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

تعــــــــــــيني 

امل�ســـــــــرية 

»دينــا حبيب« 

م�ســــــــاعــدة 

مل�ســــــت�ســــار 

الأمـن القومــي 

الأميــــــــركي

اأحـــدث اإ�ستطالع 

راي: ن�ســـــــف 

الكنديني يرغبون 

فى ترحيـــــــــل 

املهــــــــاجريــن 

املت�ســــــللني من 

الوليات املتحدة

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

من بني 155 دولة: 

الدول الإ�سكندنافية اأ�سعد �سعوب الأر�ض، 

وكندا �سابعًا والأمارات الأف�سل عربيًا

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

 تخفيضات
 خاصة للجاليات

  العربية

Dermaesthetic Solutions 
647-527-3113

samir_besada@hotmail.com

Samir Besada

سمير بسادة

  Aesthetic Injection Specialist  

Fat 
Melting 

Injection

أخصائي احلقن التجميلي

جتميل 
وتنحيف 

القوام

    Reverse the signs of aging مقاومة آثار تقدم العمر 

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�سبة وخدمات �سريبية لالأفراد وال�سركات

- ام�ساك دفاتر وح�سابات ختامية 

لالأفراد وال�سركات

- تاأ�سي�ض ال�سركات اجلديدة باأنواعها

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

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

Maximize your 
Tax Savings 

with Us



ال�صبت 25 مار�س 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الرابع والثمانــــ�ن اإعـــالنـــــات2



ال�صبت 25 مار�س 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الرابع والثمانــــ�ن

 ابرام مقار

الكني�سة .. ُمغلق يوم الأحد!

ماذا يحدث حينما تذهب �صباح الأحد حل�صور �صالة القدا�س 

اأن  لك  يقولون  حينما  يحدث  وماذا  مغلقة،  الكني�صة  لتجد 

الكني�صة التي ت�صلي بها لي�صت كني�صة بل هي منزل ، وماذا 

يحدث حينما يريدون اإقناعك باأن الكني�صة التي مت اإفتتاحها 

منذ �صتة اأ�صهر، ويتم ممار�صة ال�صلوات بها، مل يتم فيها ال�صالة 

اأبدًا من قبل. هذا متامًا ما حدث مع اأقباط قرية »نزلة النحل« 

املنيا. فمن يري ما تقوله الأجهزة الأمنية هناك وما  مبحافظة 

هذا  يدرك  الإيبار�صية،  اأ�صقف  مكاريو�س،  الأنبا  نيافة  يقوله 

الكم من الهزل العقلي يف تلك املحافظة. 

له  وهتف  املا�صي  اأغ�صط�س  يف  الكنائ�س  بناء  قانون  اإقرار  مت 

القوانني  تلك   ، العزبي«  »قوانني  لـ  بدياًل  باإعتباره  البع�س 

»اخلط  قوانني  اإ�صالح  بدعوي  جاءت  اأنها  قيل  والتي 

والعدل  الدفاع  وزير  ت�صم  التي  اللجنة  اأين   ، الهمايوين« 

اأن  املفرت�س  من  والتي  واملخابرات،  الوطني  والأمن  والثار 

تقنن و�صع الكنائ�س القائمة يف مدة اأ�صهر فقط، كل ما �صبق 

لي�س له وجود ملمو�س يعرب عن اأي تغيري - ولو �صئيل - يف 

عقيدة الدولة امل�صرية جتاه بناء الكنائ�س، واحلقيقة الوا�صحة 

و�صوح ال�صم�س، اأن قوانني العزبي و اخلط الهمايوين وقانون 

الكنائ�س،  بناء  بنية  الكنائ�س الأخري ، جميعها مل تكن  بناء 

خمتلفة،  بدرجات  ولكن  املنع  بغر�س  كانت  وجميعها 

وتكمن امل�صكلة اأن ل الدولة ول حتي الأقباط يقرون بحرية 

بناء الكنائ�س وممار�صة العبادة علي �صبيل »احلق« وعلي اأر�صية 

املواطنة وحرية العقيدة. هذه لي�صت الق�صة الوحيدة املوؤ�صفة، 

فمازالت كني�صة قرية »كوم اللويف« 

اأن  بدعوي  اأ�صهر  عدة  منذ  ُمغلقة 

 - جاهدًا   - يحاول  املنيا  حمافظ 

علي  واحل�صول  املت�صددين  اإقناع 

لي�صلي  الكني�صة  لفتح  موافقتهم 

الأقباط بها. وقبلها باأ�صهر مت اإجراء 

اإ�صتفتاء باأحدي القري بني م�صلمي القرية علي بناء الكني�صة، 

ونحمد اهلل اأن ال�صناديق قالت للكني�صة، »نعم«. ونتمني اأن 

تكون تلك املوافقة نتيجة اأنتخابات متت ب�صفافية. 

ل �صك اأن بناء الكنائ�س مثله مثل مدنية الدولة مثل املواطنة 

مثل الدولة احلديثة مثل التمثيل العادل لالإقباط باملو�ص�صات 

 30 يوم  بها  حلمنا  اأمال  جميعها  امل�صاواة،  مثل  ال�صيادية، 

اأو  جديدة  بكني�صة  يتعلق  ل  الأمر  تبخرت.  ولكنها  يونيو، 

قدمية ، هنا اأو هناك ، اأو حتي ب�صالة متت داخل الكني�صة اأم 

خارجها، فاهلل يري وي�صمع ويعلم، الأمر يتعلق بدولة ُتفرق 

بني مواطنيها، ت�صطهد اأقليتها، تزعن ملتطرفيها، تتخازل عن 

حماية م�صت�صعفيها، دولة لديها تقرير منذ عام 1972، والذي 

امل�صكالت  معظم  �صبب  اأن  يقول  »العطيفي«،  بتقرير  �ُصمي 

الكنائ�س،  لبناء  وا�صحة  قوانني  وجود  عدم  هو  الطائفية 

ولال�صف تلك الدول امل�صت�صلمة لتلك الأو�صاع - �صواء عن 

ق�صد اأو عن �صعف - لن تري حداثة ول تقدم، بل بالعك�س 

قبل  الأغلبية  معها،  جميعًا  نحن  وندفع  تهاونها،  ثمن  تدفع 

الأقلية ، وال�صامت قبل املجني عليه.

اقرأ في هذا العدد ايضاً

إبريل 	  واشنطن  يزور  السيسي 

املقبل بدعوة من ترامب ........ ص 14

عربي 	  أصل  من  لثالثة  تعتذر  كندا 

تعذيبهم  بعد  مادياً  وتعوضهم 

بسوريا ........ ص 9

القيود 	  فرض  وراء  اخلفي  السبب 

الطيران  شركات  على  األمريكية 

.......... ص 8

سر الرقم سبعة! ..... ص 21	 
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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”



ال�صبت 25 مار�س 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الرابع والثمانــــ�ن 4

الورد  إحنا  دا   .. الكرمي  لينا رب اسمه   .. روح  يابا  “روح 
الصغير وإنت اللي ساقينا”، كانت هذا  املقطع يردده 
ويستمر  والده.  فقدان  بعد  نفسه  مع  دائما  يوسف 
لعدة  حسن  محمد  عربية  علي  العمل  في  يوسف 
محافظة  مراكز  وبقية  صدفا  مركز  بني  سنوات 
أسيوط القريبة. ومتر األيام والسنوات، وظروف الفقر 
بلغ  الذي  يوسف،  الشاب  ويجد  املسيطرة.  هي 
السابعة عشر من العمر، أنه في حاجة للبحث عن 
صدفا  مركز  من  واتساعا  آفقا  أكثر  جديد  مجتمع 

مسقط رأسه.
يتحدث يوسف مع أمه اجلميلة الشابة، التي ضحت 
ترك  يريد  أنه  عن  أبنائها،  رعاية  أجل  من  شيء  بكل 
آخر  والبحث عن مكان  الكبير،  الفقر  صدفا، بسبب 
أن  يستطيع  يستقر،  أن  وبعد  فيه،  يعمل  أن  ميكن 
رعاية  في  لتساعدها  ألمه  األموال  من  املزيد  يرسل 

بقية أخوته.
تستفسر فيكتوريا من ولدها يوسف، عايز تروح فني يا 
ولدي، فيجيب يوسف عليها، سأذهب لإلسماعيلية 
منذ  هناك  فهم  نظيم،  أبي  أخوة  أعمامي،  عند 
علي  احلصول  في  يساعدوني  أن  وميكنهم  سنوات 

عمل.
ضغط  مع  ولكن  البداية،  في  فيكتوريا  ترفض 
في  للعمل  هجرته  علي  توافق  يوسف،  البكر  ابنها 
اإلسماعيلية بدال من صدفا. ولكن ضيق اليد واحلال، 
علي  أمه  يسأل  أن  يوسف،  الوسيم  الشاب  يدفع 
السنوات  مدار  علي  ادخرته  الذي  املال،  بعض  معها 
املالية، ليساعده في بداية مشواره في اإلسماعيلية.

أنا  ولدي  يا  ووداعة،  براءة  كل  في  فيكتوريا  جتيب 
استني  محوشة شوية فلوس بس مش عارفة كام، 
أجيبهم وتشوفهم. وتذهب فيكتوريا لتأتي باملنديل 
املال.  من  حاجتهم  عن  يفيض  ما  فيه  حتوش  الذي 
وتعود فيكتوريا لولدها يوسف، والذي كانت تعتبرها 
عن  واملسؤول  البكر،  االبن  فهو  البيت،  ورجل  رجلها 
فايزة.  البنت  وأخته  ومجدي  جابر  الصبيان  أخوته 
ويجد يوسف في منديل أمه 6 ورقات من فئة العشرة 
وجه  الفرحة  فتكسو  الكبيرة.  احلمراء  جنيهات 
يوسف. ويطلب من أمه أن جتهز له الزاد والزواد والزيارة 
شنودة  اإلسماعيلية  في  ألعمامه  سيقدمها  التي 
الشمسي  اخلبر  عمل  في  فيكتوريا  وتبدأ  وسيزار. 
املشهور  بالفلفل  القدمية  اجلبنة  وتوفير  الصعيدي 

بها صعيد مصر.
لإلسماعيلية،  بالقطار  السفر  في  يوسف  ويهم 
مرتبطا  كان  ألنه  جدا،  حزينا  كان  جابر  اخيه  ولكن 
يعيشه  واحد  شريط  حياتهما  كانت  فقد  جدا.  به 
االثنان معا، فلم يكن يفرق بينهما إال عام واحد. وكان 
جابر يعتبر يوسف أخيه األكبر ووالده، الذي فقده في 
أخيه  قلق  يهدئ من  ويحاول يوسف  بداية طفولته. 
بأنه مجرد أن تستقر أحواله  احلبيب جابر ويطمئنه، 

سيرسله له ليحلق به في اإلسماعيلية.
ويسافر يوسف لإلسماعيلية، تاركا بلدته صدفا وله 
معا.  واجلميلة  القاسية  الذكريات  من  الكثير  فيها 
شنودة  عميه  بيت  عن  لإلسماعيلية  يوسف  يذهب 
االفرجن  عزبة  في  الباب  طرق  وصوله  ومبجرد  وسيزار. 
في اإلسماعيلية، ففتحت مرات عمه الباب، وقبلته 

وسألته علي سالمة أمه فيكتوريا وأخوته.
وبعد فترة بدأت مرات عمه تستفسر منه عما يريد أن 
يفعل في اإلسماعيلية، فأخبرها أنه جاء لالستقرار 
والبحث فيها عن عمل بسبب ضيق احلال في  فيها 
صدفا. فتربح به مرات عمه وأعمامه ألنه االبن البكر 

ألخيهم املتوفي نظيم الوسيم ذوي العيون الزرقاء.
وفاكهة  اجلميلة  بحدائقها  اإلسماعيلية  وتشتهر 
أكثر  فهي  البلدة،  في  املتنوعة  واملتنزهات  املاجنو 
باملدينة  يوسف  وينبهر  صدفا.  من  وحضارة  مدنية 
حي  في  كانت  التي  السينما،  دار  وبخاصة  اجلديدة، 
اإلفرجن.  وكانت ليوسف قصة حب لم تكتمل وهي 
في سن السابعة عشر، مع فترة اسمها فوزية، في 
مركز طما، كانت قمحية اللون، وكان يوسف عندما 
رئيس  األنبا شنودة  دير  العظيم  إلى شفعيه  يذهب 

املتوحدين في سوهاج، مير علي مركز طما حيث عائلة 
زوج أخته فايزة تسكن في طما. وكان يوسف منبهرا 
بفوزية، لكن أمه فيكتوريا كانت ال تطيقها، وكانت 
تري أنها فتاة ليست في جمال ووسامة ابنها يوسف. 
بالزواج  يفكر  كان  فقد  يوسف،  كثيرا  هذا  وأغضب 
في  شيء  كل  كانت  التي  فيكتوريا  أمه  لكن  منها، 
حياته كانت ترفض ارتباطه بها، خاصة وأن زواج أخته 
فايزة من شاب طيب األخالق ولكنه محدود احلال من 
طما يدعي سمير، جعلت فيكتوريا تنفق الكثير علي 

زواج أخت يوسف، فايزة من سمير.
يستقر احلال بيوسف في اإلسماعيلية، ويجلس عدة 
أيام عند أعمامه، ولكن بعد فترة يطلب يوسف مع 
علي  احلصول  في  يساعدهم  أن  وزوجاتهم  أعمامه 
لهم  فيقول  ايه،  تعمل  بتعرف  فيسألونه  عمل، 
الصدمة  ولكن  كويس.  سيارات  يسوق  بيعرف  أنه 
ليوسف أن قيادة السيارات لم تكن مطلوبة بدرجة 
كبيرة في اإلسماعيلية ألنها مدينة صغيرة، ليست 
في حاجة ملواصالت كثيرة بني املراكز مثلما كان احلال 

في صدفا.
أن  يجب  الذي  العمل  نوع  في  يوسف  حيرة  تستمر 
واثناء  اإلسماعيلية.  في  حياته  ليكسب  به  يقوم 
بائع  يجد  اجلميلة  املدينة  حدائق  أحد  في  جلوسه 
احلديقة.  في  يبيع  سوداني  وفول  وحمص  ترمس 
ويتابعه يوسف عن كثب، ثم بعدها يقرر احلديث معه، 
وبحثه  لإلسماعيلية  وهجرته من صدفا  أحواله  عن 
عن عمل، وهل بيع هذه النوعية من املسليات مربح 
ومجدي. وحلسن طالعه، ان عم محمد صاحب عربة 
الترمس والفول السوداني، ميدح له في هذا املشروع 
اإلسماعيلية  أهل  طباع  من  وأنه  خاصة  الصغير، 
اخلروج يوميا بعد العصر لالستمتاع بجمال الطبيعة 
في احلدائق العامة. ويقرر يوسف شراء عربية ليبيع 
من  وغيرها  واملالنا  السوداني  والفول  الترمس  عليها 

مستلزمات التسلية في املتنزهات واحلدائق.
وسيزار  شنودة  عميه  مراته  مع  يوسف  يتحدث 
عليها.  سيبيعه  وما  العربة  شراء  في  وتساعدانه 
ويطلب منهما أن تساعدها في تأجير غرفة مستقلة 
نفس  في  غرفة  يستأجر  وبالفعل  فيها،  لالستقرار 
املنطقة. ويبدأ يوسف في اللف والدوران علي احلدائق، 
لكسب  وحاجته  الكلمات،  طيب  لسانه  وبفضل 
في  الناس  من  طيبة  عالقات  عمل  في  يبدأ  العيش، 
التنزهات، ويبدأ يكسب حياته ورزقه، وتستقر أحواله 
اإلسماعيلية.  وصوله  من  األولى  األسابيع  خالل 
ويرسل يوسف بعضا من األموال التي كسبها ألمه 

فيكتوريا.
األيام، حتي  أحد  في  الوقت  من  الكثير  مير  يكن  ولم 
من  جاءوا  قد  الثالث  وأخواته  بأمه  يوسف  يفاجئ 
التي  بأسرته،  يوسف  ويرحب  لإلسماعيلية.  صدفا 
تالحقه أينما ذهب، ألنه تري فيه األب والكبير والوالد، 
الصغير ضد  لعائلتهم  كأول حائط سد  يقف  الذي 

ضربات احلياة. 
ومعها  جاءت  انها  يوسف،  ابنها  فيكتوريا  وتخبر 
أن  بعد  اإلسماعيلية،  في  بجانبه  ليستقروا  أخوته 
ضاقت احلياة بهم في صدفا، بعد سفره. ويبدأ يبحث 
فايزة  ألختها  واحدة  جديدتني  غرفتني  عن  يوسف 
وزوجها سمير، واألوضة الثانية لتكون بجانب غرفته 

األولي ليعيش فيهما مع أخيه جابر وأمه فيكتوريا.
بيع  في  اجلميع مع عمله  يوسف  يعول  البداية  وفي 
يبدأ  ثم  واملالنا.  السوداني  والفول  واحلمص  الترمس 
أخيه جابر في اخلروج معه والعمل على ذات العربة. 
عربة  جابر  ليشتري  املال  من  قدرا  يدخرا  فترة  وبعد 
أخرى يعمل عليها. وفي تلك االثناء كانت هناك فتاة 
في  الغرف  إحدى  في  تسكن  يوسف،  تغازل  جميلة 
املنطقة التي يسكنون فيها. ويبدأ يضعف الشباب 
الوسيم يوسف، التي كانت هموم احلياة وتدينه ألنه 
تربية اإلرساليات التبشيرية الكاثوليكية في صدفا، 
ملغازالت تلك الفتاة، التي في احدى املرات راودته علي 
نفسه، خاصة وأن دورة املياه كانت مشتركة لعدد من 

الغرف احمليطة بها. ... يتبع

حكايات احلرمان والفل )2(: 

الهروب من الفقر

مونتريال – عبد املسيح يوسف

في فيلم »منزل الُبحيرة« الذي أخرجه 
»أليخاندرو أجريستي« وأبدع في تأدية 
ريفز«  »كيانو  النجمني  بطولته  دوري 
البطلني في  و«ساندرا بولوك«؛ يعيش 
من  ُمختلفني  وبُعدين  موازيني  عاملني 
الزمن يجعالن »كيت« تعيش متقدمة 
على الزمن الذي يعيش فيه »أليكس« 
املنزل  البريد في  بعامني، لكن صندوق 
الذي كان يقيم فيه كان مبثابة حلقة 
بوصول  تسمح  العاملني  بني  وصل 
له  اآلخر، فكتبت  إلى  أحدهما  رسائل 

لألشجار  كثيرًا  تشتاق  أنها  مرة  ذات 
بعد  السابق  منزلها  تظلل  التي 
انتقالها لإلقامة في مبنى جديد يخلو 

من األشجار، وإذا به يقتلع جذع شجرة من مكانه في 
عام 2004م ويغرسها أمام املبنى الذي عرف أنه تقيم 
فيه ليحقق أمنيتها وتراها تكبر وتزهر في عاملها عام 
»سأجد  رقة:  تفيض  مبشاعر  لها  يكتب  ثم  2006م، 
دائًما طريقة ألعتني بك حتى وإن كنا بعيدين إلى أن 

يأتي اليوم الذي نصبح فيه مًعا«.
هذا املشهد املؤثر يُلخص زاوية هامة من زوايا العالقة 
العالقة  تلك  األرض،  بقاع  كل  في  واملرأة  الرجل  بني 
التي  والغريزية  املادية  االحتياجات  حدود  تتجاوز  التي 
ميكن حلها بـ«االستقاللية« و«االعتماد على النفس« 
ماديًا  فـ«كيت« طبيبة مستقلة  الذاتي«،  و«االكتفاء 
في بلد تدعم قوانينه ُحرية املرأة واملساواة بني الذكور 
ضرورة  فهمت  مثلما  اجملتمعات  تلك  لكن  واإلناث، 
استقالل الفرد بصرف النظر عن جنسه؛ وعت أن هذا 
واملادي  املهني  االستقالل  درجة  من  بلغ  مهما  الفرد 
من  والتقدير  واالهتمام  الرعاية  إلى  بحاجة  يبقى 
التنظيرية  الفوضى  حالة  عكس  على  آخر،  شخص 
الشرق  في  للمساواة  اليوم  الداعني  يعيشها  التي 
درجة  إلى  وصلت  والتي  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
حتميل املرأة كل أعباء احلياة بعيًدا عن أي مساعدة أو 
مشاركة مادية أو عاطفية أو وجدانية من الرجل! إذ ما 
أن نتحدث عن دور من أدوار الرجل املادية أو العاطفية 
في عالقته بشريكة حياته حتى تقفز إحداهن ُمدعية 
ألجلها  الرجل  يفعل  أن  حتتاج  ال  املستقلة  املرأة  أن 
التي  العاملة  املرأة  أن  زاعًما  أحدهم  يقفز  أو  شيئا، 
لها  يشتري  أو  عليها  حياتها  شريك  يُنفق  أن  تقبل 
شيئا ليست سوى »جارية«، وقد يتمادى بعضهم في 
وقاحتها وينعتها بالعهر حتى وإن كانت زوجة! وهي 
بطبيعة احلال محاولة ذكورية رخيصة تنتهز الفرصة 
واخملطوبة  الزوجة  جتاه  االلتزامات  كافة  من  للتملص 

واحلبيبة و«العيش على قفاها« بحجة 
ظاهرة  أنها  رغم  عاملة  امرأة  أنها 
البلدان  قوانني  تدعمها  ال  مريضة 
األجنبية كما يتصور بعض الوصوليني 
تنعم  هناك  فاملرأة  واالستغالليني، 
العاطفية  الرعاية  مظاهر  من  بكثير 
واملادية التي يقدمها لها شريك حياتها 
القوانني من حماية  لها  تقدمه  ما  مع 

لكرامتها اإلنسانية.
املرأة املستقلة ماديًا قد تستطيع شراء 
محل كامل للورود الطبيعية؛ لكن هل 
الدافئة  املشاعر  قيمة  قيمته  تساوي 
احملتشدة في وردة واحدة يقدمها لها رجل 
تبادله املشاعر؟ املرأة املستقلة ماديًا قد 
تستطيع شراء مطعم كامل؛ لكن هل تساوي قيمته 
املعنوية قيمة دعوة على العشاء من رجل يدفع قيمة 
قد  ماديًا  املستقلة  املرأة  بُحب؟  املشتركة  وجبتهما 
هل  لكن  للسيارات؛  كامل  معرض  شراء  تستطيع 
وقت  من  دقائق  بضع  قيمة  املعنوية  قيمته  تساوي 
تريده  الذي  املكان  إلى  ليوصلها  يحبها  الذي  الرجل 
تستطيع  قد  »السوبرمانة«  املرأة  العتيقة؟  بسيارته 
ذلك  يوازي  هل  لكن  مبفردها؛  الثقيلة  األشياء  حمل 
تلك اللحظة التي يحمل فيها رجلها املفضل شيئا 
عنها على اعتبارها أميرة قلبه التي تستحق التدليل؟ 
استئجار  باستطاعتها  كان  ماديًا  املستقلة  »كيت« 
أي عامل مبالها ليغرس جذع شجرة تشتريها بنقودها 
أمام باب مسكنها؛ لكن هل ستحمل نفس ما حملته 
احلب  مشاعر  من  »أليكس«  غرسها  التي  الشجرة 
وحمايتها؟  رعايتها  في  الصادقة  والرغبة  واالهتمام 
املسألة ليست مسألة »استقاللية« أو«اتكالية« قدر 
بد من  أنثوية ال  ما هي مسألة طاقة ذكورية وطاقة 
لتكتمل  املتبادل  االهتمام  طريق  عن  برفق  احتادهما 
سنة التوازن الكوني، وحني ال تكتمل تلك الدائرة يبدأ 

املرض واجلنون والركض نحو فناء البشرية.
املرأة  تضع  التي  التطرف  حالة  من  نشفى  أن  يجب 
املرأة  تعتمد  أن  إما  ثالث لهما:  ال  والرجل بني خيارين 
الرجل  دور  عن  متنازلة  كلًيا  اعتمادًا  نفسها  على 
أو  احلقوق،  في  معه  مساواتها  مقابل  حياتها  في 
اإلنسانية  حقوقها  عن  كامالً  كلًيا  تنازالً  تتنازل  أن 
الذكورة  طاقة  ألن  لها،  ورعايته  بها  اهتمامه  مقابل 
واألنوثة لها حساباتها الروحية املنفصلة عن املصالح 
اجلنسية واملالية، وال ميكنها أن تتسق إال بوجود قوانني 
حتمي حقوق الطرفني دون شروط صارمة جتبر أحدهما 

على تقدمي تنازالت من نصيبه الطبيعي في احلياة.
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موقع  عبر  مباشر  بث  في 

بوك  فيس  اإلجتماعي  التواصل 

ناشدت  مارس،   ٢٢ و   ٢١ في 

“ميشال  الكندي  البرملان  عضوة 

رامبال” الشعب الكندي بضرورة 

يدور  عما  غضبهم  عن  التعبير 

في البرملان الفيدرالي هذه األيام. 

