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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

قريبـــــــــا .. 

تعديـــــــــالت 

هــــامــــــــــة 

بقـــانـــــــون 

اجلن�ســــــــــية 

الكنديــــــــــة

حكومة كنــــدا 

تناقــــــــــ�ش 

�شرعيـــة حيازة 

املاريجـــــــوانا 

لإقـــــراره فـي 

يوليـــــو 2018 

ت�زع يف اونتاري� - م�نرتيال - اوتاوا

عدد خا�ص 28 �صفحة مبنا�صبة عيد القيامة واأحداث احد ال�صعانني

»جــود نيــوز« تر�شد ردود الفعل الكندية ب�شاأن 

تفجريات »اأحد ال�شعانني« الدامية يف م�شر

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�شبة وخدمات �شريبية لالأفراد وال�شركات

- ام�شاك دفاتر وح�شابات ختامية 

للأفراد وال�سركات

- تاأ�شي�ش ال�شركات اجلديدة باأنواعها

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

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

Maximize your 
Tax Savings 

with Us
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 ابرام مقار
داع�ش ... وملاذا احلرب علي الأقباط؟

بطنطا  مارجرج�س  كني�ستي  علي  الإنتحاري  الإرهابي  الهجوم  اأثار 

هذا  طبيعة  حول  العامل  يف  ال�سيا�سيني  املحللني  بالأ�سكندرية،  واملرق�سية 

الذي  اليوم  ففي  عنهما.  م�سئوليته  »داع�س«  تنظيم  اأعلن  والذي  الهجوم 

هامًا  مقاًل  الأمريكية،  اأتالنتك«  »ذي  جملة  موقع  ن�سر  الهجمات،  يلي 

للباحث بجامعة جورج وا�سنطن، »خمتار عو�س«، وهو اأحد املتخ�س�س 

فيه  تناول  الأو�سط،  ال�سرق  يف  اجلهادية  الإ�سالمية  اجلماعات  درا�سة  يف 

اإ�سرتاتيجية »داع�س« القادمة جتاه م�سر ب�سفة عامة والأقباط ب�سفة خا�سة، 

اأعنف هجوم  اأعتربها  الدامية، والتي  ال�سعانني«  اأحداث »اأحد  عرب قراءة 

�سد الأقباط يف م�سر والتي اأ�سار اإليها بالأقلية امل�سيحية الأكرب يف ال�سرق 

الأو�سط

طبيعة  يف  حموريًا  تغيريًا  الكني�ستني  علي  الأخري  الهجوم  اأعترب  وبينما 

التكتيك  اأن  »عو�س«،  اأ�سار  فقد  الأن،  الأقباط  يواجهه  الذي  التهديد 

اجلديد لتنظيم داع�س هو اأبادة الأقليات من املنطقة، والتي اأعتربها الباحث 

تو�سع يف م�سروع ذلك التنظيم الإرهابي. واأن هذا - بح�سب كاتب املقال - 

يعترب تهديد مت�ساعد علي ال�سلطات امل�سرية اأن تتعامل معه، وحمذرًا من 

تراجع الكفاءة لل�سلطة امل�سرية اأمام تطور متزايد لقدرات داع�س املوجهة 

�سد م�سر، ومع تقهقر التنظيم لو�سع دفاعي يف دول اأخري فاأن اخلوف اأن 

اأي �سُت�سبح م�سر يف  يجد يف م�سر جبهة حمتملة يف حمالتها اجلهادية، 

دائرة اإهتمام داع�س ، وحمذرًا من و�سع اأ�سوء يف امل�ستقبل.

ويري »خمتار عو�س« اأن خطة داع�س احلالية تتمثل يف اإ�سعال الطائفية يف 

املجتمع لتفكيك البالد، بعد اأن كان ن�ساطها قباًل يف �سيناء، والبعيدة عن 

القاهرة - حيث احلكومة املركزية - وبالتايل فكانت يف املا�سي ل ُت�سكل 

تهديدًا حقيقيًا للحكومة امل�سرية

غاية  اإتخذت خطوة  داع�س  اأن  وا�سنطن«  باحث جامعة »جورج  ويقول   

يف التطرف تتمثل يف اأن الأقباط يف م�سر مثل ال�سيعة يف العراق ، اأي ميكن 

قتلهم دون متييز ودون �سبب �سوي عقيدتهم، وحتدث التنظيم بقوة عن هذا 

قبل  البطر�سية  الكني�سة  تفجري  وقت  الطرح 

اأربعة اأ�سهر، وُمدعني اأن امل�سيحيني امل�سريني 

»ُم�سركون« واأنهم اأظهروا الغدر عرب التحالف 

مع الغرب واحلكومة امل�سرية 

تلك  تنفيذ  اأن  علي  »عو�س«  ويوؤكد 

اأمن  تداعيات خطرية علي  لها  الأ�سرتاتيجية 

اجلهاديني  يورق  �سوؤال  هناك  كان  فقد  م�سر، 

دائمًا وهو »ملاذا ف�سل اجلهاد علي الأرا�سي امل�سرية؟«، اإل اأن الكاتب اأ�سار 

اإيل درا�سة كتبها اأحد ُمنظري داع�س وهو »اأبو مودود الهرما�سي« والذي 

الطائفية،  الفتنة  اأثارة  يف  يتمثل  والذي  اجلهادي  النجاح  مفتاح  فيها  قدم 

والهجوم علي الأقليات الدينية وحتري�س امل�سلمني املت�سددين علي الأقباط 

يف املناطق الريفية.

اأخريًا واأن اأ�ستبعد »عو�س« جناح تلك الإ�سرتاتيجية الداع�سية يف م�سر اإل 

امل�سري،  املجتمع  يف  وعميقة  متطرفة  طائفية  جذور  وجود  من  حذر  اأنه 

ن�سرها الإ�سالميني عرب عقود و�ساهمت احلكومات امل�سرية املتعاقبة فيها، 

عرب قوانني اإزدراء الأديان ، والتمييز �سد بناء الكنائ�س ، واملحاكمات يف 

الق�سايا الطائفية، وخطابات الكراهية من الإ�سالميني �سد الأقليات دون 

رقابة. 

قاله  ما  بعد  ول�سيما  عو�س«،  »خمتار  الباحث  مع  نحذر  بدورنا  ونحن 

 21 هناك  فقط  قنا  يف  باأن  �سالمة«،  »قر�سي  ال�سيخ  قنا،  يف  الدعاة  نقيب 

بل  الأفكار  تلك  يعتنقون  كثريين  و�سباب  داع�س،  اأفكار  يتبني  م�سجد 

وقري باأكملها، وبدًل من اأن تنتبه ال�سلطة امل�سرية خلطورة الأمر بعد هذا 

عرب  التطرف  منابع  وجتفيف  املت�سدد،  الفكر  هذا  ردع  وحماولة  الت�سريح 

تنقيح املناهج الأزهرية والعامة واخلطاب الديني، بدًل من هذا كله، كان 

التحقيق  اإيل  نف�سه  »قر�سي �سالمة«  ال�سيخ  اإحالة  الأوقاف هو  قرار وزارة 

ومنعه من احلديث بالإعالم!!!!  

اقرأ في هذا العدد ايضاً
الشمالية 	  احلرب..كوريا  طبول 

املتحدة  الواليات  بتدمير  تتعهد 
جوجن«  »كيم  يطالب  ترامب   ،
ذر......... ص10 بالتأدب ، والصني تحُ

بعيد 	  تتفل  املوصل  كنائس 
من  أعوام  ثالث  بعد  القيامة 
احلرمان ................................. ص10

في 	  »مدمنة«  زواحف  ضبط 
أستراليا .............................. ص25

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

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental
ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

املسيح قام.. باحلقيقة قام

اخرستوس انستي.. 

اليسوس آنستي
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مياه  مرفق  مخازن  في  عامال  بيوسف،  احلال  ويستقر 
وزوجته  هو  له  تضحك  الدنيا  وتبدأ  الكبري.  القاهرة 
باخلياطة  عملها  في  فرحة  وتستمر  فرحة.  اجلميلة 

بجانب يوسف، لتساعده في حتمل تكاليف احلياة.
ولد،  خللفة  يوسف  يشتاق  وماري،  كرمية  اجناب  وبعد 
ليسنده في مواجهة مصاعب احلياة، خاصة وأنه أجنب 
فرحة  وتنجب  والسنوات،  األيام  ومتر  اآلن.  حتى  بنات   3
أخيرا، ولدا جميال، وألن مالك أخيها األكبر واحلنني عليها 
منذ سنوات يتمها، فقد كان مالك بالنسبة لفرحة كل 
شئ أبوها وأخيها األكبر. فتطلب منه أن يسمي ابنها، 
له  مستقبله  ابنها  ليكون  اخلير،  فيه  تتوسم  باسم 

نصيب من هذا االسم. 
كان  اجليزة،  في  شهير  محامي  اسم  مالك  ويختار 
نصيب  له  يكون  حتي  ابنها،  به  ليلقب  يوحنا،  اسمه، 
من شخصيه هذا احملامي. ويفرح اجلميع بالصبي، الذي 
ولد في شهر مارس، في الساعة السادسة من صباح 

أحد أيام اجلمعة املمطرة من شهر مارس. 
آخريني  بنتني  البكر ليوسف، تنجب فرحة  يوحنا  وبعد 
هما أمل ونادية. ويصبح لدى يوسف 4 بنات وولد. ويكون 
يلقبه  وكان منذ صغره  احلياة،  أمله في  الولد هو  هذا 
سنوات.  اخلمس  يتجاوز  يكن  لم  أنه  حتى  بالدكتور، 
كما  كلعبة  التليفون  عبر  معه  التحدث  في  ويستمر 
لو كان ابنه دكتور في أمريكا ويوسف في مصر يطمئن 

علي ابنه.
ألمه  املفضل  االبن  هو  يوحنا  ويكون  السنوات،  ومتر 
أن  إال  بناتها،  كل  علي  الكبيرة  حنيتها  رغم  فرحة، 
أبيه  ولدها الوحيد كانت له محبة خاصة، كان أحيانا 
يوحنا  يوسف يتساءل حول كل هذا احلب لفرحة جتاه 

االبن البكر.
ومع مرور السنوات، تقع حادثة مفجعة تروح ضحيتها 
بدأت  التي  الفرحة  ومتوت  ومتوت،  نادية،  الصغري  البنت 
تتسرب إلى بيت يوسف، في حادث سيارة خالل يوم عيد 

امليالد، وهي في السادسة من عمرها. 
وفرحة  يوسف  بيت  علي  جديد  من  احلزن  ويهيمن 
وأوالدهم. ويستمر لبس السواد لفترة طويلة من الوقت. 
األم  وقيام  احلال،  ضيق  ظل  في  األطفال  جميع  وينمو 
فرحة بخياطة كل مالبسهم، رغم كل أمنيات األطفال 
كرمية وماري وأمل ويوحنا بأن يرتدون ماليس جاهزة من 
محالت عمر أفندي أو صيدناوي، لكن ضيق احلال، يجعل 
فرحة املدبرة العاقلة تفضل تفصيل مالبس أوالدها بدال 

من شرائها جاهزة.
في  عمله  بجانب  وضعه،  لتحسني  يوسف  ويسعي 
شراء  وميكنه  القيادة،  يجيد  أنه  فيتذكر  املياه،  مرفق 
سيارة ميكروباص لزيادة الدخل بجانب عمله في مرفق 
لعمل  يوسف  ويذهب  باخلياطة.  زوجته  وعمل  املياه، 
احلصول  يستطيع  ال  أنه  ويكتشف  القيادة،  رخصة 
علي رخصة أجرة، ألنه لديه مشكلة بالنظر في عينه 
عينه  أن  من  الرغم  علي  جيدا،  بها  يري  ال  إذ  اليمني، 

اليسري تري مبعدل 6/6. 
يري  فهو  جديد،  من  يوسف  عيون  في  الدنيا  وتضيق 
فرحة التي بدأت تعاني وهي في عز شبابها، من مرض 
ماكينة  علي  بالساعات  جلوسها  بسبب  الروماتيزم 
اخلياطة، وال تقصر معه، ولهذا كان يحبها حبا عظيما، 
خاصة وأنه كان دائما ما يقول له يا فرحة إحنا االثنني 
التي  املشاكل  بعض  رغم  بعض،  غير  وملناش  يتمي، 
كانت تسيطر علي البيت بسبب ضيق احلال وقلة املال.

