
Your voice was the one that 
woke me from my dreams,
What brought me back to real-
ity.
I’m	trying	to	listen	I’m	trying	hard	to	
hear,
A voice that was never distant, it now 
has disappeared,
I never thought that this was what I 
sincerely feared.
It was never an option, it never crossed 
my mind,
Hidden something that I was not sup-
posed to hide,
Let	it	on	to	long	and	now	I	think	I’ve	
gone blind.

Senseless, defenceless, 
everything›s gone wrong,
My	guards	down,	I’m	shattered,
Nothing	now	matters,	 I’m	a	 di-
saster.
I’ve	 broken	 the	 standards,	 I’m	
lying here tattered,
Don’t	 know	 which	 direction	 is	

my new objective,
Looking	 back	 at	 my	 reflection	 I’m	
scared of rejection.
Is this what was holding me back?
The reason the skies seem so much 
further,
The oceans that much deeper,
Not	 knowing	 if	 I’m	 floating	 away	 or	
sinking into oblivion,
Too deep in denial to admit… I am 
lost.
Please	find	me,	please	guide	me.

Letter From a Lost Child

Mary Farag



‘Why is recovering from ED so hard?’. It can 
be	difficult	to	understand	why	and	how	eat-
ing can be so	difficult	for	someone. If you have 
read around this blog, you will likely have no-
ticed that I am very interested in the brain/hor-
mone changes that occur with ED. You will have 
also noticed that there are many of these chang-
es, thus partially accounting for the changes we 
see in people who battle EDs. 
Well, yet another study now gives us more in-
sight into why eating for ED patients is so hard 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
eat.20937/full). One study found that in patients 
with ED, eating does not stimulate the ‘reward’ 
centre in the brain (the dopamine system, DA). 
In people without ED, eating causes DA re-
lease, which makes our brains realize that it is 
‘happy’ or ‘good’. As a result, our brains learn 
that food = happy and food = reward and food 
= good. But, what if our brains DID NOT re-
lease DA when we ate? What would happen? 
We would think food = bad, food = not excit-
ing and food = not rewarding. So, why would 
we want to eat? We wouldn’t. And it appears 
that this is exactly what goes on in the brain 
of a patient with ED.
This finding also helps to explain why patients 
with ED find that restricting helps alleviate anxi-
ety or stress. Think about it: if dopamine (DA) 
is released and this makes us feel happy, we 
would not feel anxious at that time. So, if DA 
is NOT being released in response to food, 
we would feel anxious. When presented with 
food, patients with ED feel anxious, angry, and 
frightened. Why? Perhaps because of the DA 
malfunction. The brain seems to sense that food 
is dangerous and unrewarding. As a result, the 
patient truly is fearful of eating - their brain is 
telling them so! What this also implies is that 
if their brains are saying that food = bad, it 
might also be saying that no food = good. This 
would help to explain why starvation is a symp-
tom of ED - patients seek out restriction and 
stop eating because it really DOES feel ‘good’ 
to them. The reward centre in the brain is altered 
and no longer recognizes food as being enjoy-
able - and this seems to explain why patients 
with ED restrict, but also why recovering from 
ED is so hard. To recover means to eat, and 
the patient does NOT want to do this...plus, 

