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»جـود نيوز«

Kanda Optical
Osama Ghaly

Elgin mills plaza
10755 leslie street

Richmond hill,On,l4s 0B2
905-780-8600

accounting, Bookkeeping
& tax services
call or email today

medhataccservices@rogers.com

tel.: 905.770.2101      cell: 416.846.6411

جود نيوز تهنئكم بعيد القيامة و اأعياد الربيع

املجيدعيد القيامة مبنا�صبة عدد خا�ش 
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cell: 416-451-2744
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nader_zaky@rogers.com

nader Zaky, B.sc.
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20 years of experience
in Residential, commercial and investment.
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centurion award Winner 2007,08,09,10 & 11



ال�سبت 11 ابريل 2015 - العدد  اخلام�س والثالثـون

»العربي« ... حالة ولي�ش موقف
 ابرام مقار

عام  �أمني  فهو  و�لعربية  �مل�صرية  �لدبلوما�صية  يف  �لأكرب  �لدبلوما�صي  هو 

جامعة �لدول �لعربية، هو �لذي مثل م�صر يف �لأمم �ملتحدة ل�صنو�ت، ومثل 

م�صر مبحكمة �لعدل �لدولية ل�صنو�ت �أي�صًا، و�صفري �صابق ، ووزير خارجية 

�لعربي«  »نبيل  �لدكتور  ليحملها  �ملنا�صب  تلك  من  �رفع  هناك  �صابق، هل 

ليكون يف �ل�صف �لأول ل�صفوة �مل�صريني و�لدبلوما�صية �مل�صرية؟؟، ولكن 

حتول  له،  �خري  �صحفي  موؤمتر  ويف  به  فوجئنا  �صبق  ما  كل  ومع  للأ�صف 

و�ل�صيعة يف م�صر  �ل�صنة  بني  للم�صاو�ة  �إقر�ره  »�خلطاأ« يف  �لكلم من جمرد 

�لتاأكيد علي �لود بني �لطائفتني �لإ�صلميتني،  �إيل »�خلطيئة«، حني �ر�د   ،

 - »�إننا  ليقول  معه  للمختلف  ت�صخري  وبنربة  �ملتمكن  �لو�ثق  بلغة  وحدثنا 

كتب  لدينا  و�لربوت�صتانت،  �لكاثوليك  مثل  ل�صنا   - و�صيعة  ك�صنة  يق�صد 

خمتلفة، فنحن لدينا كتاب و�حد ونبى و�حد و�إله و�حد!«، يف �إ�صارة �إيل 

�أن �مل�صيحية حتوي �أكرث من كتاب مقد�ض، و�أكرث من �أله. وتعر�ض »�لعربي« 

�مل�صيحية.  �لطو�ئف  كل  ومن  وقبطية  كن�صية  قياد�ت  من  للنقد  بالطبع 

وباإعتذ�ر �صيا�صي ، وبالتاأكيد علي �إحرت�م �لأقباط، حاول �لأمني �لعام نبيل 

�لعربي �ل�صيطرة علي حالة �لغ�صب �لتي حدثت نتيجة ما قاله، معتقدً� �أن 

حالة �لغ�صب كانت »منه«، بينما كانت حالة �لغ�صب »عليه«، منتقديه مل 

فما  �جلهل«.  من  »بالعار  �صعرو�  ما  بقدر   ، �لإ�صاءة«  من  »بال�صف  ي�صعرو� 

قاله �صيادة �لدكتور �لأمني �لعام،  يتجاوز خطاأ ترتيب �لأفكار و�لكلمات، 

�حلا�صل  �لعربية  �لدول  جامعة  عام  �أمني  ف�صيادة  و�ليقني،  �لفهم  خطاأ  �إيل 

�إله،  و�أكرث من  �أكرث من كتاب  لديهم  �مل�صيحيني  �أن  يري  �لدكتور�ه،  علي 

و�حد  كتاب  عن  �إل  تتحدث  ل   - �صئ  منها  قر�أ  �أن   - كتبهم  �أن  ويجهل 

و�له و�حد، �صيادة �لأمني �لعام، و�لدبلوما�صي �ملخ�صرم و�لذي يحمل كل 

�أي �صخ�ض »غري  �ل�صابقة و�حلالية، للأ�صف يفكر مثله مثل  �ملنا�صب  تلك 

متعلم« ياأخذ معلوماته من �صيخ ز�وية مت�صدد، ولهذ� كان �لت�صريح �لذكي 

لنيافة �لنبا رفائيل يف رده علي ما قاله »نبيل 

�ملثقفني«.  �إل علي  نرد  »ل  بالقول:  �لعربي« 

فالأمر بالطبع ل ميكن و�صفه �إل نتيجة لغياب 

يكن  مل  �خلطاأ،  هذ�  وت�صحيح   ، �لثقافة 

�لأمني  �صيادة  قبل  من  �لإعتذ�ر  ي�صتوجب 

�صيادته  يبحث  �أن  ي�صتوجب  ما  بقدر  �لعام، 

عن مدر�صة للتعلم �أومكتبة للقر�ءة.

فمن  �مل�صرية،  �لدبلوما�صية  حال  نري  يجعلنا  �لعربي«  »نبيل  �لدبلوما�صي 

�لتي  �لت�صريحات  من  يتعجب  �مل�صريني ل  �لدبلوما�صيني  بع�ض  مع  تعامل 

عامًا،  ثلثني  مدي  وعلي  مبارك  حكم  �أثناء  فللأ�صف  »�لعربي«.  قالها 

كانت وز�رة �خلارجية مق�صد لكل طالب من عائلة غنية وف�صل يف �لإلتحاق 

بكليات �لقمة، فيتم تعيينه »بالو��صطة« بالدبلوما�صية �مل�صرية ملا حتمله من 

لقب ومرتبات وبدلت و�صفريات ومكافاأت. وتكون �لنتيجة وجود بع�صًا 

�إد�ري ل يعرف كيف  بال�صفار�ت عدميي �لكفاءة، جتد ملحق  �لعاملني  من 

ي�صتخدم �لإنرتنت ، وملحق جتاري ل يعرف �صيئاأ عن قو�نني �لإ�صتثمار ، 

و »وزير مفو�ض« معلوماته �لعامة فقط يف مباريات �لكرة ، و »قن�صل« لغته 

�لعربية ركيكة جدً� ، و »�صفري« ل يتحدث لغة �لدولة �ملوجود بها جيدً�، 

حتي و�أن كانت �لإجنليزية ... لهذ� مل �تعجب من غياب دور �لدبلوما�صية 

�مل�صرية بعد 30 يونيو، حني تركو� �لأمر لن�صطاء �مل�صريني باخلارج للدفاع 

�ملو�قع  علي  وللأ�صف   - م�صر  �ري  و�نا  �أتعجب  ومل  �لثورة،  تلك  عن 

�لر�صمية للعديد من �لدول �لغربية - مو�صوعة علي قائمة �لدول �لتي ُين�صح 

بتوخي �حلذر منها قبل �ل�صفر �ليها، و�صط �صمت �ل�صفار�ت ... ل عجب، 

ميثل  �لعربي«  »نبيل  و�ل�صيد   ، دبلوما�صيتنا  رجال  وهوؤلء   ، نخبتنا  فتلك 

حالة قبل �أن يكون جمرد موقف

اقرأ في هذا العدد ايضاً

إنتهاء العمل بجواز السفر اليدوي 
وعلي املصريني باخلارج إستخراج 

اجلديد فوراً ................................. ص 14
أبرز و اغرب ُطرق اإلحتفال بعيد 

القيامة بني شعوب العالم .... ص 19
أمريكية تطعن صديقها بعد أن أكل 
نصيبها من »الصلصة« ......... ص 21

شيك بخمسة االف دوالر لكل 
مسافر تضرر من حادثة مطار 

هاليفاكس ................................... ص 9
للمرة األولى منذ قرن ،، كابنت 
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limitEd timE OFFER
start march 7 until april 15 2015

please inquire by calling 
Elgin mills plaza

10755 leslie street
Richmond hill,On,l4s 0B2

905-780-8600

Eye Exam* 
available

Frames

nEW manaGEmEnt

Osama Ghaly

FREE
Kanda Optical

FREE

*some ristrictions apply

please call to inquire

Contact Us:
1170 Burnhamthorpe Rd. W. Unit 30
Mississauga, ON.                      L5C4E6

(416)800 5757

Mississauga Central

Innovative Solutions to help you grow your business.

Branding • Signs • Displays • Advertising • Graphics • Messaging • Vehicles • Design • MarketingBranding • Signs • Displays • Advertising • Graphics • Messaging • Vehicles • Design • Marketing
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إذا كانت الضربات احلالية فى اليمن سوف 
وبحراً،  جواً  احلوثيني،  عن  اخلارجى  املدد  متنع 
فالبد، فى مرحلة تالية، بل موازية، أن نتجه 
عنهم،  الداخلى  املدد  منع  إلى  مباشرة 

وبسرعة.. البد!
إال  الداخلى،  العون  عنهم  يتوقف  ولن 
صالح،  عبداهلل  على  اسمه  رجل  باعتقال 
أمن  تعريض  بتهمة  للمحاكمة،  وتقدميه 
أشد  أخرى  بتهمة  ثم  للخطر،  كله  البلد 

سوف أتوقف عندها حاالً.
فى  زمان  من  موجودة  احلوثية  اجلماعة  إن 
وتتحرك فى منطقة  اليمن، وكانت تعيش 
عنها  تخرج  تكن  ولم  الشمال،  فى  صعدة 
هى  هذه  وألن  حدودها،  هى  هذه  ألن  أبداً، 

أقصى إمكاناتها!
وارتباطها بإيران ليس جديداً، ولكنه موجود 
يخفيه  ال  ارتباط  وهو  نشأتها،  يوم  منذ 
جانبها،  من  طهران،  تكن  ولم  الطرفان، 
أن  والبد  هناك،  للجماعة  دعمها  تخفى 
قد  كانت  التى  املباشرة،  الطيران  رحالت 
اإليرانية،  والعاصمة  صنعاء  بني  انطلقت 
ألول مرة، فى أعقاب سيطرة اجلماعة على 
العاصمة اليمنية، متثل الدليل األقوى على 

ذلك!
وإمنا كان  الوحيد،  الدليل  ولم يكن هذا هو 
هناك دليل آخر أقوى هو إعالن إيران عن مد 
البترول، ملدة عام، مبجرد  اليمن بحاجته من 

أن زارها وفد حوثى، خالل أسابيع مضت!
ال  وسوف  كله،  هذا  يتوقف  سوف  اآلن.. 
يكون فى إمكان إيران أن متدهم بشىء، مع 
إعالن اجملال اجلوى اليمنى منطقة محظور 
التحالف  قوات  يد  على  فيها،  الطيران 
املهاجمة، ثم مع وجود شواطئ اليمن حتت 

املراقبة الكاملة.
وسوف يتبقى، بعد ذلك، مدد وحيد جلماعة 
هو  املدد  هذا  مصدر  يكون  وسوف  احلوثى، 
البالد  حكم  الذى  صالح،  األسبق  الرئيس 
33 عاماً.. 33 عاماً كاملة.. ثم تركها على 
أن  يشأ  ولم  وهو  بؤس،  من  عليه  نراها  ما 
أطاح  أن  بعد  ويتوارى خجالً،  بذلك،  يكتفى 

خرج  أن  بعد  راح  ولكنه  قرفاً،  اليمنيون  به 
بالقفز  العودة  يحاول  الباب،  من  مطروداً 

تسلالً من الشباك!
جماعة  هو  له  بالنسبة  الشباك  وكان 
أى  وال  خجل،  أدنى  الرجل  يجد  ولم  احلوثى، 
مارقة،  جماعة  مع  يتحالف  أن  فى  حرج، 
بلده،  على حساب  احلوثى،  نوع جماعة  من 

وأرضه، ووطنه!
كلمة  مثل  كلمات  أن  تصورنا  إذا  أننا  غير 
أى  لها  أرض،  كلمة  أو  وطن،  كلمة  أو  بلد، 
ينتمى  الذين  احلكام  صنف  عند  معنى 
إليهم صالح، فإننا نكون مخطئني للغاية، 

ونكون ساذجني إلى أبعد حدود السذاجة!
يدعم  أن  فى  عنده  مشكلة  ال  فالرجل 
كله،  اليمن  على  السيطرة  فى  اجلماعة 
يتخيل  ألنه  ولكن  بالطبع،  فيها  حباً  ليس 
تأتى  األمور، سوف  لها  تستقر  عندما  أنها 
هذا  يكفيه  وسوف  جديد،  من  حاكماً،  به 
ورائه،  من  فعلياً،  هى،  حتكم  وسوف  وقتها، 
حدث،  قد  هذا  كان  لو  هو،  يكون  وسوف 

مجرد منظر على كرسى!
كانت  لو  اجلماعة  أن  إلى  الرجل  ينتبه  ولم 
كامل  على  وسيطرت  عدن،  وصلت  قد 
اعتبار  أى  حينئذ،  عندها،  يكون  فلن  البالد، 
ال  صالح،  لغير  وال  لصالح،  حساب  وال 
لشىء إال ألن سقف طموحها حتدوه إيران، 
وليس زعيمها محمد على احلوثى املتحالف 

مع صالح!
كانت اجلماعة احلوثية، طول عمرها، جماعة 
مجرد  وكانت  واإلمكانات،  النفوذ  محدودة 
اليمن، شأنها شأن أى  مكون سياسى فى 
تأخذ  لم  وهى  هناك،  آخر  سياسى  مكون 
حجمها  أدق،  مبعنى  أو  احلالى،  حجمها 
قوات  هجمات  على  مباشرة  السابق 
»صالح«  من  بدعم  إال  عليها،  التحالف 

ورجاله فى اجليش اليمنى!
هو  إمنا  طليقاً  حراً  صالح  فبقاء  ولذلك، 
بديل  هناك  وليس  لها،  وقوى  مباشر  دعم 
عن توقيفه، وال عن محاكمته، ليس فقط 
خارجياً،  بلده،  خصوم  مع  التحالف  بتهمة 
اليمن  وإمنا ألنه تسلم  على حساب وطنه، 
على  التاريخى  مسماه  حسب  سعيداً، 
األقل، ثم غادره تعيساً على أشنع ما تكون 

التعاسة!

ال تتركوه ُحراً في اليمن!
سليمان جودة

4
تاء التأنيث سر هذا الوجود !

ماجي ماجد الراهب

شاعرنا  يخطا  لم   ... امرأْه  اختراَع  املعجزاِت،  ثامن  من  ولكنَّ 
العظيم نزار قباني حني وصف املرأه بابيات قصيدته »أريدِك أُنثى 
.. » وال يغفل علي احد كم كان شاعرنا مؤمن باملرأه وجود وحريه 
وكيان حقيقي ينبع منه احلياه بل ان كل ماهو قيمة يحمل عنصر 

انثوي فيستهل قصيدته ليقول » أُريُدِك أُنثى..
ألنَّ احلضارَة أُنثى..

ألن الَقصيدَة أُنثى..
وُسْنُبلَة القمح أُنثى..

وقارورَة العطر أُنثى..
وباريَس – بني املدائن- أُنثى.

وبيروَت تبقى – برغم اجلراحات – أُنثى..
فباْسِم الذين يريدوَن أن يكُتُبوا الِشْعرَ.. ُكوني امرأْه..
وباسِم الذين يريدوَن أن يصَنعوا احلُبَّ .. ُكوني امرأَْه..
 وباْسِم الذين يريدوَن أن يعرفوا اهلَل .. ُكوني امرأَْه “..

لقد كان الشهر املاضي شهراً حافالً بأحتفاالت لسر هذا الوجود ما بني الثامن من مارس 
يوم املرأه العاملي والواحد والعشرين من نفس الشهر لإلحتفال بعيد األم .

التاريخ  مر  علي  الكيان  هذا  يحمله  ما  نسرد  أن  نستطيع  حتي  مناسبة  فرصة  وهذه 
نتبحر  فدعونا  وإنكسارات  إنتصارات  من  خاصة  بصفة  مجتمعاتنا  وفي  عامة  بصفة 
قليالً بهذا العالم الوردي أحياناً والسودوي أحياناً آخري لنعرف من خالل أمثلة حيه كم 

كان تاريخ سرهذا الوجود يستحق أن نتوقف لديه كي نفهمه :
“هيباتيا” تلك الفتاة التي غيرت في مسار التاريخ النسائي كونها تعتبر او فيلسوفه وعاملة 

رياضيات استطاعات ان تثبت وجودها 
من  جعلت  حقيقه  جدليه  بأفكارا 
اسمها جنماً المع في عالم الرياضيات 
من  محاضرة  وكانت  بل  والفلسفة 
أثرياء  إليها  ياتي  األولي وكان  الدرجة 
منها  ليستمعوا  وملوكه  العالم 
املعقدة  وارسطو  أفالطون  شروحات 
التي  القدمية  اإلسكندرية  بجامعة 
للعالم  حاضري  إشعاع  مركز  كانت 
إسكندرانية  الفتاة  هيباتيا   . اجمع   
املولد والنشأة يونانية اجلذورُهوجمت 
أرادت  أجتماعيه  اطراف  قبل  من 

سحق فلسفتها كونها امراه ذات قوة عقلية مؤثرة ووصل حد الهجوم إلي قتلها عمداً 
شاهدة  األرض  من  صارخة  دماؤها  لتبقي  اجلامعة  من  رجوعها  حلظة  مهينه  بطريقة 
علي تلك املناضلة التي رفضت ان تصبح كمثيلتها بل اطلقت العنان ألفكارها وفتحت 

الطريق امام كل امرأة ما دمت متتلك الروح اخلالقة والعقل الواعي ! .
الريفية  الفرنسية  الفتاة  تلك   “ دارك  “ جان  أورليان  عذراء  أيضاً  التاريخ  وال يخفي علي 
األمية البسيطة التي فقط آمنت بربها وبنفسها حتي إستطاعات أن تقود  مملكتها 
آن ذاك إلي عدة إنتصارات علي األجنليز في حرب املائة عام ومهدت الطريق لتولي شارل 
السابع احلكم وكان عمرها في تلك الفترة اثنتي عشر عام  وحتي إعدامها حرقاً بعدها 
بسبع سنوات  فقد ُقبض عليها وأُرسلت لإلجنليز مقبال مبلغ من املال وكانت تهمتها 
العصيان والذندقة والهرطقة ومت قتلها بدم بارد ليقف العالم كله يخلد ذكراها ويطوبها 
بعد خمس وعشرين سنه من إعدامها كإنسانة مكافحة مؤمنة شجاعة في عمر لم 

يتجاوز العشرين عاماً ! .
هذا علي الصعيد التاريخي وأما علي الصعيد اإلجتماعي املصري فالقائمة طويلة من 
األم املعيلة التي فقدت زوجاً او لم تفقد ومن تسعي علي وجود لها والوالدها رغم قسوة 
مثالً  فنري  آخر  حيناً  عليها  املَُمارسة  اإلجتماعيه  والضغوط  حيناً  اإلقتصاديه  الظروف 
“ احلاجه صيصه حسانني “ األم املثاليه باألقصر هذا العام ومن يتتبع سيرة حياة هذه 
العجوز يجد أنها تنكرت في زي الرجال ملده 43 عاماً وامتنهت العمل الشاق من حمل 
مواد البناء  وحتي مسح األحذية لتنفق علي إبنتها الوحيدة بكل بسالة دون أن تكل أو 

متل . 
أتصور أنه بعد هذه الصور التي مت سردها علي سبيل املثال وليس احلصر يجب ان تتغير 
نظرة ثقافتنا اإلجتماعية للمرأه وتصبح أكثر رقياً فمن املثير للدهشة أن نتحدث حتي 
عصرنا هذا عن قضايا التحرُش والعنصرية جتاهها ! فالعالم اليوم أصبح به وزيرة دفاع 
أسبانية مثل” كارمي تشاكون “  التي تولت وزارة الدفاع عن عمر37 عام وعلي الرغم من 
حملها إال أنها كانت تتفقد الكتائب العسكرية . ونائب عام شبه جزيرة القرم “ ناتليا 
بوكلونسكايا” رغم صغر سنها وأيضا “ بينظير بوتو “ املناضلة السياسية ورئيسة وزراء 
باكستان منذ 1988 وحتي 1996 .م  والتي أُغتيلت في عام 2007 .م ورئيسة البرازيل 
القوية املناضلة صاحبة التاريخ الثوري “ ديلما روسيف “ وغيرهن الكثير والكثير مما يجعلنا 
مسئولني كمجتمع عن إعادة هيكلة النظرة والواقع جملة فال نهوض أو تطور حقيقي 
بدون حرية للمرأه في اجملتمع كفانا شعارات وخطب بالجدوي البد ان نؤمن ونتطور وننزع 
الفكر الرجعي منذ حداثة النشأ في التعليم وحتي الكبر وأن يصبح لإلسرة دور حقيقي 
البنت   ، والد  دي شغالنه   ، كدا  ، ميصحش  بنت  أنِت   “ نوعيه  من  األفكار  بأنتازع  وذلك 
ملهاش إال بيتها وجوزها “ والهراء العظيم الذي أٌتخمت به مسامعنا حتي يومنا هذا فال 

ميكن ان نلحق بالتطور ونحن مازلنا النري اإلنسان دون عنصرية رجل وأمرأه !

hosanna Bible study meeting
2 hour tusedays 6:30 - 8:30 pm

at the church of saint luke
3200 Bayview ave., n. york, 

Finch & Bayview
pick-up service available

Kids program available 4-14 years old
www.smsv.ca 

Email: hosanna@smsv.ca
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أن  املدارس،  في  علمونا 
أركان اإلسالم خمسة، لكن 
أعداءه  أن  علمتنا  الدنيا 

أيًضا أبرزهم خمسة.
ملؤذن  القبيح  الصوت 
اليوم،  في  مرات  خمس 
فكيف  لإلسالم:  عدو  هو 
قلبه  من  يخرج  أن  إلنسان 
لفظ »اهلل« عقب سماعه 
ال  نحن  قبيح؟!  لصوٍت 
لكل شيء  إال  »اهلل«  نقول 

جميالً  يصبح  ال  القبيح  والصوت  جميل، 
حتى لو شدا باألذان.