وينجح يوسف في احلصول علي رخصة قيادة خاصة، 
أن  يوسف  ويعرف  األجرة.  بقيادة سيارات  له  ال تسمح 
هناك وظائف داخلية في مرفق املياه، يطلبون لها فنيني 
خبرته  بسبب  فيها،  وينجح  يوسف  ويقدم  ميكانيكا، 

في العمل في مجال السيارات. 
ويتحول من عامل مخازن، إلى ميكانيكي طلمبات ديزل، 
وأوالده  بيته  ويكن مصاريف  الشيء.  راتبه بعض  ويزيد 
تزيد. وعلي الرغم من جناح فرحة في تدبير أمور البيت، 
بالضيق،  دائما  يشعر  لكنه  مصاريف،  من  املتاح  وفق 

بسبب ظروف عينيه. 
ومع مرور الوقت ترزق فرحة، بصبي جديد، جميل املنظر، 
والده  عني  قرة  هو  الصبي  هذا  سيكون  للغاية،  وذكي 

يوسف. ويسمي يوسف هذا الولد علي مرقس. ويصبح 
أن  من  وبدال  البيت.  وسعادة  فرحة  مصدر  هو  مرقس 

يكون لدي يوسف صبي واحد أصبح لديه ولدين. 
أن  بعد  مرقس،  مع  الوقت  من  الكثير  يوسف  وميضي 
ينهي عمله في مرفق املياه، وعمله كذلك علي عربية 
الشئ  بعض  ليزيد  اشتراها  التي  القدمية  امليكروباص 

دخله ودخل أسرته. 
اإلرساليات  مع  تربي  الذي  يوسف،  عادات  من  وكانت 
عن  ويحدثهم  وبناته  أوالده  يجمع  أنه  التبشيرية 
املسيحية، وأن املسيح جاء لكل الناس ولكل الطوائف، 
بعيدا  اإلنسانية،  وكل  املسيحيني  كل  في  ليحببهم 
تركه  رغم  عادته  من  وكانت  اضطهاد.  أو  متييز  أى  عن 
للمدرسة مبكرا أن يقرأ في اإلجنيل عدة مرات أسبوعيا 
في  ليحببهم  بيته،  أفراد  مع  اجلماعية  الصالة  قبل 

كلمة اهلل.
للغاية،  طيبة  باجليران  وفرحة  يوسف  عالقة  وكانت 
وهم في غالبيتهم مسلمني. لكن لم تكن في سنوات 
املاضي قد ظهرت  القرن  والثمانينات من  السبعينيات 
اجليران  وكانت  الطائفية.  والفتنة  الكراهية  بوادر  بعد 
في  اللحم،  وحتى  وامللح  العيش  بعضها  من  تستلف 

ظروف االحتياج أو استقبال ضيوف مفاجئني.
وكان يوسف يتحدث كثيرا مع أوالده وبناته بأن التعليم 
اجملتمع،  في  ورقيهم  لتطورهم  الوحيد  السبيل  هو 
وتبوأهم ألفضل املناصب، ألنهم فقراء وليس لهم معني 
ليقدم  استعداد  علي  احلال،  ضيق  رغم  وأنه  اهلل،  غير 
يستكمل  أن  أجل  من  عينه  أبنائه  من  وبنت  ولد  لكل 

بتفوق جناحه وتعليمه في أعلى الكليات.
مشاكل،  دون  املياه  مرفق  في  يوسف  عمل  ويستمر 
ففي  امليكروباس  علي  عمله  من  يأتي  كله  ضيق  لكن 
حيث  اجلنيهات،  من  عدد  فيه  يجني  يوم  كل  نهاية 
كانت األجرة في حدود 5 قروش، وكان يعمل علي خط 
املنيب شار ع احملطة، يفاجئ بأحد أمناء الشرطة، الذين 
يطلبون رخصته، وألنه ال ميتلك رخصة أجرة، كانت أمني 
الشرطة األمني يكتب له مخالف مببلغ كبير، أما أمني 
الشرطة امللتوي فكان يأخذ منه تقريبا اليومية كاملة، 

ليتركه دون أن يعطيه مخالفة. 
ما  كل  وأن  للغير،  يعمل  وأنه  الضيق  يوسف  وشعر 
يجنيه من أجل أسرته علي امليكروباص كان يذهب إلى 
الشرطة بسبب عجزه عن احلصول علي رخصة  أمناء 

قيادة أجرة.
في  ويتقدمون  والبنات،  األبناء  ويكبر  السنوات،  ومتر 
ومنهم  يتفوق،  من  ومنهم  اخملتلفة،  التعليم  مراحل 
وتذهب  التجارة،  من يسير ببطئ. فتدخل كرمية كلية 
التجارة، ويذهب يوحنا إلى كلية  إلى دبلوم  ماري وأمل 
ليذهب  مرقس  ويتفوق  السياسية  والعلوم  االقتصاد 

لكلية اآلداب.
وكانت سنوات الثانوية العامة، صعبة للغاية علي بيت 
املذاكرة،  معسكرات  حيث  وأوالدهما،  وفرحة  يوسف 
دروس  أخذ  علي  القدرة  وعدم  احلال،  ضيق  بسبب 
دروس  ألخذ  الوالدين  علي  األبناء  وضغوط  خصوصية، 

خصوصية مثل بقية أقاربهم وزمالئهم. 
في  التقوية  مجموعات  أن  لهم  تقول  فرحة  وكانت 
املدرس  أن  اخلصوصي  الدرس  من  أفضل  الكنيسة 
أجل  من  وليس  هلل،  بها  يتبرع  ألنه  بضمير  يعطيها 
املالية ال تسمح  أن ظروفنا  املال، بجانب  احلصول علي 
ولكنه  بخال،  ليس  وهذا  خصوصية،  دروس  باعطاء 

بسبب ضيق اليد. 
وبالفعل تنجح الدروس اخلاصة مبجموعات التقوية في 
الكنيسة في زيادة مستوى التحصيل الدراسي خاصة 
كليات  كلهم  دخلوا  الذين  ومرقس  ويوحنا  لكرمية 

جامعة القاهرة ومن بينها إحدى كليات القمة. 
بعض  يدخل  أن  وبعد  وفرحة،  بيوسف  العمر  ويتقدم 
أبناؤهم اجلامعة، حتمل فرحة في صبي، جديد ويسمونه 
جون، ويكون الفارق بينه وبني أخوته ما بني 12 و18 عاما. 
ويكون صبي أبيض اللون وأخضر العينني، حامال جلينات 
بالولد  يوسف  فرحة  وتزيد  الزرقاء.  نظير  جده  عيون 
اجلديد. ويبدأ يوسف وفرحة في االستثمار في أوالدهم، 

لتغيير مستقبل حياتهم لألفضل... يتبع

حكايات احلرمان والفل )4(: 

من اليتم للبيت الكبري

مونتريال – عبد املسيح يوسف

اإلعالمي  أجراه  الذي  اللقاء  في 
مع  وهبي«  »زاهي  اللبناني 
الكاتبة واملفكرة الدكتورة »نوال 
السعداوي« على شاشة برنامج 
أعوام  قبل  القصيد«  »بيت 
ثقتها  سر  عن  سألها  قليلة؛ 
هو  حياتها  في  القادم  احلُب  بأن 
سن  جتاوزها  رغم  احلقيقي  احلب 
»بسبب  جوابها:  فكان  الثمانني، 

الوعي..  الفهم..  النضوج.. 
صغّير  وهو  الواحد  البساطة.. 
فاهم  مش  بيبقى  متكّبر،  بيبقى 

نفسه، واخد في نفسه قلم، لكن كل ما يكبر 
يتواضع، واحلب عاوز شيء من التواُضع«.

بصوتها  الكلمات  تلك  سماع  أعدت  كلما 
املتدفقة  األمل  أقارن بني شالالت  أجد نفسي 
العاطفي  اإلحباط  مستنقعات  وبني  منها 
الشابات  من  كثير  كلمات  فيها  تسبح  التي 
يعتبرونه  مما  يأسهم  عن  معلنني  والشبان 
بعد  املؤقت«  »االنبهار  زمن  في  احلُب«  »وهم 
سرعان  عالقات  تكرار  فخ  في  سقوطهم 
مبيالدها،  فرحتهم  تكتمل  أن  قبل  متوت  ما 
جتنبها  بهم  يجدر  كذبة  احلب  بأن  فيتصورون 
أنفسهم  يجدون  ثم  دونها،  قلوبهم  وإيصاد 
منساقني وراء ندائه اخلفي وموسيقاه الساحرة 
رغًما عن حذرهم، إلى أن يصلوا مبرور الزمن إلى 
اكتشاف أن املشكلة ليست في احلُب؛ بل في 
فهم احلُب.. ففي البدايات يتصور اإلنسان أنه 
محبوب ألنه مخلوق فريد من نوعه، وبعد جتارب 
حتطيم الكبرياء يعرف أنه محبوب بسبب تفّرد 
الشخص الذي أحبه وتنازل له عن قلبه وليس 
العكس.. وفي البدايات كثيرًا ما يكون اإلنسان 
املؤثرة، قاسًيا  سطحًيا في نظرته للتفاصيل 
والهّنات  والزالت  العيوب  على  حكمه  في 
العطاء،  من  أكثر  األخذ  في  راغًبا  الصغيرة، 

وتراكم  الزمن  مرور  بعد  لكن 
بصمات التجارب على روحه يُدرك 
أن احلُب ضرورة كاألكسجني الذي 
علينا  استنشاقه  شروط  يفرض 
ثالثة  أهم  وأن  عليه،  نفرضها  وال 
من شروط بقائه على احلياة هما 
باالمتنان«  و«الشعور  »القبول« 
ما  بكل  اآلخر  قبول  و«التفاهم«، 
فيه ألنه مرآتنا، والشعور باالمتنان 
ووقته  قلبه  وهبنا  ألنه  والتقدير 
وفتح  عمره  من  وجزء  ثقته  وكل 
مساحات  وإتاحة  حياته،  أبواب  لنا 
ثم  للتعايش  الوحيد  السبيل  ألنه  للتفاهم 

التكامل.
خطف  في  مؤثرا  عنصرًا  »االنبهار«  يكون  قد 
ثم  شبابه،  بدايات  خالل  اإلنسان  عواطف 
أننا  يستوعب  حني  العنصر  هذا  يبهت 
على  يوافق  من  وجود  وأن  متشابهني،  كبشر 
مشاركتك آالمك وأحزانك وأفراحك كنز، ومن 
كنز،  سقوطك  حلظة  عكازك  ليكون  يده  ميد 
وأن من يتحمل ضعفك في مرضك كنز، ومن 
من  استيقاظك  حلظة  شكلك  رؤية  يتقبل 
بالقرف من أسلوب  نومك كنز، ومن ال يشعر 
مع  يتسامح  ومن  كنز،  طعامك  تناولك 
هفواتك غير املقصودة كنز، ومن يعتبرك غالًيا 
عنده مهما كان أو يكون أكبر كنز، ومن يُبادلك 
األخذ والعطاء بعفوية دون شروط أو تصورات 

مسبقة هو شخص ال يُقدر بثمن.
نقبل  أن  هو  احلب  من  الرئيسي  الهدف  إن 
ونساعد ونقوي بعضنا بعضا في رحلة احلياة 
بعضنا  ونحطم  وندمر  نهاجم  أن  ال  املعقدة، 
بعضا رغبة في األخذ دون عطاء مكافئ، وحني 
فوق  مكاننا  عن  احلقيقة سنتنازل  تلك  ندرك 
احلب  عرش  لنا  ليفسح  الهش  الغرور  جبل 

الراسخ مكانًا مريًحا فوقه.