عن  األعضاء  أحد  تقدم  فقد 

ويدعى “سكوت  الليبرالي  احلزب 

سيمز”، مبقترح من شأنه تقويض 

صالحيات املعارضة في إستجواب 

أية  املتاحة لهم ملناقشة  املدة  احلكومة واحلد من 

قضية أو مشروع قانون. كذلك طالب بإغالق البرملان 

إلى  نهاية األسبوع  لتمتد عطلة  أيام اجلمعة  في 

رئيس  تواجد  ضرورة  من  للتقليل  ودعا  أيام،  ثالثة 

الوزراء في البرملان مبا ال يزيد عن يوم واحد في كل 

للتهرب  كمحاولة  املقترحات  تلك  جاءت  إسبوع.. 

الليبرالي  احلزب  حاول  وقد  خاصة  املساءلة  من 

 ٢٠١٧ ميزانية  لطرح  السابقة  الليلة  في  متريرها 

مما  دوالر  مليار   ٣٠ من  قارب  عجزاً  تضمنت  والتي 

احملافظني  احزاب  )حتالف  املعارضة  أحزاب  إضطر 

البرملان  في  الليل  لقضاء  واجلرين(  بي  دي  واألن 

للتصدي لها. ولكن األمر لم ينتهي عند هذا احلد 

إن  طرف  كل  فيها  ينتظر  معركة  إلى  حتول  حيث 

يفقد اآلخر صبره وال يعلم أحد متى تنتهي. وفي 

لهم  أن  ملتابعيها  “رامبال”  النائبة  قالت  رسالتها 

قوة ال يستهان بها وإن عليهم تفعيلها بالضغط 

املقترحات  ببحث  حالياً  تقوم  التي  اللجنة  على 

طلبت  وقد  املهزلة.  هذه  لوقف 

طريق  عن  معهم  التواصل 

اضافتها  مع  اإللكتروني  البريد 

قراءة  لتستطيع  الرسالة  على 

جلسات  في  اعتراضاتهم 

على  شجعت  كما  البرملان. 

النائب “سيمز” عن طريق  إزهاق 

اجلاري  األسبوع  طوال  الهاتف 

طرح  في  اسبابه  عن  للسؤال 

شأنها  من  التي  املقترحات  تلك 

رجاء  بالدميقراطية.  االطاحه 

اإلهتمام واالستجابه لهذه الدعوة الهامة. 

اإلمييالت: 

  larry.Bagnell@parl.gc.ca

  ruby.Sahota@parl.gc.ca

scott.simms@parl.gc.ca

David.Graham@parl.gc.ca

 Arnold.Chan@parl.gc.ca

Filomena.tassi@parl.gc.ca

scott.simms@parl.gc.ca

Michelle.rempel@parl.gc.ca

تليفون النائب صاحب املقترح

Scott Simms  709-489-8470 

 هل وصل دستور اإلخوان إلى كندا؟

غادة ملك

الهومرية،  األسطورة  أفراد  كأحد 
اللوتس،  آكلي  مع  البقاء  فضلت 
الوطن..  وأنسى  اللوتس  أمضغ 

وطني السماوي!
كرسي  حيث  نفسي  وجدت 
من  يعّريني  أخذ  الذي  الشيطان، 

كل شيء..
ويربطني  اهلل،  محبة  من  يعّريني 

مبحبة العالم، ويجلدني بالسقوط في اخلطية!
بالكبرياء،  ويربطني  التواضع،  من  يعّريني 

ويجلدني بحب الظهور والسيطرة!
اإلساءة  بجلدات  ويجلدني  احملبة،  من  يعّريني 

لآلخرين!
النفس  في  تترك  اجللدات؛  هذه  من  جلدة  كل 
في  للخطية  أكثر  وعبودية  عميقة،  جروحاً 

خضوع ال ينتهي!
صليبه  على  ألصلب  سلمني  شيطانية،  وبكل 

املؤّرخ للعار، واخلزي..
تصطدم  حيث  امللعونة،  بابل  درب  على  قادني 
من  خطوة  كل  في  احلادة  بأشواكها  قدمي 

خطواتي البائسة..
فإذا بشوك النجاسة ميّزق ثوب طهارتي!

وشوك األماكن الشريرة يُجّرح رجلي، ويدميها!
ويجعلها  يدي،  ميزق  الرديئة  أعمالي  وشوك 

عاجزة عن فعل اخلير!
وشوك املناظر النجسة، يُجّرح عيني، ويفقدها 

بصيرتها الروحية؛ فال ترى نور البر!
وفي لفتة إلهية أعظم من أي حلم، هناك فوق 
قلب  أعطيت  احلياة،  أسوار  خارج  املوت،  رابية 
فرأيت  الفردوس؛  اشتهى  الذي  دمياس،  ومشاعر 

يسوع مثخناً باجلروح، نازفاً في حبه لي!

   أصغيت إلى روحه التي تكافح 
معي؛ وجتاوبت مع ذراعيه املمتدان 
الفياضة  نعمته  ملء  في  نحوي 
عظيم:  بصوت  وصرخت  الغنية، 
مني..  املصلوب جرحاً  أيها  كفاك 
صليبك  وأحمل  أتبعك،  أن  أريد 
هذه  لكن  القيرواني..  كسمعان 
حبي  من  النابعة  بإرادتي  املرة 

حلبك!
   معك أصعد جلجلتك بعزم وإميان، مستجيباً 
ببسالة لهذه الدعوة إلى النقاء، محتمالً األلم 
الوقوف  أجل  من  النهاية،  حتى  وإجتهاد  بجد 
وبشجاعة  يسبيني،  الذي  الشرير  العالم  ضد 

املؤمنني بك، أطلب صارخاً:
سّمر خوفك في قلبي؛ كي ال أخطيء إليك!

سّمر يدّي؛ كي ال تصنعا الشر!
سّمر رجلّي؛ كي ال تذهبا إلى مكان أنت لست 

فيه!
سّمر فكري؛ كي ال يفكر إال فيك!

سّمر حبك في قلبي؛ كي ال يحب غيرك!
ثبت حبي فيك!

ثبت إمياني فيك!
ثبت نظري فيك!
ثبت أمالي فيك!

أرتفع  ال  كي  قلبي؛  في  واتضاعك  وداعتك  ثبت 
من فرط الكبرياء، والغرور!

في األمس كان صليبك ثقيالً، أنفر منه، وأثور!
واليوم، بقوة نعمتك، أنضم إلى أسرتك املتأملة: 

راضياً، مرضياً!
لي  أضحى  وقد  املصلوبني،  قافلة  في  وأسير     

صليبك: منهل الرجاء، والتعزية، والسرور!...   

صالب ومصلوب
بقلم: عـادل عطيـة

حرية بث الكراهية والتحريض على العنف
التي  اآلراء  من  عدد  على  اطلعت 
الرحمن  عبد  عمر  وفاة  واكبت 
في  اجلهاد  مفتي  باسم  املعروف 
سجن أمريكي، رأت أن مفتي اإلرهاب 
لم يحظ مبحاكمة عادلة، وأن التهم 
احلكم  تستحق  ال  بها  أدين  التي 
أن  والغريب  احلياة،  مدى  بسجنه 
هذه اآلراء لم تقتصر على السلفيني 
مفتي  وصورت  وحدهم،  اإلخوان  أو 

اجلهاد وكأنه ضحية حرية الرأي.
خطيرة  أزمة  اآلراء  هذه  تعكس 
العنف  إال  نرى  ال  أننا  وهي  نعيشها، 

املؤدي للقتل أو إسالة الدماء، أما احملرضون على العنف، 
بوصفهم  إليهم  ينظر  فالبعض  جدا،  كثيرون  وهم 
يعبرون عن آرائهم، وأن فتاواهم أو حتريضهم ليس سوى 

نوع من حرية التعبير.
كثيرة  وعنف  قتل  جرائم  في  باحملرضني  يلحق  لم  هكذا 
على  حرضوا  من  منهم  جرائمهم،  على  عقوبة  أي 
جنيب  بتكفير  أفتوا  ومن  وغيره،  فودة  فرج  الدكتور  قتل 
ضد  الكراهية  تبث  التي  الكثيرة  واخلطب  محفوظ، 
األقباط، وما أحدثته من فنت وجرائم حرق وتخريب وتهجير 

وعنف بكل األشكال.
الرئيس  وفاة  عقب  خطبة  الرحمن  عبد  عمر  ألقى  لقد 
جواز  وعدم  بكفره،  وأفتى  الناصر،  عبد  جمال  الراحل 
قصيرة،  فترة  عليه  القبض  وجرى  جثمانه،  على  الصالة 
ثم مت اإلفراج عنه في يونيو 1971، وظل عمر عبد الرحمن 
ميارس نشاط التحريض على العنف دون مضايقات، لكن 
الرئيس األسبق أنور السادات كان قد غضب منه لقيادته 
الذي  الشخصية،  األحوال  قانون  تطبيق  ترفض  مسيرة 
بأن  عليه  العرض  وجرى  السادات،  جيهان  السيدة  تبنه 
يقتصر نشاطه على اخلطابة مبسجد في الفيوم، لكنه 
نطاق  على  والعنف  التحريض  نشر  من  ليتمكن  رفض 

واسع في طول البالد وعرضها.
اجلماعة  ومفتي  مؤسسي  أبرز  الرحمن  عبد  عمر  كان 
وارتكبت  اجلهاد،  تنظيم  مع  اندمجت  التي  اإلسالمية، 

اجلماعة الكثير من أعمال العنف، ومنها 
لكنه  السادات،  اغتيال  في  املشاركة 
السجن،  من  وخرج  البراءة  على  حصل 
وخرج  السعودية،  في  العمرة  ألداء  وذهب 
منها ليلتقي قادة القاعدة في باكستان، 
ثم توجه إلى السودان، ليحصل منها على 
املتحدة، وجرى  الواليات  إلى  تأشيرة سفر 
مركز  تفجير  على  بالتحريض  اتهامه 
اغتيال  على  والتحريض  العاملي،  التجارة 
ومحاربة  مبارك،  حسني  األسبق  الرئيس 
يدرك مفتي اجلهاد  ولم  األمريكي،  اجليش 
خطيرة  جرمية  العنف  على  التحريض  أن 
في الواليات املتحدة، وليس كما اعتاد في مصر، إال بعد 

احلكم عليه بالسجن مدى احلياة.
الكراهية  على  يحرضون  الذين  اآلالف  بل  املئات  لدينا 
والعنف، في الصحف والفضائيات واخلطب في املساجد 
ذلك  ومع  واجلامعات،  املدارس  في  الدينة  الدروس  وفي 
هذه  مثل  في  التواطؤ  حد  إلى  يصل  تساهل  فهناك 
جتدهم  ال  قد  العنف  يرتكبون  فمن  اخلطيرة،  اجلرائم 
على  املعتدي  أو  فودة  فرج  قاتل  مثل  الضحية  يعرفون 
جرائم  ارتكبوا  ممن  وغيرهما  لكنهما  محفوظ،  جنيب 
إرهابية يستمعون إلى هذه اخلطب، ويتطوعون فيما يرون 
والتدمير  والتخريب  القتل  وميارسون  اجلهاد،  كتائب  أنها 

باسم رفع راية اإلسالم.
الكثيرون يصمون اآلذان واألعني عن جرمية التحريض على 
الكراهية والعنف، ألنهم ال يرون نتائج سريعة ومباشرة 
لها، وبالتالي يقللون من شأنها، مثلما يقللون من شأن 
خطورة السلع واألدوية املغشوشة و تلوث الهواء و مياه 
لكن  سريعا،  تظهر  ال  مخاطرها  ألن  الشرب،  و  النيل 
اجلرمية  نتائج  من  كثيرا  أخطر  تكون  قد  املؤجلة  النتائج 

التي تظهر نتائجا مباشرة.
على  يحرضون  ممن  قليل  عدد  محاكمة  جرت  كانت  لو 
الكراهية والعنف ملا أصبح لدينا تلك األعداد الكبيرة من 
يستعدون  الذين  أو  جرائم،  ارتكبوا  ممن  سواء  اإلرهابيني، 

الرتكاب الكثير من اجلرائم في املستقبل القريب.

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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.

عقارات نيوز 6
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Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

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

License #11995
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Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated
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AirBNB
بقلم: مدحت سابا

مدحت سابا
Real Estate Broker 

ملالكي  ميكن  أنه  احلديثة  األبحاث  كشفت 
في  نوم  غرف  ثالث  من  املكونة  العقارات 
سعر  استرداد  وفانكوفر  وتورنتو  مونتريال 
 AirBNB خالل  من  بكثير  أسرع  بشكل  الشراء 
التقليدية. املتوسطة  اإليجار  بطريقة   باملقارنة 

قامت وكالة العقارات البريطانية بدراسة على 
أنحاء  جميع  في  مدينة   75 شملت  االنترنت 
املستغرق  للوقت  وفقا  صنفتهم  وقد  العالم 
السترداد متوسط   سعر العقار املكون من ثالث 
غرف نوم في هذه املدن.  ويشير الترتيب األعلى 
.AirBNB خالل  من  لالستثمار  أسرع  عائد   إلى 
واضافت الدراسة ان شركة AirBNB قدمت عائدا 
ثالث  من  املكونة  العقارية  لالستثمارات  أسرع 
غرف نوم في جميع املدن ال 75 باستثناء بكني 
هذه  وفى  املرتبة.   اخر  في  جاءت  التي  بالصني 
طريق   عن  املستثمر  املبلغ  استرداد  ميكن  احلالة 
مقابل  أشهر،   6 و  سنة   59 خالل  فى   AirBNB
 55 عاما و 10 أشهر من خالل   اإليجار التقليدي.

مدينة  أعلى  مونتريال  كانت   ،20 املرتبة  في 
تكلفة  متوسط    وبلغ  القائمة.  في  كندية 
دوالر  نوم 354،371  املكون من ثالث غرف  العقار 
وشهرين  سنوات   6 األمر  ويستغرق  أمريكي.  
سعر  متوسط    خالل  من  الرقم  هذا  السترداد 
مقابل  الشهر(  في  دوالرا   AirBNB )816, 4
الشهري  إليجار  حالة  في  أشهر   9 و  سنة   22
أمريكيا. دوالرا   1،966 قدره  و   التقليدي 

االسفل  النصف  في  وفانكوفر  تورنتو  وكان 
68 على  و   52 املرتبة  في  العاملي  التصنيف  من 
التوالي.  و قد وجدت شركة Nested  أن الشقة 
املكونة من ثالث غرف نوم في تورونتو تصل الى 
وسيستغرق   . املتوسط،  في  دوالرا   615,737

ذلك 24 سنة و 9 أشهر السترداد هذا املبلغ من 
خالل 073 2 دوالرا في الشهر.باإليجار التقليدي 
دوالرا   4  577 البالغ   AirBNB معدل  وسيعوض 

أمريكيا عن االستثمار في 11 سنة و 3 أشهر.
نوم  غرف  ثالث  من  منزل  أن    Nested وذكرت    
دوالر   865،344 حوالي  يكلف  فانكوفر  في 
االستثمار   استعادة  ويستغرق  أمريكي. 
أمريكيا  دوالرا   4  047 البالغ   AirBNB مبعدل 
 28 مقابل  أشهر،   10 و  سنة   17 خالل  في 
 540 يبلغ  الذي  املتوسط    من  أشهر   5 و  سنة 
التقليدي. االيجار  بنظام  أمريكي  دوالرا   2 

االول،  أفريقيا  جنوب  في  دربان  ترتيب  كان  و 
فقط   أشهر  وستة  سنة  يستغرق  حيث 
املكون  العقار  تكلفة  متوسط    السترداد 
دوالر(.  94،343( هناك  نوم  غرف  ثالث   من 

وذكرت Nested ان مدينة هونغ كونغ ذات أعلى 
غرف  ثالث  من  املكون  للعقار  تكلفة  متوسط   
نوم )3.15 مليون دوالر أمريكي(، تليها لندن )2.83 
)2.1 مليون دوالر  ونيويورك  أمريكي(  مليون دوالر 

أمريكي(.
Cre. ”landlords recoup invest-  ررجع:

 ments faster through Airbnb, study says.“
Canadian real estate Magazine. Febru-
 ary 06, 2017. Accessed March 20, 2017.
http://www.canadianrealestatemagazine.
ca/news/landlords-recoup-investments-
faster-through-airbnb-study-says-220773.

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

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

توني كامل

بيع وشراء
العقارات السكنية

والتجارية
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

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

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

2014

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

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 
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www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811
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 وادي دجلة
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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

رغم ارتفاع أسعار العقارات احلاد في تورنتو اال انها مازالت اقل سعرا من الكثير من مدن العالم الشهيرة.  في موناكو فأن مليون دوالر 
تشترى 140 قدم مربع من املساكن الفاخرة وفى هوجن كوجن تشترى 162 قدم مربع و في نيويورك تساوى 205 قدم مربع وفى لندن إجنلترا 
تشترى 237 قدم مربع، جينيف سويسرا 345 قدم، سنغافورة 456 قدم، شنغهاى الصني 378 قدم، باريس فرنسا 464 قدم، سيدنى 
استراليا 463 قدم، لوس اجنلوس 496 قدم، برلني املانيا 734 قدم، طوكيو 735 قدم، ملبورن استراليا 874 قدم بينما في تورنتو فان املليون 
دوالر تشترى الف قدم مربع في نفس مستوى فخامة املدن السابقة اى مبعدل الف دوالر لكل قدم مربع )يكون ازيد من ذلك اذا قارنا 
مبنطقة يورك فيل الفاخرة ب 18 شقة قاخرة بيعت خالل العام املاضى وكان متوسط سعر القدم املربع لهم الف ومائة وسبعة وثمانون 

$1187( كل هذه التقديرات الفخم مستوى من الشقق السكنية في هذه املدن.
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هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
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كم تشترى مليون دوالر

اإعداد: اإدوارد يعقوب من العقارات في أشهر مدن العالم
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السبب اخلفي وراء فرض القيود األمريكية على شركات الطيران

رأت صحف أمريكية أن القيود األمريكية اجلديدة املفروضة على املسافرين املتجهني إلى الواليات املتحدة على 
نشرته  ما  وحسب  اخلليجية.  الطيران  شركات  تستهدف  معينة  مطارات  وعبر  محددة  طيران  خطوط  منت 
صحيفة »واشنطن بوست« أن هناك تفسير آخر لقرار إدارة الرئيس األمريكي دونالد  ترامب غير األمور األمنية 
التي أرجع إليها املسؤولون قرارهم. والتفسير يكمن في أن ثالث شركات من الشركات التي ستتأثر بالقرار 
األمريكي وهي اخلطوط القطرية، واالحتاد للطيران، وطيران اإلمارات، اتهمت في وقت سابق من قبل نظيراته 
األمريكية بتلقي دعم حكومي كبير ما منحها ميزة تنافسية قوية. وكانت شركات الطيران األمريكية أعربت 
وطيران  للطيران،  واالحتاد  القطرية،  اخلطوط  متدد   بسبب  قلقها  عن  فبراير  في  ترمب  بالرئيس  لقائها  خالل 
اإلمارات في السوق األمريكية. وطالب مدراء شركات طيران أمريكية كـ »دلتا« و«يونايتد« و«أميركان إيرالينز« 
دعم  بفضل  الثالث  الشركات  إن  وقالوا  اخلليجية.  الطيران  شركات  ملواجهة  إجراءات  بإتخاذ  ترامب  الرئيس 
يقدر بنحو 5٠ مليار دوالر ستتوسع في السوق األمريكية، ما سيضر بالعاملني األمريكيني في قطاع الطيران 
التي جتيز لشركات  املفتوحة،  األجواء  اتفاقيات  مبراجعة  األمريكية  الشركات  املتحدة. كما طالبت  بالواليات 

الطيران اخلليجي التحليق بحرية من اإلمارات وقطر إلى أي وجهة في الواليات املتحدة.

دهس وطعن وقتلي ُقرب البرملان البريطاني

ُقتل شخصان، بينهما امرأة، وأصيب شرطي بحادثي دهس وطعن 
قرب البرملان البريطاني مساء األبعاء، الثاني والعشرين من مارس 
على   ، اثنان  منهم  توفي  شخصاً،   ١٢ نحو  املنفذ  ودهس  احلالي. 
ترجل من سيارته وطعن شرطياً،  ذلك  وبعد  ويستمنستر،  جسر 
بينما كان هناك ضباط من بني جرحى عملية الدهس، إال أن وسائل 
التي  السيارة  منت  على  مهاجمني  بوجود  أفادت  بريطانية  إعالم 
الثاني في  املهاجم  تبحث عن  الشرطة  إن  وقالت  الدهس،  نفذت 

احلادث.
احلياة من  قيد  امرأة على  انتشال  مت  أنه  لندن  وأفادت هيئة ميناء 
البريطاني.  البرملان  إصابات خطيرة عقب هجوم  وبها  التيمز  نهر 
ومت إغالق محطة ويستمنستر لألنفاق بطلب من الشرطة ، وأعلن 

نائب رئيس البرملان تعليق العمل في مجلس العموم بعد حادثي الدهس وإطالق النار. وعقدت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيرزا ماي - وجريدة جــود نيــوز ماثلة للطبع - إجتماعاً أمنياً بعد الهجوم. كذلك نشرت الشرطة 
مزيداً من الضباط في جميع أرجاء لندن. بدورها، وعلي اجلانب األخر شددت شرطة نيويورك األمن عند املصالح  

البريطانية بعد الهجوم
ومن جانبه قال الرئيس األمريكي، »دونالد ترمب«، إنه مت إطالعه على أنباء الهجوم، كما أعلن البيت األبيض 
أن ترمب اتصل برئيسة وزراء بريطانيا بعد الهجوم، فيما قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل إنها تقف مع 

البريطانيني في هذه احملنة. بينما علق الرئيس الفرنسي على احلادث قائالً »أن خطر اإلرهاب يخصنا جميعاً«

اأخبـــــــــــار8

من بني 155 دولة: الدول اإلسكندنافية أسعد شعوب األرض، 

واألمارات األفضل عربياً وكندا سابعاً ومصر الـ 104

صدر تقرير السعادة السنوي والذي يتم برعاية األمم املتحدة منذ 
األكثر  الدول  أي  العالم  دول  كافة  تصنيف  ويتناول   ٢٠١٢ عام 
محددة  معايير  على  معتمداً  سعادة  األقل  الدول  أو  سعادة 
مثل احلرية، نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي، املساعدات 
الفساد.  غياب  وأخيرا   ، الغني   ، العمر  متوسط  اإلجتماعية، 
السعادة  تقرير  في  رسميا  أعلنت  قد  املتحدة  األمم  وكانت 
هي  اإلسكندنافية  الدول  وجدت   أنها   ،  ٢٠١٧ لعام  العاملية 
يليها  األرض،  شعوب  كأسعد  النرويجيني  أتي  حيث  األسعد، 
الدمنارك، ثم ايسلندا وسويسرا، في دراسة شملت ١55 دولة. 

وجاءت كندا في املركز السابع ، واستراليا تاسعاً ، والواليات املتحدة األمريكية في املركز الرابع عشر أما عربياً 
فقد احتلت دولة اإلمارات العربية املتحدة في املرتبة احلادي والعشرين عاملياً متفوقة على كل الدول العربية 

في القائمة، يليها قطر، في املركز اخلامس والثالثني. وجاءت مصر في املركز ١٠4 عاملياً ، قبل ايران والعراق 

 Events will take place at The Church of Archangel Michael & St. Tekla, 
12091 Hurontario Street, Brampton ON L6Z 4P8

For inquiries, please contact silver.jubilee@sttekla.org or 905-846-4600

May 6, 2017 
8:30 a.m. Holy Liturgy (H.G. Bishop Marcos)
7:00 p.m.  Vespers Prayers (H.G. Bishop Youssef of Bolivia)
8:00 p.m.  Ti Ecclesia Choir

May 7, 2017 
8:00 a.m.  Holy Liturgy (H.G. Metropolitan Tadros, H.G. Bishop Rafael,
  H.G. Bishop Youssef, and H.G. Bishop Mina)
5:00 p.m.  Dinner at Pearson Convention Centre, Brampton
  In the presence of H.G. Bishop Mina, H.G. Bishop Rafael, 
           H.G. Bishop Marcos and H.G. Bishop Youssef
        (Tickets are available on Sundays following the Holy Liturgy)

May 13, 2017 
7:00 p.m.  Vespers Prayers
8:00 p.m.  Arabic Operetta at the Church’s Theotokos Banquet Hall – Main 
Floor 

May 14, 2017 
8:00 a.m.  Holy Liturgy
12:00 p.m. English Play by the Church’s Youth

May 23, 2017 
6:00 p.m. – 10:00 p.m. Father Dawood Lamey

During the month of May 2017,
Church of Archangel Michael 

and St. Tekla
will be holding multiple events 

to celebrate its 25th Anniversary

Celebrate the 25th Anniversary

مصرع قاتل املفكر املصري فرج فودة في غارة بسوريا

أكدت تقارير صحفية مصرع أبو العال عبد ربه، القيادي املصري 
جوية  غارة  في  فودة  فرج  املصري،  املفكر  وقاتل  »داعش«  بـ 
صفوف  في  يقاتل  كان  ربه  عبد  أن  التقارير  وأكدت  بسوريا. 
انضم مؤخرا جلبهة  ولكنه  لداعش  تابعة  تنظيمات مسلحة 
النظام  لطيران  جوية  غارة  في  مصرعه  لقي  ثم  الشام  أحرار 

السوري. ومت إقامة العزاء في منزله جنوب القاهرة .
في  اإلسالمية  اجلماعة  قادة  أشهر  أحد  هو  عبدربه  العال  وأبو 
السبعينيات والثمانينيات وحكم عليه بالسجن املؤبد بتهمة 
شارك  كما  ١99٢؛  عام  فودة  فرج  الراحل  املصري  املفكر  قتل 
مصريني  ومسؤولني  السياح  أستهدفت  إرهابية،  عمليات  في 

وحصل على أحكام قضائية بلغت مدتها 555 عاما منها اغتيال الدكتور فرج فودة وأحداث إمبابة وتفجير 
أتوبيس سياحى.