كل رداء يتم فرضه بالقوة، هو عدو لإلسالم: 
وما يسمى بـ«احلجاب«، ويقصد به غطاء 
الشعر، حتول من »دعوة« للتمسك بتعاليم 
عادات،  سطوة  لفرض  إرهاب  إلى  الدين 
تيار سياسي، جتلى  تعبر عن  أكثر ما  تعبر 
بوضوح في السنني األخيرة، وبدا للجميع 
زيف تخفيه خلف رداء الدين، تصوروا معي 
الرأس  غطاء  تضع  فتاة،  كل  إحساس 
حتت ضغط اإلجبار؛ لكنها في املقابل لم 
يقايضها  مجتمع  في  توهمته  أمانا  جتد 
الرأس! وما  باالحترام مقابل تغطية شعر 
حماها هذا من التحرش وال االغتصاب، وال 
متارسها بشكل طبيعي؛  أنوثتها  لها  ترك 
التي نقابلها كل  فنتجت املظاهر الشاذة 
عن  أما  سوا،  ما  وإبراز  الرأس  تغطية  يوم: 
وال حرج، كيف  أصابها.. فحدث  وما  الروح 
لفتاة حتت هذا القهر أن تدين بالوالء لديٍن 

يتستر وراءه قامعوها؟!
دارسيها  جتعل  لنصوص،  املصمت  احلفظ 
»كحمار يحمل أسفارا«، هو عدو لإلسالم: 
في  الدينية  املناهج  لدارسي  فكيف 
املعرفة؟  حق  اإلسالم  يعرفوا  أن  املدارس 
رؤية،  بال  اختيارها  يتم  وأحاديث  بآيات 
يحفظها  »مفردات«و«معان«،  ويتبعها 
الغرض هنا؟  التلميذ فينجو وحسب؟! ما 
االمتحان؟   النجاة من  أم  النار؟  النجاة من 

يتبقى  ماذا  كليهما؟  أم 
في  املناهج  هذه  لدارسي 
أداء  بعد  التعليم،  مراحل  كل 
أي  العام؟  نهاية  امتحانات 
ديٍن  أى  وعن  سيعرفون؟  ديٍن 

سيدافعون؟
عدو  اهلل!  مع  »التجارة« 
ذهن  تفتق  كيف  لإلسالم: 
حقا،  بدينه  يؤمن  شخص 
العالقة  أن  أو   ! تاجر  إلهه  أن 
بينهما عالقة جتارة!  اهلل ليس 
ال  واإلله  العبد  بني  والعالقة  أعمال،  رجل 
السوق،  أخالق  وال  السوق،  قوانني  حتكمها 
وال موازين املكسب واخلسارة، هو اهلل جل 

شأنه.. وتعالى عما يصفون. 
الكرمية«  اآلية  إلى  البعض  يستند  قد 
جِتَارٍَة  َعلَى  أَُدلُُّكْم  َهْل  آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
تُْؤِمُنوَن   )10( أَلِيٍم  َعَذاٍب  ْن  مِّ تُنِجيُكم 
 ِ اهللَّ َسِبيِل  ِفي  َوجُتَاِهُدوَن  َورَُسولِِه   ِ بِاهللَّ
إِن  لَُّكْم  َخْيٌر  َذلُِكْم  َوأَنُفِسُكْم  بِأَْمَوالُِكْم 
ُذنُوبَُكْم  لَُكْم  يَْغِفْر   )11( تَْعلَُموَن  ُكنُتْم 
اأْلَْنَهارُ  ِتَها  حَتْ ِمن  رِي  جَتْ َجنَّاٍت  َويُْدِخْلُكْم 
َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوزُ 
اْلَعِظيُم )12(« )الصف(، هم ببساطة لم 
أن  تعني  اآلية  التجارة في  أن  إلى  ينتبهوا 
خيرها  ويستبدل  نفسه،  اإلنسان  يشتري 
يتاجر مع اهلل، فاهلل  أو  يبادل  أن  بشرها، ال 

غني عن العباد تعالى عما يصفون.
كل طلة قبيحة حتتكر اإلسالم، هي عدو 
أحد،  على  حكرا  اإلسالم  ليس  لإلسالم: 
آراء  مصادرة  حق  له  باسمه  متحدث  وال 
في  بالقبح  لإلسالم  عالقة  وال  اآلخرين، 
أن اهلل جميل يحب  املظهر، فديننا علمنا 
قبح  العالم:  يرانا  كيف  انظروا  اجلمال، 
نحن  الفكر،  في  عقم  ،كل  السلوك  في 
بالنسبة للعالم حلى طويلة كثة، وعقول 

مفرغة.
نحن أعداء اإلسالم.

اللهم بلغت ..اللهم فاشهد.

مليت همومي و�شلتها

  ورميت هدومي و�شبتها

    ما ح�شبتها

     يا �أخ�شر حياتي كلها

      يا ك�شبتها 

    ممكن �غرق �منا  

   يا �نتي يا �أنا 

     يا هموم و�شايلك  فوق كتايف

        ١٠٠ �شنه 

        �شهري �نتني

            غنت همومي فوق �ل�شط 

       �جمل غني 

        وبدندنه 

       وغرقت �أنا ....

شعر جورج عبد املسيح

مليت همومي و�شلتها

يوم عادي
دوال أندراوس 

برغم  جراً  الفراش  من  نفسي  ..أجر  االثنني  يوم 
البرد والنعاس ...أتلمس طريقي في الظالم كى 
ال أوقظ أحداً ... ارتدي مالبسي في عجلة... أفتح 
الثالجة واخطف أي شئ أراه أمامي وأهرع إلى 
الشارع ..السيارة مدفونة في كومة من الثلوج 
كله   بدني  سادت  التي  القشعريرة  أغالب   ...
وأحاول أن أزيح الثلج من عليها وأنا العن الشتاء 
يقرب  ما  كفاح  وبعد  أخيراً  وأيامه..  وبرودته 
السيارة  داخل  جالسة  أكون  الساعة  ثلث  من 
مذيع  صوت  الراديو  وفي  االمان  حزام  واضعة 
املصائب  من  باملزيد  منبئاً  يعلو  االخبار  نشرة 

ومتنبئاً باملزيد من الثلوج.
املبكر  الوقت  برغم  بالسيارات  مزدحم  الشارع 
واجلميع -مبن فيهم أنا- شبه نيام.. كم أتوق إلى 
اإلستيقاظ!  ويكمل  املزاج  يعدل  قهوة  فنجان 
بالعمل  تنتظرني  التي  املهام  في  ذهني  يشرد 
اليوم  مسار  لتحديد  خطة  وضع  في  وابدأ 
عاتقي.  علي  الواقعة  املسؤوليات  وتنظيم 
لكن فجأة وبينما أنا في عز التفكيرإذ بي أفيق 
كياني  له  ينتفض  مريع  إصطدام  صوت  على 
السيارات  بإحدى  فإذ  نظرت  رب..  يا  أستر  كله.. 
قائدها  فقد  أن  بعد  مسارها  عن  خرجت  قد 
الرصيف  فوق  به  فصعدت  عليها  السيطرة 
إستغرق  نور.  بعامود  مصطدمة  وانقلبت 
املوقف كله بضع ثوان لكنها كانت كفيلة بأن 
متحو أثار النوم عن عيني متاماً وجتعل قلبي يدق 
بعنف شق علي معه أن التقط أنفاسي لبضع 
احلياه  من  شخص  خاللها  انتقل  رمبا  ثواني.. 
من  ارحمنا  اللهم  مريع..  إحساس  املوت.  إلى 
تبحث  يدي  امتدت  بسرعة  الكوارث!  هذه  مثل 
باإلسعاف  وإتصلت  املوبايل..  عن  حقيبتي  في 
ألبلغهم مبا حدث ومبوقع السيارة.. وبرغم الرهبة 
بأوصالي  سرت  التي  والرجفة  متلكتني  التي 
نحو  مسيرتي  إلستكمال  اضطررت  أني  إال 
أن  كثيراً  حاولت  وهناك  عادي.  يوم  كأي  العمل 
أمنع ذهني من أن يشرد فيما حدث ولكني لم 
احلسابات  إلعادة  تدعو  األيام  فبعض  استطع. 
وحتمل دعوة للتيقظ واليوم بال شك هو احدها.
في طفولتي كنت اكتئب جداً عند مرور األعياد..

فتأتي أمي إلّي وانا قابعًة في ركن مظلم بغرفة 
بنظرة  اجللوس تسألني عن سر حزني فأجيبها 
فكانت  إنتهى.  العيد  بأن  معترضة  غاضبة 
عيد..  يوم  كل  وتقول:  كتفي  على  بحنان  تربت 
كل يوم مير بسالم وصحة على اسرتنا الصغيرة 
تلك هو مبثابة العيد..ثم تقبلني ومتضي. كانت 
كيف  الهراء  هذا  غضبي..ما  من  تزيد  اجابتها 
إذاً ال نحتفل كل يوم وكيف ال نحظى بالبمب 
والبالونات والعيدية كل يوم؟ لم أكن أفهم. لم 
تأتي  خادعة  شريرة  األيام   بعض  أن  أدرك  أكن 
كما يأتي غيرها وتشرق بصباح صحا جوه ورقت 
لنا  وحتمل  الغدر  لنا  تضمر  هي  بينما  شمسه 
أجدني  ولكني  حلظاتها.   ثنيات  بني  املصائب 
اليوم وحتى بعد أن أدركت طبيعة األيام، الزلت 
أثق بها. الزلت أترقب الشمس كل صباح وانتظر 
بعد  زفيراً  واتوقع  املائدة كل وجبة  على  طعاماً 
عن  كثيراً  نفسي  سألت  وقد  شهيق.  كل 
السبب الذي يجعلنا نضع ثقتنا في املستقبل 
بالرغم من علمنا التام بغدر األيام أهو الغباء؟ 
اإلجابة  تكون  قد  الروتني؟  أهو  الكسل؟  أهو 
منها  مزيجاً  تكون  وقد  األسباب  هذه  أحد  هي 
االمل.  أن نغفل  أيضاً النستطيع  ولكننا  كلها 
فمادام فينا نفس يتردد سنظل دائماً وابداً نحيا 
باألمل وسنظل نرجو ونتمنى أن ميأل اهلل حياتنا 
لنا  يجعل  وأن  والسعادة  والسالم  بالطمأنينة 

من كل يوم عيد!

كتابات ساخرة
سامح سمير

بني  الدائر  اجلدل  من  للغاية  منزعج   l
افضل،  ايهما  حول  املسيحيني  اصدقائي 
نهدا  ريت  يا  املدني،  الزواج  ام  الديني  الزواج 
كلها  اهي  مستاهل،  مش  شوية،املوضوع 

موتة

النهارده  الرئيس السيسي  بعد كلمة   l
“مسافة  مرحلة  من  انتقلنا  اننا  اقول  اقدر 
وبدور  اهو  وصلت  انا  مرحلة،  الى  السكة”، 

على ركنة

االحزاب  ان  السيسي  الرئيس  اقتراح   l
االنتخابات  بها  ينزلوا  واحدة  قامية  يكونوا 
اقتراح جيد لكن فيه عيب خطير هو ان كده 
تهديدا  يشكل  مما  معارضة  فيه  يبقى  مش 
االحزاب  ان  شايف  انا  للدميقراطية،  خطيرا 
وقامية   ، مواالة  قائمة  قائمتني،  يعملوا 
والدورة  االتنني،  ينتخبوا  والناس  معارضة، 
معارضة  تبقى  االولى  يبدلوا،  بعدها  اللي 

والتانية مواالة، وهكذا

ابريل،   1 بيوم  يحتفل  املصري  االعالم   l
بنشر بعض االخبار الصحيحة!

l فجر السعيد: زلزال في مصر بالتنسيق 
مع السعودية ودول اخلليج ومبوافقة امريكية

l “مصدر حكومي: اجتاه لتاجيل انتخابات 
امتحانات  بسبب  رمضان  بعد  ملا  البرملان 
انا  بس  متاماً،  سليم  قرار   .. العامة”  الثانوية 
اننا  ورأي  لالستعجال،  سبب  شايف  مش 
يدخلوا  واالوالد  النتيجة  ظهور   نستنى 
على  ونطمن  ويشتغلوا  ويتخرجوا  اجلامعة 
االنتخابات  نعمل  كده  وبعد  مستقبلهم 

براحتنا، الدنيا مش هتطير

l احسن حاجه اليومني دول، أن احلكومة 
اليمن  بحرب  الناس  انشغال  استغلت 

وبطلت تقطع الكهربا

l بعد إعالن امريكا واجنلترا وفرنسا وحتي 
العسكرية  للعمليات  دعمهم  عن  تركيا 
من  ياخدوها  احلوثيني  بقول  أنا   .. باليمن 
دعمهم  كمان  هما  ويعلنوا  قصيرها 

للعمليات العسكرية باليمن
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647.447.0455

أعداء اإلسالم اخلمسة

فاطمة خير
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أن    Toronto Real Estate Board اعلنت   
8,940 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام 
هذه  متثل  و   .  2015 مارس  شهر  خالل    MLS
باملقارنة  املائة  في   11 بنسبة  زيادة  النتيجة 
مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة 
الوحدات  عدد  كانت  حيث   2014 عام   من 

املباعة  8052 وحدة.
مثلت  والتي   ، فقط  تورونتو  مدينة  في  و   
35.7 في املائة من املعامالت ، وصل متوسط 
املنفصل  للمنزل  سعر  فى  الزيادة  نسبة 
متوسط  كان  .و  املائة   في    15.9 الى 
  655,067 املنازل  أنواع  كل  شامل  السعر 
املائة. فى   9.6 قدرة  بأرتفاع  وذلك   دوالر 

إرتفع متوسط   )»905«(  GTA ال  باقي  فى  و 
باملقارنة   دوالر    591,045 الي  البيع  سعر 
534,655 دوالر لنفس الشهر من العام املاضى 

بإرتفاع قدره 10.6 فى املائة. 
 Condo( اململوكة  الشقق  مجال  في  و 
  2,119 علي  املعاملة  كانت   )Apartment
استحوزت   .2015 مارس  شهر  خالل  شقة 
اجمالى  من  باملائة   71 نسبة  علي  تورونتو 
املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام 
372,827 دوالر بإرتفاع قدره 4.3 فى املائة، و في 
السعر  متوسط  وصل  فقط  تورونتو  مدينة 
الى  398,337 دوالر بأرتفاع قدره 3.3 فى املائة. 
ارتفع متوسط   )»905«(  GTA ال  باقي  فى  و 
سعر البيع الي 310,156 دوالر بإرتفاع قدره 6.7 

فى املائة.
لسنة  األسعار  زيادة  إستمرار  املتوقع  ومن 
املنازل  عدد  إنخفاض  الى  ذلك  ويرجع   2015
املعروضة للبيع حيث إنخفض املعروض مبقدار 

5.5 في املائة مما يزيد من منافسة املشترين .
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي 

تفاوتت  فقد  املؤجرة  املكاتب  و  التجاري  و 
ان 5,776,322   ذكر  اجملال, فقد  األرقام حسب 
لعام  األول  الربع  خالل  اؤجرت  قد  مربع  قدم 
2015 من خاللMLS  و ذلك بإرتفاع قدرة 28.2 
فى املائة  لنفس الفترة في العام املاضي حيث 
كانت املساحة  املؤجرة 4,505,127 قدم مربع 
إرتفع  قد  االيجار  سعر  كان  و  اجملاالت.  جلميع 
 5.39 ليصل  للصناعي  املائة  فى   4.8 مبقدار 
االيجار  سعر  إنخفض  و  املربع   للقدم  دوالر 
 19.46 ليصل   املائة  فى   4.9 بنسبة  للتجارى 
دوالر باملقارنة 20.47 دوالر للسنة املاضية. اما 
بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 
باملقارنة 12.30 دوالر دوالر للسنة  12.64 دوالر 

املاضية و ذلك بإرتفاع قدره 2.8  فى املائة.
فقد  التجارى,  اجملال  مبيعات  حيث  من  أما   
ففى  اجملاالت,  جميع  فى  إنخفاض  شهدت 
اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار22.3  
فى املائة و إرتفع سعر القدم املربع ليصل الى 
لنفس  دوالر    83.82 ب  مقارنة   دوالر    95.81
قدرة  بإرتفاع  ذلك  و  املاضى  العام  من  الفترة 
فقد  التجارى  اجملال  فى  أما  املائة.   فى   14.3
املائة  فى   36.3 مبقدار  املبيعات  إنخفضت 
املبيعات  أسعار  فى  إنخفاض  تبعه  أيضاً  و 
قدرة 20.2  فى املائة ليصل الى 172.55 دوالر 
للقدم املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد 
إنخفضت املبيعات مبقدار 28.9 فى املائة وتبعه 
زيادة فى اسعار البيع ليصل الى 22.7 فى املائة 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى ليصل 

الى متوسط 225.82 دوالر للقدم املربع.
الي  استفسارتكم  و  اسألتكم  ارسال  برجاء 
سوف  و    soarin.homes@ gmail.com

اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
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بقلم: مدحت سابا

بيع وشراء وتأجير 
العقارات 

السكنية والتجارية

list with me and receive:
Free home staging- Free professional photos 

- Free virtual tour - Free youtube
engmaryibrahim@gmail.com

Office: 905-731-2000      Fax: 905-886-7556

direct: 647.787.5505

 Free market
Evaluation
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

بعكس توقعات البعض ب انكماش سوق العقارات فى 
عام 2015 بعد الهبوط غير املتوقع للدوالر الكندى نتيجة 
لهبوط اسعار النفط خالل االشهر القليلة املاضية. اال 
بداية  منذ  املنطقة  فى  العقارات  بيع  أنتعاش حركة  ان 
التى حققت  بتقارير شهر مارس  وتتويجها  العام احلالى 
زيادة األسعار فى املتوسط تفوق ال 10% مقارنة بشهر 
مارس من العام املنصرم. وقد نشرت جريدة تورنتو ستار 
احصائيات     قد حققت زيادة سنوية فى مارس تقدر ب 
Detached(     . %15.9رسمية تفيد بذلك واملدهش ان 

اسعار البيوت املستقلة بذاتها  ) 
 ب 8.3% والشقق ايضا بنسبة متقاربة.      زيادة سنوية 
حققت  (بينما   Town houses( تقدر   الشهر  لنفس 

البيوت املتراصة 
زيادة  فى  واضطرادا  ساخنا  موسما  اتوقع  لهذا  وطبقا 
الصيف نظرا النخفاض اسعار  العقارية خالل  األسعار 
اسعار  نزول  ألستمرار  وتوقعات  القروض  على  الفائدة 
من  األن  نشاهده  وما  القادمة  األشهر  خالل  الفائدة 
لهذه  انتهازا  العقارات  لشراء  الكثيرين  لدى  اندفاع 
الفرصة قبل ان ترتفع اسعار الفائدة مرة اخرى ويصبح 

بعضهم غير مؤهال بنكيا للحصول على قرض عقارى.

