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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

هل تتكـــــرر 

ثورات الربيع 

العربي مـــرة 

�أخري ب�شــكل 

؟؟
ً
�أكرث عنفا

»�أحمد ح�شني«، 

كنـــــــدي من 

�أ�شل �شــومايل 

 للهجرة 
ً
وزير�

واجلن�سية بكندا

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



ال�صبت 14 يناير 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد التا�صع وال�صـــبع�ن اإعـــالنـــــات2

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــ�دة

ماجــــــــد قزمـــان

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

416-737-3121      647-447-0455 



ال�صبت 14 يناير 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد التا�صع وال�صـــبع�ن

 �بر�م مقار

بناء �لدولة وبناء �لقبيلة!

عيد  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  الرئي�س  يح�سر  التوايل  علي  الثالث  للعام 

زيارة  علي  يواظب  رئي�س  اأول  ليكون  املرق�سية،  بالكاتدرائية  امليالد 

قالها  التي  املودة  عبارات  كل  ورغم  عيدهم،  ليلة  بكني�ستهم  الأقباط 

لالأقباط ، ورغم خطابه املعتدل جدًا اأثناء الزيارة رغم الورود وم�سافحة 

الود،  من  اأبعد  هو  ما  تتجاوز  ل  جمملها  يف  الزيارة  اأن  اإل  احل�سور، 

فالأذن �سمعت، والقلوب فرحت، والوجوه اأبت�سمت، لكن ظل الواقع 

علي حاله دون اأدين تغيري، لأن عبارات احلب والود والرتوي�س لبقاء 

دولة  تبني  هادئة ول  قبيلة  بناء  ت�ستطيع  رمبا  وقبولها مبظاملها،  الأو�ساع 

حديثة. 

الأقباط  يهنئ  رئي�س  اأول  كان  جنيب  حممد 

 ،  1953 يناير  يف  امليالد  عيد  ليلة  بالكني�سة 

ماله  من  يتربع  رئي�س  اأول  كاأن  النا�سر  وعبد 

اأول  ، ومبارك كاأن   1965 لبناء كاتدرائية عام 

وال�سي�سي   ، ر�سمية  اأجازة  يناير   7 جعل  من 

الأقباط  تهنئة  علي  يواظب  رئي�س  اأول  هو 

كنائ�س  ويرمم  امليالد  عيد  ليلة  بكني�ستهم 

كانت  �سبق  ما  كل  ورغم  الدولة،  اأموال  من 

وو�سع  والدولة،  املجتمع،  علي  املح�سلة 

»حممد  املقابل  ويف   ، »�سفر«!  هي  الأقباط 

علي« مل يفعل هذا ول ذاك ولكنه فقط و�سع قوانني ملواطنة الأقباط ، 

و�سمن لهم العدل واأعطاهم حقهم يف الوظائف الهامة، فكانت النتيجة 

هي، »م�سر احلديثة« التي نتحدث عنها علي مدي قرنني وحتي الأن

نعم زيارة الرئي�س للكاتدرائية هامة، ولكن دخول الأقباط يف املنا�سب 

ب�سبب  متامًا  منها  املحرومون  الهامة،  والع�سكرية  والأمنية  القيادية 

التمييز اأهم ، وجود الأقباط بن�سب يعتد بها يف منا�سب معينة - يندر 

وجود الأقباط بها - مثل الق�ساء وال�سلك 

الدبلوما�سي واجلامعي اأهم. زيارة الرئي�س 

 49 وجود  متنع  مل  التوايل،  علي  الثالثة 

لدواعي  غلقهم  مت  خدمة  وبيت  كني�سة 

تقرير  بح�سب  حمافظة   12 يف  اأمنية 

ال�سخ�سية«.  للحقوق  امل�سرية  »املبادرة 

كان  والذي  التطرف،  مينع  مل  بالكاتدرائية  جدًا  املعتدل  الرئي�س  كالم 

نتيجته 25 اإعتداء لأ�سباب تتعلق اإما باإعتداءات �سد اإ�ستكمال مباين 

كن�سية جديدة ، اأو ملنع ال�سالة بكنائ�س قائمة بالفعل. 

رمبا يقول كثريين اأن الرئي�س له اإرادة ولكن ما 

اخلاليا  اأو  املتطرف،  املناخ  هو  التنفيذ  يعوق 

احلقيقة،  يف  ولكن  ال�سلفيني،  اأو  الإخوانية، 

الدولة  اأن  اأثبتت  و�سنافري  تريان  التنازل  اأزمة 

احلالية قوية اإن اأرادت ، كما اأن ما قاله ال�سي�سي 

لتلك  حتدي  يعترب  بالفعل  هو  بالكاتدرائية 

القول  من  نذهب  اأن  مينع  الذي  فما  التيارات، 

التي خرجت يف  الفعل؟، كذلك املاليني  اإيل 

الثالثني من يونيو والذي ميثل احلكم املوجود 

الأن اإمتدادًا لها، هم يف غالبيتهم تيارات قبطية 

ومدنية وي�سارية وليربالية وهو ما يجعل احلداثة الأن اأمر قد ل يتكرر 

 ، والواجبات  احلقوق  يف  كاملة  م�ساواة  بل  كلمات،  لي�ست  املواطنة 

ومدنية الدولة ل تعني التن�سيق مع املوؤ�س�سات الدينية وال�سلفيني ولكنها 

الف�سل التام للدين عن احلكم. وم�سر ت�ستحق كثريًا اأف�سل مما هي فيه، 

لع�سائر  قبيلة  ولي�ست  الأهلية  كاملي  ملواطنني  دولة  تكون  اأن  ت�ستحق 

وطوائف، وح�سبما نزرع اليوم �سنح�سد غدًا

اقرأ في هذا العدد ايضاً

والغاز  البنزين  أسعار  خبراء: 
أونتاريو  في  اإلرتفاع  ستواصل 
خالل عام 2017 ...................... ص 9

العذراء  بكنيسة  الصالة  بدء 
واالنبا صموئيل اجلديدة ليلة عيد 
امليالد ...................................... ص 12

طرد  قرار  عن  بوتني  تراجع  ملاذا 
تطبيقا  أمريكيني  دبلوماسيني 
ملبدأ “املعاملة باملثل”؟ ....... ص 15

ملحق العقارات ........ ص 6 - ص 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

1790 Dundas St., Unit 14 , London, Ontario , N5W 3E5 
www.greencanadaled.com  Email: Sales@greencanadaled.com 

GREEN CANADA LED

Tel: 519-858-7445

Opening hours:  Monday-Friday: From 9:30 Am to 5:30 pm, 

Saturday: From 10:00 Am to 4:00 pm

Shipping 

to all Canada cities
نتحدث العربيه.. اداره: اجمد زكى

Specializes in energy efficient 
Commercial, Residential, Industrial 

and Decorative LED Lighting Solutions, 
We contribute to a Green Canada”

جنيب أول من زار الكنيسة ليلة العيد
وعبد الناصر اول من تبرع من ماله لبناء كنيسة

ومبارك جعل 7 يناير اجازة رسمية 
والسيسي اول من واظب علي حضور الكنيسة 

ولكن ظل اجملتمع علي تطرفه!
بينما »محمد علي« لم يفعل شيئاً ممن سبق 
ولكنه فقط وضع قوانني للمواطنة والعدالة 

فكانت »مصر احلديثة«
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السياسية  احلياة  في  النسبي  اخلمول  من  حالة 
الكندية هذه األيام، ويبدو أن هذا اخلمول يأتي متوافقا 
البالد.  جتتاح  التي  للغاية،  الباردة  الطقس  حالة  مع 
وهنا جتدر اإلشارة إلى قضية الهجرة مرة أخرى، التي 
بها  يحملون  ملن  أو  كندا،  داخل  الكثيرين سواء  تهم 
األوروبية  الدول  من  عدد  هذا  في  مبا  كندا،  خارج  من 

الغربية.
ودائما الواقع يكشف الفجوة الكبيرة بني التصريحات 
بعض  في  تشبه  التي  الليبراليني،  حلكومة  الوردية 
والعتبارات  النامية،  الدول  حكومات  تصريحاتها 
من  ممكنة  أعداد  أكبر  جلذب  تسعي  فهي  انتخابية 
املهاجرين، للتصويت مستقبال لهم، في الوقت الذي 
باألمن  عالقة  لها  اتهامات  من  احلكومة  فيه  تعاني 
القومي الكندي والهوية الوطنية، خاصة وأن الكثير 
من الكفاءات التي يتم جذبها لكندا ال يتم االستفادة 
ميثلون  بأنهم  الليبراليني،  تصريحات  حسب  منها، 

دعما لتنافسية االقتصاد واجملتمع الكندي.
بالتأكيد كندا أرض لألحالم اجلميلة، وهي أرض حتتاج 
إمكاناته  وتطوير  بالصبر  يتحلى  أن  الشخص  من 
الكندية،  العمل  معايير سوق  وفق  بصفة مستمرة، 
املنزل  في  السكون  يقرر  ال  لم  الوقت  مرور  ومع 
فإن  االجتماعية،  املساعدة  برامج  علي  واالعتماد 
كندا مثلما تعطيها من جهد ستعطيك مع الوقت 
مرحلة  تأتي  ثم  واآلمنة،  الكرمية  للحياة  يكفيك  ما 
تطوير اإلمكانات وتغيير مجال العمل في مجال اكثر 
كفاءة ومهنية بعد احلصول علي املؤهالت الدراسية 

من املؤسسات األكادميية الكندية.
الهجرة  وزير  تصريحات  مبناسبة  يأتي   ، األمر  وهذا 
ترغب في  بالده  أن  أعلن  الذي  الكندية جون مكالوم، 
استقبال 300 ألف مهاجر خالل عام 2017، على غرار 
لها  الهجرة  أن  مكالوم  وأكد  املاضي.  العام  جرى  ما 
لبالده  التنافسية  القدرة  احملافظة على  دور مهم في 
على صعيد االقتصاد العاملي. وأضاف “أعتقد بالفعل 
سيكون  املهاجرين  من  مزيدا  كندا  استقبال  بأن 
الذي  العدد  ويعد  سكانية”.  ألسباب  جيدة  سياسة 
أن  بحكم  التوقعات،  من  بكثير  أقل  ماكولوم  أعلنه 
اجمللس االستشاري للشؤون االقتصادية دعا احلكومة 
إلى  لتصل   50% بنسبة  املهاجرين  أعداد  زيادة  إلى 
450 ألفا سنوياً. لكن مكالوم قال إن هذا العدد ميكن 
تصوره لبعض البيانات في املستقبل، “لكن بالتأكيد 
العدد  هذا  أن  احلكومة  وأوضحت   .”2017 لعام  ليس 
بشكل  سيقيمون  الذين  املهاجرين  فقط  يخص 
دائم، حيث تشمل خطة 2017 زيادة املهاجرين الذين 
ألفا   172 إلى  اقتصادية  ألسباب  استقبالهم  يجري 
و500 بدال من 160 ألفا و600 في العام املاضي، بينما 

سيتقلص عدد الالجئني من 55800 إلى 40 ألفا. 
فور  أعلن  ترودو  جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  وكان 
الهجرة  إعادة حتفيز  عام  أقل من  قبل  توليه منصبه 
يذكر  الالجئني.  استقبال  خالل  من  خاصة  بالده،  إلى 
نسمة-  مليون   35 عددهم  -البالغ  كندا  سكان  أن 
متقدمون في العمر؛ مما يشكل حتديا للنمو السكاني، 

وهي مشكلة تؤرق العديد من الدول املتقدمة.
علي اجلانب اآلخر، جند أن الواقع والدراسات االحصائية 
تشير إلى أن كندا يتسم فيها املهاجرون اجلدد بأنهم 
أعلي من نظرائهم في كندا والكيبيك علي مستوى 
الكثير  يعانون  فإنهم  ذلك  ورغم  الدراسية،  املؤهالت 
ألن  األجور،  وتدني  التوظيف  بسياسات  يتعلق  فيما 
وزارة الهجرة الكندية تعادل مؤهالتهم الدراسية مبا 
سوق  لكن  الكندي،  التعليمي  النظام  وفق  يوازيها 
باملرة  يعترفون  ال  التوظيف  في  واملتخصصني  العمل 
بهذه الشهادات، مما يفرض علي أصحاب االشتغال في 
الوظائف العامة، ذات احلد األدني للمرتبات حسب كل 

إقليم من أقاليم كندا العشر.
مقاطعات  أسوء  من  الكيبيك  مقاطعة  وتعد 
املوضوعة  بالعراقيل  يتعلق  فيما  العشر،  كندا 
فأصحاب  العليا،  املؤهالت  ذووي  من  املهاجرين  أمام 
الشهادات العليا، خاصة األطباء واملهندسني، عليهم 
اجتياز اختبارات ليتم اعتمادهم لدى النقابات املهنية 

واملهندسني،  والصيادلة  األطباء  لشؤون  املنظمة 
“نقابات”  شؤونها  تنظم  التي  املهن،  من  وغيرها 
صعوبات  يجد  منهم  العديد  ولكن   .Order مهنية 
الجتياز هذه االختبارات، وبعض من يجتازها يستغرق 
وقتا للحصول علي تدريب لعدة اسابيع قبل أن يبدأ 

رحلة احلصول علي وظيفة بدخل محترم بالطبع.
للمسؤولني  املغرضة  التصريحات  عن  وبعيدا 
بعض  ومطالب  الليبرالية،  حكومة  في  السياسيني 
القوى السياسية من الكاك CAC  وزعيمه فرانسوا 
لوجو إدخال اصالحات جوهرية علي سياسات الهجرة، 
املستوى  علي  الكندي،  االقتصاد  تنافسية  لتخدم 
التصريحات  مستوى  علي  فقط  وليس  الفعلي 

السياسية اإلعالمية.
ويأتي هذا بعد االحصاءات التي نشرها معهد األبحات 
مونتريال،  في  واالقتصادية  االجتماعية  واملعلومات 
والتي تشير إلى أن هناك نسب كبيرة من املهاجرين 
اجلدد في سن العمل، وأن %26 منهم يفضلون اإلقامة 
في الكيبيك مقارنة باألقاليم الكندية األخرى بسبب 
الكيبيك  في  املتنوعة  االجتماعي  الدعم  برامج 
املعيشة  مستوى  أن  رغم  األقاليم،  ببقية  مقارنة 
يأتي في مرتبة متوسطة بني  والناجت احمللي للكيبيك 

األقاليم العشرة الكندية.
اجلدد  املهاجرين  أن  إلى  املركز  احصاءات  وأشارت 
مقارنة   43% بنسبة  الكيبيكني  علي  يتفوقون 
بنظرائهم في الكيبيك، وبالرغم من ذلك فإن معدالت 
اجلدد،  املهاجرين  أوساط  في  مرتفعة  تعتبر  البطالة 
وتصل لنسبة %20. وأن نسبة %4 من املهاجرين اجلدد 
متميزة،  وظائف  علي  احلصول  في  احلظ  يحالفهم 
بني  الوظيفي  التمييز  من  حالة  هناك  وأن  خاصة 
املتقدمني للوظائف، حسب األسماء التي يحملونها، 
بآخر  مقارنة  كندي،  أو  كيبيكي  اسم  يحمل  فمن 
أوفر  األول  فإن  أوسطي،  شرق  أو  عربي  اسم  يحمل 
لو  حتي  الوظيف،  علي  احلصول  في  بالطبع  حظا 
أو  أوسطي  الشرق  أو  العربي  االسم  يحمل  من  كان 
علما  أعلي،  أكادميية  ومؤهالت  بخبر  يتمتع  اآلسيوي 
بأن هذا مخالف للقانون، لكل مثل كل اجملتمعات فإن 
والصياغات  الفعلية  املمارسة  بني  كبير  فارق  هناك 
القانونية والدستورية، التي تؤكد املساواة في الفرص 

واملعاملة بني اجلنسني.
هذا ويطالب عدد من الباحثني في املؤسسات واملراكز 
وعمل  الهجرة،  سياسات  بإصالح  الكندية  البحثية 
ليندمجوا  اجلدد،  للقادمني  وتأهيل  تدريب  برامج 
سريعا في سوق العمل، بدال من مكوثهم في املنازل 
لسنوات  الدراسية  التمويل  برامج  علي  واالعتماد 
طويلة دون أن تفيدهم هذه البرامج في سوق العمل، 
بل يقومون بها للحصول علي متويالت لعدة شهور ، 
واملساعدة  الرفاهية  برامج  علي  االعتماد  من  بدال  أو 

االجتماعية. 
ملعادلة  فعال  نظام  عن  البحث  يتم  أن  اقترحوا  كما 
واجلهات  الهجرة  وزارة  بني  بالتنسيق  العليا  املؤهالت 
ألن  كندا،  في  والشركات  العمل  لسوق  املنظمة 
الشهادات التي تعادلها وزارة الهجرة ال يتم االعتراف 
اجلدد  املهاجرين  ويكون  العمل،  سوق  قبل  من  بها 
من  دراسية  شهادات  علي  باحلصول  مطالبني 
عن  للبحث  وكندية  كيبيكية  أكادميية  مؤسسات 
كل  حسب  األدني  احلد  من  أعلي  بأجور  عمل  فرص 
صداعات  متثل  كلها  املقترحات  هذه  أن  ويبدو  إقليم. 
اجلميع  يتهمهما  التي  الليبرالية  احلكومة  رأس  في 
التوسع  علي  تعمل  بأنها  معينة  فئات  باستثناء 
الفعليني  باملهاجرين  يضر  مبا  الهجرة  سياسات  في 
للحصول  انتخابية  العتبارات  كندا،  في  املوجودين 
االنتخابات  في  خاصة  املهاجرين  هؤالء  أصوات  علي 
القادمة. ويبقي موضوع الهجرة من القضايا احملورية، 
التي حتوز دائما علي اهتمام اجلميع خاصة وأن كثافة 
دولة  أكبر  كثاني  كندا،  ملساحة  بالنسبة  السكان 
يحفز  روسيا،  بعد  العالم  في  املساحة  حيث  من 
حكوماتها اخملتلفة علي االهتمام بسياسات الهجرة، 

التي تبقي دائما قضية مفتوحة النقاش.

كندا والهجرة: اأر�ض الأحالم 

وال�سرب واملحاولت امل�ستمرة

مونتريال – عبد املسيح يوسف

بالنفس،  الثقة  أم  هي  املعرفة 
الذات سيدة املعارف ألنها  ومعرفة 
في  الواعي  اإلنسان  طريق  مصباح 
رحلة حياته، لذا اهتم بها احلكماء 
الذي  »سقراط«  رأسهم  وعلى 
نفسك«  »اعرف  مقولته  الزالت 
اخلالدة  الوصايا  أهم  من  واحدة 
ال  إذ  اإلنساني،  التنوير  تاريخ  في 
إيجابيا  تأثيرًا  يؤثر  أن  إلنسان  ميكن 
إذا  إال  به  احمليط  اجملتمع  في  عميقا 
في  اإليجابية  التغيير  خطوات  بدأ 

لبصمات  ميكن  وال  اخلاصة،  حياته 
واضحة  تكون  أن  اخلطوات  تلك 

ومتوازنة إال إذا عرف اإلنسان حقيقة ذاته بكل ما 
متلكه من قدرات غير محدودة، وألن مساحات تأثير 
املرأة في اجملتمعات البشرية أوسع كثيرا مما يطفو 
على السطح الظاهري في عاملنا العربي؛ تتجلى 
النفسية  ومواهبها  قيمتها  مبدى  وعيها  ضرورة 
لعاملها  جديد  واقع  صنع  على  القادرة  واجلسدية 

اخلاص وصوالً إلى العالم العام.
للحياة  رئيسية  كواهبة  املرأة  جسد  طبيعة  إن 
منها  جعلت  اإلجناب  ثم  احلمل  على  بقدرتها 
مخلوقا مقدًسا عند البشرية في عصور سابقة، 
»ما  علوم  في  املتخصصني  العلماء  بعض  ويرى 
وراء الطبيعة« أن »الغدة الصنوبرية« لدى اإلناث 
ما  الذكور،  لدى  أكبر من شقيقتها  متتاز بحجم 
التخاطر  على  قدرتهن  مضاعفة  في  يساهم 
وإرسال األفكار واملشاعر واستقبالها من اآلخرين، 
وفي الفلسفة الصينية التقليدية تعتبر الطاقة 
رئيسي  مصدر  »يني«  املسماة  الكونية  األنثوية 
الذكورية  للطاقة  وجود  وال  الكون،  في  للحياة 
»يانغ« على األرض دون وجودها، بينما يعتبر علماء 

احلضارة القدمية أن املميزات األنثوية 
في صناعة احلضارة والنماء والتفوق 
أضعاف  تبلغ  األرض  على  والسالم 
هذا  في  احملدودة  الذكور  مساهمات 
من  كل  إليه  أشار  ما  وهو  اجملال، 
»ويل  األمريكي  واملؤرخ  الفيلسوف 
ديورانت«  »أريل  وزوجته  ديورانت« 
احلضارة«  »قصة  كتابهما  في 
الذي  التقدم  معظم  »إن  بقولهما: 
اجملتمع  في  االقتصادية  احلياة  أصاب 
مما  أكثر  للمرأة  يعزى  كان  البدائي 
يعزى للرجل، فبينما ظل الرجل قروناً 
من  القدمية  بأساليبه  مستمسكاً 
الزراعة على مقربة  ورعي، كانت هي تطور  صيد 
من محال السكنى، وتباشر تلك الفنون املنزلية 
اإلنسان  يعرف  ما  أهم  بعد  فيما  أصبحت  التي 
كان  كما   - الصوف”  “شجرة  ومن  صناعات.  من 
اإلغريق يسمون نبات القطن - جعلت املرأة تغزل 
اخليط وتنسج الثياب القطنية، وهي التي - على 
والنسج  احلياكة  بفنون  تقدمت   - الظن  أرجح 
والبناء،  وصناعة السالل واخلزف وأشغال اخلشب 
كثيرة”..  حاالت  في  بالتجارة  قامت  التي  هل  بل 
من  اليوم  اجملتمعات  تعيشه  ما  معظم  أن  أي 
يرجع  مادية  ومميزات  ورفاهية  ومدنية  حضارة 
أصله إلى املرأة وإلى جهودها، وحدسها، وقدرتها 
على اإلبداع واالبتكار، والوعي بهذه احلقائق يعزز 
واالمتنان  أنوثتها،  جتاه  بالفخر  امرأة  كل  شعور 
بهذه  األرض  هذه  على  تولد  أن  شاء  الذي  للرب 
القدرات الفذة واإلمكانات التي ال تتوفر في عالم 
املواهب  تلك  استغالل  على  ويشجعها  الذكور، 
في مواجهة ظروفها وصنع واقعها بالصورة التي 

تليق بها.

كوني فخورة بأنوثتك

زينب علي البحراني- 
السعودية

عندما يعجز الل�سان عن الكالم!

يعجز العقل اأن يهداأ و ينام!

في�سطرب القلب من عدم ال�سالم!

تبداأ.. العيون فى الكالم 

بت�ساقط الدموع فى هدوء و اأناة

و ي�سري القلم هو ال�سديق 

معربًا عنك وقت ال�سيق 

و ي�سبح الو�سيلة للكالم مع اهلل 

هو ي�سغى و ي�ستمع لك من �سماه

حينئذ يعود لك �سالمك من حيث ال تعلم

و يتولَد داخلك فن و جمال من االأمل 

فيمتلئ قلبك بالفرحة و النغم 

فهذا وعد اهلل..

اأن يحول نحوك اإىل رق�صٍ لك

و يبقى ح�سنه هو االأقرب و االأحن لقلبك 

من نوح إلى رقص 

ندى باخوم
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املصري  املطرب  في  التفكير  عن  أتوقف  ال 
عبد احلليم حافظ، وكيف فلت من محاكمة 
العندليب  فلت  نعم  األديان،   ازدراء  بتهمة 
األسمر من املثول أمام احملكمة بتهمة الكفر 

واإلحلاد
وافته  حني  محظوًظا  احلليم   عبد  كان  كم 
املرض،  مع  مرير  صراع  بعد   1977 عام  املنية 
ضحالة  مع  مرير  صراع  لنواجه  نحن  وتركنا 
طالت  التي  التطرف  نبرة   وتصاعد  الفكر 

محاكمنا املدنية.
 “ ليه  غير  من   “ عزيز  جميل  مرسي  قصيدة 
كانت قصيدة من املفترض أن يتغنى بها عبد 
األجيال   موسيقار  له  ويلحنها  حافظ  احلليم 
رحل   احلليم  عبد  لكن   الوهاب،  عبد  محمد 
الوهاب  عبد  أدراج  حبيسة  القصيدة  وظلت 

حتى قرر أن يغنيها هو بنفسه ..
جايني الدنيا ما نعرف ليـــــــــــــه

 وال رايحني فني وال عايزين ايــــه
تغني  التي  القصيدة  من  كلمات  تلك  كانت 
ثمانينيات  في  الوهاب  عبد  املوسيقار  بها 

القرن املاضي وحققت جناًحا ساحًقا  
الهوى  أصحاب  من  صحفي  لعب  حينها 
حسبة   قضية  ورفع  احملتسب  دور  اإلسالمي 
األجيال  موسيقار  و  املصري  املطرب  حق  في 
قبل  عام   (  1989 عام  الوهاب  عبد  محمد  
على  واإلحلاد،  بالكفر  فيها  اتهمه   ،  ) وفاته 
خلفية تعارض أبيات من األغنية مع الشريعة 
“جايني  تقول:   التي  األبيات  وهي  اإلسالمية 
الدنيا ما نعرف ليـــــــــــــه وال رايحني فني 
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الوسطى ؟؟
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الغرور نعمة

جورج توفيق

يعتذر القس »موسي رشدي« 
عن الكتابة هذا العدد لظروف السفر

647.447.0455
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السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون
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Self employed
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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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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.

