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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor
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50¢

ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

General Surgeon, North York General Hospital
Lecturer, University of Toronto

North York, ON, M2J 2K9
301-4800 Leslie Street

T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

General Surgeon, North York General Hospital
Lecturer, University of Toronto

North York, ON, M2J 2K9
301-4800 Leslie Street

T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

 Lucie Mé Medical Spa
Advanced Laser & Anti-Aging Clininc

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

  تخفيضات خاصة للجاليات العربية
2 Steeles Avenue West  Thornhill Ontario 

Tel.: 416-414-2271       www.lucieme.com  

Samir Besada سمير بسادة
  Aesthetic Injection 

Specialist  

Fat 
Melting 

Injection

أخصائي احلقن 
التجميلي

جتميل 
وتنحيف 

القوام

اأحــــــــدث 

اإ�صتطـــــالع 

للـــــــراأي: 

اإنخفـــــا�ض 

�ســعبيــــــة 

»كاثلني وين« 

واحلــــــزب 

الليربالـــي 

يف اأونتاريو 
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Cell:  647-997-7246
1200 Derry Road East, Unit 16, Mississauga, ON, L5T 0B3
 sherif@jurislawoffice.com

We speak English and Arabic to serve your needs

نتحدث االجنليزية والعربية خلدمة مصاحلكم

Sheriza Mohammed-Ali
Barrister, Solicitor & Notary Public

Bobby Tut
Partner

Sherif Rizk
Lawyer and Notary Public
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ظاهرة اأ�صمها »دونالد ترامب«! 
 ابرام مقار

�أيًا من قادة �حلزب �جلمهوري، حينما بد�أ  رمبا مل يكن يتوقع 

2015 لإنتخاب من  �ل�سباق ر�سميًا د�خل �حلزب، يف مار�س 

�سيحظي باأن يكون مر�سح �حلزب للإنتخابات �لرئا�سية، من 

رجل  تر�مب«،  »دونالد  �ملر�سح  �أن  مر�سحًا،  ع�سر  �سبعة  بني 

�لأعمال هو �لذي �سيقف بعد �أقل من 15 �سهرً� ليكون مر�سح 

�أحد،  �إليها  ليلتفت  يكن  مليار�ته مل  �لر�سمي، حتي  �حلزب 

�لفوز  يف  مثله  �أعمال  رجال  ف�سل  �سابقه  دور�ت  مدي  فعلي 

بالرت�سح �سو�ء عرب �حلزب �جلمهوري �أو �لدميقر�طي، بل حتي 

بني �لـ 17 مر�سحًا كان هناك �سيدة مال و�أعمال وهي، »كاريل 

فيورينا«، بالإ�سافة �أيل �سعف جذوره باحلزب �جلمهوري.  

»دونالد تر�مب« فعل كل ما هو غري �سيا�سي ، وجنح بال�سيا�سة، 

يف ظاهرة �سيقف عندها �لتاريخ، فلم يحدث �أن هاجم مر�سح 

بل  �لأقليات،  و  �للتني  ول�سيما  �ل�سرعيني  غري  �ملهاجرين 

ومبادئ �حلزب �لتي ينتمي �إليه، ثم يحقق ما حققه. ون�سيف 

�لأخرية  �لعقود  فعلي مدي  منعدم،  �إنتخابي  تاريخ  ذلك  �إيل 

�لدميقر�طي  �ملر�سحني عن �حلزبني  مل تخرج �لإنتخابات بني 

و�جلمهوري، عن �سيا�سيني �سابقني، فـ ريجان و بو�س �لأبن و 

كريي و رومني كانو� حكام وليات ، و�ل جور وبو�س �لأب 

و �أوباما وماكني كانو� �أع�ساء مبجل�س �ل�سيوخ، لكن من يتوقع 

�لرئا�سة  �إنتخابات  �إنتخابات يخو�سها مر�سح ما، هي  �أول  �أن 

�لر�سمي  �ملر�سح  تر�مب،  �أ�سبح  حينما  حتي  بها.  ويفوز 

كان  �أنه  رغم   - مندوبًا   1725 تاأييد  عرب  باإكت�ساح  للحزب 

يحتاج 1237 فقط - كان �لقلق ي�ساور �لكثري من �جلمهوريني 

ر�أي  فقد  نوفمرب،  يف  فوزه  ب�ساأن 

قد  �ليميني  خطابه  �أن  �لكثريين 

مثل  حمافظ،  حزب  �أع�ساء  يعجب 

ي�سل  لن  لكنه  �جلمهوري،  �حلزب 

م�سي�سة  �لغري  �ل�سامته  �لكتلة  �إيل 

و�لتي ُتعترب �ل�سبب �لأول يف ترجيح 

يتم  مر�سح  يفوز  �أن  غريبًا  كان  وكم  �أخر.  علي  مر�سح  كفة 

مرئية علي  �إعلمية  �ألت  يوميًا عرب  و�خطاءه،  نزو�ته  تناول 

قدر �لـ CNN و ABC ، �أو مقروؤة علي قدر نيويورك تاميز 

و و��سنطن بو�ست، و�لأغرب �أن يفوز رغم �أن ما كانو� يقولوه 

مل  �لتي  �لر�أي  �إ�ستطلعات  فقط  ولي�س  »حقيقي«!.  عنه 

تن�سفه �سوي مرة و�حدة كانت دليًل علي �أنه �سيخ�سر، لكن 

ثقة  نرب�أة  كتاباتهم  يف  نر�سد  مل  �جلمهوريني،  �ملحللني  حتي 

بفوز مر�سحهم.

جديدً�  �أ�سلوبًا  خلق  »نتنياهو«  �أن  �سابقًا  يقولون  كانو�  و�إذ� 

للعامل مدر�سة  �أعطي  �أن تر�مب  �لعامل  للتفاو�س، فالأن يري 

ريان«،  »بول  و�سفها،  كما  متامًا  �ل�سيا�سة،  يف  فريدة  جديدة 

�ملتحدث باأ�سم �لبيت �لأبي�س بالقول »�أن تر�مب قلب �ل�سيا�سة 

نعي�سه  �لذي  �لقرن  باحلق ظاهرة هذ�  فهو  ر�أ�سًا علي عقب«، 

حتي �لأن، وجناحه مل يكن وليد �ل�سدفة.

 ، يحاربونك  ثم  ي�سخرون منك،  ثم  يتجاهلونك،  �لبد�ية  يف 

عام  يف  تر�مب  �سعود  ق�سة  هي  هذه   ،، تنت�سر  �لنهاية  يف  ثم 

ون�سف

اقرأ في هذا العدد ايضاً

إنهيار موقع الهجرة األلكتروني  

اإلنتخابات  ليلة  الكندي 

األمريكية ............................. ص 9

مصر تتسلم الدفعة األولى من 

القرض، وصندوق النقد يشترط 

شركات  مستحقات  تسديد 

البترول ............................... ص 14

ألول  العقارات  ملشتري  بُشري 

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental
ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

للعام الثاين..

 اجلالية القبطية ت�صارك يف ذكري تاأبني �صحايا احلرب 

 جود نيوز: للسنة الثانية على التوالي شاركت اجلاليه القبطية مبدينة مسيساجا  في ذكرى تأبني 
ضحايا احلرب العاملية األولى والثانية ، وكان ذلك في حضور ممثلني من متقاعدي القوات املسلحة 

الكندية وبعض أعضاءالبرملان الكندي واجمللس احمللي ومجلس رجال األعمال باملنطقة. 
و يعد اليوم احلادي عشر من نوفمبر من كل عام هو اليوم الذي يتذكر فيه الكنديون والعالم الغربي 
كافة كل احملاربني القدامى الذين ضحوا بحياتهم للتصدي للنازية واحلفاظ على حرية دولهم من 

توغلها.
مثل اجلالية القبطية باملسيرة القمص اجنيلوس سعد واملرشحان املصريني مبسيسوجا غادة ملك 

و شريف سبعاوي، ثم قاموا بوضع باقة من الورود على النصب التذكاري.
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التسعينيات  منتصف  في  فرنسا  إلى  ذهبت  حينما 
لوميير  لويس  جامعة  في  العليا  دراستي  الستكمال 
كان  الفرنسي،  العلمي  للبحث  القومي  واملركز 
عمل  أريد  كنت  أنني  من  كثيرا  يتعجبون  أساتذتي 
األمر  أن  اعتبار  على  وفرنسا،  بني مصر  مقارنة  دراسة 
جيدا  الفرنسي  اجملتمع  أعرف  ال  وأنا  للغاية،  نظري 
حينذاك، مبعني كل اجملتمع الفرنسي. وبعد مناقشات 
السياسية  العلوم  أستاذ  من  االقتراح  كان  وسجال، 
الفرنسي الكبير بول باكو أن أقوم بعمل دراسة مقارنة 
بني كل من مدينتي القاهرة وليون، وأن أقوم بانتقاء دائرة 
كدراسة  ألدرسها،  منهما  كل  في  جغرافية  انتخابية 
حالة. وكان املنطق في ذلك أن االنطالق من معطيات 
نظرية، سيقود إلى نتائج نظرية، وكثيرا ما تكون غير 
ورصد  املعلومات  علي  يعتمد  جديد  عالم  في  دقيقة، 
النظريات  عن  بعيدا  املايكرو،  املستوى  علي  الواقع 
وأن  ثبت فشلها،  النظريات  أن  اقتنعت  بعدها  اجملوفة. 
النظريات إمنا هي تعبير عن وصف حلقائق واستخالص 

لنتائج من على أرض الواقع.
أتذكر هذا األمر وأنا أقرأ التحليالت النظرية في وسائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي املصرية والعربية، ما بني 
دونالد  اليميني  املرشح  لفوز  أو معارضة خاصة  مؤيد 

ترامب في االنتخابات الرئاسية األمريكية.
وبعيدا عن قناعاتي الشخصية بالفرحة لفوز ترامب، 
احلرباية  من  ضررا  األقل  ولكنه  األفضل،  ألنه  ليس 
اإلرهابية هيالري كلينتون، فضال عن أن فوزه ميثل دعما 
لبلدي احلبيب مصر، مقارنة بهيالري حليفة اجلماعات 
حيوية  من  قدرا  استعيد  أن  هنا  أحاول  اإلرهابية. 
لرصد  فرنسا،  العليا في  ودراستي  الشباب،  منهاجية 
الواقع في اجملتمع الغربي، وحتديدا في أمريكا الشمالية، 
غير  األمريكيني  من  األصدقاء  وبعض  كندا  من  لكل 
املتحدثني بالعربية، سواء من األجنلوفونيني أو القادمني 
واقدم  املقام  يطول  أن  دون  الالتينية،  أمريكا  من 

استنتاجات. 
في  األمانة  من  كبير  قدر  بها  صورة  هذه  أن  اخلالصة 
نقل ما يفكر ويعتقد فيه الناخب في اجملتمع األمريكي 
املزاج  من  غالب  جزء  أن  واضحا  كان  والذي  والكندي، 
الليبرالي  اليسار  فساد  بعد  لليمني  مييل  الشعبي 
والدميقراطي وعالقاته املشبوهة مع اجلماعات اإلرهابية 
في الشرق األوسط. وليس أدل من ذلك من ضرب داعش 
إجراء  أى  باريس  تتخذ  أن  دون  مرتني،  أكثر من  لفرنسا 
صارم من جانب احلكومة االشتراكية الضعيفة إرضاء 

للدميقراطيني في البيت األبيض خالل حكم أوباما.
املواطن البسيط في أمريكا الشمالية، عندما تتحدث 
في  متدين  غير  املمارسة  مستوى  علي  وهو  معه، 
اجململ، لكنه يحمل ثقافة كاثوليكية وبروتستانتينية 
هذا  وتنشئته.  القيمي  بنيانه  في  متينة،  مسيحية 
املواطن، في جزء غالب منه، يشعر باخلوف من اإلرهاب 
الالجئني  ضخ  ومخطط  األوسط،  الشرق  في  املنتشر 
عمدا للمجتمعات الغربية، ليتسرب من بني أوساطهم 
وأن  خاصة  واآلمنة،  املستقرة  للمجتمعات  اإلرهابيني 
سلوكيات بعض املسلمني تتسم بالعنف في املطالبة 
التي  والدميقراطية،  احلرية  لقيم  استغالال  بحقوقهم 
تتغني بها حكومات الدميقراطيني والليبراليني، ولكنه 
من  واحملافظون،  اجلمهوريون  أكثر  بعملية  يدركها 
في  األمور  لهذه  اإلسالمية  اجلماعات  استغالل  حيث 
اجملتمعات الغربية، مقارنة بتعاملهم مع األقليات في 
ينفي  أن  دون  األوسط.  الشرق  في  املسلمة  اجملتمعات 

هذا أن هناك مناذج مسلمة مشرفة ومستنيرة هنا.
من  األوسط  الشرق  في  املسلمني  من  قطاع  كان  وإذا 
أنصار داعش واجلماعات اإلسالمية، يقتلون ويغتصبون 
اهلل،  باسم  واليزيديات  واملسيحيات  النساء  ويبيعون 
واهلل بالطبع برئ من كل هذا، فإن اهلل إن لم ينتقم من 
لنفسها  لتبرر  فيه،  املتمسحة  اإلرهابية  القوى  هذه 
النساء  وبيع  الدماء واغتصاب  واإلرهاب وسفك  القتل 
الوجودية  األسئلة  طرح  الطبيعي  من  فإن  باسمه، 

حوله، حسب تفكير املواطن الغربي.
الغربي، وخاصة  املواطن  لدى هذا  اليقني  فإن  وبالتالي 
من ذوي أصول أمريكا الالتينية، وهو ميثل أكبر مجتمع 

مهاجر في أمريكا وكندا، وهم متدينون جدا، ومن ثم 
فإن اهلل »احملبة«، سيتمجد في شخص ما، لكي يؤكد 
أنه ال ميكن أن يكون القتل واالغتصاب وسفك الدماء 
باسمه. هذا األمر سيكون عبر شخص ما، في مكان 
لن  اهلل  ولكن  أمريكا،  أو  ترامب،  بالضرورة،  ليس  ما، 
الدموية،  افعالهم  اإلرهابيون  هؤالء  يلصق  أن  يرضي 

باسمه.
التيار، كان ينمو ويتعاظم في اجملتمعات الغربية،  هذا 
أن  إال  يعبر  ال  اإلعالم  من  غالب  قطاع  فساد  ظل  في 
أن  غالبية  أدل على ذلك من  وليس  املصالح،  أصحاب 

وسائل اإلعالم كانت مع هيالري ضد ترامب. 
ولكن  املنتظر،  الشخص  هو  باملطلق  ترامب  يكن  لم 
يسميها  التي  الفئات،  هذه  مخاطبة  في  جنح  ترامب 
من  الكنبة،  حزب  الصامتى،  األغلبية  حزب  املصريون 
اجلماعات  من  وغيرها  واآلميش،  واملورمون  الفالحني 
التي تتجاوز أعدادها املاليني، وال حتب املشاركة  احمللية، 
بفعل  وحملته،  ترامب  ولكن  السياسية،  احلياة  في 

تكوينهم اليميني، فطنوا إلى هذه احلقائق. 
في حني راهنت هيالري علي سطوة أمام واإلعالم أمام 
قوة الشعب، وإميانه بأن اهلل لن يترك بدون شاهد، بأن 
اهلل محبة، وأن اهلل ال يقبل أن يتم القتل واالغتصاب 
جماعات  قبل  من  قهرا،  باسمه  النساء  وشراء  وبيع 
من  واللوجسيتي  التمويلي  الدعم  كل  تلقى  إرهابية، 
قبل اليسار احلاكم في اجملتمعات الغربية: الدميقراطيني 
في  واالشتراكيني  كندا،  في  والليبراليني  امريكا،  في 
في  ميركل  حزب  املسيحيني  والدميقراطيني  فرنسا، 

أملانيا.
أمريكا،  في  األدمغة  وغسيل  اإلعالم  محاوالت  ورغم 
من  به  يعتد  قطاع  حسب  ألنها  هيالري  فشلت 
االرهاب،  تدعم  الصامتة،  األغلبية  حزب  من  الناخبني، 
الذي يسيء إلي صورة اهلل تعالي، الذي أنزل األديان من 
أجل خير وصالح البشرية وليس قتلها وسفك دمائها.

العدو  فيها  مبا  اجلميع  مع  سالم  برسالة  بعث  ترامب 
حملاصرة  معها  ليتالقي  االحتادية،  روسيا  التقليدي 
لتأكيد  عليها،  حرب  شن  وبدء  اإلرهاب،  جماعات 
معتقدات قطاعات يعتد بها من أن اهلل محبة، واألديان 

جاءت لنشر رسالة سالم. 
ودعوة  فئة،  أو  أى مجتمع  احلرب على  يعلن  لم  ترامب 
لتقييد املهاجرين غير الشرعيني، في جوهرها ال عيب 
بوضع  يتمتع  مهاجر  أي  طرد  يعلن  لم  ولكنه  فيها، 
شرعي. ترامب ليس »املسيا«، ولكنه رجل املرحلة وفق 

املزاج الشعبي العام هنا.
هذا الواقع اجلديد، والذي في جزء منه رد فعل ملا يحدث 
تدركه  بدأت  املنكوبة،  األوسط  الشرق  منطقة  في 
الوزراء  رئيس  بدأ  كندا  في  فهنا  اليسار،  قوى  بعض 
زوجته  مع  الظهور  من  يكثر  ترودو  جوستان  الليبرالي 
احملافظ،  اليمني  سلوكيات  من  وهي  الثالثة،  وأوالده 
فضال عن اهتمامه البالغ بإظهار رسم عالمة الصليب 
يهتم  ال  ميينية،  مظاهر  وهي  املتنوعة،  املناسبات  في 

بها اليسار عادة، لفصله بني الدين والسياسة.
هذا الوضع سيتسمر لفترة، بالفعل هناك فئات عديدة 
تشعر بالفرح والسعادة لفوز ترامب، ليس لترامب في 
حد ذاته، ولكن ألنه يعول عليه القيام برسالة محددة، 

تتمثل في نشر االستقرار  ومحاربة اإلرهاب.
األوسط،  الشرق  مناطق  في  األحوال  تتغير  وعندما 
اجملتمعات  في  الشعبي  املزاج  يتغير  أن  الطبيعي  من 
الشمالية.  بأمريكا  املتقدم،  العالم  في  القرار  صانعة 
واحلزب  ترامب  فوز  يعقب  أن  والطبيعي  املنطقي  ومن 
في  معتدلة،  أخري،  ميينية  أحزاب  فوز  اجلمهوري، 
جديدة،  موجة  لتشكل  كندا،  في  وكذا  أوروبية،  دول 
اجملتمعات  في  حقيقية  توجهات  عن  تعبر  متجانسة، 
تطورات  تدرك  ال  خاطئة  تنظيرات  عن  بعيدا  الغربية، 
إلى  وتنتهي  واألمريكية،  الغربية  اجملتمعات  وتفاعالت 
نتائج خاطئة، مثلما فعلت بعض األبواق غير الشريفة 
وصنافير،  تيران  سعودية  عن  احلديث  في  مصر،  في 
يعلمون  وهم  والدوالرات،  الرياالت  من  حفنة  مقابل 
#تيران_و_صنافير_ أن  والدم  بالتاريخ  أنه  العلم  متام 

مصرية. 
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مونتريال – عبد املسيح يوسف

احلادث  النظر في االضطراب  أمعنت  كلما 
بصورة  أننا  تدرك  األوسط  الشرق  في 
األول،  املقام  في  مشكلة  أمام  مبسطة 
وهي مشكلة مرور عصية على احلل، ألننا ال 
نتناولها من كل أبعادها. في عدة جلسات 
للعصف الفكري وليوم كامل، حاول معهد 
لندن للدراسات االسترايجية أن يقوم بجرد 
ما  انطالق  بعد  ما  سنوات  خلمس  حساب 

ي اصطالًحا الربيَع العربي. ُسمِّ
وكان واضًحا أن واحدة من مشكالت الربيع 

انصب  والعالم  منطقتنا  اهتمام  أن  هي 
ال  يهتم  ولم  السيارة  سائق  تغيير  على 

مبواصفات السيارة نفسها وال بقواعد املرور. في العربة 
املسماة مصر كان االهتمام بأن يرحل السائق )حسني 
مبارك( ليأتي بدالً منه سائق جديد نختاره نحن، فاختار 
الشعب محمد مرسي وملا وجد طريقة سيرة عشوائية 
السائق  بتغيير  قمنا  احليط«،  في  السيارة  »وسيلبس 
السير  بقوانني  اآلن  نهتم  أن  بد  ال  ولكن،  أخرى،  مرة 
لنا  قاله  ما  وهذا  للمواصفات،  املطابقة  غير  في مصر 
إصالح  على  إصراره  خالل  من  الدولي  النقد  صندوق 
مع  لتتوافق  السير  قوانني  وتعديل  )مصر(  السيارة 
البالغة  القرض  الصندوق  مينحنا  لن  الدولية.  القوانني 
قيمته 12 مليار دوالر إال إذا ذهبت السيارة إلى الورشة، 
وهذا سيعطل حياة الركاب ويزيد األجرة من خالل تعومي 
اجلنيه )أي تقليص الفارق ما بني قيمة اجلنيه في البنوك 
هو  البنوك  في  الدوالر  فبينما سعر  السوداء(،  والسوق 
ثمانية جنيهات للدوالر الواحد، جنده في السوق السوداء 
مساويًا لضعف السعر، ليصل إلى 17 جنيًها، ومع ذلك 
فقد جاء حديث السفير ناصر كامل، سفير مصر بلندن 
االستراتيجية، حديًثا  للدراسات  لندن  في مؤمتر معهد 
متفائالً، حيث ذكر احلضور أن مصر أجنزت خارطة الطريق 
وانتخاب  برملان  أعضاء  واختيار  دستور  كتابة  خالل  من 
بوابة  عن  املعقدة  األسئلة  عن  يجب  لم  ولكنه  رئيس، 

خروج مصر من أزمتها.
اململكة  سفير  نواف،  بن  محمد  األمير  حديث  وجاء 
الطائشة  العربة  تلك  السعودية، متركزًا على  العربية 
على الطريق اإلقليمي السريع واملعروفة بإيران، ووصف 
سلوك إيران بأنه سلوك غير منضبط، ألن إيران ال تتصرف 
كدولة، ولكنها تتصرف كثورة أو ثور هائج في اإلقليم، 
سيارة إيران الطائشة لديها القدرة على تعطيل حركة 
في  األرض  على  تتدخل  فهي  اإلقليم،  في  كلها  املرور 
»حزب  منظمة  من خالل  ولبنان  واليمن  والعراق  سوريا 
العراق  في  شبيهة  ومنظمات  وسوريا  لبنان  في  اهلل« 

واليمن.
في  اخلارجية  وزير  وكذلك  األسبق  الدفاع  وزير  أما 
حكومة توني بلير ورئيس جلنة االستخبارات واألمن في 
البريطاني، السير مالكوم ريفكند، فقد وصف  البرملان 
يبتعد كثيرًا  اإلقليمي بوصف ال  االستراتيجي  املشهد 
تشبه  فعالً  هي  األزمة  وأن  كسيارة،  الدولة  صورة  عن 

أزمات السير، ولكنه نظر إليها من منظور 
أو  املرور  رجل  غياب  عن  حتدث  حيث  غربي، 
أن  رأى  فقد  اإلقليم،  في  للقوانني  املنظم 
انسحاب أميركا وبريطانيا من اإلقليم هو 
نحن  التي  الكارثة  تلك  إلى  أوصلنا  الذي 
إقليمي  كشرطي  روسيا  دخول  وأن  فيها، 
بديل يعقد األمور وال يحلها. فدخول روسيا 
ورطة،  في  اإلقليم  يضع  اليوم  سوريا  في 
فرض  أميركا  ومعها  مثالً  تركيا  أرادت  فإذا 
حظر جوي في شمال سوريا، فإن أي حادثة 
مع  مواجهة  في  العالم  ستدخل  طارئة 
الروس، وتلك مشكلة كبرى للسلم واألمن 

العامليني.
أزمة املرور في العالم العربي خطيرة، فيها سيارات فقد 
وقتلت  بالرصيف  فاصطدمت  عليها  السيطرة  القائد 
من عليه )العربتان السورية والعراقية(، وأن السيارة من 
حماية  سوى  أمامنا  يبقى  وال  متاًما  تتكسر  أن  احملتمل 
سيارات  هناك  التأمني.  بشركات  واالتصال  الركاب 
مثل  السير،  حتاول  ذلك  ومع  نصفني،  إلى  مقسومة 
اليمن، وهناك سيارات تسير بشكل غير مركز وهي أمام 
منحنى خطر في الطريق، وهناك بالطبع أخطار الطريق 
اإلرهابية، وهو املساوي  اإلرهاب واجلماعات  األخرى، مثل 

لعاصفة رملية أو ثلجية.
أمام منحنى  أننا  املؤمتر، فكشفت  اإلعالم في  ندوة  أما 
منذ  لألحداث  اإلعالمية  التغطية  في  صعب  تعليمي 
بداية الربيع حتى اآلن. عربة اإلعالم اعتمدت على بنزين 
السوشيال ميديا السهل، فترنحت للدرجة التي قاربت 
من  أكثر  الرأي  إلى  انحازت  إذ  املصداقية،  فقدان  فيها 

املعلومة والصورة على حساب الكلمة.
عكس  تسير  سيارات  خانقة،  مرورية  بالفعل  األزمة 
احلركات مثل  أقصد  )وهنا  ترخيص،  دون  وعربات  االجتاه، 
»حزب  مثل  املتطرفة،  والتنظيمات  املتطرفة  اجلماعات 
اهلل« في لبنان، وما شابهه في سوريا والعراق واليمن«.