وكان الرئيس املعزول محمد مرسي قد أفرج عنه عام ٢٠١٢ ، وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام ٢٠١٣ 
ثم هرب إلى سوريا وأصبح أحد قادة التنظيمات التابعة لداعش والنصرة. ثم انضم لتنظيم »داعش«، وتوعد 

بعمليات في مصر، ودعا أنصاره إلستهداف األقباط.
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فوز جاسون كيني برئاسة حزب 
احملافظني في مقاطعة البرتا

احملافظني  حزب  برئاسة  كيني«،  »جاسون  فاز 
 « خطابه  في  وقال  البرتا  مقاطعة  في  التقدمي 
الربيع  وهذا هو فصل  االحتاد معا  أخترنا  اليوم قد 
ذو  شجاع  بعمل  احلزب  قام  اليوم  وأضاف  أللبرتا«، 
البرتا السابق » توقفوا  رؤية وكما قال رئيس وزراء 
التاريخ«.  أنتم  وأصنعوا  التاريخ  في  البحث  عن 
جميع  يقاوم  سوف  بأنه  كيني  جاسون  ووعد 
من  نوتلي«،  »راشيل  البرتا  وزراء  رئيسة  سياسات 
احلزب الدميقراطي اجلديد بداية من ضريبة الكربون 
أن  وقال  املنازل.  تدفئة  فواتير  إلي  البنزين  علي 
، وجاسون  النهاية لهذه احلكومة  بداية  اليوم هو 
العمر 4٨ سنة وحصل علي ٧5%  يبلغ من  كيني 
 ١4٧٦ مجموع  من  صوت   ١١١٣ او  االصوات  من 
لدمج  بالسعي  يقوم  وسوف   ، مرة  اول  من  صوت 
حزب  وانشاء  روز«  »وايلد  حزب  مع  احملافظني  حزب 
مقاطعة  قواعد  علي  وبناء  للمحافظني.  جديد 
ويجب   ، السياسية  االحزاب  دمج  ميكن  فال  البرتا 
السعي  قبل  ميلكه  ما  وتسليم  احلزب  إلغاء  اوالً 
إلنشاء حزب جديد ، وقد قال رئيس حزب وايلد روز 
كيني  جاسون  ملقابلة  منفتح  أنه  جني«،  »براين 
ولكنه شدد علي إن أي حزب جديد سيتم أنشاؤه 
سيكون ضمن قواعد وقوانني »وايلد روز« ومبوافقة 
أعضاؤه ، واذا أندمج حزب احملافظني مع حزب وايلد 
فقط  سنتني  اجلديد  احلزب  أمام  يكون  سوف  روز 
النشاء جمعيات أنتخابية وميدان للمرشحني في 
الوقت املناسب لالنتخابات القادمة في ربيع ٢٠١9 

لرئاسة مقاطعة البرتا

العربية  االمارات  بدولة  دبي  في مدينة  أقيم  في حفل 
راشد  بن  محمد  الشيخ  دبي،  حاكم  قام  املتحدة، 
املكتوم بتقدمي جائزة لصاحبة املركز االول في املنافسة 
التي تقيمها كل عام مؤسسة الفارقي ألفضل مدرس 
من  املعلمني  من  األالف  اليها  يتقدم  والتي  العالم  في 
الكندية »ماجي  األول  باملركز  العالم. وفازت  أنحاء  كل 
بأعمال  وتقوم  الفلسفة  ٌّتدرس  والتي  مكدونيل«، 
كثيرة ملساعدة الشباب في مدينة سالوت وهي تابعة 
ومدينة سالوت مدينة  نونافيك في شمال كييبك.  لـ 
طريق  عن  إال  اليها  الوصول  ميكن  ال  منعزلة  نائية 
الطائرات ويبلغ عدد سكانها ١٣٠٠ نسمة من الشعوب 
االولي ، وقامت ماجي بالتدريس في هذه املدينة النائية 
التدريس  مواصلة  علي  ثابرت  وقد  سنوات  ستة  ملدة 
وتركوها  املدينة  عن  املدرسني  من  العديد  رحل  بينما 
بأنشاء  ماجي  وقامت  الدراسي،  العام  منتصف  في 
األموال  وجمعت  والفتيات  للفتيان  البرامج  من  عدد 
للمساعدة في تقدمي وجبات صحية للطالب ، وأنشات 
ماجي مركز للياقة البدنية للشباب البالغني،  وأرتفعت 
القارس  الشتاء  بسبب  واالنتحار  االدمان  معدالت  فيه 
أنتحار  حاالت  ستة  املدينة  هذه  شهدت  وقد  والعزلة, 
سنة   ٢5 الي   ١٨ عمر  من  املنتحرين  وكان   ٢٠١5 عام 
واقامة  الرحمة  أعمال  علي  أيضا  ماجي  وركزت    .
محاضرات للوقاية من االنتحار. وكانت ماجي مكدونالد 
األولي  بني عشرة من احلاصلني علي جوائز املعلم املميز 
وجاء التسعة األخرين من عدد من الدول وهي باكستان 
وكينيا  والصني  واملانيا  وأسبانيا  وجاميكا  وبريطانيا 
واستراليا والبرازيل. وجائزة املعلم املتميز هذه أنشأتها 
كل  تعترف  وهي  سنوات  ثالثة  منذ  الفارقي  مؤسسة 
أسهامات  قدم  الذي  واملتميز  االستثنائي  باملدرس  عام 
الفصول  في  مبتكرة  ممارسات  وطبق  املهنة  هذه  في 

الدراسية وشجع االخرين لإلنضمام ملهنة التدريس

معلمة كندية تفوز بجائزة افضل 
معلمة وحتصل علي مليون دوالر

9

بعد قوانني ترامب : 

إعتقال مئات الالجئني املكسيك علي حدود كندا

كندا تستجيب لالمم املتحدة 
وتقدم معونة أنسانية عاجلة 
لتجنب اجملاعة في عدة مناطق

دوالر  مليون   ١٢٠ من  يقرب  ما  كندا  ستقدم 
حلوالي  املوت جوعاً  احتمال  تفادي  في  للمساعدة 
السودان  وجنوب  نيجيريا  في  فرد  مليون    ٢٠
والصومال واليمن ، وكانت األمم املتحدة قد حذرت 
منذ  العالم  يواجهها  أنسانية  أزمة  اكبر  من 
بحاجة  إنها  وقالت  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية 
الي 4٫4 بليون دوالر للمساعدات االنسانية بحلول 
وسوف  الكارثة،  هذه  لتفادي  املقبل  يولية  شهر 
االمم  وكاالت  الي  االموال  بتسليم هذه  تقوم كندا 
املتحدة واملنظمات االنسانية غير احلكومية والتي 
الصحية  الرعاية  وخدمات  الغذاء  بتوفير  تقوم 
وتدعم  النظيفة  الصحية  واملرافق  املياه  ومرافق 
وتستهدف  الشعب  علي  دخال  تدر  التي  االعمال 
الهجرة  وزير  واالطفال. وحث  النساء  االخص  علي 
أعلن عن هذه  الذي  وهو  »أحمد حسني«،  الكندي 
السماح  الصراعات  فصائل  جميع  املساعدات 
لوكاالت االغاثة والعاملني فيها الوصول بأمان الي 
الوزير  جوعاً.وقال  املوت  خلطر  املعرضني  املتضررين 
وتخلوا عن  رزقهم  وموارد  ديارهم  الناس فقدوا  أن 
بدون  هروب  حالة  في  وهم  ومواشيهم  مزارعهم 
هذه  من  كندا  تقدم  وسوف  هذا   ، معتاد  دعم  أي 
مليون   ٢١ و  لنيجيريا  دوالر  مليون   ٣٧ املساعدات 
السودان  جلنوب  دوالر  مليون   ٣٧ و  للصومال  دوالر 

و٣4 مليون دوالر لليمن.

رئيسة وزراء بريتش كولومبيا ضد الزام 
النساء بأرتداء حذاء بكعب عالي في العمل

ويفر  أندرو  البرملان  عضو  من  املقدم  االقتراح  حصل 
من حزب اخلضر والذي قدمه في اليوم الدولي للمرأة، 
وهو مينع أرباب العمل من الزام النساء بأرتداء أحذية 
عالية الكعوب بتعضيد من رئيسة الوزراء كريستي 
كالرك، والتي كتبت علي صفحتها علي الفيس بوك 
بكعوب  احذية  بارتداء  تلزم  النساء  »مازالت   : تقول 
العمل وهذا ليس عدال وهو  أماكن  عالية في بعض 
طراز قدمي غير مقبول في عام ٢٠١٧«، ووعدت رئيسة 
املمارسات  هذه  وقف  جتاه  إجراءات  تتخذ  بأن  الوزراء 
في  املوضوع  هذا  بخصوص  مناقشات  أيضا  وجرت 
إجنلترا حيث ناقش أعضاء البرملان التماس موقع من 
شركة  في  أستقبال  موظفة  وبدأته  فرد  الف   ١5٠
أجر  بدون  ملنزلها  وأُرسلت  عملها  عن  اُوقفت  مالية 
بسبب إرتدائها حذاء مسطح ، وقيل لها ان ارتداؤها 
الشركة وكانت  حلذاء مسطح غير مقبول في هذه 
يجب  للذي  مواصفات  حددت  قد  التوظيف  وكالة 
غير  شفافة  جوارب  ارتداء  مثل  ارتداؤه،  النساء  علي 
جذوره  تظهر  ان  يجب  ال  للشعر  وبالنسبة  معتمة. 
ويجب وضع مكياج وإرتداء حذاء بكعب عالي ارتفاعه 
وعدت  وقد  هذا    ، سنتيمتر  وعشرة  خمسة  بني  ما 

احلكومة البريطانية بالتحرك ضد هذه املمارسات

أعتقلت وكالة خدمات احلدود الكندية 445 الجئ من املكسيك منذ التاسع من مارس ، وهذا العدد يفوق عدد 
طالبي اللجوء عام ٢٠١٦ ، ويأتي االرتفاع الكبير في عدد الالجئني املكسيكيني بعد إلغاء حكومة كندا لشرط 
احلصول علي تأشيرة زيارة لكندا في ديسمبر عام ٢٠١٦ وقد أصبح العديد من املواطنني املكسيك يتطلعون 
الي كندا بعد االجراءات الصارمة التي أقرها ترامب ضد املهاجرين غير الشرعيني. وقد أعلنت امريكا عن تعيني 
١٢ قاضيا للهجرة في ١٢ مدينة أمريكية لالسراع بترحيل املهاجرين غير الشرعيني، وتقوم  وكالة خدمات 
احلدود الكندية باحتجاز االجانب الالجئني إذا أعتقدت أنهم يشكلون خطرا علي اجلمهور أو إذا كانت هويتهم 
غير واضحة او إذا كان من املؤكد  أن طلبهم للجوء لن يقبل او انهم سيرحلون لبلدهم االصلي ، وقال وزير 

الهجرة أحمد حسني ان وزارته تقوم برصد هذه احلالة.

مطاعم »صب واي« تعتزم مقاضاة »سي بي سي« حول نشر تقرير 
عن الدجاج املستخدم في الشطائر املقدمة للزبائن

قالت سلسة مطاعم »صب واي« أنها تعتزم مقاضاة وكالة أنباء السي بي سي بعد ان قام برنامجها »السوق«، 
بإختبار احلامض النووي للدجاج املستخدم في عمل الشطائر ليجد أن 5٠% منه فقط يعود للدجاج والنصف 
االخر فول صويا. وأعلنت سلسلة املطاعم »صب واي«، أنها أجرت هذا التحليل في معمل مستقل وحصلت 
علي نتائج مختلفة بها فقط أثر قليل من فول الصويا. وقالت إن أدعاءات وكالة االنباء كاذبة ومضللة وطلبت 
منها التراجع واالعتذار ، وقامت سلسلة املطاعم بنشر صفحة كاملة في جريدة »جلوب أند ميل«، تقول فيه 
ان االدعاء بان الدجاج لدينا به 5٠% فقط دجاج هو ادعاء خاطئ١٠٠% وقال متحدث باسم شركة »صب واي«، 
انهم أرسلوا إشعاراً لوكالة االنباء بنيتهم لرفع دعوي قضائية ضدها مطالبني مببلغ ٢١٠ مليون دوالر بسبب 
االدعاءات الصادرة من برنامج »السوق« التابع لوكالة االنباء والتي تعتبر كذب متاماً. وقال املتحدث بسلسلة 
املطاعم أنه علي الرغم من جهودنا لتقاسم احلقائق مع وكالة االنباء الكندية حول اجلودة العالية للدجاج 
الذي نستخدمه وأعتراضنا علي ادعائها الغير حقيقي فان الوكالة لم تتراجع عن موقفها كما طلبنا منها 
لديها صحافة قوية  انها  وتقول  الدفاع عنه  تعتزم  وانها  تقريرها  تتراجع عن  لن  أنها  االنباء  وكالة  وقالت   ،

وسليمة وال يوجد دليل يردها عن رأيها أو يغير موقفها.

قدمت احلكومة الكندية اعتذاراً رسمياً إلى ثالثة أشخاص من أصل عربي تعرضوا للتعذيب في سوريا، وذلك 
في إطار اتفاق بالتراضي لم يتم كشف تفاصيله.

القاعدة، وعذبوا لدى اخملابرات العسكرية السورية  الثالثة أوقفوا بشبهة األرتباط بتنظيم  وكان الكنديون 
بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقد اُعتقلوا حتى مت األفراج عنهم عام 2004 دون أن توجه إليهم أي تهمة، 

وبدأ الرجال الثالثة مالحقات ضد الدولة الكندية للحصول على تعويضات
إن »احلكومة الكندية توصلت إلى تسوية  رالف غودال و كريستيا فريالند  العام واخلارجية  وقال وزيرا األمن 
الدين«. وأضافا: »بأسم حكومة كندا، نرغب في تقدمي  نور  املعاطي ومؤيد  أبو  املالكي وأحمد  مع عبد اهلل 
اعتذاراتنا للمالكي وأبو املعاطي ونور الدين وعائالتهم عن كل دور قد يكون املمثلون الكنديون لعبوه في ما 

يتعلق بتوقيفهم، واملعاملة السيئة التي تعرضوا لها في اخلارج، وكل ضرر جنم عن ذلك«.
وقال الوزيران الكنديان في البيان: »نأمل أن تساعدهم هم وعائالتهم، اإلجراءات التي اتخذت اليوم تهدف إلى 

فتح فصل جديد وواعد في حياتهم«.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه التسوية رافقتها تعويضات مالية، ورحبت بقرار احلكومة الكندية.

كندا تعتذر لثالثة من أصل عربي 

وتعوضهم مادياً بعد تعذيبهم بسوريا

 CANADIAN SChool teACher
MAGGIe MACDoNNell

أخالء مركز جتمع لليهود 
بسبب تهديد بوجود قنبلة للمرة الثانية خالل اسبوع واحد

مت أخالء مركز جتمع لليهود في جنوب فانكوفر صباح االحد ١٢ مارس بسبب تلقي املركز لرسالة الكترونية 
تهدد بوجود قنبلة في املركز، وهذه املرة الثانية خالل أسبوع واحد. وحضرت شرطة فانكوفر إلي املكان حيث 
مت إخالء املبني وتفتيشه ولم يعثر علي اي قنابل في املكان واعيد فتح املركز للجمهور. وقالت الشرطة أنه ال 
يوجد خطر علي الناس ، وقال جولدفارب املدير التنفيذي للمركز ان هذا شئ مقلق ونحن نحاول العمل معا 
وأعتقد ان هناك الكثير من النوايا احلسنة ونتلقي دعم كثير من كل مكان االن. وفي الشهر االخير كان هناك 
أكثر من ١٠٠ تهديد ملراكز ومعابد ومدارس يهودية عبر أمريكا الشمالية وتقوم الشرطة في التحقيق في 

هذه احلوادث.

أعتقال شاب كندي أتهم بالقرصنة 

االلكترونية وتسليمه للسلطات االمريكية
باراتوف”،  “كرمي  الشاب  أعتقال  الكندية  الشرطة  من  االمريكية  السلطات  طلبت 
االلكترونية  القرصنة  بتهمة  كازاخستاني  أصل  ومن  سنة   ٢٢ العمر  من  ويبلغ 

أن  كاليفورنيا  والية  في  االمريكية  العدل  وزارة  وقالت  االقتصادي،  والتجسس  الكترونية  حسابات  وإختراق 
التهم املوجه لكرمي  ومعه ثالثة اخرين، منهم اثنان من ضباط جهاز األمن الفيدرالي الروسي واملتهمني بأنهم 
الذين قاموا بتكليف كرمي بالقرصنة واختراق بيانات مواقع حكومية ومصانع ومواقع اخملابرات االجنبية ودائرة 
انفاذ القانون وغيرها، وتتضمن إختراق ٨٠ حساب لدي موقع “ياهو” و “جي مايل”، مقابل حوافز مالية  كبيرة. 
وقال احملامي الذي يدافع عن كرمي أن التهم املوجهة ملوكله لها دوافع سياسية من الواليات املتحدة وأن موكله 
بريء وليس لدية أي سوابق جنائية، وأن الناس ال ينبغي أن حتكم سريعا علي أحد ويجب االنتظار حتي تظهر 

احلقائق في هذه القضية 
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هل تتعر�ض للإ�شاعات يف حياتك الزوجية؟!

قد يتعرض اإلنسان في وقت ما ملوقف صعب أو مشكلة في حياته، ويظل يسأل نفسه من أين وكيف 
نشأت هذه املشكلة التي قد تهدد سالمة واستقرار حياته الشخصية أو العائلية. ثم يتضح أن سببها 

كان موقف أو كلمة غير صحيحة أو “إشاعة”.
ويقول املتخصصون إن اإلشاعات يلزمها طرفني لكي تنجح ويُوتى ثمرها: قائل اإلشاعة وأذن صاغية ترحب 

بسماع اإلشاعات.
وتناقلها أكثر من شخص حتى وصلت ملن  واإلشاعات قد يكون ال أصل لها غير كلمة لم تفهم جيداً 
إشاعة غير  أنها مجرد  يدري  ال  وهو  قرارات  ويتخذ  استنتاجات  يبني عليها  وقد  األمر فيصدقها،  يهمه 

صحيحة.
وقد ظهر في األبحاث والدراسات أن جزءاً كبيراً من املشكالت الزوجية والعائلية سببها تصديق إشاعة 
قيلت ألحد الطرفني؛ لذلك فاحلب واملصارحة والصدق والثقة واحملافظة على األسرار العائلية هي أعمدة 

جناح واستمرار احلياة الزوجية.
والتعاهد بكل صدق على الوفاء واإلخالص بينكما مينحكما حصانة لسد الطريق ، وعدم اعطاء الفرصة 
، أو من النيل من ثقتكما ببعضكما. وكذلك عدم السماح ألي شخص  لتسلل اإلشاعات إلى بيتكما 
مهما كانت صلته بكما ألن يتدخل في خصوصياتكما أو بتناقل أخباركما سواء بينكما أو بني أصدقائكما، 
ومقاومة ذوي النفوس الضعيفة من هواة االشاعات وتناقل األخبار حتى يسود السالم واحملبة حياتكما 

العائلية والعملية.

مات  سنة   5٧ دام  سعيد  زواج  بعد   ١994 سنة  في 
صديق  راع  زارنا  وقت  منذ  تذكرت  بعد  وفيما  زوجي. 
ماتت زوجته. قال لنا: »لقد زرت أسر جتربت وقلت لهم 
إني أعرف أحاسيسكم ولكني حتققت اآلن أني لم أكن 
أعرفها متاماً. وال أحد يعرف ما لم يكن هي أو هو قد 

جترب!!«.
إمكاننا  في  أنه  أدركت  الكلمات  هذه  تذكرت  وإذا     
ما  املواقف  سائر  في  جزئياً  اآلخرين  مشاعر  نعرف  أن 
لم نكن قد اختبرناها. فال نعرف شيئاً عن الشيخوخة 

حتى نبلغها وال كيف تكون حياة الوحدة. وال ندرك وقع احلياة بال مأوى . والوقع الفقر ولذا يوصي يسوع 
أن نحيا حياة التعاطف. وإذ جنتاز الصعاب يزيد تعاطفنا عمقاً.

»جني جريفسز«

ـ   ٨ عمر  بني  وبخاصة  األطفال،  في  تالحظها  الشائعة  العادة  هذه 
١١سنة. وهي عادة مشتركة بني اإلناث والذكور.

وقد يحدث أن يقضم الطفل أظافره لدرجة تشويه أصابعه وأيضاً قد 
ينزع باليد األخرى بعض الزوائد اجللدية التي تنتج عن قضم األظافر . ثم 
تنبعث من فمه رائحة كريهة بسبب هذه العادة التي قد تشوه الفم 

واألسنان أيضاَ.
الذي يعاني منه  العادة للتوتر النفسي  ويرجع األطباء النفسيون هذه 

الطفل. وقد يكون أيضاً بسبب الغيرة أو اخلوف.
وقد تستمر هذه العادة املكروهة بضع سنوات وحتى سن امللراهقة.

بصبر  منها،  يعاني  التي  املشكلة  وبحث سبب  الطفل  رعاية  هو  العادة  للكف عن هذه  الطرق  وأفضل 
وحكمة وحب ، وعدم تخويفه أو نهره أو ضربه للكف عن هذه العادة حيث أنه ال يشعر بأنه يقضم أظافره 

إال عندما ينبهه أحد لذلك.
طبية  أنواع  بالصيدليات  تباع  حيث  أظافره،  قضم  عن  الكف  على  الطفل  تساعد  عملية  طرق  وهناك 
من طالء األظافر لعالج قضم األظافر، أو استخدام الدهان املوضعي من الصيدلية أو من العطار وهو مر 

الطعم ال يستسيغه الطفل في فمه فيكف عن قضم أظافره.
يداها  تبدو  أن  وأهمية  أظافرها  بصحة  األهتمام  على  تشجعاها  أن  عليكما  فيجب  للفتاة،  وبالنسبة 
قضم  قبل  جيداً  والتفكير  وأظافرها،  بيديها  العناية  على  يساعدها  مما  تشوه،  بدون  جميلة  وأظافرها 

أظافرها.
املمكن  فمن  فيه  العادة  هذه  واستجكمت  العادة  هذه  على  األبنة  أو  االبن  وظل  حتسن،  يحدث  لم  وإذا 
االستعانة بطبيب نفسي، يساعدكما على اكتشاف املشكلة التي يعاني منها الطفل، ووصف طريقة 

التعامل معه ومساعدته على اإلقالع عن عادته.

كلمات ال يجب اأن تقولها للأطفال

توجيهاتك ونصائحك  إلى  نتيجة الستجابة طفلك  أردت أفضل  إذا     
وتعليمك، فليكن كالمك مباشراً وواضحاً بدون سخرية أو كالم الذع أو 

هّدام لشخصية الطفل. ومن األقوال الشائعة:
»أنت كثير الشكوى« .. »أنت فاشل..«:

أحد  ويقول  والديهم.  لهم  يقوله  ما  يصدقون  األطفال  معظم  إن     
فاشالً.  إنساناً  أرى نفسي  فأنا  إنني فاشل،  والدي  لي  قال  “إذا  الصغار: 
وعندما حتدث لي أشياء سيئة فأنا أستحقها ألني فاشل. أما إذا حدث 

ما هو إيجابي فإني أقول” “إنني فقط كنت محظوظاً هذه املرة.”!
   ولكي تبدي وتعبر عن غضبك دون أن يكون كالمك جارحاً أو محطماً 

لنفسية الطفل؛ استبدل نقدك له بتوجيه تصرفاته حسب كل موقف، فبدالً من أن تقول له “أنت غير 
منظم”، أو “أنت غير نظيف”، قل له: “حجرتك غير مرتبة يجب أن ترتبها.”. أو “غير مالبسك هذه بأخرى 

نظيفة...”.
»هذا أفضل ما رأيته في حياتي«:

   إن األطفال الذين يتلقون تدفقاً أو سيالً مستمراً من كلمات اإلطراء واملبالغة في تقييم كل ما يفعلونه، 
هم أكثر عرضة لإلحباط أو اإلصابة بخيبة أمل عندما يواجهون مجتمعاً آخر غير مجتمع الوالدين. فالنقد 
الالذع والساخر، واإلطراء املستمر، لكليهما األثر السيئ نفسه على تصرفات الطفل. فعندما يقول األب 
أو األم لطفله: “أنت أجمل طفل في العالم”، أو “أنت أذكى طفل...” على حني يجد الكثيرين في املدرسة 
وفي اجملتمع من األطفال من يفوقونه جماالً وذكاء وال يجد من يطريه دائماً أو يدهلل باستمرار بهذا الكالم، 

فيصدم، إذا ُوّجه له كالم آخر أو نقد.