حصيلة سوق العقارات  لعام 2016
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 113,133 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل سنة 
2016  . و متثل هذه النتيجة رقما قياسيا للسنة الثانية على التوالى حيث مثلت الزيادة نسبة 11.8  في املائة 

باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل عام  2015.
 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 36.4 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع 
 GTA املنازل 740,685دوالر باملقارنة 659,165 دوالر للعام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 12.4 فى املائة.  و فى باقي ال
905«(«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 723,774  دوالر باملقارنة  600,504 دوالر للعام املاضى بإرتفاع قدره 20.5 

فى املائة. 
 .  2016 29,727 شقة خالل سنة   و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70.2 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق السكنية 
في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 416,252 دوالر بإرتفاع قدره 9.7 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط 
وصل متوسط السعر الى  443,563 دوالر بأرتفاع قدره 9.4 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر 

البيع الي 352,002 دوالر بإرتفاع قدره 10.8 فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

 
Compos-
 ite (All
(Types

 Single-Family
Detached

 Single-Family
Attached Townhouse Apartment

TREB Total 21.05% 23.25% 22.13% 20.38% 15.24%
Halton Region 20.95% 21.14% 21.98% 19.19% -
Peel Region 22.12% 22.49% 23.88% 20.55% 17.22%
City of Toronto 17.55% 20.22% 18.08% 19.41% 14.76%
York Region 25.24% 27.46% 24.55% 17.46% 13.82%
Durham Region 26.43% 26.25% 26.41% 28.11% 23.70%
Orangeville 25.09% 25.50% 24.90% - -

 South Simcoe
County 24.44% 25.05% 24.68% - -

Sales Average Price

 416 905 Total 416 905 Total
Detached 12,354 41,363 53,717  $1,252,069  $891,856  $974,698

 Yr./Yr. %
Change 3.10% 12.90% 10.50% 19.50% 22.50% 20.80%

Semi-Detached 3,441 7,181 10,622  $861,967  $583,542  $673,738
 Yr./Yr. %
Change -5.50% 9.40% 4.10% 17.10% 18.40% 16.20%

Townhouse 4,139 12,912 17,051  $627,690  $528,143  $552,307
 Yr./Yr. %
Change 4.10% 9.00% 7.70% 15.70% 17.60% 16.80%

Condo Apart-
ment 20,860 8,867 29,727  $443,563  $352,002  $416,252

 Yr./Yr. %
Change 19.90% 21.10% 20.30% 9.40% 10.80% 9.70%



ال�صبت 14 يناير 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد التا�صع وال�صـــبع�ن 7

عـقـاراتالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 2

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

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

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

2014

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

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

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

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

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

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

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

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

عامل العقارات

ارتفاعات قوية جدا على مدار العام املاضي ودفعت بالكثيرين للتخوف  شهدت أسعار العقار في كندا وحتديدا في فانكوفر وتورونتو 
من فقاعة في القطاع. وبعد نحو 10 سنوات على جناة كندا من انهيار أسعار العقار الذي اجتاح جارتها الواليات املتحدة وعدد من دول 
العالم، يسلط الضوء اليوم على مخاطر تفشي فقاعة محتملة في قطاعها العقاري وحتديدا في فانكوفر وتورونتو، األمر الذي القى 
اهتماما من املشرعني في البالد. وقد حذرت وكالة فيتش العام املاضي أن أسعار العقار في كندا تفوق قيمتها العادلة بـ%20. واألزمة 
2016 مقارنة مع  املنازل املستقلة في فانكوفر بثالثني في املئة خالل فبراير  ارتفعت أسعار  أكثر خطورة في فانكوفر وتورونتو. حيث 
الشهر املماثل من العام املاضي ليبلغ متوسط سعر املنزل 1.8 مليون دوالر كندي أي ما يعادل 1.4 مليون دوالر أميركي! أما بالنظر إلى 
منطقة غرب فانكوفر على حدة فيبلغ حينها متوسط سعر املنزل 2.2 مليون دوالر.  جتدر اإلشارة الى أن مشتريات الصينيني شكلت 

ثلث إجمالي املبيعات لعام 2015 أي ما قيمته 9.6 مليارات دوالر في فانكوفر.  

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

العقار في كندا

Professional Real Estate Services

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

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details
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قضت هيئة محلفني أمريكية بإعدام الشاب األمريكي األبيض 
إدانته بقتل 9 أشخاص سود في كنيسة في  روف بعد  ديالن 
ساوث كارولينا. ويؤمن روف بتفوق اجلنس األبيض على غيره من 
األجناس، بحسب الشرطة األمريكية. وأدين روف )22 عاما( بـ 
33 تهمة فيدرالية من بينها جرائم كراهية، وذلك بعدما فتح 
أثناء حصة لدراسة اإلجنيل كان  النار على مجموعة املصلني 
يقام في كنيسة عمانؤيل في حزيران / يونيو 2015. ولم يحرك 
روف ساكناً بعد النطق باحلكم وأبلغ هيئة احمللفني بأنه شعر 
بأنه عليه القيام بذلك وما زال يشعر بذلك اآلن.  واستغرقت 

مداوالت هيئة احمللفني ثالث ساعات قبل النطق باحلكم. 
وأصيب العديد من األمريكيني بالصدمة جراء هذه اجملزرة التي فتحت سجاالً حول عالقات األجناس في البالد 
ورفع علم الواليات اجلنوبية. وقال روف للشرطة إنه “أراد بدء حرب عنصرية”، وكشفت الشرطة عن صور له 

وهو يحمل علم الواليات اجلنوبية الذي يعد رمزاً للكراهية”. 
وبعد اجملزرة، أزيل هذا العلم من بلدية جنوب كارولينا بعد أن كان يرفرف على سطحها منذ 50 عاماً.  وبعد 

النطق باحلكم، وقف روف وطلب تعيني محامني و التقدم بطلب إلعادة محاكمته. 
ورد القاضي بأنه “ ال يؤيد األمر، كما طلب من روف بالتفكير باألمر”.  وأدلى نحو عشرين شخصاً من أصدقاء 

وأقارب قتلى كنيسة عمانوئيل التاريخية في تشارلستون بإفادتهم.

نافذة على �صحافة العامل8

املرشح الرئاسي فيون: فرنسا بحاجة لنظام حصص الهجرة 
الرئاسي  املرشح  فيون  فرانسوا  قال 
قبل  األربعاء  يوم  حظا  األوفر  الفرنسي 
زيارة إلى بلدة منتون احلدودية في جنوب 
شرق البالد إن فرنسا في حاجة إلى نظام 

يقوم على حتديد حصص للمهاجرين.
القضايا  ضمن  واألمن  والهجرة 
الدعاية  في حملة  املطروحة  الرئيسية 
في  ستبدأ  التي  الرئاسية  لالنتخابات 
لوبان  مارين  فيها  وتدفع  نيسان  أبريل 
اليميني  الوطنية  اجلبهة  حزب  زعيمة 
بضرورة  للهجرة  واملناوئ  املتطرف 

انسحاب فرنسا من اتفاقية شينجن.
أن  »أريد  فرنسا  شرق  جنوب  إلى  رحلته  قبل  )بي.إف.إم(  وتلفزيون  )آر.إم.سي(  إلذاعة  فيون  وقال 
تكون فرنسا قادرة على أن حتدد كل عام عدد األشخاص الذين ميكنها قبولهم على أرضها.« كما 
سيقيم فيون مؤمترا انتخابيا في نيس حيث قتل 86 شخصا دهسا بشاحنة في يوليو متوز في 

هجوم تبناه تنظيم الدولة اإلسالمية.
أيار  إذا تقابال في جولة اإلعادة في مايو  انه سيفوز على لوبان  كما سيحث فيون -الذي يعتقد 
املقبل- االحتاد األوروبي على وضع قيود على سياسة اللجوء والهجرة ملواجهة تهديدات املتشددين 

اإلسالميني.
بصورة  فرنسا  في  أقاموا  الذين  للمهاجرين  املمنوحة  االجتماعية  املزايا  وقف  في  فيون  ويرغب 

قانونية لفترة أقل من عامني. 
لكن مساعدا لفيون قال إن رئيس الوزراء السابق لن يدعم اخلروج من منطقة شينجن التي تتيح 

حرية االنتقال فيما بني دولها األعضاء.
وأثارت خطط فيون بشأن الهجرة وتبنيه لسياسات اقتصاد السوق احلر انتقادات من منافسيه 

اليساريني الذين يقولون إنها ستعمق االنقسامات داخل اجملتمع الفرنسي.
تأييده بنسبة ضئيلة جزئيا بسبب خططه غير  إلى تراجع  الذي تشير استطالعات  وقال فيون 
الشعبية لضمان األمن االجتماعي »ما زال علينا إجراء بعض التعديالت. أعترف بذلك.« وبالنسبة 

لألمن االجتماعي خصوصا قال »لم نكن جيدين أو واضحني«.

DW
املغرب يعلن بداية حرب على البرقع 

ويشعل جدال كبيرا
البرقع في املغرب جدال وانقساما بني مؤيدين  القرار املفاجئ للداخلية املغربية مبنع خياطة وتسويق  أثار 
ورافضني له. ولم يتم حتى اآلن رسميا إعالن تفاصيل أو أسباب اتخاذ هذا القرار إال أن صحفا محلية رجحت 
أن يكون القرار راجعا إلى مخاوف أمنية بسبب استخدام مجرمني النقاب للتستر على جرائمهم، بينما 
يرى البعض في القرار متهيدا ملنع ارتداء النقاب مستقبال. وانتشرت على مواقع التواصل االجتماعي وثائق 
احملالت  أصحاب  من  رسمي  بشكل  تطلب  املغربية  املدن  من  عدد  في  احمللية  السلطات  من طرف  موقعة 
نقلها  أخرى  شهادات  وبحسب  ساعة.   48 خالل  البرقع  قطع  من  لديهم  ما  كل  من  التخلص  التجارية 
التجارية  احملالت  على  ميرون  السلطة  »أعوان  أن  البالد(  )شمال  طنجة  مدينة  من  تاجر  قال  احمللي،  اإلعالم 
بأكياس بالستيكية كبيرة حلجز النقاب«. القرار الذي لم مُيهد له من قبل أثار استياء سلفيني وإسالميني. 
ولم يتضح بعد إن كان قرار الداخلية املغربية يشمل منع انتاج وتسويق النقاب، القريب في الشكل من 
البرقع، وهو السائد بني املغربيات ويباع لدى جتار احملالت اخملتصة في هذا اللباس أم أنه يقتصر على البرقع 
أو ما يسمى أيضا باخلمار األفغاني خاصة أن األخير ليس منتشرا في املغرب. وقالت يومية أخبار اليوم إن 
السلطات »استعملت كلمة برقع بدل نقاب« في اإلشعارات التي وجهتها للتجار في حني أن هؤالء »يبيعون 
حيث  ب«النقاب  أيضا  يتعلق  األمر  فإن  املغربي«  »العمق  موقع  نقله  ما  وبحسب  البرقع«.  وليس  النقاب 
أوضح عدد من أصحاب احملالت التجارية لهذا املوقع أن »أعوان سلطة تابعني لوزارة الداخلية مبدن تطوان 
وطنجة ومرتيل )شمال( وسال )قرب الرباط( ومكناس )وسط( وتارودانت )جنوب(، طلبوا منهم وقف إنتاج 
 DW وبيع أنواع  من النقاب في محالتهم«. ويقول اخملتار الغزيوي رئيس حترير األحداث املغربية في حديث ل
عربية إن القرار فرضته أساسا حتديات أمنية بالنظر إلى تكرر احلاالت التي جلأ فيها مؤخرا عدد كبير من 
اجملرمني أو من املطلوبني للعدالة إلى التستر في هذا الزي الذي يخفي اجلسد والوجه باملرة، بشكل حوله إلى 
زي تنكر وليس إلى لباس عادي، كما أن التحديات اإلرهابية التي يواجهها العالم بأسره تفرض التحقق من 
الهوية في أي حلظة وهو أمر غير ممكن مع مرتِديات هذا النوع من الزي والالئي يرفضن هن وأزواجهن إظهار 

وجوههن حني يطلب منهن ذلك .

BBC  رويترز 
اإلعدام ملرتكب مجزرة كنيسة شارلستون في الواليات املتحدة

 24 France
مقتل 1173 مسيحيا بسبب معتقدهم الديني خالل عام واحد
أعلنت منظمة »أوبن دورز« )األبواب املفتوحة( البروتستانتية أن نحو 1200 مسيحي قتلوا في العالم بني 
األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 و31 تشرين األول/أكتوبر 2016 »ألسباب مرتبطة بإميانهم«، في تراجع 
ملحوظ باملقارنة مع العام السابق. وبلغ عدد املسيحيني الذين قتلوا في هذه الفترة وأحصتهم املنظمة 
البروتستانتية 1173 شخصا في مقابل 7100 شخص في الفترة نفسها من العام 2015، وذلك بعد سنوات 
عدة من امليل التصاعدي )1201 قتيال في 2012 و2123 في 2013 و4344 قتيال في 2014(. وكتبت املنظمة في 
تقرير “تراجعت حدة األزمات العنيفة التي أثرت على أرقام العام 2015 سواء بسبب تراجع نفوذ اجملموعات 
املتطرفة )مثل حركة بوكو حرام وتنظيم “الدولة اإلسالمية”( أو ألن املسيحيني في تلك املناطق قتلوا أو 
فروا”. ونشرت املنظمة تصنيفها الدولي األربعاء في “50 بلدا يعاني فيه املسيحيون من االضطهاد أكثر 
من سواها”، وأشارت إلى تعرض “215 مليون شخص” لالضطهاد “بشكل قوي وقوي جدا وعنيف”، أي ما 
ميثل ثلث املسيحيني في هذه الدول. وتابع التقرير أن 948 مسيحيا على األقل من بينهم 695 شخصا في 

نيجيريا وحدها، قتلوا بسبب دينهم، بينما بلغ هذا العدد 225 شخصا في تسع دول أخرى.
وذكرت املنظمة خصوصا مقتل شخصني في فرنسا هما األب الكاثوليكي جاك هامل الذي قتل ذبحا في 
متوز/يوليو 2016 بأيدي اثنني من اجلهاديني داخل كنيسة في غرب البالد، ومهاجر إيراني في مخيم لالجئني 
في شمال البالد في كانون األول/ديسمبر 2015 بسبب “اعتناقه املسيحية”. إال أن املنظمة تعتبر أن هذه 
الصحف  ومن  ميدانية  معلومات  على  بناء  “املؤكدة”  املسيحيني  قتل  عمليات  فقط  تشمل  التي  األرقام 
واإلنترنت “أقل من الواقع”. ولذلك لم ترد كوريا الشمالية التي تتصدر “املؤشر العاملي الضطهاد املسيحيني” 

في تقرير املنظمة لعدم توفر “بيانات ميكن الوثوق بها” في النظام “األكثر انغالقا في العالم”.
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مرشح لقيادة حزب احملافظني يطالب 
بالتحقيق مع »جاسنت ترودو« لقضاؤه 

عطلة الشتاء في جزيرة أغاخان

في  احملافظني  حزب  لقيادة  املرشح  شير  أندرو  أشار 
وزراء كندا عطلة  أن قضاء رئيس  إلي  بيان صحفي له، 
الشتاء في جزيرة أغاخان يعتبر قبول بهدية وأنه طلب 
داوسون«  »ماري  األخالقيات،  في  التحقيق  من مفوضة 
من  هدية  قبول  علي  املوافقة  كانت  إذا  ما  تدرس  أن 
إنتهاك قانون »تضارب املصالح«  أغاخان هو في قائمة 
رئيس  مكتب  وكان   ، احلكومة  أعضاء  بني  به  املعمول 
وبعض  عائلته  مع  ترودو  جاسنت  أن  أكد  قد  الوزراء 
في  بيل  جزيرة  في  الشتاء  أجازة  يقضون  االصدقاء 
الزعيم  ألغاخان،  اململوكة  اجلزيرة  وهي  البهاما،  جزر 
والذين  العالم  في  االسماعيلني  للمسلمني  الروحي 
، وألغاخان مؤسسة  يبلغ تعدادهم 150 مليون نسمة 
من  املاليني  عشرات  تتلقي  كندا  في  بأسمه  كبيرة 
الدالرات سنوياً من حكومة كندا لتعمل علي التنمية 
الدولية ، هذا وقال أندرو شير أن يأخذ قواعد العمل في 
البرملان علي محمل اجلد ، وعلي رئيس الوزراء أن يعمل 
بها علي أعلي مستوي، ولهذا طلب أندرو من مفوضة 

التحقيقات األخالقية أن حتقق في هذا املوضوع.

قالت شركة طيران »آير كندا«، وشركة طيران »وست 
جيت«، أن جميع الكنديني العاملني في املطار والركاب 
قد  االمريكية  السلطات  وكانت  ساملني.  الكنديني 
ذكرت أن رجل أسمه »سانتياجو أستيبان« قد أُعتقل 
محطة  داخل  املسافرين  علي  النار  أطالقه  بسبب 
وصول الركاب رقم 2 في مطار »فورت لودرديل« وقتل 5 
أفراد وأصاب 8 بجروح ، ولكن شركة »آير كندا« أكدت 
ان هذا املسلح لم يكن اسمه ضمن قائمة املسافرين 
ضمن  من  أن  ويُعرف  اليوم.  ذلك  في  خطوطها  علي 
قواعد السالمة اجلوية الكندية، أن الراكب يستطيع 
وضع سالحه اخلالي من الطالقات داخل صندوق داخل 
ويجب   ، أكس  باشعة  فحصها  يتم  التي  احلقائب 
عليه ان يسجل وجود سالح في حقيبته عند دخوله 
الي املطار. ويبدو أن املسلح هذا استعاد سالحة بعد 
الي  توجه  ثم  االسكا  من  قادماً  فلوريدا  الي  وصوله 
وهذا  الركاب.  ويقتل  بداخله  الرصاص  ليضع  احلمام 
في  األمريكي  اجليش  في  سابق  مجند  هو  املسلح 
حكم  يواجه  وقد  داعش  فكر  تبني  أنه  ويبدو  العراق 

باألعدام .   

جميع العاملني واملسافرين 
الكنديني ساملني بعد حادثة اطالق 

النار في مطار بفلوريدا  

9

رسوم علي الطرق السريعة )407( و )412( شرقاً 

بأونتاريو

إستدعاء لبعض من انواع الكيك املنتجة حتت أسم 
شركة »كينج«

أعلنت وكالة فحص الغذاء الكندية علي موقعها األلكتروني إستدعاء لتسعة أنواع من الكيك، من انتاج شركة 
»كينج«، وتقع في مسيسوجا في أونتاريو  بسبب عدم ذكر وجود البندق في املنتجات ، وجاء االستدعاء ملنتج واحد 
يوم 29 ديسمبر ثم توسع االستدعاء الي تسعة منتجات يوم 4 يناير. ومت بيع هذه املنتجات في كيبيك وأونتاريو 
وهذه التسعة أنواع تشمل »توكسيدو كيك« و »كيك الشكوالتة بنكهة البندق« و »كيك الشيكوتة املضاعفة« و 
»موكا كيك« و »كابيتشينو كيك« و »كيك املاجنو«، وميكن األطالع علي هذه األنواع علي موقع وكالة فحص األغذية 

الكندية ، هذا ولم ترد اخبار عن تضرر أحد من تناول هذه املنتجات.

الغطس في مياه البحيرة اجلليدي 
يجمع 72 الف دوالر لالعمال اخليرية

في العام الثامن ملناسبة القفز الي املاه املتجمدة، »بوالر 
ديب«، وهي املناسبة التي حتدث في بداية كل عام جديد، 
وقد قام الزوجان، كيلي وجيل بليت باإلحتفال بالذكري 
بالقفز  يناير   1 االحد  يوم  لزواجهم  اخلامسة  السنوية 
الزوج  وأرتدي  كاجاري.  في  املتجمد  البحيرة  مياه  في 
بدلة الزفاف وارتدت الزوجة فستان الزفاف وقفزا األثنان 
معاً الي املياه املتجمدة وتبلغ حرارتها –12 درجة مئوية ، 
وبعد أن خرجا من املياة جلسوا في مغطس ملئ باملياه 
الدافئة وقال الزوجان أنهما يشاركان في هذه املناسبة 
جلمع اموال ملنظمة، »أس أيه«، وهي املنظمة التي تنقذ 
الفتيات والنساء من املتاجرة بهم واالستغالل اجلنسي 
لهم وتساعدهم علي التعافي  وجتد لهم منازل لالقامة 
أرتدي زي سانتا كلوز  ، وكان من ضمن املشاركني رجل 
اخته  وأقنعته  كاجلاري  في  عائلته  ليزور  جاء  انه  وقال 
في  شارك  وقد  املتجمدة   املياه  في  بالقفز  باملشاركة 
دوالر  الف   72 املشاركون  وجمع  فرد   90 املناسبة  هذه 

ملنظمة »أس أيه«

خبراء: أسعار البنزين والغاز ستواصل 
االرتفاع في أونتاريو خالل عام 2017

حيز  الي  تراد«  أند  »كاب  أونتاريو،  حكومة  برنامج  دخل 
الذي  البرنامج  وهو   ،  2017 عام  مطلع  في  التنفيذ 
املقاطعة،  حكومة  في  الثالثة  االحزاب  كل  عليه  أتفقت 
النفط  الكربونية ملصافي  لإلنبعاثات  يحدد سقف  والذي 
وإذا  غرامة،  تدفع  وإال  عنه  تزيد  أن  ميكن  وال   ، وللمصانع 
ميكنها  الكربونية  االنبعاثات  هذه  تقليل  استطاعات 
مقايضة املتبقي مع مصنع اخر أو بيعه في سوق الكربون 
، وبالطبع ستنعكس أثار هذه الغرامات علي املستهلكني 
خالل  االرتفاع  ستواصل  البنزين  أسعار  بأن  اخلبراء  ويحذر 
1٫20دوالر.  الي  الواحد  اللتر  سعر  يصل  وقد   2017 عام 
أونتاريو  حكومة  أن  مكينج«  »دان  النفطي،  احمللل  ويقول 
تعمل  التي  السيارات  قيادة  علي  الناس  تشجيع  تريد  ال 
للتر  سنت   6٫1 بنحو  الديزل  سعر  وسيزيد  ،هذا  بالبنزين 
الذين  وهؤالء  التدفئة،  غاز  سعر  سيزيد  وكذلك   ، الواحد 
يستعملون الغاز الطبيعي للتدفئة او الطهي سيدفعون 
في املتوسط 5 دوالرات أزيد في الشهر وزيادة أسعار البنزين 

والغاز ستجعل من شتاء عام 2017 شتاء السخط

قالت حكومة أونتاريو أن السائقني الذين يستخدمون الطرق السريعة 
هذه  إلستخدام  رسوماً  يدفعون  سوف   )412( و   )407( شرقا  املمتدة 
البنية  مشاريع  في  للمساعدة  وهذا   ،  2017 فبراير  أول  من  الطرق 
بيان  العام »ستيفن ديل«، في  النقل  وزير  العام. وقال  والنقل  التحتية 
صحفي أن هذه األموال سيتم إستثمارها للصرف علي مشاريع النقل 
العام في املقاطعة ، والطريق السريع اجلديد 407 شرقاً والذي هو مملوك 
أر(  تي  )407أي  السريع  للطريق  إمتدادا  وهو  أونتاريو  حلكومة مقاطعة 
وزيادة  األزدحام  تخفيف  علي  سيساعد  مما  اخلاص،  للقطاع  اململوك 
شرقاً  بعدها  وما  الكبري  تورنتو  منطقة  في  والناس  البضائع  حركة 
 ، للسكان والعمالة  التجارية وإستيعاباً  لألعمال  وسيخلق هذا فرصاً 
وجميع الطرق السريعة اجلديدة وهي 407 و412 مملوكة حلكومة اونتاريو 
ويتعني علي مستخدميها دفع رسوم لذلك ، وستقوم الهيئة املشرفة 
فواتير ملستخدمي  اصدار  أر( مبهمة  تي  ائ   407( السريع  الطريق  علي 
هذه الطرق بالنيابة عن حكومة أونتاريو ، وسوف يستلم مستخدمي 
هذه الطرق فاتورة واحدة وليس أثنني إذا قاموا باستعمال كال الطريقان 

يظلوا  أن  أر(   تي  407)ئ  بي  خاص  »ترانسبوندر«  يحملون  الذين  السائقني  يستطيع  وكذلك   ، و407  أر(   تي  ائ   (407
يستخدمونه خالل الطرق  السريعة االخري ، والبد ان حتصل السيارات الثقيلة والشاحنات علي »ترانسبوندر«.