التحدي أمامنا في العالم العربي ليس تغيير السائق، 
أو  املصرية  احلالة  في  ومرسي  مبارك  مع  حدث  كما 
النظر  املطلوب  السورية،  احلالة  في  األسد  تغيير  حتى 
ال  أنها  والتأكد  وإصالحها  املهترئة  السيارات  تلك  إلى 
تنتج ملوثات للبيئة من آيديولوجيات التطرف والتعليم 
ندرك  أن  األول  املقام  في  علينا  يتعني  أنه  كما  السيئ. 
الركاب  مصلحة  وأن  ركابًا،  حتمل  هذه  السيارات  أن 

)املواطنني أو الشعب( فوق كل اعتبار.
املعايير  حسب  اإلنسان  حقوق  تتبع  السير  قوانني  وأن 
تسمح  استراتيجية  بيئة  عندنا  تكون  عندئذ  العاملية، 
إلى  يأخذنا  التقدم  من  بنوع  يسمح  نوعي  باستقرار 

مصاف األمم املتقدمة.
جردة  إلى  حتتاج  العربي  الربيع  أحداث  منذ  املنطقة 
املعلومات  ال  احلقيقية  املعلومات  على  مبنية  حساب 
بداية  نبدأ  أن  ميكننا  عندها  فقط  امللونة،  أو  املسّيسة 

مقبولة.

ال�صرق الأو�صط.. م�صكلة مرور

مأمون فندي

تعال الينا منقذا !!!

ربى تعال اىل فبدونك �ساأظل وحيد

اأمنيتى ر�ساك وعن و�ساياك اأال اأحيد 

�سالتى اأرفعها اليك و اأيامى معك اأفراح و عيد 

وهبتنى الكثري من خرياتك و اأزيد جدا مما اأريد

اأدعوك .. اأدعوك...

ال ترتكنى جلهلى فاأنت الغافر و الفادى الفريد 

هزمت ال�سيطان و اأعوانه و حب�سته باأ�سفاد من حديد 

اأنت نور العامل ..نوؤمن مبجيئك كوعد اأكيد 

و�ساياك و تعاليمك جذبت اليها اخلاطى البعيد

فى حياتك جلت تعمل خريا مع �سعب قا�سى عنيد 

الهى اأعرب الينا و اأعنا فت�سرق حياتنا بفجر جديد

نحن فى حاجة اليك يا حار�س امل�سيب و الوليد 

قلبا نقيا اخلق فينا .. قلبا طائعا ال عنيد 

الكل يخ�سع لك يا حمب الب�سر ملوكا كانوا اأم عبيد

لك ترمن املالئكة باأحلان �سماوية وتعطيك التمجيد

جورج توفيق
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نفس  على  جلستا  الصغر،  منذ  صديقتان  وماريا  فاطمة 
االعالم  كلية   ... الكلية  نفس  دخلتا  باملدرسة،  التختة 

وكالهما صحفيتان اآلن في نفس اجلريدة ....
فاطمة وماريا  تقطنان حي شبرا الذي أقامه  محمد علي 
عشر،  التاسع  القرن  مطلع  في  احلديثة   الدولة  مؤسس 
كانتا شقيقتني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لم يفرق 
بينهما معتقد وال عقيدة، وال خالفات... ال الطائفية منها  
الكشح  قرية  أحداث  بينهما  تفرق  لم  الطائفية،  غير  وال 
االبتدائية  ولم تفرق بينهما  املدرسة  الطائفية  وهما في 

أحداث كرم أبو عمير العنصرية وهما  في العشرينيات .
فاطمة  تروي  رمضان حتى  نهار  في  تأكل  ال  ماريا   كانت    
في  امليالد  عيد  بقداس  حتتفل  كانت  وفاطمة   ظمأها 
طوًعا،  ذلك  تفعالن  كانتا  ماريا،  ترتادها  التي  الكنيسة 
تدعو  أن  دون  فاطمة  ناصرت  وماريا  ماريا  ناصرت  فاطمة 
ترغب في أسلمة  لدينها،  فاطمة لم  إحداهما صديقتها 
ماريا وال ماريا أرادت تنصير فاطمة، كانت صداقتهما مثالية 
»بالهالل  إليهما  يشيران  والعائلة  األصدقاء  لدرجة جعلت 
مع الصليب« بالرغم من أنهما لم ترفعا الهالل والصليب 
أبدا ً حتى وهما في ميدان التحرير أثناء الثورة،  ألن فاطمة 
وماريا  تعاهدتا على املناداة  بدولة مدنية ال دولة هالل مع 

صليب.
االعتداءات  وضد  األقباط  تهجير  ضد  حملة  فاطمة  تبنت 
ازدراء  بتهمة  أقباط  أطفال  على  احلكم  وضد  الطائفية 
األديان وكذلك  طالبت بتفعيل املادة 53 من الدستور إلنشاء 
قضية  ناصرت   كافة،  التمييز  أشكال  مكافحة  مفوضية 
واعتنقت  تنصرت  أنها  اعتقد  البعض  أن  لدرجة  األقليات  
املسيحية.. خاصة ً زميلها  الصحفي جوزيف  القس وهذا 

اسمه وليست صفته.
جوزيف: صباح اخلير فاطمة، اهلل محبة

فاطمة: إن شاء اهلل
جوزيف: بأصليلك على طول

فاطمة: ُتشكر يا جو   )وهي متجهمة(  
خالص  أنت   ...ً أبدا  هننساها  مش  معانا  مواقفك  جوزيف: 

واحدة مننا
يا جوزيف، وبدافع عن  املدنية  الدولة  أنا بدافع عن  فاطمة: 

حقوق األقليات 
كمان  أنا  ده  املدنية،  الدولة  عن  بدافع  كمان  أنا  جوزيف: 
و  املدون  عن   بدافع  وأنا  شفتيني  النخاع،  حتى  علماني 
الكاتب  محمود حسني، زعالن أوي علشان الشيخ محمد 

وهدان رفع عليه قضية إزدراء أديان
جلسة  يوم  حشد  نعمل  علشان  معانا  همتك  فاطمة: 

النطق باحلكم.
مع  الصحفي  اللقاء  مبوعد  لتلحق  بسرعة  فاطمة  ترحل 
باخلروج،  تهم  وبينما  منزله  في  حسني  محمود  الكاتب 
يعترضها زميلها الصحفي  عبد اهلل الشيخ وهذا اسمه 

وليست صفته
فاطمة: مالك يا عبد اهلل؟ عايز حاجة

جوزيف  يرمق  )وهو  اجلنة  يدخل  حنا  عشمان  عبداهلل: 
وميصمص شفتيه(

فاطمة :ربنا  يهديك يا عبداهلل ..
عبداهلل: إن الدين عند اهلل االسالم

الشغل  في  زميلنا  ده  غلط،  ده  بتعمله  أنت  اللي  فاطمة: 
..عيب كده

ضد  حرب  وتبطلي  أنت  فاطمة  يا  يهديكي  ربنا  اهلل:  عبد 
وتبطلي   الزنديق محمود حسني  الكافر  عن  ودفاع  اإلسالم 
وانتي  سكر  أزمة  فيها  البلد  وبعدين  النصارى  مصادقة 

بتكتبي في موضوع سطحي، حسوا بالناس بقى
وترحل  عن عبد اهلل في   ً ويسارا  ميينا  رأسها  تهز  فاطمة 
اللحظة التي  تدخل فيها ماريا للمكتب، فتتعانقان  عناًقا 
اللقاء  على  وتتفقان  البعض  لبعضهما   ً حتية   ً سريعا   ً
االنهماك  في  ماريا   وتبدأ  العمل،  يوم  انتهاء  بعد   ً الحقا 
ريبورتاج  من  االنتهاء  وشك  على  وأنها   ً خاصة  عملها  في 
هام عكفت عليه وتتبنى فيه قضية  الزواج والطالق املدني 
 ً تكتب موضوعها، حملت  ظال  وبينما كانت   للمسيحيني.. 
يضلل على كتفيها، فرفعت  رأسها لتجد جوزيف ينظر لها 

وعيناه جتحظان من مكانهما
جوزيف: الذي جمعه اهلل ال يفرقه إنسان!!

ماريا: صباح اخلير يا جوزيف ..مالك ؟
جوزيف: الي أنت بتعمليه ده  غلط.. زواج  وطالق مدني ايه 
في  بتكتبي  وأنتي  سكر  أزمة   فيها  البلد  بس،  ايه  وبتاع 

موضوع سطحي وتافه، حسوا بالناس بقى !!
سجن  مش  اجلواز  جوزيف،  يا  تطلق  الناس  حق  من  ماريا: 

يعني
جوزيف: ما يطلقوا وال  يروحوا في داهية!! بس ميرجعوش 

الكنيسة
يرحل جوزيف عن ماريا ويأتيها عبداهلل

أنا  الكنيسة،  نقد  في  جرئتك  على  أهنيك  عايز  عبداهلل: 
في  احنا  واهلل،  حرام  والطالق،  الزواج  مشروع  في  معاكم 

االسالم معندناش كده
تبتسم  )وهي  عبداهلل  يا  اإلسالم  في  إيه  عندكم  ماريا: 

ابتسامة خبيثة(
عبداهلل: الست ممكن تتطلق باخللع ..شايفة تكرمي املرأة في 

االسالم
حقوقها  عن  تتنازل  الست  بيخلي  ده  اخللع  بس  ماريا: 
بيطلقها  القاضي  أن  أعرفه  واللي  للمساومة  وبيعرضها 
بعد نظر القضية، يعني  مش هي اللي بتطلق نفسها زي 
ما الراجل بيعمل، اخللع يا عبداهلل بيحسن شروط العبودية 
ما  بعد  الست  القوامة،  الست من عبودية  بيحرر  إمنا مش 
كانت بتتعلق في احملكمة  10 سنني بقت تاخذ احلكم في 
الست في  الطالق بس، حق  الست مش سرعة  سنة، حق 
الي  الرجل  قوامة  على  والقضاء  حقوقها  على  احلصول 

بتخليه يطلقها غيابي ويردها غيابي .
أنتي بتعترضي  إيه يا ستي احملاضرة دي؟ وبعدين  عبد اهلل: 

على كالم  ربنا
ماريا: أنت ناسي إني بشتغل في ملف األحوال الشخصية 
على  اعترض   إني  ممانع  مش  أنت  وبعدين  عبداهلل،  يا 
وقوانني  القوامة  على  اعترضت  ملا  زعالن  بس  الكنيسة 

األحوال الشخصية في  الشريعة
قانون  عايزة  مش  بتاعتنا  الشخصية  األحوال   اهلل:  عبد 
الراجل املسلم  عندنا يقدر يتجوز واحدة  إن  مدني، كفاية 
ثبتنا  اللهم  للمرأة،  والتكرمي  السماحة  مسيحية، شايفة 

على دين اإلسالم يارب
مفيش  ليه  طيب  مسيحي؟  تتجوز  املسلمة  وينفع  ماريا: 

مساواة وتكرمي هنا ؟!
»ولن  يتمتم  وهو  عنها  ويرحل  بتقزز  ملاريا  ينظر  عبداهلل 

ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم«
 ً سويا  وجتلسان  شاق  عمل  يوم  من  وماريا  فاطمة  تنتهي 
في مقهى في شبرا، احلي الذي جمع طفولتهما ليتجاذبا 

أطراف احلديث
فاطمة: كان يومك حلو يا ماريا ؟

ماريا: حلو  نشكر الرب، عبداهلل بس كان بيدعوني لإلسالم 
زي كل يوم،  وأنت يومك كان حلو؟

فاطمة: احلمدهلل  يومي كان حلو، جوزيف بس  كان بيدعوني 
للمسيحية  زي كل اليوم

ماريا: جوزيف وعبد اهلل بيكرهوا صداقتنا على فكرة
بيكرهوا  قلوبهم،  عمي  التعصب  ماريا،  يا  عارفة  فاطمة: 

صداقتنا وبيكرهوا بعض
بعضهما  حضرة  في  جتلسان  وفاطمة   ماريا  كانت  بينما 
خبر  جاءهما   ، اهلل   وعبد  جوزيف  أصولية   من  وتسخران 
صادم ، لقد مت رفع  قضية إزدراء للدين  املسيحي ضد الكاتب 

واملدون محمود حسني .
للتراث  فطاملا كان محمود حسني  يقدم مراجعات فكرية 
مواطنة  في  األقباط  حق  عن  يدافع  كان  وطاملا  اإلسالمي 
ً يناصر املستضعفني وحني قدم  ً مغوارا  كاملة.. كان بطال 
لها..  ومعاديًا  كارًها  أصبح  للمسيحية  فكرية   مراجعات 
وها هو يواجه قضية إزدراء دين اسالمي وأخرى الزدرائه الدين  
درًسا لن  العقوبات ليعلمه  املسيحي وسيتكفل به قانون 

ينساه .
وجلستا  باحلكم،  النطق  جلسة  إلى  ذهبتا  وفاطمة  ماريا 
احلكم  القضاة  قاضي  نطق  بينما  اخللفية  الصفوف  في 
ووقع أقصى العقوبة على الكاتب  محمود حسني، خرجت 
ماريا وفاطمة من قاعة احملكمة، فوجدتا عبداهلل وجوزيف 

يتعانقان ألول مرة ويهتفان يحيا الهالل مع الصليب.
تذكرت فاطمة وماريا ما كتبه محمود حسني ذات مرة على 
فيما  يتناحرون  األصوليني   إن   « فيها  وقال  اخلاصة  مدونته 
بينهم  لكنهم  يتفقون  في مواجهة احلريات بشكل عام 
احلقيقي  العائق  هو   وهذا  خاص،  بشكل  الفكرية  واحلرية 

أمام تأسيس  دولة مدنية«.
 ً عناقا  وتعانقتا  البعض  لبعضهما  وماريا  فاطمة  نظرت 

طويال ً... لكن بدون أن يرفعا الهالل مع الصليب !
أو األحداث في القصة،  »أي تشابه بني بعض الشخصيات 
مع شخصيات أو أحداث في الواقع، هو محض خيال الكاتبة 

علًما بأن اخليال ال يختلف كثيرًا عن الواقع في بالدنا«

قصة قصيرة جدا : احملكمة تعانق الهالل مع الصليب

رباب كمال

لو  احلياة  شكل  سيبدو  كيف 
واحد،  بلون  كلها  األشياء  كانت 
واحد،  وملمس  واحدة،  ورائحة 
ومذاق واحد؟ كيف سيبدو العالم 
في  متماثلني  البشر  نحن  كنا  لو 
كيف  والصوت؟  والشكل  االسم 
البشر  بني  التكامل  سيتحقق 
مهنة  في  نعمل  جميعا  كنا  لو 
واحد؟  بلد  في  ونتكدس  واحدة 
تقودنا  كلها  التساؤالت  هذه 

االختالف  أن  مفادها  حقيقة  إلى 
وقالًبا  قلًبا  واألشخاص  األشياء  بني 

وعامل  البشرية،  تقدم  ضرورات  من  ضرورة 
حتمل  على  اإلنسان  قدرة  عوامل  من  أساسي 
البشر  اختالف  يصير  املنطلق  هذا  ومن  احلياة، 
واملذهبية  والطائفية  الدينية  توجهاتهم  في 
مثل  اإلنساني  التوازن  حلماية  ضروريًا  أمرًا 
العلمية  وتخصصاتهم  جنسياتهم  اختالف 
متيز  التي  وطموحاتهم  ورغباتهم  ومهنهم 
على  قادرة  عناصر  منها  وجتعل  شخصياتهم 

إكمال ما حتتاجه الشخصيات اخملتلفة عنها.
دين اإلنسان وطائفته من أهم عناصر تشكيل 
بني  االختالط  من  يجعل  وهذا  الثقافية،  بنيته 
انسانًيا  كنزا  اخملتلفة  والطوائف  الديانات  ابناء 
عظيًما ورافًدا لصنع احلضارات شرط أن يلتقي 
على  والطوائف  األديان  مختلف  من  البشر 
في  منيعا  سًدا  يقف  الذي  الوعي  من  أرضية 
الهدام، فالتعمق في  التعصب العنصري  وجه 
ومذهب  دين  لكل  الفلسفية  األبعاد  اكتشاف 
مستوى  من  وترفع  اإلنسان  مدارك  من  توسع 
إلى  التعرف  عالم  في  ليغوص  اخلاص،  وعيه 
املنشودة  واألهداف  واألحكام  الطقوس  معاني 
منها، ويسبر أغوار أسرار األبعاد التاريخية لوالدة 
دين بعينه في مكان وزمان وظروف بعينها، ويرى 
يعلم،  يكن  لم  مبا  مليء  العالم  هذا  أن  كيف 
فيعيش لذة الوالدة املعنوية من جديد في كل 

مرة يعرف فيها جديًدا.
ألي  األساسية  األهداف  أهم  من 
جوانب  من  هام  جانب  حتقيق  دين 
النفسي  والتوازن  الروحي  اإلشباع 
شخصية  مسألة  وهي  لإلنسان، 
العدل  ونشر  بصاحبها،  تتعلق 
باحلق  األمر  طريق  عن  البشر  بني 
مسألة  وهي  الظلم،  عن  والنهي 
اإلنسانية  خير  تستهدف  عامة 
الدينية  املظاهر  وكل  جمعاء، 
اجلوهر  هذا  خدمة  هدفها  اخلارجية 
على  السالم  يحقق  الذي  األساسي 
يرجع  بينما  اخمللوقات،  ولبقية  لإلنسان  األرض 
أنانية  جذور  إلى  مذهبي  أو  ديني  صراع  كل 
اآلخر  على  التعالي  أوهام  تعيش  متغطرسة 
خلقوا  الذين  البشر  بني  أفضلية  ال  أن  رغم 
خامتتهم  في  ويعودون  واحد  أصل  من  جميًعا 
بعضهم  إلى  ويحتاجون  واحد،  أصل  إلى 
البعض خالل رحلة حياتهم القصيرة على هذا 
الكوكب، تلك احلاجة التي تتجلى بوضوح أكبر 
في أوقات املصائب والكوارث واألزمات وجتعل من 
تقوقع اإلنسان في شرنقته الدينية أو الطائفية 
وتلقي  لآلخرين  املساعدة  يد  مد  عن  بعيًدا 
أيديهم املمتدة ملساعدته أمرًا مستحيالً، وهو 
السياسي  والناشط  املفكر  مبقولة  يذكرنا  ما 
نتعلم  أن  لوثر كنج«: »علينا  األمريكي »مارتن 

العيش مًعا كإخوة، أو الفناء مًعا كأغبياء«.
إن التعددية الدينية والطائفية ثروة قادرة على 
التنمية اإلنسانية في مختلف  رفع مستويات 
اجملاالت إذا مت استغالل اجلوانب اإليجابية في كل 
منها وفق استراتيجيات ذكية تقوم على أساس 
من النوايا الطيبة الصادقة، لكنها تتحول إلى 
العداوة  مبشاعر  شحنها  مت  إذا  موقوتة  قنابل 
أن  قبل  حاملها  لتدمر  اآلخر  ضد  والكراهية 
تدمر من يرى فيهم اعداء له، وال يختار اخلراب 

على البناء والسالم والرفاهية شخص عاقل.

التنوع الديني واملذهبي وحماية التوازن اإلنساني

زينب علي البحراني- 
السعودية



ال�سبت 19 نوفمرب 2016 - ال�سنة الثالثة -  العـدد ال�ساد�س وال�ســـبعون عقارات نيوز6 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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محاوالت حكومة 
مقاطعة اونتاريو ملساعدة شراء اول عقار

بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

أونتاريو  حكومة  أعلنت 
احلد  ملضاعفة  حتركها  عن 
الضريبي  للخصم  األقصى 
للمرة  املنازل  ملشتري 
زيادة  مت  أنه  حني  في  األولى 
ملكية  نقل  على  الضريبة 
املنازل  شراء  عند  األراضي 
 التى تزيد عن 2 مليون دوالر.

تشارلز  املالية  وزير  وأوضح 
اإلجراءات  هذة  عن  سوسا 
تسلمها  التى  و  اجلديدة 
اجمللس التشريعي اإلقليمي 

بعد ظهر يوم االثنني 14 نوفمبر على أن تكون نافذة املفعول إعتبارا من أول  يناير 2017.
حياة  في  املثيرة  القرارات  أكثر  من  واحد  هو  األول  املنزل  شراء  أن  سوسا  وقال 
ايضا  وقال  اإلسكان  تكاليف  حتمل  كيفية  حول  قلقون  الكثير  ولكن  الشاب، 
من   $  368,000 ألول   األراضي  ملكية  نقل  ضريبة  أي  يدفع  ال  مرة  ألول  املشتري  أن  
نقل  ضريبة  من   4000$ الى  يصل  خصم  على  للحصول  مؤهال  يكون  و  العقار  ثمن 
ملكية  نقل  على  الضريبة  معدل  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  اونتاريو.  ملقاطعة  امللكية 
.2% كانت  أن  بعد   $  2,000,000 عن  تزيد  التى  للعقارات   %  2.5 الى  سيزداد   األراضي 
سوف  الفاخرة  املنازل  على  الضرائب  زيادة  ان  حكوميون  مسؤولون  ويقول 
اخلصم. زيادة  متويل  شأنها  من  والتي  سنويا،   $ ماليني   105 نحو   جتلب 

الصعوبات  إزاء  قلق  هناك  كان  أن  بعد  قرارات  بإتخاذ  وعدت  قد  احلكومة  وكانت 
اإلسكان،  سوق  في  دخول  يحاولون  الذين  األولى  للمرة  املشترين  تواجه  التى 
أنواع  جلميع  السعر  متوسط    يبلغ  حيث  الكبرى  تورنتو  منطقة  في  وخاصة 
وخالل  الواحد.  العام  خالل   21٪ املاضي  الشهر  قفز  أن   بعد   763,000$ العقارات 
من  يقرب  ما  منت  هاملتون  في  املساكن  أسعار  فإن  نفسها،  الزمنية  الفترة 
املتوسط.  في   %  24 باري  في  األسعار  ارتفعت  حني  في  املتوسط     في   %  20 
لإليرادات  كبير  حتصيل  فى  ساهم  قد  السكن  تكاليف  ارتفاع  أن  احلكومة  كشفت 

الضريبية و وصلت الزيادة الى %15من  إيرادات ضرائب نقل ملكية األراضي فقط .
ملكية  نقل  ضريبة  من   $  2,360,000,000 في  تأخذ  أن  املقاطعة  تتوقع 
متوقعا كان  مما  أكثر  دوالر  مليون   314 ومتثل  املالية,  السنة  هذه  في   األراضي 

أعلنت احلكومة الليبرالية ايضا جتميد الضريبة العقارية على املباني السكنية .
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

تعهد الوزير تشارلس سوسة بزيادة حد االعفاء من ضريبة العقارات املنقولة من 2000 دوالر الى 4000 دوالر للمشترين عقارات 
ألول مرة. وكانت رابطة مندوبى عقارات اونتاريو قد تبنت حملة للوصول الى ذلك. ويرجع الفضل أيضا لها في إقرار االعفاء 
األول )2000 دوالر( من خالل حملتها التي اطلقتها منذ عشر سنوات. وسيساهم هذا احلد االعفائى في التخفيف قليال من 
حده ارتفاع األسعار على الطبقة املتوسطه والذين يشترون ألول مرة عقار لسكناهم. ومن املتوقع ان يبدأ تنفيذ هذا االعفاء 
اجلديد من يناير 2017. ومازال الكثيرون من سكان اونتاريو الذين يخططون لشراء عقار سكنى يأملون في املزيد من اإلجراءات 
من  سواء  العملية  حياته  يبدا  الذى  الشباب  و  اجلديدة  األسر  حتتاجها  والتي  مناسبة  وباسعار  املساكن  لتوفير  احلكومية 

املتزوجني حديثا او من يدخلون لسوق العمل ألول مرة. تهنئة لكل من يخطط لشراء وحدة سكنية ألول مرة.
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services
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Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

بشرى للمشترين ألول مرة
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لنداء  استجابة  سجينا   787 عن  عفوا  كوبا  أصدرت 
فرنسيس  البابا  وجهه  الذي  املقدس  للعام  الرحمة 
زعيم الكنيسة الكاثوليكية إلى جميع رؤساء الدول. 
احلزب  بلسان  الناطقة  جرامنا  صحيفة  وقالت 
وشبانا  نساء  سيشمل  العفو  إن  احلاكم  الشيوعي 
ومرضى »وفئات أخرى«.  وقالت كوبا -التي تنفي وجود 
سجناء سياسيني لديها- إن املدانني في جرائم القتل 
اخملدرات  تهريب  أو  باألطفال  التحرش  أو  االغتصاب  أو 
الرحمة  البابا فرنسيس  واختار  العفو.   لن يشملهم 

موضوعا للعام املقدس الذي بدأ الكاثوليك االحتفال به في ديسمبر كانون األول املاضي. وفي وقت سابق 
أثناء قداس خاص بالسجناء في مدينة الفاتيكان طلب البابا من السلطات حول العالم بحث »إمكانية 
القيام بعمل من أعمال الرحمة... جتاه السجناء الذين يعتقدون أنهم ميكنهم االستفادة من مثل هذا العفو

نافذة على �سحافة العامل8

فضائح زوج “هوما عابدين” التي فتحت نيران “إف بي آي” 
على كلينتون؟

ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية في تقرير، أن ديلي 
ميل، وراء قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي »اف بي آي« بإعادة 
النتخابات  الدميقراطية  املرشحة  رسائل  ملف  في  التحقيق 
خادم  من  أرسلتها  التي  كلينتون،  هيالري  األميركية،  الرئاسة 
خاص أثناء توليها منصب وزير اخلارجية، وهو ما عّرض معلومات 

سرية لالنتهاك. وقالت الصحيفة إن األمر يتصل حتديدا بالتحقيق في الفضائح اجلنسية بـ “أنتوني وينر” 
أن  األميركية  الصحيفة  وذكرت  عابدين.  هوما  كلينتون،  كبيرة مساعدي  زوج  السابق  الكونغرس  عضو 
ميل”  “ديلي  وأفادت  الفيدرالي.  التحقيقات  قلق مكتب  أثار  ما  في سبتمبر  نشرت  البريطانية  التابلويد 
الشهر املاضي أن “أنتوني وينر أقام على مدى شهور طويلة عالقة جنسية عبر اإلنترنت مع فتاة تبلغ من 
العمر 15 عاما، وأن الفتاة أوضحت أن وينر طلب منها ارتداء مالبس طالبة مدرسة خصيصا عبر تطبيق 
رسائل فيديو، وضغط عليها للقيام بدور في عملية اغتصاب تخيلية”. وقبل نشر هذا التقرير في” ديلي 
ميل”، كانت صحيفة “نيويورك بوست” قد عرضت قبل أسابيع نصوص الرسائل التي تبادلها وينر، عضو 
الكونغرس السابق، فضال عن صور عارية له، مع مطلقة تبلغ من العمر حوالي 40 عاما. ودفع نشر تلك 
النصوص كبيرة مساعدي كلينتون، عابدين، إلى اإلعالن عن االنفصال عن زوجها. غير أن “ديلي ميل” عادت 
وبثت تقرير متابعة عن فضيحة وينر مع الفتاة الصغيرة، مشيرة إلى أن تبادل زوج عابدين رسائل جنسية 

فاضحة مع فتاة صغيرة استرعى انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
جهاز  فحص  مت  املذكورة،  الرسائل  في  الفيدرالي  املكتب  حتقيق  أثناء  أنه  بوست”،  “واشنطن  وكشفت 
الكمبيوتر املشترك بني وينر وزوجته عابدين، وبالصدفة عثر املكتب على رسائل بريد إلكترونية متصلة 
بالتحقيق السابق الذي أجراه حول أسلوب تعامل كلينتون وكبار مساعديها مع البريد اإللكتروني السري 
إعادة  التحقيقات،  مكتب  قرر  السبب،  ولهذا  اخلارجية.  وزيرة  منصب  الدميقراطية  املرشحة  تولي  أثناء 
أكدت  والتي  كلينتون،  إلى  تهمة  توجيه  دون  سابق  وقت  في  أغلقت  التي  القضية  ملف  في  التحقيق 
أن التحقيق اجلديد لن يسفر عن نتيجة مختلفة. غير أن إعالن مكتب التحقيقات عن إعادة النظر في 
ذكر  بل  األخير،  في فضائح  التحقيق  وقصة  ووينر  عابدين  إلى جهاز كمبيوتر  يشر صراحة  لم  القضية 
املكتب أنه اطلع على “رسائل إلكترونية يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق”. وقال مصدر حكومي أميركي 

إن الرسائل املذكورة عثر عليها على خادم ثان خالل حتقيق منفصل. 