their brain is giving off signals that food is 
not rewarding. If it isn’t rewarding, why would 
anyone possibly want to eat? AHA! So now we 
can come to see why this is hard for ED patients.
I like this kind of information because once 
again, it gives hope to people with ED. This is 
proof that this is not ‘all in their head’. It really 
is a mental illness, and sadly, the brain and body 
seem to adapt to restriction in such a way that 
works against the patient in recovery. In simpler 
terms, because the patient’s brain is telling them 
that not eating is rewarding, they find it very 
hard to eat in recovery because eating does not 
feel good or rewarding. Imagine doing some-
thing that you don’t like. Then doing it again 
and again, almost six times a day. Does that 
sound fun or easy? No. This is exactly what ED 
recovery is like for patients. Not fun. Not easy. 
Not enjoyable. 
But it comes with its rewards in the long run. 
Of course, recovery is not easy. Eating may 
mean that the person feels full, uncomfortable, 
and anxious. It may be associated with weight 
gain if that is what the patient requires – and this 
is very difficult for the patient with ED to accept 
and be comfortable with. However, it is definite-
ly worth it. This is what people with ED need to 
constantly remember: pain and challenges now 
will certainly bring positive and desired re-
sults soon! But you must keep going.
Recovery is challenging because one must ‘ig-
nore’ what the brain and body are saying for 
a while (ex. Not being hungry but still eating ac-
cording to a timed schedule, cruising through the 
anxiety of gaining weight and feeling full, not 
feeling excited or happy to eat, etc.). But over 
time, the body and brain start to adjust and it be-
comes a habit. Over time, the brain will start 
to realize that food = good, food= strong, and 
food = life. And soon enough, food = freedom 
from ED. It may take time – and unfortunately, 
no one knows how long that will be. But one 
thing is for certain: it is possible, doable, and 
worthwhile. In the meantime, keep fighting. Sur-
round yourself with people who love and care 
for you, and can support you during this time. 
Find ways to cope with difficult feelings. Pam-
per yourself, and use distractions. Do whatever 
you can to keep pushing…trust me, it is worth it. 
And you can – and WILL do it.

Family farms are the backbone of our coun-
try. For generations, our farmers have fed 
Canadians and the world, while providing 
jobs and opportunities across Canada.
Recent government actions however, have 
seen a chill setting in on farmers. Already hit 
with potentially crippling tax changes, the 
sector has received another blow, this time 
affecting Canada’s pulse, or legume crop in-
dustry. A 50 percent duty has been slapped 
on Canadian pea exports by India. Yet Cana-
da’s Minister of Agriculture has ignored the 
situation entirely. 
Canada is hardly back on the world stage, in 
fact, many would submit that we have disap-
peared!
A recent article in The Western Producer 
quotes Marlene Boersch, managing partner 
with Mercantile Consulting Venture, as say-
ing that federal Agriculture Minister Law-
rence MacAulay has been conspicuously 
quiet about Canada being blocked out of its 
top yellow pea market. She wonders how 
India can get away with slapping a hefty 
duty on product that was already in transit 
to India.
Canada is the world’s largest exporter of 
pulses. Under the previous Conservative 
government, Canadian pulse exports went 
from $1 billion to a record $4.2 billion a 
year, with exports to India increasing to $1.5 
billion. However, negotiating exemptions 
for Canadian exports expired more than 
a month ago, resulting in the 50% duty on 
Canadian pea exports to India. Elsewhere, 
because of Canada’s delaying of the Trans-
Pacific partnership, Canadian ranchers are 
paying 50% duty on frozen beef exports to 
Japan.
Our Conservative government developed 
new opportunities in China for up to $500 
million in sales for pulses alone. The liberal 
government’s own press release on a recent 

trade mission to China boasts just $70 mil-
lion in new agricultural sales.
The inactions of the minister and this gov-
ernment have had very real consequences. 
There is a great deal of anxiety among Ca-
nadian farmers. A punitive carbon tax, criti-
cal trade agreements now in jeopardy, and 
crippling taxes on family farms show that 
agriculture is not a priority for the Liberal 
government. 
In contrast, the last Conservative budget 
tabled included support for farmers, such as: 

o Increasing the Lifetime Capital Gains 
Exemption to $1 million for farmers and 
fishermen,

o Promoting Competitiveness and Trade 
Opportunities for the Agriculture and 
Agri-Food Sector by providing addi-
tional funding to the Agriculture Market 
Access Secretariat to allow the sector to 
expand and diversify into new markets, 
and

o Expanding the AgriMarketing Program 
which promotes high quality Canadian 
agricultural and agri-food products 
around the world.

This built on our previous support including 
Investing over $3 billion, including provin-
cial and territorial contributions, towards 
investments in innovation, competitiveness 
and market development for Canada’s ag-
ricultural sector under Growing Forward 2 
and establishing a Market Access Secretariat 
to coordinate government and industry ef-
forts to open and expand markets.
Our vision for vibrant Canadian economy 
remains one in which the agriculture indus-
try creates jobs, growth and long-term pros-
perity. Supporting farmers helps all of us.
Costas Menegakis is the Former Member of 
Parliament for Richmond Hill and Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citizen-
ship & Immigration.

Supporting farmers helps all of us   By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill
Dopamine and Re-

sponses to Food in EDs
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