Professional Real Estate Services

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

SOLD in 7 days @ Markham
Highest Price in the street

FOR SALE - INDUSTRIAL BUILDING & LOTS in BARRIE
Brand New 20,000 SQ/FT Free Standing Building.
10 Acres Land with Excellent Frontage. Min. from Hwy 400 Mapleview Dr. Exit

FOR SALE- North York
Luxury 1Br + Den w/amazing down town view 
in one of the best residential communities 

$349,999
SOLD

Rawson 

$3,800,000

بداية ساخنة ملوسم العقارات فى 
تورنتو وضواحيها

Nagi Girguis

Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com  |  nagi.girguis@century21.ca

165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121 Office Fax: 905.471.0832

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية
خربة - ثقة -  اف�سل اخلدمات

Sales Representative
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Guirguis Guirguis
Direct: (647) 296-4696
Gguirguis2014@gmail.com

8000 Yonge st 
Thornhill, on l4J 1w3 

Office: (905) 889-9330 
Fax: (905) 889-5822 

Azza Abdellnour
Direct: (416) 625-8027

azzaabd2014@gmail.com

Buying or selling business
Buying, selling or leasing houses or condos

Buying or selling Pharmacies, Dental Clinics or Medical Buildings 
بيع وشراء االعمال التجارية

بيع، شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق 
بيع وشراء الصيدليات ، عيادات األسنان، والعيادات الطبية

Buying، Selling and Leasing
Residential, Commercial & Investment

بيع، شراء وتأجير استثماري جتاري سكني

www.torontojoyrealty.com
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ATT: Galil Fahmy
CONTRACT # G 6118

RE: Sutton Group 1st West Realty

Page 21

PLEASE VERIFY:
1) IS THE NAME CORRECT? �Yes   �No

2) IS THE ADDRESS CORRECT?      �Yes  �No

3) IS THE PHONE/FAX CORRECT?  �Yes   �No

QUESTIONS? Call us at 1-888-922-1025

FAX SIGNED PROOF TO

514-367-1318 Att:   SUE

� APPROVED AS SUBMITTED

� APPROVED WITH CORRECTIONS
(REVISED PROOF WILL NOT BE SENT)

SIGNED

DATE

PLEASE RESPOND BY

PLEASE COMPLETE AND 
RETURN

N.B. 2 COLOR/FULL COLOR AD’S COLORS MAY VARY BETWEEN PROOF & PUBLICATION
If ad is not approved by print deadline, National Graphics is not responsible for any mistakes in this ad.

1
2

3

PROOFREADING ----- CUSTOMER RESPONSIBILITY
PROOFREAD YOUR ADVERTISEMENT CAREFULLY.  ONCE SIGNED,

ANY MISTAKES ARE YOUR RESPONSIBILITY.

AD PROOF
Immediate Response Required!

IMPORTANT!

4349 Coquitlam, BC

National Graphics
E -m ail: info@natg raph.ca

Century 21 Percy Fulton Ltd.

2911 Kennedy Rd, toronto, Ont. m1V 1s8

cell: 416-451-2744
Off (416) 298 8200
Fax (905) 492 5672

nader_zaky@rogers.com

nader Zaky, B.sc.
sales associate
20 years of experience

in Residential, commercial and investment.

masters hall of Fame 2014
Ranked #67 in canada Jan-Jun 2014
double centurion award Winner 2012

centurion honor society award Winner 2011
centurion award Winner 2007,08,09,10 & 11
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 تقنية جديدة للعالج بالبالزما الغنية بالصفائح
األغراض من  العديد  في  وتستخدم   الدموية 

وأشهرها
1- عالج التجاعيد والهاالت السوداء حتت العني

2- تساقط الشعر
3- حشو الركبة ومشاكل الفقرات الظهرية

 كيفية التحضير:
مل  8 حوالي  املريض،  من  دم  كمية  سحب   يتم 
 تقريباً في أنابيب خاصة ومعقمة ومسجلة، ثم
يتم حيث  املركزي  الطرد  جهاز  في  وضعها   يتم 
للحصول البالزما  عن  احلمراء  الدم  كرات   فصل 

 علي البالزما الغنية بالصفائح الدموية
 ثم يقوم الطبيب بحقن هذه البالزما في املكان
اخلاليا وجتديد  احليوية  إعادة  إلي  يحتاج   الذي 

والكوالجني مرة أخري
فوائد هذه الطريقة:

الصفائح من  املشتق  النمو  عامل   بإستخدم 
 حيث ال يوجد أي إحتمال ألي رد فعل، ألن هذا هو

 العامل املستخدم من نفس دم املريض فال يوجد
أي أعراض أو أي أثار جانبية

  والسؤال .. هل هذه الطريقة أفضل أم إستخدام
ال مثل  التجاعيد  لعالج  األخري    االساليب 

Botox  و ال  Fillers    
حيث. متاماً،  مختلفة  طريقة  هذه  ان   واإلجابة: 
األمثل الطريقة  وهي   ، للوجه  النضارة   تُعيد 
إستخدام ينفع  ال  حيث  الرقبة،  جتاعيد   لعالج 
الشعر تساقط  لعالج  وايضاً   ، األخري   الطرق 

 حيث يتم حتفيز خاليا فروة الرأس
 وتعتبر هذه الطريقة للعالج، جديدة نوعاً ما في
ولفترة مستخدمة  ولكنها   ، أمريكا«   »شمال 

طويلة في أوربا وثبت جناح نتائجها
كل جلسات  أربع  إلي  ثالث  إلي  املريض   ويحتاج 
إلي  10 بعد  النتائج  وتظهر  تقريباً.  أسابيع   أربع 
النها فورية  ليست  هنا  فالنتائج  أسبوع،   12 
 حُتفز اجلسم علي إنتاج خاليا أكثر، وهذا يستغرق

 بعض الوقت ولكن النتائج مؤكدة

د. شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

كيف جتعلني زواجك 

ناجحا ومتجددا؟

املقادير
1 كوب زبدة لينة

2/1 كوب سكر بودرة
2 كوب دقيق 

8/1 ملعقة صغيرة بكربونات صودا
2/1 ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانليا

)بندق-فستق-قرنفل-لوز( للتزيني

الطريقة
ويبيض  الزبدة جيداً حتى تصير كالقشدة  تُخفق   -

لونها .

- يضاف السكر البودرة ويستمر في اخلفق.
أو  الورد  وماء  الصودا  وبكربونات  الدقيق  يُخلط   -

الفانليا.
حتى  الزبدة  خليط  إلى  تدريجيا  الدقيق  يضاف   -

يتكون عجني لني وناعم.
- تُشكل على هيئة كرات صغيرة وترص في صينية 

على مسافات متباعدة حتى ال تلتصق عند اخلبز.
بالضغط  كرة  كل  وسط  في  املكسرات  توضع   -

اخلفيف عليها.
- تُخبز في فرن هادئ درجة حرارته 300 درجة فهرنهيت 

ملدة 15 - 20دقيقة، ويجب عدم تغير لونها.
- تُترك لتبرد متاما، ثم ترص في طبق التقدمي.

طبق العدد
اإعداد: اأماين

غريبة
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املشاكل  من  للعديد  تتعرض  الزواج  بعد  احلياة 
بعادات  الزوجني  من  كال  اصطدام  نتيجة  اخملتلفة 
بذل  من  البد  لذا  احلياة  في  األخر  الطرف  وتقاليد 
الزوجان  يتوصل  حتى  واحملاوالت  اجلهد  من  الكثير 

للغة التفاهم بينهما .
فكال من الطرفني يعاني من عيوب ولكن له أيضا 
مميزات لذا البد ان تتعلمي كيف تتقبلي وتتعاملي 
من  استفادة  أكبر  وتستفيدي  زوجك  عيوب  مع 
ال  ومتجددة  سعيدة  حياتك  لتجعلي  مميزاته 

يتخللها امللل أو املشاكل.
من  وخالية  سعيدة  زوجية  حلياة  هامة  نصائح 

املشاكل:
في  دورك  أهمية  عن  نفسك  تسألي  أن  البد  أوال: 
في  يد  لك  كانت  وان  الزوجية  العالقة  تقييم 
املشاكل املوجودة بينك وبني زوجك والبد أن تكوني 
عادلة في حكمك حتى تتمكني من التوصل حللول 

فعالة وقاطعة.

ما  أنك سبب مشكلة  لنفسك  اعترفت  اذا  ثانيا: 
أبدا أن تعترفي لزوجك بخطأك وتعتذري  فال مانع 

منه وتعديه أنك لن تكرري هذا اخلطأ ثانية.
فال  زوجك  من  املشكلة  أن  الى  توصلتي  اذا  ثالثا: 
وحتدثو  معا  اجلسو  بل  والتذمر  بالشكوى  تبدأي 
بهدوء وعبري له بطريقة جيدة أن سلوك ما البد أن 
والهدوء  يغيره في نفسه ليتوصلو معا للسعادة 
االنشغال  أو  العصبية  مثل  الزوجية  العالقة  في 

بالعمل طوال اليوم أو غير ذلك.
رابعا: تذكري أن الرجل يحب احلصول على هدنة وأن 
يخلو بنفسه من وقت ألخر لذا ال تقتحمي خلوته 
واتركيه  بعقله  يدور  ما  على  التعرف  لتحاولي 

ليخرج اليكي بنفسه.
وال  الزوجية  احلياة  في  التجديد  من  البد  خامسا: 
ابدأي  بل  التجديد  زوجك  لكي  يقدم  أن  تنتظري 
ال  حتى  حياتك  في  اجلديدة  األفكار  بادخال  أنتي 

يتخللها الروتني ألن الروتني يقتل احلب.

البالزما الغنية بال�صفائح الدموية
Platelet - Rich Plasma

مركز دكتوره شهيره بولس للتجميل
متخصصون في جميع مجاالت التجميل

خبرة في الليزر إلزالة التجاعيد 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

لدينا مختلف الطرق لعالج 
التجاعيد واعراض البشرة 

املجهدة.. اتصل اآلن

Injectables
• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

Medical Aesthetic
Treatments
• Facials
• Chemical Peels
• Microdermabrasion
• Mesoglow Mesotherapy
• Massage Therapy

Skincare Products
• Obagi Medical
• PCA / ElcaMD
• Alyria
• Margaret Dabbs

Medical Pedicure 
• Using Margaret Dabbs
   Products

Laser Treatments
• Skin Resurfacing
• Skin Tone & Tightening
• IPL Photo Rejuvenation
• Sun Damage
• Acne / Acne Scars
• Hair Removal

PRP
• Platelet-rich Plasma
  Anti-aging Treatment
• Hair Thinning

VISIA
• Skin Analysis

تخفيضات خاصة 
للجاليات العربية

نصائح هامة لشعر صحي في فصل الصيف
يعتبر الشعر تاج املرأة وعنوان جمالها لذا عليها احلفاظ عليه من خالل اإلكثار من الفيتامينات 

لتغذيته جيدا
و نقدم لِك سيدتي بعض النصائح لتحافظي على جمال شعرك

-حاولي أن حتدي من استخدام املواد الكيمائية املوجودة في الشامبو والكرميات .
-خففي الشامبو بقليل من املاء قبل وضعه على شعرك .

-التضعي الشامبو أبدا على مقدمة شعرك بل قومي بقلب شعرك كله إلى األمام ثم ضعي الشامبو 
على مؤخرة شعرك وقومي بتدليكه برفق حتى يصل إلى األمام.

-ال تعودي شعرك على نوع شامبو واحد ألكثر من 3 شهور حتى ال يفقد مفعوله على الشعر.
-ال تعرضي شعرك للماء أو الشامبو بصفة مستمرة وإال تعرض شعرك للجفاف.

-عند وضع الكرميات قومي بوضع كمية قليلة مبقدار العملة املعدنية وضعيها على شعر مبلل.
-عدم تغطية الشعر وهو مبلل ألنك متنعينه من التنفس.

-ابتعدي عن الشمس متاما عند دهن شعرك بالزيوت.
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علي  الكندية  الغذاء  فحص  وكالة  أكدت 
في  أتش-٥[  الطيور]  أنفلونزا  فيروس  وجود 
في  الطيور  مزارع  بعض  في  الرومية  الديوك 
وضعت  وقد  أونتاريو  بلندن  وودستوك  مدينة 
احلجر  قيد  لها  اجملاورة  املزارع  وكل  املزارع  هذه 
الصحي للسيطرة علي انتشار املرض ، وأجريت 
االختبارات األولية للمرض بعد أن شهدت مزارع 
للطيور  مفاجئة  وفيات  الرومي  الديوك  تربية 
علي مدي عدة أيام ، وتقوم وكالة فحص الغذاء 
الفيروس  نوع  من  للتأكد  االختبارات  من  باملزيد 
أن  الغذاء  فحص  وكالة  وتقول  وساللته، 
الغذاء  قد ألتشكل خطرا علي  الطيور  أنفلونزا 
ومنتجاتها  املذبوحة  الطيور  مع  التعامل  مت  اذا 
بشكل صحيح وطهوها ، وسوف يتم التخلص 
البيئية  للوائح  وفقا  املصابة  الطيور  جميع  من 
الدولية  التوجيهية  املبادئ  وحسب  واإلقليمية 
املقاطعة  وتقوم   ، األمراض  علي  السيطرة  في 
املزارع  وأصحاب  الغذائي  التفتيش  وكالة  مع 
وأصحاب صناعة منتجات الطيور بالتعاون معا 
بشكل وثيق للسيطرة والتعامل مع هذه احلالة.

أصدر وزير الشؤون اخلارجية، »روب نيكولسون« 
البيان التالي : أن أيران النووية سوف تثير سباق 
وهذا  األوسط  الشرق  في  النووي  للتسلح 
ولهذا  االستقرار  يزعزع  هائال  تطورا  سيكون 
السبب تعتقد كندا اعتقاداً راسخاً، بأنه يجب 
أن  لضمان  الدبلوماسية  التدابير  كل  إتخاذ 
ايران لن حتصل علي القدرة علي إنتاج األسلحة 
»للدول  املبذول  اجلهد  تقدر  وكندا   ، النووية 
وفي  مناقشاتها  في  واحد«  زائد  اخلمسة 
ايران  مراقبة  في  تستمر  سوف  الوقت  نفس 
واحلكم علي أفعالها، والسجل احلافل إليران ال 
يشجع احد علي الثقة بها وهي تتصرف كقوة 
الدعم  وتوفر   ، املنطقة  لزعزعة االستقرار في 
والقوات  األسد  لنظام  واالقتصادي  العسكري 
في  اإلرهابية  الكيانات  مع  تعمل  الشيعية 
العراق ، ولهذا فكندا تعلن عن تبرعها مببلغ 3 
مليون دوالر لدعم جهود وكالة الطاقة الذرية 

الدولية حتي تراقب التزام ايران بتعهداتها.

 انتشار أنفلونزا الطيور في بعض 
مزارع الديوك الرومية في وودستوك 

بأونتاريو

تعليق كندا على املباحثات النووية 
بني إيران والدول اخلمس

أوتاوا تستثمر ٧٥ مليون دوالر في تكنولوجيا الطائرات دون طيار

تستثمر حكومة كندا ٧٥٠ مليون دوالر في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، » درون« والتي تقول إنها ستستخدم 
وزير الصناعة، »جيمس مور« من  ، واعلن  الكنديني  اإلرهاب وستساعد علي احلفاظ  علي سالمة  في محاربة 
مركز شركة وسكام في  مدينة برلينجتون في أونتاريو وهي شركة رائدة في إنتاج أجهزة االستشعار املتعددة 
األطياف والتي تعمل باألشعة حتت احلمراء، إن هذا االستثمار هو لدعم شركة ) أل- 3 وسكام( في تطوير وسيلة 
واألمن  الدفاع  في  أساس  هي  والتي  البحر  أو  األرض  أو  اجلو  في  تعمل  التي  املراقبة  لكاميرات  الكفاءة  عالية 
الكندي وعمليات البحث واإلنقاذ ، وسيتم استخدام كاميرات املراقبة هذه وأجهزة االستشعار من قبل الشرطة 
الفيدرالية الكندية واجليش إلستهداف اإلرهابيني وغيرهم من اجملرمني في كندا وفي اخلارج. وقال الوزير أن هذا 
أونتاريو  جنوب  في  الدفاع  أجهزة  توريد  عبر مصانع  مرتفعة  بأجور  وظائف  عدة  أنشاء  إلي  االستثمار سيؤدي 
وكاميرات شركة )وسكام( لعبت دور مهما في مكافحة التمرد في أفغانستان والعراق منذ عام ٢٠٠٥ ، وأعلنت 
الشركة عن صفقة لبيع تكنولوجيا وخدمات إلي دولة األمارات العربية واألردن وإيرلندا والواليات املتحدة ، وفي 
عام ٢٠١٤ زودت كندا طائرات النقل لديها بأجهزة استشعار حراري كانت فعالة في القبض علي قاتل محترف.

9
شركة طيران اير كندا ترسل شيك بي ٥٠٠٠ دوالر 
لكل مسافر تضرر من حادثة مطار هاليفاكس 

كندا  اير  طيران  شركة  قدمت 
ركاب  لكل  الرسمي  اعتذارها 
في   3٢٠ اإليرباص  الطائرة 
انزلقت  التي   ٦٢٤ رقم  الرحلة 
وحتطم جزء منها عند هبوطها 
وسط عاصفة ثلجية  في مطار 

هاليفاكس صباح يوم األحد  ٢٩ مارس وأرفقت مع 
وقالت  دوالر   ٥٠٠٠ بقيمة  شيك  االعتذار  خطاب 
ضربت  الطائرة  أن  كندا  في  النقل  سالمة  هيئة 
علي  انزلقت  وانها  هبوطها  عند  هوائي  سلك 
مدرج الهبوط حوالي 3٤٠ متر قبل أن تتوقف وقد 
متزق مقدم الطائرة وانكسر جهاز الهبوط و وظهر 
احد احملركات في الصور مكوما حتت اجلناح ، وكانت 
مساء  تورنتو  غادرت  قد   3٢٠ اإليرباص  الطائرة 
السبت ٢٨ مارس وعلي متنها ١3٢ راكب وخمسة 

وقال   ، الطائرة  طاقم  أفراد  من 
أن  الشركة  في  العمليات  مدير 
بالطائرة  حلقا  االثنني  الطيارين 
أن  قبل  هاليفاكس  مطار  فوق 
مناسب  اجلو  أن  من  يتحققوا 
هبطا  عندما  ولكن  للهبوط  
علي  كانوا  الذين  الركاب  وقال  ردئ  الطقس  كان 
ضربت  الطائرة  أن  يعتقدون  انهم  الطائرة  منت 
انزلقت  الطائرة  وان  هبوطها  عند  كهرباء  خط 
علي بطنها لبضع الوقت قبل أن تتوقف وقد نقل 
وخرجوا  للعالج  املستشفى  إلي  فرد   ٢٥ حوالي 
جميعهم إال واحد ظل حتت املراقبة ، وباملقارنة بني 
األضرار التي حدثت للطائرة واإلصابات يعتبر ركاب 
الطائرة جميعهم محظوظني لإلصابات الطفيفة 

التي حلقت ببعضهم.