مقتل كندي كان يحارب في سوريا ضد داعش
إدمنتون  الذي غادر مدينة  تاسوني  نازارينو  الكندي  الرجل 
القوات  جانب  الي  ليقاتل  أشهر  ستة  منذ  سوريا  الي 
الكردية لقي مصرعه في أشتباك مع متطرفي داعش في 
22 ديسمبر في مدينة الرقة السورية وكانت شائعات موت 
من  الثنني  صور  داعش  نشرت  أن  بعد  أنتشرت  قد  الرجل 
نازارينو  الصور تظهر  جسد  احد  وكانت  القتلي  االجانب 
يعمل  بانه  الفيسبوك  علي  نفسة  وصف  قد  كان  والذي 
في شركة سيارات في أونتاريو وأعلنت القوات الكردية عن 
مقتله ووصفته بانه شهيدا وبطال وهو ثاني كندي يتطوع 
ويقتل وهو يكافح داعش في سوريا وبينما تساعد القوات 
الكندية علي تدريب القوات احمللية في العراق فان نازارينو 
املتطوعني  صفوف  الي  باالنضمام  اخلاصة  بطريقته  قام 
الدوليني للقتال مع القوات شبه العسكرية الكردية وقد 

وذلك لشعورهم  الكردية   القوات  جانب  الي  للقتال  بالتطوع  احملاربني   قدامي  من  والكثير  الكنديني  من  قام عشرات 
باالشمئزاز من اشرطة الفيديو التي تبثها داعش ولرغبتهم في حماية االقليات املضطهدة ولرغبتهم في البحث عن 

غرض حلياتهم ، هذا وقد طلبت أسرة نازارينو من حكومة كندا مساعدتها علي أحضار جسده الي كندا.

املالي  التمويل  بخفض  تورنتو  مدينة  تقوم  قد 
حتي  العام،  هذا  االطفال  ورعاية  احلضانة  لدور 
تورنتو  فمدينة  عامني.  دوالر خالل  مليون   3٫39 توفر 
الي  حتتاج  والتي  ميزانيتها  مبوازنة  قانونياً  ُملزمة 
ستوري«  »جينفر  تقول  ولذا  دوالر.  مليون   91 توفير 
تورنتو  مدارس  إدارة  جمللس  املالي  التمويل  مسؤولة 
إنها ستفعل كل ما في وسعها، ملنع تخفيض هذه 
املساعدات املالية والذي يعتمد عليها مجلس إدارة 
والتدفئة  الكهرباء  فواتير  دفع  في  تورنتو،  مدارس 
مدارس  إدارة  تستطيع  لن  والذي  والصيانة.  واملاء 
اإليجارات  ترفع  ولذا قد  القيام بها بنفسها،  تورنتو 

علي مالكي مباني دور احلضانة ورعاية األطفال مما سيؤدي بالتالي إلي زيادة تكاليف الرعاية لكل طفل بنحو 1٫35  دوالر 
في اليوم وهذا سيتحمله اولياء االمور. هذا وقد أظهرت دراسات حديثة عن التكلفة العالية لدور احلضانة في تورنتو أنها 
االعلي في كل كندا. وهي في أرتفاع مستمر وكان هذا سبباً في مغادرة العديد من األسر ملنطقة تورنتو والسكن في 
مناطق أبعد للعثور علي حضانة مناسبة لالطفال، ولهذا أنتقلت السيدة كرسي مع أبنها ماثيو الي مدينة »بيكرينج« 
بسبب التكاليف املرتفعة لدور احلضانة في تورنتو. وتقول أسرة ثانية انهم سجلوا طفلتهم في قوائم االنتظار في دار 
للحضانة في تورنتو، وبعد أن مت قبول الطفلة كانت التكلفة الشهرية 2100 دوالر وهذا يساوي قيمة الرهن العقاري 

الشهري لهم وحتي مع وجود دخل لكل من الزوج والزوجة فان هذا يجعلهم يكافحون لتوفير أحتياجاتهم. 

مصاريف إضافية علي األباء 

في تورنتو بعد تخفيض التمويل املالي لدور احلضانة
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�صخ�صيتك تنعك�س على �أثاث منزلك

يفصح أسلوب اختيار األثاث، ليس فقط عن الذوق 
ومزاجهما  شخصيتهما  على  بل  للزوجني  الفني 
النفسي، ويبذل الزوجان مجهوداً كبيراً في اختيار، 
وتنسيق أثاث عش الزوجية، حيث أن املنزل هو واحة 
االستقرار والهدوء جلميع أفراد األسرة، وبخاصة إذا 
للجميع.  وألوانه هادئة، ومريحاً  أثاثه بسيطاً  كان 

وهذه بعض األمثلة:
يغلب  اللذان  الزوجان  يختار  العملية:  الشخصية 
إلى  قليالً  مريحاً،  أثاثاً  العملي  الطابع  عليهما 
من  أكثر  الواحدة  للقطعة  يكون  بحيث  ما،  حد 
استعمال مثل )أريكة تصلح سريراً ومخزناً في آن 
واحد(. ويفضالن دائماً اجللوس على نفس املقعد أو 
في نفس املكان بالغرفة حيث يستمتعان بالقراءة 
أو بأداء عمٍل ما. يختاران األلوان الفاحتة واإلضاءات 
باملكتبة  خاصاً  اهتماماً  ويعطيان  الواضحة، 

اخلاصة بهما.
يكون  أن  الزوجان  يفضل  اإلجتماعية:  الشخصية 
األثاث مريحاً، وقريباً من بعضه البعض حتى يجلس 
الزائرون بطريقة مريحة ومتقاربني إلتاحة الفرصة 
للحوار بطريقة ودية. يفضالن وضع أواني النباتات 

حيث تعطي جواً من اإلحساس بالراحة والتفاؤل.
الشخصية املرحة: يفضل الزوجان األثاث اخلفيف، 
والكراسي البسيطة، الوثيرة، ووضع الوسائد فوق 
التحف  وضع  إلى  ومييالن  مرحة.  بطريقة  بعضها 

أو  خاصة  رفوف  على  الصغيرة  واللعب  البسيطة 
يختاران  بهما،  اخلاصة  املكتبة  رفوف  بعض  على 

األلوان الزاهية للستائر والكراسي واألرائك.
األثاث  يفضالن  الكالسيكية:  الشخصية 
الكالسيكي واأللوان السادة، مع األلوان الطبيعية 
للخشب. يختاران اللوحات الفنية القدمية، وبعض 
أو  كاألبليكات  الصغيرة  النادرة  الفنية  القطع 

األطباق الصينية أو من الكريستال.
وضع  إلى  الزوجان  مييل  احلساسة:  الشخصية 
مع  البيت  في  كثيرة  أماكن  في  والزهور  النباتات 
اإلضاءات  مع  املريح  واألثاث  الهادئة  األلوان  اختيار 
الوسائد  وضع  ويحبان  اللون.  هادئة  املباشرة،  غير 
األثاث  لون  مع  تتمشى  هادئة  بألوان  امللونة 

والستائر، واملفارش والسجاجيد.

يوم  في  عليه  يجب  العريس  أن  األمازون  نهر  أعالي  في  تقيم  التي  القبائل  بني  الشائعة  العادات  من 
الفرح أن يجري مسافة طويلة ولكنه أثناء اجلري يتوقف عدة مرات ويجلس القرفصاء بعض الوقت ال 
ليستريح وإمنا لينتظر وصول »روحه إليه«، اعتقاداً منهم بانهم عندما يجرون تتخلف عنهم ارواحهم 
فهم يتمهلون لتصل إليهم. وكان تعليق أحد املستكشفني على هذه العادة: »ما أحوج العالم اليوم 
إلى محاكاة هؤالء البدائيني .. فكلما قطع شوطاً في مجال التقدم املادي تريث قليالً حتى يبلغ تقدمه 

الروحي ما بلغه التقدم املادي«.

ألسرة  زيارة  في  كنت  قائالً:  اهلل،  خدام  أحد  حكى 
الوحيد  العائل  وهو  األب،  توفى  فقد  الفقر،  بالغة 
له  يكن  لم  أنه  وحيث  شبابه،  ريعان  في  لألسرة 
عمل ثابت فقد ترك األسرة املكونة من األم وثالثة 
أطفال، بال سند مادي أو بشري، أو بحسب املنظور 

اإلنساني بال أي مقوم حلياة كرمية.
املرأة  جتد  فلم  باألسرة،  احلاجة  اشتدت 
املسكينةملجأ لها بني البشر، فاستندت متاماً على 

الرب.
ينساك،  لن  الرب  أن  تأكدي  لها:  قلت  زيارتي  أثناء 
حتى لو نسيك اجلميع. نظرت إلى باندهاش، وقالت: 
هذا  يحدث  أن  ميكن  ال  ينساني؟!  الرب  ينساني؟! 
منذ  معي  حدث  ما  لك  فأحكي  إلى  استمع  أبداً.. 

فترة ليست بعيدة:
منذ ستة أشهر تقريباً حدث أن نفذت تقودي كلها.. 
كله  البيت  فتشت  واحداً..  قرشاً  معي  يكن  لم 
لعلى أجد ما أقتات به أنا وأطفالي، فلم أجد.. كان 
األطفال نياماً ولم يستيقظوا بعد.. اشتدت حيرتي 
ولم أعرف كيف أتصرف. ثم أدركت أنه إن لم يكن 
لي ما أقتات به، لكن لي أب في السماء يعتني بي، 

ولي أن أركع على ركبتي وأصلي بلجاجة.
أسرعت إلى هذه األريكة ـ  وأشارت إلى األريكة التي 
النافذة..  بجوار  هنا  وركعت  ـ  عليها  أجلس  كنت 
ومن  مبواعيده.  الرب  وأطالب  بلجاجة  أصلي  أخذت 
أقول  وكنت  الشيء،  بعض  صوتي  عال  تأثري  فرط 
له: »أنت أعلت إيليا بخبز وماء بواسطة غراب. أنت 

تستطيع أن ترسل إلّي غراب إيليا«.
   وال أعرف ملاذا سيطرت علّى هذه الفكرة، فأخذت 
أكرر هذه العبارة مراراً وتكراراً وأؤكد على الكلمات 

بقوة.
باألرض..  شيء  ارتطام  صوت  سمعت  صالتي  أثناء 

فهل تعرف ماذا وجدت؟
سألتها باندهاش: ماذا؟

أسودا  غراباً  أجد  بي  فإذا  عيني  فتحت  أجابت: 
النافذة  من  أنظر  أسرعت  الغرفة.  وسط  في  ميتاً 
، فوجدت شاباً مستهتراً ينظر إلى ويقول بتهكم: 
اهلل  استجاب  قد  ها  غراباً؟  اهلل  من  تطلبي  ألم 
في  يسرع  وهو  عالياً  يقهقه  أخذ  ثم  لطلبك. 

مشيته.
ثم  الشاب،  الستهتار  باألسى  شعرت  البداية  في 
جاءني يقني قوي بأن اهلل قد استجاب طلبتي فعالً.
فهل  رقبته،  في  السكني  وعملت  الغراب  أخذت 

تعرف يا حضرة اخلادم املوقر ماذا وجدت في حلقه؟
لقد  فمها:  من  اإلجابة  اسمع  وأنا  عيناي  اتسعت 
وجدت به خامتاً ذهبياً ثميناً، كان ثمنه كافياً إلعالتي 
وإعالة أطفالي ألكثر من شهرين من الزمان.. فهل 
أظن يوماً ما يا سيدي أن اهلل قد نسيني.. انني امتتع 
بعناية اهلل وتدبيره ألموري أكثر مما كنت استشعره 

في حياة زوجي.
بجوار  أركع  وأنا  دموعي  أحبس  أن  استطع  لم 
إمياناً  أزداد  أن  امياني، طالباً  األريكة، معترفاً بضعف 
على  أبينا  هلل  والعرفان  الشكر  ومقدماً  وثقة، 

رعايته وعنايته الفائقة.

مو�قف وم�صاهد..بف�صل هذه �لقبلة

عندما كان الرسام الشهير«بنيامني وست« صغيراً، قرر أن يرسم صورة ألخته في غياب والدته عن املنزل. 
وعلى الفور أخرج األلوان والفرش، وسرعان ما حتول املكان إلى فوضى بعد أن تناثرت األلون على األرضية 

وعلى األثاث.
وعندما عادت والدته ورأت تلك الفوضى لم تعّنفه، بل أمسكت بالصورة التي رسمها وقالت له: »يا لها 
من صورة جميلة ألختك«، ثم قّبلته. يقول »بنيامني وست« عن هذا املوقف: »لقد أصبحت رساماً فضل 

هذه القبلة«!.

ق�صة للعائلة..غر�ب �إيليا يعود

عاد�ت وتقاليد..ويجري �لعري�س!

�تيكيت

في أثناء تناول الطعام واملشروبات:
ال منضغ وال نشرب بصوت.

ال حتدث أصواتاً بأدوات املائدة في إناء تناول الطعام.
ال مند اليد آلخر املائدة لتناول امللح أو الفلفل أو الصلصة أو مزيد من اخلبز أو املاء.. الخ؛ ألن ذلك 
يضايق من بجوارنا على املائدة. ومن الالئق فقط أن نطلبها من اجلار إلى اليمني أو إلى اليسار 

على املائدة األقرب ملا نحتاجه.
ال تهز مقعد املائدة للخلف ولألمام، وكأن اجلالس إلى املائدة يركب أرجوحة!

هم�صة يف �ذنك

األملاني  الوزراء  رئيس  ادنياور،  كندا  كتب 
األسبق هذه التوصية إلى ربات البيوت:

ال تكثري من األستفسار من زوجك فيما 
وهذه  يحبك  ألنه  ال..  أم  يحبك  كان  إذا 
تستعجلي  فال  فيها.  شك  ال  حقيقة 
تريثي  بل  اجلواب..  هذا  على  للحصول 
الصحيفة..  قراء  من  زوجك  ينتهي  ريثما 
وبديهي أن سيخبرك بعد قراءة الصحيفة 

بأكملها، أنه يحبك..
من  معه  معاملتك  لتكن  حال..  أي  على 
حر  رجل  أنه  يشعر  يجعله  الذي  النوع 

وطليق غير مقّيد...
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�أب يف حمكمة �لأ�صرة 

بعد �أن طلق زوجته ب�صبب خلفة »�لبنات« 

لم تنتهى جرمية وأد البنات ، من اجلاهلية حتى عصرنا احلالى 
قتلها  بل  للمولودة حية  بالتراب  دفنا  ليس  اصبح  فالقتل   ،
وهى على قيد احلياة عقابا لها انها خلقت انثى ، محرومة من 
كافة حقوقها املادية واملعنوية ، سيظل هذا الفكر املتخلف 
يتحكم فى اشباه الرجال بان خلف الولد افضل الذرية من 
عائلته.  لشجرة  وامتداد  اسمه  حامل  فهو  البنات   خلف 
كانت “سمية” تعيش حياة وردية مع زوجها “محمود” الى ان 

زوجها  احوال  تغيرت  بعدها   ، فصور  ابدع  من  سبحان  اجلمال  فى  اية  وهى  “اية”  االولى  مبولودتها  رزقت 
انه يعانى من بعض الضغوط فى  ، ظنت  دائم الشجار معها دون اسباب  ، فاصبح  معها فى املعاملة 
عمله وينعكس على حياته بالبيت ، ولكن عندما رزقت بطفلتها الثانية فوجئت به يطلب منها ان جتمع 
اغراضها فى الشنطة ؛النه مسافر مأمورية عمل وسيغيب عن البيت شهرين ، ومن االفضل لها املكوث 
، وبالفعل ذهبت لبيت اهلها ولم  ، صدقته “سمية” بحسن نية  الوالدة  فى بيت اهلها ملراعاتها عقب 
متضى ايام حتى جاءتها ورقت طالقها كانت صدمة شديدة عليها اسقطتها فى حالة اعياء شديدة ، 
وعندما استردت عافيتها اتصلت به هاتفيا ، تستفسر عن سبب غدره بها فجاءتها كلماته كالسهام 
، ولم مير شهور على طالقها حتى وصل الى مسمعها خبر  البنات”  ام   ” التى مزقت قلبها وجعا النها 
زواجه من اخرى ، وبالفعل تزوج من مطلقة لديها ولد حتى يضمن ذرية الصبيان وجاء عقاب رب السماوات 
واالرض رادعا حيث رزق مبالك صغير بنت ذات اعاقة ذهنيا ،ولم يتعظ بعقاب القدر ليتمادى فى طغيانه 
بتطليق زوجته الثانية ، ومرت خمسة اعوام يبحث عن ضالته فى البيوت ولكن اغلقت جميع االبواب فى 
وجهه بعد ماعرفوا عنه سوء اخالقه واعتراضه على ارادة اهلل ، فعاد نادما لطليقته االولى ولكن صفعته 
حقوقهما  عن  تأخرت  التى  البنتيها  نفقة  قضية  برفع  قامت  بل  له  برفضها  تكتفى  ولم  له  برفضها 
رد  اجل  من  ليست  لها  فعودته   ، عليهما  بالصرف  ويقوم  ضميره  يستيقظ  ان  عسى   . اعوام  خمسة 
املظالم واحلقوق ولكن لطلب احملاولة من طليقته االولى فى اجناب الصبى مما زادها اصرار على البحث عن 

حقوق ابنتيها مبحاكم االسرة.

ي�صنق زوجته �حلامل ل�صبب ل ي�صدق! 

كشفت شرطة محافظة بابل العراقية، عن إقدام شاب من أهالي احملافظة علي شنق  زوجته احلامل بعد 
رفضها إعداد الطعام له، مشيرة إلى أن القاتل اعترف بجرميته في أثناء التحقيقات.

أهالي  “أحد  أن  الزغيبي؛  احلقوقي علي حسن  اللواء  بابل  قائد شرطة  نيوز” عن  “السومرية  ونقل موقع 
احلامل  زوجته  أقدم على قتل  احملافظة،  التاجية في  )ع(، وهو من سكان منطقة  ويُدعى  بابل  محافظة 
الزغيبي، أن “عباس اعترف صراحة بشنق  البالغة من العمر 17 عاما بعد أشهر من زواجهما«. وأضاف 
زوجته في غرفتهما بعد أن طلب منها إعداد الطعام، لكنها رفضت بسبب متابعتها مسلسالً تلفزيونياً”، 
مشيراً إلى أن “اجلاني قام باستخدام حجاب )شال( الزوجة وشنقها به حتى املوت، ومات اجلنني معها في 
احلال«. وتابع الزغيبي؛ أن “اجملرم أنكر فعلته في بادئ األمر وادعى أنها انتحرت، ولكن أحد ضباط التحقيق 
اكتشف األمر، كما أن القاتل أبلغ مركز الشرطة أنها انتحرت وبعد وصول األدلة اجلنائية تبني أنها مقتولة 

وبعد التحقيق معه اعترف بقتلها«.

بيع �لفئر�ن على �أنها �أر�نب فرن�صية

متكنت مديرية الطب البيطري بأسنا من ضبط تاجر دواجن, 
يقوم ببيع فئران كبيرة خاصة مبعامل التجارب على أنها أرانب 

فرنسية وبسعر 35 جنيه  للكيلو.
البيطري  الطب  إدارة  مدير  الرشيدي،  محمد  الدكتور  وقال 
بإسنا أن اإلدارة شنت  ـ” حملة مكثفة على األسواق باملدينة، 
فئرانا  يعرض  والدواجن  الطيور  بيع  محالت  بأحد  وفوجئوا 
كبيرة خاصة مبعامل األبحاث للبيع على أنها أرانب فرنسية 
محله  تاركا  هاربا  فّر  له  احلملة  توجه  وفور  كبير،  وبسعر 
إدارة  واقعة ضبط  أمني، على  تامر  اإلعالمي  وعلق  وبضاعته. 

الطب البيطري باألقصر محل دجاج يبيع الفئران على أنها أرانب فرنساوي، قائاًل: “والدتي عزمتني منذ 
يومني على أرز وملوخية باألرانب، واألرانب قليلة في السوق”، ساخرًا: “شكلها أكلتني فئران«.

وأضاف أمني، خالل تقدميه برنامج »احلياة اليوم« والذي يذاع علي قناة احلياة املصرية  “أنه يطالب الدولة 
بعدم حبس صاحب احملل في مقابل معاقبته بأكل 1000 فأر النعدام ضميره.

م�صرع م�صرى وزوجته فى حادث 

�صري بكاجلاري تاركا ور�ءه 3 فتيات

قالت تقارير صحفية كندية أن املصرى محمد القاضى وزوجته هنا حسني، قد لقيا مصرعهما فى حادث 
تصادم على الطريق السريع قرب مدينة »بينشر جريك« والتي تقع من اجلزء اجلنوبي الغربي من كندا، وذلك 
فى الرابع والعشرين املاضي، مخلفا ورائه 3 فتيات.   وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أصدقاء العائلة 
املصرية  اجلالية  من  اإلنترنت  عبر  دعما  الثالثة  الفتيات  تلقت  كما  احلادث.  عقب  باملستشفى  تواجدوا 
رابطة املصريني والتي أوضحت  العائلة، بحسب ما قالت رئيسة  فى مدينة كاجلارى، حيث كانت تقيم 
أن اجلالية تخطط إلنشاء حساب بنكى جلمع تبرعات للبنات الثالث، سارة وسلمى ودينا، الالتى تعانني 
جميعا من إصابات فى احلادث.  وكانت العائلة فى طريقها إلى بريتش كولومبيا عندما فقدوا السيطرة 
على حافلتهم الصغيرة واصطدموا بسيارة أخرى.  وحاول عم الفتيات احلصول على تأشيرة طارئة للسفر 

من مصر إلى كندا ملساعدة بنات أخيه، بحسب ما قالت مصادر صحفية.

جرمية تهز م�صر.. ملتحي يذبح قبطيا ب�صيف �أمام �ملارة

من  الثالث  الثالثاء،  فجر  اإلسكندرية  مروعة  جرمية  هزت 
بالتوقيت  ظهراً  الثانية  الساعة  في  وذلك  احلالي،  يناير 
املارة  أمام  قبطياً  تاجراً  ُملتحي  شخص  قتل  حني  احمللي، 
صائحاً اهلل أكبر، وفر هارباً مهدداً مالحقيه بالسيف الذي 

نفذ به جرميته.
مصر  شمال  اإلسكندرية  مبحافظة  األمن  أجهزة  وتعكف 

على كشف مالبسات اجلرمية البشعة التي هزت البالد.
أمن  مبديرية  مسؤول  أمني  مصدر  قال  التفاصيل،  وفي 
تلقى  األمن  مدير  التونسي  عادل  اللواء  إن  اإلسكندرية 
ميلك  ملعي،  يوسف  يدعى  قبطي  مواطن  بذبح  يفيد  بالغاً 
محالً لبيع اللب بشارع خالد بن الوليد دائرة قسم شرطة 
املنتزه على يد شخص مجهول ملتح، وفور مالحقة األهالي 

للقاتل هددهم بسيف كان يحمله وفر هارباً.
ومتكنت مباحث مديرية أمن اإلسكندرية، من القبض على امللتحي املتهم، أثناء اختبائه فى إحدى األماكن 

املهجورة مبنطقة شاكوس فى باكوس، وتبني أن املتهم يدعى عادل سليمان 48 سنة.
وأثناء إستجواب القاتل، وردا على سؤال أحد الضباط عن محرضه قال املتهم »الشيوخ يا باشا« دون أن 

يذكر أسماء..

�أل �ملهند�س .. كندية من ميلتون بني �صحايا حادث �إ�صطنبول برتكيا

»أال املهندس«، صاحبة التسعة وعشرون عاماً، كانت أحد ضحايا حادث امللهي الليلي بأسطنبول ليلة 
فتح  عندما  قتيل   39 بني  كانت  أعوام،   3 و  أعوام   7 عمر  في  لطفلني،  وأم  متزوجة  »أال«  و  السنة،  رأس 
مسلحاً النار علي من بامللهي الليلي، ومخلفاً أيضاً باإلضافة للقتلي، 70 مصاب. و«أال«، كانت في زيارة 

للشرق األوسط لزيارة قريب مريض بحسب تقارير صحفية
وشهد الكثيرين للضحية بأنها كانت محبوبة من جيرانها وأصدقائها مبدينة ميلتون، ووصف أصدقائها 

رحيلها بأنها خسارة مفجعة.
وأعلنت مجموعة الدولة اإلسالمية مسئوليتها - في وقت سابق - عن احلادث، وتواصل أجهزة البحث 

بتركيا البحث علي هذا املسلح والذي هرب بعد احلادث اإلرهابي
وكان رئيس الوزراء الكندي، »جاسنت ترودو«، قد أصدر بياناً عقب احلادث، أعرب فيها عن تعاطفة مع أسر 
القتلي واجلرحي، وجاء بالبيان، » أننا نشارك الشعب التركي وكل الدول التي لها خسائر بشرية في هذا 
احلادث الشرس«. وأعرب »ترودو« عن حزنه لوجود مواطنة كندية بني القتلي وأكد علي تعاونه مع احللفاء 

والشركاء ملكافحة اإلرهاب ومحاسبة اجلناة

�حلكم ب�صجن وجلد 

عمال �أجانب بال�صعودية  �حتجو� على تاأخر �أجورهم

في  مشاركتهم  بسبب  واجللد  بالسجن  األجانب  العمال  من  عشرات  على  سعودية  محكمة  حكمت 
احتجاجات العام املاضي عندما لم تدفع لهم مجموعة بن الدن أجورهم ألشهر عدة، ولم يتسن معرفة 
جنسية العمال الـ 49 ومت احلكم على عدد لم يحدد من العمال بالسجن أربعة أشهر واجللد 300 جلدة 
بسبب تدميرهم ممتلكات عامة والتحريض على االضطرابات. وأصدرت محكمة مكة املكرمة على آخرين 

بالسجن ملدة 45 يوما.
وتأخرت شركات إنشاءات على رأسها مجموعة بن الدن وشركة سعودي أوجيه في دفع رواتب العمال بعد 
انهيار عائداتها في ظل عدم قدرة اململكة على دفع مستحقات الشركات اخلاصة املتعاقدة معها. وذكرت 
صحف » أن »عماال لم يتقاضوا أجورهم« احرقوا العديد من حافالت شركة بن الدن في مكة املكرمة. 