باريس  في  باتاكالن  مسرح  اقتحام  على  عام  مر 
إطالق  وكذلك  القدم  كرة  ملعب  اقتحام  ومحاولة 
النار وتفجير مقهى في باريس في ليلة الثالث عشرة 
من نوفمبر/ تشرين ثاني 2015.  ليلة شهدت هجوماً 
كما  »اخلالفة«  جنود  من  مجاميع  ثالث  من  إرهابياً 
يطلق عليهم تنظيم »داعش«. أسقطت الهجمات 

130 قتيالً بينهم 85 في مسرح باتاكالن وحده.
التسعة  الرجال  أن  كشفت  االستخبارية  التقارير 
أفواج  مع  أوروبا  دخلوا  بالهجمات  قاموا  الذين 
آم  »فيلت  لصحيفة  ووفقاً   .2015 عام  في  الالجئني 
زونتاغ« األملانية فإن وكالة اخملابرات األملانية اخلارجية 
كانت قد حذرت من أن تنظيم »داعش« يدرب بعض 

عناصره ويدخلهم مع الالجئني إلى أوروبا.
على  جنوده  درب  اإلرهابي  التنظيم  إن  التقرير  وقال 
كيفية اإلجابة عن أسئلة توجه إليهم عند عبورهم 

احلدود كطالبي جلوء.
أوروبا  شخص  مليون  من  أكثر  دخل   2015 عام  في 
أملانيا  وحدها  واليونان.  تركيا  من  قادمني  احلدود  عبر 
استقبلت في العام ذاته 840 ألف الجئ. خالل هذه 
إجراءات تدقيق  الفترة فتحت احلدود ولم تعد هناك 
اجلوازات، أو تسجيل العابرين من قبل اجلهات املعنية، 

شروتر  سوزانا  قول  حسب  املشاكل،  من  ضاعف  ما 
خبيرة اإلرهاب في جامعة فرانكفورت.

في غضون ذلك، تعرض الجئون وصلوا إلى شرق أملانيا 
إلى هجمات. حول ذلك تقول اخلبيرة األملانية: »اعتقد 
بني  إرهابيني  وجود  احتمال  عن  اعترافهم  إن  قادتنا، 
والشعبويني  اليمينيني  موقف  من  سيعزز  الالجئني 
ضد  العداء  مشاعر  انتشار  إلى  وسيؤدي  أملانيا.  في 
لم  النهاية  في  لكن  بها.  تالعبوا  ولهذا  املهاجرين. 

يكن ذلك هو احلل األمثل«.
مراقبة  بشأن  خططها  األمنية  الدوائر  توضح  ولم 
إعالم  وسائل  أن  غير  القادمني،  تسجيل  عمليات 
تنوي  اخلارجية  األملانية  اخملابرات  أن  كشفت  أملانية 
مراقبة االتصاالت عن طريق مشروع يدعى »بانوس« 
أملانيا  أمن  ضمان  من  »ميكن  مشروع  وهو    ،Panos

ومواطنيها«.
املواطنني  سيكلف  هذا  مثل  مشروعاً  أن  ورغم 
لكن  التواصل،  وسائل  عبر  والالجئني خصوصياتهم 
شروتر تقول إنه »حسب املوقف احلالي، ال شيء أسوأ 
من هجوم إرهابي كبير، ال بسبب سقوط ضحايا، بل 
العمل  يجب  ولهذا  بعدها.  املترتبة  النتائج  بسبب 

بكل اإلمكانيات لعدم حدوث هجوم إرهابي«.

  BBC
أوباما يسعى لطمأنة حلفاء أمريكا األوروبيني الذين 

يساورهم القلق من توجهات ترامب
سعى الرئيس االمريكي باراك اوباما الى طمأنة حلفاء الواليات 
املتحدة في اوروبا بأن الرئيس املنتخب دونالد ترامب سيحترم 
حتالفات امريكا الدولية عندما يتولى مقاليد احلكم في كانون 
واليته  املنتهية  االمريكي  الرئيس  وقال  املقبل.  يناير   / الثاني 
اهتمامه  عن  عبر  ترامب  إن  االبيض  البيت  في  للصحفيني 
شمال  بحلف  املتحدة  الواليات  التزام  مواصلة  بضرورة 
من  فقط  ساعات  قبل  بذلك  اوباما  وادلى  الناتو.  االطلسي 
توجهه الى اليونان في آخر زيارة خارجية رسمية يقوم بها قبل 

نهاية واليته. ويزور الرئيس االمريكي ايضا املانيا وبيرو. وفرضت اجراءات امن مشددة في العاصمة اليونانية 
اثينا حتسبا الحتجاجات ضد الواليات املتحدة خطط لها بالتزامن مع زيارة اوباما. وكان الفوز غير املتوقع 
الدول، خصوصا  العديد من  قادة  قلق  اثار  قد  االمريكية  الرئاسية  االنتخابات  ترامب في  العقارات  ملياردير 
عقب التصريحات املثيرة للجدل التي ادلى بها اثناء حملته االنتخابية. وقال اوباما في مؤمتر صحفي عقده 
في البيت االبيض االثنني إن خليفته »عبر عن اهتمامه الكبير في احملافظة على شراكاتنا االستراتيجية 
»دميومة  ستوفر  بأنها  وصفها  التي  القوية«  االطلسية  »الشراكات  يشمل  ذلك  ان  واضاف  االساسية.« 
واستمرارية عظيمة« للعالم. وقال الرئيس اوباما إنه حث ترامب في اللقاء الذي جمعهما في البيت االبيض 
على »ارسال بعض املؤشرات التي تدعو للتوحد« عقب احلملة االنتخابية التي اتسمت بالتهجم والعدائية.
وقال الرئيس االمريكي إنه يشعر »بالتأكيد« بقلق ازاء ترامب، ولكنه حث رفاقه في احلزب الدميقراطي على 

تقبل نتيجة االنتخابات و«االعتراف بأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الدميقراطية.«
وفي تطور آخر، قال الكرملني االثنني إن الرئيس الروسي فالدميير بوتني قد حتدث هاتفيا مع ترامب واتفق معه 
على التعاون في سبيل حتسني العالقات بني البلدين. يذكر ان ترامب اثنى مرارا على الرئيس الروسي واصفا 

اياه بأنه زعيم اقوى من باراك اوباما.

واشنطن بوست 

France 24 
أملانيا وحتديات تسلل عناصر »داعش« بني الالجئني

 رويترز 
كوبا تصدر عفوا عن 787 سجينا استجابة لنداء من البابا فرنسيس
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إنهيار موقع الهجرة األلكتروني  
الكندي ليلة اإلنتخابات األمريكية

فوز  ليلة  الكندي  االلكتروني  الهجرة  موقع  انهار 
دونالد ترامب في أنتخابات الرئاسة، بسبب العدد 
لم  الذين  االمريكيني  من  املوقع  زوار  من  الكبير 
أنهم سيتركون  قالوا  والذين  ترامب،  فوز  يتصوروا 
منهم  العديد  قام  وقد  فوزه.  حالة  في  أمريكا 
بالبحث في املوقع عن معلومات  عن طرق األنتقال 
حدث  قد  الشئ  وهذا  املوقع،  أنهار  ولذا  كندا  الي 
الناخبني  صوت  عندما  سابق  وقت  في  ايضا 
البريطانيون بشكل غير متوقع علي مغادرة االحتد 
االوربي، وقال محامي الهجرة ستيفن مورنيس من 
فانكوفر أنه تلقي العديد من املكاملات التليفونية 
الراغبني في  األمريكيني  األلكترونية من  والرسائل 
االنتقال  ولكن  كندا.  الي  الهجرة  كيفية  معرفة 
الي كندا ليس سهل مالم يكن لدي الفرد وظيفة

بتهنئة  ترودو«،  »جاسنت  كندا،  وزراء  رئيس  قام 
في  ترامب  دونالد  املنتخب  االمريكي  الرئيس 
وحتدث  نوفمبر.   ٩ االربعاء  يوم  تليفونية  مكاملة 
املشترك  االهتمام  ذات  اجملاالت  بعض  في  االثنان 
أقرب  في  كندا  لزيارة  ترامب  دونالد  ترودو  ودعا   ،
فرصة، وكذلك دعا ترامب ترودو لزيارة واشنطن، 
تدل  انها  املكاملة  هذه  عن  ترودو،  جاسنت  وقال 
علي بداية  لعالقة قوية بناءة بني البلدين. ومن 
رئيس  بها  يقوم  زيارة  أول  أن   املتبعة  التقاليد 
الي كندا.  املتحدة للخارج تكون  للواليات  جديد 
دونالد  فوز  عقب  ترودو  جاسنت  أصدره  بيان  وفي 
ترامب في اإلنتخابات قال انه سيعمل مع االدارة 
ترامب  مع  العمل  الي  تتطلع  كندا  وأن  اجلديدة، 
السنوات  في  االمريكي  والكوجنرس  وادارته 

القادمة.
وشريك  قريب  صديق  لكند  ليس  أن  أيضا  وقال 
وأن   ، االمريكية  املتحدة  الواليات  مثل  وحليف 
وأحالم  وآمال  قيم  علي  تقوم  بينهما  العالقات 
مشتركة ، وسوف نعمل دائماً معاً فنحن أقوياء 
بعضنا  ونحترم  البعض  لبعضنا  نستمع  ألننا 

البعض.   

جاسنت ترودو يهنئ دونالد ترامب علي 
فوزه في االنتخابات ويدعوه لزيارة كندا
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مسيرة من مئات املتظاهرين ضد ترامب في تورنتو

مديرة مدرسة في ماركهام 
تعتذر عن مشاركتها لفيديو ضد املسلمني

من  عدد  عن  عامة  مدرسة  مديرة  أعتذرت 
العام  للمسلمني  املناهضة  واالراء  املشاركات 
ونشرت  الفيسبوك  في  صفحتها  علي  املاضي 
إدارة  مجلس   ( موقع  علي  بيان  املدرسة  مديرة 
أنا   « فيه  تقول  كتبت   ) يورك  منطقة  مدارس 
للتأكد  املسؤولية  وأقبل  تصرف  أي  عن  أعتذر 
إن  أعرف  التفكير  وبعد  منها  سأتعلم  أني  من 
أن  يجب  ال  املتحيزة  واالراء  التعليقات  مشاركة 
حتدث من البداية » وجاء االعتذار هذا عبر االنترنت 
من  شكوي  تقدمي  من  شهرين  من  أكثر  بعد 
لطالبة  والد  وقال  املشاركات  هذه  ضد  البعض 
املديرة  اعتذار  »أن  أسمة  ذكر  رفض  املدرسة  في 
الصحيح  االجتاه  في  خطوة  وهو  جيدة  بداية  هو 

ولكن االعتذار يجب أن يكون في حوار بني املديرة 
أن أعرف ما هي اخلطوات  أريد  االمور وقال  واولياء 
التالية التي ستتخذ ألصالح العالقة بني الطرفني 
لم  اننا  واعتقد   %100 مرتاحني  لسنا  نحن  وقال 
عضو  القسام  عباس  وقال  بعد«،  بالراحة  نشعر 
يعمل  انه  املسلمني  للكنديني  القومي  اجمللس 
مع اولياء االمور في منطقة يورك وهناك العديد 
ادارة  من عالمات االستفهام حول حتقيق مجلس 
مدارس منطقة يورك مع مديرة املدرسة ، وماهي 
العواقب التي تواجهها املديرة ؟ وملاذا ال تزال تعمل 
منطقة  مدارس  ادارة  مجلس  اجتمع  وقد  هذا  ؟ 
هنتر  معتز  املقاطعة  في  التعليم  وزير  مع  يورك 

لبحث هذا املوضوع

زعيم الطائفة االحمدية: كالم ترامب 
عن املسلمني كان تكتيك حلملته 

اإلنتخابية 

بعد جولته في كندا ملدة ستة أسابيع  لتعزيز السالم 
في  كندا  وزراء  رئيس  مع  واجتماعه  التطرف   وإدانة 
وقت سابق من هذا الشهر ، وقبل مغادرته، قال زعيم 
هناك  أن  يعتقد  ال  أنه  املسلمة  االحمدية  الطائفة 
بعد  امريكا  في  املسلمني  علي  اخلوف  من  شئ  أي 
كان  املسلمني  عن  كالمه  ألن  ترامب  دونالد  انتخاب 
مجرد تكتيك حلملته االنتخابية ، وقال أنه متاكد مما 
يقول وأنه غير رأيه السابق حيث انه قال في مقابلة 
الشهر  جرت  سي«،  بي  »سي  انباء  مع  تليفزيونية 
املاضي أنه يخشي موقف ترامب من املسلمني والذي 
قد يؤدي الي حرب أهلية في الواليات املتحدة ، ولكنه 
وأن   ، ينبغي  مما  أكثر  املسلمني خائفون  أن  األن  يقول 

ترامب لن ينفذ ما قاله أبداً.

أستطالع للرأي يُظهر 
إنخفاض شعبية »كاثلني 
وين« واحلزب الليبرالي في 

أونتاريو 

أظهر أستطالع للرأي حديث أنخفاض شعبية »كاثلني 
رئيسة  وبينما تستمر شعبية   ، الليبرالي  وين«، واحلزب 
منذ  مرة  ألول  فانه  التدهور  في  أونتاريو  مقاطعة  وزراء 
وال  االول  املركز  الليبرالي  احلزب  يتصدر  ال  طويل  وقت 
الثاني حسب رأي املشاركني في االستطالع ، وكان هناك 
والتي  احلالية  للحكومة  اجليدة  االخبار  القليل جدا من 
قد تسوء عندما تظهر نتائج االتهامات االخيرة ملوظفي 
كيتو  وقالت   ، الصحف  عناوين  احتلت  والتي  احلزب 
إذا  انه  واالستطالعات   البحوث  شركة  رئيسة  ماجي 
أجريت أنتخابات اليوم سيأتي احلزب الليبرالي في املركز 
اجلديد  الدميقراطي  واحلزب  احملافظني  الثالث خلف حزب 
في  املشاركني  من   %٦7 فإن  وين  لكاثلني  وبالنسبة   ،
االستطالع ال يوافقون علي العمل الذي تقوم به رئيسة 
الوزراء و 58% يريدونها أن تستقيل ، وال تزال أندريا هورث 
أونتاريو هي االكثر  زعيمة احلزب الدميقراطي اجلديد في 
شعبية وجاء باتريك براون زعيم حزب احملافظني التقدمي 

في أونتاريو في املرتبة الثانية

سار مئات من املتظاهرين في وسط مدينة تورنتو يوم االحد 13 نوفمبر وحملوا الفتات كتب عليها ) أجعلوا 
الي  واجتهوا  تورنتو  مدينة  قاعة  خارج  فيليبس  ناثان  ساحة  في  املتظاهرون  وجتمع   ) يخافون  العنصريون 
القنصلية االمريكية يرددون هتاف »تخلصوا من ترامب«، وقالت واحدة من املشاركات في املظاهرة ان هذه 
هنا  نحن  وقالت  ترامب  يعارضون سياسة  الذين  العالم  في  احلسنة  النوايا  ذوي  للناس  رسالة  املسيرة هي 
ميرا  وقالت  معكم.  نحن  لهم  ولنقول   ، املتحدة  الواليات  في  يتظاهرون  الذين  اولئك  جميع  مع  لنتضامن 
احلسني، وهي واحدة من الذين نظموا املسيرة انها تشعر بالقلق من ان تنعكس االنتخابات االمريكية علي 
السياسة الكندية ،هذا وقد قامت العديد من املظاهرات ضد ترامب في عدد من الواليات االمريكية لليوم 

اخلامس علي التوالي.

مونتريال   مدينة  عمدة  وقف 
رئيس  جانب  الي  كوديير  دينيس 
مسألة  في  مونتريال  شرطة 
لهواتف  الشرطة  مراقبة 
إن  العمدة  وقال  الصحفيني، 
شرطة  رئيس  استقالة  طلب 
حتقيق  أجراء  بدون  مونتريال 
سيكون مبثابة  أعدام علي امللئ. 
وقد ذكرت الصحافة أن الشرطة 
قضائي  أمر  علي  حصلت  قد 
املكاملات  ومراقبة  باالستماع 
التليفونية الثنني من الصحفيني 

، وقال رئيس الشرطة  أن ادارة الشرطة أستمعت فقط لهواتف ضباط الشرطة الذين هم قيد التحقيق في 
بعض اجلرائم ولالفراد الذين حتدثوا معهم من الصحفيني ، وقال العمدة أنه بأسم املدينة قد طلب من خبير 
قضائي قانوني التحقيق في أدعاءات مراقبة هواتف الصحفيني ولكنه لم يطلب من رئيس الشرطة التنحي. 
وأضاف العمدة أن الصحفيني يجب أن يحموا املصادر التي يأخذون منها املعلومات وهذا جزء من الدميقراطية 
ولكننا نعيش أيضا في مجتمع يقوم علي القوانني ولكن ال يعني هذا أن نعدم الناس في اماكن عامة ، وال نريد 
أن ندين أحد بدون التحقق من االدلة. هذا وقد أعلنت حكومة كيبيك انها ستعقد حتقيقا في مسألة مراقبة 
الصحفيني بعد أن اعترفت شرطة مونتريال وكيبيك بانهم راقبوا بعض الصحفيني وسجلوا مكاملتهم علي 
هواتفهم احملمولة، وقد بررت هذا التصرف بانها تريد أن تعرف ما هي املعلومات التي حصل عليها الصحفيني 

من  رجال الشرطة املتهمني في قضايا معينة

عمدة مدينة مونتريال يساند رئيس 

شرطة املدينة في مراقبة هواتف الصحفيني 
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ملاذ� يحتاج �لرجل �مر�أة ذكية ؟

الفاتنة شديدة  باملرأة  الرجل لفترة طويلة  يعجب 
اجلمال لكن صعب أن يتطور هذا اإلعجاب إلى حب 
خاصة إذا كانت هذه اجلميلة غير قادرة على لفت 
كوني  لذلك   ، نحوها  تركيزه  كل  وحتويل  انتباهه 
لفت  إلى  احلاجة  دون  عنك  يبحث  واتركيه  ذكية 

انتباهه بالطرق السخيفة.
السذاجة

أكثر ما يكرهه الرجل تلك املرأة الساذجة التي ال 
باحلديث  فتنفرد  اإلصغاء،  وآداب  احلوار  لغة  تتقن 
رغبته  تثير  ال  تافهة  مواضيع  عن  طويلة  لفترات 
في اإلنتباه إليها أو التركيز معها لتجده مشغوال 
جريئة  امرأة  كوني  لذلك  الوقت.  طوال  بهاتفه 
وحدثيه في كل املواضيع وأحسني اإلصغاء فالرجل 
األوقات  إختيار  حتسن  التي  الهادئة  املرأة  يعشق 
املواضيع  وطرح  أفكارها  عن  للتحدث  املناسبة 

اجلدية.
الذكاء

هاتفه  تفتكي  وال  إليك  االستماع  على  جتبريه  ال 
تصرفاتك،  ومراقبة  إليك  النظر  على  حلثه  بقوة 
فغالبا ما تكون هذه التصرفات الصبيانية املتهورة 
لذلك  الزوجية،  املشاكل  من  العديد  وراء  سببا 

خططي وفكري مرتني قبل الكالم.
التعبير باليدين أثناء احلوار

ما  موضوع  في  احلديث  عن  املرأة  تعجز  عندما 
الطريقة  هذه  بأن  منها  اعتقادا  يديها  تستعمل 
جتنبي  لذلك  العجز،  هذا  جتاوز  على  ستساعدها 
هذه  مثل  في  بالصمت  وحتلي  التصرفات  هذه 

احلاالت.
خاطبي عقله

املرأة الذكية هي املرأة التي جتيد التحدث إلى عقل 
النساء  من  النوعية  هذه  تفوز  ما  وغالبا  زوجها 

بأسر قلوب الرجال واالستمرار معهم.
اجلرأة

أو  السياسية  القضايا  مناقشة  في  تترددي  ال 
برامجه  كل  معه  وتابعي  زوجك  مع  الفكرية 

املفضلة وشاركيه كل ما ميكن أن يفكر فيه.

أغلب األمهات يراودهن جلم  اجتهاد أبنائها داخل 
أحسن  على  املنزلية  بواجباته  واهتمامه  املدرسة 
توفير  علينا  األهداف  هذه  لتحقيق  ولكن  وجه 
السابقة  الدراسات  من  واالستفادة  املالئم  املناخ 
ثرية  ثقافة  لتكوين  والتعليم  التربية  مجال  في 
وفي  مكان  كل  في  متميزين  أطفالنا  من  جتعل 
هذه املسألة نعرض أهم النصائح لتفادي تقاعس 

األوالد في حل واجباتهم املدرسية.
أثبتت الدراسات احلديثة حول سلوك األطفال عند 
حل الفروض املنزلية تواكلهم على آبائهم نتيجة 
األبناء  مساعدة  بعدم  اخلبراء  وينصح  تكاسلهم 
أو لتبسيط املفاهيم واملعلومات  إال عند الضرورة 
على نحو يضمن اكتسابهم املعارف من خالل أداء 
أو  التلفاز  تشغيل  بعدم  ينصح  كما  واجباتهم، 
األوالد على  الدراسة ملساعدة  أيام  احلاسوب خالل 
السماح  ننسى  وال  لدروسهم  واالنتباه  التركيز 
لهم بأوقات الترفيه وتكون خاصة في أيام العطلة 
من  معني  زمن  حتديد  إلى  باإلضافة  األسبوعية، 
قدرة  مراعاة  مع  اليومية  للدراسة  األولياء  طرف 
املعلومات، فلكل  واستيعاب  الفهم  الصغار على 

مراعاة ساعات  مع  التركيز  من  درجة  فترة عمرية 
بعد  الدراسة  على  التلميذ  قدرة  فمثال  الدراسات 
املدرسة تكون ضعيفة فنوفر  العودة مباشرة من 
واجباته  إمتام  على  ثم نشجعه  الالزمة  الراحة  له 

املدرسية.
ويساهم التعاطف وسماع مشاكل األطفال حول 
على  حتفزهم  معنوية  حلمة  بعث  في  الدراسة 
فمثال  الدراسة،  في  والتفوق  اجلهد  من  مزيد  بذل 
الدراسة  ساعات  كثرة  من  يتذمرون  األوالد  أغلب 
فتقف األم لصفهم مع النصح واإلرشاد لتنظيم 
ناجعة  وسيلة  املنزلية  الواجبات  وتبقى  أوقاتهم. 
في حتسني مردودية أبنائنا إال أن دور اآلباء أيضا مهم 

خاصة مع توفير املناخ املالئم لنجاح قرة أعيننا.