بني احُلب واخِلربة

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�ص الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــ�دة

رئي�ص التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�ص

لالت�صال باجلريدة

416-737-3121      647-447-0455 



ال�صبت 22 ابريل 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد ال�صاد�ص والثمانـــ�ن 5

في  »جرمية  قصة  في 
للكاتب  الكاتدرائية«، 
الكهنة  يقوم  ت.س.أليوت.. 
بإغالق أبواب كاتدرائية كانتربري 
إلى  الدخول  من  القتلة  ملنع 

الكنيسة!
توماس،  األساقفة  رئيس  لكن 

أجل  من  ذلك  فعلوا  إمنا  أنهم  عالم  وهو 
سالمته، مينعهم من ذلك، ويصرخ: “إسحبوا 
مصاريعها.  على  األبواب  وافتحوا  اإلغالق، 
لن أسمح بأن يتحول بيت الصالة، كنيسة 
الكنيسة  ستفتح  حصن.  إلى  املسيح، 

حتى ألعدائنا.. افتحوا األبواب”!
ظانني  ذلك؛  عن  ثنيه  الكهنة  يحاول     
ويخاطبونه:  وضعف..  بيأس  يتصرف  أنه 
وجه  في  مغلقة  األبواب  أترك  “نرجوك 
أمام  نعم،  والدب.  والذئب،  والنمر،  األسد، 
البشرية...  النفس  تسكن  التي  الضواري 

نرجوك سيدي، نرجوك”!
أرجاء  في  كاجلرس  صوته  فيصدح     
حاربنا  “لقد  يخاطبهم:  وهو  الكاتدرائية، 
في  الظافرون  نحن  وانتصرنا...  الوحش، 
أفتحوا  آمركم،  األبواب،  افتحوا  الصليب. 

األبواب”!

فماذا عن إرهاب الدول، وإرهاب 
املنظمات؟!..

ماذا عن احلروب والعداوات؟!..
العرب،  يروم لديار  ماذا عن من 
ذكر  من  بطاحها  تخلوا  أن 
على  املصطفاة  وأمه  املسيح، 

نساء العالم أجمعني؟!..
ومن يريد للنواقيس أن تصمت في هجعة 

الليل، وللتسابيح أن تكّن عن الهزيز؟!..
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Dimiana Botros, R. Ph, BscPhm, CDE

Sarah Khajavi R. Ph, BscPhm

175 Mostar St.
Stouffville, ON
Tel.: 905.640.3600
Fax: 905.642.1655
mostarguardian@gmail.com

- مراجعة االدوية
- توصيل مجاني لألدوية 

- نقبل جميع انواع التأمني
- خصم خاص لكبار السن

MOSTAR MEDICAL PHARMACY

ترامب املتحول
مجدى خليل

حملته  أثناء  مرة  من  أكثر  قال  الذى  ترامب   

األنتخابية أن على أوباما أن يأخذ رأى الكوجنرس 

نادى  ما  أى ضربة على سوريا، فعل عكس  قبل 

به!!!!. ترامب الذى قال أن ضرب سوريا قد يُعرض 

العالم حلرب عاملية ثالثة فعل عكس ما قال!!!.. 

ترامب الذى قال ٤٥ مرة أنه ضد ضرب سوريا، هو 

من قام بضربها!!!!!...ترامب الذى قال ال يعنينى 

درجة!!!..   ١٨٠ موقفه  غير  األسد  ذهاب  أو  بقاء 

ترامب الذى كان ينتقد احلربجية فى واشنطن اصبح واحداً منهم!!...ترامب الذى كان يشكك 

فى كل ما تقوله اخملابرات صدق روايتها على الفور بخصوص األسلحة الكيمياوية بدون حتى 

من  واشنطن  صقور  من  ينفر  كان  الذى  ترامب  محايد!!!!..  دولى  حتقيق  ظهور  حلني  التريث 

السياسيني اصبح يتلقى اإلطراء منهم بعد ضرب سوريا!!!...ترامب الذى أنتقد مراراً موقف 

هيالرى من سوريا سار على نهجها وتلقى مدحا منها ألول مرة منذ أن بدأ سباقا أنتخابيا 

معها!!!!..ترامب الذى أدعى أنه جاء لتفكيك الدولة العميقة غرس فى مستنقعها!!!!!!.

 .باختصار حاول ترامب تنفيذ أجندته حول الهجرة واإلرهاب فى الشهر األول وفشل، فتحول 

إلى أجندة صقور واشنطن لكى يتفادى أن يقضى باقى واليته كالبطة العرجاء.

 حتى تصنيف األخوان املسلمني كجماعة إرهابية تراجع ترامب عنه، وكما علمت من مصدر 

داخل البيت األبيض فأن ترامب رد على طلب السيسى بخصوص تصنيف األخوان بأن هذا 
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كندا بهدلتني
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والطعام الذي ال مذاق له وصرامة نظام العمل وكثرة املسؤوليات كلها عوامل تؤدي إلى جفاف 
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لن يعرف التبرم طريقه إلي نفوسنا بل سنتقبل ما تقدمه احلياة من صعوبات بصبر ورضا عاملني 

أن في كل تعب منفعة.

 دوال أندراوس 

مجلس إدارة و أسرة ترير »جود نيوز« 
يقدمون 

خالص العزاء 
للصيدلي / عصام العريف

وحرمه / ايريني مسعود
في إنتقال 

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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.

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

مدحت سابا
Real Estate Broker 

  toronto real estate Board اعلنت   
إيجارها  مت  قد  مربع  قدم    5,538,743 ان   
يشمل   وذلك    MlS ال  نظام  خالل  من 
و  الصناعي  يشمل  الذى  و  التجاري  اجملال 
االول  الربع  خالل  وذلك  املكاتب  و  التجاري 
  13.7 قدرة  هبوط  ميثل  هذا  و   2017 لعام  
فى املائة مقارنة بنفس الفترة لعام 2016 . 
كان نصيب الصناعى هبوط قدره 19.9 في 
املائة وارتفاع التجارى 7.6 في املئة وارتفاع 
املكاتب 3.2 فى املائة. اما من حيث أسعار 
االيجار فكان نصيب إيجار  الصناعى 6.39 
و   %  22.9 فدرها  بزيادة  املربع  للقدم  دوالر 

إيجار التجارى 16.34 دوالر بإنخفاض قدرة %15.3 و إيجار املكاتب 14.38 دوالر بزيادة 
قدرها %1.4 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى.

اجملاالت  جميع  فى  املبيعات  إنخفاض  السوق  شهد  فقد  املبيعات  حيث  من  اما 
وصحب ذلك إرتفاع االسعار فى جميع اجملاالت أيضا. فى اجملال الصناعى إنخفضت 
املبيعات %38.8 و زاد سعر البيع للقدم املربع ليصل الى 125.94 دوالر للقدم املربع 
و ذلك بزيادة قدرها %20.4. فى اجملال التجارى إنخفضت املبيعات %8.6 و زاد سعر 
البيع للقدم املربع ليصل الى 307.57 دوالر للقدم املربع و ذلك بزيادة قدرها %22.8. و 
فى مجال املكاتب إنخفضت املبيعات بنسبة %42.9 و زادت سعر البيع للقدم املربع 
ليصل الى 333.03 دوالر للقدم املربع و ذلك بزيادة قدرها %63.0 وذلك مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضى.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف 

اجيب 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 

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

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

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

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

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

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

عامل العقارات
اى من هذه املناطق ال يعتبر جزء من سوق عقارات تورنتو الكبرى؟  ا- بارى   ب نيوماركت     ج- دورهام
ما متوسط سعر املنزل تقريبا في تورنتو عام 1975؟            ا- $93000   ب- $57000    ج- 175000$

ما متوسط سعر املنزل تقريبا في تورنتو عام 2016؟        ا- $730000   ب- $1200000    ج- 920000$ 
ما اعلى برج سكنى في تورنتو؟    ا- اورا    ب- برج ترامب     ج- شاجنرى ال تورنتو

كم من البيوت في تورنتو مت إعادة بيعها خالل العام املاضى؟ ا- 11300   ب- 122000   ج- 99000
كم من هؤالء البيوت عبارة عن شقق سكنية بيعت 2016؟   ا- 49000   ب- 75000    ج- 29000 

من اجمالى املشتريني كم اشتروا ألول مرة عام 2016؟      ا- %37     ب- %51      ج- 29%
ماهى املدينه التي تختلف عن باقى تورنتو في حساب الضرائب العقارية؟ ا- برامتون  ب- تورنتو  ج- ميسسوجا

ماهى العقارات السكنية في اونتاريو التي تخضع لنسبة محددة في زيادة االيجار؟ ا- كل العقارات  ب – الشقق  ج- كل مامت بناءه قبل عام 1991
كم عدد سكان تورنتو الكبرى طبقا الحصاء عام 2016؟ ا- 6.4 مليون   ب- 3.2 مليون    ج- 6 مليون
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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.

اختبر معلوماتك عن العقارات في تورونتو اإعداد: اإدوارد يعقوب

اإلجابة:
 1 - ا  2 - ب  

 3 - ا  4 - ا 
 5 - ا  6 - ج 

 7 - ب  8 - ب
  9 - ج  10 - ا
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اجلارديان : الغرب يستخدم عدة دول ساحات جتارب ألسلحته

بعنوان  بيومي  مصطفي  للكاتب  مقاال  نشرت  اجلارديان 
لتجربة  كساحات  سابقا  املستعمرات  استخدم  »الغرب 

أسلحته فهل يبدو اليوم مختلفا؟«.
القنابل«  »أم  املتحدة  الواليات  استخدام  إلى  التقرير  يشير 
موقع  لقصف  معركة  أي  في  قبل  من  تستخدم  لم  التي 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر  إن  قالت  أفغانستان  في 

يتمركزون فيه لكنه يتسائل ملاذا تستخدم واشنطن هذه القنبلة بالذات في عملية كهذه؟
ويعتبر بيومي أنه بالطبع ال أحد يتعاطف مع التنظيم لكنه في الوقت نفسه يؤكد أنه ال حاجة لتكون 
خبيرا عسكريا حتى تشعر بالريبة في هذا االمر وتسأل نفسك ماذا يحدث؟. ويسترجع بيومي تاريخ الدول 
االستعمارية في القرنني السابقني محاوال احلصول على إجابة موضحا أن الدول االستعمارية استخدمت 

مستعمراتها دوما كحقول للتجارب تستخدم فيها األسلحة اجلديدة لتعرف تأثيرها وعيوبها.
أول  إذ يعد  القنابل نفسها  تاريخ  نوعا ما عن  القصف اجلوي حديث  تاريخ ظاهرة  أن  إلى  بيومي  ويشير 
قصف جوي ضمن نطاق هذه الظاهرة هو القصف اإليطالي لليبيا عام ١9١١ حيث عانت البالد من كثافة 
دول مثل  الغرب يستخدم حاليا عدة  أن  إلى  بيومي  ويوضح  السماء.  تتساقط عليها من  التي  القنابل 
ليبيا وسوريا والعراق كساحات جتارب ألسلحته وهو االمر الذي يسبب معاناة ألبناء هذه الدول موضحا ان 

منطقة جنوب شرق أسيا عانت أيضا في السابق عندما كانت الساحة الرئيسية لتجارب الغرب.

حوادث أحد الشعانني في مصر 
تتصدر عناوين وسائل اإلعالم الغربية

تصدر حادث انفجار كنيستي مار جرجس بطنطا 
عناوين  باألسكندرية  املرقسية  والكنيسة 
أبرزت  التى  العاملية،  اإلخبارية  واملواقع  الصحف 
فى  الضحايا  من  كبير  عدد  سقوط  جميعها 
الهجوم الذى وقع تزامنا مع احتفال األقباط بأحد 

السعف فى بداية أسبوع اآلالم.
أشارت صحيفة نيويورك تاميز إلى سقوط عشرات 
القتلي جراء الهجوم الوحشى على الكنيستني، 

وقالت إنها جاءت بعد عدد من الهجمات من مسلحى داعش التى تستهدف األقلية املسيحية 
فى مصر، الفتتة إلى أن االنفجار يأتى قبل أسابيع من الزيارة املقررة لبابا الفاتيكان ملصر.