هل ابنك )اأو اأبنتك( يق�شم اأظافره؟

ذكريات.. يف مكان ال�شخ�ض االآخر..

من لديه قابلية.. تعلم اللغات اأكرث؟

الذين  األشخاص  أن  األملان  التربية  علماء  أبحاث  أظهرت 
في  يكونون  اللغات  لتعلم  كبيرة  بقابلية  يتمتعون 
بخصوبة  تتميز  التي  الشخصيات  ذوي  من  طفولتهم 
على  منغلقني  ليسوا  نفسه  الوقت  في  ولكنهم  اخليال 

أنفسهم.
التربية  علماء  فحص  أن  بعد  النتيجة  هذه  جاءت  وقد 
تعلم  ملكة  لديهم  الني  من  مجموعة  أملانيا  بجامعات 

اللغات.
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ليال األنس في دبي ) فيينا(
دي  دبي روضة من اجلنة

نغم في اجلو له رنه
سمعها الطير بكي وغني.

واألغنية هي األشهر علي اإلطالق بني ما شدت 
أخر  في   ١944 عام  ذلك  وكان  أسمهان،  به 
أفالمها » غرام وإنتقام » وقد توفيت أسمهان 

تصوير  من  اإلنتهاء  وقبل  غامض  نحو  وعلي 
الفيلم .

والكلمات للمبدع : أحمد رامي واألحلان ألخيها 
املوسيقار اخلالد : فريد األطرش.

وقد زرت فيينا ٦ مرات وعشقت كل ما هناك  
من جمال وفنون في مدينة تعد وبحق متحف 
أحلان  لروائع  وإستمعت  وإستمتعت  كبير  

املوسيقار العاملي النمساوي  : موتسارت.
وعشقت  متتعت  أنني  أحسب  ال  ولكنني 
عشقت  مما  أكثر  العزيزة-  مصرنا  -بعد  بلدا 
وبانتظام سنويا وعلي مدي  أزورها  والتي  دبي، 
السنوات الثماني املاضية، وأنبهر في كل مرة 
مبشاهدة ما مت إضافته وأستمتع بكل معاملها 
من  العالم  وإبداعات  مباهج  كل  تضم  والتي 
مشارقه إلي مغاربه وعلي مساحة ال تتعدي  
في  مبني  أعلي  فبها  مربع.  متر  كيلو   4١١4
 829.8 إرتفاعه  ويبلغ   « خليفة  برج   « العالم 
متر، وأكبر مول في العالم مول دبي وهو ضمن 

مليار   20 إنشاؤه  وتكلف  خليفة  برج  مجمع 
دوالر ويحتوي 1200 محل جتاري وبه أيضا أكبر 
ونافورة   ، مول  داخل  لألسماك  مائية  حديقة 
مائية راقصة أكبر من نافورة بالجيو في الس 
نافورة  هي  العالم  في  نافورة  أعلي   ( فيجاس 
في  فنادق  وأغلي   .) جدة  نافورة  أو  فهد  امللك 
جزيرة  علي  أتالنتس  فندق  ومنها  العالم 
الليلة  الغرفة في  الف دوالر سعر  النخلة 35 
في  جناح  أغلي   ( العرب   برج  وفندق  الواحدة 
العالم في فندق بريزيدنت ويلسون بجنيف 85 
(، والقائمة ال تنتهي من  الليلة  الف دوالر في 
قدر  لو  أنه  وأحسب  دبي.  ما حتتويه  روائع  ذكر 
لتغيرت  اليوم  دبي  لتري  تعيش  أن  ألسمهان 

رائعتها إلي ليالي األنس في دبي.
Al- حتت  عاملية  مدينة  اليوم  دبي  +تتصنف 

pha مع  مدن مثل باريس وشيكاغو وسيدني 
وسنغافورة.  وشنغهاي  كوجن  وهوجن  وطوكيو 
وتتجه بقوة نحو++ Alpha مثل نيويورك ولندن.

بها  دبي  عام ١٨٣٣ حيث إستقر  وتبدأ قصة 
حوالي ٨٠٠ شخص من قبيلة بني ياس بقيادة 
ظهرت  العشرين  القرن  بداية  ومع  مكتوم  ال 
من  ألف  عشرون  حوله  يعيش  كميناء  دبي 
مليون   ٢.٣ من  أكثر  يقطنها  واليوم  السكان 
املواطنني  - منهم حوالي ١٠٪ من  البشر  من 
وبسبب  العالم.  جنسيات  شتي  من   ٪9٠ و 

هذه التركيبة السكانية، وأيضا وبسبب األدب 
أي  يشعر  ال  مواطنيها  من  البالغة  واحلفاوة 
دبي  إمارة  وتنتمي  دبي.  في  باإلغتراب  إنسان 
إلي دولة اإلمارات العربية املتحدة  وهذه الدولة 
قد تأسست  في 2 ديسمبر 1971 من اإلمارات 
 - الشارقة   - دبي   - أبو ظبي   ( األتية  السبعة 
أم القيوين - عجمان - رأس اخليمة - الفجيرة 
واألمم  العربية  اجلامعة  في  وأصبحت عضوا   .)

املتحدة في نفس العام.
هوامش : قبل عام 1971 كانت معروفة باسم 
املتصالح  عمان  ساحل  أو  املتصاحلة  اإلمارات 
املتحدة  اململكة  بني  الهدنة  إلي  نسبة  وذلك 

والشيوخ العرب في القرن 19.
املساحة : 83,606 كم مربع.

عدد السكان : حوالي 9,5 مليون منهم 16,6 % 
فقط من املواطنني. والباقي من املغتربني.

العربي  اخلليج  علي  السعودية  شرق   : املوقع 
أي جنوب غرب أسيا ولها حدود مع السعودية 

وقطر وسلطنة عمان.
اجلو : معتدل في الشتاء حار جدا في الصيف.

العاصمة : أبو ظبي.
بنظام  رئاسي.  دستوري  إحتادي   : احلكم  نظام 

ملكي في تداول السلطة.
األمريكي  الدوالر   ( اإلماراتي  الدرهم   : العملة 

حوالي 3,65  من الدراهم . (

 650 حوالي   : السنوي  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
مليار دوالر.  نصيب الفرد من املواطنني

 أكثر من 67,000 دوالر سنويا.
العربية  املتحدة  لإلمارات   rank التصنيف 

كاألتي.:
١( املرتبة السابعة في اإلحتياطيات النفطية 
الثانية  فنزويال-  االولي   ( املؤكدة.  العاملية 
إيران  الرابعة  كندا-  الثالثة  السعودية- 

-اخلامسة العراق- السادسة الكويت(.
هوامش : مصر رقم ٢٨.

٢( أكبر اإلقتصاديات منوا في غرب أسيا.
٣( رقم ٢٨ من حيث أسعد  مكان للمعيشة 
املعيشة  ملستوي  تبعا  وذلك  العالم   في 
والنظام  اإلجتماعي  والتضامن  والدخل 

الصحي ... الخ
الثانية سويسرا    - الدامنارك  األولي   : هوامش 
إستراليا  -التاسعة  لكندا  السادسة  -املرتبة 

-الثالثة عشر الواليات املتحدة األمريكية.
بعد  والنظام  األمن  حيث  من   5 رقم   )4

سنغافورة وفنلندا والسويد والنرويج.
ومعجزة دبي أنه وبرغم قلة الثروات الطبيعية 
وذلك لكونها قطعة من  اجلو؛  وقسوة وحرارة 
الصحراء الغارقة  حتت الشمس احلارقة ؛ فقد 
وإرادة  صامدة  بعزمية  مكتوم  ال  عائلة  أمنت 
قاهرة أن اإلنسان يستطيع أن يفعل املستحيل 
لتغير واقعه. فسابقت بدبي  العالم وتخطته 
لتصنع منها -وكما سنري في األجزاء التالية 
املدن   األكثر جاذبية بني كل  باْذن اهلل-املدينة  
العاملية  والشركات  املالية  لإلستثمارات 
لتستقر هناك وجتعل من هذه املدينة األفضل 
للمعيشة واألكثر إمتاعا بني كل بلدان العالم 
والتي نباهي بها كل املدن وذلك لكونها مدينة 

عربية .

رالف  الكندي  العام  األمن  وزير  قال  يوسف:  املسيح  عبد 
تزايد  ملعاجلة موضوع  واشنطن  مع  أوتاوا ستتعاون  إن  غوديل 
غير  بطريقة  إليها  املتحدة  الواليات  من  اللجوء  تدفق طالبي 
ترامب مرسوما  الرئيس األمريكي  شرعية، خاصة بعد إصدار 
جديدا حول الهجرة. وأكد الوزير في الوقت ذاته أن أوتاوا ال تنوي 
زيادة القيود على الهجرة ألن األمر ال يشكل قلقا للسلطات 

الكندية.
وقال وزير األمن العام الكندي رالف غوديل خالل زيارة إلى بلدة 

إمييرسون في مقاطعة مانيتوبا، والتي اضطرت 
في األسابيع األخيرة للتعامل مع مسألة تدفق 
عشرات املهاجرين الفارين من الواليات املتحدة 
الذين يطلبون اللجوء في كندا، إنه وصل إلى 
هذه البلدة الصغيرة ليعاين على أرض الواقع 
استضافتهم  على  السكان  ويشكر  الوضع 

هؤالء املهاجرين.
»نحن  صحفي:  مؤمتر  خالل  غوديل  أوضح 
املتحدة  الواليات  مع  وثيق  تعاون  إلى  بحاجة 
التي تساهم  العوامل  نفهم كل  أن  أجل  من 
في هذه الهجرة، وقد أبلغنا األمريكيون أنهم 
املعلومات  كل  على  احلصول  بدورهم  يريدون 

التعاون  »سنواصل  وأضاف  الظاهرة.  هذه  أسباب«  وفهم 
بصورة وثيقة معهم من أجل التعامل مع هذا الوضع بأفضل 

طريقة ممكنة«.
قال غوديل إن كندا لن تشدد القيود على حدودها ملنع املهاجرين 
من العبور بشكل غير قانوني من الواليات املتحدة في أعقاب 
حملة الواليات املتحدة على الهجرة ألن األعداد ليست كبيرة 
إلى  تصل  لم  القضية  هذه  أن  وأكد  قلقا.  يسبب  بشكل 
مستوى يتطلب عرقلة تدفق السلع والناس عبر أطول حدود 
غير محصنة في العالم. وكانت السلطات الكندية قد أعلنت 
أن عدد املهاجرين الذين تقدموا بطلبات للجوء في كندا بعد 

عبورهم من الواليات املتحدة ارتفع منذ بداية العام.
كشفت وكالة خدمات احلدود الكندية أن نحو 4000 شخص 
تقدموا بطلبات في الفترة املمتدة من األول من يناير وحتى 21 
فبراير 2017 مقارنة بنحو 2500 شخص خالل نفس الفترة من 
العام املاضي. ويشمل هذا العدد القادمني عبر احلدود بطريقة 
غير شرعية والقادمني من الواليات املتحدة من املعابر احلدودية. 
وحتدى مئات األشخاص والسيما من أفريقيا والشرق األوسط 
ظروف الشتاء وساروا عبر احلدود ساعني للجوء. وتقول وكاالت 
دونالد  الرئيس  حملة  من  يفرون  إنهم  والالجئني  للمهاجرين 

ترامب على الهجرة.

ا.د. ناجي اسكندر

ليال األنس في دبي :

اجلزء األول : مقدمة عن دبي  »املعجزة البشرية » .. فهل يصبح محور تنمية قناة السويس دبي الثانية ؟

كندا: لن نشدد القيود علي احلدود أمام طالبي اللجوء القادمني من أمريكا
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ماذا يفعل الشيخ القاتل في املكتبات العامة في كندا؟

سبتمبر   22( الغزالي  محمد  الشيخ  هو 
-1917 9 مارس 1996( احد القادة التاريخيني 
جلماعة اإلخوان املسلمني، يعتبروه من اجملددين 
الكبار، لكنه في احلقيقة غير ذلك. هو، على 
سبيل املثال، الذي افتى بقتل املفكر املصري 
املسلم فرج فودة، تبرع بالذهاب الى احملكمة 
لكي يبرأ القتلة مؤكداً “إنهم قتلوا شخًصا 
للقتل”،  مستحق  وهو  ا،  ومرتدًّ الدم  مباح 
ذلك  فعلوا  أنهم  رأيه  في  القتلة  وكل خطأ 
بانفسهم، فهذا دور احلاكم، ولكنه تقاعس 
توجد  وال  واضاف:  فودة”،  قتل  في  واجبه  عن 
عقوبة في اإلسالم ملن يتجاوز احلاكم. . أي أنه 
يبرئهم من اجلرمية، فقد قاموا بدور احلكومة 

املتقاعسة.
هذا الشيخ القاتل كتبه موجودة في املكتبات 
العامة في كندا، مع كتب اخرى حترض على 
مثل  ألخرين  واإلرهاب  والعنف  الكراهية 
” لإلمام  و”رياض الصاحلني  القرضاوي  يوسف 

النووي، واخرين.
في  واحد  كتاب  يوجد  ال  الوقت  نفس  في 
الكندية  العاصمة  في  زرتها  التي  املكتبات 
والكراهية،  والعنف  اإلرهاب  ينتقد  أوتاوا 
وغير  مسلمني  ملفكرين  متوفرة  انها  رغم 

مسلمني.
ما معني هذا؟

اختيار هذه  أن هناك من يفضل  يعني  غالباً 
احدي  رفض  هو  ذلك  يؤكد  ما  رمبا  النوعية. 
من  كتابني  اهديهم  أن  العامة  املكتبات 
صدر  الذي  اإلخوان”  دولة  “زوال  هما  تأليفي، 

في مصر يناير 2013 اثناء فترة 
توضيح  وفيه  اإلخوان.  حكم 
السياسي  املشروع  خلطورة 
مصر  علي  لإلخوان  والديني 
يؤسسون  فهم  والعالم، 
ومن  استبدادية،  دينية  لدولة 
مشروع  استعادة  بعدها 
للسيطرة  اإلسالمي  اخلالفة 
الثاني  الكتاب  العالم.  على 
اإلخوان  خطايا  الطظ،  “حوار 

 ،  2010 عام  صدر  مصر”  حق  في  املسلمني 
مرشد  مع  اجريته  الذي  للحوار  توثيق  وفيه 
اإلخوان األسبق محمد مهدي عاكف، والذي 
قال فيه العبارة الشهيرة “طظ في مصر وأبو 
مصر وإللي في مصر” وكشف فيه بصراحة 
عن ايديولوجية اإلخوان الدينية والسياسية 
اخلطرة. وقد مت تهديدي وتكفيري في اعقاب 

نشر هذا احلوار.
إال  املكتبات  ادارة  من  اجابة  على  احصل  لم 
ملعرفة  منى  شديد  إحلاح  وبعد  شهور  بعد 
بالرفض  النهاية  في  الرد  وكان  حدث،  ماذا 
وكانت احلجة:إانها كتب ال تتوافق مع معايير 
املعايير  فهل  كندا!!  في  العامة  املكتبات 
الكندية ترحب بكتب تدعم اإلرهاب وكراهية 
الكراهية  تنتقد  بكتب  تسمح  وال  الغرب 

واإلرهاب؟!!
من الصعب أن يكون هذا مت بشكل عشوائي. 
بشكل  جنحوا  اسالميني  هناك  الغالب  في 
تختار  التي  اللجنة  الي  التسرب  في  اخر  أو 

يتبنون  الغالب  وفي  الكتب، 
هذا اخلطاب اإلرهابي ويسعون 

لنشره.
تصنع  أن  ميكن  الكتب  هل 

ارهاب؟
اإلسالمية  احلالة  في  اإلجابة 

هي :نعم، بكل تأكيد.
أن  ميكن  كثيرة  كتب  هناك 
حترض  املكتبات  في  تتوافر 
كتاب  مثل  العنف،  على 
الشيوعية،  قادة  بعض  أو  لهتلر  “كفاحي” 
للغرب،  اإلستعمارية  للفترة  تروج  كتب  أو 
حترض  اسالمية  غير  دينية  كتب  حتى  أو 
الى  تنتقل  ال  لكنها جميعاً  الكراهية.  على 
الواقع، ال تتحول الى رصاص ودماء. السبب أن 
البشرية جتاوزتها، وقررت أنها ماضي وانتهى، 
بل واعتذرت عن كثير من هذه اجلرائم، مثلما 
جرائم  عن  اإلعتذار  املثال  سبيل  على  حدث 
احلكومة  بل  اليهود،  ضد  الهولوكست  مثل 
املسلمني  اعتذرت عن جرائم طرد  األسبانية 
من األندلس في الى خارج اسبانيا، رغم انهم 

احفاد الغزاة العرب.
في احلالة اإلسالمية األمر مختلف، فاملاضي 
وفاعالً  زال قائماً  بافكاره وتاريخه الدموي ما 
األرث  له. هذا  واحياناً صانع  للواقع،  ومحركاً 
اإلسالمية  الثقافة  تتجاوزه  لم  الثقيل 
انساني  تفسير  ينتشر  فلم  السائدة. 
للنصوص التي حترض على الكراهية واإلرهاب. 
مت  التي  اجلرائم  عن  املسلمون  يعتذر  ولم 
وشكلوا  العالم  اجتاحوا  عندما  ارتكابها 
هو  العكس  بل  استعمارية.  امبراطورية 
احلقبة  بهذه  شديد  فخر  فهناك  الصحيح، 
اإلستعمارية، وهناك متسك بالتفسيرات غير 

اإلنسانية للنصوص ولألحاديث.
ما  حرفياً  تطبق  داعش  املثال  سبيل  على 
الديني  والتاريخ  النصوص  في  موجود  هو 
للمسلمني. تريد استعادة الوجه اإلستعماري 
حرفياً  تطبق  اإلسالمية،  لإلمبراطورية 
العنف  علي  مباشرة  حترض  التي  النصوص 
الثقافة  ابنة  هي  داعش  تأويل.  اعادة  بدون 
في  املنتشرة  التقليدية  السنية  اإلسالمية 

العالم.
وجود هذه الكتب في املكتبات العامة املولة 
أنها  شرعية  مينحها  الضرائب  دافعي  من 
تعترف  كندا  دولة  وأن  اإلسالم،  متثل  بالفعل 
للنسخة  رسمي  دعم  يعني  هذا  حتتويه.  مبا 
النسخ  كل  واستبعاد  اإلسالم  من  اإلرهابية 
والغرب  كندا  أن  يبدو  لألسف  اإلنسانية. 
كل  في  الدموية  اإلرهاب  منتجات  يطاردون 
اإلرهاب  مصانع  يغلقون  ال  لكنهم  مكان، 
املكتبات  في  فقط  ليست  هي  بالدهم.  في 
من  كثير  مكتبات  في  ايضاً  لكن  العامة، 
املساجد وخطب كثير من األئمة وفي مناهج 
في  وبالطبع  اإلسالمية،  املدارس  من  كثير 
عليها  يسيطر  التي  املؤسسات  من  كثير 

اإلسالميني.
ملاذا كتاب الغزالي يدعم اإلرهاب؟

افكار  مثل  مثلها  الغزالي  محمد  افكار 
في  درس  هي  املسلمني  اإلخوان  جماعة 
يعتبر  هو  اإلرهابي.  املسلم  صناعة  كيفية 
التي  األراضي  جميع  هي  السالم  دار  أن 

)ص(،  محمد  برسالة  املؤمنون  يعمرها 
العاملون بكتابه وسنته، املنفذون لشرائعه، 
احلرب  بدار  املقصود   . لوائه  حتت  واملنضمون 
الكافرون  يقطنها  التي  األراضي  جميع 
املعترضون  لها،  اخملاصمون  الرسالة،  بهذه 

لدعوتها)3(.
يضيف من القرآن الكرمي قال تعالى: ) فليقاتل 
الدنيا  احلياة  يشترون  من  اهلل  سبيل  في 
فيقتل  اهلل  سبيل  في  يقاتل  ومن  باألخرة 
النساء  عظيما(  اجرا  نؤتيه  سوف  يغلب  أو 
٧4. أي أن من يقتل الكفار سواء انتصر أم ال 
سيحصل على اجر عظيم هو اجلنة )4(.هذا 
معناه أن املسلم الكندي أو الغربي يعيش في 
ارض األعداء وليس في وطنه ، وعليه عندما 
املواطنيني  أي  الكفار،  محاربة  يستطيع 

الكنديني والغربيني.
كراهية الغرب وطبعاً كندا

يقول الغزالي : إن اإلستعمار العاملي ) الغربي( 
لإلسالم،  العميقة  كراهيته  يوماً  ينس  لم 
توهني  )9٨(.بعد  وأده  في  الهائلة  ورغبته 
العثمانية(  التركية  اخلالفة  )يقصد  اخلالفة 
وانتقاص اطرافها، وجهت اليها ضربة قاتلة 
في اعقاب احلرب العاملية اإلولى طوت رايتها، 
في  لإلسالم  الرسمي  الوجود  على  وقضت 
الدولي. واخلالفة بني املسلمني متثل –  امليدان 
كما قلنا- أبوة روحية وثقافية مهيبة، وترمز 
واستمساكهم  لدينهم،  املسلمني  والء  الي 

بوحدتهم الكبرى واخوتهم العامة )5(.
يضيف: القوانني الوضعية جلبها اإلستعمار 
عسكريا  مهزومة  امة  إلقتياد  الغربي 
األمة  لوجه  املتعمد  للتشويه  وسياسيا، 
اإلسالمية، أو مسخ حقيقي لكيانها الروحي 
والعقلي، والهدف هو األتيان على اإلسالم من 

القواعد)6(.
والغربي  الكندي  املسلم  يكره  أن  طبيعي 
بلده التي يعيش فيها، وينتمي الى كيان اخر 
أن يسعى  الديني  وواجبه  وهمي هو اخلالفة، 

لبنائها على انقاض احلضارة الغربية.
: في الغرب معظم الكتب العربية  اخلالصة 
كان  واذا  التطرف،  على  حترض  اإلسالم  عن 
النوعية  هذه  حظر  يرفض  سوف  من  هناك 
من  هناك  ان  اظن  ال  األقل  فعلى  اخلطرة، 
اسالمية  عربية  كتب  وجود  يرفض  سوف 
ملفكرين  واإلرهاب  والكراهية  العنف  ترفض 

ومجددين مسلمني.
________________________________________

الغزايل  ت�أليف دكتور حممد  الإ�سالم  �سوؤال يف  “ م�ئة  -3 كت�ب 
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تعيني املصرية »دينا حبيب« مساعدة ملستشار األمن القومي األميركي

أربع معلومات شخصية عن املسئولة املصرية الهامة بالبيت األبيض

آر  إتش  اجلنرال  األمريكي  القومي  األمن  مستشار  أصدر 
ماكماستر، قراراً بتعيني األمريكية من أصل مصري، »دينا حبيب 
العالقات  رجل  من  حبيب  دينا  وتزوجت  له.  مساعد  أول  باول«، 
كمساعدة  عملها  بعد  لقبه،  وأخذت  باول  ريتشارد  العامة 
بوش  جورج  عهد  في  رايس  كوندليزا  السابقة  اخلارجية  لوزيرة 
االبن. ومن أهم مهام باول في منصبها اجلديد، توليها مسؤولية 
اإلشراف على االستراتيجية والتنسيق بني األجهزة الدبلوماسية 

والعسكرية واالستخباراتية األمريكية.
مستشار  مساعد  على  اتخاذها،  الواجب  القرارات  معظم  ومتر 
األمن القومي، قبل أن تصل إلى وزير اخلارجية أو وزير الدفاع ومن 

اللغة  تتحدث  أنها  عنها  ومعروف  في شركة جولدمان ساكس،  باول كمديرة  وعملت  الرئيس.  إلى  ثم 
العربية بطالقة، وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب استعان مبشورتها في شؤون اقتصادية.