قلة  أن  نازميي من  رامني  األملاني  العظام  حذر جراح 
جانب  إلى  املفاصل،  بتآكل  باإلصابة  تهدد  احلركة 
في  والتقدم  الوراثي  العامل  مثل  أخرى،  عوامل 
الروماتيزم  مثل  األمراض،  وبعض  والبدانة  العمر 

وهشاشة العظام.
تهاجم  املفاصل  تآكل  متاعب  أن  نازميي  وأوضح 
الركبة والورك بصفة خاصة، وهي تظهر في صورة 
عليهما  التحميل  عند  والورك  الركبة  في  آالم 
ثم  الفراش  من  النهوض  بعد  املفاصل  وتيبس 
باإلضافة  الوقت،  من  فترة  بعد  استعادة حركيتها 
الركبة  فرد مفصل  احلركة، مثل صعوبة  إلى قيود 
بشكل كامل. وأشار جراح العظام األملاني إلى أنه 

ميكن  ولكن  املفاصل،  تآكل  من  الشفاء  ميكن  ال 
بدايته  في  التآكل  وإيقاف  املتاعب  من  التخفيف 
امليل  وليس  احلركية،  األنشطة  ممارسة  خالل  من 
ممارسة  ينبغي  حيث  شائع،  هو  ما  بخالف  للراحة 
لهذا  اخملصصة  الطبيعي  العالج  متارين  بعض 
الغرض والرياضات الصديقة للمفاصل مثل ركوب 
تقوية  بهدف  وذلك  والسباحة،  الهوائية  الدراجات 

املفصل املصاب، باإلضافة إلى إنقاص الوزن.
واجلل.  واملراهم  املسكنات  إلى  اللجوء  ميكن  كما 
وفي املراحل املتقدمة، التي يشعر فيها املريض بآالم 
شديدة مع فقدان القدرة على احلركة، يتم اخلضوع 

للجراحة الستبدال املفصل.

�حذري......تاآكل �ملفا�صل من قلة �حلركة

خطو�ت ت�صجيع �بنك على �لقيام بو�جباته

�أ�صر�ر �ل�صحة �لتى ال يعلمها �لكثريين

ذكرت مجلة »فرويندين« األملانية أن الساونا 
أنها  واجلمال، حيث  الصحة  مبثابة سر  تعد 
ناحية  من  األمراض  من  الوقاية  في  تساعد 
أخرى،  ناحية  من  البشرة  وتقاوم شيخوخة 
النفس.  على  اإليجابي  تأثيرها  عن  فضالً 
اإلنترنت  على  موقعها  في  اجمللة  وأوضحت 
الزيارة املنتظمة حلمامات الساونا تعمل  أن 
على تقوية جهاز املناعة على املدى الطويل، 
مما يتمتع بتأثير مضاد للفيروسات. وتساعد 
اليدين  برودة  الساونا في مواجهة  حمامات 
حتسني  على  تعمل  أنها  حيث  والقدمني، 
واحلرارة.  البرودة  حتمل  على  اجلسم  قدرة 

الدم في  أنها تعمل على حتسني تدفق  البشرة، حيث  وتسهم حمامات الساونا أيضاً في جتديد شباب 
بالدموية واحليوية  البشرة مشدودة وتتمتع مبظهر مفعم  بالرطوبة، ومن ثم تبدو  البشرة  األوعية ومتد 
وملمس ناعم وأملس. وباإلضافة إلى ذلك، تعد الساونا سالحاً فعاالً للقضاء على التوتر النفسي والشد 
العضلي والصداع، وذلك بفضل قدرتها على خفض ضغط الدم وتوسيع األوعية الدموية، مما يساعد على 

الشعور باالسترخاء  والهدوء النفسي.
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هذا احلدث الهام بكاتدرائية القديس مرقس الرسول مباركهام 
) Steels & Warden تقاطع شارعي ( 

حتت إشراف قائد فريق األجراس بالكنيسة : م. جناتي بنايوتي

الفرق املشاركة
    St. Mark›s Coptic Orthodox Church, Scarborough

    Knox United Church, Agincourt
    Scarborough Chinese Alliance Church

    St. John›s York Mills Anglican Church, North York
    Bells of Bowmanville

    Jubilate Junior from Trinity United Church, Cobourg
    Heather Nicholson – Hand Bell Solo

The event will consist of:  3 massed pieces performed by all choirs,
An individual performance by each participating choir,

A handbell solo , And sing along

ألول مرة بالكنيسة القبطية في كندا
6 فرق أجراس في إحتفاالت الكريسماس لهذا العام

نـدعوكم

األحد 4 ديسمبر 

للخروج والتصويت للمرشحة املصرية 

غــــادة مـــلك
لتكون مرشحة حزب احملافظني التقدمي عن دائرة 

ستريتفيل مبسيسوجا

في إنتخابات برملان أونتاريو القادمة

الرجاء من كل أعضاء احلزب واملقيمني 

بالدائرة اإلنتخابية املشاركة والتصويت 

لنحقق حلم وصول أول مصري لبرملان 

مقاطعة كندية
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عن  مطوالً  مقاالً  عطوان«،  الباري  »عبد  الكاتب  كتب 
املُنتخب،  األمريكي  الرئيس  فوز  واخلاسرين من  الرابحني 

»دونالد ترامب«، قال فيه: 
واحملليني  الكتاب  معظم  فيه  يقع  الذي  الكبير  اخلطأ 
الرئيس  سياسات  على  التركيز  هو  واألجانب،  العرب 
بالشؤون  املتعلقة  ترامب  دونالد  اجلديد  األمريكي 
حقق  انه  وهي  أساسية،  حقيقة  وتناسي  اخلارجية، 
االمريكية  تركيزه على لقضايا  الكبرى بسبب  املفاجأة 
الداخلية، والهجرة، والوظائف منها على وجه اخلصوص، 
بالدرجة  األمريكي  الداخل  على  سيركز  انه  يعني  مما 
األولى، الن إعادة بناء أمريكا من الداخل هو الذي سيعيد 
وخططه  رأيه  حسب  اخلارج،  في  وعظمتها  قوتها 

املستقبلية.
نفسه،  املعيار  ضوء  وعلى  ننفي،  ال  تقدم  ما  كل  رغم 
في  أمريكية  خارجية  لسياسة  عريضة  خطوط  وجود 
العهد األمريكي اجلديد، ولو مرحلية، ميكن من خالل تأمل 
واخلاسرين  للرابحني  العريضة، رسم خريطة  خطوطها 
مع التأكيد بأن معظم مرتكزات سياسة حكومة باراك 

أوباما ستشهد تغييرا جذريا في املرحلة املقبلة. 
لو بدأنا بالرابحني، فإن الرئيسني الروسي فالدميير بوتني، 
والسوري بشار األسد، هما ابرزهم، فالرئيس ترامب يكن 
اعجابا واحتراما كبيرين لنظيره الروسي، ويرى انه يقاتل 
معه،  سيقاتلهم  ولذلك  سورية،  في  “اجلهاديني”  ضد 
ويقف في خندقه، ولن يقاتل الرئيس األسد بل “الدولة 
اإلسالمية”، ورفض الرئيس ترامب ادانة الهجوم الروسي 

في حلب او غيرها.
و”الفصائل  اإلسالمية”  “الدولة  ضد  روسيا  مع  والقتال 
اجلهادية” األخرى، هو قتال مع الرئيس األسد أيضا، وليس 
شرعية  اكثر  وضع  في  األخير  يجعل  الذي  االمر  ضده، 
واستقرارا في نظر اإلدارة االمريكية اجلديدة، وكان الفتا 
ان الرئيس ترامب الذي عارض إحتالل العراق وتدخل حزب 
الدميقراطية  “تصدير”  يريد  ال  انه  أكد  ليبيا،  في  الناتو 
وهذا  األوسط،  الشرق  في  األنظمة  وتغيير  االمريكية، 

على  او  بينها،  من  عديدة  أنظمة  مصلحة  في  يصب 
رأسها، النظام السوري.

السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  يكون  ورمبا 
ترامب  فالرئيس  الرابحني،  نادي  في  األعضاء  اقوى  من 
اجتماعات  هامش  على  به  لقائه  اثناء  له  احتراما  ابدى 
العالقة مع  بتعزيز  املتحدة، ووعد  العامة لألمم  اجلمعية 
مصر في حال فوزه، واننتقد سياسة إدارة أوباما في دعم 

حركة “االخوان املسلمني”.
اما اذا تناولنا احلديث عن ايران فانها في معسكر الرابحني 
الرابحني النها  واخلاسرين معا، فهي تقف في معسكر 
اليه  مييل  الذي  السوري،  الروسي  التحالف  الى  تنتمي 
ولكن  والعراقي،  السوري  امللفني  في  ودعمه  ترامب،  
النووي،  اإليراني  االتفاق  بنود في  تعديل  ترامب  اذا حاول 
سيضعه  فهذا  االنتخابية  حملته  في  تعهد  مثلما 
ذلك  نستبعد  ولكننا  ايران،  مع  مباشرة  مواجهة  في 
ان  كما  يطبقونه،  املرشحون  به  يعد  ما  كل  ليس  النه 
ايران  بني  اتفاق  وامنا هو  إيرانيا  أمريكيا  اتفاقا  ليس  هذا 
والدول الست العظمى اعتمدته األمم املتحدة، وتعديله، 
او الغاءه، رمبا يخدم ايران ويرفع القيود عنها، حيث تقوم 

قد  وهذا  نووية،  أسلحة  وإنتاج  بالتخصيب  عليه  بالرد 
يؤدي الى مواجهة عسكرية، ال نعتقد ان ترامب يريدها.

الصني كان غير واضح، فبينما جتنب  ترامب من  موقف 
اعتراضا  ابدى  انه  اال  لها،  مباشرة  انتقادات  أي  توجيه 
ولوح  االمريكية،  لألسواق  بضائعها  اغراق  على  قويا 
هذه  منافسة  لتقليص  “احلماية”  سالح  باستخدام 
ضرائب  فرض  خالل  من  االمريكية  لنظيراتها  البضائع 

عليها حتى لو تعارض ذلك مع اتفاقيات التجارة احلرة.
فإن  احملتملني،  اخلاسرين  معسكر  الى  انتقلنا  اذا  اما 
تكون  قد  معا  واملسلحة  املعتدلة  السورية  املعارضة 
لها،  الداعم  العربي  والتحالف  املعارضة  فهذه  ابرزهم، 
وتسلم  وادارته،  أوباما  الرئيس  لذهاب  األيام  يعدان  كانا 
الرئيس األمريكي اجلديد ملهامه، وسط شبه اكيد بأنه 
سيكون السيدة هيالري كلينتون، التي توعدت بتسليح 
هذه املعارضة بأسلحة نوعية متقدمة، وإقامة مناطق 
األسد  الرئيس  السقاط  متهيدا  سورية،  في  جوي  حظر 
ونظامه، ولكن فوز ترامب غير املتوقع بدد كل هذه اآلمال 
ويَّتم هذه املعارضة، وقضى على معظم آمالها، وأعطى 
سوري  روسي  امريكي  حتالف  لتشكيل  اخضر  ضوءا 

للقضاء عليها.
السيدة  فوز  تفضل  كانت  السعودية  العربية  اململكة 
النها  ضررا،  األقل  بل  األفضل  النها  ليس  كلينتون، 
خليجية  ولدول  لها  يكن  ال  املنتخب  الرئيس  ان  تدرك 
أخرى الكثير من الود، رغم كلمات اجملاملة التي تبادلها 
بينهما،  جرت  التي  املكاملة  في  السعودي  العاهل  مع 
الشهيرة  مقابلته  في  وصفها  أوباما  الرئيس  كان  فاذا 
ظهر  على  مجانيا  ركوبا  تريد  بأنها  “اتالنتيك”  جمللة 
رجعي  وبأثر  تدفع  ان  يريدها  ترامب  الرئيس  فإن  أمريكا، 
فال  بها،  متتعت  أمريكية  حماية  الي  مالية  تعويضات 
ذلك  من  واألخطر  اليوم،  بعد  مجاني  ركوب  وال  حماية، 

الذي  “جيستا”،  لقانون  املتحمسني  اكثر  من  ترامب  ان 
يحرض األمريكيني املتضررين من تفجيرات احلادي عشر 
على  واحلصول  السعودية،  مقاضاة  على  سبتمبر  من 

تعويضات مالية كبيرة.
ويظل من الصعب علينا تصنيف كل من الفلسطينيني 
ومواقفه،  ترامب  تصريحات  حسب  واإلسرائيليني 
فقد  اخلاسرين،  او  الرابحني  معسكري  في  ووضعهما 
احملتلة،  القدس  الى  االمريكية  السفارة  بنقل  تعهد 
واوحى بأنه سيتبنى سياسة حيادية في الصراع العربي 
دور  أي  هناك  يكن  ولم  نفسه،  الوقت  في  اإلسرائيلي 
أي  على  يحصل  ولم  فوزه،  في  )ايباك(  اليهودي  للوبي 
ولكن  االنتخابية،  حلملته  دعما  غيره  او  منه  تبرعات 
االمريكية،  اإلدارات  لكل  االوثق  احلليف  إسرائيل  تظل 
حلق  وما  اليهود  جتاه  الغربية  الذنب  عقدة  من  انطالقا 
بهم من اذى حتت حكم النازي في املانيا، ولذلك منيل الى 
قبيل  من  اخلاسرين  معسكر  في  الفلسطينيني  وضع 

االحتياط.
ال جنادل مطلقا في صحة املقولة التي تؤكد ان العرب 
االنتخابات  املراهنة على  ان يكفوا عن  واملسلمني يجب 
االمريكية ونتائجها، ويعتمدوا على انفسهم، ولكن رمبا 
تكون هذه املقولة اكثر منطقية في زمن كنا منلك فيه 
العراق القوي، وسورية القوية، ومصر عبد الناصر، وجزائر 
هواري بومدين، وسعودية فيصل بن عبد العزيز، وامارات 
الشيخ زايد، اما اآلن، وفي ظل حالة االنهيار العربي، باتت 

الصورة مؤملة.
لن نتفائل كثيرا بوصول ترامب الى سدة الرئاسة حتى 
ال نصاب بخيبة امل الحقا، ولكن ال منلك خيارات أخرى 
غير ذلك، و”الغارق يتعلق بقشة”، مثلما يقول املثل، وما 
علينا اال االنتظار، فالرجل لم يجلس على كرسي العرش 

األمريكي بعد.

أضواء علي فوز ترامب برئاسة الواليات املتحدة األمريكية

السيسي واألسد وبوتني أبرز الرابحني ..  املعارضة السورية والسعودية والصني أبرز اخلاسرين

بالتفكير،  األمارة  نفسي  حدثتني 
عن أسباب اإلختفاء املريب للسكر 
لعبة  جتيد  نفسي  وألن  العجيب. 
أبو  عن  وراثة  واجليم،  السني 
فقد  عنه،  العقل  رضى  العريف، 
اكتفي  أسباب،  عدة  إلى  توصلت 
منها بثالث أسباب: دينية، ووطنية، 
»القناعة  هدى  على  وإجتماعية. 

كنز ال يفنى«!
التي  الدينية،  الفتاوي  أكثر  فما 
التعبير  وحُتّرم،  وجُتّرم،  تُدين، 

الشعبي القائل: »يأكل األرز مع املالئكة«، ليس 
ألن في هذا التعبير جهل وكذب ـ فحسب ـ؛ ألن 
وإمّنا  تشرب.  وال  تأكل  ال  واألرواح  أرواح،  املالئكة 
ولو  ـ  ترتفع مقاماً  التي  باملالئكة  ألنه سخرية 

قليالً ـ عن اإلنسان!
   وألن هذا التعبير: »يأكل األرز مع املالئكة«، من 
منع  الضروري  من  أصبح  فقد  القول؛  ُمحّرمات 
السكر، عن األرز ـ وقبله ألبان األطفال ـ، ؛ حتى 
اللذيذ،  اخلليط  هذا  صنع  من  الناس  يتمكن  ال 

الذي يؤذي مشاعر املالئكة!

ذاته، يطلقه  التعبير،  أن هذا  كما 
العميق  النوم  على  النشطاء 
من  كثير  اجتاح  الذي  الهانيء، 
الذين  البيروقراطيني،  املوظفني 
في  والنوم  بالكسل،  يتلذذون 
العمل،  دوالب  ووقف  العسل، 
وبناء  للنهوض،  ضدهم،  احتجاجاً 
األطفال  أن  يفوتنا،  وال  الوطن!  
إلى  يحبون السكر، وأنهم يرمزون 
أن  لوطننا  نريد  ال  ونحن  النمو، 
من  بل  النامية،  الدول  من  يكون 
على  لزاماً  كان  لذلك  الكبرى،  الدول  مصاف 

القوى الثورية، حرمان السوق من وجه السكر!
فقد  اإلجتماعي،  اجلانب  على  الشر،  قوى  أما 
املصري من  ـ، حرمان  السكر  اختفاء  ـ في  رأت 
مزاجه  يصبح  حتى  والقهوة،  الشاي  شرب 
سيئاً وعصبياً، فترتفع االحتجاجات، ويقضيها 

الشعب، بعد ذلك، ثورة في ثورة، وخراب يا بلد!
   ومع ذلك، فنحن شعب ال ينحني أمام األزمات 
فسيأتي،  السكر،  طعم  ذهب  فإن  املفتعلة،  

حتماً، مرض السكر!

اإلختفاء املريب للسكر العجيب!
بقلم: عـادل عطيـة
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�لبنك �لدوىل : �لكو�رث �لطبيعية تت�صبب فى خ�صائر 520 

مليار دوالر يف �ل�صنة

أعلن البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية تتسبب بخسائر تقارب 520 مليار دوالر في السنة، وتدفع 26 مليون شخص 
الى الفقر، في تقرير نشر على هامش مؤمتر األطراف املنعقد في مراكش باملغرب

 وأوضح البنك الدولي أن هذه التقديرات للخسائر تزيد بـ%60 عن تقديرات االمم املتحدة، موضحا أنه أخذ في أرقامه 
باألضرار التي يتكبدها األكثر فقرا

��صتمر�ر معركة حترير 

�ملو�صل وهزمية فادحة 

لـ«د�ع�ش«

أعلن املتحدث باسم البنتاجون أن معركة املوصل حتتاج إلي 
بعض الوقت للتخلص من تنظيم الدولة اإلسالمية وإعالن 
حترير مدينة املوصل بالكامل، وتستمر معركة حترير املوصل 

وسط دعم دولي وتأييد من احلكومة العراقية احلالية.  وقد أكد علي أن الواليات املتحدة علي أمت االستعداد ملساعدة 
العراق مبينا أن 5 أالف جندي أمريكي في العراق يقدمون الدعم، وأوضح أن مروحيات األباتشى ستشارك إذا احتاجها 
القوات  أن  تؤكد  املؤشرات  أن  وقال  العراقيني  القادة  مبوافقة  مرتبطة  األمريكان  اجلنود  ومشاركة  العراقيني،  القادة 
الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أن هزمية  البرنامج املعد مسبقا للمعركة. ومن جانبه أعلن  العراقية متقدمة علي 
داعش في املوصل حتمية وأن حماية املدنيني هي الهدف األساسي للقوات املسلحة العراقية، وقد دعا سيادته األمم 

املتحدة ملضاعفة املساعدات للنازحني.
 وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أن املعارك حققت نتائج جيدة معلنا عن تطهير أكثر من 200 كلم 
مربع وصرح أنه من الصعب حتديد وقت ملعركة املوصل، وطمأن بارزاني أهالي املوصل باحلفاظ علي أمنهم وممتلكاتهم، 

وشدد في حديثة علي أهمية التفاهم بني بغداد وأنقرة.

جمدي يعقوب يعيد قلب �لر�صيع »هادي« ملكانه 

بجر�حة نادرة ..و�الأم: �أنقذت حياة �بني

أجرى اجلراح العاملي د. مجدي يعقوب، جراحة لقلب الطفل الرضيع هادي والذي كان يعاني من حالة نادرة، إذ كان قلبه 
خارج القفص الصدري.  من جانبها قالت والدة الطفل هادي: »الفرحة مش سايعاني.. مكانش عندي أمل خالص إن 
هادي هيعيش بس احلمدهلل د. مجدي يعقوب أنقذ حياة ابني«.  موضحة أن د. مجدي يعقوب تابع حالة الطفل بنفسه 
وقام بإجراء التحاليل واإلشاعات املطلوبة ومتت العملية خالل أيام من استقبال الطفل.  وتابعت، »دلوقتي عندي أمل 

أنه هيعيش طبيعي، وبقدر ألبسه بنطلونات عادي وأشيله زي األمهات«. 

اأخبـــــــــار 14
م�صر تت�صلم �لدفعة �الأوىل من �لقر�ش، و�صندوق �لنقد 

ي�صرتط ت�صديد م�صتحقات �صركات �لبرتول

تسلم البنك املركزي املصري 2.75 مليار دوالر من صندوق النقد الدولي، وميثل هذا املبلغ الشريحة األولى من قرض 
الصندوق البالغ 12 مليار دوالر. وقال محافظ البنك املركزي طارق عامر،إن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطي 
البنك من العملة األجنبية إلى 23.5 مليار دوالر. وتعاني مصر شحا في احتياطيها من النقد األجنبي دفعها لتحرير 
سعر صرف عملتها احمللية وتخفيض دعم الوقود. وكان اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه 
في وقت سابق علي قرض ملصر بقيمة 12 مليار دوالر. وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له إن موافقته جاءت »لدعم 
برنامج االصالح االقتصادي الذي وضعته السلطات املصرية«. وقال البيان إن البرنامج املصري يهدف إلي »وضع عجز 
املوازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير احلماية حملدودي الدخل. وبعيد موافقة صندوق 
النقد على القرض، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي ملصر من سلبي إلي مستقر. ومن جانبها 
كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، عن أن من بني شروط صندوق النقد الدولي قبل املوافقة على إقراض مصر 12 
مليار دوالر، التزام احلكومة بسداد مستحقات شركات البترول األجنبية. وبلغت مستحقات الشركاء األجانب 3.6 
مليار دوالر بنهاية شهر سبتمبر املاضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق املال. وكانت شركة دانة غاز اإلماراتية، 
2017، في حال عدم سداد مصر  إنها ستراجع خططها االستثمارية في مصر خالل عام  قالت قبل نحو أسبوع، 
املستحقات املتأخرة عليها. وقالت السفارة في بيانها إن مشاركة املمثل البريطاني في الصندوق »قادت للتركيز 
على ضمان احلماية االجتماعية واالحتواء، وخلق مناخ إيجابي لالستثمار كوقود أساسي لالقتصاد املصري على املدى 
الطويل«. وأضافت أن اململكة املتحدة لعبت دورا »حيويا« في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك 

فعال في التمويل.

رو�صيا ت�صحب توقيعها من »�جلنائية �لدولية«

أعلنت روسيا، سحب توقيعها على نظام روما، املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية، مؤكدة أن احملكمة »فشلت في 
تلبية تطلعات اجملتمع الدولي. ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية، 
التي تأسست للنظر في جرائم حرب,  وأعلنت اخلارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عمال بأوامر الرئيس 

فالدميير بوتن.

�لنق�ش �مل�صرية تلغي حكم �إعد�م مر�صي وتوؤيد �إخالء 

�صبيل جمال وعالء مبارك

إخوانية  وقيادات  املعزول محمد مرسي  املصري  الرئيس  الصادر ضد  اإلعدام  بالغي حكم  قضت محكمة مصرية 
الرئيس األسبق حسني مبارك )جمال وعالء(  بتأييد إخالء سبيل جنلي  في قضية «اقتحام السجون»، كما قضت 
في قضية «القصور الرئاسية.  وقضت محكمة النقض بقبول الطعن املقدم من هيئة الدفاع عن مرسى وقيادات 
جماعة اإلخوان احملظورة، وقررت إلغاء عقوبة اإلعدام والسجن فى قضية اقتحام السجون التي تضم 129 متهماً، 
من بينهم 93 هارباً من عناصر حماس وحزب اهلل وجماعة اإلخوان. وقضت محكمة جنايات القاهرة مطلع العام 
املاضي 2015 بإعدام مرسي واملرشد العام لـ «اإلخوان» محمد بديع وأربعة آخرين من قيادات اجلماعة ومكتب اإلرشاد 
)حضورياً( وغيابياً لكل من يوسف القرضاوى، و92 متهماً من قيادات التنظيم الدولي للتنظيم اإلرهابي، وعناصر 
من حركة حماس، مع معاقبة 21 متهماً آخرين بالسجن املؤبد، ومعاقبة ثمانية متهمني هاربني من بينهم قيادات 
بحزب اهلل اللبنانى باحلبس سنتني.  وفي سياق آخر، أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً برفض الطعن املقدم من 
النيابة العامة على قرار محكمة اجلنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخالء سبيل عالء وجمال حسني مبارك، جنلي 
الرئيس اخمللوع حسني مبارك، على ذمة قضية القصور الرئاسية وأيدت إخالء سبيلهما.  وطالبت النيابة العامة 
في وقت سابق بإلغاء قرار محكمة اجلنايات، وإعادة حبس عالء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن املدانني لم 
يستكمال تنفيذ فترة العقوبة املدانني فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن املشدد ثالث سنوات، عقب أن 

أقرت محكمة اجلنايات إخالء سبيلهما من على ذمة قضية القصور الرئاسية النقضاء مدة العقوبة.