بينما ذكرت شبكة يورو نيوز األوروبية إلى أن طنطا حتديداً شهدت انفجاراً آخراً فى وقت سابق هذا 
الشهر أدى إلى مقتل شرطى وإصابة ١٥ آخرين، ومن جانبها أشارت اإلذاعة الوطنية األمريكية 
إلى أن الكنيستني كانتا مزدحمتني وقت حدوث االنفجار مع توافق أعداد كبيرة من املسيحيني 

للمشاركة فى قداس »أحد الشعانني«.
ونشرت وكالة أسوشيتدبرس تقريرا عن االنفجار،  وقالت إنه األحدث فى سلسلة من الهجمات 
اإلرهابيني،  من  مرارا  استهدافهم  ومت  مصر،  سكان  من   %١٠ ميثلون  الذين  لألقباط  املستهدفة 
األسبق محمد  بالرئيس  اإلطاحة  منذ  اإلرهابيني  محاربة  أجل  من  تكافح  أن مصر  إلى  مشيرة 

مرسى عام 2٠١3.

نافذة على �صحافة العامل8

جريدة عكاظ السعودية : ماذا بعد الضربة األمريكية لسوريا؟

هذه  إن  الذيابي  جميل  قال  السعودية،  عكاظ  جريدة  عبر 
الضربة الصاروخية »فتحت الباب أمام عشرات األسئلة، على 
رغم أنها أجابت عن عشرات مثلها. ولكن السؤال األساسي 
الذي بقي معلقاً في أذهان الساسة واملعلقني هو: ماذا بعد 
التأييد  أنه بالنظر إلى »حجم  الضربة األمريكية؟« ويعتقد 
الدولي« الذي لقيه قرار ترامب »سندرك أن الواليات املتحدة 

عادت لتولي زعامة العالم، من خالل الرد على التحديات والتعنت الذي يتمسك به أشرار األسرة الدولية 
في روسيا وسورية وإيران وغيرها«. ويتساءل كذلك: »هل ستحمل عودة اخملالب األمريكية للمنطقة روسيا 
وإيران على التراجع؟« ويرى أن اإلجابة تتوقف على »طبيعة االستراتيجية األمريكية التي ال بد أن واشنطن 
تعكف على وضعها في أعقاب ضربة الشعيرات«، مضيفا أن البيت األبيض »واٍع بخطورة مرحلة ما بعد 
ضربة الشعيرات، لكنه مطمئن إلى أن جميع القوى العاملية واإلقليمية مستعدة للدخول في حتالف ضد 
احملور الروسي- اإليراني- األسدي«. ويتوقع أن تذهب واشنطن في املرحلة القادمة إلى »تنفيذ فكرة املناطق 

اآلمنة« في سوريا »وفرض مناطق حلظر حتليق الطيران السوري«.

البشاير : من الذي زرع القنبلة في كنيسة طنطا! 

في مقال هام جلريدة البشاير املصرية 
عنوان  حتت  منتصر  خالد  للكاتب 
وزرعها فى  القنبلة  الذى وضع  »َمن 

كنيسة طنطا؟«، قال فيه : 
غرقنا في االسئلة األمنية ووضعناها 
العام  والنائب  الداخلية  رقبة  فى 
وحصرناها فى الكاب والروب!. ولكن 
فى  الذى  القصير  اجللباب  عن  ماذا 
الداعية  يرتديه  والذى  سواك  جيبه 

الذى غسل الدماغ وزيف الوعي.
 أليس مسئوالً ويجب أن نوجه إليه أسئلة أعمق واتهامات أشد وأكثر صراحة ووضوحاً؟، من زرع 
القنبلة ليس الذي عبر الباب وغافل األمن، إن من زرعها هو من أقنعه بأن تهنئة النصارى حرام 
ومودتهم القلبية ال جتوز، من زرعها هو من يصر على أنهم الضالون املغضوب عليهم، من زرعها 
هو من روج لعقيدة الوالء والبراء، من زرعها هو من يستدعى زمن اجلزية وينتشى وهو يخطب فى 

جموع املغيبني بأنه وال بد من فرض املهانة والذل عند جباية اجلزية!!.
من زرعها هو من يردد نصوص اجلهاد والتكفير واحلرب واإلغارة على اآلخر وكأنها نصوص مطلقة 
حتى  أجله  من  نسعى  أن  علينا  إلهى  وأمر  عني  فرض  أنها  وعلى  والبيئة  واملكان  الزمان  خارج 
يستجيب اآلخر لعقيدتنا وإال قتلناه بالسيف، من زرعها هو من ما زال يعتبرهم ذميني وديتهم 

ليست كديتنا وسرقة صلبان كنائسهم ليست كسرقة أبواب مساجدنا!!.
بـ«  »سمح  الذى  األمن  رجل  هل  الطرقات،  فى  عليهم  بالتضييق  ينصحنا  من  هو  زرعها  من   
املتواطئ احلقيقى هو من سمح بكليات  الوحيد؟،  املتواطئ  اإلرهابي هو  أو »غفل عن« تفتيش 
أى  أمام  بابها  تغلق  أن  الطب  فى كلية  ومن سمح ألقسام  املسلم فقط،  إال  تقبل  ال  ومدارس 
ناظرة  ومنع  قنا  حملافظة  قبطى  محافظ  تعيني  عن  وتراجع  ارتعش  من  هو  املتواطئ  مسيحى، 

مسيحية من تسلم عملها!.
 املتواطئ هو من وضع فى مناهج وزارة التربية والتعليم قصصاً وحكايات متجد من يقطع الرؤوس 
ويقتل األسرى، وقبل أن نتهم من ضغط على الرميوت كنترول لتفجير القنبلة ال بد أن نتهم الذى 

ضغط على العصب والشريان واجلمجمة والديناميت بدون رميوت!.
اليهود  على  يدعو  ثم  فقط  املسلمني  ملرضى  ليدعو  اجلمعة  خطيب  عليه  يقف  الذى  املنبر   
التقارير  منه  تخرج  الذى  الوزير  أو  املدير  مكتب  خشب،  من  تفجير  رميوت  املنبر  هذا  والنصارى، 
السرية للترقى رافضة ترقية جرجس وبطرس وميخائيل القتناع الوزير بأنه ال يجب أن يولى عليك 

ذمى، هذا املكتب رميوت تدمير انشطارى مصنوع من النابالم!.
 عندما يخرج علينا برنامج يدعى ضيفه بأن فى الكنائس أسوداً ومنوراً مفترسة يربيها القساوسة 
متهيداً الحتالل مصر وهزمية املسلمني، فهذا رميوت من أثير، رميوتات كثيرة ال تنتهى، عندما تخرج 

مظاهرات يكون كل همها املطالبة بأن تتحول كاميليا إلى فاطمة.
فتاوى  ويحفظ  برهامى  دروس  ويسمع  الشيخ محمد حسان  يد  الدولة  أمن  لواء  يقبل  وعندما 
الفتيل وأخبر األهالى  وجدى غنيم، وعندما حترق مساكن غالبة جملرد أن خطيب مسجد أشعل 
الصليب وال يستفزك  إلى كنيسة، عندما يستفزك منظر  البيت  الصالة وحتويل  يريدون  بأنهم 

مشهد الطفل الذى يأكل من صفيحة القمامة.
 هنا ال بد أن تعرف أن آخر املتهمني وأقلهم إدانة وإجراماً هو من حمل حقيبة املتفجرات ودخل 
الكنيسة، إنه مجرد دمية فى مسرح عرائس أو باألصح مسرح أصنام حتركها أصابع اجملرم احلقيقى 

الذى ال بد من أن نقبض عليه، وأال نكتفى بالدمية أو بعقلة أصبعه األخيرة!.
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جمعية األنبا أبرام اخليريه 
مبسيسجا، كندا

نداء .. نداء .. نداء
نداء لكل حزين من أجل المصلين األبرياء الذين فقدو عائلهم. 

نداء لكل من يتألم من أجل األخرين 
نداء لكل من يحثه قلبه لمساعدة المصابين

يعيش العالم كله التفجيرات التي تعرض لها ابرياء المصلين بكنيستي:
١- كاتدرائية مارجرجس بطنطا 

٢- الكاتدرائية المرقسية باالسكندرية 
والذي راح ضحيتها ٤٧ من الشهداء واكثر من ١٢٤ جريح بإصابات بالغة 

) حاالت بتر االعضاء، تشوهات ، فقدان بصر أو سمع ، حاالت حروق ، عاهات مستديمة أو إعاقة كاملة(

وازاء شعورنا بالمسؤلية أمام إحتياجات األسر المنكوبة, تعلن جمعية األنبا أبرام عن فتح 
باب التبرعات من خالل تخصيص حساب لمساعدة أسر الشهداء وضحايا األنفجارات من 

خالل:
1. تعويض أسر الشهداء الذين فقدو عائلهم.

2. سداد نفقات عالج الحاالت الحرجة والتي تطلب مبالغ طائلة.

٠ ترسل الشيكات بالبريد الى عنوان الجمعية:

 .P.O. Box 207 A 12-1250 Eglinton Ave West 

 Mississauga. ON. L5V1N3
 )يكتب علي الشيك مساعدة ضحايا و اسر شهداء كنيستى طنطا واالسكندريه(

PayPal /Credit cardوذلك من خالل موقع الجمعية  ٠
www.anbaabraamcharity.ca 

٠يمكنكم تسليم الشيكات بمكتب االستقبال لكنيسة السيدة العذراء، مسيسجا 
 علما بأالتي:

يتم صرف المبالغ بالكامل ومباشرة السر الضحايا وتحت اشراف مسؤلين من الجمعية
يتم استخراج ايصال للضرائب بقيمة مبلغ التبرع 

الرب يعوض تعب محبتكم ويحفظكم سالمين متمتعين بكل صحة روحية وجسدية 

اإعـــالنـــــات
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يحتفل املصريون في أبريل من كل عام مبوسم شم النسيم، والذي 
يتزامن مع احتفاالت األقباط بعيد القيامة اجمليد.

ويحيي املصريون في هذه االحتفاالت عادات فرعونية قدمية منها 
أكل األسماك اململحة واملدخنة.