السعودية تطلب من كيبيك عدم 
التدخل في قضية »رائف بدوي« 

وكيبيك ترفض

»كيبيك«،  من  السعودية  العربية  اململكة  طلبت 
السياسي  الناشط   قضية  في  التدخل  عدم 
لديها  املسجون  بدوي«  »رائف  واملدون  السعودي 
و ١٠٠٠  بالسجن ١٠ سنوات  ،واحملكوم عليه  حاليا 
ليس  أنه  تقول  كيبيك  حكومة  ولكن   ، جلدة 
الضغط  في  وستستمر  التنازل،  عن  النية  لديها 
الهجرة  وزيرة  وقالت   ، السعودية  احلكومة  علي 
الصحافة  حصول  بعد  ويل«  »كاثلني  باملقاطعة، 
علي أنباء عن غضب السعودية  من تدخل كيبيك 
مواصلة  في  سنستمر  نحن   ، رائف  قضية  في 
شعب  يعبر  أن  املهم  ومن  بدأناها  التي  التعبئة 
كيبيك عن رأية ، وكما تعلمون إننا وافقنا باألجماع 
دعم  في  االستمرار  علي  الوطنية  اجلمعية  في 
سراح  يطلق  أن  نريد  ونحن  وعائلته  بدوي«،  »رائف 
اجمليء  علي  قادراً  يكون  وأن  السجن  بدوي من  رائف 
وفي  وأطفاله  زوجته  مع  هنا  والعيش  كندا  إلي 
خطاب حصلت عليه وكالة أنباء ال »سي بي سي« 
يوم ١٠ مارس أرسلته السفارة السعودية في كندا 
الوطنية في كيبيك  السياسيني في اجلمعية  إلي 
قال السفير: »أن السعودية ال تقبل أي شكل من 
واململكة   ، الداخلية  شؤونها  في  التدخل  أشكال 
عليها  هجوم  أي  األطالق  علي  تقبل  ال  السعودية 
يستند  عندما  خصوصا  األنسان  حقوق  بأسم 
تكفل  التي  اإلسالمية  الشريعة  علي  دستورها 
حقوق األنسان«، وأرسل نفس اخلطاب إلي حكومة 
الناشط  بشدة  كيبيك  حكومة  وتؤيد  كندا. 
السعودي، »رائف بدوي«، ففي فبراير املاضي وافقت 
اجلمعية الوطنية باألجماع علي إدانة عقوبة اجللد 
الثالثة  زوجته وأطفاله  رائف، وتدعيم  تلقاها  التي 
»شيربروك  مدينة  في  يعيشون  والذين   ، الالجئون 
بكيبيك«، وظهر رئيس وزراء كيبيك في وقت الحق 
مع زوجة »رائف بدوي« ، وقال إننا لن نضع أسلحتنا 
وأن العالم الدميقراطي يجب أن يقول بصوت عالي 
مرة  تتم  أن  املمارسات  لهذه  نريد  ال  إننا  وواضح  

أخري بدون أن يالحظها  بقية العالم

بعد تنازله عن اجلنسية املصرية: كندا 
ترفض إعطاء الصحفي«محمد فهمي« 

جواز سفر جديد

اعرب الصحفي الكندي، »محمد فهمي«، واحملتجز في 
وغضبه  في قضيته، عن صدمته  احلكم  مصر حلني  
ينتظر  وهو  له،  جواز سفر  إصدار  أوتاوا  رفض  بسبب 
، وقال فهمي أن السلطات  نتائج احلكم في قضيته 
احتجزت جوازه عندما اُعتقل في ديسمبر ٢٠١3 ، ولم 
يسلم له أبدا ، ومنذ أن خرج من السجن بكفالة في 
يثبت شخصيته.  أي شيء  لديه  ليس  املاضي،  فبراير 
وقال انه ُمقيد وال يستطيع التجول أو تأجير سيارة أو 
تأجير غرفة في الفندق بغير جواز سفر، وقد سمحت 
بفقدان  للشرطة  إقرار  بتقدمي  مؤخراً  احملكمة  له 
الكندية  للسفارة  بطلب  يتقدم   حتي  سفرة  جواز 
لتصدر له جواز سفر أخر غير املفقود ، ولكنه استلم 
انه سيتم إصدار  الكندية تقول  رسالة من احلكومة 
جواز  أن  قاطع  بشكل  يتأكد  عندما  له  سفر  جواز 
سفره األول مفقود ، وأيضا عندما ترفع مصر القيود 

املفروضة عليه بعدم التنقل 
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ضباط جيش »صدام حسني« 
السابق يتولون قيادة تنظيم داعش

قالت صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية، إن عناصر جيش الرئيس العراقى السابق صدام حسني، 
أصبح لها تأثير بتنظيم داعش اإلرهابى، وإن ضباط مخضرمني من جيش صدام قد صعدوا ملواقع 

هامة فى التسلسل الهرمى للتنظيم الدموى. 
االنضمام  على  السابق؛  السورى  املعارض  حمزة  أبو  وافق  عندما  إنه  البداية  فى  الصحيفة  وتقول 
إلى داعش، فعل ذلك على افتراض أنه سيكون جزءا من اليوتوبيا اإلسالمية التى وعد بها التنظيم، 
والتى استقطبت مقاتلني أجانب من شتى أنحاء العالم، لكن بدال من ذلك، وجد نفسه حتت إشراف 
وعندما  سوريا.  فى  املعركة  أرض  وإلى  من  يتحركون  غامضني  عراقيني  من  أوامره  ويتلقى  عراقى 
رجل  بأوامر من  اعتقاله  املاضى، حتت  العام  لداعش  اجتماع  فى  القادة  رفاقه  مع  أبو حمزة  اختلف 
أبو حمزة  ولم يكتشف  ويدون مالحظات.  اإلجراءات يستمع  الذى جلس صامتا خالل  عراقى ملثم 
الذى أصبح حاكم التنظيم فى مجتمع صغير فى سوريا، أبدا الهويات احلقيقية للعراقيني التى مت 
الرجال كانوا ضباطا عراقيني  أو لم يتم كشفها ببساطة، لكن كل هؤالء  إخفاؤها بأسماء سرية 
قبل  الذين عملوا من  امللثمون  الضباط  نظام صدام حسني، منهم  سابقني عملوا فى ظل حكم 
فى وكالة اخملابرات العراقية، وينتمون اآلن جلهاز األمن الغامض لتنظيم داعش. وأشارت الصحيفة 
إلى أن شهادة أبو حمزة وآخرين، تسلط الضوء على الدور املتفشى الذى يلعبه رجال اجليش البعثى 
العراقى السابقون فى تنظيم مرتبط بشكل أكبر باجلهاديني األجانب وأشرطة الفيديو الشنيعة 
التى يظهرون فيها. وتتابع الصحيفة قائلة إنه حتى مع تدفق آالف املقاتلني األجانب، فإن كل قادة 
داعش تقريبا من الضباط العراقيني السابقني، ومنهما أعضاء فى جلانه األمنية والعسكرية. وقال 
القرارات  باتخاذ  يقوم  نائبا عراقيا وهو من  احملليني  األمراء  إنه فى سوريا، يطغى على كل  أبو حمزة 
احلقيقية، وأضاف أن كل صناع القرار عراقيون، وأغلبهم ضباط عراقيون سابقون، وهم من يتولون 
القيادة ويقومون بالتكتيكات وخطط املعارك، إال أن العراقيني أنفسهم ال يحاربون، ويضعون املقاتلني 
األجانب فى اخلطوط األمامية. ونقلت »واشنطن بوست« عن حسن حسن احمللل املقيم فى دبى، أن 
القسوة الشديدة لنظام صدام حسني البعثى، وحل اجليش العراقى بعد الغزو األمريكى، وما تاله من 
ظهور حركات مسلحة كل ذلك يتشابك مع صعود داعش، وأضاف أن الكثيرين يعتقدون أن داعش 
إرهابية لكنها أكثر من مجرد هذا، بل هى  إنها جماعة  إرهابية، وهذا ليس مفيدا، صحيح  جماعة 

حركة مترد عراقية وأصلها هو العراق.

نافذة على �سحافة العامل 10
»واشنطن بوست«:

info@ashamalla.ca 

استعادة  قانون  حول  الواقع  اجلدل  إطار  فى 
والية  فى  اجلمهوريون  تعهد  الدينية،  احلرية 
على  توضيح  إضافة  األمريكية،  إنديانا، 
القانون اجلديد، بينما مت وقف اقتراحات بقوانني 
مماثلة فى واليتى جورجيا وكارولينا الشمالية 
القانون  وناشطني  شركات  رفض  بعد 
معتبرين أنه ميكن استخدامها للتمييز ضد 
املشرعون  أكد  ذلك  ومع  جنسيا.  املثليني 
مترير  فى  أنهم سوف ميضون  أركنساس،  فى 
التى  الهائلة  االنتقادات  بعد  حتى  القانون 
واملدراء  الشركات  من  إنديانا  والية  واجهتها 
ستورز«  مارت  »وول  ذلك  فى  مبا  التنفيذيني 
وأبل وإيلى لى لى. ومينح القانون الذى وقعه 
ألصحاب  احلق  إنديانا،  حاكم  بينس،  مايك 

مع  تتعارض  خدمات  تقدمي  لرفض  األعمال 
معتقداتهم الدينية، ويرى النشطاء املثليون 
أن اجلمهوريني دفعوا بالقانون ردا على تقنني 
زواج الشواذ جنسيا فى إنديانا، مبوجب حكم 
من  أشهر  قبيل  ذلك  املاضى،  العام  قضائى 
حكم متوقع من احملكمة العليا فى الواليات 
وقال  اجلنس.  زواج مثلى  املتحدة بشأن حظر 
حاكم والية كارولينا الشمالية، إنه لن يوقع 
من  ألنه  الدينية،  احلرية  قانون  مشروع  على 
احلكوميني  للمسئولني  يسمح  أن  شأنه 
رفض أداء الزواج على أسس دينية. وفى والية 
اجلمهوريون،  النواب  يسيطر  حيث  أركنسو، 
وقد أكد احلاكم اجلمهورى آسا هاتشينسون 

أنه سيوقع عليه.

استمرار اجلدل بشأن قانون احلرية الدينية 
فى أمريكا وواليات تصر على توقيعه

ترقبوا ....
حلقة جديدة و مميزة لنجمي arab idol 2015 “حازم شريف وهيثم خاليلي” وجولتهم في كندا 

على البرنامج العربي “آسك ميرنا askmirna” على قنوات روجرز التلفزيونية حيث سيبث 

.)510HD & 59 ,10( يومي السبت املوافق في 18 آبريل الساعة العاشرة صباحا على قنوات

سيعاد بثه يوم الثالثاء املوافق في 21 آبريل الساعة اخلامسة والنصف مساءاً, 

و يوم االربعاء املوافق في 22 آبريل الساعة الثالثة  صباحا,

ويوم السبت في 25 آبريل الساعة الرابعة صباحا. )بث اإلعادات ملنطقة تورنتو و سكاربورو 

فقط(.

** ملعرفة كل ما يجري من نشاطات في اجلالية العربية في تورونتو الكبرى، تابعوا “آسك ميرنا 

askmirna” على الفيسبوك.

 ** إذا كان لديكم نشاطات وترغبون ببثها على قناة روجرز التلفزيونية و لإلعالنات في 

 www.askmirna.com البرنامج،  يرجى ارسال إمييل على املوقع

»ديلي تليجراف«

»وول ستريت جورنال«: السيسي زعيم مسلم نادر
رحبت صحيفة »وول ستريت جورنال« بقرار اإلدارة األمريكية رفع احلظر املفروض على تسليم األسلحة 
الشرق  إن  افتتاحيتها،  فى  الصحيفة  وقالت  مصر.  مع  أوباما  إدارة  مبصاحلة  وصفته  ما  وهو  ملصر، 
األوسط بات يعج باالضطرابات. ولكن أوباما يستحق الثناء على خطوته إلصالح العالقات مع مصر. 
وأشارت أن إنهاء احلظر على تسليم األسلحة ملصر من شأنه أن يساعد على حتسني العالقات مع 
حليف ساهم فى استقرار املنطقة التى تعج باملتطرفني. وقالت االفتتاحية إن السيسى استطاع 
ضد  حملته  واصل  كما  رويدا،  رويدا  لفرضها  مرسى  يسعى  كان  التى  الدينية  الدولة  مصر  جتنيب 
اإلرهاب فى سيناء ومناطق عدة وقد أوقف اعتداءات املتشددين على األقباط. وفضال عن ذلك فإنه 
يرحب باالستثمار األجنبى. وساعد فى مكافحة تنظيم داعش فى ليبيا، فضال عن أنه زعيم مسلم 
نادر على استعداد إلبالغ قادة الدين أن اخلطاب املسلم يحتاج إلصالح لنبذ القتل والنأى بالدين عن 
القتل فى سبيل اهلل. وتشير الصحيفة األمريكية إلى تصريحات أدلى بها مؤخرا لها أن خطأ مبارك 
األكبر أنه بقى فى السلطة طويال. وختمت أنه ينبغى على الواليات املتحدة أن تنظر للسيسى على 
أنه أكثر حكمة ويشجع التحرر االقتصادى، ومع مرور الوقت، تتوقع منه فتح مؤسسات اجملتمع املدنى 

كأحد أعمدة الدولة الدميقراطية.

صحيفة »ABC« األسبانية: ٧ ماليني مسلم فى فرنسا 
يجعلها أول دولة إسالمية فى أوروبا

باريس، إن 2200 مسجد فى  قال خوان بيدرو مراسل صحيفة »إيه بى سى« اإلسبانية فى 
فرنسا ال يكفى الستيعاب 7 ماليني من املسلمني الذين يعيشون فى فرنسا، مما يجعلها أول 

دولة إسالمية فى أوروبا. 
وعميد  املسلمني،  للعبادة  الفرنسى  اجمللس  رئيس  بوبكر  دليل  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
املسجد الكبير فى باريس، قدر أن هناك 7 ماليني مسلم فى فرنسا بعد أن كان هناك 4 ماليني 
الفرنسية  السلطات  بوبكر  وخاطب  فرنسا.  فى  املسلمني  لعدد  كبيرة  قفزة  يعد  مما  فقط 
مطالبا ببناء ضعف املساجد وأماكن العبادة للمسلمني، قائال »نحن بحاجة إلى تسريع بناء 

املساجد، املسلمني الفرنسيني هم االتقياء جدا وبحاجة إلى مزيد من املساجد«. 
املنظمات اإلسالمية فى  احتاد  ينظمه  الذى  فرنسا  السنوى ملسلمى  للملتقى  زيارته  خالل 
فرنسا، الفرع الفرنسى حلركة اإلخوان املسلمني، فى لوبورجيه فى باريس، دعا رئيس مجلس 
الديانة اإلسالمية فى فرنسا دليل بوبكر إلى مضاعفة عدد املساجد فى البالد حلل مشكلة 
نقص دور العبادة ملاليني املسلمني الفرنسيني. ولم يحدد بوبكر كيفية متويل هذه املساجد، 

وهو موضوع حساس فيما تسعى احلكومة الفرنسية إلى جتنب متويل دول أجنبية لها.
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 SCARBOROUGH AUTO

تهنئ
 قداسة البابا تواضروس الثاني 
ونيافة احلبر اجلليل األنبا مينا 

واالباء الكهنة 
وجميع االقباط في كندا 
بعيد القيامة 

اجمليد
مع حتيات .. سامح شاكر 

وجميع العاملني

ليس هو ههنا ولكنه قام 
)لوقا 24 : 6(
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LLeett’’ss  rreenneeww  oouurr  ffaaiitthh  aanndd  
lloovvee  ffoorr  oonnee  aannootthheerr  aass  wwee  
rreejjooiiccee  iinn  tthhee  rreessuurrrreeccttiioonn  
ooff  oouurr  LLoorrdd  JJeessuuss  CChhrriisstt..  

  
FFrroomm  MMyy  FFaammiillyy  ttoo  YYoouurrss  ––    

HHaavvee  aa  HHaappppyy  aanndd    
HHoollyy  EEaasstteerr!!  

  
  

FFaarriidd  WWaasssseeff,,  MMPPPP  CCaannddiiddaattee  
OOaakk  RRiiddggeess  ––MMaarrkkhhaamm  

wwwwww..wwaasssseeff..ccaa  
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مكتب احملامي روبرت إيباكس 
خبرة 21 عام في قضايا التعويضات

نساعدك في احلصول علي التعويض املناسب لكالً من:

- MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
- SLIP AND FALLS

- CATASTROPHIC INJURIES
- INSURANCE DISPUTES

- DISABILITY INSURANCE DISPUTES
- DOG BITES

- WRONGFUL DEATH

- حوادث السيارات
- حوادث اإلنزالق والسقوط

- اإلصابات اخلطيرة
- منازعات التأمني

- منازعات التأمني في حالة عدم القدرة على العمل
- إالصابة من الكالب والقطط

- أخطاء تسبب الوفاة

في كل ما سبق حتتاج مكتب 

محاماة متمكنًا 

للحصول علي التعويض املناسب

5464 Dundas Street West, Suite 100, Toronto, Ontario M9B 1B4
www.ipacslaw.com

Tel: (416) 239-8990           Fax: (416) 239-3557

IPACS LAW OFFICE

نتحدث 
العربية 

ال تدفع قبل 
حصولك علي 

التعويض
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مطرانية مغاغة تتهم »شرطة املنيا« 
بإهانة املقدسات املسيحية

مبركز مغاغه  العامة  للنيابة  باملنيا،ببالغ  تقدمت مطرانية مغاغه 
ضد مركز شرطة مغاغه بشأن اهانة املقدسات والتعدى على بيت 
القديس يوسف البار ومصادرة املقدسات به بشكل وصف باالهانة 
الغير مقبولة، بعد إقتحام الشرطة ملوقع يصلى فيه االقباط  منذ 

7 سنوات وكانت قوات األمن تقوم بتأمينه طوال هذه الفترة .
بسور  محاطة  ميانة،  بقرية  أرض  قطعة  متلك  املطرانية  وكانت 
املكان  علي  وأطلق   2007 عام  منذ  انشائها  مت  غرفة  وبداخلها 
وأحد  جمعه  يوم  كل  بداخله  الصالة  ويتم  البار،  يوسف  القديس 
إلقامة القداسات والصلوات واعتادت قوات األمن أن تقوم بتأمينة 
منذ هذا التاريخ في أي مناسبة او احتفالية وحدث ذلك عدت مرات 

قبل ذلك.
الكنائس  خريطة  االمن  لقوات  دائما  ترسل  أن  املطرانية  وإعتادت 
التى يتم تأمينها فى االعياد ومنها بيت القديس يوسف، وارسلت 
هذا اخلطاب قبل بدء أسبوع األالم للتأمني ومنها هذا البيت. ولكن 
التي يتم  بإزالة اخليمة  فوجؤا مبداهمة قوات األمن للمكان وقاموا 
والكتب  بالصالة  اخلاصة  واألواني  املذبح  ومصادرة  بداخلها  الصالة 
،وكافة متعلقات الكنيسة، الزالة كافة محتويات املكان  املقدسة 

الذي يستخدم في الصالة.
يداهم  ان  لالمن  مبرر  ليس  أنه  البالغ  في  مغاغة  مطرانية  وقالت 
االماكن املقدسة بحجة عدم وجود ترخيص، رغم انه يقوم بتأمينه 
باستمرار وهناك مخاطبات تثبت هذا، وقد أبدي االنبا اغاثون استياءه 

من جراء التصرفات االمنية املرفوضه جتاه املقدسات املسيحية. 

عكاشة: زبيبة الصالة مرض جلدي

إن  النفسي،  الطب  جمعية  رئيس  عكاشة،  أحمد  الدكتور  قال 
الشعب املصري ميارس الطقوس الدينية، الفًتا أن القيم االجتماعية 
وليس  فقط  اجلوهر  على  تعتمد  املصري  اجملتمع  داخل  واألخالقية 

الطقوس.
قناة  على  النهار«  »آخر  برنامج  في  حواره  خالل  عكاشة،  وأضاف 

»النهار«، أنه من الضروري اإلسراع بتجديد اخلطاب الديني.
وتابع »الزبيبة باملناسبة هي مرض جلدي كما أكد أساتذة األمراض 

اجللدية«.