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«
يهنئون

نيافة احلبر اجلليل / االنبا مقار
القمص / مرقس مرقس

املهندس / عادل روفائيل 
وجميع أعضاء مجلس كنيسة مارمرقس 

بتشكيل مجلس إدارة الكنيسة اجلديد
بصلوات 

صاحب الغبطة / قداسة البابا تواضروس الثاني

أول فيلسوف في التاريخ ..الوزير »بتاح حتب«
أول من وضع كتاباً عن »األخالق والسلوك احلسن« عام 2400 ق . م لدينا ثالث برديات حتوي 
تعاليم هذا احلكيم . وهو يوجه تعاليمه أو عظاته إلى ابنه , التي تذهلنا بتنوعها و حسها 
االجتماعي املرهف , والتزامها بقواعد السلوك أهمها بردية ببرسي في باريس من تعاليم 
بتاح حوتب البنه » ال تكن متكبراً بسبب معرفتك , وال تكن منتفخ األوداج ألنك رجل عالم 
. شاور اجلاهل و العاقل , ألن نهاية العلم ال ميكن الوصول إليها .. واحلكمة قد توجد في أي 
مكان , حتى بني النساء اجلالسات أمام الطواحني . فال أحد بارع في فنه .. وليس هناك أحداً 
يسيطر على فنه أبداً« ويقول » استمع لكل من يخالفك في الرأي فلست انت الوحيد علي 
حق قد تكون انت اخملطئ و هو املصيب ومن احلق أن تعترف بخطئك » من منا اليوم يعمل 

بهذه التعاليم الرائعة ؟؟؟ من من املصريني اليوم أو من العرب يستمع الي الرأي املعارض له ؟؟؟ من منا يعترف أنه 
مخطئ ؟؟؟؟ فقط الصوت العالي والصياح والنباح .. والسب والكيل والوعيد لكل من يعارضنا ويخالف رأينا ... هؤالء 

ليسوا من ساللة املصريني القدماء .. ليسوا من أحفاد بتاح حتب...
ولم  احلميده  األخالق  الدنيا  وعلمت  اخلير  أرست كل معاني  التي  املقدسة  األرض  نبت علي هذه  غريب  نتاج  إنهم 
يتعلموا منها شيئا ... بل غرسوا فيها كل معاني الفرقة والعجرفة .. والفهلوة .... و األسوأ أنهم زرعوا » األنا« في 
وادينا الذي لم يعرف أبداً معنى كلمة األنا بتاح حتب .. الفيلسوف واحلكيم الرائع جدنا الذي نفخر به من علمنا 
النيل... من أرض  أن احلكمة والفلسفة اإلنسانية نبعت من وادي  الدنيا »  حسن اخللق وحسن املعاملة وقال لكل 

كيمت ...«
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2- السلطة
امليالد،  قبل  العاشر  القرن  من  االول  النصف  في 
خرج الفتى الطائش على ابيه راغبا في اقصائه 
عن السلطة، وان ادى االمر الى قتله، حتى يستأثر 
ابشالوم  لدى  تشفع  ولم  اخوته،  دون  بامللك 
وال هيبته  ابيه وال مكانته كنبي  داود  شيخوخة 
كملك. فقد اعمى بريق التاج عينيه، ومأل حتريض 
االمر مبصرعه على يد  وانتهى  اذنيه.  السوء  اهل 
يؤاب فالت والية العهد الى اخيه سليمان. وبعد 
يربعام،  بني  اململكة  وانقسام  سليمان،  موت 
البيتني؛  كال  في  واالطماع  الفنت  كثرت  ورحبعام 
اململكتني  جبني  في  مطبوعا  وشما  الدم  وبات 
بيد بعشا  يربعام  ابن  ناداب  فُقتل  زوالهما.  حتى 
احلكم.  مقاليد  توليه  من  عامني  بعد  اخيِّا  بن 
يد  على  ثمل  وهو  مصرعه  بعشا  بن  ايلة  ولقي 
زمري  وبعد سبع سنني شرب  اجليش.  قائد  زمري 
ملك  الذي  القائد  عمري  بيد  الكأس  نفس  من 
ثم  اخزيا  ثم  ابنه  اخاب  عمري  خلف  ثم  مكانه. 
ملك  آحاز  مع  يورام  وحتالف  اخاب.  ابني  يورام 
في  ُهزما  ولكنهما  آرام؛  يهوذا ضد حزائيل ملك 
راموت جلعاد. وفي تلك االثناء ثار ياهو ابن منشى 
وتوجه إلى يورام امللك اخمللوع وتخلص منه. وقتل 
ليطمئن  جاء  قد  كان  الذى  يهوذا  ملك  جنوده 
على سالمة حليفه. ثم تخلصوا من أبناء آخاب 
السبعني، ووضعوا رؤوسهم فى سالل وبعثوا بها 
إلى ياهو وهو بعد فى يزرعيل. كما لم ينجوا من 
اثنان  إبنه، وعددهم  بيت ملك يهوذا سوى يواش 

واربعون فرداً.
   وفي سنة مائة وثمان وعشرين قبل امليالد كانت 
بسبب  تداعت  قد  بسوريا  السليوقيني  مملكة 
زابيناس  اسكندر  وكان  العرش،  حول  الصراعات 
بدمشق؛  مقره  من  الشمالي  القسم  يحكم 
السوري  اجلنوب  حتكم  تيا  كليوبترا  كانت  بينما 
من عكا عن طريق ابنها االكبر سليوقوس. ولكن 
عليها،  مترد  الذي  ابنها  وبني  بينها  النزاع  احتدم 
فقامت االم بقتله بأن دست له السم في الشراب. 
انطيوخوس  االصغر  ابنها  مكانه  وضعت  ثم 
جريبوس، ظنا منها انه سوف يكون طوع بنانها، 
منه  التخلص  الى  فعمدت  ظنها  خاب  ولكن 
االمر  الى  فطن  ولكنه  االولى،  الطريقة  بنفس 
فنالت  له  اعدته  الذي  الكأس  تتجرع  ان  وامرها 

جزاء ما صنعت سنة مائة وعشرين قبل امليالد. 
اصدر  املسيح  السيد  مليالد  الثانية  السنة  وفي 
من  حلم  بيت  اطفال  بقتل  امراً  انتيباتر  هيرودس 
سن سنتني فما دون، الن حكماء املشرق اخبروه بأن 
السلطة  جنون  فدفعة  مملكته،  في  ولد  عظيما 
تلك  ارتكاب  الى  التاج  ان يضيع منه  وخوفه من 

املَْهلَكة الطفال رضع ال حول لهم وال قوة. 
ِقَبل  من  اليهودية  على  واليا  الطاغية  ذاك  وكان 
الرومان الذين دانت لهم مملكة السليوقيني منذ 
هركانوس  سليلة  مرمين  وكانت  ق.م.   ٦2 عام 
الى  العشرة  نسائه  احب  هي  الكهنة  رئيس 
كان  الذي  اخيها  بقتل  امر  فقد  ذلك  ومع  قلبه؛ 
حتى  وذلك  احلمام،  في  اغرقه  بأن  لالحبار  رئيسا 
ميحو اي ذكر لعائلة هركانوس التي كان يظن انها 
تنازعه سلطته؛ بل وكان يتخلص من كل من كان 
يشك في والئه له ومن ظن فيه تهديدا لعرشه، 
اسكندر  منها،  وابنيه  مرمين  زوجته  فيهم  مبن 
وارسطوبوليس، وكذلك انتيباتر ابنه من دوريس. 
الى  قيصر  اغسطس  التصرفات  هذه  دعت  وقد 
القول :« يَستحب املرء ان يكون خنزيرا لهيرودس 

من ان يكون ابنا له ». 
اليوم  وفي  للهجرة،  وثالثني  ست  سنة  وفي     
التالي ملقتل اخلليفة الثالث عثمان ابن عفان على 
البيعة  ابي بكر واثنني اخرين، متت  ابن  يد محمد 

املدينة، فخرج طلحة  ابي طالب في  ابن  لـ علي 
مبايعة  على  احتجاجا  مكة  الى  وتوجها  والزبير 
بدم عثمان.  يطالبون  البصرة  الى  ثم سارا  علي. 
والتقى  اليهم  سار  فانه  بذلك  علي  علم  وملا 
اجليشان في واقعة اجلمل حيث ُقتل من الفريقني 
علي  توجه  ثم  والزبير.  وطلحة  الفا  عشر  ثالثة 
الى الكوفة. وفي صفر من العام التالي خرج اليه 
واستمر  صفني  في  وحتاربا  الشام  والي  معاوية 
فرأى  ازدياد.  في  القتلى  عدد  وكان  اياما  القتال 
وابي  العاص  بن  عمرو  رأسهم  وعلى  الوجهاء 
طاولة  على  اجللوس  ضرورة  االشعري  موسى 
الثقات. فأغضب  الى حكم  واالرتكان  املفاوضات 
اتباع االمام علي فخرجوا عليه  ذلك البعض من 

فحاربهم وقضى عليهم في النهروان. 
وفي  الثانية  للمرة  القوم  كبار  اجتمع  ثم 
وعمرو،  واالشعري  عمر  وابن  سعد  مقدمتهم 
روى  كما  معاوية  وتثبيت  علي  بخلع  وحكموا 
ابا  عمرو  َم  َفَقدَّ قال:«  سعد،  ابن  عن  السيوطي 
موسى االشعري مكيدة منه، فتكلم فخلع علياً، 
وتكلم عمرو فأقر معاوية وبايع له، فتفرق الناس 
على هذا، وصار علي على خالف من اصحابه حتى 
ويطاع  أُعصى  ويقول:  اصبعه  على  يعض  صار 

معاوية ؟ ».
قتل  على  اخلوارج  من  ثالثة  تعاقد  ذلك  وبعد 
يوم واحد. فتمكن عبد  علي وعمرو ومعاوية في 
الرحمن بن ملجم من علي، بينما فشل اآلخران، 
فيه  اشعلوا  ثم  اطرافه  وقطعوا  عليه  فقبضوا 

النار. 
وكان بعد مقتل االمام علي، ان بويع ابنه احلسن 
باخلالفة من اهل الكوفة؛ وبعد ستة اشهر سار 
اصحابه  فعيرته  عنها  له  فنزل  معاوية  اليه 
مسموماً  مات  حيث  املدينة  الى  الكوفة  فغادر 
بيد احدى زوجاته وهي جعدة بنت االشعث، كما 
معاوية  ابن  يزيد  اليها  وسرى   « السيوطي:  روي 
احلسن  مات  فلما  ففعلت،  فيتزوجها،  تسمه  ان 
بعثت الى يزيد تسأله الوفاء مبا وعدها، فقال: إنَّا 

لم نرضك للحسني افنرضاك النفسنا ».  
اهل  ارسل  يزيد،  ابنه  وتولى  معاوية  مات  وملا 
الكوفة الى احلسني بن علي وهو بعد مبكة يرون 
وبعض  بأهله  اليهم  فسار  باخلالفة،  احقيته 
مؤيديه. وملا علم يزيد بذلك فانه َسيَّر اليه جيشا 
اربعة  ابي وقاص قوامه  بقيادة عمر بن سعد بن 
االف مقاتل. متكنوا من القبض على احلسني عند 
كربالء، وقطعوا رأسه وبعثوا بها الى عبد اهلل ابن 

زياد والى العراق.  
ابيه،  الرشيد  موت  بعد  اخلالفة  االمني  تولى  وملا 
ابوه  كان  عما  القاسم  ابا  اخيه  بعزل  قام  فانه 
واله من قبل. كما انه خلع اخيه املأمون من والية 
طفل  بعد  وهو  موسى  البنه  ومنحها  العهد 
جيشاً  فسير  املأمون،  صدر  ذلك  فأوغر  رضيع؛ 
احلسني،  بن  طاهر  امرة  حتت  الفاً  اربعني  قوامه 
التقى بجيش االمني الذي يقوده علي بن عيسى. 
رأس  وُقطعت  االمني،  جيش  على  الدائرة  فدارت 
بعد في خراسان  وهو  املأمون  الى  وُحملت  قائده 
فطيف بها. واستمرت املعارك بني االخوين الى ان 
راسه  القبض على االمني فزبحوه وعرضوا  اُلقى 

وجروا جثته... 
وال تزال قائمة االغتياالت طويلة، ومآسي التاريخ 
تراث  في  واصلية  وطيدة  العنف  وجذور  جزيلة، 
دماء  اباحت  قد  السلطة  راينا  وقد  الشعوب. 
بدم  الصاحب  يد  تلويث  دون  حتل  ولم  املقربني 
او  امه  بدم  االبن  ويد  اخيه  بدم  االخ  ويد  صاحبه، 
ابيه؛ ومع ذلك ما زلنا نعظم التاريخ ونؤله رجاله 
نقرأه  الننا  نعقله،  فال  قرأناه  وان  نقرأه،  لم  الننا 

بعواطفنا وليس بعقولنا. 

من صفعات التاريخ

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

املصري »جورج سوريال« .. الذراع األمين لـ »ترامب« 
ونائب الرئيس التنفيذي ملنظمته

األمين  الزراع  أن  الكثيرين  يعرف  ال  رمبا 
»دونالد  املنتخب،  األمريكي  للرئيس 
»جورج  األمريكي  املصري  هو  ترامب«، 
نائب  منصب  يشغل  والذي  سوريال«، 
منظمة  ومستشار  التنفيذى،  الرئيس 
حتى   -  2007 يناير  منذ  ترامب  دونالد 
اآلن، أى قرابة 10 سنوات، وهي الشركات 
العمالقة في تطوير العقارات و الفنادق، 
السكنية  واملبانى  اجلولف،  ومالعب 
والتجارية، واملالهى الترفيهية واملبيعات 
»سوريال«  أن  إلي  باإلضافة  والتسويق. 
القانوني  املستشار  منصب  يشغل 
التي  الشخصيات  من  وواحد  لترامب 
قادت حملة »دونالد ترامب«، وخاصة في 

شهورها األخيرة.
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مقتل قبطي بقسم األميرية وأسرته تتهم الضباط 
بتعذيبه حتي املوت

بائع سمك قبطي يُدعي مجدي مكني خليل، مت القبض عليه مساء 
مستقاًل  عمله،  من  عودته  أثناء  نوفمبر،  من  عشر  الثالث  األحد 
األميرية،  بقسم  شرطة  نقيب  مع  مشادة  وبعد  »الكارو«،  عربته 
وفي اليوم التالي فوجئت األسرة باتصال هاتفي من أحد الضباط 
وفاة  بعد  الزيتون،  مبستشفي  هامدة  جثة  مجدي  بأن  يخبرهم 
قريبهم في القسم، وقالت أسرته، أنهم اكتشفوا في املستشفى 
عالمات تعذيب واضحة على جسده »جايب دم من مؤخرته وعينيه 
مزرقة وجتمعات دموية ورا ودانه«. ورفضت أسرته استالم جثته، ومت 
نقلها إلى مشرحة زينهم للتشريح، موجهني اتهامات إلى ضابط 
القسم بتعذيبه حتى املوت، مما أثار إستياء الشارع املصري ومواقع 

التواصل اإلجتماعي علي مدار األيام السابقة.

إسبانيا تعتقل العشرات بسبب »مواد إباحية«
 

أعلنت وزارة الداخلية اإلسبانية، أن الشرطة ألقت القبض على 5٦ رجالً، اتهموا بحيازة وتوزيع صور ومقاطع 
فيديو إباحية ألطفال.

ويعيش الستة واخلمسون جميعاً في إسبانيا، وتتراوح أعمارهم بني 40 و٦0 عاماً.
املواد  من  كبيرة  كميات  نشرت  اإلنترنت،  طريق  عن  امللفات  لتبادل  دائرة  استخدموا  إنهم  الشرطة  وقالت 

اإلباحية، التي تظهر فيها انتهاكات أو استغالل جنسي لقصر.            
وذكرت الوزارة أن العملية، التي قامت بها الشرطة بدأت قبل 18 شهراً في مختلف أنحاء البالد، وخاللها مت 
ضبط مئات من أجهزة الكمبيوتر، واألقراص الصلبة، وأقراص الفيديو الرقمية، باإلضافة إلى عدد من امللفات 

لم يتم الكشف عنها، حتتوي على عنف جنسي مفرط ضد صبية وفتيات.

هروب 21 سجينا فى سجن ببلدة بجنوب مالي
قال املتحدث باسم وزارة األمن، إن مسلحني هاجموا مصرفاً وسجن، فى بلدة بانامبا بجنوب مالى ، مما أدى إلى 

حترير 21 سجينا، ونهب كمية من األموال.
وأكد املتحدث أمادو ساجنو، أن املهاجمني جاءوا فى ثالث عربات مسلحة، وعلى منت أربع دراجات نارية، من نارا 

القريبة من احلدود املوريتانية، بعد وقت قصير من منتصف الليل.
 وأشار ساجنو، إنهم سرقوا أمواالً من الغرفة احملصنة لبنك مالى للتنمية، ثم اقتحموا السجن.

 وتابع أن أحداً لم يقتل لكن حارساً بالسجن مفقود منذ الهجوم.
من  اإلرهابيني”  “اثنني من  فى حترير  يرغبون  كانوا  املهاجمني  إن  إسماعيل كوناتى،  مامادو  العدل  وزير   وقال 

السجن لكنهما كانا قد نقال بالفعل إلى بلدة أخرى.
ولم يتضح على الفور من املسؤول عن الهجوم. لكن جماعات مسلحة مثل أنصار الدين كثفت حملتها فى 

مالى هذا العام، ونفذت أكثر من ٦0 هجوما على أهداف تابعة لألمم املتحدة.
 

الكويت تضبط أضخم كمية خمور بتاريخها
 

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط أكبر كمية من نوعها من اخلمور في البالد.
وقالت الداخلية إنها ضبطت 180 ألف زجاجة خمر، تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دينار كويتي، مشيرة إلى 

أنه مت توقيف شخصني متهمني بحيازة وجتارة هذه الكمية.
»إن  الوزارة:  في  األمني  اإلعالم  إدارة  أصدرته  صحفي  بيان  في  الفهد  سليمان  الفريق  الوزارة،  وكيل  وقال 

السلطات متكنت من ضبط شبكة لالجتار باخلمور مكونة من شخصني أحدهما كويتي واآلخر إيراني«.

في روسيا: زهرة احلب تقتل!

توفي شاب روسي متأثراً بجراحه، بعدما قذفه رجل بحجر، عندما رآه يحاول قطف زهرة؛ كي يقدمها إلى 
حبيبته من أمام منزله.

كالينننجراد  مدينة  في  وقعت  التي  احلادثة  في  محققني  عن  »نوفوستي«،  الروسية  األنباء  وكالة  ونقلت 
الروسية قولهم إن الشاب الكسندر دوار )28سنة(، توفي بعد إدخاله إلى قسم العناية املركزة في املستشفى 
الرأس. وقال شهود: إن دوار كان يحاول قطف زهرة لتقدميها إلى حبيبته. وأشار  بسبب إصابات بليغة في 
محققون إلى أنه مت توقيف شخص في حوالي اخلمسني من العمر؛ لألشتباه بقذفه احلجر الذي أودى بحياة 

الشاب الروسي.

في مقبرة منزلية، العثور على فتاة أمريكية، مقيدة داخل 
صندوق حديدي 

متكنت الشرطة األمريكية من حترير فتاة من كاروالينا الشمالية، كانت مكبلة العنق داخل صندوق حديدي. 
احلياة،  براون، وهي على قيد  السيدة كاال فيكتوريا  وقال عميد شرطة مقاطعة سبارتانبيرج: »عثرنا على 

وبصحة جيدة. هي مصدومة بالطبع، وقالت لنا إنها محتجزة في ذلك الصندوق منذ شهرين«.
وعلى أثر ذلك، اعتقلت الشرطة تود كليب )45(، وهو شخص يعمل سمساراً للعقارات، ومسجل كمرتكب 

جلرائم جنسية، واملتسبب في اختطافها. 
وقد اعترف كوليب، بقتله 4 أشخاص  في متجر للدرجات النارية في عام 2003، وقاد السلطات أيضاً إلى 

مكان جثتني أخريني في منزله بوالية كارولينا اجلنوبية.

في دبي، آسيوي يفضل غرق ابنته 
على أن يلمسها منقذ ذكر

   كان الرجل اآلسيوي برفقة زوجته وأوالده على أحد شواطيء دبي للنزهة، وكانت ابنته البالغة من العمر 
20عاماً، تستمتع بالسباحة في البحر، عندما بدأت فجأة بالصراخ لطلب النجدة.

   كان هناك منقذان على الشاطيء، هرعا ملساعدة الفتاة. ومع ذلك، كانت هناك عقبة واحدة منعتهما من 
الوصول إليها ومساعدتها؛ فقد متكن والد الفتاة من منعهما من الوصول إليها باستخدام العنف ضدهما. 
وحتى أنه قال بإنه “يفضل موتها على أن يلمسها رجل غريب. وقد تسبب الوقت الزائد الذي استغرقه األب 

واملنقذان في العراق إلى غرق الفتاة، رغم أنها كانت تغرق في مكان غير بعيد منهما.

بوليفيون، يخرجون متهما باغتصاب وقتل فتاة من 
السجن  ويضربوه حتى املوت

أخرج حشد غاضب رجالً يبلغ من العمر 37 عاماً، يشتبه بأنه اغتصب وقتل فتاة، من زنزانته، وقاموا بضربه 
قبل أن يعلقوه، وهو يحتضر، على شجرة فى قرية رييس البوليفية.

»إنهم أشخاص هادئني عادة لكنهم  زامربانا:  ايفان  املنطقة  اجلرمية فى  اخلاصة ملكافحة  القوة  وقال مدير 
تصرفوا بعنف هنا«.

وأضاف: »كرجال شرطة لم نتمكن من فعل أى شىء. وعلينا ضمان أمن رجالنا أوالً«، حيث يعمل فى منطقة 
رييس خمسة شرطيني فقط، لم يتمكنوا من التدخل فى مواجهة احلشد«.

كانت الفتاة قد جاءت مع عائلتها حلضور جنازة قريبة لها توفيت، وأبلغت الشرطة باختفاء الفتاة، ثم عثر 
على جثتها التى حتمل آثار اغتصاب بعد ساعات، حيث أفاد التحقيق األولى للشرطة بأن املعتدى تورط فى 

املاضى فى قضية سابقة فى الباز.
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Thumb Sucking
االطفال،  لدى  جدا  الشائعة  العادات  من  االصبع  مص  عادة  تعد 

والتي تكون في الغالب أمرا 
يتخلى  األحيان  من  كثير  في  انه  حيث  فيه.  مبالغ  غير  طبيعيا 
الطفل تلقائيا عن هذه العادة بعمر 4 سنوات او عندما تبدأ األسنان 

الدائمة بالبزوغ. 
في حال استمرار ممارسة هذه العادة بعد بزوغ االسنان الدائمة يجب:

اوال: البحث عن األسباب التي تدفعه لذلك؛ و التي تعد معظمها 
اسبابا نفسية تتعلق بعدم الشعور باالمان او القلق الدائم؛ حيث 
يفسر  وهذا  اصبعه  ميص  عندما  والراحة  االسترخاء  الطفل  يجد 
تلك  ممارسة  دون  النوم  الى  اخللود  االطفال  بعض  استطاعة  عدم 

العادة.
ثانيا: يجب محاولة نهي الطفل وابعاده عن مص إصبعه ملا يسببه من مشاكل تتعلق بعظام الفكني 

واألسنان ومن ثم عالجها ان وجدت- والتي تتلخص فيما يلي:
1- تضّيق الفك العلوي مع تشوهات في سقف احللق.