الدينية، بني  انتمائتهم  ًوال يفرق كثير من املصريني، على اختالف 
عيد القيامة وموسم شم النسيم، وهو ما ميثل انسجاماً وطنيا  
تناول  دون  من  النسيم  شم  بعيد  االحتفال  للمصريني  يحلو  وال 
وفي  طويلة  لساعات  االنتظار  من  ميانعوا  وال  والرجنة،  الفسيخ 

طوابير مزدحمة من أجل شرائها
والبصل واجلرجير، وهو ميراث فرعوني يحافظ عليه  والليمون  اململحة باخلس  وتكتمل وليمة األسماك 

املصريون حتى اآلن
الطمي  القدماء  املصريون  ينتظر  كان  إذ  الفيضانات،  مواسم  بعد  ما  إلى  األسماك  متليح  فكرة  وتعود 
واألسماك التي جلبتها املياه في طريقها، وكان لزاما عليهم أن يلجأوا لتمليح األسماك، من أجل احلفاظ 

على الكمية الكبيرة التي خرجت بها الفيضانات
مصر  في  املعروف  اململح،  للسمك  الصحية  اخملاطر  من  املعتادة  الطبية  التحذيرات  تتعالى  وسنويا 

بالفسيخ والرجنة، لكنها تتوارى أمام شهية املصريني لهذه األكالت
 وتتعدد وجوه االستمتاع بشم النسيم في مصر، بحيث ال تقتصر على األسماك اململحة فقط، لكنها 

متتد إلى بيض شم النسيم والذي يتفنن املصريون في ابتكار أشكال وألوان مختلفة له
كما يلجأ املصريون، في هذا اليوم، إلى اخلروج لالستماع بالطقس الربيعي، وتناول أكالتهم املشهورة خارج 

األماكن املغلقة وإقتناء الزهور والورود       
ويعكس شم النسيم حب املصريني لالحتفاالت، وحاجتهم لها كوسيلة لتناسي أوجاعهم املعيشية 
ولو مؤقتا، خاصة بعد التفجيرين اللذين إستهدفا كنيستني في طنطا واإلسكندرية، مما أسفر عن مقتل 

وإصابة العشرات

عيد القيامة بلون الدم .. 
الكنائ�س تغلق اأبوابها اأمام االحتفاالت

جود نيوز - تقارير : ألغت الكنائس املصرية إحتفاالتها بعيد القيامة، وحل بداًل منها احلزن على شهداء 
ومصابى التفجيرات اإلرهابية األخيرة التى طالت كنيستى مارجرجس فى طنطا، واملرقسية باإلسكندرية، 
وأغلقت  الكاتدرائية املرقسية بالعباسية، أبوابها ألول مرة يوم العيد فى عهد البابا تواضروس الثاني، 
حيث مت عدم إستقبال مهنئني بالعيد، أو معزيني فى شهداء احلادثني اإلرهابيني، ونفس األمر أنطبق على 
الكنيسة  شهداء  فى  العزاء  فقط  استقبلت  والتي  اإلسكندرية،  فى  األرثوذكس  األقباط  بطريركية 
املرقسية الكبرى، بينما أستقبلت الكنيسة في طنطا العزاء فى شهداء كنيسة مارجرجس داخل نفس 

الكنيسة التى شهدت احلادث
الشعب  وأفراد  الرسميني  املسئولني  من  التعازى  إلستقبال  أبوابها  فتح  اإليبارشيات  بعض  قررت  وقد 

املصري، بينما قرر بعض أساقفة اإليبارشيات إغالق األبواب وعدم استقبال مهنئني أو معزيني
وأقيمت ، قداسات عيد القيامة فى جميع الكنائس بدون إحتفاالت، بعد قصرها على الصلوات الطقسية 
األنبا  ترأس  فيما  بالعباسية،  املرقسية  بالكاتدرائية  القداس  الثاني  تواضروس  البابا  ترأس  حيث  فقط، 
إبراهيم أسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس العيد بكاتدرائية العذراء الكاثوليك، وترأس القس 
أندرية زكي، رئيس الطائفة اإلجنيلية، قداس العيد بالكنيسة اإلجنيلية مبصر اجلديدة، وترأس املطران منير 

حنا، رئيس الكنيسة األسقفية، قداس العيد بكاتدرائية جميع القديسني
ووجه البابا تواضروس الثاني، رسالة بابوية مبناسبة عيد القيامة إلى أقباط املهجر جاء فيها : نتذكر باخلير 
املصرية،  القبطية  الكنيسة  تاريخ  فى  بدمائهم صفحة جديدة  الذين سجلوا  الشعانني،  أحد  شهداء 
نتذكرهم باخلير، وأن اهلل اختارهم، وأننا نعلم أن اهلل هو ضابط الكل ويدبر حياتنا ونحن نشكره جميعا، 
ونذكر بالدنا احلبيبة مصر ونصلى دائما من أجل أن يحفظها اهلل فى سالم، وحتدث البابا خالل الكلمة عن 
القيامة، واختتم الكلمة بتهنئته القلبية للجميع بالعيد، وقلوبنا تعتصر باأللم لفراق أحبائنا، وهؤالء 

شهداء ولكننا نذكرهم على الدوام أنهم رقدوا على رجاء القيامة.

كنائ�س املو�صل حتتفل 
بعيد القيامة بعد ثالث اأعوام 

من احلرمان

بعد ثالثة أعوام من احلرمان، أقام املئات من مسيحيي 
القيامة  بأعياد  االحتفال  صلوات  العراق،  في  املوصل 

بعد طرد تنظيم داعش منها. ودقت أجراس عشرات الكنائس في املوصل، للطوائف املسيحية 
من كلدان، وأشور، وأرمن في مشهد غير مألوف منذ يونيو 2٠١٤ بعد سيطرة تنظيم داعش على 
احملافظة، وتهجير أهلها، وتدمير األديرة، والكنائس، وقتل أعداد كبيرة منهم، بينهم رجال دين، 
والكنائس،  املدينة  تزال تخيم على معالم  الدمار ما  أن أجواء احلرب ومظاهر  وقساوسة. ورغم 
إصرار  يعكس  مشهد  في  والصلوات،  القداس،  وأداء  لالحتفال،  إليها  تدفقوا  املسيحيني  أن  إال 

املسيحيني على جتاوز هذه احملنة والتمسك بأرضهم.
: »إن أغلب رجال الدين املسيحيني أقاموا صلوات القداس واالحتفال  وقال القس عماد خوشبا 
رُدت  والتي  احلرمان، وسلب وممتلكاتهم،  أعوام من  ثالثة  املوصل بعد  القيامة، في مدينة  بأعياد 
إلينا ديارنا بقوة وبسالة من رجال القوات العراقية من جهاز املكافحة، والرد السريع واالحتادية، وأن 
الفرحة والبهجة ارتسمت على وجوه العوائل املسيحية بعد فراق، اجتمعوا بكافة مذاهبهم من 

A.»جديد باملوصل، ومن منازلهم التي استبعدوا منها قسرًا

�صم الن�صيم.. »مائدة« توحد امل�صريني

قال جيش كوريا الشمالية إنه سوف يدمر الواليات املتحدة »بال رحمة« إذا قررت واشنطن مهاجمة 
إلى  أمريكية  رأسها حاملة طائرات  على  قتالية  فيه مجموعة  اجتهت  وقت  في  ذلك  جاء  بالده. 

إجراء  احتمال  من  املنطقة وسط مخاوف 
ونقلت  سادسة.  نووية  بيوجنياجنتجربة 
الرسمية  الكورية  املركزية  األنباء  وكالة 
عن اجليش قوله في بيان »سيكون رد فعلنا 
على الواليات املتحدة وقواتها البحرية من 
القسوة بحيث لن يترك للمعتدين فرصة 

للنجاة.«
كوريا  في  اخلارجية  وزير  نائب  وكان 
في  ذكر  قد  ريول  سونغ  هان  الشمالية 
تصريحات سابقة لوكالة أسوشييتدبرس 
في  جديدة  نووية  جتربة  ستجري  بالده  إن 
مناسبا.  العليا  القيادات  تراه  الذي  الوقت 
وانتقد املسؤول تغريدات الرئيس األميركي 
دونالد ترامب التي توعد فيها بالتحرك ضد 

كوريا الشمالية. وقال إن ترامب يثير املشاكل بتغريدات عدائية.
ومن جانبه خاطب الرئيس األمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية، »كيم جونغ أون«، آمراً 
أن  من  الشمالية  لكوريا  حتذيراً  وجه  األمريكي  الرئيس  نائب  بنس،  مايك  وكان  »يتأدب«.  بأن  إياه 
الضربات العسكرية التي نفذتها الواليات املتحدة في سوريا وأفغانستان في اآلونة األخيرة تظهر 
شهد  فقط  األخيرين  األسبوعني  في  بنس:  وقال  ترامب.  دونالد  الرئيس  عزم  اختبار  عدم  وجوب 
العالم قوة وعزم رئيسنا اجلديد في حتركات متت في سوريا وأفغانستان ، وأضاف »من األفضل أال 

تختبر كوريا الشمالية عزمه أو قوة القوات املسلحة للواليات املتحدة في هذه املنطقة«.
القوة  أن  من  املتحد  الواليات  يي«  »وانغ  خارجيتها  وزير  لسان  على  الصني  حذرت  جانبها،  من 

العسكرية ال ميكن أن حتل الوضع في شبه اجلزيرة الكورية.
وتزايدت اخملاوف من احتمال أن جتري كوريا الشمالية قريبا جتربة نووية سادسة أو املزيد من التجارب 
الصاروخية في حتد لعقوبات األمم املتحدة ووسط حتذيرات من الواليات املتحدة بأن سياسة الصبر 
انتهت. بينما دعت الصني، احلليفة الكبيرة الوحيدة لكوريا الشمالية، إلى محادثات تقود إلى حل 

سلمي وإلى نزع السالح النووي من شبه اجلزيرة الكورية.

طبول احلرب..كوريا ال�صمالية تتعهد بتدمري الواليات املتحدة ، 

ذر ترامب يطالب »كيم جوجن« بالتاأدب ، وال�صني حتحُ
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النظام الرئاسي التركي اجلديد … أولى خطوات اخلالفة

رجب  التركي  الرئيس  قال 
إن ٥١.٥ في  أردوغان،  طيب 
املئة من األتراك املشاركني 
صوتوا  باالستفتاء 
التعديالت  على  باملوافقة 
توسع  التي  الدستورية 
رفض  وقت  في  صالحياته، 
هذه  املعارضة  في  قادة 

النتيجة, وأضاف الرئيس التركي في مؤمتر صحفي »نريد أن حتترم الدول 
واملؤسسات األخرى قرار األمة«، داعياً احللفاء إلى أن يدركوا في شكل 
أكبر ما تواجهه تركيا من »حساسيات« في »حربها ضد اإلرهاب« من 
التركي  »الشعب  أن  يلدرمي،  بن علي  التركي  الوزراء  رئيس  أعلن  جهته 
صوت بنعم على التعديالت الدستورية«، وأضاف في خطاب جماهيري 

»تركيا تفتح صفحة جديدة في دميقراطيتها« حسب تعبيره
بنتيجة  الدستورية  التعديالت  على  التركي  االستفتاء  نتائج  وجاءت   
كامل  فرز  بعد  بال  صوتوا  باملئة  و66.٤٨  بنعم،  صوتوا  باملئة   ٥١.3٤

األصوات
املعارضة ترفض وتتهم أردوغان بالتزوير

إال أن قيادات معارضة عديدة رفضت نتيجة االستفتاء، إذ طالب حزب 
الشعب اجلمهوري املعارض في تركيا بإعادة فرز 6٠ في املئة من األصوات 

في استفتاء التعديالت الدستورية
بأن قرار هيئة االنتخابات في تركيا قبول بطاقات االقتراع   ورأى احلزب 

غير اخملتومة، يطرح »تساؤالت بشأن نزاهة االستفتاء
الفرز  أثناء  املراقبني  بطرد  قام  األمن  أن  بيان،  في  الشعب،  وذكر حزب   
بحجة قانون الطوارئ في جنوب شرق تركيا ذي األغلبية الكردية، حيث 

صوت معظم الناخبني ضد اإلصالحات
ميرال  تركيا،  املعارضة في  القومية  احلركة  القيادية في حزب  وقالت   
في  باالستفتاء  »نعم«  فوز  عن  ترويجه  جرى  ملا  صحة  ال  إن  أكشنار، 
التي  الدستورية  اإلصالحات  عارضوا  األتراك  غالبية  إن  قائلة  تركيا، 

توسع صالحيات أردوغان

محامي عمرو الشوبكي لـ »جود 

نيوز« : سنحُقيم دعوي قضائية 

ضد رئيس البرملان لرفضه تصعيد 

الشوبكي بديال لـ«احمد مرتضي«

بالنقض  احملامى  اإلسالمبولى،  عصام  قال 

لم  انه  الشوبكى،  عمرو  الدكتور  ووكيل 

حكم  حيثات  و  النهائية  املسودة  علي  يحصل 

الدكتور  موكله  بتصعيد  النقض  محكمة 

عمرو الشبكي، بديل عن أحمد مرتضي منصور 

خطأ  نتيجية  املصري  النواب  مجلس  لعضوية 

في حسابات فرز االصوات .

خاصة  تصريحات  في  األسالمبولي  وأضاف 

ابراهيم  لـ«مراسل »جود نيوز بالقاهرة جرجس 

، انه تقدم بطلب حملكمة النقض للحصول علي 

حثيات احلكم ولكن لم يحصل عليه مما دفعه 

إنتظار  في  وهو  أخري  مرة  الطلب  تقدمي  الي 

احلصول علي املسودة واحلثيات .