أوباما للخليج: السخط داخل بالدكم 
أخطر عليكم من إيران

باراك  األمريكي  الرئيس  قال 
أوباما إن أكبر خطر يتهدد عرب 
اخلليج ليس التعرض لهجوم من 
إيران إمنا السخط داخل بالدهم، 
الغاضبني  الشبان  سخط 
بعدم  واإلحساس  العاطلني 
وجود مخرج سياسي ملظاملهم. 
»حوارا  سيجري  إنه  أوباما  وقال 

صعبا« مع حلفاء الواليات املتحدة العرب في اخلليج، سيعد خالله 
بتقدمي دعم أمريكي قوي ضد األعداء اخلارجيني لكنه سيقول لهم 

إن عليهم معاجلة التحديات السياسية الداخلية.
»نيويورك  صحيفة  في  الكاتب  فريدمان  توماس  مع  مقابلة  وفي 
تاميز«، قال إنه سيبلغ دول اخلليج أن عليها أيضا أن تكون أكثر فعالية 
مبا  التفكير  عند  أنه  أعتقد  وأضاف  اإلقليمية،  األزمات  في معاجلة 
لدخول  كبيرة  رغبة  فهناك  املثال،  سبيل  على  سوريا  في  يحدث 
الواليات املتحدة هناك والقيام بشئ ، ولكن السؤال هو: ملاذا ال نرى 
عربا يحاربون االنتهاكات الفظيعة التي ترتكب ضد حقوق اإلنسان 

أو أن يقاتلوا ضد ما يفعله الرئيس السوري بشار األسد؟«.
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  زعماء  مع  سيلتقي  إنه  أوباما  وقال 
الست هذا الربيع في منتجع كامب ديفيد خارج واشنطن ملناقشة 

قضايا منها مخاوف هذه الدول من االتفاق النووي مع إيران.
بناء  كيفية  اخلليج  في  احللفاء  مع  يناقش  أن  يريد  إنه  أوباما  وقال 
الواليات  دعم  على  طمأنتهم  ويريد  كفاءة،  أكثر  دفاعية  قدرات 

املتحدة لهم في مواجهة أي هجوم من اخلارج.
وأضاف »هذا رمبا يخفف بعضا من مخاوفهم ويسمح لهم بإجراء 
حوار مثمر أكثر مع اإليرانيني، وقال أوباما، ومع تقدمي دعم عسكري 
احلياة  تعزيز  تتساءل »كيف ميكننا  أن  املتحدة  الواليات  ينبغي على 
لديهم  أن  السنة  الشبان  يشعر  حتى  البالد  هذه  في  السياسية 
جهة  ومن  اإلسالمية«.  الدولة  »تنظيم  غير  يختارونه  آخر  شيئا 
إسرائيل، اعتبر أوباما أن أي إضعاف إلسرائيل خالل عهده أو بسببه 

سيشكل فشال جذريا لرئاسته

وزارة اخلارجية: 
إنتهاء العمل 
بجواز السفر 
اليدوي وعلي 

ً املصريني باخلارج إستخراج اجلديد فورا

السفارات  إلى  بالتوجه  باخلارج  املصريني  اخلارجية  وزارة  طالبت 
نظرا  املميكن  السفر  جواز  إلستخراج  وذلك  املصرية  والقنصليات 

النتهاء العمل بجواز السفر الورقي. 
التواصل  مبوقع  الرسمية  الصفحة  على  املصرية  اخلارجية  وقالت 
السفر  بجواز  العمل  انتهاء  قرب  مبناسبة  »فيسبوك«  االجتماعي 
بناء   2015 نوفمبر   24 يوم  له  والذي حتدد  آلياً  املقروء  وغير  اليدوي 
جميع  إلزام  »اإليكاو«  الدولية  املدني  الطيران  منظمة  قرار  على 
الدول األعضاء بها، ومن بينها مصر بوقف العمل بجوازات السفر 

الورقية اعتباراً من هذا التاريخ«.
وأضافت »تهيب الوزارة، املواطنني املصريني باخلارج حائزي جواز السفر 
اليدوي بسرعة التقدم إلى السفارات والقنصليات املصرية باخلارج 

الستخراج جواز السفر املميكن«.

قبل ساعات من قداس عيد القيامة
مصدر بالكاتدرائية ل »جود نيوز«: 

أنباء عن زيارة السيسي للكاتدرائية ظهر 
»سبت النور«

أن   « نيوز  »جود  ل  كنسي  مصدر  قال  ابراهيم:  جرجس   - نيوز  جود 
الكبري  املرقسية  الكاتدرائية  سيزور  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
الساعة  متام  في  النور«  »سبت  واملوافق  السبت،  يوم  بالعباسية 
الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة لتهنئة األقباط ، و قداسة البابا 

االنبا تواضروس الثاني بعيد القيامة اجمليد.
و اضاف املصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ــ أن البابا تواضروس ، 
و القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية  بالقاهرة ، و 
القس اجنيلوس اسحاق سكرتير قداسة البابا تواضروس  ، و القس 
بولس حليم املتحدث باسم الكنيسة هم من سيكون في استقبال 

الرئيس لدي زيارتة للكاتدرائية .
رئيس  اول  هو  السيسي  عبدالفتاح  عبدالفتاح  الرئيس  أن  يُذكر 
املاضي  امليالد  الكاتدرائية في عيد  العيد في  مصري يحضر قداس 

واستمرت زيارتة 13 دقيقة 

دبي تبدأ في إنشاء ناطحات سحاب 
مرصعة باجملوهرات

متيز  مشروع  وهو  تاورز«،  »سباركل  برج  مشروع  بناء  في  دبي  بدأت 
بتفوقه على ناطحات السحاب الشهيرة في دبي، باعتباره أول برج 

ترصع ديكوراته الداخلية باجملوهرات.
وقالت الشركة املنفذة للمشروع، إنه يهدف إلى إدخال شكل جديد 

من أشكال الفخامة على املباني في دبي.
وأن هذا املشروع سيعتبر من أكبر املشروعات الراقية التي أنشأتها 

دبي كما سيصبح رمزًا لإلجناز املعماري وأيقونة األناقة في دبي.
مجرد  بناء  تقبل  أن  ميكنها  ال  دبي  حجم  في  مدينة  أن  أكد  كما 
تشييد  إلى  من مشاريعها  تطور  أن  قررت  لذلك  عادية،  مشروعات 
هذا املشروع ليكون أيقونة استثنائية جديدة تضاف إلى معالم دبي 
29 طابقا ويطل على مياه املارينا  احلضارية. البرج األول مؤلف من 
على  ويطل  طابقا   14 من  مكون  الثاني  والبرج  جوانب،  ثالثة  من 

جميرا بيتش ريزيدنس .

باكستان: السعودية طلبت منا طائرات 
وسفن وجنود للحرب باليمن

 قال وزير الدفاع الباكستاني، »خواجة آصف«، إن السعودية طلبت 
جاءت  وجنودا...  حربية  وسفنا  عسكرية  طائرات  باكستان  من 
بشأن  قرار  التخاذ  برملانية،  جلسة  مستهل  في  الوزير  تصريحات 
مشاركة إسالم أباد في حتالف تقوده السعودية ويشن ضربات جوية 
على املقاتلني احلوثيني في اليمن. وكانت السعودية قد طلبت من 

باكستان االنضمام إلى التحالف.  .
أن  اليمن  في  الوضع  ملناقشة  أيضا  تركيا  زار  الذي  آصف  وقال 
لسالمة  الباكستاني  للدعم  تقديرها  أبدت  السعودية  القيادة 
أراضيها وأعربت عن أملها في أن تنضم باكستان لتحالف عاصفة 
أن  وأضاف  وجنود.  حربية  وسفن  مقاتلة  بطائرات  باإلسهام  احلزم 
في  الشرعية  باحلكومة  اإلطاحة  بشأن  قلقتان  وتركيا  باكستان 
وقد  صعب  الوضع  الدول.  غير  من  العبني  قبل  من  بالقوة  اليمن 
يهدد استقرار املنطقة برمتها وسالمتها. اتفقت باكستان وتركيا 
على أن استمرار األزمة في اليمن ميكن أن يجعل املنطقة تغرق في 
االضطرابات. والسعودية حليف مهم لباكستان ففي العام املاضي 
قدمت السعودية لباكستان 1.5 مليار دوالر. واستضافت السعودية 

شريف بعد اإلطاحة به في انقالب عسكري عام 1999.
لكن االنضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية قد يؤجج صراعا 
طائفيا في الداخل حيث ميثل الشيعة نحو ُخمس سكان باكستان 
زعزعة استقرار  يزيد من  مما  تتزايد  الشيعة  الهجمات على  أن  كما 

البالد املُسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 180 مليون نسمة.
حدودا  معها  تتقاسم  التي  إيران  غضب  باكستان  تدخل  يثير  ورمبا 

طويلة مضطربة في منطقة تشهد متردا انفصاليا. 

حركة الشباب الصومالية: قتلنا املسيحيني 
وكل من لم يتمكن من تالوة القرأن

علي  تعقيباً  الصومالية،  الشباب  جماعة  باسم  املتحدث  قال 
مذبحة جامعة كينيا والتي راح ضحيتها 147 شخص، أن املسلحني 
الذين هاجموا حرم جامعة موي في في جاريسا انتقوا املسيحيني 

لقتلهم.
الطالب  من  عدد  سراح  “أطلقوا  املهاجمني  أن  املتحدث  وأضاف 
املسلمني خالل عملية اقتحام اجلامعة وقتلوا الكثير من املسيحيني 
داخل اجلامعة ” مؤكدا روايات الشهود أن األفراد الذين لم يستطعوا 

اإلجابة على أسئلة بشأن القرآن قتلوا بالرصاص.
وقال املتحدث بأسم املنطمة اإلرهابية، ويُدعي الشيخ علي محمد 
راجي إلذاعة األندلس املوالية للمسلحني: “لن يكون هناك املزيد من 
األماكن اآلمنة للكينيني طاملا أن قواتهم في الصومال”، وذلك في 
تساعد  األفريقي  لالحتاد  تابعة  قوة  في  كينيا  مشاركة  إلى  إشارة 
“سوف  راجي:  وأضاف  الشباب.  مكافحة  في  الصومالية  احلكومة 

ترون املزيد من الهجمات املميتة في بلدكم كينيا”.
أمس  فجر  اجلامعة  حرم  اقتحموا  األقل  على  أربعة مسلحون  كان 
وقتلوا حارسني ثم اطلقوا النيران على الطالب وحاول آخرون الفرار. 
ألنهم  النار؛  عليهم  يطلقوا  لم  املسلحني  إن  الطالب  بعض  وقال 

متكنوا من تالوة آيات من القرآن.
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التي  الصعبة  الظروف  متنع  لم  نيوز:  جود 
في  سوريا  و  العراق  مسيحيي  يعيشها 
املناطق التي يُسيطر عليها تنظيم »داعش« 
القيامة«،  بـ«عيد  إحتفالهم  من  االرهابي، 
بـألم  ممزوجاً  احتفاالً  كان  املرة  هذه  ولكن 

االرهاب
التي  املناطق   فلم يستطيع املسيحيني في 
في   ، االرهابي  داعش  تنظيم  عليها  يُسيطر 
سوريا و العراق من ممارسة شعائرهم الدينية 
بتفجير  التنظيم  قام  حيث  كنائسهم،  في 
قرية  في  تقع  التي  مرمي  العذراء  كنيسة 
رسالة  في  آشورية  قرية  وهي  نصري«،  »تل 
واضحة للمسيحيني بانهم معرضون للقتل 
اإلحتفال  علي  إصرارهم  حال  في  التنكيل  و 
يسمح  فلم   ، القيامة  وعيد  األالم  باسبوع 
بأحد  باإلحتفال  للمسيحني  التنظيم 
العمرية«،  »العهدة  لشروط  طبقا  السعف 
والتي اقرها التنظيم للمسيحيني  في دولة 
التنظيم  عن  رصد سكان محليون  و  داعش. 

من  أي  إظهار  حال  في  املسيحيني  هدد  بأنه 
النخيل  او سعف  الدينية  الصور  او  الصلبان 
للجلد  يتعرضو  سوف  السعف«،  »أحد  في 

بتهمة التنصير
أن  االعالم،  لوسائل  محلية  مصادر  وذكرت 
أي  اظهار  من  املسيحني  حذر  قد  التنظيم 
او اجراس  شئ يدل علي ديانتهم من صلبان 

او سعف النخيل .
كما قام التنظيم اإلرهابي ، بتحطيم اآلالت 
املوسيقية ، التي تستخدمها الفرق بكنيسة 
بنغازي بدولة ليبيا والبالغ عددهم 10 أفراد ، 
األونة  في  املدينة  على  بعد سيطرتها  وذلك 
األخيرة ، خالل اإلحتفال بعيد »أحد السعف« 

، ومنعوا إقامة الصالة.
أعضاء  أن   ، ليبي  أمني  مصدر  وكشف   
الفرقة  باقتياد  قاموا   ، اإلرهابي  التنظيم 
ووجهوا   ، إلى مكان غير معلوم   ، املوسيقية 
وعقوبتها  تنصير  حفل  إقامة  تهمة  لهم 

اجللد.

أحتفل عشرات األالف من األقباط في كندا 
وأقيمت  اآلالم،  بأسبوع  األسبوع  مدي  علي 
اليومية  والصلوات  الكبري  اإلحتفاالت 
املقاطعات  كافة  في  القبطية  بالكنائس 
األحد  يوم  بالزعف  الصالة  مت  حيث  الكندية. 
اخلامس من أبريل احلالي إحتفاالً بدخول السيد 
النخيل،  بزعف  وإستقباله  أورسليم  املسيح 
علي  يُصلي  ال  حيث  العام«،  »اجلناز  أُقيم  ثم 
صلوات  جاءت  ثم  األسبوع،  هذا  في  املوتي 
واملساء  الصباح  في  »العبور«  أي  البصخة 
واألربعاء،  والثالثاء  األثنني  أيام،  مدي  علي 
خميس  صلوات  إقامة  مت  اخلميس  وصباح 
املسيح  السيد  تأسيس  إلي  أشارة  العهد، 
تقام  العظيمة،  اجلمعة  ويوم  التناول،  لسر 
بالكنيسة، والتي تستمر لعشر  أطول صالة 
ساعات، وتعيش حلظات صلب املسيح ودفنه 

كاملة. وفي املساء وحتي صباح »سبت النور« 
أقامة  يتم  السبت  ومساء  الرؤيا،  سفر  يُقرأ 
قررت  وقد  اجمليد،  القيامة  عيد  قداس  صالة 
احلكومة الكندية أرسال مندوبني لها ولرئيس 
الكنائس  ملعظم  هاربر«  »ستيفن  الوزراء، 
ووأعضاء  األحزاب  رؤساء  بخالف  القبطية 
املستويات.  كافة  علي  والسياسيني  البرملان 
واجلدير بالذكر أن كاتدرائية مارمرقس  الكبري 
وذلك  بها،  األول  القيامة  عيد  قداس  أقامت 
تواضروس  البابا  قداسة  بيد  إفتتاحها  بعد 
كنيسة  أن  كما  املاضي،  سبتمبر  في  الثاني 
أقامت  فيرينا«  والقديسة  موريس  »القديس 
قداس عيد القيامة األخير لها مبكان مؤقت، 
بالكنيسة  العمل  ينتهي  أن  املقرر  حيث من 
»جود  وجريدة  العام،  هذا  نهاية  قبل  اجلديدة 

نيوز« تهنئ اجلميع بعيد القيامة اجمليد 

»جود نيوز« ترصد أول عيد قيامة 
للمسيحيني في دولة »داعش«

إحتفاالت كبري بالكنائس القبطية 
الكندية بأسبوع األالم وعيد القيامة

احلكومة تُرسل مندوبني لها مبعظم الكنائس حلضور قداس العيد
كاتدرائية مارمرقس تستقبل قداس عيد القيامة األول لها بعد اإلفتتاح

»البدايات« احللقة الثانية عشر 
طبعا.. طقم املضيفات و املضيفني.. حاجة 
ملكات  و  الورد..  زي  شباب  اخليال..  ورا  من 
انحاء  الفرازة من كل  جمال.. متنقيني علي 
في  كلهم   ..23 و   19 بني  اعمار  العالم.. 
و  حصلتش  ما  دم  بخفة   .. االدب  منتهي 
و  االجتماعات..  ابتدت  و   ! منعشة  بساطة 
اتقسمنا مجموعات عمل .. و كان البرنامج 
و  للمشروع..  رؤيا  نحط  ابتدينا  و  مليان.. 
نطلع  و  فشله..  و  جناحه  احتماالت  ندرس 
بأفكار.. منها حلول عملية و منها فلسفات 
و  توصيات  مجموعة  بيها  اتقدمت  عامة.. 
 5 حوالي  في مذكرة سمكها  خطط عمل 
سنتي.. زي دفتر التليفونات كده… و في يوم.. 
صباحا..   9 الساعة  من  اجتماع  عندنا  كان 
في صالة املراقبة observation deck و دي 
الصالة الرئيسية اللي في مقدمة املركب.. و 
خلص االجتماع حوالي الساعة 12 الظهر.. 
ممنوع  كان  الن   .. سيجارة  علي  حاموت  انا  و 
التدخني في الداخل.. فأخدت علبه السجاير 
و الوالعة .. و طلعت ملقدمة اليخت عشان 
بنت  فلمحتني  الغدا…  ميعاد  قبل   .. ادخن 
مضيفة فرنساوية )زي القمر.. بشعر دهبي 
طويل( و انا خارج.. فقربت مني وسألتني اذا 
اني بس  كنت محتاج اي حاجة.. فقلت لها 
فنجان  يبقي معاها  لو  و  حاشرب سيجارة.. 
قالت:  و  فإبتسمت  ظريف..!  يبقي   .. قهوة 
“اتفضل.. و انا حاجيب لك القهوة”.. فخرجت 
علبة  طلعت  و   .. الدرابزين  علي  سندت  و   ..
و   .. السفاري  الچاكيت  جيب  من  الدخان 
قعدت  و  مبزاج..  ولعتها  و   .. سيجارة  لفيت 

اليخوت  و  املراكب  كل  و  املينا  علي  اتفرج 
داخل  يخت جميل  و الحظت  فيه…  الراسية 
ادوار..  تالت  ارتفاعه  يخت  البحر..  عرض  من 
اوطي  دوب  يا  بتاعته  العليا  القيادة  فغرفة 
بتاعنا..  اليخت  مقدمة  مستوي  من  شوية 
اليخت من  و قرب  واقف عليها..  اللي كنت 
اللي سايقه..  القبطان  “التاتوش”.. فلمحت 
البحرية  البدلة  البس  التالتينات..  في  شاب 
كمان  هو  و  االبيض..  الكاب  و  بشياكة.. 
بشكل   .. لي  معظم  راح  فالقيته  حملني.. 
استغربت  االول  في   .. طبعا  جدا..  رسمي 
صوت  سمعت  بعدين  و   .. فهمتش  ما  و   ..
كعب “حرميي” ورايا.. و اتدورت.. و.. فهمت..!!! 
الهوا  واقفة..  الفرنساوية..  البنت  كانت 
اجلونلة  من  جزئ  و  الذهبي..  شعرها  مطير 
امليني الكحلي.. و البسه جوانتي ابيض .. زي 
البلوزة البحاري الطعمة اللي حا تاكل منها 
حته.. و ماسكة صينية فضة.. عليها فنجان 
في  لواحد  بإحترام  بتقدمة  و  واحد…  قهوة 
سبور..  سفاري  چاكيت  البس  اخلمسينات.. 
تاني  سطح  علي  ببساطة  بيدخن  واقف 
من  يبقي  )ايامها(..  العالم  في  يخت  اكبر 

االفندي ..؟؟؟
فقولت له في عقل بالي: “آه يا غر يا مفتون.. 
لو تعرف حساب البنك بتاعي فيه كام.. كنت 
تفيت عليا .. مش عظمتلي !!!.. امنا ساعات 
قاعدة التمثال .. بتخدع البني آدم.. اكتر من 

التمثال اللي محطوط عليها !!!”
كل سنة و انتم بخير و سعادة !

(البقية العدد القادم)

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري 
ذكريات املغامرة األمريكية 

اسبوع اآلآلم األول بكاتدرائية القديس مرقس
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صالح  محمد  املصري  الدولي  أحدث 
اإليطالي  الدوري  في  واضحة  طفرة 
خالل  فيورنتينا  لصفوف  إنتقاله  منذ 
فترة اإلنتقاالت الشتوية املاضية، قادما 
علي  اإلجنليزي  تشيلسي  صفوف  من 
لكوادرادو  بديال  ليكون  اإلعارة،  سبيل 
فريقه  صالح  وقاد  للبلوز.  إنتقل  الذي 
مباراة  من  أكثر  في  للفوز  فيورنتينا 
حيث  اإليطالي،  الدوري  في  خاضها 
القمة  أندية  علي  فريقه  كفة  رجح 
 . ويوفنتوس  روما  أمثال  إيطاليا  في 
الفيوال  مع  صالح  ملشاركات  وبالنظر 
جند أنه يتفوق علي كوادرادو، حيث شارك 
سجل  مباراة،   12 في  املصري  الفرعون 
خاللهما 7 أهداف، بينما شارك كوادرادو 
في 23 مباراة سجل خاللهما 6 أهداف 
جعله  الفيوال  مع  صالح  تألق  فقط. 
مدربي  و  اإليطالية  الصحافة  حديث 
باللياقة  أشادوا  الذين  الكبري،  األندية 
وكذلك   ، الالعب  ميتلكها  التي  البدنية 
أصبح املعشوق األول جلماهير فيورنتينا، 
رابطة محبي  إنشاء  ذلك  والدليل علي 

محمد صالح في إيطاليا.