شكل  تأخذ  مفتوحة  امامية  عضة   -2
يستطيع  ال  الطفل  ان  مبعنى  االصبع؛ 
مع  )العلوية  األمامية  اسنانه  أطباق 
السفلية( حيث يبقى دائما فراغ بينهما 

حتى مع إطباق األسنان اخللفية.
-3 بروز األسنان األمامية العلوية وتكوين 
فراغات بينها، و اندفاع األسنان األمامية 

السفلية الى اخللف.
على  والتأثيرات  النتائج  هذه  تعتمد 
املدة والقوة التي ميارس بها الطفل هذه 
الى  الطفل  يحتاج  الغالب  وفي  العادة، 
مبكرة  سن  في  األسنان  تقومي  اجهزة 
التشوهات  تلك  لتصحيح  البلوغ(  )قبل 
ولكن بشرط العزوف عن تلك العادة والى 

األبد.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

 إضطرابات النوم واألحالم 
 النوم واألحالم :  اجلزء االول 

النوم توقف مؤقت للنشاط الواعي لإلنسان ليفسح 
اجملال لعمل العقل الالواعي، وعليه فيعتبر النوم نوع 
النوم علي  الذهني. ولذلك يصنف  النشاط  أخر من 
أنه أحد حاالت النشاط الذهني لإلنسان.  ومتثل دورة 
النوم واإلستيقاظ أهم اإليقاعات البيولوجية الدورية 
لإلنسان؛  حيث تتوالي دورات النوم واإلستيقاظ طوال 
إلي  يؤدي  واألحالم  النوم  من  اإلنسان  وحرمان  احلياة. 
إضطراب شديد.وفي احلاالت النادرة جدا والتي يتعذر 

فيها النوم فان ذلك يؤدي للوفاة.   
حقائق هامة :

النوم أقدم من اإلستيقاظ حيث يولد اإلنسان نائما، 
ثم يستيقظ فور الوالدة ،ويبدأ في البكاء إلي أن يهدأ 

ويعاود النوم .
نائما،  عمره  ثلث  حوالي  البالغ  اإلنسان  يقضي 

ويقضي حوالي ربع أو خمس هذا الوقت في األحالم.
في  يحدث  الطبيعي  النوم  أن  للدهشة  املثير  ومن 
حالة  ففي   - دقيقة.   ٩0 حوالي  دورة  كل  مدة  دورات 
النوم ٦ ساعات حتدث 4 دورات - ويحلم  اإلنسان خالل 
احللم  اإل  يتذكر  ال  ولكنه  دورة.  كل  من  األخير  الربع 
احللم.  هذا  أثناء  في  إيقاظه  يتم  أن  وبشرط  األخير 
وهذا معناه أن كل الناس حتلم كل الليالي وبانتظام 
حوالي العشرين دقيقة من كل دورة من دورات النوم 

وتتزايد األحالم مع تعاقب الدورات 
< وفي العقود األخيرة، إهتم أطباء اإلمراض النفسية 
بدراسة فسيولوجية النوم واألحالم واألمراض  الناجتة 
وتخصص  النوم  مراكز  وإنتشرت  إضطراباتهما.  عن 
من  الفرع  هذا  في  النفسيني   األطباء  من  العديد 

الطب. 
والتي  النوم  دورات  من  دورة  كل  في   : النوم  أنواع   >
نوعان  يحدث  دقيقة   ٩0 املتوسط  في  تستغرق 
احلركة  عدم  مع  النوم  وهو   : األول  النوع  النوم.  من 
 Non rapid eye movement العني  في  السريعة 
الصحيح  النوم  ويسمي   sleep Non REM sleep
Emp-.األحالم من  اخلالي  النوم  أو   Orthodox sleep
ومير  دورة   كل  دقيقة   70 حوالي  ويستمر   .ty sleep
اإلنسان في هذا النوع - وحسب تسجيل رّسام املخ 
الكهربائي - بأربع مراحل يتعمق في أخرها النوم جدا 
ويتمّيز هذا النوع وكما يبدو من إسمه بغياب احلركة 
السريعة في العني حتت اجلفون وتبطأ خالله معظم 
العمليات احليوية مثل النبض والتنفس وضغط الدم 
النوم في معظمه  التوتر العضلي ويخلو هذا  ويقل 
النوع  هذا  اإلنسان خالل  إيقاظ  ويسهل  األحالم  من 
بانه لم يكن يحلم. وفي بعض  النوم والذي يقر  من 
األشخاص يحدث الكالم في إثناء النوم في هذا النوع 
هذا  أثناء  أيضا  يحدث  النوم  أثناء  واملشي  النوم  من 

النوع من النوم. 
النوع  < ثم بعد ذلك -وفي خالل كل دورة نوم - يبدأ 
في  سريعة  حركة  مع  النوم  وهو  النوم  من  الثاني 
 Rapid eye movement sleep اجلفون  حتت  العني 
النوم  أو  األحالم  بنوم  أيضا  ويسمه   REM sleep
رّسام  يسجل  حيث   paradoxical sleep املتعاكس 
التي تسجل  املوجات  نفس  املخ  في  الكهربائي  املخ 
بالنوم  سمي  ولذلك  املنتبه  املتيقظ  الشخص  في 
بسرعة  اجلفون  حتت  العني  فيه  وتتحرك  املتعاكس. 
والتنفس  النبض  مثل  احليوية  العمليات  وتضطرب 
في  العضالت  وتكون  الرجال  في  اإلنتصاب  ويحدث 
النوع  هذا  أثناء  في  األحالم  وحتدث  تام  إرتخاء  حالة 
الشخص  إيقاظ  مت  إذا  أنه  لوحظ  حيث  النوم؛   من 
األثناء  السريعة ففي معظم  العني  أثناء حركة  في 
يؤكد اإلنسان أنه كان يحلم. وتستطيع أن جترب ذلك 
بنفسك بإيقاظ شخص أثناء حركة عيناه السريعة 
النوع  من  أصعب  إيقاظه  يكون  وسوف  اجلفون  حتت 

األول ولكنه سيخبرك بانه كان يحلم.  
< ملحوظة هامة جدا : يوجد ثالث عوامل في النوم 
 Act out his الطبيعي متنع اإلنسان من تنفيذ األحالم
dreams والتي قد تتميز بالعنف وهذه العوامل هي 

النوم-  أثناء  إنه في حالة حدوث ظاهرة املشي   : أوال 
ويستطيع  العينني  مفتوح  الشخص  يكون  وفيه 
تفادي العوائق - فهذا يحدث فقط في النوع األول من 
النوم والذي يخلو من اإلحالم. أي ال يحدث املشي أثناء 
النوم مع األحالم. ثانيا : أن النوع الثاني من النوم والذي 
حتدث خالله األحالم وكما ذكرنا يصعب جدا التيقظ 
منه؛ وعليه يصعب النهوض لتحقيق األحالم. وثالثا 
في  تام  إرتخاء  حالة  في  تكون  اجلسم  عضالت  أن   :
جزء  أي  حتريك  فيستحيل  النوم  من  النوع  هذا  أثناء 
من  الكوابيس  أثناء  نالحظه  ما  وهذا  اجلسم  من 
في  يستحيل  وعليه  الكامل  بالشلل  إحساس 
األحوال الطبيعية تنفيذ األحالم بسبب هذا الشلل 
. ولكن في بعض إضطرابات النوم وكما سنذكر في 
العكس متاما فيسهل علي  القادمة يحدث  املقاالت 
ذلك  يؤدي  وقد  احللم  أثناء  به  يحلم  ما  تنفيذ  الفرد 
نادرة  أحوال  وفي  الفراش  أو شريك  الذات  إصابة  إلي 
النهوض من الفراش وارتكاب جرمية؛ وفي هذه احلالة 
ال يعتبر  الشخص مسئوال عنها- النه في حالة نوم 
القانون علي تلك اجلرمية؛  وذلك إن ثبت  -وال يعاقبه 

حدوثها أثناء النوم. 
< ملحوظة طريفة : يحدث نوم حركة العني السريعة 
في معظم الثدييات واألجنة وعليه فقد تأكد حدوث 
األحالم في الثدييات بخالف اإلنسان وأيضا في األجنة 

ولكننا جنهل طبيعة تلك األحالم.
البدنية  للراحة  الزم  النوم   : واألحالم  النوم  فوائد    >
واالحالم الزمة للراحة الذهنية / النوم يعطي فرصة 
حل  العقل  هذا  ويستطيع  الالواعي،  العقل  لعمل 
الكثير من املشاكل والتي ال يقدر علي حلها العقل 
أثناء  اخلارجية  باملؤثرات  إلنشغاله  وذلك  الواعي؛ 
يبزغ  حيث  ذلك  الكثيرون   الحظ  وقد  اإلستيقاظ. 
لفترة  املريح   النوم  بعد  فقط  املشاكل  بعض  حل 
 : وهو  مشهورا  مثال  يقولون  ولذلك  ؛  الوقت  من 
واألحالم  والنوم    / مريحة.  نومة  واألمل  اليأس  بني 
نتلقاها  التي  للمعلومات  الذاكرة  لتثبيت  مهمان 
أو نقرأها أثناء اإلستيقاظ. وكل هذا موثق بالتجارب 
الضغوط  إلفراغ  فرصة  تعطي  األحالم   / العلمية 
أما  العقل.  بها  يزدحم  التي  واجلنسية  النفسية 
هاما  مرقابا  ميثل  فالنوم  اإلكلينيكية،  الفائدة  عن 
يعني  اجليد  فالنوم  والذهنية  اجلسمانية  للصحة 
الصحة اجليدة حيث يستحيل علي من يعاني مرضا 
جسمانيا أو نفسيا إن ينام جيدا. ويقولون في األمثال 
أي  العوافي.   نوم   : جيدا  ينامون  عندما  للمرضي 

عوفيت ) شفيت ( فنمت جيدا.  
< أنواع األحالم : أحالم إستكمال ما لم يتم عمله في 
للطلبة  اإلمتحانات  ليالي  األحالم  مثال  اإلستيقاظ 
حيث يحلمون بأنهم يذاكرون / أحالم حتقيق الرغبات 
األحالم  مثل  اإلستيقاظ  في  حتقيقها  ميكن  ال  التي 
 / األنبياء  أحالم  في  كما  الرمزية  أحالم   / اجلنسية 
األحالم املبهمة والتي يصعب تفسيرها / الكوابيس 
Su- الطبيعة فوق  األحالم  فهي  اإلحالم  أغرب  أما     
pernatural Dreams وفيها يحلم الشخص بحدوث 
أخذت  وقد  دقيقة  وبتفصيالت  املستقبل  في  أشياء 
وهذه   Final distination أفالم  مجموعة  منها 
األحالم ال ميكن فهمها، ولكنها تثبت وجود قوي فوق 

الطبيعة تؤكد وجود اهلل. 
< مدة النوم : يقضي اجلنني معظم الوقت نائما. وينام 
أكثر من عشرين ساعة  األولي  الشهور  في  الرضيع 
اإلنسان  في  تقدم  أنه كلما   وقد لوحظ  اليوم.  في 
تكون  السن  كبار  وفي  النوم.  ساعات  قلت  العمر 
أن  دون  الشخص  ويستيقظ  قليلة  النوم  ساعات 
شباب  في  يحدث  كان  الذي  بالقدر  نشاطه  يتجدد 

العمر. 
الالزمة  النوم  ساعات  تختلف   : هامة  ملحوظة   >
األشخاص  بني  املرجوة  الراحة  علي  للحصول 
الطبيعيني أختالفا كبيرا. وفي املقاالت القادمة باْذن 
اهلل سوف نتعرض ألشهر إضطرابات النوم واألحالم. 
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رأسي

1 - العب جزائري فاز بدوري أبطال أوروبا مع فريق بورتو البرتغالي 
2 - هي على األحرار ديون ال بد من سدادها o من مهنته السقاية 
3 - البلد التي استضافت كأس العالم o 2006 تحت أقدامها الجنة. 

4 - تكلم سوءا عن شخص ما في غيابه o حصل على o متشابهان 
5 - مراقب وموجه أداء العمل o جيب التمام في الرياضيات. 

6 - حضارة عريقة في أميركا الوسطى والجنوبية. o حرف توكيد 
7 - لقب المنتخب التونسي لكرة القدم 

8 - جزيرة بريطانية. 
9 - طير اسطوري o شهر بداية الربيع. 

10 - إماراتي حاز على جائزة أفضل العب في كأس العالم للشباب عام 2003.

أفقي

1 - دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم o ما يتركه السابقون لما يليهم )معكوسة( 
2 - أعرف o متشابهان o نوع من الخضار. 

3 - من سفن الخليج القديمة o مربح 
4 - أحد )مبعثرة( o اسم لحم مشوي معلق أصله تركي. 

5 - ذبح أضحية o يراع مبعثرة. 
6 - مزارع الفالحين o من دولة خليجية. 

7 - أصدر أزيزا o صحافي في مؤسسة إخبارية يسافر كثيرا. 
8 - إذا تعدى اثنين شاع )معكوسة( o وحدة وزن. 

9 - الشركسي سلطان الديار المصرية في عصر المماليك بنى قلعة مشهورة في 
االسكندرية 

10 - قائد نادي الهالل والمنتخب السعودي سابقًا 
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Daily Sudoku: Tue 1-Nov-2016
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Daily Sudoku: Tue 15-Nov-2016
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 حل
 العدد

السابق

ينتمي  الورديان غرب اإلسكندرية وكان  في حي  ولد 
إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن 
بدأ  اإلسكندرية وهناك  الزراعة جامعة  كلية  إلى  انتقل 
فريق المسرح بكلية  خالل  من  التمثيل  هواية  يمارس 
مسلسل  خالل  من  الفنية  الزراعة. بدأت مسيرته 
له  أسند  حين  السبعينيات  بداية  في  »الدوامة« 
مع محمود  المسلسل  في  الدمرداش دورًا  المخرج نور 
»الحفيد«  فيلم  السينما من خالل  ومع  ياسين ونيللي، 
أحد كالسيكيات السينما المصرية )1974(، وبدأت رحلته 

مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم »حتى آخر العمر«. في خالل 
األدوار  يقدم  الفترة ظل  تلك  وخالل  فيلمًا سينمائيًا،   25 ببطولة  قام  6 سنوات 
المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.  منذ عام 1982 بدأ بالتنويع 
في أدواره، فقدم فيلم »العار« ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، 
ونوع أكثر في أدواره فقدم دور األب في »العذراء والشعر األبيض«. وفي فيلم تزوير 
فيلم  في  والجاسوس  المصرية  المخابرات  عميل  دور  ثم  رسمية،  أوراق  في 
»إعدام ميت«، وقدم شخصيات جديدة في أفالم الصعاليك والكيف الذي حظي 
وهو البريء،  أفالمه  أهم  من  فيلمًا  عام 1987 قدم  في  كبير.  جماهيري  بنجاح 
وفي منتصف الثمانينيات تقريبًا قدم دورًا من األدوار الهامة في حياته الفنية وهو 
دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس االسم وهو من 
ملف المخابرات المصرية. بلغ عدد أفالمه نحو 84 فيلمًا، قام فيها بدور البطولة 
بينما أخرج فيلمًا واحدًا هو »البنت الحلوة الكدابة«. وقد تنوعت هذه األفالم ما بين 
الرومانسية الكوميديا والواقعية. ونال جائزة أحسن ممثل عن أفالم »الكيت كات«، 
الدولي.  توفي هذا  السينمائي  دمشق  من مهرجان  »الساحر«  »القبطان«، 
الفنان الوسيم والساحر مساء السبت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 
عامًا. وقالت مصادر طبية إنه كان يعاني من نقص نسبة الهيموغلوبين في الدم، 
كما يعاني من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحيًا، 

لكنه ظل يعاني من مشاكل في التنفس. 

محمود عبد العزيز

لوحة ال�رشف

جــود تاميـــــز

الوشاحى ، وطه حسني    
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

النار،  »لو لم أمارس مهنة النحت كنت سأدخل 
ألن اإلبداع نعمة ومنحة من اهلل للبشر« جمله 
يقولها  كان  املعانى  من  والكثير  الكثير  حتمل 
النحاتني  أبرز  من  واحد  الوشاحي«  الهادي  »عبد 
والذي  والعالم،  مصر  في  التشكيليني  والفنانني 
عدة  ومصرية  عامليه   متاحف  أعماله  تقتني 
كامبريدج  موسوعة  في  اسمه  تسجيل  ومت   ،

البريطانية كأحسن نحات دولى لعام 2001 
احلاله  على  النحت  أهميه  يرى  الوشاحى  كان 
بعضها  ترجع  والتى  املصري  لإلنسان   النفسيه 
إلى عدم وجود أعمال صرحية فنية حقيقية في 
تبعد  والتى  حاليا  املوجودة  فالتماثيل  امليادين،، 

بقوه عن اجلمال وتقترب بشده إلى القبح تسبب تلوث بصري 
التوتر  و  القلق  االنسان فى حاله من  بالتالي تضع  و  وإزعاج، 
حيث ان  األعمال  الفنية املتلقاة بطريق غير مباشر ال تعتمد 
املراكز  على  تأثيرها  ينزل  بل  العني،  على  مرورها  على  فقط 
العصبية، و لو كان الشكل  الذي رآه املتلقي جميل أم قبيح، 
فإنه يترجم إلى حالة من الرضا أو النفور تصاحبها قلق وتوتر.

وهو  عمره  من  عقود  خمسة  عن  يزيد  ما  الوشاحى  قضى 
خرجت   الفراغ،  من  الكتلة  وحترير  العالم  بإسعاد  مشغول 
وتضع  واالستفسار   للدهشة   مثيره   الفنية   أعماله 
ابتسامه ونظره امتنان وتقدير فى ذاكرة املصريني و تدعوهم 
وقد  موضوعاته،  اختيار  في  بالدقة  أسلوبه  متيز   للتفاؤل. 
خرجت أعماله الفنية في منتهى الدقة واملهارة، إذ استطاع 
أن يخترق الفراغ و هذا ما صنع له بصمة جعلته متفردا في 
مجال فن النحت وال ميكن ألحد أن ينافسه فيه . إن أعماله 
استطاعت أن تصل إلى العاملية ، ففي الوقت الذي كانت فيه 
يتألق  لكي  الوشاحي  خرج  منتشرة  الكالسيكية  الواقعية 
مبهارٍة  والكتلة  األسطح  فتناول  املتفرد،  بأسلوبه  أقرانه  بني 
النحتية.  الرؤية  حدود  فنه  جتاوز  لقد  اخلصوصية.  شديدة 
فتجده يحوي طاقات جمالية، وأخرى فلسفية، ورؤى مبتكرة 

الصراع  هي  أعماله  وكانت  والفراغ،  الكتلة  في 
والوجوه،  الصرخة،  مثل  أعماال  فتجد  الزمن؛  مع 
وإنسان العصر احلديث حتتوى على  تلك اجلماليات  
نتوقف  ان  يجب  الذى  متثال طه حسني   يعتبر  و 
عنده عزيزى القارئ وبشده تلك القطعة الرائعة 
هي  والوعي  التنوير  لقيمة  ترمز   التى  واجلميلة 

أحد أعمال الوشاحي املميزه وقمة االبداع 
وليله  يوم  فى  العظيم  التمثال  هذا  يخرج  لم 
فقد مكث الوشاحى  سنني يفّكر ويحاول ويجّرب 
حتى توصل إلى صيغة فنية للتمثال ، يبلغ ارتفاع 
متثال طه حسني ثالثة أمتار هذا من دون القاعدة  

وهو عبارة عن كتلة واحدة، 
وهو  العربي  األدب  عميد  فيها  يبدو 
كأنه  الرأس،  مرفوع  األمام  إلى  ينظر 
يقف.  كأمنا  يجلس  اجملهول.  يستشرف 
يهّم  كأّنه  األمام،  إلى  بجذعه  مييل 
باحلديث. كما ان بنيه التمثال منحنيه  
طه  تلقاها  التى  الصرعات  ضغط  من 
التى  واملعارك  حياته  طيلة   حسني 
بدءا  ارقى  مجتمع  سبيل  فى  خاضها 
من التعليم للجميع، وصوال إلى حرية 
مما  وتنقيته  العربي  التراث  في  البحث 
علق به من خرافات وأتربة غّطت على 
جسد  فالتمثال  فيه،  العقالنّي  اجلزء 
أروع  أّما  اوالً.   وفكرا  عقال  حسني  طه 
ما في هذا التمثال فهو عينان غائرتان 
تستقبالن النور من أعلى وتوزعانه على 
منه،  حرم  الذي  النور  هذا  الناظرين. 
وأدباً،  ثقافة  وطنه،  أبناء  على  ووزعه 
التعليم حاجة كاملاء  إلى جعل  ودعوة 
والهواء، وهو أمر كفيل بالذود عنه في 

مواجهة  اجلهل والظالم. 
بكاتب  حقاً  يليق  مميزاً  عمالً  فهو  
مثل طه حسني، ويُكّرس أيضاً قيمة 
والفنية  والفكرية  الثقافية  مصر 

مع التحديات التى تعيشها اليوم  
الوشاحي  العظيم   النحات  توّفي 
بعد  2013م  عام  أغسطس   2٦ في 

صراع مع املرض عن عمر يناهز 7٦ عاما مبستشفى حكومّي 
عام، لم تسانده وزارة وال هيئة أو جمعية، بل كان رجالً  وحده، 
طه  متثال  يوضع  ان  أمنيته  وكانت  وحده.  ومات  وحده،  عاش 
األن  ولكن حتى  امليادين  احد  فى  او  القاهرة  بجامعه  حسني 
لم تتحقق أمنيته ، فجاء دورنا نحن 
محبيه ومحبى الفن ان نعيد ونذكر 
ثانية   مره  وهى   بأمنيته   املسؤلني 
وضع متثاله »طه حسني« في ميدان 
التحرير، رمز الثورة، تلك الثورة التي 
،  مع  وروحاً  قلباً  حضرها وساندها 
احلال  كان  كما  تنصفه،  لم  أنها 
فيما هو قبل الثورة، وللميدان رمزية 
ولطه حسني رمزية مقابلة، ووضعه 
هناك يعطينا إشارة إلى أننا منضي 
بجامعه  او  العقل  طريق  على 
القاهرة رمز التنوير والعلم ومعقل 
أديب األدب  طه حسني . الوشاحى 
فى  النحت  عالمات  اهم  من  واحداً 
مصر والعالم العربى كله وأحد رواد 
التشكيلى  الفن  التنوير فى حركه 
رحمه  للجمال    خالقاً  كبيراً  فناناً 
اهلل.   واآلن متى ستتحقق أمنيته 
سؤال للمسؤليني ولكل من يهمه 

األمر  ؟!

النحات 
عبد الهادى الوشاحى

متثال طه حسني   
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الكثير من األلقاب أطلقها عليه محللي و معلقي كرة القدم، 
مبهارة  لتمتعه  اجون«،  »أحمد  و  املرامي«،  حراس  »جالد  مثل 
عالية وقدرة كبيرة علي إحراز األهداف في املبارات الهامة وفي 
هدافني  عالم  في  االشهر  النجم  بات  حتي   ، الصعبة  األوقات 

النادي االهلي
فرق  من  تصعيده  منذ  األهلي  العبي  أبرز  أحد  هو  بالل  أحمد 
الناشئني إلى الفريق األول ، ويتميز بالل برد فعل سريع جداً أمام 
له  أنه  كما  مهارياً،  الكرة  مع  التعامل  ويجيد  اخلصوم  مرمى 

موهبة خاصة في إحراز األهداف سواء بالقدم أو بالرأس.
األهلي ومنها  انضم ألشبال  الشرقية، ثم  بدأ بالل رحلته من 
قيادته لهجوم منتخب مصر خالل مونديال  بعد  الناس  عرفه 
الشباب الذي أقيم في مصر 1999 حتت قيادة الدكتور«محمد 
بعدها  من  والتي   ، جنوميته  بداية  هي  هذه  وكانت  علي«، 
النادي  استطاع أن ينافس بقوة لكي يحجز مكانه في هجوم 
املدير  له  منحها  التي  الذهبية  الفرصة  مع  خاصة   ، األهلي 
الثاني من موسم  البرتغالي مانويل جوزيه في القسم  الفني 

2002–2001
ماهو اهم هدف احرزه الكابنت احمد بالل خالل مسيرته الكروية 

؟
أهم جون أحرزته في مسيرتي الرياضية، هو الهدف الذي أحرزتة 
في تصفيات كاس العالم هنا في مصر ، كما أن الهدف الذي 
احرزته مع النادي االهلي في  بطولة افريقيا، كان من األهداف 

الهامه جدا في مسيرتي الرياضية
دائما ما يتهم النادي االهلي بالتعنت 

ضد الناشئني االقباط ...ملاذا ؟
إتهام تعنت النادي إدرة النادي االهلي 
علي  صحيح  غير  كالم  هو  باألقباط 
في  كثيرون  أقباط  وهناك  األطالق، 
بالنادي  النادي وهناك العب كرة قدم 
 1997 مواليد  فريق  ضمن  االهلي 
حربة  كراس  ويعلب  هاني  اسمه  هو 
والنادي   ، بالنادي  كناشئ  للفريق 
االهلي ال يتعامل مع االعب كمسلم 
كاالعب  يتعامل  ولكنه  مسيحي  او 

عنده موهبة
الكابنت حسام  املوسم مع  االهلي هذا  النادي  ماهو مستقبل 

البدري ؟
فيه  تتوفر  الذي  النوادر،  املدربني  من  البدري  حسام  الكابنت 
النادي  مسيرة  وحول   ، كبير  بشكل   ، الكاريزما  و  الشخصية 
األهلي حلصد البطوالت ،ولكن مهمته صعبة ألن دوره هو بناء 
فريق جديد قوي قادر علي حصد البطوالت وهو أمر ليس سهل 
كيف تراي إدارة النادي االهلي بني حسن حمدي و محمود طاهر ؟
الفارق كبير جداً بينهم في إدرة النادي، والفرق شاسع، فالكابنت 
وإداري قوي وحصل   ، ، كبير جداً  حسن حمدي العب كرة قدم 

وإدارة   ، جداً  كبيرة  بطوالت  علي  معه  النادي 
لديها  طاهر«،  »محمود  برئاسة  احلالي  الوقت 
تخبط في بعض القرارت ، وتدير بشكل خاطئ 
بشكل كبير ، وأمتني أن يعود محمود طاهر الي 

قواعد إدارة النادي املعروفة للنادي االهلي 
العالم  للكاس  الصعود  في  ماهي فرص مصر 

2020 بروسيا ؟
فرصة مصر كبيرة جداً للصعود لكاس العالم 
، و الهدف واحللم أقترب بشكل كبير ، واملنتخب 
مقعده  حسم  و   ، التأهل  علي  قارب  الوطني 

بشكل كبير
في  عن مشوارة  راضي  بالل  أحمد  الكابنت  هل 

عالم كرة القدم ؟
راضي بشكل كبير عن عن مسيرتي الكروية و احلمد هلل 

لو لم يكن أحمد بالل العب كرة قدم ماذا سيكون ؟
ًأعالمي أو سياسي

ما هو هدف او حلم الكابنت أحمد بالل في الفترة القادمة ؟
لدي هدف كبير جداً في مصر، وهو األهتمام بالرياضة، ونسعي 
أن يكون الدوري املصري، دوري محترم ويليق بأسم مصر ، فقد 
أنحرفنا كثيراً عن النظام و األحترام ، كما أسعي للعودة، وأن 
أكون علي قمة الهرم الرياضي في مصر لُنغير أمور كثيرة في 

عالم األحتراف في مصر.