مشدداً علي أنه في حال حصوله علي احليثيات 

سيتقدم للبرملان لتصعيد موكله و حلف اليمن 

الدستورية و القانونية ، وأنه في حال تأخر اجمللس 

قضائية  دعوي  برفع  سيقوم  احلكم  تنفيذ  في 

مجلس  رئيس  العال  عبد  علي  الدكتور  ضد 

النواب لتقاعسه عن تنفيذ احكام القضاء .

ببطالن  قضت  النقض  محكمة  وكانت 

عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو 

الشوبكي بداًل منه بعد ثبوت شبهة تزوير في 

انتخابات الدائرة

قريباً .. تعديالت هامة 
لقانون اجلنسية الكندية

تعتزم حكومة »جاسنت ترودو« الليبرالية القيام بعدة تغييرات في قانون 
اجلنسية  علي  للحصول  التقدم  للمهاجرين  يسمح  والذي  اجلنسية 
الكندية، وبحسب احلكومة فأن تلك التغييرات ستجعل احلصول علي 
اجلنسية أمر أسهل، ,وهذا القانون املُقترح وهو أحد مشروعات القوانني 
التي طرحها »ترودو« قبل إنتخابه رئيساً للوزراء، ومشروع القانون هذا 

واملعروف بــ  )Bill C-6( يشمل تغييرات وهي:
- قصر املدة الزمنية املطلوبة للحصول علي اجلنسية للمقيم الدائم 
من أربع سنوات كل 6 سنوات إلي ثالث سنوات فقط كل خمس سنوات

- إلغاء شرط البقاء واإلقامة في كندا بعد احلصول علي اجلنسية
- شرط كفاءة اللغة وأمتحان اجلنسية سيتم تطبيقه فقط علي من 

تتراوح أعمارهم بني ١٨ - ٥٤ عام 
- إلغاء أعتبارات »األمن القومي« كسبب لنزع اجلنسية من حاملها

ولكي يصبح القانون ساري يجب أن يحظي مبوافة البرملان ثم مجلس 
الشيوخ ، ثم املوافقة امللكية »الشكلية«

 ١٥٠ الـ  العيد  في  سارياً  القانون  جتعل  أن  الكندية  احلكومة  وحتاول 
لكندا، أي في األول من يوليو القادم

11
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كندا تفرض عقوبات 
علي كبار املسؤولني السوريني

كبار  من   2٧ علي  عقوبات  فرض  كندا  أعلنت 
وأعلنت  االسد،  بشار  حكومة  في  املسؤولني 
كريستيا فري الند وزيرة الشؤون اخلارجية في بيان 
لتجميد  االن  يخضعوا  االشخاص  هؤالء  أن  لها 
أصولهم. وقالت إن أسمائهم أُضيفت إلي قائمة 
الضغط  من  جزء  وهذا  العقوبات  تشملهم  من 
الذي  للعنف  لوضع حد  االسد  نظام  الدولي علي 
الكيماوي  الهجوم  مثل  شعبه  ضد  به  يقوم 
علي  وإلجباره  الشهر  هذا  مطلع  في  حدث  الذي 
الدخول في مفاوضات جديه . وفي وقت سابق من 
املؤيدة  وهي   - روسيا  الوزيرة  حثت  االسبوع  هذا 
للرئيس بشار االسد - علي التوقف عن مساعدته 
دائم  إقامة سالم  رحيله الجل  أجل  والتوسط من 
في تلك املنطقة املضطربة ، وقالت الوزيرة إن كندا 
تساهم في التحقيقات بشأن استخدام االسلحة 
الكيميائية وجمع االدلة التي تساعد في محاكمة 
اجلرائم ضد االنسانية في سوريا. وتأتي مساهمة 
لألمم  التابعة  للوكالة  كندا في شكل متويل مالي 
أن  الوزيرة  وقالت  التحقيق  جتري  التي  املتحدة 
مدينة  جنوب  في  جري  الذي  الكيميائي  الهجوم 
إدلب هو جرمية من جرائم احلرب وهو أمر غير مقبول 
في  للحرب  حد  لوضع  حلفائها  مع  تعمل  وكندا 
كندا  خصصت  وقد  املسؤولني.  ومحاسبة  سوريا 
مبلغ ١.6 بليون دوالر للجهود املبذولة في املنطقة 
واخلدمات   واألستقرار  األمن  اخلدمات  لتقدمي 
أنها  إلي  باإلضافة  التنمية  إالنسانية ومساعدات 
إستقبلت أكثر من ٤٠ الف الجئ سوري الي كندا.

أصدر رئيس وزراء كندا »جاسنت ترودو« يوم االحد 
١6 أبريل البيان التالي مبناسبة عيد القيامة قال 
فيه : في عطلة هذا االسبوع يحتمع ماليني من 
مع  العالم  أنحاء  جميع  في  والناس  الكنديني 
القيامة.  بعيد  لالحتفال  وأصدقائهم  عائالتهم 
العام علي االخص يحتفل املسيحيون في  وهذا 
الكنائس الشرقية والغربية علي حد سواء بعيد 
يعرف  القيامة  وعيد   ، اليوم  نفس  في  القيامة 
أيضا بعيد الفصح وهو وقت مقدس من السنة 
بقيامة  فيه  ويحتفل  املسيحي  التقليد  في 
.وقصة  املوت  علي  وإنتصاره  املسيح  السيد 
قدمها  التي  بالتضحيات  تذكرنا  القيامة  عيد 
والرحمة.  التسامح  قوة  مع  املسيح  السيد  لنا 
وايضاً تعدنا باالمل خاصة عندما نشعر بان االمل 
نحتفل  الذي  العام  وهذا   ، مستحيل  من  أكثر 
الكونفيدرالي  كندا  الحتاد   ١٥٠ ال  بالذكري  فيه 
أسمحوا لي بان أنتهز هذه الفرصة لنحترم جميع 
الثقافات واملعتقدات والتقاليد التي جعلت كندا 
الكنديون  واملسيحيون   ، فيه  للعيش  رائع  مكان 
كندا  جعل  علي  يساعدوا  اخللفيات  جميع  من 
قوية ومتنوعة وشاملة ، وعندما جنتمع اليوم مع 
من نحبهم ونهتم بهم نضع موضع التنفيذ ما 
بان نحب جيراننا كانفسنا ونفعل  القول  يعنيه 
عدالً  أكثر  مكاناً  العالم  جلعل  وسعنا  في  ما 
عائلتي  عن  وبالنيابة   ، للجميع  وسالماً  ورأفة 
الذين  جلميع  نتمني  وعني،  صوفي  زوجتي  وعن 
مباركاً  سعيداً  عيدا  القيامة  بعيد  يحتفلون 
ونتمني جلميع الكنديني بغض النظر عن دينهم 

أن يجدوا في هذا الوقت وقت للتجديد والتقدم.

بيان رئيس وزراء كندا 
في مناسبة عيد القيامة اجمليد

حريق صغير متعمد في كنيسة للروم 
الكاثوليك يلغي أحتفاالت عيد القيامة

ألغت كنيسة القديس مار يوحنا للروم الكاثوليك 
في تورنتو إحتفاالت عيد القيامة بعد أن شب بها 
وقال  عمداً.  مت  أنه  الشرطة  تعتقد  صغير  حريق 
أستدعائها  مت  أنه  تورنتو  شرطة  بأسم  متحدث 
في الساعة الثامنة من صباح يوم االحد ١6 أبريل 
باسم  املتحدث  وقال  بالكنيسة  حريق  حلدوث 
الشرطة أن هناك من ألقي بقنبلة حارقة من خالل 
بأسم  متحدث  وقال   ، الكنيسة  داخل  الي  نافذة 
دخان  واجهوا  االطفاء  رجال  أن  االطفاء  شرطة 
كثيف داخل الكنيسة وكان هناك كسر بالنافذة 
وكان احلريق صغير وانطفئ بنفسه ولكنهم قاموا 
بنحو  اخلسائر  وقدرت  الدخان  من  املبني  بتنظيف 
أن  باالبرشية  االتصاالت  مدير  وقال  دوالر.   ٥٠٠٠
داخل  حارقة صغيرة  قنبلة  ألقي  قد  ما   شخصاً 
في  أحد  هناك  يكن  لم  احلظ  وحلسن  الكنيسة 
هذا الوقت داخل الكنيسة ولم يصاب أحد. وقال 
الناس الذين عرفوا باحلادثة انهم ُصدموا واألخرين 
في  هذا  يحدث  أن  ميكن  كيف  متسائلني  بكوا 
بتحديد  تورنتو  شرطة  قامت  وقد  القيامة،  عيد 
هوية الشخص مرتكب الفعل من خالل كاميرات 
املراقبة االمنية وتطلب من الناس اإلدالء مبعلومات 

حول هذه احلادثة.

كندا سوف تنضم الي معاهدة االمم املتحدة  
حلظر بيع االسلحة للدول االجنبية

الند  فري  كريستيا  اخلارجية  الشؤون  وزيرة  تقدمت 
لكندا  الطريق  يفتح  العموم  مجلس  الي  بتشريع 
وبيع  لتجارة  املتحدة  األمم  معاهدة  إلي  لإلنضمام 
لدول  األسلحة  بيع  من  فعلياً  حتد  التي  األسلحة 
أجنبية، وقالت الوزيرة أن هذا املشروع سوف يضفي 
احلالي في كندا لضوابط  النظام  طابع رسمي علي 
التصدير التي تتفق مع قواعد معاهدة االمم املتحدة 
إنتقادات  االخيرة  السنوات  في  كندا  واجهت  وقد   ،
وقالت  السعودية،  اململكة  الي  مدرعات  لبيعها 
لم  املدرعات  هذه  أن  كندا  في  املتعاقبة  احلكومات 
معاهدة  وحتظر   ، املدنيني  السكان  ضد  تستخدم 
األسلحة  تصدير  املوقعة  البالد  علي  املتحدة  االمم 
أو  االرهابيني  قبل  من  تُستخدم  قد  التي  التقليدية 
حقوق  النتهاكات  أو  الدولية  اإلجرامية  التنظيمات 
االنسان أو اإلنتهاكات الدولية أو العنف القائم علي 
نوع اجلنس. وقد دخلت هذه املعاهدة حيز التنفيذ في 
ديسمبر عام 2٠١٤ بعد أن أعتمدتها اجلمعية العامة 
االخيرة  البالد  ضمن  كندا  وستكون   ، املتحدة  لالمم 
والتي وقعت عليها  املعاهدة  الي هذه  انضمت  التي 
ولالعداد  اخري.  دولة   ٨3 عليها  ووافقت  دولة   ١3٠
 ١٠ كندا  أستثمرت  املعاهدة  هذه  إلي  لالنضمام 
الصادرات  مراقبة  نظام  لتعزيز  أمريكي  دوالر  مليون 
، وكندا علي رأس قائمة الدول التي تصدر األسلحة 
صناعة  وفي  املدرعات  وخاصة  االوسط  الشرق  الي 
األسلحة الدفاعية حتتل كندا املرتبة السادسة عامليا.