وأكدت السلطات في ذلك الوقت أن سبع حافالت أحرقت، إال أنها لم تذكر السبب.
وتأسست مجموعة بن الدن التي بنت العديد من املنشات البارزة في السعودية، قبل أكثر من 80 عاما 
يزالون  الذين ال  للعمال  املتأخرة  إنها ستدفع املستحقات  الشركة  وقالت  بن الدن.  والد أسامة  يد  على 

يعملون في الشركة فور دفع احلكومة املتأخرات.
وال يزال عشرات اآلالف من عمال شركة سعودي أوجيه التي ميلكها رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري، 

ينتظرون دفع أجورهم. 
املتأخرة للشركات اخلاصة في الشهر  إنها ستدفع املستحقات  وقالت احلكومة السعودية في نوفمبر 
التالي. لكن وزير املالية السعودي محمد اجلدعان قال للصحافيني عقب إعالن ميزانية 2017 إن األموال 

املستحقة للشركات اخلاصة ستدفع لها »خالل 60 يوما«

ب�صبب »مقالت للإرهاب«.. �عتقال �صخ�س فى لندن فور 

و�صوله من �لقاهرة

ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل، 50 عاما، مبطار هيثرو الدولى فى لندن لالشتباه بأنه إرهابى. 
وقالت الشرطة البريطانية، إن الرجل اقتيد إلى احلجز بواسطة شرطة مكافحة اإلرهاب، بعد وصوله إلى 

بريطانيا على منت رحلة قادمة من القاهرة، األربعاء، الرابع من يناير احلالي.
وألقى القبض على الرجل لالشتباه فى أن بحوزته مقاالت حتوى معلومات يرجح أنها مفيدة بالنسبة ملن 
يعتزم ارتكاب عمل إرهابى. وُفّتش أحد العقارات فى لندن فى إطار التحقيقات.وأكدت الشرطة، أنه سبق 

التخطيط لهذا االعتقال، مشيرة إلى أنه ليس له عالقة بتنظيم »داعش« أو الصراع فى سوريا.
وأدى تنامى القلق بشأن احتمال وقوع هجوم متطرف فى بريطانيا إلى تعزيز أمن املطارات، وتفتيش ركاب 

الرحالت القادمة من الشرق األوسط.
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في  البريطانية،  “اجلارديان”  صحيفة  قالت 
لم  الثورات  فجرت  التي  األسباب  إن  افتتاحيتها، 
مشيرة  وأنكى،  أشد  أصبح  بعضها  إن  بل  تنته، 
إلى أن األوضاع أكثر قابلية لالنفجار مقارنة بعام 
العربية  الدول  غالبية  أن  اجلريدة  وأضافت   .2011
افتتاحية  وأشارت  مختلفة؛  أزمات  في  تعيش 
أدى  العربية  الدول  الفساد في  أن  إلى  الصحيفة 
إلى إهدار كم هائل من املوارد، يصل إلى ما يقرب 
بحسب  قرن،  نصف  خالل  دوالر  تريليون   11 من 
أحدث تقرير لألمم املتحدة. ووصلت الصحيفة إلى 
السلمي  االحتجاج  أبواب  إغالق  بأن  اإلستنتاج 
أمام الشباب العربي رمبا يدفعهم للثورة بأشكال 

مباشرة وأكثر عنفاً.
:وفيما يلي نص إفتتاحية اجلارديان

بداية  على  أعوام  ستة  مرور  الشهر  هذا  يصادف 
والذي يعني سلسلة من األحداث  العربي،  الربيع 
التي كان من املفترض أن تشكل نقطة حتول في 
إشعال  حادثة  وكانت  احلديث.  األوسط  الشرق 
وموته  نفسه،  في  النار  املتجول  التونسي  البائع 
شرارة  اشعلت  التي  وهي  يناير،  من  الرابع  في 
العربية حتت  الشعوب  من  للماليني  اإلحتجاجات 
أربعة  وسقط  اإلجتماعية،  والعدالة  احلرية  حلم 
أعوام  ستة  مرور  بعد  أنه  إال  العرب.  احلكام  من 

قصيرة باتت تلك األحالم اآلن في مهب الريح.
تعداد  حيث  من  العربية  البلدان  أكبر  مصر،  في 
لرئيس  احلكم  وعاد  تعاني  مازالت  السكان، 
من  كل  في  املناطق  معظم  وانتهت  العسكري. 
إلى  انتهت  بينما سوريا   ، ركام  إلى  واليمن  ليبيا 

دمار شامل وإلى أنهار من دم.
النجاح الدميقراطي الوحيد كان من نصيب تونس، 
التي شهدت انتقااًل سلمًيا من احلكم السلطوي 
اإلسالمي  احلزب  كان  املنتخبة.  احلكومة  إلى 
الرئيس فيها قد فاز بالسلطة. وفي العام املاضي، 
أعلن عن وقف كافة نشاطاته الثقافية والدينية، 
والتركيز على السياسة دون غيرها، متحواًل بذلك 
نظرائه  نسق  على  مسلم،  دميقراطي  حزب  إلى 
فضية  بطانة  لكل  أن  إال  الغربيني.  املسيحيني 
من  األكبر  العدد  التونسيون  ويشكل  سحابة؛ 
الدولة  تنظيم  صفوف  في  األجانب  املقاتلني 

اإلسالمية، “داعش”
األسباب التي فجرت الثورات لم تتبدد ولم تختف، 
أشد  جوانب  عدة  من  اليوم  الظروف  لعل  بل 
مقارنة  لالنفجار  قابلية  أكثر  واألوضاع  وأنكى، 
بعام 2011. تعيش الدول العربية في أزمة في كل 
نخر  إلى  أدى  النفط  أسعار  تراجع  تقريبا؛  مكان 
املعطوبة في مصر  والقيادة  السعودي،  االقتصاد 
الذين  والنساء  والرجال  األخرى،  تلو  األزمة  تخلق 
متلكهم اليأس وميموا جتاه أوروبا، إمنا خرجوا طلبا 
حلياة أفضل من تلك التي تتوفر لهم في أوطانهم.

األمم  عن  الصادر  العربي  التنمية  تقرير  وبحسب 
الربيع  تفجر  الذي يصدر منذ  األول  -وهو  املتحدة 
خمسة%  يسكنه  األوسط  الشرق  فإن  العربي- 
من   45% يوّلد  لكنه  العالم،  سكان  من  فقط 

فيه  الوفيات  نسبة  وتبلغ  العالم،  في  اإلرهاب 
بسبب احلروب %68، ونسبة املهاجرين %58، وهذا 
يأتي في وقت، كما حتذر األمم املتحدة، يتجاوز فيه 
نسمة،  مليون   100 العرب  من  الشباب  تعداد 
التزايد بشكل سريع، ولكن  ويستمر عددهم في 
والفقر  البطالة  ملعدالت  ذاتها  بالسرعة  ليس 

والتهميش.
األفضل  يعّد  الشباب  من  جيل  أكبر  ظهور  إن 
يعطي  املنطقة  تاريخ  في  متدنًا  واألعلى  تعليًما 
انطباًعا بأنه قوة تدفع باجتاه الزعزعة واالضطراب. 
اللجوء  هو  املنطقة  داخل  في  الفعل  رد  كان 
معاجلة  دون  ولكن  املعارضة،  سحق  القمع؛  إلى 
أن  عجًبا  ليس  ولذلك  أوجدتها.  التي  األسباب 
حتذر األمم املتحدة من تراكم املطالب وعودتها إلى 

الظهور بأشكال أكثر عنًفا.
األسباب التي ستولد دورة جديدة من االحتجاجات 
تبدو واضحة، فالعالم العربي تزدهر فيه السيوف 
األخير  القرن  ربع  أنفق خالل  الذي  احملاريث، وهو  ال 
75 مليار دوالر سنويًا على التسلح.  ما يقرب من 
تسيطر النخب العائلية على السلطة، واألعمال 
واحملسوبية.  الواسطة  دون  تتم  تكاد  ال  التجارية 
املوارد؛ تقول  إلى إهدار كم هائل من  أدى الفساد 
دوالر  تريليون   11 من  يقرب  ما  إن  املتحدة  األمم 
نهبت خالل نصف قرن. كان ميكن لهذه املبالغ أن 
تستثمر في إيجاد فرص العمل وحتسني اخلدمات 
الذي  الفكر  من  التخلص  من  بد  ال  األساسية. 

يوصد األبواب في وجه من يتحدى الوضع القائم.
إذا لم توجد آليات  اخملاطر في السياسة واضحة. 
باالحتجاجات  يسمح  مبا  واحملاسبة  للمشاركة 
محالة  ال  سيبحثون  الساخطني  فإن  السلمية، 
اجلغرافيا  زاوية  ومن  وعنيفة.  عن وسائل مباشرة 
أن  كيف  األخيرة  األحداث  كشفت  السياسية، 
العرب باتوا مرة أخرى حجارة على رقعة الشطرجن. 
وال أدل على ذلك من أن قرار األمم املتحدة التاريخي 
في  اإلسرائيلي  االستيطان  بوقف  طالب  الذي 
وفي  عربية.  دولة  به  تتقدم  لم  احملتلة  املناطق 
سوريا، خطة السالم لم تأت من قبل قوة عربية 

سنية، بل من قبل روسيا وإيران وتركيا.
رمبا سوف يكون من نتائج وصول دونالد ترامب إلى 
في  واإلحباط  اليأس  حالة  إهمال  األبيض  البيت 
بشكل  ماي”،  “تريزا  إقدام  ولعل  العربي.  الشارع 
وزير  وخز  على  والكياسة  احلكمة  إلى  مفتقر 
خطابًا  إللقائه  كيري«  »جون  األمريكي  اخلارجية 
ذاته.  االجتاه  في  باألمور  يدفع  إسرائيل  فيه  انتقد 
خطى  على  السير  رفضت  التي  ماي،  السيدة 
إدارة أوباما بأن حتظر تصدير السالح إلى اململكة 
)في  للمدنيني  قصفها  بعد  السعودية  العربية 
العسكرية  املنتجات  ببيع  اهتماًما  أكثر  اليمن(، 

للعالم العربي.
فالذين  خاطئة؛  سياستها  أن  في  شك  من  ما 
بالوسائل  مجتمعاتهم  تغيير  وبني  بينهم  يحال 
الدميقراطية سيحولون غضبهم إلى الداخل، وقد 

يحولونه إلى اخلارج أيًضا.

اجلارديان : هل تتكرر ثورات الربيع العربي مرة 
أخري بشكل أكثر عنفاً؟؟

السياسيني الكنديني علي كافة املستويات يهنئون األقباط ليلة عيد امليالد للشرقيني

ليلة العيد تشهد القداس األول لكنيسة 
القديسة مرمي واالنبا صوئيل املعترف اجلديدة مباركهام 

اجمليد  امليالد  بعيد  الشرقيني  املسيحيني  وباقي  األقباط  أحتفل 
يوم السابع من يناير، وأقيمت الصلوات والقداسات ليلة العيد، 
السياسيني  حضور  كالعادة  القبطية  الكنائس  وشهدت 
الكنديني علي كافة املستويات، ففي كنيسة القديسة العذراء 
مرمي والقديس أثناسيوس الرسولي مبسيسوجا، شاركت وزيرة 
العلوم نائبة عن رئيس الوزراء، وكذلك مندوب عن زعيمة حزب 
وأعضاء  الفيدرالي،  البرملان  أعضاء  وشارك  املعارض،  احملافظني 
من برملان املقاطعة، ومستشاري مدينة مسيسوجا،  وممثلني عن 
السفارة املصرية القنصلية، وشركة مصر للطيران. في تهنئة 

األقباط وهو األمر الذي حدث في العدد من الكنائس القبطية.
األول  القداس  صالة  الليلة  تلك  في  مت  أنه  العام  هذا  اجلديد 
اجلديدة  املعترف  صموئيل  واالنبا  العذراء  القديسة  لكنيسة 
يخدم  والتي  ماركهام،  مبنطقة 
بها األب القس »جون ساركيس«، 
وهي علي طراز معماري وقبطي 
تهنئ  نيوز«  »جود  وأسرة  رائع، 
وشعب  سركيس«  »جون  األب 
الصلوات  ببدء  الكنيسة 

بالكنيسة اجلديدة
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أمين الظواهرى يهدد إسبانيا 
فى تسجيل صوتى بانتزاع سبتة ومليلية

هدد زعيم تنظيم القاعدة امين الظوهري إسبانيا، وأعلن عن نواياه بانتزاع سبتة ومليليلة، 
وذلك فى تسجيل صوتى مت بثه على اإلنترنت من خالل الشبكات اإلرهابية، ويتم حتليلها اآلن 

فى  مكتب االستخبارات واالستشارات األمنية »AICS« اإلسبانى
 ويعمل التنظيم اإلرهابى ليس بعيدا عن املدينتني املستقليتني سبتة ومليلية، حيث أنه 

يعمل فى املغرب اإلسالمى، وبلدان مثل ليبيا ومالى وتونس لزيادة شبكاتهم فى املنطقة
 واتهم الظواهرى فى تلك الرسالة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى بالكذب واإلفتراء 
على القاعدة لتشويه صورة التنظيم وعمله وجهادة، مؤكدا فى رسالته أن األولوية لضرب 

أمريكا
 وسبق للظواهرى أن وجه اتهامات مماثلة إلى البغدادى وانتقد ممارسات تنظيم داعش فى 
رسائل سابقة، لكن لهجة رسالته األخيرة تعكس تصعيدا غير مسبوق، ويبدو منها كأن 

الظواهرى يسعى إلى استقطاب مناصرين ومؤيدين لتنظيم البغدادى.

األمني العام لألمم املتحدة يعترف: 
هذا سبب فشلنا فى حل أزمات العالم

حث األمني العام اجلديد لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس األمن، على اتخاذ املزيد من 
اإلجراءات ملنع الصراعات بدال من االكتفاء بالرد عليها وتعهد بتعزيز قدرات املنظمة العاملية 
للوساطة.  وفى أول كلمة له أمام اجمللس املؤلف من 15 عضًوا منذ أن تولى منصبه فى األول 
من يناير، قال جوتيريش »األمم املتحدة أسست ملنع احلرب بدمجنا فى نظام دولى يستند إلى 

قواعد، واليوم ذلك النظام يتعرض لتهديد خطير
الدول  بني  الثقة  عدم  بسبب  أهدرت  الصراعات  ملنع  جًدا  كثيرة  فرصا  إن  جوتيريش،  وقال 

واخملاوف بشأن السيادة الوطنية.
وأبلغ اجمللس »مثل هذه اخملاوف ميكن تفهمها فى عالم القوة فيه غير متكافئة واملبادئ يجرى 
تطبيقها أحيانا بشكل انتقائى، فى الواقع منع الصراعات ال يجب أبدا أن يستخدم خلدمة 

أهداف سياسية أخرى«.
وتابع: »على العكس فإن املنع يتحقق على أفضل نحو بواسطة دول قوية ذات سيادة تعمل 

لصالح شعوبها«.
وطلب جوتيريش من اجمللس أن يعمل على استخدام أكبر للفصل السادس من ميثاق األمم 
املتحدة الذى يسمح للمجس بالتحقيق والتوصية بإجراءات حلل النزاعات التى من احملتمل 

أن تعرض للخطر السلم واألمن الدوليني.
وحدد خطوات يعكف على اتخاذها لبناء قدرات األمم املتحدة ملنع الصراعات والتى وصفها 

بأنها »مشرذمة«.
وقال جوتيريش »سنطلق مبادرة لتعزيز قدراتنا للوساطة سواء فيمقر األمم املتحدة أو فى 

امليدان ولدعم جهود الوساطة اإلقليمية والوطنية«.
األزمات بدال من منعها،  للرد على  واملوارد  الوقت  الكثير جدا من  وأضاف قائال »نحن ننفق 

ونحتاج إلى نهج جديد كليا«. 

فيلم »موالنا« يثير اجلدل مبصر:
األئمة ينادون مبنع عرضه واخملرج 

يعتبرهم كارهني للسينما
أثار الفيلم املأخوذ عن رواية الكاتب الصحفي 
جدال  »موالنا«  عيسي«،  »إبراهيم  الكبير 
كبيرا في األوساط املصرية ما دفع األزهريني 
بدعوى  عرضه.  مبنع  للمناداة  البرملان  ونواب 
تشويهه لصورة األئمة. وعلى الرغم من أن 
الفيلم حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه 
شديد  لهجوم  تعرض  أنه  إال  السينما  بدور 
خاصة من قبل كبير األئمة في وزارة األوقاف، 
بوقف  طالب  الذي  مندور  منصور  الدكتور 
األئمة  من  أنه يسخر  باعتبار  الفيلم  عرض 
سيء،  بشكل  ويظهرهم  بهم  ويستهزئ 
عبر  مندور  ناشد  به، كما  ما صرح  بحسب 
األزهر ومفتي  حسابه على فيسبوك شيخ 
بالتدخل  األزهر  في  املسؤولني  وكل  الديار 
وطالبهم  الفيلم،  إيقاف  أجل  من  الفوري 
ووقف  الفتنة«  »هذه  إلى  التصدي  بسرعة 
أحمد  مجدي  اخملرج  رد  املقابل  في  عرضها. 
علي على هذه املطالب بالقول إن »املطالبني 
بوقف العمل هم السلفيون ألنهم يكرهون 

دون  من  الفيلم  على  وحكموا  السينما 
يصطدم  لم  »إذا  الفيلم  أن  وأضاف  رؤيته« 
ومطالبات  فاشال  فيلما  يكون  باملتخلفني 
الفيلم  أن  اخملرج  وأكد  جناحه«،  دليل  وقفه 
اجلهات  من  املوافقات  كل  على  حصل 
اخملتصة، وحصل على إجازة من جهاز الرقابة 
أحد  حق  من  وليس  الفنية  املصنفات  على 

املطالبة بوقفه ألن ذلك ضد القانون.
كما أوضح مجدي أحمد أن الفيلم ال يسيء 
الشيخ  يظهر  إنه  بل  والدعاة  الدين  لرجال 
مثقف  شيخ  فهو  إيجابي  بشكل  حامت 
منافق،  وغير  وصادق  ومعتدل  وموضوعي 
األزهر  على  األفالم  علي عرض  أحمد  ورفض 
قبل املوافقة عليها. يذكر أن الفيلم مقتبس 
حتمل  عيسى  إبراهيم  للكاتب  رواية  من 
االسم ذاته، وهو من بطولة عمرو سعد ودرة 
مجدي  وأحمد  فؤاد  وبيومي  حجاج  وريهام 
وكتب  راتب،  أحمد  والراحل  العاصي  وإميان 
السيناريو وقام بإخراجه مجدي أحمد علي.

أوباما في خطابه األخير بشيكاجو:
أمريكا أصبحت أقوي ، والوظائف والتأمني الصحي وقتل 

بن الدن أهم اإلجنازات
شكر  شيكاجو،  في  يناير  من  العاشر  يوم  األخير،  خطابه  في 
الرئيس األميركي، باراك أوباما، مواطنيه على الدعم الذي قدموه 
أن الواليات املتحدة هي اليوم »أفضل وأقوى« مما كانت  له، مؤكداً 

عليه عندما اعتلى السلطة قبل 8 أعوام.
يسلم  أن  قبل  له  األخير  هو  األمة  إلى  خطاب  في  أوباما  وقال 
السلطة األسبوع القادم إلى الرئيس اجلديد املنتخب دونالد ترمب، 
نسقط  أن  أو  كلنا  ننهض  أن  »إما  يعني  الدميقراطي  التحدي  إن 
كلنا«، داعياً األميركيني إلى الوحدة »أيا تكن اختالفاتنا«، مع إقراره 
في  تقسيمياً«  »عامالً  تزال  ال  العنصرية  بأن  نفسه  الوقت  في 

اجملتمع األميركي.
وشدد الرئيس الرابع واألربعون للواليات املتحدة على اإلجنازات التي 
الوظائف  خلق  املتعاقبتني، معدداً خصوصاً  واليتيه  حتققت خالل 

وإصالح نظام التأمني الصحي وتصفية أسامة بن الدن.
وفي شيكاغو، تلك املدينة التي رسم فيها سيرة حياته املهنية وأصبحت معقله السياسي، 
عدل أوباما في خطابه الوداعي الشعار الذي أطلقه حلملته االنتخابية قبل 8 سنوات من »نعم 

ميكننا« إلى »نعم فعلنا«.
ولم ينس أوباما في خطابه التطرق إلى التغير املناخي، مؤكداً أن إنكار هذه احلقيقة العلمية 

هو »خيانة لألجيال املقبلة«.
وقال: »ميكننا ويتعني علينا أن نناقش الطريقة املثلى للتصدي لهذه املشكلة. ولكن االكتفاء 
االبتكار  روح  أيضاً خيانة جوهر  وإمنا  املقبلة فحسب،  بإنكار املشكلة ال يعني خيانة األجيال 

وإيجاد احللول العملية للمشاكل، وهي الروح التي أرشدت آباءنا املؤسسني«.
ويودع الرئيس األميركي املنتهية واليته احلياة السياسية في الواليات املتحدة بعد واليتني في 
البيت األبيض وفي سن الـ55 عاماً. ورافق أوباما زوجته ميشال، ونائبه جو بايدن، فيما نفدت 

البطاقات اجملانية حلضور هذا اخلطاب األخير منذ أيام.

اخلارجية الروسية: رفع العقوبات 
على وزيرة كندية يخضع ملبدأ املعاملة باملثل

إذا  ما  مسألة  إن  الروسية  اخلارجية  وزارة  فى  مصدر  عن  نقال  الروسية   اخلارجية  وزارة  قالت 
كانت موسكو سترفع عقوبات تفرضها على وزيرة اخلارجية الكندية اجلديدة كريستيا فريالند 

مسألة تخضع ملبدأ املعاملة باملثل
 وأضاف أن العقوبات املفروضة على فريالند لن متنع املسئولني الروس من التواصل معها

اجليشان املصري واجلزائري األقوى في أفريقيا
صنف موقع »فاير باول جلوبال« اخملتص بالدراسات العسكرية واالستراجتية اجليشان املصري 

واجلزائري كأقوى جيشان في إفريقيا
واحتل اجليش اجلزائري املركز 26 عامليا في تصنيف اجليوش لعام 2016

 ووفق املوقع فإن اجليش اجلزائري  ميتلك 512 ألف جندي وضابط عاملني و 451 طائرة و975 دبابة 
و69 قطعة بحرية

و ميزانية القوات املسلحة اجلزائرية تقدر بـ 10.57 مليار دوالر.  

»أحمد حسني«، كندي 
من أصل صومالي وزيراً للهجرة واجلنسية بكندا

»أحمد  أدي  يناير،  من  العاشر  في 
والذي  الصومالي  الالجئ  حسني« 
اليمني   ،  1993 عام  كندا  إلي  جاء 
واجلنسية  للهجرة  كوزير  الدستورية 
ترودو«  »جاسنت  حكومة  في 
الليبرالية، خلفاً للوزير السابق »جون 
ماكلوم«، والذي أصبح سفيراً لكندا 
بالصني. و »حسني« مولود عام 1975. 
صومالي  أصل  من  كندي  أول  وكان 
يفوز مبقعد بالبرملان، كذلك أول كندي 
بكندا،  وزيراً  منصب  ينال  صومالي   -

ودرس »حسني« التاريخ بجامعة يورك قبل دراسة القانون بأوتاوا بعد ذلك. 
عمل »أحمد حسني« مساعداً لـ »دالتون ماجنتي«، الزعيم السابق للحزب الليبرالي بأونتاريو، 
و  السواحلية  ويجيد  أب لطفلني،  اجلديد،  الهجرة  وزير  الكندي.  الصومالي  املؤمتر  رئيس  وكان 

الصومالية بجانب األجنليزية.
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ا.د. ناجي اسكندر

جتاوبا مع دعوة الرئيس 
لبناء كنيسة ومسجد 

وحديثه عن  احلسن والقبح :  
وماذا لو ؟ 

يقول ابن العربي الشاعر الصوفي األندلسي، 
أكبر  وصاحب  األكبر،   بالشيخ  وامللقب 
موسوعة صوفية “ الفتوحات املكية “ والتي 
تعتبر أحد أهم املؤلفات في املكتبة العربية : 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي.  
إذا لم يكن ديني إلي دينه داني.  