ونشر موقع أمريكي خمسة معلومات شخصية للمسئولة املصرية في البيت األبيض :
١ - حتب األعمال اخليرية، فـ دينا حبيب كانت تعمل مبؤسسة جولدمان ساكس البنكية، مكثفة جهودها 
في العمل بالشركة على األعمال اخليرية، حيث أشرفت على مبادرة في عام ٢٠٠٨ بهدف دعم ١٠ االف 

إمرأة تعليميا.
٢ - تولت مناصب كبرى في سن صغير، فبالرغم من صغر سنها وانشغالها بعالم االقتصاد اثناء عملها 
رئاسة  تولي  من  تكوين خلفية سياسية مكنتها  استطاعت  ان حبيب  اال  بنك جولدمان ساكس،  في 

مكتب الرئيس األسبق جورج بوش وهي في التاسعة والعشرين من عمرها.
٣ - بدأت من الصفر، فقد انتقلت مع اهلها في سن الرابعة إلى مدينة داالس األمريكية، حيث عمل والدها 
كسائق ثم امتلك محل بقالة، ولم تكن تعرف اإلجنليزية متاما وكان ذلك أحد أسباب حزنها أن لم يكن 

أحدا يفهم اللغة التي تتحدثها في املدرسة.
4 - شخصية محبوبة من اجلمهوريني والدميوقراطيني على حد سواء.

البابا فرنسيس يزور مصر الشهر القادم

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيزور القاهرة يومي ٢٨ و٢9 أبريل القادم، وقالت الرئاسة املصرية إن 
وإمام  الثاني  تواضروس  والبابا  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مع  اجتماعات  زيارته  خالل  سيعقد  البابا 
اجلامع األزهر الشيخ أحمد الطيب. ومن املقرر أن يعقد اجتماع البابا فرنسيس مع البابا تواضروس في 

الكاتدرائية املرقسية باألنبا رويس بالعباسية، على أن يتوجه أيضا إلى الكنيسة الكاثوليكية.
املرتقبة »مهمة وستساهم في  الزيارة  القاهرة تعتبر  بأن  الرئاسة عالء يوسف  املتحدث باسم   وصرح 

تعزيز رسالة السالم وروح التسامح واحلوار بني كل األديان، وفي نبذ خطاب اإلرهاب والتعصب

ترامب: اندماج املسلمني في احلضارة الغربية غاية في الصعوبة

اندماج املسلمني  أنه سوف يتعذر   ،»Fox News« بثته ترامب في حديث  دونالد  الرئيس األمريكي  اعتبر 
وأضاف  املتحدة.  للواليات  املسلمني  الكثير من  رغم حب  أوروبا،  مبا تشهده  الغربية، مذّكرا  في احلضارة 
ترامب، »أن ما تشهده أملانيا والسويد وبروكسل وغيرها من بقاع العالم، يشير إلى تعذر هذه العملية«، 
أنه أعقب تصريح  إلى  التعاطي بأكبر قدر من اجلدية مع هذه القضية. جتدر اإلشارة  مشدداً على نيته 
ترامب حول اندماج املسلمني في الغرب، صدور قرار عن احملكمة الفدرالية في هاواي، والذي قضى بحظر 
إلى  عامة  الالجئني  دخول  بتعليق  واخلاص  املعدلة.  بصيغته  للهجرة  األمريكي  الرئيس  مبرسوم  العمل 
الواليات املتحدة ألربعة أشهر، وحظر دخول الالجئني السوريني إلى بالده ألجل غير مسمي ، وتعليق منح 
التأشيرة األمريكية ملواطني سبعة بلدان، ووصف ترامب قرار احملكمة بـ«اخلبر السيء واحملزن«، وأكد خالل 
جتمع حاشد ألنصاره في ناشفيل، أن مرسومه املعدل والذي كان من املنتظر دخوله حيز التنفيذ »نسخة 
الوراء واملضي قدما في  إلى  العودة  أنه يتوجب علينا  مخففة« عن املرسوم بصيغته األولى، وقال: »أرى 

طريقنا حتى النهاية، وهو ما كنت أريده منذ البداية«
وقد كشف استطالع للرأي أجرته وكالة »رويترز« لألنباء بالتعاون مع مؤسسة »إيبسوس« اإلحصائية أن 
زهاء خمسني في املئة من األمريكيني يؤيدون قرار رئيسهم بصدد تعليق استقبال الالجئني، فيما أوقفت 
احملاكم األمريكية اخملتصة تنفيذ قرارات ترامب للهجرة، األمر الذي حمل إدارته على بحث سبل إصدار أوامر 

تنفيذية بديلة تفيد في االلتفاف على القضاء وتطبيق مراسيمه بال قيود.

السيسي يزور واشنطن إبريل املقبل بدعوة من ترامب

باول  السيسى  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  يقوم 
في  األمريكية  املتحدة  الواليات  إلي  رسمية   زيارة 
رسمية  زيارة  أول  وهي  املقبل،  ابريل  من  الثالث 
تنصيبه  منذ  واشنطن  إلى  السيسى  للرئيس 

رئيسا للجمهورية
دونالد  األمريكي  الرئيس  لدعوة  تلبية  الزيارة  تأتى 
ترامب ، حيث من املقرر أن يجري الرئيسان مباحثات 
الثنائية،  العالقات  لتعزيز  األبيض،  بالبيت  مهمة 

والتشاور فيما يتعلق باألوضاع اإلقليمية والدولية
الواليات  إلى  السيسى  الرئيس  زيارات  واقتصرت 

املتحدة خالل الثالث سنوات املاضية، علي نيويورك، حلضور اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة فقط
املصري  الرئيس  قام  عندما  ١٣عام  منذ  االمريكية  املتحدة  الواليات  الي  لرئيس مصري  زيارة  اخر  وكانت 

السابق حسني مبارك بزيارة العاصمة االمريكية واشنطن عام ٢٠٠4.

 أردوغان يطالب اجلاليات التركية في أوربا 

بإجناب خمسة أطفال وميركل حتذره من تصريحاته

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان األتراك املقيمني في أوروبا 
على إجناب خمسة أطفال، وخاطب اجلاليات التركية هناك التي 
»من  أردوغان:  وقال  أوروبا«.  مستقبل  »أنتم  قائال:  باملاليني  تعد 
أوالدكم  عّلموا  أوروبا.  في  وأخواتي  وألخواني  ملواطنيَّ  أقول  هنا 
في أفضل املدارس، احرصوا على أن تعيش عائالتكم في أفضل 
األحياء، قودوا أفضل السيارات، اقطنوا أفضل البيوت«. وأضاف 
أوروبا«.  مستقبل  فأنتم  ثالثة،  وليس  أطفال  خمسة  »أجنبوا 
جنوب  في  اسكيشهر  مدينة  في  تلفزيوني  خطاب  في  وتابع 

إسطنبول: »هذا هو الرد األفضل على الوقاحة والعدائية واألخطاء التي ارتكبت بحقكم«.
وكان أردوغان قد وصف أملانيا بالدول النازية عقب قيامها مبنع عقد فعاليات إلقناع األتراك هناك بالتصويت 

بـ »نعم« على التعديالت الدستورية التي حتول نظام احلكم بني يد أردوغان. 
ومن جانبها حذرت املستشارة األملانية أجنيال ميركل الرئيس التركي من االستمرار في حملته الشعواء 
التركي في تصريحاته املستفزه بشأن بالدها،  الرئيس  إنه في حالة استمرار  ضد بالدها. وقالت ميركل 

سيتم منع املزيد من الساسة األتراك من عقد فعاليات داخل بالدها. 

إستطالع راي: نصف الكنديني يرغبون فى ترحيل املهاجرين املتسللني

أوضح استطالع للرأى أجرته مؤسسة »إبسوس« أن نحو نصف الكنديني يرغبون فى ترحيل املتسللني 
الذين عبروا احلدود إلى كندا من الواليات املتحدة بطريقة غير مشروعة كما يعارض عدد مشابه كيفية 

تعامل رئيس الوزراء جاسنت ترودو مع تدفق الالجئني.
وقال أربعة من بني كل عشرة مت استطالع رأيهم إن املهاجرين الذين يعبرون احلدود ميكن أن يجعلوا كندا 

»أقل أماناً« مما يسلط الضوء على اجملازفة السياسية احملتملة حلكومة ترودو الليبرالية
وأصبح تدفق املئات من طالبى اللجوء من أصول شرق أوسطية من الواليات املتحدة فى الشهور األخيرة 
قضية مثيرة للخالف فى كندا، وكان هناك دعم حزبى لزيادة معدالت الهجرة بشكل قانونى فى كندا منذ 

عقود إال أن ترودو يتعرض لضغط بسبب تدفق املهاجرين بشكل غير مشروع.
ويتم سؤاله كل مرة يظهر فيها أمام البرملان من معارضيه من اليسار الذين يريدون السماح ملزيد من 

طالبى اللجوء دخول البالد ومنتقديه من اليمني الذين يقولون إن املهاجرين ميثلون خطرا أمنياً محتمالً
وأوضح االستطالع أن الكنديني يشعرون بالقلق مثل األمريكيني من الهجرة غير املشروعة. وقال نحو 4٨ 

باملئة من الكنديني إنهم يدعمون »التوسع فى ترحيل من يعيشون فى كندا بشكل غير قانونى.
وردا على سؤال عن تدفق املهاجرين فى اآلونة األخيرة عبر احلدود من الواليات املتحدة قالت نفس نسبة 
الثمانية واألربعني باملئة إنه يجب أن تُعيد كندا هؤالء املهاجرين إلى الواليات املتحدة. وقال ٣٦ باملئة إن 

كندا يجب أن تقبل هؤالء املهاجرين وتسمح لهم بالسعى لطلب وضع الجئ
الرجال  بني  أقوى  كان  غير مشروع  احلدود بشكل  يعبرون  من  ترحيل  دعم ضرورة  أن  االستطالع  وأوضح 

والبالغني غير احلاصلني على درجة جامعية وكبار السن وأصحاب الدخول املرتفعة. 
 

اإلطاحة بعيسى حياتو من على رأس االحتاد االفريقي لكرة القدم بعد 29 عام

فجر أحمد أحمد رئيس احتاد مدغشقر لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالكاميروني 
لم  عاما   ٢9 به على مدى  الذي ظل محتفظا  »كاف«  اإلفريقي  االحتاد  رئاسة  عيسى حياتو من مقعد 
يستطع خاللهم أحد اإلطاحة به. وأصبح أحمد أحمد من مدغشقر الرئيس اجلديد لالحتاد اإلفريقي لكرة 
القدم )كاف(. وتفوق أحمد في االنتخابات التي جرت خالل الكوجنرس االستثنائي للكاف املنعقد في أديس 

أبابا على الكاميروني عيسى حياتو. وحصل احمد على ٣4 صوتا مقابل ٢٠ صوتا حلياتو.
كرة  فـ   ، العمل  من  سنوات  بعد  حتقيقها  مت  ونتيجة  املذاق  حلو  انتصار  »إنه   : الفوز  بعد  أحمد  وقال 
القدم اإلفريقية ال ميكن إدارتها من خالل قطاع الطرق«. وأضاف »سوف أُعيد تنظيم القطاع املالي في 
الكاف لكي يكون متاحا لكل القطاعات واملناطق. وسوف يذهب خمسة ماليني دوالر، أو 5٠ في املائة من 

العائدات من الفيفا إلى االحتادات األفريقية

اسكتلندا ستطلب إجراء استفتاء ثان على استقاللها عن بريطانيا

أنها ستطلب السماح رسميا اإلذن بإجراء  أكدت زعيمة احلزب القومي االسكتلندي، نيكوال ستيرجن، 
استفتاء ثان بشأن استقالل اسكتلندا عن بريطانيا لـ«حماية مصالح اسكتلندا وبخاصة مع تصويت 
البريطانيني لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي. وقالت ستيرجن إنها تريد إجراء االستقالل في الفترة ما بني 
خريف ٢٠١٨ وربيع ٢٠١9 ، وأضافت زعيمة احلزب القومي أنها ستطلب من البرملان االسكتلندي أن يسمح 
لها بطلب تطبيق »البند ٣٠« من البرملان البريطاني في ويستمنستر ، وستسمح هذه اخلطوة لو متت 
املوافقة عليها بإجراء استفتاء جديد ملزم قانونا على استقالل اسكتلندا عن اململكة املتحدة. وقالت 
ستيرجن إن الشعب االسكتلندي »يجب أن يُتاح له االختيار ما بني اخلروج الصعب من االحتاد األوروبي أو 
أن تصبح دولة مستقلة ، ونشر البرملان االسكتلندي اقتراحات قال إن من شأنها أن تسمح السكتلندا أن 
تبقى عضوا في السوق األوروبية املوحدة حتى لو انسحبت أجزاء أخرى في بريطانيا، وقالت رئيسة الوزراء 

البريطاني، تيريزا ماي، إنها ستوافق على هذه االقتراحات
 لكن زعيمة احلزب القومي السكوتلندي قالت إن احلكومة البريطانية »لم تتحرك قيد أمنلة سعيا حملاولة 
التوصل إلى حل وسط واالتفاق« منذ إجراء االستفتاء على خروج لندن من االحتاد األوروبي، لكن اسكتلندا 
صوتت بأغلبية ٦٢٪ مقابل معارضة ٣٨٪ على البقاء في االحتاد األوروبي علما بأن باقي اململكة املتحدة 
من مشروع  النهائية  املراحل  تستكمل  أن  ويُتوقع  األوروبي.  االحتاد  من  االنسحاب  لصالح  صوتت ككل 

قانون االنسحاب من االحتاد األوروبي في البرملان البريطاني في وقت الحق االثنني
 وستسمح هذه اخلطوة لرئيسة الوزراء أن تفعل املادة 5٠ من اتفاقية لشبونة والتي تعني بدء إجراءات 

اخلروج من االحتاد األوروبي بشكل رسمي.
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 تعددت املذاهب والِنَحل؛ واختلف اتباع الدين الواحد فيما بينهم فألفوا 
الواحد.  النص  تناول  في  اختالفهم  عن  نشأت  وفرق  ومذاهب  شيعاً 
فخرج عن املسيحية - على سبيل املثال- طوائف املرمييني وشهود يهوة 

واملورمون وغيرهم. 
من  بينها  ملا  صحيحة  واملذاهب  االراء  كل  تكون  ان  املنطق  من  وليس 

تتناقض  ان  ينبغي  وال  اهلل  من  والوحي  اهلل  من  فالعقل  العقل.  يناقض  وبعضها  وتناقض.  تضارب 
االلهيات: ال ما هو من ُصنعه، وال ما هو من وحييه. فالعقل ليس صنيعة الشيطان. وليس هو مثل احلذاء 
الذي يخلعه االنسان قبل الولوج الى بيت العبادة، كما وصفه احد الفهماء. وليس هو احلمار الذي يتركه 
الراكب على باب البيت كما وصفه اخر. بل انه اسمى من ذلك بكثير. وقد امتدح السيد املسيح شاباً 
ألنه » أجاب بعقل »)مر١٢(. فاالنسان كائن حي عاقل. وبدون العقل ال يكون االنسان انساناً، واذا فقد 
عقله، فقل عنه ما شئت. وهو الوسيلة الوحيدة لتلقي الوحي. وهو مصدر التكليف، فبدونه ال يثاب 

االنسان وال يعاب. 
   ولذلك فإنه ليس من العقل وال من العدل ان يلجأ الداعي الى غيبيات، ان يفرضها على الناس بالعافية: 
اما ان يقبلوا ملته واما ان ميوتوا او يعيشوا حتت وطأته! وامنا تُنشر الدعوة باالقناع. وهو املبدأ الذي تعامل 
اهلل به مع الناس. فعندما دعا موسى، قدم له برهاناً يثبت الهيته وذلك من خالل جتليه له بطريقة غير 
نار تشتعل في شجرة، والشجرة ال حتترق... وملا اقتنع موسى بامر  مألوفة، وخارقة لناموس الطبيعة: 
الدعوة االلهية وقبل الرسالة السماوية، لم يكتفي بقناعته الشخصية القناع الرعية. الن االخرين لم 
يختبروا الوحي مثله، ولم يروا ما رأت عيناه، ولم يسمعوا ما سمعت اذناه. ولذلك خاطب اهلل قائال: » ال 
يصدقونني وال يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب » )خر١:4(. وفي قوله هذا رمبا نلمح شيئا 
من الشك يتسلل الى كليم اهلل. ومع ذلك لم ينتهره اخلالق، النه يعلم طبيعة جبلته وحدود العقل 
الذي خلقه. وموسى يحتاج الى برهان يقنع به الناس مثلما اقتنع هو من خالل جتربة حسية ملموسة. 
وعندئذ قدم له الرب برهانا عمليا واضحا ومباشرا، وهو التأثير في ناموس الطبيعة من خالل التغير الذي 
احدثه- بقدرته - في يد كليمه، وكذلك حتويل العصا اجلامدة الى حية قانتة. وقال له افعل ذلك امام 

اخيك وشعبك وامام فرعون وشعبه.. ومن هنا كان التكليف، ومن هنا بات اخملالف اهال للعقاب.  
    وعلى ذات املنوال، قدم السيد املسيح للناس البراهني الدالة على صدق دعوته من خالل املعجزات 
الباهرة والتعاليم السامية، والقدوة احلسنة، ولذلك فمن رأى بعينيه وسمع باذنيه فال عذر له لذلك قال 
عمن رفضوه » لو لم اكن قد عملت بينهم اعماال لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطية » )يو١5(. 

ومع ذلك لم يعاقبهم في الدنيا، بل ترك باب التوبة مفتوحا امامهم على مصراعيه.
 وقبل ارساله للتالميذ، لم يكتفي مبا شاهدوه ومبا سمعوه وآمنوا هم به؛ بل انه امدهم مبا يقنع غير 
املؤمنني بصدق دعوة املبشرين، فقال لهم: » اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتى اخرجوا شياطني 
مجانا اخذمت مجانا اعطوا«)مت١٠(. وكان ملا رجعوا من الكرازة فرحني وقالوا له » يا رب حتى الشياطني 
تخضع لنا باسمك ». انه عرفهم ان عمل املعجزات ليس الهدف؛ بل مجرد وسيلة لقبول االميان؛ واما 
الهدف احلقيقي فهو خالص النفوس واحلظوة مبلكوت السموات. ولذلك قال لهم » ال تفرحوا بهذا ان 

االرواح تخضع لكم بل افرحوا باحلري ان اسماءكم كتبت في السماوات » )لو١٠(. 
   ولم تنتهي املسألة عند قبول االميان، وامنا تبدأ مرحلة اخرى هي مرحلة اجلهاد ضد الشيطان وضد 
النفس. ولذلك كان من الضروري امدادهم باالسلحة الالزمة للحروب الروحية. ولم يكن سيف بطرس 
اهال لها ولذلك طلب منه ان يرده الى غمده عندما استله للدفاع عنه ضد الطغاة والباغني. الن التالميذ 
العالم قدميه وحديثه  التي استعملتها جيوش  الى اسلحة غير تقليدية ليست كتلك  كانوا بحاجة 
داخل  زرعه من شرور  وما  الشيطان  كانت حربهم ضد  وامنا  البشر.  على جثث  مادية  اطماع  لتحقيق 
الذي  الشيطان  هو  والعدو  انقاذها.  يتعني  التي  الضحية  هو  بل  العدو  هو  االنسان  يكن  لم  االنسان. 
استولى عليه وجعل حياته جحيماً بني سوط اللذة وسطوة املوت. لم تكن حربهم ضد االنسان بل من 
اجل االنسان النقاذه من اآلثام التي دخلت اليه وتأصلت فيه، وجعلته يقتل وينهب ويسبي ويغتصب. في 
احلروب التقليدية يقتل احملاربون اعداءهم؛ اما رسالة التالميذ فكانت لتحقيق املصاحلة بني اهلل والناس، 

وبني الناس وبعضهم.
   وقد كانوا في حاجة الى اسلحة روحية وبراهني عقلية ومادية. اما االسلحة الروحية فقد اشار اليها 
القديس بولس في قوله للمؤمنني » البسوا سالح اهلل الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. 
.. فاثبتوا ممنطقني احقاءكم باحلق والبسني درع البر... حاملني فوق الكل  فان مصارعتنا ليست مع دم 
ترس االميان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير امللتهبة. وخذوا خوذة اخلالص وسيف الروح 

الذي هو كلمة اهلل »)اف ٦(. 
    واما البراهني العقلية فقد ظهرت بأجلى بيان في خطاب الوحي على لسان البشيرين للشعوب نزوالً 
على طريقة تفكيرهم. فخاطب بولس أهل الفلسفة باحلجج البينات. وحتدث متى الى اليهود ابتداءاً من 

امتام النبؤات؛ وقدم مرقس املسيح للرومان انطالقاً من سلطانه في صنع االيات. 
  واما البراهني املادية فلم تعتمد على التسلط على الناس حتت تهديد السالح، الن االسلحة تستعمل 
الرهاب وقتل وايذاء وتعذيب االصحاء؛ اما ادوات الرسل فكانت لبعث املوتى والبراء املرضى ولتفتيح عيون 
االكفاء. فلم يكن هدفهم ان يقتلوا البعض فيخاف ويستسلم الباقون، بل ان يقيموا االموات ويشفوا 
وال  وال فضة  ذهبا  تقتنوا  ال   « اي شئ:  السمائية عن  النعمة  اغنتهم  وقد  املبصرون.  فيؤمن  االمراض 
نحاسا في مناطقكم. وال مزودا للطريق وال ثوبني وال احذية وال عصا ..  وحني تدخلون البيت سلموا عليه. 
فان كان البيت مستحقا فليات سالمكم عليه.. ومن ال يقبلكم وال يسمع كالمكم فاخرجوا خارجا من 
ذلك البيت او من تلك املدينة وانفضوا غبار ارجلكم ... ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب .. فال تهتموا 
كيف او مبا تتكلمون النكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به .. وال تخافوا من الذين يقتلون اجلسد 

ولكن النفس ال يقدرون ان يقتلوها .. »)مت١٠(.
الى  حاجة  دون  قالئل.  افراد  وهم  للعالم  الرسالة  نشروا  فقد  الظاهر،  ضعفهم  من  الرغم  وعلى      
االسلحة املادية. وهو في حد ذاته دليل الهية الدعوة وصحتها. لو كانوا يدعون الى باطل الستعانوا على 
نشره بالعنف او بالسفسطة. وهي امور جتافي العقل وتنافي الصحيح من النقل. والن ما يقوم على 
باطل يكون باطال بالضرورة. فضال عن ان اهلل ليس بعاجز عن ان ميد ادعيائه بالوسائل التي ال تتنافى مع 

عدله ورحمته وقدرته في ابالغ رسالة السماء. 

باالقناع !
 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

رؤيتك   عند  األوقات  من  وقت  فى  شعرت  هل 
تتجول  و  بداخلها  تتدخل  ان  تريد  انك  للوحه 
فى عاملها وتصبح جزء من احداثها ؟ وهل مره 
راودك األحساس بأن اللوحه بتنقلك لعالم اخر 
تعيشه؟   الذى  عاملك  عن  بعيد  وساحر  خالب 
الشخصى  تصورى  فى   ، املسحور  الواقع  انه 
جميله  وألوان   ورقة   مجرد   ليس  الرسم  أن 
فقط ، فهو أسلوب أبداعى و  خصوصاً إذا ما 
أو  مثير  تعبر عن حدث  الرسومات  تلك  كانت 

رسومات على غير املعتاد.
 robونحن هنا بصدد احلديث عن الفنان الكندى
Gonsalves وأسلوبه املميز والرائع فى التعبير 
عن لوحاته ، فقد متيزت أعماله بأسلوب اخلداع 
البصري في قدرتها على حتدي عقل  اإلنسان 
النظر  ميكن  أنه  جتد  حيث  الصورة،  لتحليل 
لها بأكثر من منظور، وقد قام الرسام الكندي 
rob Gonsalves برسم صور خداع بصري من 
شأنها أن تتحداك عزيزى القارئ ، فهو يعرض  
قصة  وليست   , قصتني  هيئة  على  رسوماته 
، فهى  املتعارف عليها  اللوحات   واحدة ككل 
حتوى قصتني حلدثني لن تستطيع أن تعرف ما 
هو احلدث األساسى الذى تتحدث عنه اللوحات 
نظراً ألن الرسام استخدم اسلوبه الرائع بكل 

احترافية وهذا هو التحدى الذى قد أشرت إليه 
سابقاً. 