حكومة كندا تناقش شرعية حيازة املاريجوانا إلقراره في يوليو 2018 

ناقش أعضاء احلكومة الليبرالية تشريع إلنهاء احلظر املفروض علي حيازة 
وتدخني املاريجوانا وجاء ضمن التشريع اجلديد بندان جديدان واحد منهم 
التدابير  لتعزيز  والثاني  وزراعتها  وبيعها  املاريجوانا  إستخدام  لتنظيم 
والتشريع  والكحوليات.  اخملدرات  تأثير  حتت  السيارات  قيادة  علي  للقضاء 
 3٠ وإستخدام  باقتناء  وأكبر  عاما   ١٨ سن  من  لالفراد  سيسمح  اجلديد 
بتحديد  مقاطعة  كل  وتقوم  اجملفف  او  الطازج  املاريجوانا  نبات  من  جرام 

نباتات  أربعة  زراعتها في منازلهم مبا ال يتعدي  املاريجوانا  املناسب لسكانها، ويستطيع مستخدمي  السن 
لالستخدام الشخصي وايضا يستطيعوا شرائها من متاجر مرخص لها بذلك. وقال جاسنت ترودو أن الهدف 
من إضفاء صفة قانونية علي حيازة نبات املاريجوانا هو منع الشباب القاصرين من حيازتها ووقف االرباح التي 
يحصل عليها منظمي اجلرمية من بيعها للناس. وقال بيل بلير الذي عينه جاسنت ترودو ليكون مسؤول عن 
ملف املاريجوانا أنه ليس هناك خطة لتشجيع حيازة أو شراء أو بيع املاريجوانا خارج االطار القانوني وإن كندا 
قامت بالتشاور علي نطاق واسع  مع النظام القضائي في كل من واشنطن وكولورادو ملعرفة ما قد ينجح 
وماال قد ينجح وجاء منهج التشريع في كندا مختلف عنهم فيما يستند إلي إطار الصحة العامة أكثر من 
األساس التجاري ، وينص التشريع اجلديد علي االتي : فرض غرامة مالية ملن يحوز كمية من املاريجوانا تتعدي 
أستعماله الشخصي وتصل العقوبة الي ١٤ عاما في السجن لبيع او توزيع املاريجوانا الغير قانوني ، ويفرض 
القانون عقوبات صارمة تصل الي ١٤ سنة سجن إلعطاء او بيع املاريجوانا للقصر وأيضا هناك عقوبة جديدة 
تصل إلي ١٤ سنة سجن ملن يستخدم الشباب في أرتكاب جرمية متعلقة باملاريجوانا. ومينع القانون اجلديد 
إجراء إصالح لقانون  الذاتية وكجزء من  البيع  بيعها عن طريق ماكينات  املاريجوانا للشباب ويحظر  تسويق 
أن تقود السيارة خالل ساعتني من تعاطي  ، فليس قانونياً  أو الكحوليات  تاثير اخملدرات  قيادة السيارات حتت 
كمية كبيرة من املاريجوانا و يتعرض من يقود سيارته وهو حتت تاثير مخدر الي غرامة مالية تقدر بي١٠٠٠ دوالر 
وقد تصل العقوبه الي السجن مدي احلياة اذا حدثت حادثة واصيب بسببها أفراد او ُقتلوا ، وال مينع القانون 
املقاطعات من السماح ببيع املاريجوانا في نفس مكان بيع الكحوليات. وسوف يُسمح لشرطة املرور باختبار 
لعاب السائقني بناء علي عالمات ظاهرة مثل أحمرار العينني او رائحة اخملدر التي تنبعث من الفم. هذا وتأمل 

احلكومة في إزالة العقبات البرملانية جلعل هذا التشريع قانوني بحلول االول من شهر يولية عام 2٠١٨

يوم  البارد  والطقس  الثلوج  شحص   2٠٠ من  أكثر  حتدي 
اجلمعة العظيمة ومشوا في شوارع وسط مدينة إدمنتون 
 ، سنوي  مسيحي  تقليد  في  الصلبان  بعضهم  يحمل 
دائما  تُذهل  إنها  املناسبة  منظمة  لونسكي  لندا  وقالت 
املوكب رغم  الذين يشاركون في هذا  من عدد االشخاص 
ملدة  العراء  في  ألخر  موقع  من  ويسيرون  البارد  الطقس 
املدينة  قلب  في  مراكز  سبعة   عند  ويتوقفون  ساعتني 

ويرتلون  معاً  ويصلون  املقدس  الكتاب  من  قراءات  الي  ويستمعون  املسيح   صلب  مراحل  عن  تعبر 
الناس الساعات األخيرة من حياة  التي فيها  يتذكر  الكاثوليكية  للكنيسة  تراتيل متبعني تقليداً 
السيد املسيح ويصلون في ١٤ وقفة قبل عيد القيامة. وركز موضوع املناسبة لهذا العام عن االميان 
والعدالة االجتماعية، وقالت واحدة من املشاركات انها حتضر كل عام مع زوجها وطفليها التوأم ذوي 
اخلمسة سنوات إلي هذه املناسبة وشارك أيضاً كبار السن في املوكب تعبيراً عن التنوع والوحدة. 
وقال كالرنس ويبلغ من العمر ٨9 سنة ويتحرك مرتكزاً علي ممشاة أنه لن يسمح للطقس البارد في 
أن مينعه من املشاركة وأن هذه املناسبة ترفع من روحه وهو له 3٠ سنة يحضر هذا املوكب وقال أن 

اجلميع مجتمعون ليركزوا علي العدالة االجتماعية ومحبة اهلل.

مئات من سكان إدمنتون يشاركون في موكب طريق الصليب 

يوم اجلمعة العظيمة رغم الثلوج والطقس البارد

إخراج رجل بالقوة من طائرة يونايتد 
وسحبة علي االرض النه لم يرضي التنازل طواعية عن مقعده

في رحلة طائرة يونايتد رقم  3٤١١ والتي إزدحمت بالركاب حتي لم 
يستطيع بعض من طاقم الطائرة إيجاد مقاعد لهم طلبت الشركة 
من أربعة من الركاب الذين مت إختيارهم عشوائي التنازل طواعية عن 
تنازل  وبينما  أمريكي،  دوالر   ٤٠٠ مقداره  تعويض  مقابل  مقاعدهم 
بعض الركاب عن مقاعدهم رفض أحدهم التنازل عن مقعده ومتسك 
بحقه في السفر علي هذه الرحلة، فرفعت الشركة قيمة التعويض 
إلي مبلغ ٨٠٠ دوالر امريكي وحجز غرفة للراكب باحد الفندق ولكنه 

رفض، فما كان من طاقم الطائرة إال أنه إستدعي رجل األمن إلي الطائرة فقام عنوة بسحل الرجل علي االض 
علي  وعرضته  باملوبيل  احلدث  بتصوير  الركاب  من  قامت سيدة  ذلك  إثناء  وفي  الطائرة،  من  بالقوة  وأخرجه 
صفحتها علي الـ »فيس بوك«، وُسمع في الفيديو أصوات الصياح والغضب من الركاب علي هذا العنف. وقال 
تشارلي ليوكا رئيس ومؤسس مجموعة حقوق الركاب أن هذه احلادثة خطأ كبير من شركة الطيران وال أعتقد 
انه لها احلق في سحب الناس للخروج من الطائرة وأنه لم يُسمع من قبل عن هذا اإليذاء اجلسدي للركاب 
، ورفض وزير النقل الكندي مارك جارنو التعليق علي هذا احلادث ولكنه أكد أن خطة حكومة كندا إلعطاء 
املسافرين مزيداً من احلماية القانونية و التي أعلن عنها في نوفمبر املاضي سيتم تنفيذها العام القادم. ووفقا 
للقوانني فإنه إذا كانت زيادة األشغال في مقاعد الطائرة ألي رحلة سيؤدي الي التأخر في االقالع ملدة من ساعة 
الي ساعتني محلياً أو تأخيراً ما بني ساعتني إلي أربعة ساعات دولياً فيجب تعويض الركاب بدفع ضعف ثمن 
التذكرة إلجتاه واحد لهم مبا ال يتجاوز 6٧٥ دوالر امريكي  ، وإذا ذادت عدد ساعات التعطيل عن هذا قد يستحق 

الراكب مبلغ يصل إلي ١3٥٠  دوالر 
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ونيافة احلرب اجلليل الأنبا 

مينا 
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ليس هو ههنا ولكنه قام )لوقا 24 : 6(

كما نقدم خالص العزاء 
لصاحب القداسة / البابا تواضروس الثاني

في شهداء كنيستي مارجرجس بطنطا واملرقسية باألسكندرية
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حالة  نيوز”  “جود  رصدت  تقارير:   - نيوز  جود 
هذا  بعد  الكندي  اجملتمع  أصابت  التي  اإلنزعاج 
كنيستي  وتفجيرات  املأساوي  اإلرهابي  احلادث 
باألسكندرية  واملرقسية  بطنطا  مارجرجس 
أثناء صلوات قداس “أحد الشعانني”، علي جميع 
املستويات السياسية والدينية واجملتمعية، فمن 
فانكوفر  مسيساجا،  أيبارشية  أصدرت  جانبها 
األنبا مينا،  : األسقف  جاء فيه  بياناً  وغرب كندا 
وجميع كهنة الكنيسة، يشعرون بخالص احلزن 
على  اإلرهابية  الهجمات  خبر  لسماع  واإلنزعاج 
في  األرثوذكسية  القبطية  كنائسنا  من  اثنني 
داخل  الهجمات  هذه  أول  وقعت  حيث  مصر. 
مبحافظة  طنطا  مبدينة  مارجرجس  كنيسة 
كاتدرائية  خارج  الثاني  الهجوم  وقع  الغربية. 
كان  حيث  اإلسكندرية،  في  مرقس  القديس 
“أحد  قداس  يصلي  الثاني  تاوضروس  البابا 
الشعانني”. وبحسب التقارير اإلعالمية فأن هذه 
وأصابة  شخصا   47 مصرع  إلى  أدت  الهجمات 
120 أخرين بجراح خطيرة. وال تزال حالة املصابني 
أعلن  قد  “داعش”  تنظيم  وكان  معروفة.  غير 
الرئيس  أعلن  وعليه  الهجومني،  عن  مسؤوليته 

السيسي، حالة الطوارئ ملدة ثالثة أشهر.
وأضاف البيان : أن املسيحيون األقباط يعتبروا أكبر 
األوسط.  الشرق  في  تعيش  مسيحية  جماعة 
وهي متثل %10 إلى %12 من مجموع سكان مصر. 
أن اإلضطهاد ضد املسيحيني في مصر هو قصة 
ويأخذ أشكال مختلفة. واملؤسف  أبداً  ال تنتهي 
تزامنت  املاضية،  القليلة  السنوات  في  أنه 
الهجمات على الكنائس القبطية في مصر مع 
األعياد القبطية. وبدأت سلسلة اإلضطهاد هذه 
مع هجوم ليلة عيد امليالد في جنع حمادي والذي 
أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وأعقبت ذلك 
في  القديسني  كنيسة  أمام  مفخخة  سيارة 
ثم  اجلديدة،  السنة  رأس  ليلة  في  اإلسكندرية 
ضد  الثورة  بعد  قبطية  كنيسة  خمسني  حرق 
حكومة “اإلخوان املسلمني” وعزل الرئيس مرسي. 
إنتحاري  قيام  مت  مرة  وألول  األخيرة،  اآلونة  وفي 
في  البطرسية  كنيسة  في  نفسه  بتفجير 
ديسمبر املاضي مما أسفر عن مقتل 28 شخصا 
يطلب  ولم  شخصاً.   70 من  يقرب  ما  وإصابة 
ولكنهم  االنتقام  إلى  دعاوي  أي  مطلقاً  األقباط 

يطالبون فقط بالعدالة وحرية العقيدة.
يعيش  لدينا مجتمع قبطي كبير  هنا في كندا 
تورنتو  في  وبخاصة  كندا  أنحاء  كافة  في 
مونتريال.  و  وأوتاوا  سكاربورو  و  ومسيسوجا 
القبطية  كنائسنا  أن  من  بالقلق  نشعر  نحن 
الهجوم  ملثل هذا  أن تكون هدفاً  في كندا ميكن 
عيد  وإحتفاالت  املقدس  األسبوع  أنشطة  خالل 
من  الكثيرين  حضور  فيه  نتوقع  حيث  القيامة. 