أدين بدين احلب أني توجهت ركائبه.  
فاحلب ديني وإمياني. 

هوامش : الوحدانية هي هلل وحده أما سنته 
للخلق فهي التعددية في كل شيء.        

ومبناسبة كلمات السيد الرئيس السيسي - 
عن احلُسن  والقبح - تذكرت يوم طلب مني  
صديق عمري - رحمه اهلل - ا. د محمود عبد 
اللطيف. املساهمة في بناء مسجد. ففعلت 
األعياد  أشاركه  أيضا  وكنت  مسرورا،  ذلك 
واملناسبات اخلاصة والعامة،و وبعضها حدث 
في أروقة املساجد . وكذا فعل هو معي، فقد 
ساهم وشارك في البناء واحلضور للمناسبات 
أما عن   “ ُحْسًنا   “ لنا  الكنائس فحسب  في 
واملشاركة  املساهمة  عن  املمتنعني  األخرين 

فقد حسب لهم “ ُقبحا “ 
هوامش : عندما زرت سوريا توجهت للمسجد 
 - اإلسالمية  املساجد  أشهر  أحد   - األموي 
ويتوسط رواق الصالة باملسجد ضريح يضم 
رأس النبي يحيي ) يوحنا املعمدان (، ويزدحم 
جنبا  واملسيحيني  باملسلمني  املسجد  رواق 

إلي جنب وعلي مدار الساعة.        
 أعجبني من الرئيس كلمة أساهم - وليس 

أتبرع - 
تعلمت  واملعني،  اللفظ  في  الرقي  وبنفس 
إختياره  حسن  من  بعض   - لي  صديق  من 
الكلمات - ومنها العبارة التي كان يقدم بها 
: فالن يشتغل معي  السعاة مبكتبه   أصغر 
  “ “ وليس فالن يشتغل عندي  ُحْسًنا  “ وهذا 

وهذا قبحا “
في  فقط  ليس  اجلميع،  يتشارك  وعندما 
الفعلية  املشاركة  في  أيضا  وإمنا   ، التهنئة 
في أعياد الطرف األخر في بيوتهم، وأيضا في 
دور العبادة فهذا يحسب لهم “ ُحْسًنا  “.  أما 
الُفرقة والكراهية  أن يدعو البعض من دعاة 
إلي اإلمتناع عن التهنئة واملشاركة  في أعياد 

األخرين فهذا يحسب عليهم قبحا. 
عندما  إال  بهجة  للعيد  أحس  ال   : هوامش 
وليس   - باملشاركني  إزدحم  وقد  املنزل  أجد 
املسلمني،  أصدقائي  -من  باملهنئني  فقط 
جميعا  نتشارك  عندما  الفرحة  وتكتمل 
العيش وامللح. وكذا نفعل جميعا في األعياد 
اإلسالمية. ويزدحم جدولي كل عام باإلفطار 

والسحور في الليالي الرمضانية. 

قصر  في  نائبا  كنت  عندما  أذكر  والزلت 
العيني - وقت حرب أكتوبر - أن تشارك كل 
وقت  في  املسلمني  إخوانهم  مع  املسيحيني 
 “ لهم  فحسب  اإلفطار  ووقت  اإلمساك 

ُحْسًنا “.    
واملسيحيون  املسلمون  يتشارك  عندما 
في  البعض  لبعضهم  بدمائهم  التبرع  في 
نطاق  أوسع  وعلي  عايناه  ما  وهذا  األزمات؛ 
في حرب السادس من أكتوبر، فهذا يحسب 
عن  البعض  ميتنع  عندما  أما   “ “ُحْسًنا  لهم 
 - احلالل  األطعمة  في  األخر  مع  املشاركة 
عليهم  يحسب  فذلك    - النجاسة  بدعوي 

“ُقبحا “. 
التي  باأليات  البعض  يستشهد  عندما 
وفيما  واجلميلة  البليغة  املعاني  علي  حتتوي 
يتضمنه معتقد الطرف األخر فهذا يحسب 
أما عندما يخرج علينا دعاة   “ لهم “ حسنا 
وتسفيها  ولعنا  حقدا  ينفثون  الكراهية 
ملعتقدات األخر فهذا يحسب عليهم “ قبحا 

  .“
ثم أصل إلي ماذا لو ؟ 

أكبر  ببناء  الرئيس  مبادرة  إلي  وإستجابة 
مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة اإلدارية 

اجلديدة.  ماذا لو ؟ 
تكاليف  في  بالكامل  املسيحيون  ساهم 

إنشاء املسجد.    
وكذا فعل إخوانهم املسلمني في املساهمة 

بالكامل في تكاليف إنشاء الكنيسة. 
بني  اللُحمة  أال يدشن هذا لعصر جديد من 

عنصري األمة. 
ومن بلد علم احلضارة للعالم قوال وفعال. 

هوامش : وحتي ال يزايد علي إقتراحي أحد - 
يتزوج مسلم من  - فعندما  القبح  من دعاة 
قبطية في مصر أو يحدث العكس في الدول 
هناك  املدني  القانون  مينع  ال  - حيث  الغربية 
واال  واألعياد،  الطعام  في  يتشاركا  اال   - ذلك 
املكان  وتهيئة  إعداد  في  أحدهما  يساهم 
واألهم  األخر.  للطرف  والصالة  للسجود 
عن  املسؤولية  في  يتشاركا  أنهما  ذلك،  من 
يتشاركا حبا  ذلك كله  أبنائها، وفي  تنشئة 
يتوافر  ال  قد  وتضحية،  ومودة  ورحمة  وتألفا 
واال  املعتقد،  نفس  لهما  زوجني  بني  مثلهم  
؟  كزوجني  إلستمرارهما  الدافع  وما  فكيف 
فاذا إستطاع املسلم واملسيحي أن يضمهما 
فهل  الصغير.  البيت  في  واإلحترام  احلب 
سقف  حتت  ذلك  يستطيعا  ال  أنهما  يعقل 

الوطن الكبير ؟  
في  الرأي  تشاطروني  فهل  النهاية،  وفي 

مقترح ماذا لو ؟

ما أكثر النصوص الكتابية املقدسة، 
وتُذكرنا  ذاكرتنا،  في  ترافقنا  التي 

بأننا غرباء ونزالء على هذه األرض!
   وما أكثر الذين لم يدركوا بعد، في 

أي غربة هم يعيشون!
هل هي غربة االبتعاد عن اهلل؟ 

األصلي،  الوطن  عن  الغربة  هي  هل 
كغربة: ابراهيم، واسحق، ويعقوب؟

والترك،  بالنبذ،  الغربة  هي  هل 
والنسي، واألهمال، واالضطهاد؟

هل هي الغربة االختيارية عن العالم؛ 
ألن الذين أختاروا هذه الغربة، يثقون في املسيح، 
ويصدقون مواعيده، ويتركون كل شيء ألجله، وال 

يبتغون ألنفسهم سوى أن يكونوا في معّيته؟
بالغربة، وفي ذات الوقت  املرء أن يشعر دوماً  على 
لهذا  يتخلى  أال  على  بوطئته،  يحس  من  ندين  ال 
على  فقط  ينكب  وأال  فرحه،  مخزون  عن  السبب 
كما  يفعل  وأال  والشكوى،  احلزن  أغنيات  إنشاد 
جوته،  صوره  الذي  الرومانتيكي،  الغريب  فعل 
ويجد  األلم،  فيستعذب  فرتر”؛  “آالم  رائعته:  في 

بطولته في االنتحار!
فكم من هبات تأتي عن طريق األحاسيس املهيبة 
السامية، التي تبعثها الغربة في النفس، وتشكل 

مالمح العظمة في اإلنسان!
فالغربة، تدربنا على أال نكون رهينة الجالل اآلخرين 

لنا، أو جتاهلهم!
سير  وتوقف  العتيق،  إنساننا  تصّد  والغربة، 
شرورنا، وحتثنا على أن: “نسير زمان غربتنا بخوف”!

جادت  ممن  نكن  لم  إذا  نغتم  أال  جتعلنا  الغربة، 
أال  وتعلمنا  وخيراتها.  مبباهجها،  الدنيا  عليهم 

سنعود  ألننا  العاثر؛  القتناء  نحب 
في  شيء  كل  من  اليدين  فارغي 
اململوءة  بقلوبنا  ما  سوى  العالم، 

من اإلميان، ويدانا التي حتمالن ثماره!
وتثير  العالم،  عاطفة  تذلل  الغربة، 
فينا اشتياقاتنا األبدية؛ فنتطلع إلى 
وطننا احلقيقي، حيث الديار اخملصبة 

ذات املنظر البهي!
حالة  في  دائماً  جتعلنا  والغربة، 
منا:  واحد  كل  ليعط  تام؛  استعداد 

حساب وكالته!
   الغربة، الساكنة في القلب املسيحي، تتخطى 
“نسعى  حيث:  اجملد،  اختيار  إلى  املأسوي،  اجلانب 

كسفراء عن املسيح”!
فيا له من فكر مقدس مجيد، أن نكون سفراء ولو 
في سالسل الغربة؛ فنؤدي أمانة إمياننا، وجنعل من 
الغربة عمراً من العطاء: نقدم اخلير ما طالت يدنا، 

ونعطي احملبة ما ملكت قلوبنا!
وصفات  سمات  نحمل  أن  عظمة،  من  لها  ويا 

الوطن السماوي الذي اتينا منه، وسنعود إليه!
إليها؛  دعينا  التي  للدعوة  يحق  كما  فنعيش     
في  الناس  وسط  يتمشى  أبيض  لون  فنكون 

قداسة تُرى، وتُسمع، وحُتس من اآلخرين!
والشافي  املطمئن  اإللهي  النور  ونحمل     
واملطحونني  القلوب،  واملنكسري  للمنزعجني، 
ملذاتهم،  عرق  في  والغارقني  احلياة،  هموم  حتت 
حياتنا:  فتكون  بآخر؛  أو  بأسلوب،  واملستعبدين 

مجداً إللهنا، ومليكنا، ورئيسنا األعظم!
األكثر  الشخص  لنكن  وسفراء،  غرباء  لنكن     

شبهاً للمسيح!

غرباء وسفراء!
بقلم: عـادل عطيـة

فالدميير  الروسي  الرئيس  قبل  من  ذكية  خطوة  كانت 
املعاملة  ملبدأ  تطبيقه  عدم  في  متثلت  التي  تلك  بوتني 
قرار  على  كرد  أمريكيا  دبلوماسيا   35 وطرد  باملثل، 
الدبلوماسيني  من  نفسه  العدد  ابعاد  على  أوباما  إدارة 
الروس، كعقاب لتدخل بالدهم في االنتخابات االمريكية 
األخيرة لصالح املرشح اجلمهوري دونالد ترامب، واختراق 
رأي  هكذا  كلينتون.  هيالري  ملنافسته  اخلاص  احلاسوب 
صحيفة  إفتتاحية  في  عطوان«  الباري  »عبد  الكاتب 

»الرأي اليوم«
وأضاف »عطوان« أن سيرغي الفروف زعيم الدبلوماسية 
الروسية اقترح على رئيسه طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا 
مرغوب  غير  باعتبارهم  للمغادرة  ساعة   72 وامهالهم 
التوصية  بهذه  يأخذ  لم  الروسي  الرئيس  ولكن  فيهم، 
وامنا  جبنا،  او  خوفا،  وليس  والتريث،  التهدئة  وفضل 
االمريكية  العقوبات  هذه  من  الهدف  بأن  الدراكه 
الرئيس  بني  املتنامية  العالقة  تخريب  “االستفزازية” 

األمريكي القادم دونالد ترامب ونظيره الروسي بوتني.
حتى  التريث  وفضل  الرد”،  “بحق  احتفظ  بوتني  الرئيس 
نوايا  ملعرفة  بعده،  ورمبا  املقبل،  الشهر  من  العشرين 
الرئيس اجلديد جتاه موسكو، والسياسات التي سيتبعها 
وحلف  وأوكرانيا،  بينها سورية  من  عديدة  ملفات  حول 
هذه  ضوء  على  آسيا،  شرق  جنوب  ومنطقة  “الناتو”، 
النوايا، واتضاح طبيعة السياسات اخلارجية االمريكية 

في العهد اجلديد سيتم اتخاذ ماهية الرد وتوقيته.
في  أوباما  الرئيس  فتيلها  اشعل  التي  الباردة  احلرب 
االنتقامية،  والروح  بالثأرية،  اتسمت  األخيرة  اسابيعه 
باملرشحة  حلت  التي  املفاجئة  الهزمية  بسبب 
دورا  الروسية  اخملابرات  ولعبت  كلينتون،  الدميقراطية 
ملاذا  ولكن  األبيض،  البيت  اتهامات  حسب  فيها،  كبيرا 
لم تظهر هذه “الروح” طوال السنوات الثماني من عمر 
ادارته؟ وهل مردود ذلك اخلوف واجلنب، واتباع سياسة “زيرو 

مشاكل”؟
خصومه  كل  مع  حساباته  تصفية  قرر  أوباما  الرئيس 
األخيرة،  الرئاسية  فترته  من  الضائع«  بدل  “الوقت  في 
ابتداء من بنيامني نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي 
الكونغرس،  الى  بالذهاب  كرئيس  وجتاوزه  اهانته،  تعمد 

ترامب،  خصمه  الى  انحاز  الذي  بوتني  بالرئيس  وانتهاء 
من  باخرى،  او  بطريقة  الدميقراطية  املرشحة  واسقط 
خالل تسريب مضمون رسائلها االلكترونية اخلاصة الى 
معدودة،  بأيام  الرئاسية  االنتخابات  بدء  قبل  الصحف 

وفي وقت كانت تتصدر فيه جميع استطالعات الرأي.
كان الفتا ان الرئيس السوري بشار األسد كان متناغما 
بوتني  الروسي  حليفه  بني  الصداقة  عالقات  مع  كليا 
والرئيس األمريكي اجلديد ترامب، حيث أجاب على سؤال 
لقناة “تي جي 5« اإليطالية حول رده على انتخاب ترامب 
رئيسا للواليات املتحدة بقوله “اننا اكثر تفاؤال.. لكن مع 
بعض احلذر ألننا ال نعرف السياسة التي سيتبعها حيال 
جماعات  مع  سيتعامل  وكيف  عام..  بشكل  منطقتنا 
الضغط التي تعارض أي حل في سورية، وتعارض أيضا 
قيام عالقات جيدة بني واشنطن وموسكو”، وهذا احلذر 
مبرر ويرتكز على معطيات قوية، الن القادم اجلديد الى 
احلقيقية  “مجهوال”، وشخصيته  زال  ما  االبيض  البيت 

قد تتضح بعد استالمه السلطة.
انتظار  في  بات  “اجلميع«  ان  نقول  شديد  باختصار 
ملف،  من  اكثر  في  سيتبعها  التي  وسياساته  ترامب، 
ولكن من غير املستبعد ان يفاجئ هذا الرجل “اجلميع« 
ومنطقة  أمريكا  في  عليه  املراهنني  معظم  او  أيضا، 
ويتراجع  “متقلب”،  مزاج  صاحب  النه  األوسط”  “الشرق 
قوة  من  اوتي  مهما  يستطيع  وال  بسرعة،  مواقفه  عن 
في  احلاكمة  “املؤسسة”  استراتيجيات  على  “الثورة” 

أمريكا

ملاذا تراجع بوتني عن قرار طرد دبلوماسيني أمريكيني 
تطبيقا ملبدأ “املعاملة باملثل”؟
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سرعة جديدة لهواية قدمية

لها  تقام  عاملية جديدة،  رياضة  أصبحت  الصبية،  عليها  يقبل  التي  القدمية  اللعبة  هذه  »املقالع«، 
السباقات ، وحترز فيها النقاط.

أما عن أحدث رقم، فقد حققه “ديفيد إينجفال”، باستخدام مقالع حديث مطور، وان كانت الفكرة 
واحدة.

لعبة الهوكي .. تاريخ الهوكي
ترجع اللعبة إلى 4000 سنة إلى الوراء، فاألصل في فكرتها، هو محاولة ضرب كرة أو ما يشابهها 

مبعرفة مجموعة من الالعبني. وقد أثبت علم اآلثار أنها كانت متارس في مصر وفارس واليونان.
اململكة  التاسع عشر، حتت رعاية  القرن  الثاني من  النصف  العصر احلديث في  اللعبة في  انتشرت 

املتحدة.
يد طويلة(.  ذو  )مضرب  الهوكي  فيها عصا  لعبة جماعية، تستخدم  الهوكي،  الهوكي:     قاموس 
يتكون الفريق من 16 العباً، منهم 5 أبدال. وتُقام املباراة على شوطني، تبلغ مدة كل شوط 35 دقيقة، 
والراحة بينهما ملدة 5 دقائق. وتُدار اللعبة من خالل اثنني من احلكام األساسيني لهما ذات احلقوق. أما 

امللعب، فيبلغ طوله 91٫5 من األمطار، وعرضه 55 متراً.

كريستيانو رونالدو ينال جائزة الفيفا 
ألحسن العب في العالم 2016

لكرة  الدولي  االحتاد  منح 
جائزة  »فيفا«  القدم 
العالم  في  العب  أحسن 
ريال  جنم  إلى   2016 لسنة 
مدريد واملنتخب البرتغالي، 

كريستيانو رونالدو.
وفازت بجائزة أحسن العبة 
األمريكية،  العالم  في 
تلعب  التي  لويد،  كارلي 
لفريق هيوست داش في الدوري األمريكي، بينما منحت جائزة 

أفضل هدف في عام 2016 إلى محمد فايز مهاجم فريق بيناجن، في الدوري املاليزي املمتاز.
وقال رونالدو عقب تتويجه باجلائزة: »لن أنسى أبدا عام 2016«. كما توجه بالشكر إلى زمالئه وعائلته 
وجميع من يعمل معه، وأضاف »آسف أن بعض الناس من برشلونة ليسوا بيننا في زيورخ، وأنا متأكد أن 

ليونيل ميسي أغلق جهاز التلفزيون اآلن«.
وفاز رونالدو في عام 2016 بكأس األمم األوروبية مع منتخب بالده البرتغال، وبدوري أبطال أوروبا، مع ريال 
مدريد. ونال جائزة أحسن العب في العالم من الفيفا، وأحسن العب في أوروبا من االحتاد األوروبي لكرة 

القدم والكرة الذهبية ألحسن العب في العالم التي متنحها صحيفة ليكيي الفرنسية.
ليونيل  األرجنتيني،  واملنتخب  برشلونة  جنم  رونالدو،  جانب  إلى  للرجال،  النهائية  القائمة  في  وترشح 

ميسي، ومهاجم أتليتيكو مدريد، أنطوان غريزمان.

يحررها سمير اسكندر 

الفيفا يوافق على 
زيادة منتخبات كأس العالم إلى 48 في 2026

باإلجماع  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وافق 
نهائيات  في  املشاركة  املنتخبات  عدد  زيادة  على 

كأس العالم إلى 48 فريقا.
املنتخبات  ستقسم  اجلديد،  للنظام  وطبقا 
إلى 16 مجموعة تضم كل منها ثالثة  املشاركة 
 32 اجملموعات  تلك  من  يتأهل  أن  على  منتخبات، 
فريقا ثم تستأنف املسابقة بنظام خروج املغلوب.

كأس  بطولة  من  بدءا  اجلديد  النظام  وسيطبق 
العالم 2026. وسيصل عدد مباريات البطولة إلى 
80 مباراة، بدال من 64 مباراة وفقا للنظام احلالي، 

لكن الفائز بالبطولة سوف يلعب سبع مباريات فقط كما هو متبع حاليا.
ولن تستغرق البطولة أكثر من 32 يوما، وهو اإلجراء الذي سيريح الفرق األوروبية الكبرى، التي كانت 
تعترض على النظام اجلديد بسبب جدول املباريات املزدحم على املستوى الدولي. ويعد هذا أول تغيير في 

نظام بطولة كأس العالم منذ زيادة عدد املنتخبات إلى 32 في كأس العالم 1998.
وكان رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، وراء هذه اخلطوة، قائال إن كأس العالم يجب أن 

يكون »أكثر شمولية«.
املشاركة  املنتخبات  زيادة عدد  إن  إنفانتينو  قال  األول،  دبي في ديسمبر/كانون  رياضي في  وخالل مؤمتر 
سوف يساهم أيضا في »تنمية كرة القدم في جميع أنحاء العالم«. وأضاف: »أكبر شيء يدعم كرة 
القدم في أي دولة هو مشاركتها في كأس العالم«. ورغم التأكيد على أن »القرار لم يتخذ بدافع مالي 

فقط«، أشار إنفانتينو إلى وجود فوائد مالية محتملة.

خسارة قاسية لـ رابتورز أمام سان انطونيو

مبنافسه  املوسم  هذا  خسارة  اقسى  انطونيو  سان  احلق 
االميركي  الدوري  مباريات  ضمن   82-110 رابتورز  تورونتو 
للمحترفني في كرة السلة . وسجل كاوي لينارد 25 نقطة 
يحتل  الذي  الفائز  للفريق   23 ألدريدج  ماركوس  واضاف 
ستايت  غولدن  خلف  الغربية  اجملموعة  في  الثاني  املركز 
ووريرز. ودخل سبيرز الربع االخير متقدما بفارق 30 نقطة 
لينارد،  االساسيون  العبوه  فيه  جلس  الذي  الوقت  في 
بو غاسول على  باركر واالسباني  توني  الفرنسي  ألدريدج، 

مقاعد االحتياطيني. في املقابل، كان دميار ديروزن افضل مسجل في صفوف تورونتو برصيد 26 نقطة، 
مقابل 17 لتيرانس روس. وجنح فينيكس صنز في حتقيق اول فوز له على ميامي هيت للمرة االولى منذ 
تواليا.  السادسة  به خسارته  ليلحق   90-99 عليه  بفوزه   2009 عام  الثاني/نوفمبر  تشرين  من  الثالث 
زميله ماركيز كريس 18  الثاني، في حني اضاف  الشوط  الـ 27 في  بوكر 18 من نقاطه  ديفن  وسجل 
نقطة. وسجل غوران دراغيتش 24 نقطة مليامي الذي اعتمد على ثمانية العبني فقط ملرض اكثر من 
العب في صفوفه بسبب التسمم او اوجاع الرأس احلادة. وسجل جوليوس راندل ثالث »تريبل دبل« له 
في مسيرته ليقود لوس اجنليس ليكرز الى حتقيق اول فوز له بعد ثالث هزائم متتالية وكان على حساب 

ممفيس غريزليز 116-102. وسجل راندل 19 نقطة وحقق 14 متابعة و11 متريرة حاسمة.

سؤال رياضي
هل يُعتبر »نط احلبل«، طريقة فعالة للوصول إلى 

مستوى عاٍل من اللياقة البدنية؟
للياقة  ممتازاً  متريناً  يعتبر  احلبل  نط  إن 
األسباب؛  من  للعديد  وذلك  كله،  اجلسم 
القلب  لياقة  حتسني  على  يساعد  فهو 
والرئتني. وميكن أن تتم ممارسته في داخل 
املنزل، أو في أي مكان متسع خارج البت. 
هو  فاحلبل  مكّلفة،  غير  رياضة  أنه  كما 

كل األدوات الالزمة.
   واعتماداً على السرعة في النط باحلبل، 
اجلسم  شكل  في  االستجابة  تكون 
إذ ميكن حرق حتى 600  ولياقته؛  ومرونته 
أثناء  في  كاملة  ساعة  في  حرارياً  سعراً 
نط احلبل. وعلى الرغم من أن هذه الرياضة 
تبدو سهلة، إال أنها نشاط يتطّلب درجة 

عالية من اللياقة البدنية.