ً فر�سة املنتخب لل�سعود لكا�س العامل كبرية جدا

ما يقال عن تعنت اإدارة النادي الهلي �سد الأقباط اأمر غري �سحيح 

الأهلي قادر علي ح�سد البطولت يف الأعوام القادمة 

حوار جرجس ابراهيم

بالل مع مراسل »جود نيوز« 
بالقاهرة - جرجس إبراهيم

جنم الأهلي ال�سابق اأحمد بالل يف حوار لـ »جود نيوز«
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في احلياة مع املسيح
بقلم : د. رءوف إدوارد

قرأ تٍ  الحد االباء الذين احبوا املسيح } حتي أنفسهم 
وضعهوها رهناً لصدق محبتهم و رجاًء له أن يحبهم 
الرجاء  و  الرهن    : تعبير  و حتيرت من   .} وعده  حسب 
 . قوله  يشرح  لم  أنه  حيث  ؟.   يقصد  ماذا    .! منه 
امللوك  ذهني حادثة من سفر  لكنه إستحضر في  و 
الثاني 5:٦ : ” وَإِذْ َكاَن وَاِحٌد يَْقَطُع َخَشَبًة، وََقَع احْلَِديُد 
َعارِيٌَة«.  َُّه  ألَن  ! َسيِِّدي  يَا  »آِه  وََقاَل:  َفَصرََخ  امْلَاِء.  ِفي 
َفَقاَل رَُجُل اهلِل ) أَلِيَشع (: »أَيَْن َسَقَط؟« َفأَرَاُه امْلَْوِضَع، 
َفَقَطَع ُعودًا وَأَلَْقاُه ُهَناَك، َفَطَفا احْلَِديُد. َفَقاَل: »ارَْفْعُه 
لَِنْفِسَك«. َفَمدَّ يََدُه وَأََخَذُه “.      ’ فالعارية ‘ هي ما 
 ’ و   . إرجاعه  ‘ حتي  ’ رهن  يأخذه اإلنسان مقابل دفع 
الرهن ‘  هو ما دُِفع ضماناً  - و ليس ثمناً - ’ للعارية ‘ ) 

العارية / البلطة احلديد في القصة أعاله (.        
 إن محبي املسيح وضعوا ذواتهم  - أغلي ما عندهم 
 ’ و في   وثقوا فيه     . ألنهم  ‘ عند املسيح  ’ رهن   -
بضاعته ‘ . فربطوا محبتهم و ثقتهم فيه مبصيرهم 
يكن  لم  أي   ( محبتهم  ذهبت  فإن   ، آخرة  و  دنيا 
. هذه مجازفة  ذهبوا  ، هم   ) للثقة  أهالً  مسيحهم 
اإلميان العظمي التي لها الطوبي : ” َمْن أََضاَع َحَياتَُه 

ِمْن أَْجلِي يَِجُدَها.“ )متى 10:3٩( . 
رُبُطها  الرب إنفكت  ‘ عند  ’ رهن  فمن صارت حياته  
بالعالم و هي ال زالت فيه . فبما أن حياتنا محفوظة 
كنتيجة  السمائيني  شكل  تأخذ  هي  لذلك  عنده 
العالم   رِبَاطات  من  اإلنفكاك  هذا   . ثمناً  ليست  و   -
نسميه اجلهاد الروحي لإلنسان املسيحي . فاإلنسان 
مرة  السلوك  عليه  يصعب  باملسيح  لقائه  بعد 
الرب مع شاول  و حديث   . العالم  ثانية حسب هوي 
:»أَنَا  الرَّبُّ َفَقاَل  َسيُِّد؟«  يَا  أَنَْت  َفَقاَل:»َمْن   ” دليلنا 
تَرُْفَس  أَْن  َعلَْيَك  َصْعٌب  تَْضَطِهُدُه.  أَنَْت  الَِّذي  يَُسوُع 
َمَناِخَس«.“   ) أعمال الرسل 5:٩ ( . لذلك نصلي في 
القداس معترفني بالفضل لصاحبه  ” أنت ثبََّت قيام 
صفوف غير املتجسدين في البشر “. فجهادنا الروحي 
وشكلنا السمائي هو نعمة مجانية حلركة اإلنسان 
العالم  . هذا في نظر  الرب  ‘ حياته عند  رهن   ’ الذي 
حياتنا   نعتبر  نحن  بينما   . اإلنسان  علي  ضاع  عمر 
باألحري  محفوظة عنده ” يَِجُدَها “ . و ألن اإلنسان هو 
األسوياء  لذلك جند سلوك   ، باألساس  إلهي  مخلوق 
. فالرجل  إلي املسيحية  البشر يرجع في جذوره  من 

بسبب أنه أحب زوجته و إرتبط بها ال ينظر إلي أخري 
، و ليس العكس أن عدم اخليانة الزوجية تنشئ احلب 

و اإلرتباط .
هذا عن ’ الرهن ‘ . فماذا عن ’ العربون ‘ ؟. يقول الكتاب 
في 2 كورنثوس 22:1: ” وَلِكنَّ الَِّذي يَُثبُِّتَنا َمَعُكْم ِفي 
أَيًْضا،  َخَتَمَنا  الَِّذي  اهلُل.  ُهَو  َمَسَحَنا،  وََقْد  امْلَِسيِح، 
رومية  أيضا في  و   .“ ُقلُوبَِنا  ِفي  الرُّوِح  َعرْبُوَن  وَأَْعَطى 
5:5 ” وَالرََّجاُء ) في املسيح ( الَ يُْخزِي، ألَنَّ َمَحبََّة اهلِل 
َقِد انَْسَكَبْت ِفي ُقلُوبَِنا بِالرُّوِح الُْقُدِس امْلُْعَطى لََنا.“ . 
إن  اهلل أحبنا في املسيح ) فلوال املسيح فنحن أعداء 
( ، و دليل حب اآلب أنه أعطانا روحه القدوس يسكن 
قلوبنا بشخصه في سر امليرون ليكون معيناً لنا في 
يوم  كل  األبدية  احلياة  عربون  فينا  فيسكب  غربتنا 
هو  و   ، املسيح  طالباً  يركع  للمسيح  محب  فكل   .
يقبله كإبن و يتولي مسحه مبسحته السرية ) الروح 
القدس الذي أرسله املسيح من عند اآلب (  و يقدس 
نفسه ، و يبارك أيامه و لياليه ، ويسعده بسعادته ، 
و يفرِّح قلبه ، و يختمه بخامته السري فال يقوي عليه 
العدو بعد و إلي األبد . املسيح يتولي بنفسه إرشادنا 
إلي ما يجب أن نعمله و إلي ما ال يجب أن نعمله . فلن 
ك ،  حتمل همَّ نفسك بعد بل هو الذي سيحمل همَّ
ويرفع روحك فوق كل قباحات العالم و النظر إليها و 

التي تسدُّ منافذ النعمة و تعمي عيون القديسني .
فنحن وضعنا أنفسنا ’ رهن ‘ عند الرب يسوع املسيح 
حياتنا  فصارت   . له  محبتنا  علي  تصديقاً    ، إلهنا 
السمائيني  أخذنا شكل  بالتالي  و  عنده   محفوظة 
،  و يفيض روحه القدوس   ) كنعمة ) اجلهاد الروحي 
‘. هذا  ’ كعربون  علينا كل يوم مذاقة احلياة األبدية  
َُّه َعارِيٌَة« من الرب و نحن ’ رهن  العربون لن يخيب »ألَن
‘  له . و إن فقدناه بسبب ضعف أو خطية نصرخ  »آِه 
َُّه َعارِيٌَة« فيرفع الرب نفوسنا املرهونة  يَا َسيِِّدي ! ألَن
لديه بعربون الروح . فالذي إختار حياته        ’ رهن ‘ 
و ال تضيع    ‘ ’ عارية  الروح  له عربون  الرب يكون  عند 
بل  الشرير-  يشكك  كما   - األرض  علي  هنا  حياته 
لَِنْفِسَك«.  »ارَْفْعُه  يوم  النصرة  كل  و  القيامة  خبرة 
مْحُفوِظنَي   ” أننا  علي  دليله  هي    “ وَأََخَذُه  يََدُه  َفَمدَّ 

لَِيُسوَع امْلَِسيِح “ ) يهوذا 1:1( .
و السبح هلل 

خواطر مسافر 
إلي النور  

)36 (
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

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

النبي من العهد القدمي

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

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»

كما  كجارد,  كير  سورين  الدامنركي  الالهوتي  و  للفيلسوف  القصة  هذه  قرأت 
سردها األب« أنتوني كونيارس« في كتابه » حريه مجد أوالد اهلل ». قصه امللك 
الشاب الذي كان قد اكتشف بني سكان مدينته من الفالحني امرأة جميلة متني 
أن يتزوجها. نصح املستشارون امللك أن يبدأ في التودد للعروس املرتقبة بأن يرتدي 
أجمل رداء عنده و يذهب في موكب فخم لزياره احلي املتواضع الذي تقطنه. رفض 
امللك. بدال من ذلك اقترب من الفتاة الشابة متنكراً في زي عامل بسيط من عامه 
الشعب. لقد أراد أن يترك لها احلرية في أن تقبله أوترفضه, و عندئذ فقط يكون 
حبها له حقيقياً. هذا يبرهن علي احترام اهلل الشديد لإلرادة احلرة التي منحها 
لنا. لقد أتي الي العالم كابن لنجار. األمر يحتاج لإلميان و اإلختيار احلر لنؤمن أن 
ابن النجار هذا هو اهلل, األقنوم الثاني في الثالوث القدوس. و هو ما زال يأتي إلينا 

في اإلفخارستيا املقدسة في صورة اخلبز و اخلمر. 
عن  باحثاً  باملرة,  محصن  غير  عبد  أو  كخادم  بل  احلرة  إرادتنا  يسحق  القدرة  كلي  كإله  ليس  إلينا,  يأتي  اهلل   +
إستجابة حرة من مخلوقاته. إنه لن يفرض نفسه علي أي شخص. إذا كنا نحاول الهروب من اهلل, سوف يتركنا و 
لن مينعنا من الهرب. إذا كنا ال نذهب إلي الكنيسة و النقرأ الكتاب املقدس, فإننا بذلك جنعل الوصول إلينا صعباً 
بالنسبه له, لكنه يستخدم وسائل أخري. من املمكن أن يستخدم جتاربنا في احلياة ليصل بها إلينا, مثل املرض أو 
اإلخفاقات. وفد يستخدم األصدقاء أيضا ليصل إلينا. يجب علينا أال ننسي أن اهلل خبير استراتيجي بارع كما قال 

عنه )سي إس لويس( , لكن سيحترم اهلل حقنا ألي املنتهي في أن جنري بعيدا عنه أو جنري إليه. 
+ لكن ما هي مخاطر اإلرادة احلرة ؟ 

بالطبع, كان هناك مخاطر مرتبطة باختيار اهلل أن مينحنا اإلرادة احلرة. ألن اإلرادة احلرة هي التي جتعل في اإلمكان 
الوقوع في اخلطيئه و الشر. و علي الرغم من أن اإلرادة احلرة هي التي جتعل الشر ممكنا, إال أنها أيضا هي الشئ 
الوحيد الذي يجعل أي حب و أي خير و أي فرح يستحق األقتناء. و بالتالي فقد كتب »سي .إس. لويس« يقول » 
السعاده التي يقصدها اهلل خمللوقاته األسمي هي السعادة الكائنة في األحتاد باهلل و باآلخرين, طوعا بدون إجبار 

وسط نشوه احلب و البهجة التي إذا قورن بها احلب األكثر إثارة علي هذه األرض, يكون هزيال و ممال«. 
+ لهذا ينبغيى أن نكون أحراراً. و مع ذلك فإن إساءة إستخدام هذه احلرية جعل اجلنس البشري يتسبب في حزن 
هلل و لنفسه بسبب احلروب, العبودية, الفقر......الخ. هذا ما يسميه سي.اس.لويس »القصة الطويلة التي تدور 

حول محاوله اإلنسان العثور علي شئ يجعله سعيدا غير اهلل«
ملاذا القدره علي االختيار؟/اإلراده احلره و اجلحيم/أحرار في املسيح

و نقاط اخري نتناولها في العدد القادم إن شاء الرب.

امللك املتنكر

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر
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»حديقة الديناصورات« 

باتت واقعا

يبدو أن فيلم »حديقة الديناصورات« سيتحول قريبا 
االبتكارات  شركة  كشفت  أن  بعد  وذلك  واقع،  إلى 
ديناصورات  أكبر  عن  بطوكيو،  أرت«،  »أون  اليابانية 

آلية متحركة في العالم للمرة األولى
ديناصور  أول  ريكس«  »تيرانوسوروس  ديناصور  وكان 
آلي يظهر من وسط الدخان في قاعة العرض، وهو 
يزأر بصوت عال ويتحرك نحو اجلماهير خالل العرض 

الذي نظمته الشركة في فندق بوسط طوكيو
وكأنه  العمالق«  »اخمللوق  ظهر  العرض  إطار  وفي   
وانضمت  بعيدا  ويرميه  املوظفني  أحد  رأس  يقضم 
ديناصورات أخرى مثل ألوسوروس ورابتورس إلى تي-
ركس في القاعة، وأخذت تزأر عاليا وتبرز أنيابها احلادة
رئيس  كانيمارو،  كازويا  الديناصورات  أحد  وهاجم 
مجلس إدارة شركة أون أرت، حني كان يستعد إللقاء 
حتدث  العرض  وبعد  الدعابة  سبيل  على  كلمة، 
للديناصورات،  متنزه  بإنشاء  حلمه  عن  كانيمارو 
حيث يستطيع الزوار أن يشاهدوا هذه اخمللوقات عن 
قرب وسبق تقدمي مخلوقات مشابهة لكنها كانت 
وكأنها  تظهرها  ال  مواد  من  ومصنعة  أثقل حجما، 

حية

مركز تسوق 
يخصص«حضانة« لألزواج

ال يكره الرجال شيئا أكثر من الذهاب مع زوجاتهم 
تسوق  مركز  خصص  فقد  لذا  التسوق،  أجل  من 
اإلستراحة  فيه  للرجال  ميكن  خاصاً  مكاناً  صيني 
وكما  يحببنه  شيء  بأكثر  زوجاتهم  تقوم  بينما 
تبقي األمهات أطفالهن في احلضانة من أجل التفرغ 
في  أزواجهن  يودعوا  أن  أيضا  ميكن  أعمالهن،  ألداء 
فانكي مول في  الثالث مبركز  الطابق  »حضانة« في 

شانغهاي.
 وبدال من عالمات الضيق على وجه األزواج والتمتمات 
التسوق،  جوالت  في  اصطحابهم  لدى  احملببة  غير 
ميكن أن ينعموا حاليا بالراحة على كرسي التدليك 
ومشاهدة التلفاز وقراءة اجملالت أو أخذ قيلولة، وهي 
تقضيه  الذي  الوقت  من  جزءا  تسهتلك  رمبا  أشياء 

الزوجة في التبضع 

فنلندا.. أول دولة ستلغي جميع املواد الدراسية

صورة وتعليق

أجنلينا جولي حتصل على 
حضانة أطفالها

زوجها  مع  اتفاق  إلى  جولي  أجنلينا  توصلت 
املنفصلة عنه براد بيت، بشأن حضانة أطفالهما 
الستة، حسب ما ذكره بيان صادر عن ممثل جولي. 
حضانة  ستواصل  جولي  أجنلينا  إن  وقااللبيان 
8 و15 عاما،  تتراوح أعمارهم بني  الذين  أطفالها، 
وانفصل  فقط  بزيارتهم  لزوجها  السماح  مع 
سنوات،  عشر  استمرت  حب،  قصة  بعد  الزوجان 
في أعقاب واقعة على طائرة خاصة، حيث تردد أن 
أو أكثر من أطفاله  بيت فقد أعصابه أمام واحد 
لن  جولي  أن  ذكرت  قد  إعالمية  تقارير  وكانت 
تعاقب زوجها براد بيت قانونيا، بسبب ضربه ألكبر 

أبنائهما على منت طائرة خاصة.

امللكة إليزابيث تكشف 
الستار عن لوحة لها في لندن

أزاحت امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا الستار في 
األيرلندي  رسمها  لها  شخصية  لوحة  عن  لندن 
خيرية  مؤسسة  وكلفت  ديفيدسون  كولني 
أيرلندية الرسام بعمل اللوحة احتفاال بعيد ميالد 
مشرقة  ابتسامة  وارتسمت  التسعني.  امللكة 
التي اعتلت عرش بريطانيا عام  على وجه امللكة 
رسم  أن  وسبق  الرسام  مع  حديثها  أثناء   1952
ديفيدسون صورا شخصية للمستشارة األملانية 
أنعيال ميركل وممثلني أميركيني وزعماء في أيرلندا 

الشمالية

»الشيبسي« أحدث ضحايا 
خروج بريطانيا من اليورو

البطاطس  رقائق  أكياس  قيمة  سترتفع 
املئة،  في   10 بريطانيا  في  احملبوبة  »الشيبس« 
لرقائق  مصنعة  شركة  أكبر  ووكرز  قالت  بعدما 
اجلنيه  قيمة  تراجع  إن  البالد  في  البطاطس 
من  اخلروج  لصالح  التصويت  بعد  اإلسترليني 
االحتاد األوروبي رفع تكاليف التصنيع وسيزيد سعر 
كيس رقائق البطاطس بنكهة امللح واخلل أو اجلنب 
مع البصل إلى 55 بنسا )0.62 دوالر( من 50 بنسا 
في  يونيليفر  شركة  خطى  على  ووكرز  سير  مع 
رفع األسعار بعد التصويت وقالت متحدثة باسم 
األميركية  بيبسيكو  جملموعة  اململوكة  الشركة 
»نواجه -مثل معظم الشركات- عوامل تؤثر في 
التقلب في  تكلفة بعض املكونات واملواد تشمل 
ذلك  ضوء  في  األجنبية..  العمالت  صرف  أسعار 
التكاليف  هذه  بعض  لتغطية  خطوات  نتخذ 
سعر  في  محددة  تغييرات  خالل  من  اإلضافية 
عالمة  أكبر  ثالث  وهي   - ووكرز  وقالت  التكلفة 
إنها  منتجاتها-  في  اخلضراوات  تستخدم  جتارية 
تستخدم بطاطس مزروعة في بريطانيا في صنع 
املكونات  باقي  تستورد  لكنها  املقرمشة  الرقائق 

ومواد التغليف

هندية لم تفهم قرار احلكومة فانتحرت

بأوراق  التعامل  أن ثروتها أصبحت بال قيمة، بعد قرار احلكومة بوقف  انتحرت سيدة هندية بعدما ظنت 
،واملقيمة شرقي  البالغة من العمر »55«عام  500 وألف روبية وكانت »كاندوكوري فينودا«،  البنكوت فئة 
مدينة حيدر أباد، اعتقدت خطأ أن ثروتها التي جنتها من بيع أرض كانت متتلكها أصبحت بال قيمة، وهو ما 
دفعها لإلقدام على االنتحار ، وذلك بعدما شنت احلكومة حملة على ما يُعرف بـ »األموال السوداء«. وأكدت 
وانتحرت  املالية  األوراق  بهذه  التعامل  بقرار  حظر  بعدما سمعت  بالذعر  أصيبت  أنها  للشرطة  العائلة 
شنقا. وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد أعلن قبل أيام قليلة عن إطالق حملة على »األموال 
السوداء« من فئتي 500 وألف روبية، التي يُعتقد أنها تستعمل في متويل العمليات التمويلية للميليشيات 
التي حتارب القوات الهندية، وأيضا في التهرب الضريبي وعمليات  الفساد املتفشي وانتشار العملة املزيفة 
في البالد  قرار احلكومة املفاجئ أحدث ارتباكا شديدا للمستهلكني الذين اصطفوا أمام البنوك لتبديل 

أموالهم باألوراق اجلديدة فئة 2000 روبية، خصوصا مع إغالق ماكينات الصراف اآللي.

في  األفضل  من  فنلندا  في  التعليم  منظومة  تعتبر 
التصنيف  األولى في  العشر  قائمة  وتدخل في  العالم 
العاملي للتقييم التربوي. ومع ذلك قرر املسؤولون هناك 
يتضمن  املدرسي،  النظام  في  حقيقية  ثورة  تنفيذ 
والتاريخ  واألدب  والرياضيات  الفيزياء  مواد  تدريس  إلغاء 
واجلغرافيا. وفي مجال تعليقها على ذلك قالت رئيسة 
مديرية التعليم في هلسنكي، مارو كيلونني، إن هناك 
التي  القدمية،  بالطرق  تالميذها  تعلم  تزال  ال  مدارس 
القرن  من  التسعينيات  بداية  في  جيدة  تعتبر  كانت 

املاضي ولكنها لم تعد تتماشى مع املتطلبات احلديثة. وبدال من تدريس كل مادة على حدة، سيتم تدريس 
التالميذ األحداث والظواهر بشكل اجلمع بني املواد. على سبيل املثال، سينظر إلى احلرب العاملية الثانية 
من وجهة نظر التاريخ واجلغرافيا والرياضيات. وأثناء دراسة منهج »العمل في مقهى« سيحصل التالميذ 
على معرفة شاملة باللغة اإلجنليزية وسيتعلمون أسس االقتصاد ومهارات االتصاالت. وستطبق هذه 
املنظومة على تالميذ املدارس الثانوية اعتبارا من سن 16. ويجب على التلميذ خالل ذلك أن يختار بنفسه 
أو ظاهرة سيدرس وذلك انطالقا من احلاجة لها في حياته في املستقبل. وسيتغير كذلك  أي موضوع 
الشكل التقليدي في التعامل بني املدرس والتلميذ. لن يجلس التلميذ خلف مقعد الدراسة لينتظر بقلق 
متى سيطلب منه املعلم التوجه إلى السبورة. بدالً من ذلك، سيكون هناك عمل مشترك في مجموعات 
صغيرة ومناقشة املشاكل. ومن املعروف أن نظام التعليم الفنلندي يشجع على العمل اجلماعي ضمن 
الفريق الواحد، ولذلك ستشمل التغيرات عمل املعلمني. وسيتطلب اإلصالح املذكور وجود تعاون كبير 
بني مدرسي املواد اخملتلفة. وحتى اآلن مت تدريب وإعداد نحو ٪70 من املعلمني في هلسنكي للعمل وفق 

النظام اجلديد وسيسمح ذلك لهم باحلصول على زيادة في الراتب.

امرأة تفرض على زوجها »عقوبة عاطفية« بسبب ترامب

»عقوبة  أميركية  امرأة  فرضت  األميركية،  االنتخابات  تلت  التي  واملثيرة  الغريبة  األحداث  من  واحدة  في 
عاطفية« مدتها 30 يوما على زوجها واندلع اخلصام بني الزوجني بعد فوز اجلمهوري دونالد ترامب باالنتخابات 
الرئاسية األميركية وخسارة الدميقراطية هيالري كلينتون وقال الزوج »دائما نختلف أنا وزوجتي في مسألة 
العالقة  وأردف قائال »ما  ترامب«.   ورمبا أكثر حزنا بسبب فوز  التصويت.. كانت حزينة ألن هيالري لم تفز، 
بني التصويت لترامب ورفض زوجتي الوصول إلى جسدها كتعبير عن الرفض؟«. وأضاف »ال أدري إن كانت 
العقوبة ستستمر بعد نهاية الشهر أو ال.. أنا حريص على فتح مفاوضات من أجل معرفة الدافع وراء هذه 

العقوبة التي لم يسبق لها مثيل«.



Saturday, November 19th, 2016 - Issue (76)22
Sound facts

•	 Sound	comes	 from	vibrations.	These	vibrations	 create	
sound	waves	which	move	through	mediums	such	as	air	
and	water	before	reaching	our	ears.

•	 Our	ears	vibrate	in	a	similar	way	to	the	original	source	of	
the	vibration,	allowing	us	to	hear	many	different	sounds.

•	 Dogs	can	hear	sound	at	a	higher	frequency	than	humans,	
allowing	them	to	hear	noises	that	we	can’t.

•	 Sound	 is	 used	 by	 many	 animals	 to	 detect	 danger,	
warning	them	of	possible	attacks	before	they	happen.

•	 Sound	can’t	travel	through	a	vacuum	(an	area	empty	of	
matter).

•	 The	speed	of	sound	is	around	767	miles	per	hour	(1,230	
kilometres	per	hour).

•	 The	 loud	 noise	 you	 create	 by	 cracking	 a	whip	 occurs	
because	the	tip	is	moving	so	fast	it	breaks	the	speed	of	
sound!

•	 When	traveling	through	water,	sound	moves	around	four	
times	faster	than	when	it	travels	through	air.

•	 The	 scientific	 study	 of	 sound	 waves	 is	 known	 as	
acoustics.

•	 Although	music	can	be	hard	to	define,	it	is	often	described	
as	a	pleasing	or	meaningful	arrangement	of	sounds.

•	 The	 sound	 of	 thunder	 is	 produced	 by	 rapidly	 heated	
air	surrounding	lightning	which	expands	faster	than	the	
speed	of	sound.