باألرقام.. محمد صالح »كعبه عالي« 
علي كوادرادو مع فيورنتينا

يحررها سمير اسكندر 
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في  جديدة  أرقام  عدة  الزمالك  حقق 
بعد  اإلفريقية  باملسابقات  مشواره 
الرواندي  سبور  رايون  على  التغلب 
الكونفدرالية  مسابقة  من  الـ32  بدور 

اإلفريقية.
واالحصاء  للتاريخ  املصري  االحتاد  ونشر 

أرقام جديدة  فى التقرير التالى:
الستة عشر  لدور  الزمالك  بات صعود   -
هو  اإلفريقية  باملسابقاات  مشواره  في 

رقم 22.
عشر  الستة  لدور  صعد  الزمالك   -

بالكونفدرالية للمرة الثالثة.
مشواره  في  هدف   307 يحرز  الزمالك   -

اإلفريقي، بينما سكن مرماه 183 هدف.
في  هدف   21 سجل  الزمالك   -
 9 شباكه  سكنت  بينما  الكونفدرالية، 

أهداف فقط.
- الزمالك يفوز ذهاباً وإياباً للمرة اخلامسة 

عشر في مشواره باملسابقات اإلفريقية.
في  وإياباً  ذهاباً  الزمالك  يفوز  - ألول مرة 

مشواره مبسابقة الكونفدرالية.
في   101 رقم  الفوز  يحقق  الزمالك   -
مشواره باملسابقات اإلفريقية، مقابل 57 

هزمية، و42 تعادل.
- الفوز هو السادس للزمالك في مشواره 

بالكونفدرالية مقابل تعادلني و4 هزائم.

8 أرقام يحصدها الزمالك 
بالتغلب على 
»رايون سبور«

1961 Kennedy Road (Progress & Kennedy)  (416) 754 7857

Bakery and Delicatessen

منتوجات غذائية يونانية، أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت

Greek, European and Middle Eastern Grocery
Specialized in Cakes & Pastries for all Occassions

مجيع أنواع احللويات 
والبقالوة والكيك

مستعدون لعمل كيك 
االعراس واعياد امليالد 
وأول مناولة والعماد 
ومجيع املناسبات االخرى

منتجات غذائية يونانية وأوربية وعربية 
يوجد لدينا أجود أنواع االجبان والزيتون واملخلالت

نهنئ اجلالية العربية بعيد القيامة اجمليد

1961 Kennedy Road (Progress & Kennedy)  (416) 754 7857

Bakery and Delicatessen

منتوجات غذائية يونانية، أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت

Greek, European and Middle Eastern Grocery
Specialized in Cakes & Pastries for all Occassions

ادارة جديدة - بادارة: أمين فرح

مصر تنسحب رسميا من 
تنظيم امم افريقيا 2٠1٧

 

أعلن مسئولو احتاد الكرة  املصرية برئاسة 
من  رسمياً  انسحابهم  عالم  جمال 
استضافة أمم أفريقيا 2017 والتى سيتم 
األربعاء  يوم  املضيف  البلد  عن  اإلعالن 
يستضيفها  التى  القرعة  خالل  املقبل 

مقر الكاف بالقاهرة.
أمم  بطولة  تنظيم  على  دول   3 يتنافس  و 
أفريقيا 2017 بعد انسحاب مصر  و هى 

اجلزائر وغانا واجلابون.

للمرة األولى منذ قرن .. 
... كابنت املنتخب االيراني 

»مسيحى »

 
قائد  اصبح  عام   100 منذ  مرة  االول 
املنتخب االيراني مسيحي الديانة ، فبعد 
، قراراالعب  » جواد نيكونام » اعتزال  ما 
اإليرانى  املنتخب  مع  الدولى  اللعب 
املسيحى  اصبح    ، املاضي  االسبوع 
قائد  تيموريان«  »أندرانيك  األرمينى 
األولى فى  املرة  لتكون  اإليرانى،  املنتخب 
اجلمهورية اإلسالمية في قرن من  تاريخ 
مسلم  ليس  القائد  يكون  أن   ، الزمان 

الديانة.
سيرا«  ديلال  »كورييرى  صحيفة  وذكرت 
األصول  ذى  تيموريان  فإن  اإليطالية، 
املنتخب  قيادة  شارة  سيحمل  األرمينية 
املعتزل  نيكونام  جلواد  خلفا  اإليرانى 
الالعب  أن  إلى  مشيرة   ، الدولى  اللعب 
ديانة  صاحب  عاما  الـ32  صاحب 

مسيحية األرثوذكسية.
فى  حاليا  تيموريان  ويلعب 
ويشارك  اإليراني«  صفوف«تراكتورسازى 
 2005 عام  منذ  اإليرانى  املنتخب  مع 
بأملانيا   2006 مونديالى  فى  وشارك 

و2014 بالبرازيل
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محالت Stop & Go  مبسيسوجا

رؤوف مجلي والعائلة 
وجميع العاملني مبحالت ستوب اند جو                         

905 607 8507 
2901 Eglinton Avenue West, 

Mississauga,ON. L5M 6J3 

 مع تحيات رؤوف مجلى

تهنئ
نيافة احلبر اجلليل/

 االنبا مينا
اسقف مسيسوجا 

وغرب كندا 
وجميع االباء الكهنة 

والشعب القبطي 
بعيد 

القيامة اجمليدة 
داعني اهلل 

أن تكون أيام سعيدة 
علي عمالئنا الكرام



ال�سبت 11 ابريل 2015 - العدد  اخلام�س والثالثـون

أفقي
1 أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال في الغرب     

2 يتكلم o انهض 
3 روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل. 

4 الشاعر كاتب قصيدة »أخي جاوز الظالمون المدى” 
5 نصف دادا o نصف شومر o تفيد تفسير المعنى واالسترسال. 

6 قضى وقتا o غطى وحجب. 
7 يسهر على الحماية من الخطر أو السرقة o أديب وروائي انجليزي كتب 

رواية ديفيد كوبرفيلد. 
8 وقت مغيب الشمس o نصف خروب 

9 بحر o سهولة o تكلفة 
10 أديب وفيلسوف انجليزي ساخر. 

رأسي
1 ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور األب الحنون. 

2 الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته. 
3 جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس. 

4 أشهر أديب انجليزي على مستوى العالم. 
5 دراسات وتمحيص o ما يبلغه االنسان من عمره. 

6 توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل. 
7 أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر. 

8 قدمت الثمين فداء لك o حاجز مائي. 
9 ما تعطاه العروس يوم زفافها o دق وقرع o بيت العصفور. 

10 الشكل الخارجي o بطل اسطوري اسباني انتجت قصصه سينمائيا 
وتلفزيونيا. 

حل العدد السابق

درجة  على  حاصل  اإلسالميات  في  باحث شاب 
الفكر  مناهج  تجديد  في  بريطانيا  من  الدكتوراه 
االسالمية  الدراسات  مركز  رئيس  وهو  االسالمي 
قبل  من  النار  عليه  فتحت  السابع.  اليوم  بمؤسسة 
االسالميين على إختالف توجهاتهم ومعهم المؤسسة 
المحافظين  المسلمين  من  العام  والتيار  الدينية 
باعتباره متطاواًل على المقدسات االسالمية بسبب 
وضع  خالله  يحاول من  الذي  لفكره  استنكارهم 
الحر  التراث والتعامل  لتنقيح  وجادة  واضحة  محددات 

المباشر مع النصوص المقدسة. قدم األزهر بالغًا ضده متهمًا إياه بتهمة إزدراء السالم 
وسب الصحابة والتشكيك في صحيح الدين. يسير إسالم على نهج تيار من المثقفين 
ظهر في السبعينيات تحت ضغط الصراع السياسي الذي كان دائراً بين السلطة والحركات 
االسالمية وكان من أبرز اعالمه المفكر فرج فودة واألكاديمي نصر حامد أبو زيد وغيرهم. 
ويهدف مشروعه إلى كسر التابوهات التراثية من خالل نزع صفة المقدس عن شخوص 
قوة  تتمثل  العصر.  روح  مع  تتناسب  للنص  حداثية  تفاسير  وتقديم  االسالمي  التاريخ 
إسالم في قدرته على الوصول إلى قطاع عريض من الشباب اللذين يالئمهم ما يقدمه 
من أفكار تنويرية ثورية خرجت من دور العبادة إلى حيز المجتمع فتمردت على محاوالت 

فرض الوصاية واسكات اصوات الحداثة والتنوير.   

إسالم البحيري 

لوحة ال�رشف
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برج احلمل: ترغب فى تقليص املواجهات وتخفيض العراقيل فى العمل ألدنى حّد مُمكن؟ إذاً إبحث عن 
هدف ُمشترك لتكوين احلُلفاء وتوزيع اللقمة الهنّية اللى تكّفى مّية ،بدالً من جذب عداوات 

لك وتخريب مشاريعك الناجحة.
أو  الوظيفّية  درجتك  برفع  باملطالبة  وترغب  نضجت  فقد  شرنقتك  من  اخلروج  حتاول  الثور:  برج 
طلباتك  وقابلّية  مركزك  متانة  من  تتأكد  حتى  تدريجّياً  تطّورك  يكون  أن  مكاسبك،حاول 

للتحقق.
برج اجلوزاء: رغبتك أن متزج بني الفضائل والصغائر قد يفسد أكثر أعمالك إستعداداً للنجاح ، نقطة 

حبر واحدة كافية لتلويث كوب حليب.
برج الّسرطان: أسلوبك قد يحمل معنيان وسوء الفهم وارد وأضراره سيئة، كن واضحاً لتشتيت أى 

سوء فهم وارد.
برج األسد: ال للفوضوّية أوالفهلوة أو الّسماح بكسر القوانني بحّجة توفير الوقت واجلهد، كسر الروتني 

قد يترتب عليه خسائر أكبر ومضيعة أكثر للوقت واجلهد.
وعليك  األيام،  اخلدمة  خارج  ،أنت  متانتها  تتأكد من  األرض حتى  ثقلك على  بكل  التلِق  العذراء:  برج 

البحث عن راحة شحن بطاريتك.
برج امليزان:  عليك أن تُدمج العاطفة الساخنة مع املنطق البارد فى حزمة واحدة ، بذلك تضمن ثبات 

مصداقيتك لدى احلبيب-احلبيبة ولدى نفسك.
برج العقرب: أسلوب قدمي ترجع لتطبيقه لتكتشف أن الطرق القدمية التزال شابة ولها التأثير الناجع، 

حتّسن على أحد اجلبهات يزيد من ثقتك بنفسك مبشيئة اهلل .
برج القوس: كل املشاريع العمالقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما 

أجنزته من تقدم، أجنز القليل لكن أجنزه بإتقان.
برج اجلدى: هل يجب أن يكون كالم صديقى صحيحاً جملّرد أنه صديقى؟ الداعى إلفتراض سوء الّنّية لكن 

فحص التفاصيل بدّقة بنفسك يوّفر عليك احلرج واملشاكل.
برج الّدلو: إن كان إحساسك الداخلى بشأن شخص أو موضوع مقلقاً لك فعليك البحث عن سبب 

شكوكك دون لفت اإلنتباه ، نادراً ما يكذب إحساسك ألنه اليوجد دخان بدون نار.
برج احلُوت: الصبر فضيلة خاصة إن كنت من هواة الصيد،إن كنت تاجراً أو مشترياً فالصبر يُكسبك 

توفيراألموال، وكذلك إن كنت تبحث عن شريك اجلياة، املُستقبل أفضل مبشيئة اهلل
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أبرز و اغرب ُطرق اإلحتفال بعيد القيامة املجيد بني شعوب العالم

 العجة العمالقة في فرنسا ، والشعلة في املانيا ، والتراشق باملاء في بولندا ، ومتثيل معاناة املسيح في البرازيل
بعيد  االرض  بقاع  شتئ  في  املسيحييون  يحتفل  نيوز:  جود 
القيامة اجمليد، و لكل شعب طريقته في اإلحتفال بالعيد ، و ترصد 
»جود نيوز » أبرز و اغرب طرق االحتفال بالعيد بني مختلف الشعوب. 
لقد نظر املسيحيون األوائل إلى بيضة عيد الفصح كرمز لقيامة 
املغلقة.  البيضة  القبر كما يخرج كائن حي من  من  املسيح حياً 
وقد أخذ املسيحيون يحملون معهم البيض إلى الكنائس ليباركها 

الكهنة ثم يوزعونها على أفراد أسرتهم ليتباركوا بها .
ـــ وفي قرى االلزاس و اللورين في فرنسا ما زالت عادة إهداء اخلبز 
واحلليب والبيض املسلوق متبعة في عيد القيامة. وقد جرت العادة 
على أن يخفي األهل عن أوالدهم هذه الهدايا صباح يوم العيد ثم 
يقولون لهم بلهجة جدية، »األرنب جاء ليالً وسرقها فما عليكم 

سوى اكتشافها«.
حتضير  خالل  من  بالعيد  ايضاً  يحتفلون  فرنسا  جنوب  وفي  ـــ 
وتُطعم  بيضة   4500 من  أكثر  من  تُصَنع  التي  العمالقة  العجة 
حوالي ألف شخص وتُقّدم في ساحة املدينة. ويعود هذا التقليد 

إلى عهد نابليون بونابرت.
 

ــــ وفي بولونيا هناك عادة عجيبة، تقضي بأن يقدموا لكل غريب 
يدخل منازلهم بيضة مسلوقة شريطة أن يقوموا بأكل نصفها 
العالقة  توثيق  إلى  إشارة  في  للضيف  اآلخر  النصف  وإعطاء 

األخوية بينهم وبني ضيفهم!
ـــ وفي أملانيا هناك ما يعرف بـ »شعلة عيد الفصح«، حيث يتقابل 
سكان الريف واألصدقاء واجليران في يوم السبت قبل العيد، وفي 
بعض املناطق يوم األحد أو يوم االثنني، أي بعد العيد للقيام بإحراق 
فروع األشجار. وتعد »شعلة عيد الفصح« من أشهر تقاليد عيد 
القيامة في أملانيا، ألنه يتم إشعال النار باعتباره تقليد شعبي منذ 

القرن السادس عشر.
معاناة  متثيل  بإعادة  مسرحيون  ممثلون  يقوم  البرازيل  وفي  ــــ 
البالد  من  متفرقة  أنحاء  وفي  الطلق.  الهواء  في  املسيح  السيد 
يقوم البرازيليون بصنع دمى على شكل إنسان محشوة باحللويات 
السيد املسيح مقابل حفنة  الذي خان  التلميذ  لـ »يهوذا«  وترمز 

مت  حيث  تواجده  مكان  عن  وابلغ  الفضة  من 
تعليقها  يتم  الدمى  هذه  وصلبه.  اعتقاله 
والكبار  األطفال  ويقوم  العامة  الشوارع  في 
احياناً  أنه  والطريف  اليها.  الشتائم  بتوجيه 
خاصاً  سياسياً  طابعاً  التقليد  هذا  يُعطى 
بحيث ترمز هذه الدمى إلى  شخصيات فاسدة 

من كبار السياسيني في البلد.
ــــ وفي عيد الفصح ، ميارس البولنديون تقليد 
 .Smingus-Dyngus ويُسّمى باملاء  التراشق 
يُرشقن  اللواتي  العازبات  إن  األسطورة  وتقول 
السنة  في  يتزّوجن  القيامة  عيد  في  باملاء 

نفسها. ويعود هذا التقليد إلى عام 966 م، أي إلى ذكرى معمودّية 
أمير بولندا Mieszko في إثنني الفصح.

بالتسول في  البلدان االسكندينافية، يقوم االطفال  ـــــــ وفي 
كبيرة  وأوشحة  وجوههم  على  غريبة  أقنعة  واضعني  الشوارع، 
الصفصاف. وفي  وباقات  الكبيرة  العصي  رؤوسهم، حاملني  على 
الفصح،  أحد  النيران في  الناس  يُشعل  أنحاء غرب فنلندا،  بعض 

يُخّيم  الذي  السلبي  السحر  النار يحارب  بأن لهب  منهم  اعتقاداً 
على األجواء بني اجلمعة العظيمة وأحد القيامة.

، مُيارس اليونانيون تقليدا مميزا يُعرف  ــــ في صباح عيد الفصح، 
بالـ »«Pot Throwing ، أي »رمي الوعاء«، حيث يرمي الناس األواني 

واملقالي واخلزف عبر النوافذ.
ـــ وفي في أكثر القرى املسيحية في لبنان وسوريا والشرق العربي  
يحيون بعضهم  و  الشوارع  البيض في  بحمل   املسيحيون  يقوم 

بعضاً قائلني، »املسيح قام« فيجاب عليهم بعبارة »حقاً قام«.
ـــ تعود تقاليد عيد الفصح في مصر إلى ما قبل امليالد، وحتديداً 
آخر،  أي مكان  املناسبة عنه في  يختلف إسم  الفراعنة،  أيام  إلى 
بعيد  مصر  في  األقباط  ويحتفل  متشابهة.  تظل  الرموز  لكن 
للعيد  التالي  اليوم  وفي  يوم.   55 قدرها  بعد مدة صوم  القيامة، 
يحتفل املصريون جميعهم مبناسبة »عيد ِشم النسيم« وهو يوم 
عطلة رسمية في مصر. وتعود تقاليد »عيد شم النسيم« الذي 

يعني اإلحتفال ببدء فصل الربيع، إلى أيام الفراعنة.
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هل   يوجد   تناقض   بني   أحداث   القيامة   كما   يرويها   اإلجنيليون  
 األربعة؟ .. ألن   إجنيالً   يتحدث   عن   مالك  ،  وآخر   عن   مالكني ،  كذلك  

 اجلواب :  األشخاص   الذين   زاروا   القبر   تختلف   قصص   األناجيل   عنهم ؟؟ 
،  إمنا   كل   إجنيل   ذكر   زيارة   معينة   في   موعد   يختلف   عن   ال   يوجد   تناقض  

 الزيارة   التي   ذكرها   اآلخر  ،  وبأشخاص   مختلفني .... 
أول   زيارة   ذكرها   إجنيل   متي ، فيها   القبر   الفارغ  ،  وبشارة   املالك  ملرمي   اجملدلية   ومرمي   األخري  ) متي 28(.  ثم   بعد  
 ذلك   حدثت   زيارة   أخري   من   النسوة   إلي   القبر ، وكانت   معهن   مرمي   اجملدلية   أيضا   ومرمي   األخري ،  وسمعن  
 نفس   البشارة   من   مالكني   تأكيدا   للبشارة   األولي .  ثم   ظهر   املسيح   لتلميذي   عمواس .  كل   ذلك   رواه  

 إجنيل   لوقا   البشير ) لو 24(. 
أما   الزيارة   األخيرة ، فقد   رواها   إجنيل   يوحنا .  وهي   خاصة   بالرسولني   بطرس   ويوحنا ، وفي   نهايتها   ظهر  
 الرب   ملرمي   اجملدلية  ) يو 20(.  وكان   ظهوره   في   هيئة   البستاني   أما   مرقس   اإلجنيلي ,، فلخص   هذه   الزيارات  
 معا ً  فلو   أنها   كانت   زيارة   واحدة ،  واختلفت   تفاصيلها   لكان   من   احلق   أن   نعجب .  أما   وهي   زيارات   متعددة  

 في   مواعيد   متتابعة   فال   مجال   إذن   للتناقض . 