وجه رياضي .. هاري آتسون
الكتاب  وقراءة  والشباب  الدولية لألطفال  اإلرسالية  فانواتو مع  آتسون كخادم مؤمن في  هاري  يعمل 

املقدس التابعة للهيئة.
   اعتاد هاري ممارسة لعبة كرة القدم منذ طفولته، ومع مرور الوقت مت اختياره كالعب في الفريق القومي 
عام 1988، صار بعدها حكماً محلياً عام 1991، ثم جنح في االلتحاق مبنظمة الفيفا الدولية عام 1998، 

ثم أختير عضواً في جلنة حكام أوملبياد سيدني.
تنفيذ  مسئولية  احلكم  عاتق  على  وتقع  اللعبة.  تطوير  ضرورة  أرى  كنت  ألني  حكماً  أصبح  أن  »أردت 
في  يخسرون  لكنهم  أبداً،  احلكام  يفوز  ال  املباراة.  خالل  اللعبة  ممارسة  في  األمانة  وضمان  القوانني 
التحكيم اجليد في املباراة. وهنا ينتقدهم كثيرون من مشجعي الفرق. أنا شخصياً أتكل على حكمة 
اهلل في اتخاذ القرارات السليمة في األوقات الصحيحة ألضمن حتكيمي الكلي في املباراة التي أقوم 

بالتحكيم فيها.
وهنا أقدم حتدياً جلميع املشاركني في األلعاب األوليمبية: أن يتدربوا جيداً ويرفعوا عيونهم إلى اهلل بحثاً 

عن القوة. إلهنا إله قوي، ويقدر أن يسدد احتياجاتنا إن نحن واثقون فيه وأحببناه.
نتدرب جسدياً  نحن   ، أيضاً  الروحي  البعد  يوجد  اجلسدي.  البعد  من  أكثر  الكامل من  اإلنسان  يتكون 
لننجح في اإلجنازات الرياضية، ونحتاج أيضاً أن نتدرب روحياً واثقني في اإلله اخلالق كلي القدرة واحلكمة 
ومصدرهما. استخدم كحكم قوانني كرة القدم ألحتكم في املباراة. كم أنا سعيد في خدمتي إلله يضع 

لنا محاذير لنفعنا”.
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 ماهى حساسية االسنان
باملشروبات  األسنان  احتكاك  من  تنتج   هى  االسنان   حساسية 
الباردة أو الساخنة، أو باحلمضّيات، أو بالسكرّيات، أو بــ األسيد، أو 

بالهواء، أو مبجّرد اتصال األطعمة أو األشربة باألسنان .
حتت  وتتواجد  بالعصب،  مباشرًة،  تتعّلق،  حّساسة  طبقة  ثمة 
اخلارجّية  الطبقة  تضعف  وعندما  األسنان.  حتمي  التي  »املينا« 
للسّن، أو عندما يحصل احتكاك مباشر بالعصب، بعد كسر في 

السن، يعاني الشخص من حساسّية األسنان.
اسباب حساسية االسنان :

بطريقة  أسنانك  تفريش  إن  بطريقة خاطئة:  األسنان  تفريش   1- 
أو  النحت،  طريقة  استخدام  طريق  عن  وذلك  عنيفة  خاطئة 

تفريشها بفرشة أسنان ذات شعيرات خشنة، قد يضعف طبقة املينا على سطح أسنانك وخاصة في 
منطقة الضروس واألنياب.

2 -انكسار أو تآكل األسنان: قد تتعرض األسنان للكسر البسيط أو التآكل بسبب اجلّز على األسنان أثناء 
الليل )طحن األسنان( أو أي سبب أخر مما يؤدي الى تآكل طبقة املينا وانكشاف طبقة العاج احلساسة 

والتي تصبح عرضة للتسوس واأللم.
3 - أمراض اللثة وانحسارها: ان من أعراض أمراض اللثة، انحسارها مما يؤدي الى تكشف اجلذور وجعلها 

عرضة للحساسية املفرطة أحيانا.
 4 - معجون األسنان الذى يحتوى على مواد لتبييض األسنان: 

العديد من مستحضرات معجون األسنان تضاف لها مركبات “البيروكسيد” التى تعمل على تبييض 
األسنان والتى تساعد على حدوث حساسية األسنان عند البعض. ولكن هذه احلساسية قد تكون 

مؤقتة وتنتهى مبجرد التوقف عن استخدام هذا 
النوع من معجون األسنان واستبداله بنوع أخر.

5 - استخدام غسول الفم كثيرا: 
على  حتتوى  التى  الفم  غسول  أنواع  بعض  توجد 
الكيميائية  املواد  وبعض  الكحول  مثل  األحماض 
فيفضل  األسنان،  حساسية  على  تساعد  التى 

دائما استخدام غسول الفم اخلالى من الكحول.
6 - وجود تسوس حول حشو األسنان: 

قد يحدث تسوس حول حشو األسنان عند بعض 
األشخاص خاصة كبار السن، حيث يصبح احلشو 
ضعيف مما يؤدى إلى سهولة تراكم البكتيريا فى 
أماكن احلشو وتدمير طبقة املينا مسببة حساسية األسنان، لذلك يجب زيارة الطبي الستبدال احلشو 

القدمي باخر جديد.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

@ نقطة البداية!

أصبح البريد اإللكتروني من أهم وسائل االتصال والتخاطب بني البشر مهما بعدت أو قصرت املسافات بينهم، 
ونستطيع بكل ثقة أن نعتبره من حيث أهميته لإلنسان مساوياً الكتشافات مهمة سابقة في تاريخ البشرية 
مثل اختراع “مورس” للتلغراف عام 1844، واختراع “ألكسندر جراهام بل” للتليفون عام 1876، وإرسال الصوت عبر 
الهواء بوساطة “ماركوني” عام 1895. فما نقطة البداية في البريد اإللكتروني، أي متى مت إرسال أول رسالة بريد 

إلكتروني؟
الدفاع  “راي توملينسون” عام 1981، حيث كان يعمل في شركة استعانت بها وزارة     لقد كان ذلك بواسطة 
األمريكية لتصميم برنامج يعمل من خالل شبكة املعلومات التي تربط املعاهد العلمية واجلامعات في الواليات 
املتحدة يستطيع من خالله مستخدم الشبكة إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية يسمى ))snmsg، كما أنه 
طور برنامجاً آخر )cypnet( ، يسمح بنقل امللفات اإللكترونية بني مستخدمي الشبكة، وبذلك أصبح البرنامجان 
برنامجاً واحداً ينقل الرسائل من جهاز كمبيوتر إلى جهاز آخر. ولذلك لُّقب “توملينسون” بأبو البريد اإللكتروني، 
وقد اختار الرمز @  ليتمكن من أن تتضمن الرسالة اسم املستخدم املرسل لها وعنوانه أي املكان الذي أرسلت 

منه.
عناوين  لهم  املاليني من مستخدميها  أصبح  العالم،  أنحاء  اإلنترنت في جميع  استخدام شبكة  انتشار  وبعد 

إلكترونية حيث تتدفق مليارات الرسائل اإللكترونية يومياً عبر الشبكة.

غذاء ودواء.. الشاي
الشاي نوعان: الشاي األخضر، والشاي األسود. ُعرف في 
آسيا ومنها انتشر إلى باقي دول العالم. وما يزال سكان 

شرق آسيا يشربون أخضره.
أوراق الشاي األخضر، جتف في الهواء الطلق بعد القطاف 
أما  التحضير.  عند  كبير  لوقت  حتتاج  ال  وهي  مباشرة 
مرات  عدة  للحرارة  ويعرض  يُخّمر  فهو  األسود،  الشاي 
لونه  يتّول  بهذا  الصلب..  من  اسطوانات  في  موضوعاً 

إلى األسود.
تناول الشاي بال سكر ال يعتبر غذاء الفتقاره إلى املواد 
واجلهاز  واألمعاء  للمعدة  منشط  أنه  إال  الغذائية، 
املشروب  يشكل  عامة  بصورة  وهو  ككل  الهضمي 

املناسب للكلية ، ويفيد القلب.
مادة  تعتبر  التي  االلكالوئيدات  على  الشاي  يحتوي 

منشطة للدماغ وجريان الدم عالوة على كونها محركة لالفرازات اجللدية.
الشاي مشروب لذيذ ميكن االستعاضة به عن شرب املاء عند عدم توفر املاء الصالح للشرب. لكن االكثار منه 
يضر؛ فهو يحدث اختالالت في جهاز الهضم كما يجعل االعصاب متوفرة فيبدو املكثر منه قليل الصبرلهذا ال 
ينصح املسنون بتناوله دون تخفيفه باملاء أو اللنب. كما ينبغي على من يشكو من حصات املثانة جتنبه فهو مضر.

علماء مؤمنون
صموئيل مورس )1719 ـ 1872(

الذي  مورس  ونظام  التلغراف،  اخترع 
اختار  فقد  وهكذا  باسمه.  دُعي 
»ما فعل   23  :23 العدد  كلمات سفر 
مت  رسمية  رسالة  أول  لتكون  اهلل«؛ 

نقلها بواسطة التلغراف.
اجملد  إعطاء  على  مورس حريصاً  كان 
أجنزه  الذي  عمله  وصف  وهكذا  لرّبه. 
عمل  »أنه  الكلمات:  بهذه  حياته  في 
لكن  لنا،  ليس  يارب،  لنا،  ليس  الرب.. 
أي  يجد  لم   . مجداً«  اعط  السمك 

صراع بني العلم واملسيحية.
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رأسي

1 - جزيرة أكثر من 40 % من كلمات لغتها عربية o عراق 
)مبعثرة( 

2 - للهاتف )معكوسة( o طير ليلي o له من االسماء في 
العربية نحو 100 اسما 

3 - متشابهان o عاب شخصا في غيابه o والد 
4 - نصاب o ندى أو مطر خفيف o ثلثا منح 

5 - في المشورة ووجهة النظر )معكوسة( o اسم خلية 
النحل بالفصحى 

6 - قصائد شعر كتبت في الجاهلية بماء الذهب 
7 - والدة o ثالثة حروف من اوان 

8 - أكبر بركان في العالم 
9 - تجدها بين البلدان o ورقة من أوراق اللعب 

10 - أول بلد عربي عرف الطباعة o أداة من الخشب أو 
نحوه لصنع الكعك 

أفقي

1 - مواقع للقاء والمناقشة على االنترنت o للتعريف 
2 - التصرف في عمل بدون تحضير o أوفى االصدقاء 

3 - المدينة ذات األلف عمود أيام قوم عاد o جملة 
موسيقية 

4 - تصدر صوتا استخدمت في الحروب o قاصدا عن سبق 
اصرار 

5 - حرف عطف o الموت 
6 - جهة االنطالق o ابو األب أو األم 

7 - مدينة اسبانية سياحية اسماها الفينيقيون مدينة 
»الملكة” 

8 - خض o خمود الحماس والحيوية 
9 - منتسب إلى عمان o االسم القديم للبحرين وحضارتها 

10 - دولة عربية ليست لها حدود برية o شتم 
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Daily Sudoku: Tue 27-Dec-2016
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hardDaily Sudoku: Tue 27-Dec-2016
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Daily Sudoku: Tue 10-Jan-2017
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 حل
 العدد

السابق

عاقل مجنون !!!!     
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

من الشخصيات التى تثير االهتمام  و التفكير   شخصيه  
الرسام »فان كوخ »واعتقد انه يتفق الكثير  معى فى ذلك 
،  مع الوضع فى االعتبار اختالف منظور كل منا له ، فسواء 
كنت من محبى الفلسفة  او من بني من يهتمون بالتركيبة  
اذا  او  الطباع   مختلف  مع  التعامل  فى  السيكولوجية 
كنت من الشخصيات الرومانسيه املبالغ فيها او كنت من 
إذاً  الطبيعه  محبى  من   أو  املعتدلة  الرومانسيه  اصحاب 
فأنت هذا الشخص الذى ستثير لوحات فان كوخ اهتمامك 
االفتراضات على جنب  ركنا كل هذه  وإذا  وتشغل فكرك،  
اذا كنت من محبى أعماله بشكل عام  بالقول  و ونكتفي 

فتأكد بتميزك كمتذوق للفنون. 
» فان كوخ » اسم عظيًم في عالم الفن التشكيلي فهو 
الذي استطاع أن يحظى بأحترام  و تقدير وإعجاب  الفنان 
أرجاء  كافة  في  التشكيلي  الفن  عشاق  و  نقاد  و  مؤرخي 
في  ومتميزاً  بارزاً  مكاناً  حتتل  أعماله  جعل  مما  العالم.. 
متاحف العديد من الدول، و لعل أشهرها متاحف موسكو 

و لينجراد .. وغيرها.
في  بها  يتمتع  التي  العارمة  الشعبية  تلك  إلى  باإلضافة 
كافة دول أوروبا وأمريكا وكذلك دول العالم الثالث التي ال 
 « عن  أكثر  أو  كتاب  بها  ينشر  لم  واحدة  لغة  فيها  توجد 
التي  والتسجيلية  السينمائية   األفالم  بخالف  جوخ«  فان 
تناولت حياة هذا الفنان املثير للجدل و رمبا هذا الشغف كان 

السبب األول في استمرار نشر و استنساخ لوحاته.
هذا الفنان صاحب تلك اجلماهيريه الواسعه حياته املليئة 
باألحداث و املآسي هى التي أثرت بال شك في فنه ورمبا كانت 

سبباً قوياً في شهرته.
1853م  عام  بهولندا   « زونديت   « بلدة  في  جوخ«  »فان  ولد 
زرع  الذي  األب  وهو  البلدة،  بكنيسة  قسيساً  يعمل  ألب 
أحاط  الذي  الديني   اجلو  الصغير من خالل  أعماق هذا  في 
الناجت  الصراع  فى  سبباً  كان  الذى  و   ً كبيرا  مثالً  باألسرة 
بلغ  عندما   ، بعد  فيما  حياته  طوال  وواقعه  خوخ  فان  بني 
عمه  أصطحبه  عمره  من  عشرة  السادسة  جوخ«  »فان 
يديرها  التي  القاعة  في  معه  ليعمل  »الهاي«  مدينة  إلى 
واملتخصصة في بيع األعمال الفنية سواء من اآلثار القدمية 
أو من إنتاج الفنانني املعاصرين، و من خالل هذا العمل تعرف 
فان جوخ على عالم الفن وحتمس لبعض األعمال ولبعض 
الفنانني، وبذل جهد كبير فى بيع لوحات الفنانني وجنح فى 

ذلك ، و استمر هذا النجاح الذي صاحبه اهتمام » فان كوخ 
الفتيات  إحدى  أحب  أن  إلى  الشخصية  وأناقته  مبظهره   «
في  وصدته  به  هزأت  الزواج  منها  طلب  عندما  لكنه  و   ،
خشونة شديدة مما جعله يصاب مبا يشبه الهوس الديني، 
فبدالً من أن يناقش العمالء عن جماليات اللوحات املعروضة 
جعل  مما  الدين..  علي  يحثهم  أخذ  يديرها  التي  بالقاعة 
النفسية  تدهورت حالته  باريس حيث  إلى  تنقله  الشركة 
وانطوى على نفسه وأصابته الكآبة ..و قبل أن تقرر الشركة 
حياته  تكريس  على  عازماً  استقالته  قدم  قد  كان  فصله 
كمدرس  ليعمل  لندن  إلى  اجته  أن  بعد  الدينية  للخدمة 
للغة الفرنسية، و لكن جو لندن املظلم البارد كان يشوبه 
العاطفي جعلت  الكآبة  بداخله و ذكريات جرحه  نوع من 
التحق  إلى هولندا حيث  فعاد  تزداد سوءاً  النفسية  حالته 
الدراسة  على  عكف  و  »أمستردام«  في  الهوتي  مبعهد 
واعظاً  يعمل  أن  وقرر  امللل  أصابه  حتى  أشهر  ستة  اجلادة 
بلجيكا حيث  قري  إحدى  في  والفالحني  املناجم  بني عمال 
عايش املرضى بحمي التيفود وحاول تخفيف آالم االحتضار 
عليهم، وسهر مع الفقراء و اجلرحى، متخطياً بذلك احلدود 
املرسومة له كمبعوث ديني إلى نوع من االمتزاج والتوحد 
إال  يأكل  ال  هؤالء  بني  ولياليه  أيامه  يقضي  حيث  الكلي، 
معهم وال يخصص الوقت الكافي لراحته ونومه .. بل و وزع 
عليهم مالبسه وأغطيته وأصبح يعاني من البرد واجلوع إلى 
السلطات  طردته  حتى   .. يتدهور  مظهره  جعل  الذي  احلد 
العمل،  لهذا  تسلمه  على  واحد  عام  مير  أن  قبل  الدينية 
التعاليم  تطبيق  في  بطريقته  اقتناعهم  لعدم  ذلك  و 
املسيحية على هذا النحو املعتدل املطلوب وشكهم  انه 
أزمته  من  زاد  الذي  األمر  هو  و   ، ما  نفسى  يعانى من خلل 
إليه  من  بالفشل في كل ما أسند  النفسية حيث شعر 
يستسلم  أال  قرر  ولكنه  حبه،  في  فشله  بجانب  أعمال 
وينهض  من جديد وميسك ريشته التي تخلى عنها في أيام 
من  والعشرين  السابعة   « جوخ  فان   « ببلوغ  و   ، انكساره 
عمره التحق بأكادميية الفنون في مدينة » انفري » حيث بدأ 

حياته في عالم األلوان.
املناجم  عمال  و  الهولنديني  الفالحني  رسم  على  عكف 
في  ذكريات  من  مخيلته  في  نقش  ما  مسجالً  والبؤساء 
مجموعة من اللوحات احلزينة القامتة القوية التعبير و هي 
املرحلة التي يطلق عليها في فنه »املرحلة الهولنديه » و 

في العام التالي انتقل »فان جوخ« إلى باريس .
بل كان   ، يرسم كثيرا فقط  لم يكن  العبقري  الفنان  هذا 
يكتب أيضا بنفس احلرارة والتوهج كًما هائال من الرسائل 
من  كتاب  في  ُجمعت  والتي   ) تيو   ( إلى شقيقه  واخلواطر 
ثالثة مجلدات تضمنت آرائه في الرسم وفي النقد واجملتمع 
بالطابع  ومتيزت  األحيان  اغلب  في  نفسه  وعن  املرأة  و 
الفلسفى و سعد بحياته اجلديدة في باريس .. فما لبث أن 
تغيرت ألوانه القامتة و حلت محلها األلوان الزاهية البراقة 
التي رمبا عكست رؤيته للحياة في تلك الفترة، والتي اجته 
و  اجلديدة  الفنية  واألساليب  النظريات  دراسة  إلى  فيها 

مناقشتها مع أصحابها بل وجتربتها في لوحاته،
بعد  ..و  املطبوعة  اليابانية  بالرسوم  لوحاته  تأثرت  كما 
جتارب  من  حوله  ما  كل  استوعب  قد  كان  آخر  عام  مضي 

ليصبح مهيئاً ملرحلة ناضجة استمرت  بقية حياته..
ملدة  باريس  في  األخيرة  جوخ«  فان   « إقامة  استغرقت  و 
إلى  السفر   1888 عام  فبراير  في  فجأة  قرر  أن  إلى  عامني 
جنوب فرنسا حيث الشمس الساطعة طوال النهار واأللوان 
الرسم في  التاليني على  العامني  املتوهجة، و عكف خالل 
سعادة و حماس لدرجة أن لوحاته في تلك الفترة  عزيزيى 

القارئ تشع حيوية وطاقه في ألوانها و شكلها..
املتعددة  الفرشاة  ملسات  بأسلوب  يرسم  كان  أنه  مع  و 
وأقوي  أعرض  كانت  الفترة  تلك  في  ملساته  أن  إال  األلوان 

ألفلسفه  من  نوع  وفيها 
احلواريه، فبدالً من محاولة 
بأمانة  الطبيعة  نقل 
و  بحريه  األلوان  استخدم 
دون تقيد من أجل التعبير 
قوياً«  تعبيراً  نفسه  عن 
لم يكن يستعمل  وأحياناً 
الفرشاة في رسم لوحاته، 

األنبوب مباشره فكانت   الطالء من  ينشر معجون  بل كان 
اللوحات جامحة تصرخ باأللوان!ومن اجمل لوحات فان كوخ 
لوحه ُعباد الشمس وهى  من أشهر  لوحات فان جوخ و متتاز 
بألوانها املشرقة على عادة االنطباعيني .وبيعت هذه اللوحة 
أزهارعباد  لوحة  جاءت   . دوالر  مليون   39,9 بـ  1987م  عام 
الشمس تتويجاً لذلك الكدح اجلنوني وتراكم خبرات هائلة 

في زمن قصير جدا
وقد قام  بإمتام رسمها من املستشفى  حيث قال عنها  : أنها  
تشد بصرك إليها. انها  نوع من الرسوم  التي تتغير صفاتها 
كلما ازددت إمعانا بها، فتصبح اكثر ثراء « وبالفعل عزيزى 
القارئ اذا تأملت هذه اللوحه جيدا ستجد ما قاله فان كوخ 
عنها  صدقاً، و لوحه زهور عباد الشمس التى تظهر فيها 
يتسيد  ألوان عجائبية  وبنية صدئة،  وحمراء،  ذهبية،  ألوان 
فيهااألزرق واألرجواني بطريقة لونية فنتازية ال تشبه بقية 
الشمس  عباد  فأزهار  ومضموناً.  عبادالشمس شكالً  أزهار 
التي رسمها فان كوخ كبيرة في حجمها،وممتلئة باحلبوب، 

وشكلها غير متوقع. فاألوراق تهتز ، وتتحرك
التي  الفنية  األعمال  هذه  في  واملفارقة   . فائقة  بحيوية 
وضعفه،   ، مبوهبته  املعروف  وهو  كوخ،  فان  رسمها 
ومشكالته العقلية الناجمة عن الفقر واملرض  وعدم قدره 
يرسم  أن  على  قادرًا   كان  ولقلبه  لعقله  الناس  استيعاب 
عن احلياة بطريقة مثيرة جداً وفيها انطالق وحيويه وبهجه 
أجمل،  بطريقة  يصّورحياته  جعله  العقلي  املرض  وكأن 
ويرسمها بحيوية نادرة ال ميكن للناس اآلخرين أن يتصوروها . 
لذلك دائما يثير تفكيرى ويدهشنى ڤان كوخ فقد بحث عن 
اجلمال بني عقله الهارب من واقع قبح عامله وخلق لنفسه 
له  ترجمها  أجمل  لعالم  جميله  بنظره  جديده   فانتازيا 
عقله الذى فى حسابات عاملنا  نحن العقالء أنه عقل رجُل 

مجنون .. فلما ال يكون عاقالً مجنون ؟!

فان كوخ لوحه ُعباد الشمس
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برئاسة  املصري  الوزراء  مجلس  قرار  جاء 
إتفاقية  بشأن   ، اسماعيل  شريف  املهندس 
واململكة  مصر  بني  البحرية  احلدود  تعيني 
القاهرة،  في  املوقعة  السعودية  العربية 
وصنافير  تيران  جزيرتي  منح  علي  باملوافقة 
للسعودية، وجاء موقف احلكومة على الرغم 
من حكم  محكمة القضاء اإلداري في يونيو 
املاضي ببطالن االتفاقية، ولكن هيئة قضايا 
الدولة، وهي اجلهة املمثلة للحكومة، طعنت 
الدستورية  احملكمتني  أمام  احلكم  على 
الدولة  قضايا  هيئة  وقدمت  العليا،  واإلدارية 

إستشكالني لوقف حكم البطالن أيًضا.
وبعد إحالة احلكومة اإلتفاقية للبرملان، أعلن 
 ، االتقافية  لتلك  رفضهم  النواب  من  عدد 
يشهد  و  بالبرملان،  مناقشتها  رفض  وكذلك 
بني  اإلنقسام  من  حالة  املصري  البرملان 
أعضائه حول إتفاقية تيران وصنافير، وتعالت 
أيدت  حني  فى  لإلتفافية،  الرافضة  األصوات 
بعض األصوات سعودية اجلزيرتني، واجته طرف 
ثالث إلى االنتظار من أجل االطالع على كافة 

املستندات واألوراق اخلاصة بالقضية.
 و وصل عدد النواب الرافضني لالتفاقية إلي 
بني  مواجة   “ نيوز  “جود  وأجرت   ، عضو   112

النواب املؤيدون و املعارضون لالتفاقية.
عضو   ، غطاس  سمير  الدكتور  النائب  وقال 
مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة 

، أنه يرفض اإلتفاقية رافضاً قاطعاً.
لـ  خاصة  تصريحات  في  غطاس  وأضاف 
“مراسل جود نيوز بالقاهرة “ ، جرجس ابراهيم 
، أن كافة  الوثائق السعودية تنفي أي عالقة 
اململكة  أن  مؤكداً  املصريتني  باجلزيرتني  لها 
الرسمية  اخلريطة   2010 عام  في  أصدرت 
مطلقاً  إشارة  أي  تتضمن  أن  دون  للمملكة 

للجزيرتني املصريتني.
، أن فكرة ضم اجلزيرتان للسعودية،  موضحاً 

لدعم  السعودي  العهد  ولي  فكرة  هي 
شرعيته بشدة داخل اململكة، وأيضا في إطار 
مع  عالقة  إليجاد  املتزايدة  السعودية  الرغبة 

إسرائيل عبر سعودة اجلزيرتني املصريتني.
و  االتفاقية   سيرفض  انه  علي  مشدد 
سيتصدي لها بكل قوة وكل الطرق املشروعة 

إلحباط التنازل عنهم للمملكة .
و في سياق اخر أعلن النائب محمد ابو حامد، 
القاهرة،  النواب عن محافظة  عضو مجلس 
موافقته  عن  مصر،   دعم  بائتالف  والقيادى 
العربية  للمملكة  اجلزيرتني  عن  التنازل  عن 

السعودية.
قراره  أن   ،“ نيوز  “جود  لــ  حامد  ابو  وأضاف 

احلدود  ترسيم  إتفاقية  علي  باملوافقة  جاء 
البحرية بني مصر والسعودية، و أن ما قامت 
تيران  إتفاقية  به احلكومة املصرية فى ملف 
وصنافير صحيح متاماً، وإنه قام باالطالع على 
مكتبات  فى  املتواجدة  واملستندات  الوثائق 
املتحدة،  واألمم  واجنلترا  األمريكى  الكوجنرس 
والتى تثبت صحة موقف احلكومة املصرية”، 

كون اجلزيرتني سعوديتني.
واكمل قائال “ التاريخ يثبت سعودية اجلزيرتني 
، ولكن الواقع السياسي يقول أنهم مصريتان 
بالواقع  وليس  بالتاريخ  احلدود فترسم  امام   ،

السياسي .
قائال   “ نيوز  “جود  لـ  حديثه  حامد  ابو  وختم 
انه يطالب بإذاعة جلسات مناقشة اتفاقية 
ترسيم احلدود مع السعودية علي املالً، حتي 
باملتاجرة  القضية  النواب  بعض  يستغل  ال 
الوطنية  الدولة  اجهزة  كافة  علي  واملزايدة 
في  التفريط  ترفض  التي  القوية  الراسخة 
النائب  تعبير  بحسب  الوطن،  هذا  تراب 

“محمد أبو حامد”.