األولى  للوهلة  إليها  النظر  عند  واللوحه 
تتخيلها صورة  واحدة ولكن عند تدقيق النظر 
إليها تصدم من أن نظرتك األولى على اللوحة 
لم تكن فى محلها وأن الصورة اختلفت كلياً 
  rob Gonsalves براعة  بسبب  محتواها  فى 
التى  الفنية  اللوحات  مجموعة  رسمها  فى 

قام برسمها  استندت 
اخلصب  خياله  الى 
وقدرته على االبداع  إلى 
اللسمات  بعض  جانب 

الفنية التى قام بإدخالها الي اللوحات لتشعر 
وتتنفس  باحلياة  تنبض  انها  تشاهدها  وانت 
في   rob Gonsalvesالفنان ولد   كاألحياء. 
تورنتو بكندا في العام ١959، و بدأ الرسم وهو 
بدأ  تعليمه  أنهى  ان  وبعد  سنه   ١٢ سن  فى 
النجاح  وبعد  املسارح  فى  كمصمم  العمل 

واحتراف  كمهنه  الرسم  بدأ  حققه  الذى 
بالذكر  واجلدير   ، ونال شهره واسعه فى كندا 
الثقافية  الفئات   إعجاب كل  تنال  أعماله  ان 

واجلاليات اخملتلفه بكندا .
حتف  يضم  الذي  و   األخير  معرضه  ويعتبر  
فنيه كما اشاد به املعجبني من احلضور وأطلق 
عليه اسم “الواقعية السحرية”، فهذا األسم 
الذي هو محاولة  على حد قوله يصف عمله 
ان املستحيل  اللذين يعتقدون  البشر  لتمثيل 
وان  الواقع  أرض  على  للتنفيذ  قابل  غير  شئ 
نافذه جديده على  بالنسبه له يفتح  التخيل 

عالم جديد من االبداع . 
تدعونا    rob Gonsalvesرسوماتالفنان ان   
عزيزى القارئ إلى الوصول إلى ما خلف الواقع 
والتصديق مبا هو مستحيل فهو يتالعب بصور 
..يدمج  اخليال  من  فناً  ليجعها  الواقع  من 
واقعاً عادياً مع عالم من االبداع الغير متناهي 
آخر  عالم  إلى  ومنه  جديد  عالم  الى  تأخذك 
إطالق  و  النظر  عند  التدقيق  فقط  عليك  و 
واعطى  اللوحه  مع  لتعيش  خليالك  العنان 
عقلك فرصه للتفكير خارج احلدود واستمتع 

rob Gonsalves مع ابداع الرسام الكندى

الواقع املسحور        
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

مجلس إدارة و أسرة حترير »جود نيوز« 
يقدمون 

خالص العزاء 
للمهندس / أشرف مسيحه

واملهندسة / نيفني ناعوم
في إنتقال 

الوالد الفاضل / د. ناجي ناعوم 
خالص العزاء لكل األسرة واحملبني في كندا ومصر
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يحررها سمير اسكندر 

لكل سؤال رياضي جواب
ما هو التسلل في كرة القدم؟ وما هي عقوبته؟

   يعتبر الالعب متسلالً إذا كان أقرب خلط مرمى خصمه من الكرة في اللحظة التي تلعب فيه إال:
أ ـ إذا كان في نصف امللعب اخلاص به.

ب ـ إذا تواجد خصمان له، أقرب خلط مرماهما منه.
ج ـ إذا كان آخر العب ملس الكرة أو لعبها من اخلصوم.

د ـ إذا وصلته الكرة مباشرة من ضربة مرمى، أو ضربة ركنية أو رمية متاس أو عندما يسقطها احلكم. 
وعقوبة التسلل هي: تُعطى ضربة حرة غير مباشرة بضربها العب من الفريق املضاد من مكان حدوث 
اخملالفة، وال يعاقب الالعب في موقف تسلل إال إذا اعتقد احلكم أنه يتخل في اللعب أو مع خصم 

أويترقب فرصة من موقف التسلل.

هل هناك تدريبات ونظام رياضي معني لكبار السن )فوق 60سنة(؟

التمرينات  مبمارسة  السن  كبار  الرياضية  التربية  رجال  يوصي 
ترتعش  ٦٠سنة  فوق  الشخص  أن  اتضح  فقد  بانتظام،  البدنية 
أطرافه مبقدار ١٫9٦ مرة زيادة عن الشباب، وأنه لكي يحتفظ كبار 
أن  يجب  نشطة،  والبدنية  والنفسية  العقلية  بحالتهم  السن 
ميارسوا نشاطاً بدنياً مدته من ٢٠ ـ ٢5 دقيقة يومياً، وهي عبارة 
وبعض  الثابتة  العجلة  وركوب  السويدية  التمرينات  بعض  عن 

التدريبات باألثقال اخلفيفة. 
برنامج رياضي لكبار السن )فوق ٦٠ سنة(

بهذه  االسترشاد  وميكنك  والصحية.  البدنية  حالتك  حسب  لك،  املناسب  البرنامج  وضع  ميكنك 
التمرينلت البدنية:

١ ـ املشي يومياً وميكنك زيادة املسافة وزيادة السرعة وميكنك املشي بخطوات عادية ملدة دقيقة ثم 
خطوات سريعة ملدة دقيقة.

٢ ـ ميكنك املشي باخلطوة العسكرية املنتظمة التي حترك فيها ذراعيك بقوة.
٣ـ  ميكنك أداء التمرينات السويدية وبخاصة التي تهتم مبنطقة الوسط والعمود الفقري، ويقولون إن 

اإلنسان يشيخ من العمود الفقري أي مبعنى أن مرونة العمود الفقري تقل بتقدم العمر.
ولذلك يجب عليك أن تدرب كل العضالت التي بجسمك من ناحية القوة واملرونة، فيجب أن تهتم 
بكلى عضالت اجلسم والرقبة والكتفني والظهر والبطن والرجلني، وأن تواظب على أداء هذه التمرينات.     

وننتقي لك بعض التمرينات املعروفة لكل جزء، فواظب عليها بدون عنف أو اجهاد لك.

تقرير.. صالح يتفوق على رونالدو 

وريبيري وأوزيل في صناعة األهداف 
  

محمد  املصري  الدولي  يجنيه  بدأ  رائع  حصاد 
مع  يقدمه  الذي  الطيب  املوسم  بعد  صالح 
 ١٢ خالله  سجل  والذي  روما  اإليطالي  فريقه 
البطوالت.  كل  في  أهداف   ١٠ وصنع  هدف 
يتفوق على جنوم كبار في  أرقام صالح جعلته 
رونالدو  كريستيانو  مثل  األوروبية  القدم  كرة 
الذي صنع فقط 4 أهداف في الدوري األسباني 
الدوريات  في  أوروبا.  أبطال  دوري  في  ومثلهم 
يجيدون  عمالقة  العبون  يوجد  األوروبية 
لكن  لزمالئهم  وإهدائها  األهداف  تسجيل 
محمد  جنح  ذلك  ورغم  كبيراً،  ليس  عددهم 

صالح في انتزاع مكانة جيدة بينهم. 
نيمار  البرازيلي  هو  العالم  في  صانع  أفضل 
مع  مناصفة  هدف   ١٢ برصيد  برشلونة  العب 
مانشستر  العب  بروين  دي  كيفني  البلجيكي 
يتفوقان  وهما  الرصيد،  نفس  وصاحب  سيتي 
على صالح العب روما بـ4 أهداف فقط. وداخل 
نادي روما صالح هو أفضل صانع لألهداف ، وجنم 
يأتي خلف محمد  ريبيري  بايرن ميونيخ فرانك 
ديفيد  أما  أيضاً،  أهداف   ٧ صنع  حيث  صالح 
سيلفا جنم وصانع لعب مانشستر سيتي فقد 
كذلك  جوارديوال.  لفريق  أهداف   5 فقط  صنع 
العب  وأوزيل  مدريد  ريال  لعب  صانع  إيسكو 
أرسنال كالهما صنع 5 أهداف أيضاً ليكونا في 

القائمة خلف االعب املصري  .
شهدت  أوروبا  في  اللعب  صناع  أفضل  قائمة 
حسن  أحمد  املهاجم  وهو  أخر  مصري  تواجد 
والذي  البرتغالي  براجا  سبورتنج  العب  كوكا 

صنع 4 أهداف.
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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»

رئيس الزمالك يحدد 
سعر »كهربا« بـ240 

مليون يورو في 3 
أشهر

الزمالك  رئيس  حتدث 
مناسبة  من  أكثر  في 
محمود  سعر  عن 
»كهربا«  عبداملنعم 
امُلعار  الفريق  العب 
السعودي،  جدة  الحتاد 
كان بدايتها في شهر 
بعدما  املاضي  يناير 
في  يفرط  لن  أنه  أكد 

الوضع  وتغير  يورو.  بأقل من 4٠ مليون  الالعب 
في أخر شهر يناير بعد تسجيل »كهربا« هدف 
املنتخب  ليقود  املغربي  املنتخب  مرمى  في 
لـ٣١  غاب  املغرب  على  غالي  لفوزًا  املصري 
عاًما، ليؤكد أن كهربا قيمته املالية ٦٠ مليون 
يورو. وفي األيام املاضية وبالتحديد بعد نهائي 
كأس ولي العهد، وتسجيل كهربا هدف الحتاد 
دام  غياب  بعد  العهد  ولي  كأس  وحتقيق  جدة 
أنه لن يفرط في  الزمالك  رئيس  ١١ عاًما، أكد 
كهربا بأقل من ١٠٠ مليون يورو. وفي تصريحات 
لن  انه  أكد  البيضاء  القلعة  لرئيس  إذاعية 
يورو،  مليون   4٠ من  بأقل  »كهربا«  في  يفرط 
وعندما جتمع األرقام التي طلبها رئيس الزمالك 
أنه  املعار الحتاد جدة، ستجد  الفريق  في العب 

مقدر بـ٢4٠ مليون يورو.
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 Wisdom Tooth
ضرس العقل هي آخر األضراس ظهورا ؛ بحيث يكون ظهورها في 
عمر متأّخر يتراوح بني 17 إلى 25 سنة، أي في حال بلوغ اإلنسان سن 
الرشد، ومن هنا جاءت تسمية أضراس العقل بهذا االسم، فكونها 
اّلذي يصل فيه اإلنسان إلى الرشد واحلكمة فإّن  تنمو في السن 
العقل  ويختلف ضرس  اإلنسان،  ظهورها متزامن مع نضج عقل 
عن باقي األضراس في منّوه أحياناً؛ إذ ينمو بشكل مائل إلى األمام، 
العالقة  الفضالت  تنظيف  في  كبيرة  صعوبًة  يسّبب  اّلذي  األمر 
بينه وبني الضرس املوجود أمامه، وبالتالي حدوث تسوس فيهما، أو 
قد يكون مائالً إلى اخلارج، مما يتيح الفرصة أمامه لالحتكاك بباطن 

اخلد وعضه بشكل مستمر، وبالتالي حدوث تقرحات.
ولم  الثالثينات،  عمر  جتاوزوا  اّلذين  األشخاص  من  عدد  وهنالك 

يظهر لديهم أحد أضراس العقل، أو في بعض األحيان قد تكون جميعها غير ظاهرة لديهم، ويرجع 
السبب في ذلك إلى: 

عدم وجود البرعم اخلاص بضرس العقل في الفك من األصل .
عدم وجود مساحة كافية لنمو ضرس العقل، وذلك لصغر مساحة الفك.

أحياناً ال تظهر أضراس العقل في الفك، وذلك لنموها بشكل عرضي أو مائل.
أعراض ظهور ضرس العقل:

حني تبدأ أضراس العقل بالظهور فإّن اإلنسان سيعاني من اإلصابة بنوبات من اآلالم الثالثّية االجّتاه؛ 
بحيث تصيب الفك كامالً، واألذن والرقبة معاً، والرأس، وذلك لوقوع الضرس في مكان منزٍو في زاوية 

الفك. 
اإلحساس بصعوبة وثقل عند فتح الفم، وقد يصل األمر إلى عدم القدرة على فتحه

العضالت  على  العقل  أضراس  ضغط  بسبب  وذلك  جّيد،  بشكٍل  الطعام  مضغ  على  القدرة  عدم 
املضغية املوازية لها ولقّمة الفك.

نشوء التهابات شديدة في منطقتي الفك واللثة، 
الفم. ظهور  من  كريهة  رائحة  بخروج  يتسبب  مما 
االنتفاخات؛ فهي من أعراض ظهور أضراس العقل، 
الهائل  الضغط  نتيجة  فعل  كردة  يحدث  وذلك 

الواقع على األنسجة في منطقة الضرس.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

غذاء ودواء: الب�ســـل

غني بالفيتامينات واألمالح املعدنية.
قاتل للجراثيم وخاصة التي تستوطن الفم واألمعاء.

يُساعد على حتديد نسبة السكر في الّدم.
فاحت للشهية ويُكافح االلتهابات الهضمية.

يُنشط عمل القلب والدورة الدموية.
يحتوي على مواد تعمل على تقوية اجلهاز العصبي.

مّدر للبول والصفراء ويساعد في حاالت تشّمع الكبد.
يُساعد على خفض الضغط املرتفع وخفض الكوليسترول.

يُفيد في عالج السعال وااللتهابا الصدرية.
يُساعد في طرد البلغم وحاالت التسّمم الدموي.

حوا�س خارقه

فيها  احليوان  يفوقنا  املدركات  من  طائفة  هناك 
بفضل ما لديه من حواس مرهفة دقيقة. وبفضل 
املسمى  فالطائر  األشياء،  يحس  أن  على  قدرته 
بني  به  حراك  ال  ساكناً  أحياناً  يقف  احلناء  بأبي 
احلني واحلني. ومييل برأسه جانباً كانه يدقق النظر 
يفعل  أنه  وجدوا  الطير  علماء  أن  بيد  األرض،  في 
الدقيق  الصوت  لهذا  ويتسمع  يصغي  ألنه  ذلك 
في  متحركة  تخشخش  وهي  الدودة  حتدثه  الذي 

مساربها، ثم ينقض عليها مهتدياً بالصوت ال بالرؤية!
الكلب  أن  العلماء  وجد  فقد  باالختبار،  ثبت  أوتيت حاسة سمع عجيبة، كما  فقد  الكالب  أما 
يستطيع أن يسمع طقطقة الساعة أحسن سمع وهو على بعد أربعني قدماً. في حني أن الرجل 
احلاد السمع يسمعها بشق النفس من بعد أربعة أقدام، ومعنى هذا ان الكالب تعيش في عالم 

تبلغ فيه قوة الصوت عشرة أضعاف ما نسمعه نحن!
وقد أدرك علماء التاريخ الطبيعي ورجال الغابات أن احليوانات تستطيع أن تشعر باألشياء وحتس 
بها باساليب يصعب علينا تصورها. وحسبنا القدر الذي بلغه علمنا باالحساسات اخلارقة في 
عالم الطبيعة. وقد وجد العلماء أن في السمك خطاً ممتدا على كال جنبيه، وفي هذا اخلط اعضاء 
بالغة الدقة ال تراها عني . وهي التي يعرف بها السمك مقدار ضغط املاء، وتنطلق صغار االسماك 
سابحة في ظلمة املاء وتياره دون أن تصطدم بالصخور؛ ألنها تشعر بالصخور من خالل األجهزة 
الدقيقة التي زودها بها اهلل! أما النحل حني ينطلق ساعياً إلى رزقه بني الزهور، فاكبر ما يهتدى 
به في طريقه هو األشعة فوق البنفسجية التي يخرج تبينها عن طاقة اإلنسان جملة من بني 
ألوان الطيف! وهناك حيوان لو نزعت عيونه فانه يبقى شديد االحساس بالنور، فهو يرى بجسده 

كله، حتى ليجد للظل مساً على بدنه!

امل�سي اأثناء النوم

هذه احلالة هي واحدة من حاالت االضطراب السلوكي و هي تصيب األطفال عادة، كما أنها ميكن 
يبقي  لهذا  و  العميق،  املتواصل  النوم  من  احملرومون  لالشخاص  اكثر  وحتدث  الكبار..  تصيب  ان 
يتذكر  وال  يدرك  وال  يعي  ال  واملريض  إيقاظه.  الصعوبة  ومن  املشي،  أثناء  نوم عميق  في  املريض 
النوم، وقد يقوم بأفعال مركبة كأن يرتدي مالبسه ويقود سيارته ثم يعود وينام  أنه نهض من 
وال يتذكر شيئاً مما حدث حينما يستيقظ في الصباح. ومن الشائع أنه ال يُفضل إيقاظ املريض 
ولكن في احلقيقة، من الواجب إيقاظه لتجنب اخملاطر  وهذه احلاالت ليس لها عالج بالعقاقير، 
ولكن العالج النفسي وظيفته محاولة حتسني النوم، و البعد عن املسببات مبساعدة الطبيب فإن 

مشكلة املشي أثناء النوم تختفي متاماً.

اخلل:  اأول دواء يف التاريخ �سد البكرتيا

امتصاص  على  اجلسم  يساعد  أنه  تبني  حيث  املتعددة..  اخلل  فوائد  عن  طبية  دراسة  كشفت 
الدم وال  ارتفاع ضغط  ويقاوم  الصداع،  ويعالج  األرق،  أنه يقضي على  والكالسيوم، كما  احلديد 
تقتصر فائدة اخلل على الصحة العامة بل أنها متتد إلى التجمل أيضاً فإضافة بعض القطرات 
منه إلى املاء يضفي البريق على الشعر واحليوية على البشرة اجلافة. يذكر أن اخلل يعد أول دواء 

في التاريخ مضاد للبكتريا.

هل ينام ال�سمك؟

يستريح السمك بعيون مفتوحة، فعيونه تبقى دائماً مفتوحة، إذ أنه ليس له جفون ليغلقها.
ويبدو أن بعض السمك، يدخل إلى حالة مشابهة للسبات عندما يستريح. وهناك أنواع معينة من 
األسماك تستريح بينما هي تعوم في املاء. وهناك أنواع أخرى من األسماك تأخذ غفوة في القاع، 

حيث ميكنها أن تختبئ وسط الصخور، أو تقف في وضع عمودي، أو تدفن نفسها في الرمل.
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رأسي

1- قارن في الحجم ليرى مدى التطابق o سقوط
2 جعل اآلخر شريكا o نظام نقل الرسائل

3 مشاركة في األفكار حول موضوع ما o ما بعده.
4 مجموع احتياجات المكتب من الورق واألقالم وغير ذلك o حرفان 

من كلمة )كزبرة(.
5 نصف مركز o وضع الشيء في الركن وبمعنى اعتمد عليه

6 كريه الرائحة o متشابهات
7 طيب الطعم وارائحة o عاصمة اروبية )معكوسة(

8 نصف يرجو o حمام بخار حديث o نصف تالي.
9 المرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له o خالون من 

النجاسة.
10 فاكهة كالخوخ o زناد )مبعثرة

أفقي

1- قائل العبارة: » البحر من ورائكم والعدو أمامكم
2 أعطى رأيا خبيرا o إعادة تدوير المواد الطبيعية

 o 3 البلد الوحيد في العالم الذي ال يضع اسمه على طوابع البريد
حرف نفي.

4 نصف قارب o نصف أرسل
5 مسرحية سياسية قدمها دريد لحام

6 هوادة o نصف ناشط
7 مدينة أسبانية في أفريقيا محاطة بأراض مغربية o يقترب كثيرا في 

القيمة أو العدد
8 خلف )بالعامية( o مناسبة تعود بشكل مستمر o نصف راجع

9 رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي
10 مدينة ترفيهية اميركية كبيرة منها نسخة في فرنسا 

10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   
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Daily Sudoku: Sat 18-Feb-2017
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mediumDaily Sudoku: Sat 18-Feb-2017
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Daily Sudoku: Wed 22-Mar-2017
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 حل
 العدد

السابق

برج الحمل: حان وقت بزوغ نجمك ولمعانك فى عملك لكن ليس من فراغ بل بالعمل 
إبتعد عن  واإلجتهاد ، شعورك باستعادة ثقتك بنفسك يجعل الحماسة تمألك لكن 

القرارات السريعة ، المرح والفكاهة وخفة الظل تلّون أسلوبك فى التعامل..
برج الثور: قد تواجه مشاكل تتعلق بمتاعب ومشاكل التشتت الذهنى وكالهما كفيل 
بجعلك ترتكب أخطاء غيرمقصودة بعملك ، التشتكى من شيئ لكن كن لطيفًا مع 

زمالئك وال تحّملهم متاعبك.
برج الجوزاء: إن كنت ُممتهنًا للتجارة فعليك بالتأّنى والبطء وتأجيل التوّسع السريع فى 
أقسام متجرك فقد التكون أرباح قراراتك ُمجزية على المدى البعيد ، عند إنفاق المال 

حّدد األولوّيات وابدأ بها.
برج الّسرطان: منافسة فى العمل قد تشعرك بالتوتر باستمرار،ضغط العمل قد ُيجبرك 
اللوائح إلنهاء عملك وهذا ما  على اللجوء لحلول أو طرق ُمختصرة أوالتتماشى مع 

عليك التخلى عنه تمامًا.
والقوة  العلو  لبرج  الشمس  كوكبهم  بانتقال  األسد  لمواليد  ميُمون  خبر  األسد:  برج 
على  تحّصل  أو  نفوذ  ذى  وظيفى  مركز  أو  مرموقة  ومكانة  للمعان  ُمرتفعة  فالفرص 

أهداف بعيدة طال إنتظارها ،التجعل الغرور يركب رأسك.
برج العذراء: قد تشعر بأّنك أمام خيارين أحدهما ُمعارض لآلَخر ، ُمجازفة للتحصل على 
مكسب أو التمّسك بعصفور فى يدك،تنصحك طوالعك بفحص مهاراتك ومعرفة سقف 

إمكانياتك قبل إختيارقرارك .
برج الميزان: الموّظفون الباحثون عن وظيفة بديلة أو إضافّية بإمكانهم قرع األبواب للفوز 
بالوظيفة الجديدة ،تنصحك بوضع أموالك فى البنك بعيدًا عن متناول يدك فالمجازفة 

للتحصل على مكاسب سريعة غيرمحمودة العاقبة .
لمواكبة  أنك ُمستعّد  تأكد  لكن  تجارتك  أو  للتوسع فى وظيفتك  العقرب: فرصة  برج 
مضغوطة  مهنّية  ،كورسات  الُمقابل  هى  فأعصابك  الجديد  التوّسع  هذا  ُمتطلبات 

وُمكّثفة لتنمية مهاراتك ُمعّضدة فلكّيا اآلن.
برج القوس: إجراءات مالية ضرورية تنفذها لتوفير نزيف مالى ُمستمر على جبهتك 
نافعة على  أو غير  اإلجراءات ليست مؤقتة  تلك  أن  تأكد  ذلك  ، مع  بالمنزل  المالية 

المدى البعيد ،قد تتشّبث بوجهة نظرك وتحاول تطبيقها بالقّوة على غيرك.
برج الجدى: قتامة مزاجية تبدأ فى التشتت ليحل محلها شعور باإلرتياح واإلسترخاء 
، البعض قد يضطر ألسفار خارج الوطن بغرض العمل، رغم إستقرار المركز المالى إال 

أنك منصوح بتجنيب جزء للطوارئ.
وظيفة  لظهور  مرتفعة  فالفرصة  راحتك فى عملك  النظر عن مدى  بغّض  الّدلو:  برج 
الضيق من  بإزاحة  ُمرتفعة  المالى ،بشائر  بزيادة دخلك  إبتهاج  لتكون سبب  إضافية 

جبهتك المالية ، كما أن الفرص العاطفية الجديدة تنتظرك إن كنت ُمهتمًا أو ُمتاحًا.
والتى هى  العمل  زيادة ساعات  بتعديل نظام حياتك لمواكبة  تقوم  الُحوت: قد  برج 
ضرورية لكسب تلك الدوالرات ، إن قمت بتقسيم وقتك جّيدا وتمّسكت بنظام مواعيد 
صارم فاأرصدتك لها فرصة الزيادة ، مع ذلك التقم بتوثيق اإللتزام بعملك الزائد قبل أن 

تجّرب تأثيره.

حظك مع جود نيوز
حل العدد السابق

معاين باقية
من أجل الناس

ما أنبل القلب احلزين الذي ال مينعه حزنه من أن ينشد أغنية مع القلوب الفرحة.
االلهام

يغمسون أقالمهم في دماء قلوبنا ثم يدعون الوحي وااللهام.
األشجار

األشجار أشعار تكتبها األرض على السماء ونحن نقطعها ونصنع الورق منها لندون فيه 
فراغنا وبالدتنا.

النقود
يكسبها الكادحون، ويقرضها املرابون، يحوشها البخالء، يحلم بها املفلسون، يستغلها 

األذكياء، يحتقرها الفالسفة، تعشقها النساء، يبعثرها السفهاء.
غرائب وعجائب

يوجد في والية تاال بروداتور في الهند معبد باسم: »معبد الفأر. وقد أقيم فوق قبر الفأر 
الرجل  وأحفاد هذا  أوالد  قتله. وظل  الذي  الرجل  بواسطة  املقدسني.  الكهنة  املدلل ألحد 

يقومون باخلدمة في هذا املعبد ملدة ١٨١ عاماً متوالية!!
أمام بلدة جنازاكي في اليابان، مت إنشاء جزيرة صناعية على شكل مروحة، على اعتقاد أن هذا 

الشكل سوف يضمن لنجازاكي نسمات رطبة لطيفة!
لوك روبرتس، وهو من بلدة دوجالس بوالية نبراسكا، بدأ وهو في الثمانني يجمع بقايا اخليوط

حزر فزر
ماهو الشيء الذي إذا أردنا أن نستعمله نرميه؟

أوسع ما فيه فمه وابنه في بطنه يرفسه ويلكمه.. عال صياحه ولم يجد من يرحمه.. ترى 
ما هو؟

ما هي سرعة التفكير عند اإلنسان.. هل تعلم كم ميالً في الساعة؟
هل تتذوق الفراشات الطعام؟ كيف؟

كم يصل وزن طن احلديد بعد أن يصدأ؟
من هو؟ ثالثة أشخاص باسم واحد: أنقذ شعبه من اجلوع. أنقذ الطفل يسوع. دفن جسد 

يسوع.