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس
و  اخلطية  دَخلَت  كيف   : أوالً 
املوت إلي العالم؟                                                                     
َعلَى  اإلِْنَساَن  اهلُل  “َفَخلََق   -
َخلََقُه.  اهلِل  ُصورَِة  َعلَى  ُصورَتِِه. 
تكوين   ( َخلََقُهْم.«  َوأُْنَثى  َذَكرًا 
علي  مخلوق  اإلنسان   .)1:72
)عكس  بر  من  اهلل  صورة 
املوت(  عكس   ( وحياة  اخلطية( 
وخلود )عكس الفساد(.        - 
عالم  خارج  موجوداً  كان  الشر 
يا   “ يخطئ   أن  قبل  اإلنسان 
الذي خلق  اهلل العظيم األبدي 
فساد.   غير  علي  اإلنسان       

واملوت الذي دخل إلي العالم بحسد إبليس، 
هدمته بالظهور احمليي الذي إلبنك الوحيد« ) 
صالة الصلح في القداس الباسيلي، مأخوذة 

من سفر احلكمة 2:32(. 
- آدم أخطأ إلي اهلل ومدَّ يده إلي ما ال يحل 
حتذير  من  بالرغم  الشيطان  غواية  حتت  له 
)تكوين  متوت«  موتاً  منها  تأكل  »يوم  اهلل 
2:71(. فدخل آدم بحرية إرادته حتت حكم اهلل 
باإلدانة. وانقطع ما كان لإلنسان من صالت 

وثيقة باهلل من طرف واحد وهو اإلنسان.
البشرية  الطبيعة  أن  ذلك  علي  وترتب   -
عن  كعنصرغريب  اخلطية  تقبَّلت  آدم  في 
تكوينها، ُحكُمه عند اهلل هو املوت ) توقف 
اخللود(.  )عدم  والفساد   ) احلياة  مسيرة 
وكالهما - أي املوت والفساد - هما عنصران 
ليسا أصالً في الطبيعة البشرية ولكنهما 
دخال إليها خلسًة في تكوينها ليتحكما في 

طبيعة اإلنسان. 
- املوت والفساد يشكالن اللعنة التي حلَّت 
باإلنسان عندما أخطأ، وهي عكس النعمة 
أي   - السقوط  قبل  اهلل  له من  التي كانت 

إمكانية احلياة واخللود. 
- املوت اجلسدي هو الصورة املنظورة للموت 
هو  والذي   ، اهلل  عن  اإلنفصال  أي  الروحي، 
هي  اخلطية  للخطية.  احلقيقية  العقوبة 
منه  نستمد  الذي  اهلل  ضد  موجهة  أصالً 
تأثيرها  اخلطية  فإن  لذلك  ألرواحنا.  احلياة 

األخطر واألعظم هو علي الروح 
في  )ويدعي  األرض  علي  اجلثة  إنطراح   .
مادية  صورة  هو  األول(  باملوت  الرؤيا  سفر 
و  اهلل  حضرة  من  والروح  النفس  النطراح 
األبدي  املوت  هو  والذي  نعمته،  سماء  من 
فال  يغلب  من   “ الثاني  باملوت  عنه  واملُعبَّر 
يؤذيه املوت الثاني “ ) رؤيا 2:11(.                                                                                        
)بال  طاهرة  طبيعة  آدم  أخذ  اخللق  عند   -
اهلل  علي  منفتحة  كانت  ولذلك  خطية(، 
ُمَهيَّأة  كانت  بذلك   و  وتطيعه.  هلل  تسمع 
َفَقَد  احلياة.  مصدر  باهلل  إلرتباطها  للخلود 
وتقبَّل  أخطأ،  عندما  اهلل  علي  االنفتاح  آدم 
و  الشيطان  علي  االنفتاح  طبيعته  في 
َفَقَد بالتالي مسيرته نحو اخللود.                                                                
كان  اإلنسان  سقوط  من  بالرغم  ولكن   -
من احمُلال أن تصير اخلطية جزءاً من طبيعة 
عليها  ُخلق  التي  اهلل  صورة  ألن  اإلنسان، 
أصلها  في  يكون  أن  عن  منزَّهة  اإلنسان 
اخلطية ومن ثَّمة املوت والفساد.                                                                                                      
آدم  سلَّمها  التي  البشرية  الطبيعة   -
كما  وحده  باخلير  ليس  عارفة  صارت  لذريته 
أيضاً.  والشر  بل   اهلل  خلقها  عندما  كانت 
إذ  لَعمله  جترُّها  التي  هي  للشر  ومعرفتها 
ليس لديها القوة ملقاومته، ألن قوة مقاومة 
اخلطية هي قوة نعمة اهلل التي فقدها آدم 

اهلل.  وجه  أمام  من  ُطرد  حينما 
فاقدة  طبيعة  ذريته  ورَّث  فآدم 
إلغراء  ُمستهَدفة  للنعمة 
، ألن  لوم علي اهلل  وال  اخلطية. 
النعمة ليست حقاً من حقوق 
واإلنسان-  اإلنسان.  طبيعة 
وبذلك  بحريته.  فقدها   - آدم 
البشر  طبيعة  داخل  تََشَكل 
 “ بولس  القديس  أسماه  ما 
 « اخلطية   – قانون  أي   – ناموس 
طاعة  لعدم  هواإلنفتاح  الذي 
اهلل واخملالفة ، ثم اإلنفتاح علي 
فقدان  ثم  باحلواس،  الشيطان 
لي  وتخَّ اللعنة  حكم  صدور  وبعدها  البر، 
النعمة .” َولِكنِّي أَرَى نَاُموًسا آَخرَ ِفي أَْعَضائِي 
نَاُموِس  إِلَى  َويَْسِبيِني  ِذْهِني،  نَاُموَس  يَُحارُِب 
اخْلَِطيَِّة اْلَكائِِن ِفي أَْعَضائِي.« )رومية7:32(.                                  

اإلنسان  َورَثها  التي  البشرية  الطبيعة   -
َدَخلَها ناموس اخلطية وسكن فيها  آدم  عن 
الدخيل  الناموس  هذا  يتحوَّل  لم  ولكن 
طبيعة  وال  اإلنسان،  طبيعة  إلي  العدو 
رابضاً  ظلَّ  ولكنه  إليه.  حتولت  اإلنسان 
لإلنسان  الطبيعي  الناموس  ضد  يعمل 
اإلنسان  طبيعة  أصل  في  الذي  )اخلير 
ناموس  وضد  اهلل(،  معرفته  بدون  حتي 
اهلل(.  مبعرفة  اإلنسان  خيرية  )زيادة  التقوي 
سادت  ومهما  اخلطية  ملكت  فمهما 
ستبقي غريبة عن طبيعة اإلنسان.                                                                                                         
التي  اخلطية  طبيعة  لذريته  سلِّم  آدم   -
اً )رومية7:32(. وأما فعل اخلطية  شرحناها توَّ
)التعدي( فكل إنسان مسئول عنه ويُحاَكم 
الذي  هو  هذا  بإرادته.  يُخطئ  عندما  عليه 
ورثناه من آدم، ليس عقوبة ِفعله اخلطية بل 
نتيجة ِفعله اخلطية علي الطبيعة البشرية 

التي ورثناها منه.            
- ال تقل هذا ظلم، فاهلل ليس بظالٍم قط. 
كان  الذي  والتهذيب  التأديب  ُحْكم  ولكنه 
ب،  يتحتم أن تدخله الطبيعة البشرية لتتهذَّ
ولَتصلُح في حالة تأدُّبها للقداسة، فترتفع 
اإلنسان  طبيعة  لتصبح  مستواها  فوق 
بالنهاية في قرب مرة أخري  من طبيعة اهلل 

ن من السقوط واملوت إلي األبد.    وتتحصَّ
 – أخالقياً   – يغضب  ال  وهو  محبة  اهلل   -
احلقيقية  للمحبة  تدميراً  هذا  كان  وإالَّ 
نفسه  يضع  الذي  هو  اإلنسان  اهلل.  عند 
وعندما  اهلل.  من  والغضب  العداوة  موضع 
تتجاوزعداوة اإلنسان حدودها تتحرك موازين 
ال  حتي  اخلطية  لتحجيم  اهلل  عند  العدل 
علي  أو  اإلنسان  مستقبل  علي  تطغي 
القول.                                                                                                                     لنا هذا  إن جاز  محبة اهلل لإلنسان- 
الروحي  التعبير  نعثرعلي  أن  العسير  من   -
يعبِّر عن غضب اهلل، ألنه  الذي  الالهوتي  أو 
أمكننا  إن  ال يوجد عند اهلل غضب. ولكن- 
القول- فإن اهلل، ومن بعيد، يُسلِّم اإلنسان 
، ليبقي اهلل مبعزل عن  إلي شهواته وهوانه 
حالة الغضب ولكي يبقي اهلل دائماً في حبه 
َّا َعرَُفوا  لإلنسان والعالم الذي خلق : “ألَنَُّهْم مَل
أَْو يَْشُكرُوُه َكإِلٍه، بَْل َحِمُقوا  ُدوُه  اهلَل لَْم مُيَجِّ
لِذلَِك   ... اْلَغِبيُّ َقْلُبُهُم  َوأَْظلََم  أَْفَكارِِهْم،  ِفي 
أَْسلََمُهُم اهلُل أَْيًضا ِفي َشَهَواِت ُقلُوبِِهْم إِلَى 
َذَواتِِهِم...  بنَْيَ  أَْجَساِدِهْم  إلَِهانَِة  النََّجاَسِة، 
اْلَهَواِن... أَْهَواِء  إِلَى  اهلُل  أَْسلََمُهُم  لِذلَِك 

أَْسلََمُهُم اهلُل إِلَى ِذْهٍن َمْرُفوٍض لَِيْفَعلُوا َما 
الَ يَلِيُق. » )رومية 1:82(. 

- ] يُتبع [

خواطر مسافر إلي النور )2(

إعداد: د. رءوف إدوارد. 

 جورج توفيق

فيها الفداء و الغفران و األمل نقطة دم سقطت على الصليب  
و انشق احلجاب من أعلى الى أسفل  تزلزت األرض وانفتحت القبور  

و نهاية لكل األسقام و العلل نقطة دم فيها شفاء لكل مرض  
األبرص و املقعد من مرض الشلل  وهبت لألعمى البصر و طهرت  

صامتا كشاة سيقت للذبح أو حمل حملت خشبة الصليب راضيا  
داعيا للتوبة و املغفرة  للكل أنكرت ذاتك و نزلت للبشربة  

الكرباج و دقة املسمار و البصق و الذل قاسيت و تعذبت و حتملت لسعات  
و احلياة و لألن ما زالت تعمل نقطة دمك هى الطريق و احلق  

من العار لالفتخار جيل ورا جيل  نقطة دم على اخلشبة حولتها  
كثرة من اخلطايا و رفعت كل ذليل طهرت البالد و غفرت للعباد  
و للعسكر و اجلند كبرهان و دليل  فيها العفو و السماح للصالبني  

أين مكانه كرمز للفداء و الغفران  أين اختفى الصليب و غاب   
تفوح منه األطياب و الريحان  أحلم به و بخشبته   

كديان يفصل القمح عن الزوان  أنتظر مجيئ املسيح الثانى  
باحلقيقة قام و هذا هو االميان                 أهتف بأعلى صوتى حقا قام  

علبهم  احملكوم  و  اجملرمني  عليها  يرفع  مضى  فيما  الصليب  خشبة  كانت 
بني  مصلوبا  املسيح  يسوع  البشرية  فادى  على  احلكم  نفذ  عليها  و  باالعدام 
لصني   فصارت مدعاة لالفتخار و ليست للعلر اذ متت عليها املصاحلة السماوية 
بني اهلل و الناس فقد صلب عليها الفادى نيابة عن البشرية جمعاء ليكون فداء 

للجميع .

دماء طاهرة على الصليب !!
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أمريكية تطعن صديقها بعد أن أكل 

نصيبها من »الصلصة«

ألقت شرطة والية أوهايو األمريكية، القبض 
أن  بعد  عمرها،  من  اخلمسني  في  امرأة  على 
طعنت صديقها مرتني ألنه تناول كل صلصة 

الطماطم ولم يترك لها شيئا تأكله.
وقالت تقارير صحفية أن تقرير الشرطة، جاء 
فيه أن رجالً يُدعي، »شهاد روني باكنر« وعمره 
صديقته،  مع  الطعام  يتناول  كان   ، عاماً   61
وتدعي »فيليس جيفرسون« وعمرها خمسون 
أوهايو،  بوالية  أكرون  مبدينة  شقته  في  عاماًَ، 
أكل كل صلصة  أنه  بدأت تشكو من  عندما 
الطماطم. وقال باكنر، للشرطة، إن جيفرسون 
بطنه،  في  بقلم  وطعنته  الصراخ،  في  بدأت 
التليفزيون، وعندما  وحاولت بعد ذلك حتطيم 
وأحضرت  املطبخ،  إلى  ذهبت  منعها،  حاول 
سكينا، وطعنته في اجلانب األيسر من بطنه.

وعندما وصلت الشرطة، وجدت باكنر مغطى 
تبني  املستشفى، حيث  إلى  نقله  ومت  بالدماء، 
هربت  حني  في  خطيرة،  ليست  حالته  أن 
القبض  ألقت  الشرطة  ولكن  جيفرسون، 

عليها الحقا.

دراسة: ذكور الفئران تغرد أغنيات 
معقدة إلغواء إناثها

الفئران  ذكور  أن  إلى  حديثة  دراسة  توصلت 
اإلناث على غرار  أغنيات معقدة إلغواء  تغني 
فقد  جديدة.  لدراسة  وفًقا  املغردة  الطيور 
األغاني  تغني  الذكور  أن  الباحثون  اكتشف 
املعقدة بصوت عال إلغراء األنثى ال يسمعها 
وأكثر  أطول  تصبح  األغاني  أن  إال  البشر 
إلى  مباشرة  الذكور  يغني  عندما  بساطة 
املنشورة  للدراسة  وفقا  حضورها  في  اإلناث 

في مجلة األمريكية«.

جناة طائرة كويتية من اإلصطدام 
بطائرة ماليزية فوق باكستان

كويتية  طائرتان  اإللهية  العناية  أنقذت 
األجواء  داخل  االصطدام  من  وماليزية 
هيئة  في  مسؤولون  وقال  الباكستانية، 
الطيران املدني الباكستاني، إن طائرة تابعة 
متجهة  كانت  الكويتية  اجلوية  للخطوط 
وصادفتها  الدولي،  آباد  إسالم  مطار  نحو 
املاليزية  الطيران  لشركة  تابعة  طائرة 
من  وجنتا  لندن،  مطار  نحو  متجهة  كانت 
أجواء  في  وذلك  ببعضهما،  االصطدام 
جنوب  بلوشستان  بإقليم  ذهوب  منطقة 

غرب باكستان.
وأوضح املسؤولون أن اقتراب الطائرتني حدث 
بسبب ضعف إشارات الرادار اخملصص ملراقبة 
ذهوب،  الطيران في منطقة  وتوجيه حركة 
اصطدام  دون  حالت  اإللهية  القدرة  ولكن 

الطائرتني.
الكويتية  اجلوية  اخلطوط  من  كل  وقامت 
بالغ  بتسجيل  املاليزية  الطيران  وشركة 
جناة  عن  الباكستانية  الطيران  هيئة  لدى 

طائرتيهما من احلادث.

زيورخ وكوبنهاجن وفينا 
املدن األقل تلوثاً في أوروبا

السويسرية  زيورخ  مدينة  من  كل  احتلت 
فيينا  ومدينة  الدمناركية  كوبنهاجن  ومدينة 
تلوثًا  األقل  املدن  قائمة  رأس  النمساوية 
باريس  احتلت كل من  بينما  أوروبا  للهواء في 
السادس  املركز  وشتوجتارت  ولندن  وهلسنكي 

وفًقا ملا جاء في تقرير املكتب األوروبي للبيئة.

روسي يتلقي مكافئة خمسة االف دوالر من »جوجل« 
بعد إكتشافه ثغرة في »يوتيوب«

موقع  في  ثغرة  خيسماتولني«،  »كامل  يُدعي،  الكومبيوتر،  برامج  في  روسي  خبير  اكتشف 
»يوتيوب« مّكنته من حجب مقاطع الفيديو املنشورة على الصفحة، وذلك في نظام »يوتيوب 
كريتور ستوديو« الذي يعد خدمة تسمح للمستخدم مبشاهدة أصداء حول مقاطع الفيديو التي 
نشرها عبر التطبيق«. وبحسب أحد املواقع الروسية: » أنه إتضح أن أي مقطع فيديو ميكن أن 
يحجب خالل 30 ثانية عن طريق نسخ جزء من رابط الفيديو ورمز تعريفه أرقام وأحرف الذي يعمل 
ككلمة مرور«. وقال كامل، إن عملية اكتشاف الثغرة استغرقت 7 ساعات، وقرر مخاطبة شركة 
عاجلت  أنها  الروسي  اخلبير  الشركة  وأبلغت  »يوتيوب«،  موقع  متلك  كونها  األمر،  بهذا  »جوجل« 
الثغرة، ومنحته مكافأة قدرها 5 آالف دوالر. وكانت »جوجل« استحدثت برنامًجا خاًصا لألشخاص 
الذين يساعدون الشركة في اكتشاف الثغرات، ويقترح البرنامج عليهم العمل في هذا االجتاه 

ملصلحة الشركة مقابل منحهم جوائز نقدية.

عيوب الصناعة جتبر »كرايسلر« علي دفع 1٥٠ مليون دوالر ألسرة أمريكية
الشهيرة لصناعة  إدارة شركة »كرايسلر«  األمريكية، من  بوالية جورجيا  طالبت هيئة محلفني 
السيارات، بدفع مبلغ 150 مليون دوالر ألسرة توفي طفلها وعمره 4 سنوات جراء حادث سيارة. 
بوالية  »بينبريدج«  مدينة  في  احمللفني  هيئة  وجدت  ساعتني،  حوالي  استمرت  مداوالت  وبعد 
»جورجيا«، أن »كرايسلر« مسؤولة عن وفاة »رمينجتون والدن«، بسبب فشلها في حتذير عمالءها 
من وجود خزان الوقود في مؤخرة السيارة، والذي يزيد من مخاطر نشوب حريق إذا حدث تصادم من 
اخللف. وكانت الشركة استدعت في السابق 1.56 مليون سيارة ذات خزانات وقود خلفية، لكن 
السيارة جيب جراند شيروكي املنتجة في عام 1999، والتي كان بها الطفل »رمينجتون والدن« لم 
تكن بني السيارات التي اُستدعيت. وأعرب املتحدث باسم الشركة، عن خيبة أمله في احلكم، وقال 
إن الشركة تدرس تقدمي طعن، مشيرًا إلى أن هيئة احمللفني جتاهلت جميع الوثائق التي قدمتها 
الشركة، من ضمنها شهادة فيدرالية تثبت أن السيارة اجتازت جميع اختبارات السالمة العامة.