 نواب البرملان يتحدثون لـ”جود نيوز” عن إتفاقية تيران وصنافير بني مؤيد ومعارض

شعب وخدام ومجلس الكنيسه يهنئون 
قداسة البابا املعظم األنبا تواضروس الثاني 

والشعب القبطي بعيد امليالد اجمليد و راس السنة امليالدية.

 نتمني للجميع البركة والسالم والفرح في الرب يسوع وندعوكم ملشاركتنا والصالة معنا وأخذ بركة 
القداس االلهي ومدارس األحد كل يوم سبت من الساعة 9:00 صباحا الي الساعة 12:00  ظهرا. 

كذلك العشية ودرس الكتاب وخدمات األطفال كل يوم جمعة 
 Address: 7 Lacey Court, Aurora @ .من الساعة 7:00 م الي الساعة 8:30 م

www.sphsd.ca و ملعرفة تفاصيل كافه خدمات و أنشطة الكنيسة خالل األسبوع نرجو زيارة موقعنا

و بهذه املناسبة نود ان نشكر كنيسه القديسة العذراء مرمي و القديس يوسف النجار بريتشموند هيل 
التي تدعمنا وترعانا بكل محبة وتفاني و خاصه ابونا احلبيب القمص إبرام كمال و ذلك منذ إسناد هذه 

اخلدمه له في يونية 2015 . الرب يدمي و يبارك خدمتهم.

كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير و القديسة دميانة
اورورا ونيوماركت

النائب محمد أبو حامد: 

التاريخ يثبت سعودية 
اجلزيرتني حتي وأن أعتبرهم 
الواقع السياسي مصريتان

النائب سمير غطاس: 

اجلزيرتني مصريتني وولي 
العهد السعودي يريدهم 

لدعم شرعيته
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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»

ميالد املسيح  :  
نور للعالم  ثم إستنارة ، فمعرفة إحتاد                                                                                          

ْلَمِة “ ” أََنا َقْد ِجْئُت ُنورًا إَِلى الَْعاَلِم، َحتَّى ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبي الَ مَيُْكُث ِفي الظُّ

بقلم : د. رءوف إدوارد

، أصبح اإلجنيل هو املصدر الوحيد   بعد صعود املسيح 
باإلجنيل  ُيكرَز  فأينما   . املسيح  بنور  يشع  إستمر  الذي 
و   - الكلمة   - املسيح  من  ويأخذ   ، القدس  الروح  يَّحل 
من   . ذاته  املسيح  هو  اإلجنيل  نور  فان  لذلك  يُخبرنا. 
يَحرص علي التّلمذة لإلجنيل يَعمل فيه الروح القدس و 
يضيء له نور املسيح ، فيستوعب ويفهم ويَقَبل . والنور 
احلياة  حقائق  كشف  مبعني   ، إستنارة  الي  فيه  يتحول 
واإلستنارة  املسيح.  خالل  من  و  وباملسيح  املسيح  في 
تَصل اإلنسان باملسيح » فَيْعرفه » . فاإلستنارة تضيء 
اإلحتاد  إلي  تقود  أي  للمسيح  الشخصية  باملعرفة 
إجنيل  في  املتمرِّس  اإلنسان  يُصبح  وهكذا   . باملسيح 
هو  يصبح  نفسه  املسيح  ألن  للنور،  مصدراً  املسيح 
العامل فيه .   ِمن هنا قال املسيح إننا نور العالم . أّما 
الرب  سنة  تبدأ  عندما  إليها  فسنصل  اإلستنارة  قمة 
لنا  ويُظِهر   ، إلهنا  املسيح  يأتي  األبدية عندما  املقبولة 
اََّنا نَْنُظُر اآلَن ِفي ِمرْآٍة، ِفي لُْغٍز، لِكْن ِحيَنِئٍذ وَْجًها  ذاته ” َفإِن
لَِوْجٍه. اآلَن أَْعرُِف بَْعَض امْلَْعرَِفِة، لِكْن ِحيَنِئٍذ َسأَْعرُِف َكَما 
ُعرِْفُت “ ) 1 كورنثوس 12:13 (. إن اإلجنيل هو كلمة ) اآلب 
و اإلبن والروح القدس( اهلل احلي املكتوبة : فاآلب يتكلم 
أَْعَطْيُتُهْم“  َقْد  أَْعَطْيَتِني  الاَِّذي  الَْكالََم  ألَناَّ   ” اإلبن  في 
)يوحنا 8:17( . لذلك نقول أن املسيح هو كلمة اهلل احلية 
املتجسد . و اإلبن يتكلم بالروح القدس ” اَلرُّوُح ُهَو الاَِّذي 
يُْحِيي… اَلَْكالَُم الاَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِه ُهَو رُوٌح وََحَياة “ )يوحنا 
63:6( . و اإلجنيل مكتوب بالروح القدس و بدونه ال نفهمه 
بُِكلِّ  ُرُكْم  وَيَُذكِّ َشْيٍء،  ُكلاَّ  يَُعلُِّمُكْم  الُْقُدُس…  الرُّوُح   ..  ”
َما ُقلُْتُه لَُكْم .“ ) يوحنا 26:14(  . إن هدف مجئ املسيح 
أَْظَهرُْت  أَنَا   ”. للناس  أبيه  إسم  يُظهر  أن  هو  النهائي 
اْسَمَك لِلناَّاِس الاَِّذيَن أَْعَطْيَتِني ِمَن الَْعالَِم… وََقْد َحِفُظوا 
بل  شخصنة  هو  فاإلسم   .   )6:17 )يوحنا  َكالََمَك.“ 
وحضور الشخص و فعله و قوته .”.. يَارَبُّ أَلَْيَس بِاْسِمَك 
تََنباَّأْنَا، وَبِاْسِمَك أَْخرَْجَنا َشَياِطنَي، وَبِاْسِمَك َصَنْعَنا ُقواَّاٍت 
َكِثيرًَة؟ “ ) متى 22:7 ( .  لذلك نقول إنه بعد عداوة طويلة 

إثرها من  ُطردنا علي   ، الشيطان  مع اهلل بسبب غواية 
ا أَنَْت إِلٌه ُمْحَتِجٌب يَا  ية اهلل ، وإحتجب اهلل عنا ” َحقًّ َمعاَّ
َلَِّص “  ) اشعياء 15:45 ( ، أرسل اهلل إبنه  إِلَه إِْسرَائِيَل اخمْلُ
الَْعالََم  ُمَصاحِلًا  امْلَِسيِح  ِفي  َكاَن   اهلَل  إِناَّ   ” لنا  مصاحلا 
لَِنْفِسِه، َغْيرَ َحاِسٍب لَُهْم َخَطايَاُهْم “ ) 2 كورنثوس 19:5 
( . وملاَّا كان في حبه لإلنسان يريد أن الكل ) الثالوث ( ميأل 
مَيأْلُ  الاَِّذي  ِمْلُء  َجَسُدُه،  ِهَي  الاَِّتي  الَْكِنيَسِة،    ” كل بشر 
الُْكلاَّ ِفي الُْكلِّ “ ) أفسس 23:1( ، إسَتعلَن اهلل لإلنسان 
حقيقة جوهره و طبيعته الواحدة  أنه ثالثة أقانيم في 
الطبيعة  اإللهية الواحدة ،لكي يتسني هلل  أن يُدِخل 
اإلنسان في حياة حب وشركة و قربي معه ) تبّنْي اهلل 
لإلنسان( . و ملّا كان أقرب مفهوم لإلنسان يجمع الثالثة 
و  األبوة  حقيقة  هو  واحد  كيان  في  اشخاص  أقانيم/ 
البنوة في االنسان احلّي الواحد ، لذلك أعلن اهلل عن ذاته 
اإلنسان  أن  فبالرغم   . روح قدس  و  وإبن  آب  أنه  الواحدة 
وأب   ، ألبيه  كإبن  يوجد  الوقت  نفس  في  و  إنه  إال  واحد 
اإلنسان  ذاك  هو  ليس  أبيه  مع  الواحد  اإلنسان   . إلبنه 
هناك  الشخص  دور  غير  هنا  الشخص  فدور   . إبنه  مع 
. والزالت  الياء(  ) بضم  يُطاع  إبنه  . مع  أبيه يَطيع  : مع 
حياة واحدة تسري في هذا اإلنسان الواحد، وتُدَعي الروح 

القدس في ذات اهلل الواحد .
إن اهلل الذي أعلن عن ذاته في يسوع املسيح و اإلجنيل في 
العهد اجلديد ،  هو هو اهلل الذي أعلن عن ذاته  في يهوه 
العهد  احلروب  في كتاب  والقوي في  اجلبار  إله إسرئيل 
، و لكن حسب مقتضيات  القدمي دون تناقض عند اهلل 
زمن  من  عامًة  حتضره  و  إنسانيته   في  اإلنسان  تطور 
إقتضتي  هذا  و   . اجلديد  العهد  زمن  الي  القدمي  العهد 
من اهلل أن يتنازل الي مستوي إنسان احلروب في العهد 
أنذاك باسلوب املسيح ملا فهمه وال  .  فلو جاءه  القدمي 
عرفه وال سمعه . فأعلن ذاته علي قدر فهم شعوب ذلك 

الزمان التي متجد آلهتها حينما تنتصر لها في احلروب .
و السبح هلل.

خواطر مسافر 
إلي النور  

)39 (

الفيلوكاليا هي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية تعني 
أو محبة الصالح«. مت  أو محبة السمو  » محبة اجلمال 
جتميعها من كتابات آبائنا القديسني اخلائفني اهلل, التي 
من  الكمال  إلي  يصل  و  يستنير,  و  العقل,  يتنقي  بها 

خالل الفلسفة العملية و األخالقية. 
+ يري األب أنتوني م. كونيارس أن هدف قراءة الفيلوكاليا 
األديرة,  نطاق  خارج  األرثوذكسية  الروحانية  نشر  هو 
األساسيني  القراء  ذلك ألن  اليومية.  لتدخل في حياتنا 
للفيلوكاليا هم مجتمع الرهبان األرثوذكس. و بالتالي, 
العلمانيني  و  الفيلوكاليا  كتاب  بني  هناك مسافه  فإن 
الذين ليسوا رهبانا. حقيقة األمر هي أنه بينما الدعوة 
أن  إال  للكل,  ليس  و  للبعض  تعطي  للرهبنة  السامية 
الدعوة لسلوك احلياة الروحية موجهة لكل املسيحيني, 
كل في سياق دعوته : سواء كان كاهنا, علمانيا, مرتال, 
عمل,  صاحب  موظفا,  ابنه,  ابنا,  زوجة,  زوجا,  خادما, 
معلما, رجل أعمال, مهندسا, طبيبا, عامال, مديرا...الخ 
ألن إذا كانت األرثوذكسية  هي حق اهلل, إذن فال بد أنها 

قابله للتطبيق في كل مواقف احلياه.
عشنا  و  الرب  شاء  إن  القادم  العدد  و  العدد  هذا  في   +
الفيلوكاليا  آباء  كتابات  من  بعض مقتطفات  سنقدم 

التي تدور حول العديد من املوضوعات.
األهواء

ما هي؟ و كيف نقدر أن نتغلب عليها؟

آباء الفيلوكاليا يقدمون لنا األسلحه التاليه التي بها 
نحارب األهواء :

_ الصاله باملزامير و الصلوات اخلاصه. 
_ ذكر اسم يسوع.

_ ذكر آالم الرب.
_ذكر الدينونه األخيره, خاصه العذاب االبدي.

_ السهر و اليقظه.
_ عدم تغذيه األهواء, و بالتالي جتويعها.

_ لبس درع اهلل من خالل قراءهةكلمة اهلل و كتابات آباء 

الكنيسة.
األسرار  خالل  _من 
و  االعتراف  سر  خاصة 

سر اإلفخارستيا.
أصل  هي  األفكار   +
األهواء : يجب علي املرء 
أن يصارع األفكار حتي 
و  األهواء  علي  يتغلب 
األفكار  ألن  الشهوات, 
األهواء.  تثير  التي  هي 

األفكار هي أصل و بذور األهواء, تلك النزوات التي تنبع 
من الالوعي, و سرعان ما تستحوذ علي اإلنسان. و من 
املرء السهر و  أن ميارس  أجل مكافحة هذه األفكار,البد 

اليقظة و الصالة.
أنواع  ثمانية  في  األفكار  البنطي  أوغريس  األب  يصنف 
املال,  محبة  الزنا,  الشراهة,  :أفكار  هي  و  أساسية 
الكبرياء, و لكن أعظمهن  و  الكآبة, الغضب, الكسل, 

الكبرياء.
+ كتب القديس يوحنا الدرجي في وصف الكبرياء التي 
هي السبب اجلذري لكل األهواء فقال: )الكبرياء جحود 
إزدراء للناس. إنها أم لإلدانة و  اهلل و صنع الشياطني و 
فرار من معونة  إنها  للعقم.  و عالمة  املديح  ابنة حملبة 
اهلل و نذيره بضالل العقل و نصيره للسقطات. إنها علة 

االستحواذ الشيطاني و ينبوع للغضب و باب للرياء(.
محاربه  علي  العمل  ضروره  علي  الكنيسة  تؤكد   +
اإلغراءات و التغلب علي الشهوات. و من أجل حتقيق هذه 
الغاية تقدم الكنيسة درعا واقيا من األسلحة الروحية 
الصراع  في  الغلبة  لتحقيق  و  اإلغراءات,  علي  للتغلب 
الصالة,  الروحية تشمل  ضد الشهوات. هذه األسلحة 
السجود, الصوم, سر االعتراف املقدس, قراءة اإلجنيل, و 
كتابات األباء و الكتب الروحية. هذا ما سنقدمه من في 

العدد القادم من كتابات آباء الفيلوكاليا.
و لربنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.

الفيلوكاليا

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر
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االحصائي:
هو ذلك الرجل الذي لو وضعوا رأسه في فرن 
عن  سألوه  ثم  الثالجة،  في  وقدميه  اخلباز، 
حاله الجاب، قائالً: متوسط احلال... البأس به!

السكوت:
االصغاء  حالة  في  سيدتني  على  يخيم  ما 

حلديث سيدة أخرى.
القبلة:

وسيلة قد ال تنقل األمراض السارية... لكنها 
على كل حال تضعف مقاومة اجلسم. 

رنني أذني فان جوخ

أن  إلى  الباحثني األمريكيني     أشار فريق من 
الرسام الهولندي الشهير فان جوخ لم يكن 
مجنوناً، ولم يكن أيضاً مصاباً مبرض الصرع، 
وهو  “مينيير”  مرض  من  يعاني  كان  ولكنه 
مرض يؤدي إلى حدوث رنني مستمر مؤلم في 

األذنني.
أصبح  بحيث  حدته  زادت  قد  الرنني  أن  ويبدو 
وهو  جوخ  فان  دفع  مما  احتماله،  الصعب  من 
من  جزء  قطع  إلى  الشديدة  اآلالم  تأثير  حتت 

أذنه اليسرى حتى يتوقف األلم.
هجوم  أثناء  “في  يقول:  جوخ،  فان  وكتب     
نوبات األلم ، أحس باجلنب واخلوف أمام قسوة 

اآلالم التي ال حتتمل.”

رقص ومطر

صورة وتعليق
بابا أنت منت

وال بتستعبط

حدث فعالً!.. صليل احلية

انزلقت حية إلى داخل محطة قوى كهربية 
احلال  وفي  الفلبني،  في  ليجان  مدينة  في 
الكهربائية..  بالصدمة  حي  كابل  قتلها 
في  بدوره  تسبب  انفجاراً،  ذلك  وأحدث 
كل  النطفاء  وتعتيم،  إظالم  فترة  إحداث 
ساعتني  ملدة  وذلك  بأسرها..  املدينة  أنوار 

كاملتني.

سؤال وجواب
هل سينفد ماء كرتنا األرضية؟

إذا  حياتنا..  في  واساسي  هام  عنصر  املاء 
امتنعنا عن شربه؛ نتعرض للموت عطشاً، 

فبدون املاء ال توجد حياة على األرض.
املياه  ستنفد  هل  هو:  هنا  الهام  والسؤال 

يوماً؟
مباء  تفيض  األرضية  الكرة  ألن  ال؛  اإلجابة: 
مياه  من  جزء  يتحول  يوم  كل  وفي  كثير، 
اجلو  إلى طبقات  يتصاعد  بخار  إلى  البحار 
سحاب،  إلى  ذلك  بعد  يتحول  ثم  العليا، 
ليصبح امطاراً، أو ثلجاً يسقط على األرض 

مرة أخرى، وهكذا يتجدد املاء.
ولكن قد يحدث نقص في مصادر املاءـ  كما 
هو احلال في بعض األماكن التي تزيد فيها 
كثافة السكان بشكل يجعل املياه املتوافرة 
ال تكفي االحتياج وكذلك في األماكن التي 
تعاني من اجلفاف أو من ندرة املاء طبيعياً، 
أو التي تعتبر منطقة صناعية، حيث تكثر 
فيها املصانع، وتستهلك كميات هائلة من 

املياه يومياً.

واحدة بواحدة

روى أن شريك بن األعور دخل على معاوية مختاالً في مشيته، فقال له معاوية:
ـ انك لشريك وليس هلل شريك.. وانك ابن االعور والعني السليمة أفضل.. وانك لدميم والوسيم 

خير من الدميم.. فيم سودك قومك؟!
فقال له شريك: انك ملعاوية وما معاوية إال كلبة عوت فاستعوت؛ فسميت معاوية.. وانك ابن حرب 
والسلم خير من احلرب.. وانك ابن صخر والسهل خير من الصخر.. وانك ابن امية وما امية إال أمة 

صغرت؛ فسميت أمية..  فكيف صرت أمير املؤمنني؟!

أفريقيا وأستراليا  القبائل في دول  تزال بعض  ما 
وأمريكا اجلنوبية، تعتقد بالسحر تبعاً لتقاليدهم 
بالعوامل  معرفتهم  لعدم  ونظراً  املوروثة. 
واحلرائق  واألمطار  للسيول  املسببة  الطبيعية 
تلك  بفعل  بقدرة خارقة  يعتقدون  وغيرها، فهم 
األشياء وال يزالون يسجدون لها ويعبدونها جتنباً 
تسببها.  التي  االخطار  عن  واالبتعاد  اليذائها 
فكثيراً ما تشاهد هذه القبائل في الدول اآلنفة 
أو  للحرائق  تغني  أو  للمطر  ترقص  وهي  الذكر 
تسجد للسيول الخ.. الخ..ومن بني هذه القبائل. 
واحدة في أميركا اجلنوبية تدعى هوبي وهي جزء 
من قبيلة باتوبلو من الهنود احلمر الذين يعتقدون 
األبناء  تقاليد  على  احملافظة  وضرورة  بالسحر 
واألجداد، وهم غالباً ما يلجأون إلى الرقص والغناء 
عندما يريدون هطول األمطار العتقادهم بصحة 

عملهم.

ال تقل أصلي

عاصر اليونان القدمية رجل من الرقيق يدعى إيسوب، اتصف بدماثة 
األقاصيص  بسرد  واشتهر  الكالم  وبديع  التربية  وحسن  اخللق 
واألساطير اجلذابة العميقة احملتوى باحلكم والنصائح، يعّري معايب 
اجملتمع بشكل ال يثير الناس . وكان أبطال قصصه احليوانات؛ فمثل 
دوراً كبيراً في تربية الناشئة حينذاك. وشاعت قصصه في أرجاء البالد 
إليه لألستفادة من  لدخوله  احلافز  البالط، فكانت  إلى  حتى وصلت 

حكمته ومعلوماته فاستطاع بذلك أن يخلد ذكره وهو من الرقيق.
ال ميكن أن يكون من العقالء:

وأوصاه  العلماء  من  مرب  إلى  فارسله  بليد  ولد  الوزراء  ألحد  كان 
باالعتناء بتربيته عسى أن يصبح من العقالء. فعكف على تعليمه 
صيرني  ان  بعد  هذا  ابنك  ان  قائالً:  ابيه،  إلى  فرده  ينتفع؛  فلم  مدة 

مجنونا ال ميكن ان يكون من العقالء!

647.447.0455
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Nuclear facts

•	 The	word	‘nuclear’	is	related	to	the	nucleus	of	an	atom,	it	is	often	
used	 to	 describe	 the	 energy	 produced	 when	 a	 nucleus	 is	 split	
(fission)	or	joined	with	another	(fusion).

•	 The	nucleus	 is	positively	charged	and	 found	at	 the	central	core	
of	an	atom.

•	 Nuclear	physics	is	the	study	of	atomic	nuclei	and	their	interactions.
•	 Nuclear	power	uses	fission	to	create	heat	and	electricity.
•	 The	US,	France	and	Japan	are	the	largest	producers	of	nuclear	

power.
•	 Nuclear	power	provides	around	14%	of	the	world’s	electricity.
•	 Nuclear	 power	 plants	 have	 a	 relatively	 good	 safety	 record	 but	

there	is	ongoing	debate	into	the	threat	they	pose,	especially	after	
widely	publicized	accidents	at	Chernobyl,	Three	Mile	Island	and	
Fukushima.

•	 The	 radioactive	 waste	 produced	 by	 nuclear	 reactors	 can	 be	
difficult	to	dispose	of	safely.

•	 The	military	often	use	nuclear	reactors	to	power	their	submarines	
and	aircraft	carriers.

•	 Nuclear	weapons	use	the	energy	produced	by	fission	or	fusion	to	
create	destructive	blasts.

•	 While	many	nuclear	weapons	have	been	used	in	testing,	only	2	
have	been	used	as	part	of	warfare.

•	 In	August	1945,	near	the	end	of	World	War	2,	the	United	States	
used	 atomic	 bombs	 on	 the	 Japanese	 cities	 of	 Hiroshima	 and	
Nagasaki,	leading	to	the	death	of	approximately	200000	people.

•	 Enriched	uranium	 is	a	crucial	element	of	both	nuclear	weapons	
and	nuclear	power	production.

•	 The	Sun	creates	energy	through	the	nuclear	fusion	of	hydrogen	
nuclei	into	helium.