ب�صمة على ال�صفاة

أن  وأمره  بيضة،  اصحابه  من  واحد  فاعطى كل  أن يسخر من مضحكه،  ملك  أراد   .
يخفيها معه، فلما حضر املضحك، قال: امللك ألصحابه: على كل واحد منكم أن يبيض 

بيضة اآلن وأال قطعت رأسه!
كما  وصاح  كرسيه  على  وقف  ذلك،  املضحك  رأى  فلما  بيضة..  منهم  واحد  كل  فأخرج 
يصيح الديك... فقال له امللك: ما هذا؟، فقال املضحك: أيها امللك أن املوجودين دجاج، وأنا 

ديكهم!...

أنه دخل عيادة كبيرة لالمراض  املتحدة  بالواليات  يروي استاذ في جامعة كولومبيا   .
الردهة  في  يجد  فلم  به،  أملت  نفسية  علة  في  ليستثير طبيبها  نيويورك  في  النفسية 
اآلخر  وعلى  »للرجال«،  أحدهما  على  كتب  بابني  فيها  ووجد  أحدا،  للعيادة  اخلارجية 
»للسيدات«. فلما دفع باب غرفة الرجال وجد فيها أيضاً بابني كتب على أحدهما “انطوائيون” 
وعلى اآلخر “اجتماعيون”؛ فتردد األستاذ حلظة ثم فتح الباب األول فوجد نفسه في غرفة 
أخرى لها بابان مكتوب على أحدهما الذين يزيد دخلهم على ١٠ آالف دوالر في السنة، وعلى 
اآلخر الذين يقل دخلهم عن ١٠ آالف دوالر في السنة. وملا كان دخله يقل ١٠آالف دوالر فقد 

دفع الباب األخير، فوجد نفسه خارج العيادة.. في الشارع! اجلواب مقلوباً:

شبكة الصياد ـ سنة كاملة ـ ١5٠ميالً في الساعة ـ نعم تتذوق الطعام بقوائمها ـ ثالثة 
أطنان ـ يوسف الصديق ـ يوسف النجار ـ يوسف الرامي.
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 جمعية القديسة مريم الخيرية

 تحت رعاية
مرقس االنبانيافة    
شبرا الخيمة وتوابعھااسقف  

St. Mary’s International 
Charitable Organization 

3607 Sheppard Ave. E., 
P.O. Box 46635, Scarborough, 

ON M1T 3V8 
COR. 1143422 Tax 88790 3839 RR0001 

الجمعية تعطى ايصال لألعفاء من الضرائب
Tel: 905 831 8182

.....تمدكم الجمعية ب  
االيصال الدال على التبرع ألستخدامة فى الضرائب سواءا في كندا  أو امريكا وتصل 

و  صورة لمستند يفيد استالم الملجأ لتبرعاتكم%.    40نسبة األستفادة ل   

 

ان تعلن عن احد أنشطتھا في 
 مصر

بيت المجدلية للفتيات 

 

 ترسل الشيكات بأسم
St. Mary’s International Charitable  Organization  

 جميع اعضاء مجلس األدارة فى كندا ومصر ال يتقاضون اجرا

ابونا تادرس تادرس، .الرب يبارك فى عطاياكم ويعوضكم بكل خير  

يسر الجمعية  

 اليتيمات

    
 رعاية روحية

 
 القداس االلھى أسبوعيا

 
توجيه روحى تحت 
 اشراف آب كاھن

 
 مدارس احد

 
دروس منتظمة وتعليم 

 رعاية اجتماعية
 

 خدمات اجتماعية
 

 أنشطة ترفيھية
 

 رحالت وزيارة اديرة
 
 

 رعاية تعليمية
 

التسجيل في المدارس 
 وتسديد الرسوم

 
مدرسون متطوعون 

لمتابعة الدروس 
 المقررة يوميا

 
مكتبة  تشمل كتب دينية 

 رعاية صحية
 

أطباء متطوعون من 
 مختلف التخصصات

 
 توفير االدوية الالزمة

 
عيادة مجھزة باألجھزة 

والمعدات الطبية 
 الضرورية

 يھدف الملجأ الجديد الى توفير كافة أنواع الرعاية لقاطنيه

 جميع المشرفين على الملجأ متخصصون في الشئون االجتماعية والتربوية

سنوات وكذلك األطفال ذو  4يقبل الملجأ األطفال من سن 
 االحتياجات الخاصة
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وطرق  بانواع   )باالنبياء(  االباء  كلم  اهلل   *
اإلدراك اإلنساني له  . فإن  ) عب ١(  كثيرة 
يتفق  أن  ميكن  ال  و   . مختلفة  مستويات 
الكل علي ما يدركه كل واحد علي حدة 
، و لكن الكل يتفق علي الهدف أو الغاية 

التي ألجلها ُوِضَعت العقيدة.
 ، خليقته  في  نفسه  رسم  الذي  اهلل  إن 
مثلث  ألنه  التنوع  علي  طبعها  الذي  هو 
مصدر  هو  األقانيم  فتثليث   . األقانيم 
اخلليقة  تنوع    ، املواهب  تنوع   : التنوع 
 . . روحي  ) مادي  الوجود  نفسه  و تنوع    ،
لذا   .) األيام  في مستقبل  نكتشفه  ما  و 
في  احلرية  أساس  هو  و   ، ضرورة  فالتنوع 
كيان اهلل و بالتالي حرية اإلنسان ألن اهلل 

خلقه علي صورته في احلرية .
اهلل هو جوهر واحٍد مساوٍي و غير منقسٍم 
بني أقانيم / أشخاص ثالثة متمايزة . هذا 
املطلق  الِغَني  هو  الواحد  اإللهي  اجلوهر 
اهلل  فأقانيم   . ِغَني  كل  يأتي  منه  الذي 
األسماء  إختلفت  لذلك  و  متايز،  فيها 
اإللهية : اآلب غير اإلبن غير الروح القدس . 
و صفات جوهر اهلل ُمعلَنة بصورة ُمطلقة 
في األقانيم الثالثة. واحملبة هي أهم صفات 
جوهر اهلل . و احملبة لها غاية تسعي إليها 
احلقيقي هو  واإلحتاد    . باآلخر  اإلحتاد  وهي 
ال  التنوع  بدون  لذلك   . يتمايزون  من  بني 

مكان للمحبة .
هو   ، األرثوذكسية  العقيدة  شرح  إن   *
شرح متعدد حلقيقة واحدة وتعليم واحد 
، صاغه قانون اإلميان و إجتهد اآلباء معلمو 
 ، متنوعة  بطرق  شرحه  في  الكنيسة 
و  الفردية  بالفروق  اإلحتفاظ   أجل  من 
خصائص حياة كل شخص . هذا نراه  في 
أناجيل  أربعة  كتبوا  ؛  األربعة  اإلجنيليني 
أيضا   . وجند  الواحد  املسيح   متنوعة عن 
أن الروح القدس مينح مواهب متنوعة ، مع 
أن الرب الواحد هو الذي يوزع هذه املواهب .

* و في النهاية نقول ، إن التنوع هو مصدر 
 ، عليه  نختلف  مبا  نتحد  فنحن   ، الوحدة 
و هذا مجال احملبة و غايتها. و ما نختلف 
عليه هو ما يجعل متايز كل شخص سبباً 
مختلِف  هو  مبن  نتحد  الننا  ؛  للوحدة 
الكامنة  املعاني  إدراك  و  فهم  في  عنَّا 
تتحد  هكذا  و  املقدسة.   النصوص  في 
تسمح  ألنها  الشرح  تنوع  في  الكنيسة 
كل  ينمو  لكي    ، الرؤي  بتعدد  و  باحلرية 
الهدف  حسب   و  فهمه  حسب  إنسان 

الذي  حتدده العقيدة . 
هذه  إتفاق  هو   ، هنا  النظر  يلفت  ما  و   *
مع  إنسجامها  و  املتنوعة  الشروح 
ليتورجية ) صلوات( الكنيسة . و هذا هو 
ما حفظ وحدتها ، و أكد أن اإلميان واحد.                                                   
عامًة  املسيحية  للعقيدة  بالنسبة  و   *
األرثوذكس  أن  حيث  من  واحدة  فهي 

يؤمنون  البروتستانت  و  الكاثوليك  و 
اإللهي،  بالتجسد  و  التوحيد،  و  بالتثليث 
في  الظاهر  اهلل  إبن  هو  واحد  مبسيح  و 
وحياة  األموات   من  بالقيامة  و  اجلسد، 
لها  الشرح  لكن  و  ؛   إلخ   .. اآلتي  الدهر 

متعدد . 
املسيحية  العقيدة  الغرب  شرح  لقد   *
الفكر  علي  مؤسساً  عقلياً  شرحاً 
األرثوذكسي  الشرق  أما  والفلسفة. 
املسيحية  للعقيدة  شرحه  في  ز  ركَّ فقد 
و  الصلوات   ( الليتورجية  املمارسات  علي 
معمودية.  قداس.   : الكنسية  الطقوس 

ميرون....( واحلياة النسكية.
* ان شرح الغرب ) الفكر األوربي ( للعقيدة 
الفكر  تطور  بالضرورة  يعكس  املسيحية 
و   ، الوسطي  العصور  في  الكاثوليكي 
الالهوتي  و  التاريخي  املصدر  يعتبر  الذي 
عصر  به  جاء  الذي  البروتستانتي  للفكر 

االصالح في القرن السادس عشر.
* وملا كان شرح الغرب للعقيدة قائماً علي 
السائد  االجتماعي  الفكر  و  الفلسفة 
آنذاك ، لذلك تأثر أيضاً بالفكر السياسي ؛ 
أما الشرق فقد َفَصل بني الفكر السياسي 

و اإلميان املسيحي .
* لذلك جند أن شرح آباء الشرق قد روحن 
في  سائدة  كانت  التي  املصطلحات 
عصرهم ، بينما الهوت الغرب سيَّس هذه 

رها في إطار القانون .  املصطلحات و فسَّ
و  اإللهية  باحملبة  الشرق  إهتم  فبينما   *
اآلب  من  لنا  أُِعلن  الذي  اإللهي  بالصالح 
َحِفَظ  لذلك   ، القدس  الروح  في  باإلبن 
احملبة  من  كجزء  اإللهي  العدل  مفهوم 
بشكل  اإللهي  العدل  َفِهَم  و   ، اإللهية 
يختلف عن العدل األرضي - عدل احملاكم و 
القانون ؛ جند أن الغرب حصر احملبة في إطار 
العدل ألن هذا يتفق مع النظام السياسي 
التي أسسها  املسيحية  ية  فاإلمبراطو  ؛ 

شارملان ال تقبل مجانية النعمة .
القرن  منذ  و  القبطية  الكنيسة  إن   *
العربي  الغزو  من  بسبب  و   ، العاشر 
إنقطعت  السابع(  القرن  ) منتصف  ملصر 
صلتها بفكر آبائها الذين كتبوا باليونانية 
العربية.  باللغة  التأليف  وبدأ  والقبطية 
نتاج  من  خلت  تكون  تكاد  الفترة  هذه 
تسليم  مع  التواصل  يضمن  فكري 
الكاثوليكي  للفكر  سمح  مما   ، اآلباء 
منذ  بالتدريج  للتغلغل  والبروتستانتي 
مطلع القرن التاسع عشر مع اإلرساليات 
القبطية  الكنيسة  إحتماء  لوال  و        .
أدق  ذاتها  تُعتبر في حد  والتي  بصلواتها- 
األبد  إلي  لضاعت  اإلميان،  عن  تُعبر  ِصَيغ 
هوية الكنيسة القبطية، و لََفَقد الالهوت 

األرثوذكسي أعمق ُمَعبِّر عنه . 
و السبح هلل .

لك  يكون  لئال  أيضا  تخطئ  فال  برئت,  قد  أنت  ها   : يسوع  له  قال   »+
أشر«)يو١4:5(

صعد يسوع إلي أورشليم في هذا العيد ليشفي املريض املقعد, كما 
املبادرة  يأخذ  الذي  فهو  السامرية,  ليقابل  السامرة  إلي  قبل  من  ذهب 
ليالقينا و يشفي أمراضنا, علينا نحن فقط أن نكتشفه, و هو سيشفي 

ضعفنا الروحي.
ال  هو  و  اإلنسانية,  اإلرادة  يحترم  دائما  املسيح  نري   « تبرأ  أن  أتريد   »+
يقتحم اإلنسان, فنحن مخلوقون علي صورته في حرية اإلرادة. واملسيح 
يريد أن يظهر أن مناط أمر اإلنسان هو بيد اإلنسان, و األهم هو شفاء 

اإلنسان من اخلطية.
+ » ال تخطئ أيضا« في عظة للقديس يوحنا ذهبي الفم علي اخمللع جنده يقول: » يسأل أحدهم: ماذا 
إذا؟ هل كل مرض سببه اخلطية؟ أقول له: » ال, ليس كل األمراض بل بعضها, و البعض اآلخر بسبب 
التي من  األمور  اإلهمال, هذه  و  والكسل,  اخلمر,  وإدمان  البطن,  املنضبطة مثل شره  املعيشة غير 
طبيعتها أن تولد األمراض«. لكن علينا أن نالحظ أن االستمرار في اخلطية مددا طويلة تطمس اإلرادة 

في اإلنسان, فيجب أن يصاحب اإلرادة الهمة للتغيير و العمل.
+« ليس لي إنسان« كم مرة ألقينا همنا علي الناس و فشلنا, لكن إذا ألقينا همنا علي اهلل فلن 

نفشل.
+ » قم, احمل سريرك و امش«

اهلل يعطي القوة و له سلطان عجيب: قم, احمل, امش, فنقطة الضعف تصبح مصدر قوة و نهضة 
بعد أن كانت يأسا. أوامر املسيح هي وعود في صوره أوامر, و هكذا كل وصايا املسيح, فكل وصية 
حتمل في داخلها قوة علي التنفيذ, و املسيح أعطي اخمللع حياه. هذا حال كل من يصدق املسيح, 
اإلنسان  ابن  األموات صوت  » حني يسمع  تنتهر اخلطية فتالشيها.  و  العاجز  الرب حتي  فكلمة من 
والسامعون يحيون«)يو ٢5:5(. فاخمللع منوذج ملوتي اخلطية, واملسيح الفادي قدم شفاء للمخلع دون أن 

يطلب منه شيئا و هكذا فدانا املسيح مجانا بال ثمن.
+« لئال يكون لك أشر«

املسيح الذي حمل خطايانا علي الصليب, هو حمل خطايا هذا اخمللع و غفرها له ليشفيه. حمل 
خطاياه في جسده الذي سيعلق علي الصليب, و املسيح يعطي اخمللع نصيحة أن ال يخطئ ثانيه لئال 

يكون له أشر حتي ال يعود إلي نفس احلال الذي كان عليه.
فعلناها  التي  السالفه  خطايانا  إلي  نرجع  لئال  الروحيه,  اليقظه  حاله  إلي  شديده  بحاجه  نحن 

بجهاله بعد أن متتعنا بخالص املسيح و فدائه.
رائعه عند املعموديه  الدائمه معنا.أنت أعطيتنا بدايه  إلهنا, نحن نصلي كي تكون نعمتك  و  ربنا 

.مكنا أن نكون محاربني صاحلني, و خامتني حسنا. آمني.

أتريد أن تبرأ

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

نقصانه  ففي  خاصة،  معادلة  لأللم 
برهان  ازدياده  وفي  الكمال،  سمات  من 
مييل  املعادلة  هذه  في  واإلنسان  نقص. 
إلى النقص. احلروب، األوبئة، اجلوع، التيه 
الروحي، العدمية... ألوان في رداء األلم، 
وهي الدافع األول للمؤمن أن يسأل أين 
اهلل من هذا األلم؟ أال يشعر بأملي وهو 
األلم  بوجود  يرضى  ملاذا  يحبني؟  الذي 
وهو خالق كل شيء؟ هل هو إله ساكن، 

يهتم  ال  ملكوته  في  ذاته  على  منكفئ 
بأبنائه؟

مسيرة فكرية ممتعة وشيقة في محاولة لإلجابة على 
منها  يتسرب  عدة،  أبواباً  فيها  نفتح  األسئلة.  هذه 
فكرة  مجتمعة  لتشكل  خاصة،  زواية  من  معرفة  نور 

واضحة عن ألم اهلل.
التساؤل العفوي، يبدأ بجدل بسيط بني مفاهيم البشر 
وتعاريفهم عن األلم وعن اآلب، وتأطير اهلل ضمن هذه 
تألم  هو  االبن  تألم  فهل  واحد،  واآلب  فاالبن  املفاهيم. 
بآالم خليقته؟ وكيف  لآلب؟ وهل اهلل متفرج ال مبالي 

نتلمس حبه إن لم يشعر بآالمنا؟
غير  مفارقة  هناك  هل  محبوبه!  مع  يتألم  فاحملبوب 
مفهومة للبشر، أم أنها مفارقة تفضي إلى تكامل في 
الرؤية ملعنى ألم اإلنسان، وتوضيح لكيفية تفاعل اهلل 

مع آالمه؟
الفرح،  آالمنا:  تفاعل اهلل مع  لفهم  ثالث أسس  هناك 
أي  البساطة،  البشري،  الزمن  آالم  كل  رغم  ورجاء  فرح 
التواضع في قبول عدم املعرفة الكاملة للمطلق وهي 
ال  في حب  املتجلية  اإللهية  واجملانية  اإلميان،  دعائم  من 
متناه للبشر بدون أن تسلبهم احلرية في قبولها، وهي 
تعتبر كمغامرة أن تكون مشيئة اهلل خلق انسان، وتأتي 
باحلب،بسبب عدم فهمها  اجملانية  برفض هذه  النتيجة 
اهلل،  يؤلم  ما  وهذا  أرسله.  الذي  املسيح  برفض  وذلك 
فتألم الكامل غير تألم الناقص. تألم اهلل حب واحترام 
حلرية اإلنسان حتى لو تاه في طريق اإلحلاد أثناء تلّمساته 

عن وجود اهلل.
الكتاب املقدس، باب يُفتح إللقاء الضوء 
على إجابات من وحي األسفار املقدسة، 
شعور  رأوا  القدمي  العهد  في  العبرانيون 
املسيحية  اإلنسان.  مبصير  ملتصق  اهلل 
أساسي  أمر  على  اتفقتا  واليهودية 
فهناك  وحساسة،  شاعرة  اهلل  روح  أن 
ما  بكل  ونفسي  متسامي  روحي  بعدان 
فاهلل  وتغّيرات...  مشاعر  من  يتضمنه 
شعورية  حاالت  في  للعبرانيني  جتلى 
باختيارهم  حبه  منحهم  مسامحة(،  قساوة،  )غضب، 
عندما  يتألم  فاهلل  وبالتالي  متبادل،  حب  وهو  شعبه، 
ينكره أو ال يستجيب له شعبه )أر ١٣: ١٧(، فمعرفة اهلل 
ذاتية ومن الصعوبة التعبير عنه، ولكن الكتاب املقدس 
عبر عنه )حنون، صارم، قوي، ضعيف، مصدر فرح ويكابد 

األحزان( . 
رآني،  »من  املسيح  مع  هي  املعرفة  كل  املسيحية  في 
رأى اآلب« )يو١4: 9(، يسوع شعر بحزن االنسان وتفاعل 
مع أمله وخاصة ألم فراق املوت )أرملة نائني، موت العازر(، 
وهذا املفهوم يتناقض مع مفهوم األلوهة عند اليونان 
أي  الزمان،  ذلك  في  منتشرة  فلسفتهم  كانت  التي 
يقوله  ما  هو كل  »فاهلل  الشعور.  تتسامى عن  اآللهة 
املسيح ويفعله ويظهره«، وملعرفة آلم اهلل علينا التألم 
في ألم املسيح، يسوع االنسان الذي أحب وأشفق ومتازج 
مع مشاعر اآلخرين، يسوع الذي حاول أن يقرب املسافة 
فصورها  اإلنسان،  مدارك  مع  يتناسب  مبا  فهم  في 
الضال...(، فلكي نفهم  االبن  الضائع،  )الدرهم  باألمثال 
ما يشعر به اهلل علينا أن ندخل حياة املسيح لنختبر ما 
كان يشعر به من فرح عندما نقبله بكل إرادة حرة، ومن 
حريتنا،  استعمال  سوء  خالل  من  نرفضه  عندما  حزن 
ألننا نعاكس التوجه األصيل داخلنا نحوه. فآالم املسيح 
الراسخة في ذهنية املسيحي هي حلظات فارقة فصلت 
املشاركة الكلية مع اآلب، هي حلظات عدم الثقة والقلق 

املؤلم بأن املسيح وحيد مع هذه اآلالم.

التمايز في شرح العقيدة املسيحيةإكتشاف األلم!  2/1
 بني األرثوذكس ؛  وبني الشرق والغرب  

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 
إلي النور  
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مستوحي عن كتاب: إلهنا يتألم
لألب فرانسوا فاريون اليسوعي

الكاتبة السورية: لينا خوري
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أسماك طائرة

االسماك  من  نوعاً  أربعني  من  أكثر  البحار  في 
تطير  مسافة  وتقطع  املياه  أعماق  من  تنطلق 
وال جتد  متراً،   ٢٠٠ أحياناً  تبلغ  قد  اجلو  فيها في 
هذه االسماك القدرة الكافية على االستمرار في 
وحاجتها  جهة،  من  عضالتها  لضعف  الطيران 
خالل  من  تبغي  وهي  اخرى.  جهة  من  املاء  إلى 
طيرانها أو خروجها من املاء إلى الهواء التخلص 

من االخطار التي تتعرض لها وهي في املاء.

عميدة معمري اإلنترنت ترسل أول 
بريد إليكتروني

عميدة معمري اإلنترنت اإلنكليزية جانيت ثورب 
اإلنترنت،  عبر  لها  إليكتروني  بريد  أول  أرسلت 
وبذلك  سنوات.   ١٠٨ العمر  من  بلغت  أن  بعد 
الشعر  ذوي  من  متزايد  جمهور  إلى  انضمت 
على  اجملعدة  أصابعهم  تضرب  الذين  األبيض 
في  الثالثة  وهي  اإللكترونية.  املفاتيح  لوحة 
مجموعة مستخدمي اإلنترنت في عمر ما بعد 

املئة سنة.

هل عدم إغالق الهاتف أثناء الطيران 
يتسبب في سقوط الطائرة؟

املضيفون  يردد  الطائرة لإلقالع،     عندما تستعد 
املسافرين،  على  وإرشادات  تعليمات  عدة  اجلويون 
احملمولة  الهواتف  أجهزة  جميع  »إغالق  بينها  من 
الطيران  وضع  على  وتشغيلها  وغيرها،  والالبتوب 
املسافرين ال يهتمون  اآلمن«، ولكن قد جتد بعض 
وال جند  إغالق،  دون  أجهزتهم  ويتركون  األمر  بذلك 

أثرًا لذلك على الطائرة، أو سالمة الرحلة اجلوية.
تلك  استخدام  استمرار  أن  البعض  يظن  وقد     
األجهزة دون إغالق، قد يتسبب في سقوط الطائرة، 
التعليمات  تلك  يتبعون  فهم  لذا  وحتطمها، 
األجهزة  تشغيل  يتسبب  هل  ولكن  بحذافيرها، 
الطائرات في أي ضرر للطائرة؟ واإلجابة  على منت 
ففي  للطائرة،  ضرر  أي  يسبب  ال  رمبا  ذلك  أن  هي 
إجابة للطيار كريس فوستر عن ذلك السؤال، أكد 
أثناء  الالبتوب دون إغالقه  أو جهاز  الهاتف  أن ترك 
إقالع الطائرة لن يسبب ضررًا بالطائرة، حسب ما 

ذكر موقع »إندي ١٠٠« .

سر الرقم سبعة!عاصمة اسمها: الهلب!