Kids & Youth

Jonathan	and	Gwen	were	the	best	of	friends.	
They	grew	up	next	door	neighbors	and	from	
the	 moment	 they	 could	 listen,	 they	 heard	
stories	 of	 the	 great	 King	Arthur,	 his	 valiant	
knights	of	the	round	table,	the	beautiful	prin-
cesses	 and	 the	 terrifying	 dragons	 and	 of	
course	 the	 amazing	 and	mysterious	Merlin.	
How	often	they	whispered	to	each	other	that	
they	wished	just	one	of	these	mythical	people	
who	were	 the	 rulers	of	 their	kingdom	would	
happen	by	to	see	them	in	their	tiny	village.
“Do	you	think	there	are	dragons	in	our	forests	
or	caves?”	Gwen	asked	her	friend	curiously.
“Oh	 yes,	 there	 must	 be	 and	 when	 we	 are	
grown,	 I	will	 fight	 them	and	King	Arthur	will	
make	me	a	knight	of	the	round	table.”	Jona-
than	 bragged	 beating	 on	 his	 chest	 until	 he	
had	 to	 stop	 because	 it	 made	 him	 cough.	
The	 two	walked	along	 the	path	 that	 lead	 to	
church	talking	about	all	 these	wonderful	he-
roes	 and	 adventures	 that	 they	 wished	 they	
could	be	part	of.	Up	ahead	they	saw	the	tiny	
hut	which	was	the	church	for	their	village	and	
they	couldn’t	help	but	 look	 to	 the	sky	at	 the	
tall	cross	Jonathan’s	daddy	had	carved	and	
put	there	to	honor	Jesus.
“I	wish	I	could	see	Merlin	do	his	magic.”	Jona-
than	continued.
“Oh	me	too	Jonathan”	Gwen	said	with	a	sigh.	
It	 was	 not	 a	 sigh	 of	 unhappiness	 because	
she	was	so	content	 in	her	 little	village.	She	
loved	her	parents	and	had	wonderful	friends	
like	Jonathan	and	they	felt	safe	far	from	the	
wars	that	the	king	and	his	knights	conducted	
to	 protect	 their	 homeland.	 But	 still,	 children	
long	 for	 adventure,	 even	 if	 they	 are	 afraid	
sometimes.
“I	wish	I	could	clap	my	hands	like	this…”	and	
he	 clapped	 loudly	CLAP	CLAP,	 “and	Merlin	
would	come	and	teach	us	his	magic.”
“Hee	hee	hee,”	Gwen	giggled,	“Yes	we	could	
both	clap...”	and	she	mimicked	her	friend	with	
her	more	dainty	claps	CLAP	CLAP	“and	he	
would	come	make	us	wizards	too.
“You	 are	 very	 good	 at	 clapping	 Sir	 Knight	
and	Princess	Gwen”	the	deep	rumbling	voice	
came	from	just	off	the	path.	Gwen	and	Jon-
athan	almost	 jumped	out	of	 their	hair	at	 the	
voice.	They	 landed	on	 the	other	side	of	 the	
path	looking	for	the	voice.	There	sitting	on	a	
stump	next	to	the	church	was	what	could	only	
be	a	wizard.	His	long	robe	reached	his	san-

daled	 feet.	 His	white	 hair	 was	 long	 as	was	
his	pointed	beard	and	his	staff	was	 tall	and	
crocked	at	 the	end	and	singed	at	 the	 tip	as	
though	much	fire	had	come	from	it.	And	his	
robe	was	covered	with	mythical	and	colorful	
symbols	 like	 stars	 and	moons	 and	mysteri-
ous	runes	that	the	children	could	not	know.
“Why	did	you	call	me	Sir	Knight?”	Jonathan	
asked	shyly.	“I	am	just	a	little	boy.”
“Yes	good	Jonathan.”	The	kindly	grandfather-
ly	figure	said	with	a	smile.	“Come	close	chil-
dren,	I	am	Merlin,	you	called	for	me.	I	come	
to	 give	 you	 the	 most	 powerful	 word	 in	 the	
universe.”	Gwen	 and	 Jonathan	were	 drawn	
to	 the	 feet	 of	 the	wizard.	 “You	 see	 yourself	
as	a	child	Jonathan.	But	Merlin	can	see	be-
yond	today	to	a	world	only	a	few	years	away.	
I	can	see	for	who	you	will	become.	For	buried	
inside	of	you	 is	 the	greatness	you	will	grow	
in	to.	And	inside	this	little	boy	Jonathan	is	a	
wonderful	Knight	who	will	serve	his	king	and	
his	 Lord	 Jesus	mightily	 not	 so	many	 years	
from	now.”
“But	 how	 can	 you	 see	 us	 as	 we	 will	 be?”	
Gwen	asked	gazing	wide	eyed	as	the	magi-
cal	man.
“Because	I	see	you	as	God	sees	you,	Prin-
cess	 Gwen.”	 Merlin	 explained.	 “I	 see	 you	
for	what	God	created	you	 to	be	and	a	prin-
cess	and	a	mighty	knight	you	will	be,	 if	you	
serve	Jesus	every	day	as	you	grow	up.”	The	
children	 smiled	 and	 blushed	 getting	 goose	
bumps	 thinking	of	 themselves	as	God	sees	
them.
“But	did	you	say	you	were	going	 to	give	us	
the	 most	 powerful	 magic	 ever?”	 Jonathan	
said	with	a	 voice	 full	 of	wonder	and	excite-
ment.
“Yes	but	first	some	lesser	magic.”	The	wizard	
said	with	a	wry	grin.	At	that,	he	lifted	his	staff	
to	the	sky,	exclaimed	words	the	children	could	
not	understand	and	his	clenched	fist	sprang	
open	and	sparks	and	 tiny	fires	burst	on	 the	
stones	 of	 the	 path	 in	 front	 of	 the	 children.	
Jonathan	laughed	and	clapped	and	the	sage	
wizard	smiled	with	pleasure	at	their	giggles.
“DO	MORE,	DO	MORE!”	The	children	plead-
ed.
“I	 will	 gladly,”	 Merlin	 said	 clearly	 having	 as	
much	fun	as	the	children.	“Observe	that	dog,	
you	know	him,	all	the	villagers	know	him.	His	
name	is	Buster”	Merlin	said	gesturing	to	the	

 ”Merlin‘s Magic Words“

R I D D L E  T I M E

R.	Two	fathers	and	their	two	sons	go	fishing	togeth-
er.	They	each	catch	one	fish	to	take	home	with	them.	
They	do	not	lose	any	fish,	and	yet	when	they	arrive	
at	home	they	only	have	three	fish.	
How can this be?

R.	What	flies	without	wings?

R. What body part is pronounced 
as one letter but written with 
three, only two different letters 
are used?

By: Philo Girgis

Happy Birthday Michael

NELLY
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What	 is	 it?	 	 Is	 it	prayer?	 	 Is	 it	 fasting?	 	 Is	
it	Bible	reading	or	quiet	time?		What’s	the	
ONE	 habit	 that’s	most	 closely	 associated	
with	my	spiritual	growth	and	zeal?
While	I	hesitate	to	say	that	any	one	habit	is	
more	important	than	another	when	it	comes	
to	spiritual	growth	(we	need	to	find	balance	
and	not	be	overzealous	in	any	one	area	to	
the	disregard	of	another),	there’s	definitely	
one	habit	 that	stands	out	as	most	closely	
linked	to	my	spiritual	growth.		
In	other	words,	with	 regards	 to	 this	habit:	
when	I’m	doing	it	the	most	I’m	growing	the	
most,	and	when	 I’m	growing	 the	most	 I’m	
doing	it	the	most.
(you	may	need	to	read	that	sentence	again)
That	habit	is	READING.		Hands	down.		No	
doubt	about	it.	
Any	time	you	see	me	on	fire	and	with	zeal	in	my	heart,	
know	 that	 it	 is	most	 likely	 connected	 with	more	 time	
spent	 reading.	 	And	 the	opposite	 is	also	 true.	 	When	
I’m	down	spiritually	(yes,	I	do	get	down	sometimes),	or	
when	I’m	frustrated,	or	when	I’m	discouraged…	more	
often	than	not,	those	times	will	coincide	with	me	spend-
ing	less	time	reading.
That’s	why	 I	always	say	 that	 reading	 is	 the	one	habit	
that	 I	 can’t	 “grow”	without	 (get	 it…GROW	without	 in-
stead	of	GO	without…I	crack	myself	up!).
So	 is	 it	 reading	 that	 leads	 to	growth?	 	Or	growth	 that	
leads	to	reading?		
I’ll	be	on	Periscope	LIVE	at	12:30	pm	EST	to	discuss	
today’s	post.	Follow	me	at	FrAnthony	 to	 join	 the	con-
versation.
That	I	can’t	say.		It’s	like	“the	chicken	and	the	egg”	–	I	
don’t	know	which	one	causes	the	other,	but	I	know	for	
sure	that	the	two	are	linked	together.

Of	course	 that	 isn’t	 to	say	 that	you	can’t	
grow	spiritually	without	adopting	the	hab-
it	of	 reading	–	who	am	I	 to	 limit	you	and	
God’s	ability	 to	grow	you	spiritually.	 	But	
what	I’m	saying	is	that	FOR	ME,	reading	
is	often	the	barometer	of	how	I’m	doing.		
When	 reading	 is	 up,	 the	 spiritual	 life	
seems	to	be	trending	up,	and	when	read-
ing	is	down	the	spiritual	life	starts	trending	
downwards.
Why	is	that?		What	does	reading	have	to	
do	with	spiritual	growth?		Isn’t	the	goal	to	
grow	in	 love	for	God,	not	 just	knowledge	
of	God?
Of	course	the	goal	is	love	not	knowledge,	
but	ask	yourself	this:	what	does	it	mean	to	
truly	love	a	person?		How	can	I	know	that	

my	love	is	true?		What	are	the	factors	or	indicators?
I’d	answer	 that	by	saying	 that	 true	 love	 is	manifest	 in	
two	ways:		KNOWLEDGE	and	APPLICATION.		
KNOWLEDGE	–	what	makes	you	happy?		What	makes	
you	sad?		What	are	your	dreams,	your	fears,	your	wor-
ries,	etc.?
APPLICATION	–	putting	that	knowledge	into	action	by	
avoiding	the	things	that	make	you	sad	and	pursuing	the	
things	that	make	you	happy,	etc.
You	need	BOTH	 to	 say	 that	 you	 truly	 love	 someone.		
You	need	 to	 learn	more	about	 them	(knowledge)	and	
then	put	that	knowledge	into	practice	(application).
Well,	I’m	afraid	that	many	of	us	are	attempting	to	love	a	
God	that	we	don’t	know.		Look	at	the	matrix	to	the	right	
and	see	for	yourself.
A	love	that	doesn’t	seek	out	knowledge	is	lazy	or	shal-
low	at	best.		I	can’t	say	I	love	my	wife	and	then	ignore	
her	when	she	 tries	 to	 talk	 to	me	about	what’s	on	her	
mind.		

Love	requires	knowledge,	and	GROWTH	IN	LOVE	re-
quires	GROWTH	IN	KNOWLEDGE	as	well.
That’s	why	 I	 love	 to	 read.	 	And	 that’s	why	 I	 think	you	
should	seriously	consider	beginning	a	habit	of	reading	
as	well.		Try	it	for	a	week.		Try	to	read	for	20-30	minutes	
a	day	in	the	evening	and	see	if	it	has	any	impact.		Turn	
off	the	TV	and	pick	up	a	book	and	see	for	yourself.
And	I	don’t	even	care	what	kind	of	book!		Spiritual	books,	
history	books,	lives	of	saints/missionaries/inspirational	
people,	 even	 fiction	books!	 	Anything	 that	 challenges	
your	mind	and	elevates	your	heart.		JUST	READ!
My	challenge	 to	you	 is	 to	 read	 for	20-30	minutes	per	
day	for	one	week	straight	and	then	tell	me	what	hap-
pened.		I’d	love	to	hear	how	reading	impacted	you	and	
made	a	difference	in	your	day.		Leave	a	comment	below	
and	let	me	know.
And	in	case	you	wanted	a	little	more	inspiration	as	to	
the	 empowering	 effects	 of	 reading,	 check	 out	 THIS	
CLIP	from	a	speech	given	by	Dr.	Ben	Carson	-	one	of	
the	world’s	most	accomplished	and	successful	neuro-
surgeons,	who	 attributes	much	 of	 his	 success	 to	 the	
habit	of	reading	as	well.		Start	at	8:25	mark	and	see	for	
yourself.
Lastly,	consider	the	passage	below	from	2	Timothy	4.		
These	words	were	penned	by	St.	Paul	in	his	last	days	
on	 this	earth	 -	writing	 to	his	beloved	disciple	Timothy	
with	his	final	requests.
“Be	diligent	to	come	to	me	quickly;	for	Demas	has	for-
saken	me,	 having	 loved	 this	 present	 world,	 and	 has	
departed	for	Thessalonica—Crescens	for	Galatia,	Titus	
for	Dalmatia.	 	Only	Luke	 is	with	me...	Bring	 the	cloak	
that	I	left	with	Carpus	at	Troas	when	you	come	—	AND	
THE	BOOKS,	especially	the	parchments.”		(2	Timothy	
4:9-13)
Still	think	reading	isn’t	important?
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THE ONE HABIT THAT HELPS ME GROW THE MOST

Father 
Anthony Messeh

True	to	my	tradition,	I	wanted	to	write	a	short	 list	
of	things	I	learned	from	this	recent	election	which	
voted	Trump	in	as	the	25th	POTUS.	The	truth	is,	I	
was	not	surprised	with	this	verdict	because	there	
are	more	people	who	desire	a	definitive	(albeit	rac-
ist)	change	than	Americans	who	wish	to	continue	
with	the	wars	and	the	conflicts.	Trump	fulfilled	the	
people’s	 basest	 desires	of	 relieving	 the	US	of	 il-
legal	 immigrants.	 The	American	 people	 are	 also	
sick	of	 terrorism	against	 their	country	and	Trump	
seemed	 like	 the	 man	 who	 can	 end	 this	 through	
ethnic	cleansing	or	mass	deporting-	maybe?	Here	
is	my	list	of	things	I	have	learned	and	what	it	teach-
es	our	kids:
The	 individuals	 with	 the	 most	 amount	 of	 money	
(even	though	it	may	not	be	theirs)	are	viewed	with	
more	respect	and	recognized	for	their	knowledge	
than	those	without.
Thus,	we	need	 to	 talk	 to	our	 kids	about	 the	 true	
worth	of	a	human	being.	We	need	to	teach	about	
the	depth	of	people’s	personas	and	that	we	should	
never	judge	books	by	their	covers.	
The	 elections	 are	 not	 about	 the	 politician’s	 plat-
forms	anymore	but	about	their	super	PACs	or	 in-
vestors	and	what	they	believe	and	desire.	
Thus,	we	should	teach	our	children	that	our	opin-
ions	and	views	should	not	change	based	on	who	is	
giving	us	support.	If	your	faith	or	beliefs	are	chal-
lenged,	be	strong	enough	to	stand	up	for	them	or	
don’t	bother	holding	those	beliefs	at	all.
Our	American	neighbours	and	friends	are	so	tired	
from	 the	 imminent	 and	 ongoing	 threats	 to	 their	

safety,	their	lives	and	their	choice	
of	 lifestyle	 (their	 freedom)	 that	
they	would	rather	vote	into	power	
a	 billionaire,	 hotelier,	 reality	 TV	
star	 who	 makes	 up	 words	 and	
recants	on	his	views	under	pres-
sure	 than	 a	 deceitful,	 feud-incit-
ing,	 privileged,	 and	 corrupt	 lady	
who	 claims	 ignorance	whenever	
there	is	a	chance	of	being	caught	
in	a	lie.	(I	know,	run-on	sentence,	I	don’t	care).
Thus,	we	should	teach	our	kids	that	no	matter	how	
the	earthly	kingdom	 is	 (mis)managed,	we	should	
always	 look	 towards	 heaven	 because	 there	 is	
where	God	reigns	supreme	and	there	is	eternal	joy	
and	infinite	mercy	and	love.	Just	like	others	tell	our	
children	to	dress	for	the	job	they	want,	we	should	
be	teaching	them	to	live	for	the	place	they	desire	
to	go	to	(Heaven).
Everyone	 was	 so	 shocked	 that	 Trump	 won	 the	
election	but	most	people	who	are	acting	affronted	
and	protesting	 that	he	 is	not	 “their	president”	are	
the	very	same	people	who	checked	his	name	off	
on	the	ballot.	What	did	they	think	was	going	to	hap-
pen?
Thus,	let’s	teach	our	children	about	the	voting	sys-
tem	and	how	their	voice	matters.	How	every	deci-
sion	 they	make	has	 a	 reaction.	How	 their	 choic-
es	 in	 life	do	not	 just	 impact	 just	 them	but	others	
around	them.
Finally,	 Clinton	 was	 giving	 a	 lovely	 concession	
speech	 and	 claimed	 that	 little	 girls	 should	 keep	

dreaming	 to	be	 the	next	president.	Even	
though	America	was	ready	for	a	lady	pres-
ident,	just	not	her	particularly.
Thus,	 let’s	 teach	 our	 girls	 and	 boys	 that	
they	 can	 achieve	 anything	 they	 set	 their	
minds	 too.	 Let’s	 not	 differentiate	 in	 our	
treatment	 because	 that	 is	STILL	 counter	
sexism.	 We	 should	 not	 distinguish	 nor	
emphasize	the	differences	between	boys	
and	girls	unless	we	are	talking	about	posi-

tive	 facts	 like	women	have	babies,	men	become	
fathers,	etc.	I	did	not	have	to	actively	tell	my	girls	
anything	 and	 they	 are	 choosing	 to	 like	 superhe-
roes	and	 trucks	and	cars.	 I	didn’t	 veer	 them	 into	
any	 decision.	They	made	 those	 choices	 on	 their	
own.	My	son	may	end	up	liking	Tinkerbell	or	Ariel,	
what	does	it	matter?	We	need	to	respect	our	chil-
dren’s	choices	and	voices.	Anything	less	is	coun-
ter-misogyny	and	that	is	the	truth.
So	my	views	are	stated	clearly	but	please	know,	
they	are	my	personal	views.	I	believe	that	Trump	
has	the	chance	to	unite	America	but	he	needs	to	
use	 one	 EXTREMELY	 PIVOTAL	 and	 SIGNIFI-
CANT	element-	GOD.	If	he	unites	Americans	of	all	
races,	all	colours,	and	all	faiths	as	a	nation	under	
God	and	uses	the	basic	elements	of	every	religion	
such	 as	 peace,	 love,	 forgiveness,	 justice,	mercy	
and	humility	to	rule,	then	his	Kingdom	will	be	the	
greatest	one	of	all.	I	pray	for	Trump.	I	pray	for	the	
USA.	I	pray	for	all	the	world	tonight.
God	bless.
SMartignani
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The things I learned from the 2016 U.S. Election By: Sylvia Martignani
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It’s a difficult question to answer: what purpose 
does faith in God have in my life? Does 
faith mean that life will be easy and without 
challenges? Why have faith when my life 
continues to be difficult and full of obstacles? 
I’m sure we can all relate to these feelings!  
When I got sick and spent time in the ICU, I 
felt my faith shake. I wondered how God could 
allow someone with faith to nearly die from an 
eating disorder. I remember asking the nurses 
and doctors why I wasn’t getting any better, 
but no one had an answer. I remember asking 
my family and church community why my 
condition was so hopeless, and they told me that 
God had a plan. But what plan? I had faith in 
God all my life, so why wasn’t He intervening?!  
But God was there the entire time - I just needed 
to strengthen my faith. Having faith is easy when 
life goes our way. The challenge is having faith 
when life gets tough and tribulations bombard 
us. Why? Because then we realize how hopeless 
our conditions are without God’s help. We look 
at a challenge and realize that we can’t do this 
alone. We call out to others, but they do may be 
powerless. Then who can help me? God can. But 
isn’t it sad that in these times, God may be the 
last avenue we look to for help? We need to start 
understanding that God needs to be number one. 
We need to accept our circumstances with the 
knowledge and faith that God can do all things.  
Regardless of how hopeless we may be, God 
has a plan for us. We may not see why God 
would allow us to struggle or experience 
pain. Isn’t God supposed to help us and give 
us a happy life?! Sort of. God didn’t promise 
that our lives would be ‘peachy key’ - but He 
did promise that He would always be with us. 
God didn’t say that faith would make us have 
no challenges - but He did say that He would 
help us overcome them. God didn’t say that His 
children would always live in peaceful times - 
but He did promise that He would always fill us 
with His peace. “’These things I have spoken 
to you, that in Me you may have peace. In the 
world you will have tribulation; but be of good 
cheer, I have overcome the world.” (John 1٦:33). 
Did you hear that? God has overcome the world! 
And He will certainly help you overcome your 
challenges as well! You just have to come to 
Him and tell Him that you believe in Him, that 
you trust His plan will always exceed yours.  
Last week was a tough one for me. It seemed 
that everything happened at once. When it rains, 
it seems that it always pours. It was a busy week, 
and each time I thought that things couldn’t 
get worse, they did. I felt so frustrated and 
tired. I felt alone. No one had solutions to my 
problems. And I didn’t either. God! Why aren’t 
you intervening?, I thought. Why does my life 
always have to be one struggle after another? I 
have faith in You, so why must I always be faced 
with burdens? Don’t You love me, God?! Isn’t it 
funny how quickly I forgot God’s miracle in my 

life? God really raised me from the dead in the 
ICU! He could surely help me with this crazy 
week. But my challenges made me forget how 
wonderful God is. My faith was again shaken. 
And yet, I so hopeless. I decided to go down to 
my basement, where my sister and I have created 
a Bible verse wall. We printed numerous verses 
and colored the backgrounds. My sister had said 
that this could be helpful to see whenever we 
needed some encouragement from the Bible.  
I went downstairs, praying to God to show 
me a sign that things would get better, that 
He would help me in my circumstances. 
I closed my eyes and pointed my finger 
randomly at a verse.  And guess what it was?  
‘Eye has not seen, nor ear heard, neither 
have entered into the heart of man the 
things which God has prepared for 
those that love Him’ (1 Corinthians 2:٩).  
Needless to say, I was amazed at how God was 
speaking to me in my moment of need. God knew 
how hard my week was, and how much I needed 
to hear that He was still there. The verse says that 
we cannot imagine or comprehend the wonderful 
things God has planned for us. We may not 
understand why things are going the way they are. 
We may not understand why we are suffering, or 
why we feel so alone and helpless. But one thing 
we do know - God is in control. And the amazing 
things He has planned for you are beyond your 
imagination. But you need to trust in Him, and 
know that He never leaves you. He may allow 
a tough circumstance, a challenging situation, 
an illness, or whatever to occur. But does that 
mean He has left you? No. Does that mean that 
your faith is futile? No. Faith isn’t believing in 
God because your life is easy and obstacle-free. 
Faith is believing in God’s plan for your life. It’s 
knowing that no matter how tough this life is 
now, there is hope for what is to come. Faith is 
knowing that even though we are weak, God is 
strong. Faith is realizing that though we may not 
make sense of our circumstances, God knows 
exactly what He is doing. Faith is accepting that 
though we are powerless, God is Almighty. Faith 
is assurance that when life becomes stormy, 
God provides the rainbow. And remember: 
there had to be some dark nights, because 
after that, the sun comes out in the morning.  
“Rejoice in hope, be patient in tribulation, and 
continue steadfastly in prayer” (Romans 12:12).
What does faith mean to you? 

We are one year into a Trudeau-liberal 
mandate. 
There is no question that Mr. Trudeau has 
raised his personal profile in both national 
and international circles. Professional 
photo sessions and numerous trips abroad 
have resulted in media coverage never be-
fore garnered by a sitting prime minister. 
This will certainly serve him well in his 
life beyond politics. Of course, most of 
our previous prime ministers have been 
too busy running the country to participate 
in these types of activities. 
But how is Canada itself doing - the coun-
try in which Mr. Trudeau was elected to 
look after?
Conservatives have always believed that 
the best way to help everyone, especially 
the “middle class” is to set the conditions 
for robust job creation. We also believe 
that for those healthy enough to work, em-
ployment is the best way to support their 
well-being and that of their family. 
During our past tenure in government, 
Canada went through the worst economic 
recession since the Great Depression. That 
proved to be a difficult time for many Ca-
nadians. That is why we focussed all our 
attention on job creation, and to support-
ing , through increased benefits, those who 
had lost their job through no fault of their 
own.
Incredibly, looking over the past year, Can-
ada has barely created one additional full 
time job. That’s right – 12 months in office 
have yielded practically 0 net new full-
time jobs, and this during a time of relative 
stability. Indeed, the most recent Statistics 
Canada Labour Survey states the follow-
ing for the previous year, “Compared with 
12 months earlier …. the total number of 

hours worked was little changed.”
To compare apples to apples, during Ste-
phen Harper’s first 12 months in office, 
after first being elected to a minority gov-
ernment in January 2006, Canada gained 
167,000 full-time jobs. Nearly 40,000 of 
these full-time jobs were in the youth sec-
tor (15 to 24).
The Trudeau-liberal job creation record 
thus far is disappointing to say the least, 
especially to young people who have seen 
zero change in their unemployment rate 
with a continued alarming trend of full 
time jobs being lost in favour of part time 
work.
One may wonder if our stagnant job growth 
is because of a lack of domestic monetary 
action by the government, either by spend-
ing more in this country or by decreasing 
taxes (leaving Canadians to decide how 
to spend their money, an idea shunned it 
seems by the Trudeau-liberals). Alas, this 
is not the case. The Trudeau-liberal budget 
is now pegged at an annual DEFICIT of 
$30 Billion! What we do know for certain 
is that this incredible spending (3 times 
what was promised in the election cam-
paign) is not going towards job creation.
Twelve months in and we have a popular 
prime minister in international circles. The 
largest funding envelope to date has been 
spent outside our borders, in countries 
abroad.  We have a record deficit, promises 
of increased taxes and no jobs.  There is 
something wrong with THIS picture.
Costas Menegakis is the former Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship and Immigration and small busi-
ness owner. He resides in Richmond Hill, 
Ontario and can be contacted at costas@
aorconservative.ca. 
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