طفلة سورية 
تستسلم للكاميرا 

بعد أن ظنتها »سالحاً« .. 
نصلي من أجل أطفال سوريا

With great joy, his holiness pope tawadros ii layed down the cornerstone of the st. anthony coptic 
Orthodox monastery on Friday september 26, 2014

daylight Visit 
the monastery’s grounds 

are open to those who wish 
to visit 

from 9:00 am to 6:00 pm 
- Evening prayers - Each day

Weekly liturgy 
is celebrated 

sat, sun. 10 am -12
all are Welcome to join.

st. anthony monastery 
welcomes all visitors, 

but through advance 
arrangement for those who 
would like to stay over night

608 miners point Rd., perth, On K7h 3c5
+ 1 - 613 - 264 - 8071      www.abbaanthony.ca

“God loves a cheerful giver” 
2 corinthians 9:7

the monastery 
gives tax receipt.
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That’s what Joseph’s big brothers thought.
They were sure their father liked Joseph best.
In some ways they were right. Joseph was the 
baby of the family. And new babies aren’t much 
good at hunting, or watching sheep. Mostly they 
just roll around and cry a lot, and you have to 
do everything for them. So, when baby Joseph 
came along, of course Jacob spent a lot of time 
with him. Well, that, and babies are just so cute!
But, Joseph’s brothers didn’t like it.
And they didn’t like Joseph.
They were jealous. They wanted Dad to spend 
time with THEM. And so as Joseph got older, 
they picked on him. It was easy to do because 
they were bigger and stronger. When Dad wasn’t 
looking, they bossed little Joseph around. They 
put beetles in his bed. They were always making 
him do stuff for them - like he was their slave or 
something.
Well, one day they were all going to be in for a 
BIG surprise!
Of course, being mean to someone their father 
loved probably wasn’t the best idea. Did they 
think hurting Joseph would make their father 
love them more? That wasn’t too smart.
When Joseph was old enough, he went to work 
out in the fields with his brothers, watching over 
the sheep. Joseph was 17 now, and his brothers 
still didn’t like him much.
It probably didn’t help things that when Joseph 
went home at night, he told his father when his 
brothers were goofing around instead of work-
ing.
It really didn’t help things much when one day, 
Jacob gave his son Joseph a new coat.
It was a wondrous coat!
It had long sleeves and was made of many col-
ors. Joseph was so proud! He wore his new coat 
everywhere he went.
Well, that did it!
Now Joseph’s brothers were SURE their father 
liked Joseph best. And maybe he did. But Jacob 

loved each of his sons, and would have given his 
life for any one of them.
Then one night, Joseph had a dream.
The next morning, they were all sitting down for 
breakfast (you can be sure it wasn’t Cheerios 
or Cap’n Crunch! - more like goat’s milk and 
cheese. Yum!). And Joseph said, “You should 
have seen this dream I had! I dreamed that we 
were all out in the field, bundling our wheat to-
gether into sheaves. All of a sudden, my sheaf 
stood up all on its own - and then all of your 
sheaves made a circle around mine and bowed 
down to it!”
“Yeah, right!” said Reuben, as he reached over 
and finished Joseph’s cup of goat’s milk. 
“Hey! Cut that out!”
“Make me, you dreamer! You think you are going 
to be the boss of us?!!” And all the other brothers 
laughed and poked at Joseph.
That night Joseph had another dream. The next 
morning at breakfast he told his brothers his new 
dream. “Last night I dreamed the sun, the moon 
and eleven stars were bowing down to me!”
“Oh Great and Mighty Joseph!” his big brother 
Levi said, and bowed down to Joseph - and 
then he swiped his cheese. All his other broth-
ers laughed and teased Joseph all the more. 
“Dreamer! Dreamer!”
Poor Joseph didn’t know what to do. He told 
his dream to his father, and even his father had 
enough of his nonsense, “You think your mother, 
your brothers and I are going to bow down and 
worship you?!”
But, it wasn’t nonsense.
It was from God.

R I D D L E  T I M E
•	 Q. What belongs to you but is used more by oth-

ers?
•	 Q. Everyone has it and no one can lose it, what is 

it?
•	 Q. It’s been around for millions of years, but it’s no 

more than a month old. What is it?

22
Flight Facts

While birds have been flying for millions of years, it’s something relatively new to 
humans and we rely on some important scientific principles to achieve it.
- Beginning with simple kites, humans have moved on to develop gliders, airships, 
helicopters, commercial planes and even supersonic flight.
Supersonic flight (breaking the sound barrier) is achieved when an object travels at 
a speed faster than sound (1235kph, 768mph).
- The Wright Brothers, Orville and Wilbur, were American aviation pioneers who 
created the first successful airplane, thanks in part to their invention of 3-axis 
control, enabling the pilot to effectively control the plane.
- While a number of flight pioneers were working on their own powered flight at 
the time (including New Zealand’s Richard Pearse) the Wright Brothers are widely 
credited with the first controlled and sustained human flight on December 17, 1903.
- Planes have wings that feature an airfoil (aerofoil) shape, this is important as it 
helps overcome the effect of gravity pulling down on the plane.
- The wing creates lift as it moves through the air, a process that can be explained 
by Bernoulli’s principle. Because of the airfoil shape, air flows faster over the top 
than the bottom, creating higher pressure underneath the wing which then pushes 
the plane up through the lower air pressure.
- Disturbed air and friction create drag as the plane moves forward, slowing it down.
- An engine provides thrust to move the plane forward at a speed great enough to 
overcome drag and allow the wings to create the lift necessary to fly.
- Airships and blimps are lighter than air and use buoyancy for flight. They are 
typically filled with gas (such as helium) that is less dense than the surrounding 
atmosphere.

)Genesis 35.1-15(
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If your family includes at 
least one child under the 
age of 18, you may be 
able to save on taxes and 
have a bit more dispos-
able income thanks to a 

new non-refundable federal tax credit. The Fam-
ily Tax Cut allows you to transfer up to $50,000 of 
taxable income to an eligible spouse in a lower tax 
bracket. 
The Family Tax Cut is in effect for the 2014 tax year 
(although continues to be subject to parliamentary 
approval) and may provide a maximum family ben-
efit of $2,000 in the form of a non-refundable tax 
credit. How it applies in your situation depends on 
the taxable income and marginal tax rates for you 
and your eligible spouse. For the 2014 tax year, 
these are the federal tax rates: 
· 15% on the first $43,953 of taxable income, plus 
· 22% of taxable income from $43,954 to $87,907, 
plus 
· 26% of taxable income from $87,908 up to 
$136,270, plus 
· 29% of taxable income over $136,270. 
The Family Tax Cut provides the most benefit when 
there is a significant difference in the taxable in-
comes between eligible spouses. 
Other tax-cutters for families with children are: 
· The Childrens Fitness Tax Credit a non-refundable 

federal tax credit for 15% of fitness-related fees for 
children under the age of 16 (18 if eligible for the 
Disability Tax Credit). The maximum credit for the 
2014 tax year is $1,000. Keep your receipts. 
· The Childrens Arts Tax Credit allows you to claim 
fees for a prescribed program of artistic, cultural, 
recreational, or developmental activity for children 
under the age of 16 (18 if eligible for the Disability 
Tax Credit). The maximum credit is $500 per child. 
Eligible costs include fees paid for administra-
tion, instruction and facilities rentals. Travel, food 
or costs deducted as child care expenses are not 
eligible. Costs must be paid to someone who offers 
physical activity programs that are not a part of a 
school curriculum and generally where more than 
50% of the activities offered to children include a 
significant amount of physical activity. The child’s 
program must contribute to their cardio-respiratory 
endurance and contribute to at least one of the fol-
lowing: muscular endurance, muscular strength, 
flexibility or balance 
Beginning in the 2015 taxation year there will be fur-
ther changes to the Children’s Fitness Credit as well 
as to the Child Care Expense Deduction and the 
Universal Child Care Benefit. 
For the 2014 tax year and prior tax years, the feder-
al credit may be used only to reduce federal tax that 
otherwise would be payable. Beginning in 2015, this 
will become a refundable tax credit. 

the Family tax cut
Hany Ghattas, CFP, CIM

Last time we talked about how each 
one of us sees the world in his own way 
based on his background, experience, 
values, interests, attitudes, and his 
views about the nature of people.  We 
also explained  that an experience does 
not affect  two people in the same way, 
and it does not affect the same person 
in the same way at different times.  A 
person also tends to see things largely  
as he saw them before.  We also saw 
that a person sees what he expects to 
see and he tends to simplify things that 
he does not understand.  Finally we 
also found out  that emotional  reac-
tions tend to distort how we see things 
and thus  causes inaccuracy in our per-
ception.  Today we will examine  
HOW PERCEPTION IS DISTORTED  
1.Sometimes  we respond to certain 
aspects of which we are unaware. 
Imagine the following situation where 
a mixed group of men and women lis-
tened to a speech given by a very beau-
tiful  girl. At the end  of  the speech the 
audience were asked to evaluate the 
speech.  None of the women audience 
evaluated the speech as excellent. As 
a matter of fact the majority evaluated 
it as poor or just average.  On the other 
hand  a good number  of the men au-
dience evaluated the speech  as out-
standing  while some evaluated it as 
above average.  It was found that the 
men who evaluated the speech as ex-
cellent  were in fact influenced by the 
beauty of the presenter  rather than the 
content of the speech. Their perception 
was distorted  or inaccurate as they un-

consciously were affected 
by and responded to  the 
beauty of the presenter not  
by the content of the pre-
sentation.
Another example is that 
our judgement of size can 
be affected  by color. (that 
is why women tend to wear 
black clothes because they 
show them less obese that  
real).
2.People sometimes tend to respond to 
irrelevant or wrong aspects especially 
when it is important to have accurate 
judgement .  For example honesty may 
be judged by smiles. The wrong as-
sumption here is that a nice smile is 
taken as a sign of honesty  when in fact 
it may not be.
3.Emotional factors  influence our 
judgement in relational matters..i.e.  
what we like or love can be perceived 
as correct.  All of us are familiar  with 
the saying LOVE IS BLIND , so if a 
person is in love  he or she may see 
everything  about his partner does or 
says  is right and will not see any of the 
partner’s mistakes or bad habits.
4. Evidence coming from favoured or 
trusted  sources may be heavily weight-
ed .  A student  who has  great respect 
for one of his teachers  may put a great-
er weight on evidence coming from his 
respected  teacher than on that of other 
people. 
5. First impressions may last for a long 
time  whether accurate or not.  We are 
affected  more by the surroundings  

rather than by the person 
such as  when a person  is 
having a very expensive  
plush car or if a person be-
longs  to a very high class 
expensive club. 
6. Stereotyping is a very ob-
vious  cause for  inaccurate 
perception. If a person had a 
bad experience with a lawyer 
or two, he may tend to paint 
all lawyers  as crooks. This 

is also true with ethnic groups , so  if a 
person had an unpleasant experience 
with a member of an ethnic  group such  
as being a loud voice or uses poor lan-
guage, he may make the assumption 
that all members of that ethnicity use 
poor language, and that would be inac-
curate because not all members of any 
ethnic group have the same behaviour.
7. The Halo Effect:  can also lead to 
inaccurate perception where a general 
impression is used to judge a specific 
trait.  For example an employee who 
has perfect  attendance on the job 
may give his manager the impression 
that he is also an excellent performer., 
which may not be true but because 
his perfect attendance painted a halo 
around the person.  Another  example 
is an army study that found out that 
officers  who were well liked by their  
underlings were perceived as more in-
telligent while in fact that was not true. 
The halo effect that we put around a 
person affects us extremely when the 
traits have a moral or religious tones 
and when we have little experience in 

judging the traits.
8. Projection  can also distort our per-
ception. This is a defence  mechanism 
intended to relieve or to get rid of a per-
son’s feelings of guilt and failure  and 
blame someone else. For example after 
a bank robbery a person who was very 
frightened  but felt bad about it may de-
scribe other people as extremely fright-
ened  just to escape his own feelings 
about being very frightened himself.

CONCLUSION  
In order  to avoid inaccurate percep-
tions :
Be aware of the perceptual process, 
how it happens, what affects it and how 
to avoid the pitfalls.( this was discussed 
in Part one).
Avoid arbitrary categorical judgements 
about groups.  Research has shown 
that stereotyping is not necessarily ac-
curate .
The more experience you have with  di-
verse members of  an ethnic  group of 
people, the less  their membership  will 
affect the impressions that you make of 
them  i.e. you may find they are not all 
the same.
Seek reliable evidence and examine 
yourself before making any judge-
ments.
Think of how you perceive yourself be-
cause that helps you to become more 
flexible and to change  your perception 
of others  with additional evidence.
Finally avoid seeing what you want to 
see i.e. do not fit everything to your own 
expectations.

The way to the 
Cross

Sometimes I try to imagine 
the scene 
And take my mind back-
wards
 Honestly the love I’ve 
seen 
Can never be put into 
words
A king has left His throne 
To gain my heart of stone 
He took my place
 And went all the way to the cross 
When I was all at a loss 
He shone his light on my face
He died so I can live 
He’s been hurt to get me healed
 I asked “How do you still forgive?”
 He replied “Hasn’t my love been revealed?”
 He removed all the guilt 
And all the pain I felt
 To Him I should only be kneeling 
As he gave my life a meaning 
Yes, Jesus is that king
For whom my soul should sing!

Poem by: Nada Bakhoum

PERCEPTION IS IN THE EYE OF THE BEHOLDER (PART TWO)

Edward Salib
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The success of our econ-
omy, the prosperity of our 
communities and the well-
being of our families de-
pend on advancing cutting-
edge science, technology 
and innovation in Canada.
While our Government 
has already significantly 
ramped up support for 
Canada’s quest for knowl-
edge, we recognize that 
remaining competitive in 
the global marketplace 
of ideas demands a long-
term commitment and strategy. That is why 
we are launching Seizing Canada’s Moment: 
Moving Forward in Science, Technology and 
Innovation, a new strategy that leverages the 
expertise and resources of post-secondary in-
stitutions, industry and government to trans-
late brilliant theories and ideas into applica-
tions that will improve the day-to-day lives of 
Canadians and generate economic growth and 
jobs across the country.
For years Canadian researchers, inventors 
and entrepreneurs have expanded the bound-
aries of knowledge and experience, building 
a proud, progressive and strong country. As 
Canada approaches the 150th anniversary of 
Confederation, our Government is proud to 
build on that remarkable foundation through 
new investments in science, technology and 
innovation that will drive the prosperity of na-
tions. Countries around the world are compet-
ing to attract and retain multinational compa-
nies within their borders and also incorporate 
their domestic companies into global value 
chains. At the same time, the ever-increasing 
complexity of global challenges – in areas 
such as climate change, energy and health – 
require international research collaborations 
across many disciplines. 
All these factors create pressures on Canadian 
businesses in both traditional and emerging 
sectors to adjust their approach and strate-
gies to ensure long-term success. Canada has 
great strengths in this regard including many 
of the world’s brightest minds and as a result, 
is well-positioned to seize its moment on the 
world stage, ensuring long-term jobs, opportu-
nities and prosperity for Canadians. 
While the global economy remains fragile, 
Canada has come a long way. We boast a wel-
coming and predictable business environment 
thanks to low taxes, a sound banking sector 
and a modern regulatory framework.
Our Government, under the leadership of 
Prime Minister Stephen Harper, has made 
record investments in science, technology 
and innovation to push the boundaries of 
knowledge, create jobs and opportunities, and 
improve the quality of life of Canadians. In-

deed, I recently announced a contribution of 
$750,000 to Richmond Hill firm CrowdCare 
Corporation, to help that company refine its 
technical solution software platform and in 
doing so, open up new markets while creat-
ing good-paying local science and technology 
jobs
In Seizing Canada’s Moment: Moving For-
ward in Science, Technology and Innovation, 
our government is delivering on our commit-
ment to renew Canada’s science and technol-
ogy strategy with a vision to strengthen Can-
ada’s position as a global leader in scientific 
research and innovation.
The renewed strategy builds on two existing 
pillars, People and Knowledge, and introduces 
a third pillar, Innovation.
People Pillar: We will inspire, develop, at-
tract and retain the highly talented research-
ers needed to meet the demands of the mod-
ern global economy both in the lab and in the 
boardroom while encouraging young Canadi-
ans to seek rewarding careers in science, tech-
nology, engineering and mathematics.
Knowledge Pillar: We will tackle national and 
global challenges by supporting world-leading 
research through legacy investments like the 
Canada First Research Excellence Fund for 
the long-term economic benefit of Canada.
Innovation Pillar: We will encourage greater 
partnerships among Canadian businesses, uni-
versities and colleges to drive innovation and 
encourage the adoption of new processes and 
technologies that help Canadian businesses 
prepare to compete and win in the global mar-
ketplace.
Our government’s renewed science, technol-
ogy and innovation strategy will strengthen 
Canadian science and business to ensure they 
remain world-leading. I look forward to new 
Canadian discoveries, breakthroughs and in-
novations along with the boundless promise 
they hold for Canadians.
Costas Menegakis is the Member of Parlia-
ment for Richmond Hill and Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and 
Immigration. He can be reached by phone at 
905-770-4440 or through his website at 
www.costasmenegakis.ca. 

I’ll be honest; the past few weeks have been 
tough for me. Have you ever had one of those 
weeks when everything seems dim and nothing 
seems to go your way?
You’re tired and lacking sleep. You forgot to pay 
a bill and now have to pay interest. Your friends 
are angry with you because you don’t have the 
time to sit and talk with them. Your family is dis-
mayed at your inability to complete daily tasks at 
home. Your boss and coworkers are making you 
feel inferior. Your next assignment is due tomor-
row and you have no idea how it will get done 
in time.
You feel exhausted and long to get away from 
everything…forever. And on top of all that, just 
when you don’t need to add anything else to your 
plate, you feel that God isn’t there either!  You’re 
tired and frustrated and you just want to com-
plain and let out a loud SCREAM! 
AHHHHH!!!!!!!!!!!!!
And when you begin praying, you feel confused 
about whether or not this is REALLY prayer. Is 
it still prayer if I’m complaining to God, telling 
Him how alone and tired I feel? Is it still prayer 
if I am complaining to God, letting Him know 
that I am certain He has forgotten about me? Is 
God going to get angry at me for telling Him all 
of this? Is it better to just pray a prayer from the 
Bible so that I don’t say something I will regret?
After all, complaining to God may make Him 
angry…and then He will NEVER help me again. 
Right…???
Actually, it’s not right. We often get so absorbed 
into what prayer SHOULD sound like that we 
forget that prayer is nothing more than a conver-
sation we have with our Father in Heaven.  It’s 
ok to tell God how we’re feeling.  Actually that’s 
what prayer’s made for!
“casting all your care upon Him, for He cares for 
you.” (1 Peter 5:7)
I have a confession to make: at times when I 
don’t ‘feel’ like praying, I feel like a rebel. I feel 
as though God will punish me for being angry 
with Him. And then I think WHY I don’t want to 
pray. It isn’t because I don’t have time; but rather 
it’s because I’m angry with my circumstances 
and I doubt that God will do anything about it.  I 
feel like it’s pointless to pray if all I’m going to 
do is tell God how tired and frustrated I am and 
He is going to respond by doing nothing.
And then, as though from God Himself (He is 
so good to us!), I think about figures in the Bible 
who struggled and felt hopeless as well.  Job, 
who lost all his family and wealth. David, who 
was always on the run because of his enemies. 
Joseph, who was sold by his family to become 
a slave. Even Jesus, who was abandoned by His 
disciples.
Did all of them simply neglect God and stop 
praying when they felt tired, hopeless, or even 
angry with God?  NO!
So what did they do then?  THEY PRAYED 
EVEN MORE!  They told God how tired they 

were, and they asked God to give them strength, 
hope, and faith.
Take Psalm 13 for example; this is my ‘go to’ 
Psalm when I feel hopeless and abandoned:
“How long, O Lord? Will You forget me for-
ever?”  How long will You hide Your face from 
me?  How long shall I take counsel in my soul,” 
having sorrow in my heart daily?”  How long 
will my enemy be exalted over me?”
David was clearly distressed when he prayed 
this Psalm. He asks God how long He will forget 
him. He tells God that his heart is full of sadness. 
He asks God to help him and to save him from 
his circumstances. 
But then, as so often he does, David lifts his eyes 
up and ends on a hopeful note:
“But I have trusted in Your mercy;” my heart 
shall rejoice in Your salvation.  I will sing to the 
Lord,” because He has dealt bountifully with 
me.”
What a beautiful prayer for when we feel dis-
heartened and abandoned by God. Like David, 
we should not hesitate to let God know how sad 
or angry we feel. We should ask God for His 
guidance and strength. And finally, we should re-
affirm our belief and faith in God, our faith that 
He can do all things – and that He does all things 
for our own good.
Whenever I feel this way, I take this psalm as my 
model for prayer. I recite it and continue to ex-
press my own thoughts in words during prayer.
I now realize that it is NOT wrong to complain 
to God, our Father. It is NOT wrong to tell God 
how confused and angry I am. But it IS wrong to 
let these feelings prevent me from praying. It IS 
wrong to blame God for everything, stating that 
He has no idea what He is doing in my life.
I have learned that in even the darkest moments, 
prayer can – and does – great things. It is at the 
times when I am most shaken that prayer seems 
to calm me. Deep in my distress and pain, I feel 
the peace of God pass over me as I simply ex-
press my feelings to Him in prayer.
Does life get better the instant my prayer is 
over?  No. Of course not.  But it could. And one 
day, things will get better. And I will see the pur-
pose for my suffering, the reason why God al-
lowed me experience pain and distress.
Job was rewarded with more wealth after his 
pain. David became the greatest king of Israel 
known. Joseph held one of the highest positions 
in Egypt. Jesus saved us from our sins and was 
seated at the right hand of the Father. All of these 
examples included ‘trusting in God’s mercy’ be-
cause of faith that He ‘will deal bountifully’ with 
His children.
When you feel distressed or angry, call on God 
in your prayers and allow your heart to rejoice in 
His salvation.
Now, think of a time when you felt distressed 
and wanted to complain to God.  How did ex-
pressing this to God in prayer help you cope with 
the situation?

how long, 
O lord?
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