إذا  يقولون  كانوا  للعرب،  فصيحة  لغة  إنها 
عّدوا: واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة، ستة، 
هي  فهكذا  عشرة،  تسعة،  وثمانية،  سبعة، 
ثمانية  أمر  كالمهم  في  جاء  ومتى  لغتهم، 
عدد  عندهم  السبعة  ألن  الواو؛  لها  أدخلوا 
والسبعة  مستأنف.  بعدها  والعدد  كامل.. 
كلها..  األعداد  جتمع  ألنها  كامل؛  عدد  أول 
فالعدد نوعان: زوج وفرد. وأول األعداد الزوجية 
)٢و4(، وأول األعداد الفردية )٣و5(. فإذا جمعت 
الزوج األول مع الفرد الثاني )٢+5(، والفرد األول 
 ،٧ النتيجة  كانت   ،)4+٣( الثاني  الزوج  مع 
وهذه اخلاصة ال توجد في عدد قبل السبعة؛ 
ومنتهى  الكامل  العدد  هو  العرب  فيعتبره 

األعداد.

نباتات تشع 
كهرباء في أثناء موتها!

الهندي،  )سيربونا(  النباتات  عالم  اكتشف 
عنيفة  بتقلصات  تصاب  النباتات  بعض  أن 
في أثناء موتها تشبه تلك التي حتدث لبعض 
النباتات  بعض  أن  التجارب  وأثبتت  احليوانات. 
يكون في ذروة انفعاله وقت موته؛ مما يسبب 
أن  العالم  هذا  ويقول  قوية.  كهربية  صدمة 
 5٠٠ موت  عند  تصدر  الكهربيةالتي  الطاقة 
بقتل  كفيلة  واحد  وقت  في  البازالء  من  زوج 

إنسان!

الرجال أربعة

عالم  فذلك  يدري؛  أنه  ويدري  يدري  رجل 
فاتبعوه.

نائم  فذلك  يدري  أنه  يدري  وال  يدري  رجل 
فايقظوه.

رجل ال يدري ويدري أنه ال يدري فذلك مسترشد 
فعلموه.

رجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري فذلك جاهل 
فارفضوه.   

جبال  وسط  تركيا،  عاصمة  أنقرة،  تقع 
حتيطها من كل جانب، حتى لقد شبهها 
من  رآها  عندما  األوائل  اليونانيني  أحد 
تشبه  اجلبال  حولها  ومن  بأنها  مرتفع، 
)هلب( املراكب حيث متثل  اطراف )الهلب( 
أنقرة.  التي تقع في قاعها  اجلبال احمليطة 
أنقرة  اسم  ان  اجملتهدين،  بعض  ويقول 

مشتق من كلمة Anchor أي )الهلب(.
بائعة اخلضر.. ورئيس اجلمهورية الفرنسية
في  تتجه  أن  العجوز  البائعة  اعتادت 
الصباح الباكر إلى سوق املدينة داخل عربة 

صغيرة حتمل اخلضروات وأقفاص الطيور. وفي السوق الكبيرة تضع بضائعها فوق أرضية مرتفعة، 
وتتخذ لها مكاناً حتت مظلة زرقاء. وملا تقدمت األيام بالسيدة املكافحة وأصبحت بحاجة إلى من 
يأخذ بيدهالتصعد املنصة ويرتب لها املكان املتواضع الذي تبيع فيه بضاعتها لتكسب رزقها... 
إعتاد الناس أن يروا رجالً وجيهاً، يقترب في الصباح من عربة اخلضروات، ويحمل السيدة العجوز 
ليجلس  النهار  آخر  ويعود  ينصرف.  ثم  الشمس  حرارة  تقيها  التي  املظلة  لها  ويثبت  ويقبلها، 
مع السيدة ويتحدث إليها ساعة من الزمن ثم ينصرف بعدها إلى بيته. وكان الناس في السوق 
يترقبون حضوره ليقفوا إجالالً وتعظيماً له. يبقى أن تعرف أن هذا الرجل هو الرئيس الفرنسي 
األسبق »أميل فرانسوا لوبيه« )١٨٣٨ـ  ١9٢9(، والسيدة هي أمه العظيمة املكافحة. فحني أصبح 
لوبيه رئيساً جلمهورية فرنسا سنة ١٨99، كانت أمه ال تزال تبيع اخلضروات في سوق » بونتليمار« 
ولم يتحرج الرجل العظيم من عمل أمه، ولم يغلق عليها األبواب ويبعدها عن األنظار. بل سلط 
عليها األضواء وساعدها على ممارسة حياتها بالصورة التي ترضيها وتسعدها دون إرغامها على 

احلياة بأحد أجنحة قصر اإلليزيه!

جمال املرأة بثالثة

كان االسبان القدامى يعتبرون جمال املرأة بثالثة:
ثالثة بيضاء: اجللد واألسنان واليدان.

ثالثة سوداء: العينان واحلاجبان والرمشان.
ثالثة حمراء: الشفتان واخلدان واألظافر.

ثالثة طويلة: القامة والشعر واليدان.
ثالثة قصيرة: األسنان واألذنان والقدمان.

ثالثة عريضة: الصدر واجلبني وفسحة احلاجبني.
ثالثة ضيقة: الفم والورك والعجز.

ثالثة نحيفة: األصابع والشعر والشفتان.
ثالثة صغيرة: الثديان واألنف والرأس.

جورج كلوني يحقق أمنية معجبته العجوز في دار املسنني

بزيارة  األميركي جورج كلوني  املمثل  قام     
للعجزة  مأوى  في  تعيش  ُمسّنة  سيدة 
وذلك  مارس؛   ١9 األحد  مساء  ببريطانيا 

ليشاركها االحتفال بعيد ميالدها الـ٨٧.
   وذكرت صحيفة the telegraph أن املمثل، 
زار املسّنة حامالً  البالغ من العمر 55 عاماً، 
بطاقة تذكارية وباقة من الزهور بعد أن تلقى 
 Sunrise رسالة من املشرفة على دار مسنني

of Sonning retirement تخبره بإعجاب السيدة بات آدامز به، ومتابعتها أعماله الفنية، والتي 
عّبرت أكثر من مرة عن أمنيتها بلقاء املمثل.

   ونشرت املشرفة الصورة اإلثنني، معلقًة: “السيدة في الصورة من معجبي جورج كلوني، وتعبر 
مت  املكان.. ومن هنا،  بالقرب من  أنه يسكن  لقائه، خاصة  ورغبتها في  يوم  به كل  إعجابها  عن 
أكثر متيزاً  املوقف  الرغبة، ومما جعل  إلى كلوني تتساءل عن إمكانية حتقيق هذه  إيصال رسالة 

مصادفته مع يوم ميالد بات”
   وعّلق أحد العاملني في الدار على املوقف قائالً: “فوجئنا، وسعدنا بتحية كلوني لها بباقة الورد 
والبطاقة، والسيدة املسنة ال تزال تشع بالفرح بعد زيارة املمثل لها.. لقد شعرت بسعادة غامرة 

عندما حتقق حلمها مبقابلة رجل تعتبره أيقونة.. يا لها من مفاجأٍة ساّرة!”.
   وختم قائالً: “إنها لفتة من رجل لطيف، أسعدت كل من يعمل في الدار”.

   اجلدير بالذكر أن كلوني ميتلك بالفعل منزالً مع زوجته أمل علم الدين، يقع في منطقة بركشاير 
ببريطانيا التي ميكث فيها مدة طويلة بعيداً عن مكان سكنه األصلي في لوس أجنلوس األميركية، 

منذ زواجه قبل عامني باحملامية ذات األصول اللبنانية املقيمة هناك.
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LIGHT FACTS

- In physics, light refers to electro-
magnetic radiation. The light we nor-
mally talk about in everyday life re-
fers to the visible spectrum (the part 
of the electromagnetic spectrum that 
the human eye can see).
- Other animals can see parts of the 
spectrum that humans can’t. For 
example, a large number of insects 
can see ultraviolet (UV) light.
- UV light can be used to show things 
the human eye can’t see, coming in 
handy for forensic scientists.
-The wavelength of infrared light is too long to be visible to the 
human eye.
- Scientists study the properties and behaviors of light in a 
branch of physics known as optics.
- Isaac Newton observed that a thin beam of sunlight hitting 
a glass prism on an angle creates a band of visible colors 
that includes red, orange, yellow, green, blue, indigo and vio-
let (ROYGBIV). This occurred because different colors travel 
through glass (and other mediums) at different speeds, caus-
ing them to refract at different angles and separate from each 
other.
- Light travels very, very fast. The speed of light in a vacuum 
(an area empty of matter) is around 186,000 miles per second 
(300,000 kilometres per second).
- Light travels slower through different mediums such as glass, 
water and air. These mediums are given a refractive index 
to describe by how much they slow the movement of light. 
Glass has a refractive index of 1.5, meaning that lights travels 
through it at around 124,000 miles per second (200,000 kilo-
metres per second). 

Kids & Youth

A long time ago, there lived a very, very wise King. 
He was so wise he knew the ways of most every-
thing. He knew of animals, birds, fish, and trees. 
And he taught people from all over the world about 
these.
Now one breezy day, a tiny bee lost her way, and 
flew right into the King’s beautiful palace. The little 
bee begged the King, “Please, let me live, and I will 
serve you some other day.”
bee and flowers
The King was amused to think a tiny bee could one 
day serve such a mighty king. He released the bee 
and said, “Go, be on your way, for I need nothing 
more from you today.”
Many days later, the people of the kingdom filled 
the palace yard. A queen was coming to visit from 
a a far away land. She heard many people claim 
this king was very wise. She had to know for sure 
that they were not all just lies. Finally, she arrived 
and came up to the King’s lofty throne. She offered 
her friendship and wonderful gifts, but finally the 
queen made her real purpose known.
“I hear you are wise,” she said. “You are wiser than 
the rest. Would you be willing to put your wisdom 
to a test?”
The King agreed, and she did her best, with rid-
dles, tricks, and difficult tests. In fact, she became 
quite a bothersome pest.
One day she gave the King a large gemstone, and 
through the very middle was a tiny twisty hole. 
“See if you can put a thread through this gem,” she 
challenged the King with a devious grin. But the 
King asked a silkworm to climb through the hole, 
which is not a big problem for a tiny silkworm, you 
know. And as it did, a thin thread of silk followed 
the silkworm all the way through.
Another time, the queen tested his skills by filling 
a room with fifty boys and fifty girls. They were all 
dressed alike so the King could not tell, if one was 
a boy or another a girl. “See if you can pick out the 
boys from the girls. Then I will know you are the 
wisest in the world.”
But the King knew exactly how he could tell. He 
had his servants bring bowls of water for each 
child. Then he told the children not to make this a 
race, but he would like all of them to wash off their 
face. The boys splashed and splashed at the very 
word go, but the girls daintily dipped their fingers 
into the bowl. By this the King could very easily tell, 
who was a boy and who was a girl.
Now the queen was quite angered at the King’s 
show of wisdom, and all the more determined to 
find a way to trick him. “We must have a test,” she 
challenged her advisors, “To prove this king’s a 
fool, not to prove he is wiser!”
So they came up with a plan that would surely not 
fail. It indeed was a test to make the others look 

pale. They ordered the queen’s craftsmen to make 
ninety-nine flowers, fake through and through, but 
looking so real. When finished, even the queen 
could not tell they were fake. She was sure the 
King would make the very same mistake. And then 
from the King’s garden, she took just one real flow-
er, and cleverly hid it among all the others.
“Tomorrow will be a wonderful day,” the queen 
said, “because we will make the wise King look 
foolish instead. Yes, during the party that is held 
in his honor, we will test the King then, to find his 
‘real’ flower.”
The next day, the people gathered from over the 
land to attend the party and worship their king. 
Then right after the meal the queen stood and 
spoke. She grabbed the attention of all of the good 
folk.
“Listen everyone, I have something to say. Just 
one more test to give the King today. My craftsmen 
created many beautiful flowers. They all look so 
real to test the king’s powers. Ninety-nine are fake, 
but one is real somewhere. Can the King find that 
one, if only he dare?”
The King, not wanting to be fooled by this queen, 
accepted the challenge she handed to him. He 
sniffed at the flowers, but they all smelled so 
sweet, and all of the flowers were as soft as could 
be. The flowers were all so beautiful to see, now 
which one could the real flower be? The King hesi-
tated, and the people did wonder, “Could our king 
not be so wise and so great? Surely he could tell a 
real flower from fake.”
The King became a bit perplexed and did not know 
what to do next. Suddenly, he heard a faint buzz-
ing sound, something was there buzzing around. 
It was the tiny little bee he saved many days be-
fore. “I am here at your service, here I am sir. I am 
here to repay the kindness you gave, on that one 
breezy day.”
The tiny bee quickly flew over the flowers and in 
no time at all found the one searching for, the one 
with the honey, so sweet and so pure. The King 
stooped down and plucked the flower. “Here is the 
one, no need to look further.” He handed it to the 
queen to see. And the craftsmen confirmed, it was 
the real one indeed. Finally, the queen had to give 
in and admitted this king was truly the wisest there 
ever had been.
And yes he truly was, for this was King Solomon, 
the son of David. When Solomon prayed for wis-
dom instead of riches, God said, “I will do what you 
have asked. I will give you a wise and discerning 
heart, so that there will never have been anyone 
like you, nor will there ever be. Moreover, I will give 
you what you have not asked for—both riches and 
honor—so that in your lifetime you will have no 
equal among kings.” (1 Kings 3:12 -13)

A VerY wISe kING

R I D D L E  T I M E

An old lady forgets her drivers li-
cence at home. She travels down a 
one way street the wrong way. She 
does not stop at stop signs, or stop 
for people crossing the road. A cop 
is watching her do this and he does 
not give her a ticket. Why didn’t 
he give her a ticket?

By: 
Philo Girgis

Happy Birthday Martin

Happy 
Birthday 
Karine
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WANTED
We need a lady 

Live in Care Giver 
for an elderly blind lady

as a personal care attendant 
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic 

(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals. 

Administer personal
care such as ambulation, bathing, 

personal hygiene.
Please email your resume to 

rafemployer@hotmail.com

take it Away
Take it away Lord, take it away, it was the only thing 
I knew to say. The pain, I made seem unbearable, 
everything around me, everything was terrible. 
Something was missing, something I didn’t know, 
stuck in my own mind broken and alone. It’s a scary 
feeling, having your eyes wide open, and not be-
ing able to see. It’s a scary thought, having your 
lungs filled with air but not being able to breathe. 
The darkness that surrounded my heart and my 
thoughts, everything around me, all tied in knots. 
Nothing made sense, nothing had meaning, all of these voices, all 
so misleading. I told myself to quit, that I wasn’t fit for what He had 
planned for me. That it was too tough, that I wasn’t enough, that there 
was no way I’d make it out alive. My faith was so little, not knowing 
whether I’d rise up or fall, I was stuck in the middle, not knowing at 
all… Or, thats what I had convinced myself. Did I not know, or did I 
not want to know? Was I afraid, or did I just feel betrayed? Betrayed 
by my own self. I wasn’t living up to my full potential, clearing my vi-
sion is what was needed; it was essential. The darkness around me 
was only a lack of light; His light. This pain and this suffering, it’s all a 
part of life. They have all survived and so will I, all that is needed is to 
learn to abide, abide in him who is the truth abide in him, he will come 
through, perfect timing, perfect care he knows when and what is fair. 
Something was missing, I had kept asking Him to take away this pain, 
but there was nothing to be taken, it was what I was missing; Faith, 
hope, trust, love, all in Him, and never again will this pain be enough 
to bring me back down to where I once was.

Mary Farag

Yes. You know exactly what I am re-
ferring to if your children have ever 
frightened 10 years off your life in 
one day or in one instant. I have not 
been able to write in a while simply 
because my baby boy scared at 
least two decades off my life when 
he decided to have a fibril seizure 
two weeks ago. His little body was 
fighting off a viral infection and an 
ear infection so he began seizing 
and didn’t stop for 20 minutes the 
first time then 15 minutes the sec-
ond time while in the emergency.
We were at Sick Kids for 5 days and 
then they released him telling me 
that this may or may not happen 
again and to be vigilant when he has 
a fever for the next 4 years or so. 
That’s it. No big deal.
Let me ask you this: How is a mom 
to ever sleep again?
As I cope with this new reality and 
constant reminder of the frailty of 
children, I am reflecting on how 
easy my life was before kids. Seri-
ously? I was a serial napper on the 
weekends and I enjoyed a variety 
of activities, none of which I have 
the patience or time to do today. I 
used to play badminton, volleyball, 
basketball- go dancing, karaoke-ing, 
socializing and on reading hiatuses. 
I would complain about not having 
enough time to get ready before a 
party and the amount of time we 
spend in commute which could be 
better spent on other things- like 
napping (can you tell what activity I 
miss the most).
With kids, I have become a slave to 
their passion and in the wake of my 
former self, I have neglected to keep 
any of the remnants of who I once 

was. This may be a strong state-
ment but truer to the truth I couldn’t 
possibly be! I am a shadow of my 
former me and I feel that who I was 
before kids was but a mere figment 
of my imagination. How could it be 
that I am the same person?
How do children transform people 
like that?
I hum in the mornings now and forgo 
sleep for time cuddling with my baby 
boy at 4 am. I enjoy going to bed at 
9:30 pm and waking up intermittently 
through the night to the little voices 
repeating “Momma, Mommy…” for 
no real good reason. Sometimes it is 
to declare that she is awake but will 
sleep again or that she has a nose 
on her face. Who knows what wakes 
her up and possesses her to share 
such priceless tidbits of information 
with me- whatever it is, I don’t mind 
it and therein lies the problem.
I used to sleep soundly and deeply 
through the night pre-offspring. I 
would barely wake up in the morning 
and I would officially declare com-
plete wakefulness sometime around 
the noon hour. I would grumble 
about having to work every morning 
and I would pride myself on never 
sleeping before midnight. Alas, such 
was the life of a young couple who 
had no little mini-versions of them-
selves parading around the house in 
tiny princess costumes and a sleep-
er two sizes too big. 
I laugh every time I see my eldest 
daughter mimicking me or respond-
ing to me in my own mannerism. The 
other day, she looked me square in 
the face and asked me “Are you se-
riously this cute?” A question I often 
pose to her but reversed authenti-

cally and during a tender moment. 
My response “Yes?”
She replies candidly, “Mommy, be-
lieve in yourself- you are very cute. 
Repeat after me, I am cute!”
Then there is the middle child who is 
not acting like a middle child at all. 
She is babied and spoiled and loved 
and given more attention than the 
other two. Her emotional quotient 
is so high it exceeds mine. She is 
so aware of others’ emotions and 
moods that we rely on her some-
times to tell us how she thinks the 
baby feels! I ask her “Do you think 
the baby is happy or sad?” and she 
will reply with “No, he’s happy now 
but hungry so he will be sad”. Wait, 
what? She is clairvoyant too!
The baby, who started this entire 
article, is simply a ray of sunshine. 
Active, playful, gregarious, sweet, 
intentional, tender and brilliant. I 
know I am extremely biased but I am 
his mother so I am allowed to jump 
to conclusions. He laughs at every-
thing his sisters say and do. They 
adore him for it. He adores them for 
trying to make him laugh. We real-
ize how blessed we are and I am not 
complaining but I can’t believe how 
scared these kids have me!

I look at them and see my hope and 
my light. My rainbow and the very 
essence of why I choose to take 
my next breath. They are the blood 
that pumps through my veins and 
the only thought in my head. I can’t 
picture myself without them and the 
more I get to know them, the deeper 
my love becomes for each of them. 
I can’t fathom losing them to illness 
or mortality. I will not think about this 
but I must confess, when the baby 
seized, there were many moments 
of excruciating and paralyzing fear. 
My mother’s heart was shattering 
into a million little pieces. I was pan-
icked at the thought of loss and no-
tion of eternal sadness.
I know that God has a way of taking 
us through the storm but this is one 
I will never forget, even if I wanted 
to. I will always thank our Lord for 
saving our angel but I will forever re-
member the little body shaking and 
writhing uncontrollably.
Moral of this story- hold your children 
tight and tell them you love them of-
ten and without limits nor conditions. 
Life is uncertain but death is always 
a breath (or lack thereof) away. 
God bless you and your families.
Sylvia

F
am

ily
Corner

Children are scary! By: Sylvia Martignani
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 It comes as no surprise to say that we all 
need support from others, especially dur-
ing tough times. Think about when you are 
having a bad day: sometimes all you need 
is someone to talk to, or someone who can 
empathize with how you are feeling. At 
other times, when you are feeling down 
about yourself, simply knowing that you 
are loved, that you have a home to go to, 
etc. makes a huge difference in your ability 
to cope.
Researchers have now discovered a link 
between social support levels, mental 
health, and coping with suicidal or harmful 
thoughts.
Why is this important? What does this 
add that we didn’t already know? Firstly, I 
think it is wonderful that we have some sci-
ence to show that social support truly does 
make a big difference in our lives - and 
especially mental health. And this makes 
sense. But it also has further implications 
for healthcare, treatment, family support, 
and so on. Imagine what would happen if 
physicians and healthcare providers spent 
a little more time supporting their patients 
and listening to them express their feel-
ings? What about programs where individ-
uals suffering with suicidal tendencies (or 
any mental health struggle) can openly talk 
about this and feel supported by others?
On a personal level, we can see how we 
can use this in our everyday lives. Showing 
and offering support to others will never 
go unappreciated. Remember that when 
someone is struggling or having a tough 
time, they don’t necessarily need advice. 
What they DO need is someone to listen 
to them, someone to understand that they 
are feeling negative or having a hard time. 
When we feel low, we need to express our 
emotions and have them validated by oth-
ers. 

The result? Perhaps all our problems will 
not disappear. Perhaps we will still feel 
negative or sad or overwhelmed. But, we 
WILL feel a bit better. We will feel that 
though this is tough now, we have others 
around us to help us cope - or at least to of-
fer their love and care to us. It is extremely 
empowering to feel that we are not alone 
in our struggles - that others are there for 
us, and that they care enough about us to 
show this.

In the end of the day, both offering support 
and receiving support are some of the best 
feelings in he world. Giving support to oth-
ers helps us feel that we are making a dif-
ference, and gives us  chance to truly help 
someone in need. Getting support helps us 
feel empowered and safe, and gives us a 
renewed sense of hope that things will get 
better. It is truly amazing how much of a 
difference a simple smile, kind gesture, 
soft word, loving touch, or joke can make. 
Let’s spread the love and support - it is 
clear that it can have big impacts on our 
mental health!

During our nine years in government, 
Conservatives stayed focused on creating 
jobs and opportunities, standing up for 
Canada on the world stage and protecting 
Canadians here at home. This is not the 
stuff of flashy magazines, or of paparazzi, 
but it is for the majority of Canadians. 
As long as there were Canadians seeking 
work, and as long as economic instability 
around the world continued to pose risks, 
we stayed focussed with our efforts.
We delivered results! Over 1.2 million net 
new jobs were created since the depth of 
the recession, the majority being full time 
and of high wage; one of the strongest 
economic performances in the G7. And 
we balanced the budget! 
One way we helped create jobs was 
through investments in federal infrastruc-
ture. These projects included improve-
ments to Canada’s roads, bridges, transit 
lines, and more. We also expanded the 
number of countries Canada has trade 
agreements with from 5 to 43, and we 
worked hard at work keeping taxes low 
for businesses and connecting Canadians 
with available jobs.
We stood up for Veterans. We delivered 
over $5 billion in new funding for Vet-
erans’ programs, took steps to provide 
injured Veterans with financial support 
beyond the age of 65, addressed the im-
mediate impacts of severe and traumatic 
injury with the Critical Injury Benefit, 
expanded eligibility for the Permanent 
Impairment Allowance, provided a ben-
efit for family caregivers, and brought 
fairness in Canadian Reserve Force com-
pensation.
We stood up for Canadian values on the 
world stage. We led the way in condemn-
ing Russia’s violations of Ukrainian 
sovereignty and in imposing economic 
sanctions on individuals and companies 

involved in that decision. We continued 
to stand with our allies to confront the 
threat posed by ISIL. And we continued 
to provide humanitarian assistance to the 
growing number of people suffering be-
cause of the ongoing conflict.
Our Conservative Government under-
stood that Canada is not immune to the 
threat of terrorism. That’s one reason why 
we introduced the Anti-Terrorism Act, 
2015, which would have taken steps to 
combat the promotion of terrorism and 
the recruitment of terrorists. It would 
have also enabled CSIS to disrupt terror-
ist attacks and facilitate the sharing of na-
tional security information across federal 
agencies. This legislation was built on 
measures introduced by our Government 
to better protect Canadians including the 
Protection of Canada from Terrorists Act.
At the same time, we worked to cut taxes 
and keep them low to help families make 
ends meet. Our record includes cutting 
the GST to 5%, cutting personal income 
taxes and creating the Children’s Fitness 
and Arts tax credits, now unfortunately 
revoked by the liberals. 
While we were making over 165 tax cuts 
during our term, the liberals continued 
to vote against them including those that 
helped seniors and families. 
As the Official Opposition, it is our duty 
to continue to hold the Liberal govern-
ment to account. However, rest assured, 
that should we be fortunate to be re-elect-
ed in 2019, we will continue to work hard 
for all Canadians and remain focus on 
your priorities.
Costas Menegakis is the former MP for 
Richmond Hill and past Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship 
and Immigration. He resides in Richmond 
Hill, Ontario and can be contacted at ac-
tion@aorconservative.ca.
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