Kids & Youth

Lots	 of	 us	 have	 imaginary	 friends.	 John	 had	 one	 and	
he	talked	to	him	every	day.	John’s	imaginary	friend	was	
named	Duncan.	Since	John	was	an	only	child,	he	had	lots	
of	 time	 for	 Duncan.	Whenever	mom	 and	 dad	were	 too	
busy,	he	and	Duncan	made	up	lots	of	fun	games	together.	
They	would	play	 in	the	yard	and	turn	 it	 into	a	wonderful	
forest	 full	 of	 wild	 imaginary	 creatures.	 Sometimes	 they	
were	spacemen	fighting	the	evil	Lord	Gnulle	and	his	army	
of	mutants.	Duncan	and	John	always	won.	Other	 times	
Duncan	would	just	get	in	his	jammies	and	watch	movies	
with	John	and	make	funny	remarks	about	the	adults.	
One	day	John	and	Duncan	were	working	on	a	 fort	 in	a	
part	 of	 the	 yard	where	 nobody	 ever	went.	 Duncan	 had	
already	talked	John	into	taking	scrap	wood	from	building	
sites	near	by	even	though	John	didn’t	really	feel	ok	about	
it.	 “Go	ahead.”	Duncan	said.	 “Look,	 they	have	so	much	
wood.	They	won’t	miss	a	few	boards.”	John	never	let	him-
self	think	he	had	stolen	the	boards	and	Duncan	said	was	
ok	so	he	took	them.	
At	home,	he	got	busy	building	the	fort.	Duncan	said	it	was	
ok	to	use	John’s	daddy’s	 tools	because	they	both	knew	
that	John’s	daddy	wanted	John	 to	 learn	 to	use	 tools	so	
this	was	a	perfect	way.	Suddenly	as	he	worked,	John	cut	
his	finger.	 It	was	bleeding	pretty	badly	so	he	 ran	crying	
into	the	house	to	have	mommy	fix	it.	As	mommy	was	put-
ting	 the	band-aid	on	 she	asked,	 “How	did	 you	cut	 your	
finger	John?”	
“Don’t	tell	her	it	was	on	your	daddy’s	saw.”	Duncan	whis-
pered.	“Tell	her	you	cut	it	stacking	firewood.”	
“But	that’s	a	lie.”	John	answered	his	friend.	Mommy	didn’t	
see	the	chat	happening	because	parents	can’t	see	what	
happens	with	your	imaginary	friend.	
“Don’t	worry.	I	have	a	magic	dust	and	I	will	throw	it	on	her	
to	turn	the	lie	into	the	truth.”	Duncan	whispered.	
“I	cut	it	stacking	up	some	of	the	firewood	like	you	wanted	
me	 to	do	mommy.”	John	said	 feeling	 really	guilty	 inside	
and	just	then,	he	saw	Duncan	blow	the	magic	dust.	
“Well,	I	am	glad	you	were	doing	something	good	sweetie.”	
Mommy	said.	“Just	try	to	be	more	careful	next	time.”	
Wow	it	had	worked.	John’s	mom	really	did	believe	it	and	
when	she	did,	 it	 almost	made	 it	 true.	Well	 at	 least	until	
John	went	back	to	building	his	fort	and	saw	the	blood	on	
the	saw.	So	he	cleaned	it	up	then	the	lie	became	the	truth.	
Duncan	and	John	worked	all	afternoon	but	as	suppertime	
came	close,	it	looked	like	rain.	
“We	better	go	in	and	tell	mommy	what	we	want	for	sup-
per.”	 Duncan	 recommended.	 “I	 want	 macaroni	 and	
cheese.”	He	cheered	which	seemed	odd	to	John	because	
imaginary	friends	don’t	eat.	
“Ok,	we	better	put	daddy’s	tools	up	or	I	will	get	caught	and	
be	in	big	trouble.”	John	told	Duncan.	
“Oh	leave	them.”	Duncan	said.	“We	will	need	them	tomor-
row	 to	 finish	 the	 fort	 and	 this	way	 it	won’t	 take	 so	 long	
getting	them	out.	Anyway,	daddy	never	uses	them	during	
the	week	so	we	can	clean	up	on	Friday.”	So	John	listened	
to	Duncan	and	left	the	tools	out.	He	thought	about	it	later	
when	he	was	watching	TV	with	his	parents	and	it	started	
to	rain	but	it	was	too	late	to	run	out	there	now	and	daddy	
would	 know	 for	 sure.	Then,	 just	 like	Duncan	 said,	 they	
used	the	tools	the	next	day	and	everything	was	fine.	
Saturday	daddy	found	the	tools.	He	called	John	into	the	
garage.	“John,	did	you	play	with	my	tools	and	leave	them	
out?”	daddy	said	holding	his	favorite	saw.	“See?	It’s	rust-

ing.	Was	it	out	when	it	rained	that	night?”	
“Tell	 him	 no.”	 Duncan	 whispered.	 “Tell	 him	 that	 he	 left	
them	out	 the	 last	 time	he	worked	on	 the	 fence	and	 that	
you	found	them	and	put	them	up	for	him.”	
“But	that’s	a	lie!”	John	objected	to	his	imaginary	friend.	
“I	will	use	my	magic	dust	to	make	it	the	truth	like	we	did	
before.”	Duncan	reassured	him.	So	John	said	what	Dun-
can	wanted	him	to	and	when	he	finished	the	lie,	he	heard	
Duncan	blow	the	magic	dust.	Daddy	stared	at	John	like	he	
could	see	right	through	him.	John	even	saw	daddy’s	eyes	
shift	like	he	could	actually	see	Duncan	and	John	got	really	
scared.	If	daddy	has	magic	and	knows	about	Duncan,	he	
will	be	in	big	trouble.	
“Ok	John,	we	will	talk	about	it	later.”	Daddy	said.	
“We	 did	 it!”	 Duncan	 said	 triumphantly.	 “The	magic	 dust	
worked	and	changed	the	lie	into	the	truth.”	John	still	felt	
really	bad	in	his	spirit	and	the	play	that	day	was	not	so	fun.	
“John	 lets	 talk	about	 the	tools.”	John’s	daddy	said	com-
ing	into	his	bedroom	and	sitting	on	the	bed.	Then	he	did	
something	 John	 didn’t	 expect.	 He	 picked	 John	 up	 and	
hugged	him	and	 let	 him	 sit	 on	 his	 lap.	 “Now,	 you	have	
always	been	an	honest	boy	and	you	know	you	can	tell	me	
the	truth	no	matter	what,	don’t	you?”	
“Yes	 daddy.”	 John	 said	 feeling	 himself	 close	 to	 tears.	
“Daddy,	I	left	the	tools	out.	I	lied	to	you	in	the	garage.”	He	
said	sniffling	a	bit.	
“NO	DON’T	TELL	HIM	THAT.	WHAT	ABOUT	OUR	SE-
CRETS?”	Duncan	complained	loudly	but	John	didn’t	 lis-
ten.	
“Who	taught	you	to	lie	like	that?”	John’s	daddy	asked.	
“My	 imaginary	 friend	 Duncan.”	 John	 said	 feeling	 much	
better	getting	it	out.	
“John,	 remember	 in	 the	 Bible	 where	 the	 serpent	 con-
vinced	Eve	to	lie?	Well	that	serpent	was	kind	of	like	Dun-
can	because	Eve	hid	things	from	those	she	loved,	first	her	
husband	and	 then	God.	But	God	can	see	 in	our	hearts	
and	knows	when	we	lie	because	nothing	is	hidden	from	
him.	God	knows	you	and	Duncan	used	 lies	 to	cover	up	
things.”	 Daddy	 said	 holding	 John	 so	 he	 felt	 safe	 even	
though	he	was	being	corrected.	
“Yes	daddy	I	know.	I	have	felt	awful	about	it	all	day.”	John	
confessed.	
“Well,	 the	 Bible	 teaches	 us	 not	 to	 listen	 to	 spirits	 that	
make	us	 sin.	 If	Duncan	 is	making	you	sin	 then	 its	 time	
he	either	met	the	Lord	or	you	got	a	new	imaginary	friend.	
Maybe	one	that	goes	to	our	church.”	Daddy	said	and	then	
he	prayed	with	John	and	John	repented	of	lying	and	of	lis-
tening	to	a	spirit	that	told	him	to	sin.	He	hopped	down	from	
daddy’s	knee	and	ran	out	to	have	a	snack	with	mommy.	
“Oh	and	John?”	His	daddy	said	standing	up	from	the	bed.	
“Tell	Duncan	his	magic	dust	doesn’t	work	because	I	could	
see	him	blowing	 it	 the	whole	 time.”	He	said	and	John’s	
jaw	dropped.	
“You	could	see	Duncan?	And	you	knew	about	the	dust?”	
he	gasped.	“How	much	can	mommies	and	daddies	see?”	
he	gasped.	
“You	never	know	John.”	Daddy	said	chuckling.	“You	just	
never	know.”
Be	self-controlled	and	alert.	Your	enemy	the	devil	prowls	
around	like	a	roaring	lion	looking	for	someone	to	devour.	
Resist	him,	standing	firm	in	the	faith,	because	you	know	
that	 your	 brothers	 throughout	 the	world	 are	 undergoing	
the	same	kind	of	sufferings.	[1	Peter	5:8-9]

”Bad Imaginary Friend“

R I D D L E  T I M E

-Why can’t a man living in California be legally buried 
in New York (even if it’s left as an instruction in his will)?

-There is bomb on top of a computer; 
around the computer are a hairbrush, 
keys, phone and a cup. When the ex-
plosion comes, what item destroyed 
first?

-I have hands that wave you, though I 
never say goodbye. It›s cool for you to 
be with me, especially when I say HI. 
What am I?

By: 
Philo Girgis

Happy Birthday Pierre

Happy 
Birthday 

Tony
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HOW I SET MY GOALS FOR 2017

“Everyone	 ends	 up	 some-
where,	
but	 not	 everyone	 ends	 up	
somewhere	on	purpose.”
That’s	 a	 sentence	 that	 I	
heard	 several	 years	 ago	
and	it’s	stuck	with	me	ever	
since.	 	 Of	 all	 the	 fears	 in	
life	 that	 I	 have	 (airplanes,	
pushy	 salespeople,	 being	
stuck	 on	 airplanes	 with	
pushy	 salespeople),	 my	
greatest	 fear	 is	 getting	 to	
the	end	of	my	life	and	real-
izing	 that	 I	missed	 out	 on	

what	God	had	in	store	for	my	
life.
The	regret	is	too	much	for	me	
to	 swallow.	 	The	 feeling	 of	 “I	
missed	out”	on	what	God	had	
planned	for	me	or	for	my	fam-
ily	or	for	my	church	drives	me	
to	 be	 very	 intentional	 about	
the	way	I	live	my	life	and	plan	
for	each	year.	
I	 don’t	 want	 to	 just	 end	 up	
somewhere;	I	want	to	end	up	
somewhere	on	purpose.
Today	 I’ll	 share	 the	 process	
I	 used	 to	 plan	 my	 year	 and	

set	my	goals	for	2017.		It’s	a	process	I’ve	
been	using	for	about	5	years	now	(those	
who	attended	Momentum	2014	heard	me	
speak	about	it	there).	
It’s	 based	 on	 a	 program	 called	 BEST	
YEAR	EVER.		If	you’re	serious	about	set-
ting	goals,	I	highly	recommend	you	check	
it	out	when	it	becomes	available	again	at	
the	end	of	the	year.
Here’s	how	I	do	it.
STEP	ONE:	 	 IMAGINE	THE	POSSIBIL-
ITY
The	 process	 begins	 not	with	 pencil	 and	
paper,	but	rather	with	faith	and	a	prayer.	
Once	 Jesus	 saw	 two	 blind	 men	 and	
asked	them	“what	do	you	want	Me	to	do	
for	you?”	(Luke	18:41).		After	hearing	their	
request	 to	 be	able	 to	 see,	He	 said	 “Ac-
cording	to	your	faith,	let	it	be	to	you”	(Mat-
thew	9:29).
So	 before	 jumping	 to	 the	 actual	 goals	
(lose	10	pounds,	stop	smoking,	get	a	pro-
motion),	you	start	by	 imagining	 the	pos-
sibility	of	a	whole	new	“you”	at	the	end	of	

2017.	Don’t	start	by	thinking	about	where	
you	are	now;	imagine	the	possibility	that	
you	could	be	a	whole	new	person	at	the	
end	of	the	year.	
If	you	start	with	“where	am	I	now?”,	you’ll	
end	up	setting	goals	that	will	only	margin-
ally	 improve	 your	 life.	 	 Instead,	 start	 by	
asking	“what	do	I	believe	God	can	do	in/
through	me	in	2017?”
STEP	TWO:		PROCESS	THE	PAST
I	 blogged	 about	 this	 two	 weeks	 ago	 so	
I’ll	just	remind	you	briefly	of	what	I	wrote	
there:	processing	your	past	allows	you	to	
prepare	for	your	future.
Don’t	skip	over	this	step.
STEP	THREE:		DESIGN	YOUR	YEAR
This	 is	 the	 fun	 part.	 	This	 is	where	 you	
set	goals.	 	The	idea	is	to	set	7-10	goals	
across	all	the	different	aspects	of	my	life:	
career,	finances,	spiritual	goals,	relation-
ships,	physical	health,	etc.	
Push	yourself	to	think	across	these	vari-
ous	aspects	and	not	 just	what	pops	 into	
your	head	first.	 	Each	part	 is	connected	
and	it’s	hard	to	be	healthy	in	one	area	if	
you’re	unhealthy	in	another.
For	 example,	 the	 most	 important	 goal	
I	 set	every	year	 is	 the	one	 involving	my	
physical	health.	 	 It	gets	set	even	before	

my	 spiritual	 or	 relational	 goals.	 	 Why?		
Because	 I	know	 that	when	 I	eat	good,	 I	
feel	good.		And	when	I	feel	good,	I	have	
the	energy	needed	to	pursue	all	my	other	
goals.		I’ve	also	noticed	that	eating	healthy	
and	exercising	regularly	are	“easy	wins”;	
they’re	a	good	way	to	get	some	forward	
momentum	rolling	right	off	the	bat.
If	 you’re	 curious	 as	 to	what	my	 specific	
goals	 are,	 I’ll	 be	 sharing	 about	 some	of	
them	(the	non-private	ones)	today	on	my	
scope	at	12:30	EST.	
STEP	FOUR:		FIND	YOUR	WHY
If	you	don’t	know	your	WHY,	you’ll	end	up	
losing	your	HOW.
Hopefully	 the	 goals	 you’re	 setting	 are	
BIG,	 life-changing	 goals.	 	 If	 that’s	 the	
case,	then	you	have	to	expect	that	it	won’t	
be	easy.		You	may	be	motivated	to	make	
those	changes	today,	but	will	you	be	just	
as	 motivated	 come	 April	 or	 May?	 	 Or	
when	things	get	busy	at	work?		Or	when	
you	get	sick	and	miss	a	few	days?
The	way	I	remain	motivated	is	by	writing	

down	WHY	 this	goal	matters	 to	me	and	
how	 accomplishing	 it	 will	 affect	 my	 life.		
Figure	out	your	personal	motivation	and	
write	it	down	so	you’ll	have	it	ready	when	
you	need	it.
STEP	 FIVE:	 	 COME	UP	WITH	AN	AC-
TION	PLAN
This	 step	 is	 critical:	 you	 must	 come	 up	
with	 1-2	 action	 steps	 for	 each	 goal	 that	
you	can	 take	 immediately.	 	You	need	 to	
get	 the	 ball	 rolling	 downhill	 as	 soon	 as	
possible.	 	 If	 you	 don’t,	 research	 says	
that	with	every	day	that	passes,	you	will	
be	 less	 likely	 to	 take	any	action	on	your	
goals.	
Why?	 	Because	as	we	 learned	 in	phys-
ics	class	with	inertia:	an	object	in	motion	
stays	in	motion	and	an	object	at	rest	stays	
at	rest.
Get	your	goals	in	motion	by	taking	even	a	
tiny	step.		Regardless	of	how	small	it	may	
seem,	just	get	the	process	started.
So	there	you	have	it!		That’s	my	system.		
It’s	certainly	not	the	only	way	to	do	it,	but	
it’s	gotten	me	this	far	in	life.		And	I	hope	
and	pray	that	 it	can	be	of	help	 to	you	 in	
your	 effort	 to	 not	 just	 end	 2017	 some-
where,	 but	 to	 end	 2017	 somewhere	 on	
purpose

Father 
Anthony Messeh

WHEN LIFE TURNS UPSIDE DOWN
As	 a	 graduate	with	 high	
ambitions,	 I	 began	 my	
career	with	 a	 large	 tele-
communications	 com-
pany	where	I	enjoyed	the	
corporate	 life.	 	 I	 moved	
between	 several	 depart-
ments,	 gaining	 a	 lot	 of	
experience	 &	 real	 suc-
cess
Then	 one	 day	 I	 realized	
what	 a	 nonsense	 cycle	
I	am	running	in.		A	lot	of	
effort…	a	lot	of	time…	a	lot	of	dedica-
tion…	for	what	exactly?!
I	could	not	see	any	true	fruits	for	what	
I	am	dedicating	my	life	to.		I	was	turn-
ing	 into	 a	workaholic	 and	 to	 contin-
ue	 in	 this	 competitive	 environment,	
I	 need	 to	 be	 more	 aggressive	 and	
work	even	more.
I	 felt	 like	 I	 am	 losing	myself.	 	And	 I	
looked	around	and	 felt	 like	both	my	
supervisor	and	my	manager	had	lost	
themselves	in	this	work	cycle	as	well.		
And	all	for	sake	of	what?		Being	suc-
cessful?
I	 asked	 myself	 “What	 is	 success?		
What	do	I	need	to	truly	be	success-
ful?”	 	 	So	 I	prayed	“Father,	what	do	
you	want	me	to	do?		I	cannot	under-
stand!”
At	 this	 time	 I	met	 a	 friend	who	 de-
cided	 to	 leave	 her	 job	 to	 follow	 her	
dream	 of	 helping	 sexually	 abused	
children.	 	 I	 then	volunteered	 to	help	
the	sick	and	the	orphans	in	Ethiopia.		
After	that,	I	experienced	the	sudden	
loss	of	my	young	brother	&	a	broken	
relationship.	
Through	this	all,	I	somehow	felt	God	
telling	me	to	“leave	everything	behind	
and	I	will	show	you	the	way.		The	way	
may	be	hard	and	it	may	be	ambigu-
ous,	but	just	trust	Me	and	follow	Me.”
I	was	filled	with	fear	and	confusion	–	
but	I	decided	to	obey	and	quit	my	job.
It	 was	 the	 boldest	 decision	 I	 ever	
made,	but	I	felt	peace	and	supported	
all	the	way,	even	though	I	had	no	idea	
what	would	be	next.		I	had	a	sense	of	
freedom	 from	 the	 slavery	 of	 power,	
money,	fake	success	and	false	secu-
rity.		I	remembered	when	Jesus	told	
His	disciples	to	“leave	everything	and	

come	follow	Me.”	
How	fearful	 it	 is,	but	
how	 peaceful	 it	 is	
when	you	 follow	Je-
sus	 –	 trusting	 His	
call	and	His	voice.
I	 kept	 searching	 for	
several	 months.	 	 I	
helped	 in	 counsel-
ing	 sessions,	 travel-
ling	 &	 volunteering	
in	Ethiopia	–	search-
ing	 for	a	way	 I	knew	

nothing	about!		
I	 started	 losing	 interest	 and	 also	
started	getting	 low	on	money.	 	So	 I	
asked	God	“Is	 it	really	You	I	am	fol-
lowing	or	my	desires?”
I	 was	 then	 surprised	 to	 receive	 a	
call	on	Christmas	 from	an	unknown	
number	asking	me	to	 join	and	man-
age	 the	 office	 for	 a	Coptic	NGO.	 	 I	
promptly	 accepted	 as	 I	 felt	 this	 is	
where	 God	 wants	 to	 be	 –	 a	 place	
where	I	can	work	for	a	living	and	also	
serve	at	the	same	time.
And	as	I	am	writing	this	post,	I	want	
to	 tell	 you	 that	 I	 have	 been	 in	 this	
place	 for	 four	 years	 now	 –	 working	
and	serving	and	managing	more	than	
1000	volunteers	all	over	the	world.		I	
have	 travelled	 and	 volunteered	 in	
Ethiopia,	 South	 Africa,	 Ghana,	 and	
India.	 	 And	 every	 day	 I	 get	 to	 wit-
ness	how	God	is	changing	lives	and	
winning	many	souls	to	His	heavenly	
kingdom.		
I	want	to	share	this	with	each	&	ev-
ery	one	not	to	tell	you	that	you	have	
to	 leave	your	 job,	but	 to	say	 “	YOU	
HAVE	A	CALL!”		You	were	created	for	
a	purpose.	 	Don’t	be	content	 to	 just	
be	 part	 of	 the	 endless	 cycle.	 	YOU	
HAVE	GREAT	VALUE!		Pray	to	know	
your	call	and	follow	your	heart,	trust-
ing	that	that	is	where	Jesus	dwells.	
Wherever	you	are,	you	have	a	role.	
Get	 out	 of	 yourself,	 challenge	 your	
fears,	 follow	 your	 dreams,	 look	
around	to	see	and	hear	the	TRUTH,	
and	 you	 will	 realize	 that	 there’s	 so	
much	more	to	life.		“I	have	come	that	
they	 may	 have	 life,	 and	 that	 they	
may	have	it	more	abundantly.”		John	
10:10
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I don’t think it is incorrect to assume that 
you have heard that you need enough iron, 
or else you will develop anemia. Iron is 
necessary for health, not only to prevent 
anemia from occurring. What foods con-
tain iron? When are supplements needed? 
What IS anemia?
Let’s start with talking about iron itself. 
Iron is a micronutrient that is needed for 
many bodily processes. The most well-
known and studied function of iron is its 
association with hemoglobin and myoglo-
bin: these are proteins that are needed for 
blood. But, did you know that iron is also 
needed for an enzyme that detoxifies the 
body? Or that iron also has a role in im-
mune functions? Probably not - neither did 
I at first. This is because iron’s main func-
tion is that of hemoglobin synthesis.
Hemoglobin, made of iron, delivers oxy-
gen to cells and body tissues. So, what 
happens when we don’t have enough iron 
(Fe)? Less hemoglobin, meaning less oxy-
gen to cells and tissues. This is problem-
atic because we know that our cells need 
oxygen and blood to survive. A lack of 
iron may result in iron-deficiency anemia 
(IDA). Signs and symptoms may include 
pallor or a pale skin colour (especially on 
the face), feeling cold, weakness, fatigue, 
rapid heart rate (palpitations), and irritabil-
ity. 
Male adults need about 8 mg of iron a day, 
although this increases during pregnancy. 
Females also need more because of the loss 

of blood through mensuration, which puts 
their recommended iron intake at around 
17 mg a day. After menopause, female iron 
needs drop to 8 mg, the same as men. Veg-
etarians may not take enough iron in the 
diet and may need supplements. However, 
it is important to remember that iron can 
be found in many foods. What is VERY 
important to know is that iron absorption 
is inhibited by many factors or nutrients, 
including calcium, fibre, and tea. However, 
iron absorption is INCREASED if con-
sumed with acidic foods such as vitamin 
C or orange juice, as well as red meat (ex. 
beef). This means that while beef contains 
iron, it also enhances iron absorption. The 
picture contains some food sources of iron.
So, the question many people have is...
should i take an iron supplement? Again, I 
am not in the place to give anyone medical 
advice. But what I CAN say is that if you 
have any concerns about your iron intake, 
it is a good idea to keep track of it in a jour-
nal. Also, if your family has a history of 
anemia, it may be a good idea to bring this 
to your medical team’s attention. If you 
have symptoms of anemia such as tired-
ness, low blood pressure, weakness, pale-
ness, etc., also be sure to bring this to your 
doctor’s attention. Finally, if you do take 
iron supplements, remember not to take 
it with any dairy products. Also, taking it 
with vitamin C will enhance absorption. 
I hope this article taught you something 
about iron!

An important issue affecting every working 
Canadian has received very little fanfare – 
the liberal-proposed expansion of the Cana-
da Pension Plan (CPP).
On the surface, it may sound good – who 
wouldn’t want an increase in retirement ben-
efits? A closer look however, will show that 
not only will you be paying dearly for these 
benefits through increased deductions from 
your pay cheque, it will have a negative im-
pact on overall job prospects.
When implemented, all workers will lose 
another $1,100 off their annual pay cheques, 
regardless of whether or not they receive 
any benefit.
An Ipsos-Canadian Federation of Indepen-
dent Business public opinion poll shows 
that 70% of employed Canadians oppose a 
CPP hike if it means a wage freeze. The poll 
also found that a majority of Canadians are 
uninformed about basic details of CPP and 
how the proposed expansion of the public 
pension plan will work. For example, nearly 
40% of Canadians think the government 
pays for part of the CPP (only a quarter real-
ize this is false) and over 70% of Canadians 
don’t realize that current retirees get nothing 
from the proposed CPP expansion.
In fact, the majority of Canadian small busi-
ness owners and employees both prefer 
RRSPs, TFSAs and personal investments 
over mandated CPP increases.
CPP is a mandatory contributory program 
that provides partial income replacement for 
Canadian workers and families in the event 
of retirement, disability or death. It is not 
an exclusively federal program and is co-
managed with the Provinces and Territories, 
meaning any changes must be agreed upon 
by two-thirds of the provinces, representing 
two-thirds of the population.
There are three types of CPP benefits: retire-
ment pension, disability benefits and survi-
vor benefits. The retirement pension pro-
vides income to those who have worked and 
made contributions to the Plan. The amount 
of CPP pension depends on how much 
- and for how long - a person has contrib-
uted to the Plan and in some cases, the age 
a person chooses his/her payment to begin.  
Our Conservative government made amend-
ments to the CPP to enhance flexibility and 
support older and younger workers through 
Bill C-51, the Economic Recovery Act. 
Gradual implementation of the changes 
started on January 1, 2011, and were com-
pleted in 2016.
With these improvements, CPP better re-
flects how Canadians choose to live, work, 

and retire. Retirement is now a process that 
often occurs in stages, rather than a one-time 
event. The changes allowed for CPP to re-
main financially sustainable while continu-
ing to meet the changing needs of Canada’s 
diverse and aging population and ever evolv-
ing labour market. These changes included:
· Increasing CPP by a larger percentage for 
those who choose to take it after 65. The 
monthly pension amount decreases by a 
larger percentage for those who take it be-
fore age 65. 
· CPP contributors being entitled to the Gen-
eral Drop-Out Provision, which allows a 
portion of their years of low earnings to be 
excluded from the calculation of their ben-
efits. In 2014, the percentage increased to 8 
years of a contributor’s lowest earnings to 
be dropped from the calculation, resulting in 
higher benefits.
· Contributors could work and begin receiv-
ing their CPP retirement pensions without 
any work interruption.
· CPP retirement pensioners between the 
ages of 60 and 70 who choose to work be-
came able to continue to make contributions 
to the Plan to increase their incomes through 
a Post-Retirement Benefit. 
The most recent triennial review of the CPP 
in its current form showed it to be self-sus-
taining for the next 75 years. Under the pro-
posed enhancements, the fund will balloon 
to being worth 1 Trillion dollars! 
The Canadian Federation of Independent 
Business estimates that with employ-
ers being forced to shoulder an additional 
payroll tax of roughly $16 Billion dol-
lars annually to help pay for this expan-
sion, 700,000 equivalent jobs will be lost.  
The liberal government remains strangely 
silent on this issue. I encourage everyone 
to speak with their Member of Parliament 
to get the facts on the Canada Pension Plan 
enhancement.
Costas Menegakis is the former Parliamen-
tary Secretary to the Minister of Citizenship 
and Immigration and small business owner. 
He resides in Richmond Hill, Ontario and 
can be contacted at costas@aorconserva-
tive.ca. 
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