الرعية. 
جاسنت ترودو - رئيس الوزراء      

 ، بعد احلادثني بوقت قصير أصدر رئيس وزراء كندا، 
“جاسنت ترودو” بياناً جاء فيه : ُصدمت وحزنت أن 
التي  التفجيرات  ُقتلوا في  الناس قد  الكثير من 
حدثت في مصر في كنيسة مارجرجس بطنطا 
وأضاف  اإلسكندرية”،  في  املرقسية  والكنيسة 
نقدم  وأنا  صوفي  الكنديني،  جميع  عن  نيابة   :
هذه  ضحايا  وأصدقاء  ألسر  العميقة  تعازينا 

جميع  مع  وصلواتنا  أفكارنا  الشنيعة.  األعمال 
من  املصابني  لهؤالء  ونصلي  ونأمل  املتضررين، 

أجل الشفاء الكامل والسريع.
لها  معنى  ال  التي  الهجمات  إستهدفت  لقد 
صلوات  حضور  أثناء  الكنائس  تلك  شعب  اليوم 
عيد  قبل  األحد  يوم  والذي صادف   ، األحد  قداس 
للمسيحيني.  املقدس  األسبوع  وبداية  الفصح 
في  املستخدمة  النخيل  فروع  نتذكر  فيه  والذي 

جميع أنحاء العالم رمزاً للسالم.
الى جنب مع مصر  “ان كندا تقف جنبا  واضاف 
الكاملة  مساعدتنا  ونقدم  املصرى،  والشعب 

حلكومة مصر فى هذا الوقت العصيب.
تعاني  األوقات،  من  كثير  “في   : البيان  وختم 
من  العالم  أنحاء  جميع  في  الدينية  اجلماعات 
عنيفني.  متطرفني  يد  على  والتمييز  اإلضطهاد 
اإلرهابية  األعمال  هذه  بشدة  تدين  كندا  وأن 
نقف  أن  دولياً، يجب  وباعتبارنا مجتمعاً  اجلبانة. 
تلك  عن  املسؤولني  لوقف  جهودنا  في  متحدين 
األعمال ومحاربة الكراهية عبر تبني قيم التنوع 

واإلدماج والسالم
احملافظني  حلزب  املؤقت  الزعيم   - أمبروز  رونا 

الفيدرالي

حلزب  املؤقت  الزعيم  أمبروز”،  “رونا  أصدرت  كما 
بالبرملان  الرسمية  املعارضة  وزعيمة  احملافظني 
الهجمات  تلك  بشأن  بياناً  أيضاً  الفيدرالي، 
في كندا  احملافظني  إن جتمع   : فيه  جاء  اإلرهابية 
اإلرهابية  األعمال  هذه  العبارات  بأقوى  يدين 
الدينية  األقليات  إستهدفت  والتي  الشنيعة. 
التقومي  أيام  أهم  من  واحدة  في  الضعيفة 

املسيحي.
أعلن  التي  القاتلة،  األعمال  هذه  أن   : وأضافت 
والشام،  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الكنائس  إستهدفت  قد  مسؤوليتها،  “داعش” 
“أحد  يوم  جتمعوا  الذين  واملصلني  املسيحية 
الشعانني” ، وقتلوا وجرحوا العشرات من املدنيني 
األبرياء في مدينتي طنطا واإلسكندرية بشمال 

مصر.

: أننا نشارك بالصلوات والدعوات  وأضافت أيضاً 
حتفهم  لقوا  الذين  أولئك  وأحباء  عائالت  مع 
نتمنى  كما  املأساوية،  الهجمات  هذه  في 
الشفاء الكامل لهؤالء اجلرحى. ونؤكد أننا نقف 
وكل  مصر،  شعب  مع  والشراكة  بالتضامن 

ضحايا العنف واإلرهاب في هذا احلادث أو غيره
مشاعر  كل  نتذكر  السعف”،  “أحد  يوم  في 
ونحن  املسيحي،  التاريخ  عبر  والوحدة  اإلنتصار 
اإلميان املسيحي وكذلك الشعب  أن طابع  نعلم 
بعد  طويلة  لفترة  يصمد  سوف  والذي  املصري 

هذا احلادث وهذه اخلسائر الفظيعة في األرواح
كاندز بيرجني - عضو البرملان بـ وينيبج       

احملافظني،  بحزب  الفيدرالي  البرملان  عضو  قالت 
: أن  البرملان  النائبة “كانديز بيرجني” أمام أعضاء 
اجلماعات  بني  من  واملضطهدين  الضحايا  أكثر 
 : وأضافت  املسيحيني”  هم  العالم،  في  الدينية 
“في عطلة نهاية األسبوع املاضية، هناك عشرات 
إحتفالهم  أثناء  بوحشية  قتلهم  مت  املسيحيون 
شئ  ليس  وهذا  مصر،  في  السعف  أحد  بعيد 
نادر احلدوث، ففي ديسمبر املاضي أيضاً هناك 25 
مسيحياً مت قتلهم في إنفجار كنيسة”. مؤكدة 
علي أن املسيحيني في الشرق األوسط يتعرضون 

للعنف الدموي عبر سنوات طويلة.
يعيشون  الذين  املسيحيني  أن   : “بيرجني”  وقالت 
في الشرق األوسط، هدف لإلرهابيني اإلسالميني 
املتطرفني فقط ألنهم إختاروا أن يعبدون يسوع 

املسيح وال يتبعون الدين اإلسالمي
ليس  املضطهدين  املسيحيني  أن  إلي  وأشارت 
لهم من يدافع عنهم في الغرب، وال نسمح حتي 
من جنوم هوليود أية حديث عن املذابح التي حتدث 
شئ  وهذا  يزدرونهم،  أحياناً  بالعكس  بل  لهم، 

محزن. مؤكدة علي أهمية الدفاع عنهم
“في   : بالقول  بيرجني” كلماتها  “كانديز  وختمت 
يقوم  أن  أجل  من  أصلي  املقدس،  األسبوع  هذا 
يقوموا  أن  الغربية  احلكومات  وبخاصة  العالم 
وأن  املضطهدون  املسيحيون  أجل  من  بدورهم 

نفعل لهم كل ما نستطيع أن نفعله”
وكان موقع “جود نيوز” األليكتروني قد نشر فيديو 
لبيان “بيرجني” أمام البرملان الكندي مع ترجمة له 
وتناقله  عالية  مبشاهدة  وحظي  العربية  باللغة 

الكثيرين علي مواقع التواصل اإلجتماعي
 - عمر الغبرة - عضو البرملان عن “مسيساجا 

سنتر”
 – “مسيسوجا  دائرة  عن  البرملان  عضو  أدان 
اإلرهابي،  اإلعتداء  الغبرة”،  “عمر  النائب  سنتر”، 
في   : الكندي  البرملان  أعضاء  أمام  “الغبرة”  وقال 

إلدانة  البرملان  هذا  في  وقفت  املاضي  ديسمبر 
في  القبطية  الكنيسة  علي  األرهابي  األعتداء 
القاهرة قبل عيد امليالد، وأشعر باألسف أن أقف 

للمرة ثانية قبل عيد القيامة، إلدانة إعتداء ثاني
كنيستني  إستهداف  مت  املرة  هذه  وأضاف: 
إحداهما في طنطا واألخري في األسكندرية في 
حادث خلف أكثر من 40 قتيل وعشرات اجلرحي، 
مع  باحلديث  الهجرة  ووزير  أنا  باألمس  قمت  وقد 
دعمنا،  عن  للتعبير  الكندية  القبطية  القيادات 
هذا  فيه  أدان  بياناً  أصدر  الوزراء  رئيس  كذلك 
لهذه  كندا  إدانة  عن  وعبر  املأساوي،  اإلعتداء 

األفعال اجلبانة”
لكل  تعازينا  نقدم  أننا   : بالقول  كالمه  وختم 
املسيحيني  كل  مع  تضامنا  عن  ونعبر  املصريني 

األقباط في مصر وكندا وجميع دول العالم
فرانسيسكو سوربارا - عضو البرملان عن “فون 

- وودبريدج”

البرملان  عضو  سوربار”  “فرانسيسكو  عبر  كما 
أعضاء  أمام  وقال  اإلرهابي  للحادث  أسفه  عن 
البرملان : أقف اليوم ألقدم خالص تعزياتي القلبية 
احلادث  بسبب  كندا  في  القبطية  اجلالية  لكل 
وكنيسة  مارجرجس  بكنيسة  الذي حدث  املروع 
اجلبانة  األفعال  هذه  أن  مبصر.  مرقس  القديس 
“أحد  عيد  يوم  بالكنيسة  احلاضرين  تفجير  عبر 
أهم  هو  والذي  األالم،  أسبوع  وبداية  السعف” 
األيام بالنسبة للمسيحيني في كل أنحاء العالم
من  غيرهم  مثل  مثلهم  األقباط  املسيحيني  أن 
األقليات الدينية مازلوا يعانون اإلضطهاد بسبب 
وعبر  املقدس  األسبوع  هذا  في  الدموي.  األرهاب 
العنف  هذا  ألدانة  واحد  بصوت  نتكلم  العام، 
ونقف متضامنني مع اخوتنا وأخواتنا املسيحيني 

دعماً للتنوع والسالم.

“جــود نيــوز” ترصد ردود الفعل الكندية بشأن تفجيرات “أحد الشعانني” الدامية في مصر
إيبارشية مسيساجا وغرب كندا: اإلضطهاد ضد املسيحيني في مصر هو قصة ال تنتهي
رئيس وزراء كندا : نتضامن مع املصريني ونقدم املساعدة لهم في هذا الوقت العصيب
زعيم حزب احملافظني : ندين بشدة هذا الفعل اإلرهابي البشع ضد أقلية مسيحية في أهم أعيادهم
كانديز بيرجني : مسيحيو الشرق مستهدفون من اإلرهابيني فقط ألنهم يعبدوا املسيح
عمر الغبرة : تدثت مع القيادات القبطية في كندا للتعبير عن دعمنا لهم
فرانسيسكو سوربارا : األقباط يعانون اإلضطهاد عبر هذا اإلرهاب الدموي وندين هذا العنف
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محالت Stop & Go  مبسيسوجا

رؤوف مجلي والعائلة 
وجميع العاملني 

مبحالت ستوب اند جو

                        

905 607 8507 
2901 Eglinton Avenue West, 

Mississauga,ON. L5M 6J3 

 مع تحيات رؤوف مجلى

تهنئ
نيافة احلبر اجلليل/

 االنبا مينا
اسقف مسيسوجا 

وغرب كندا 
وجميع االباء الكهنة 

والشعب القبطي 
بعيد 

القيامة اجمليدة 
داعني اهلل 

أن تكون أيام سعيدة 
علي عمالئنا الكرام

كما نقدم خالص العزاء  لصاحب القداسة / البابا تواضروس الثاني
في شهداء كنيستي مارجرجس بطنطا واملرقسية باألسكندرية

اإعـــالنـــــات
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 Mouthwash
الغسوالت الفموية هي سوائل تستخدم بطريقة املضمضة من 

أجل العناية بصحة أو مظهر أو رائحة الفم و االسنان .
ما هي أنواع الغسوالت الفموية ؟

الغسوالت الفموية املستخدمة إلزالة رائحة الفم وميكن أن حتوي 
تأثير  لها  يكون  والثيمول، وقد  املنثول  مثل  للفم  منعشة  مواد 
مطهر خفيف ومؤقت.  لغسوالت الفموية  املستخدمة  للوقاية 
من تسوس االسنان و حتتوى على الفلورايد . الغسوالت الفموية 
املستخدمة للوقاية من التهاب اللثة أو عالجه، وحتوي على مواد 

مضادة للويحة اجلرثومية مثل الكلورهكزيدين. وميكن أن حتوي أيضاً على  نسبة من الفلورايد للوقاية  
من تسوس االسنان . الغسوالت الفموية املستخدمة لتبيض االسنان وحتوي على مواد مبيضة لألسنان 
مثل مادة تترابوتاسيوم بيروفوسفات. وميكن أن حتوي أيضاً على نسبة من الفلورايد. الغسوالت الفموية 
املستخدمة للعناية باألسنان احلساسة. تكون هذه الغسوالت مركبة من مواد  مالئمة  للمرضى ذوي 

األسنان احلساسة تقي من التهاب اللثة. وميكن أن حتوي أيضاً على نسبة من الفلورايد.
ما أهمية الغسوالت الفموية ؟

تكون مفيدة  أن  فيمكن  احلالة؛  أهمية متعددة بحسب  ذات  الفموية  الغسوالت  أن  نالحظ  مما سبق 
في إنعاش رائحة الفم وفي الوقاية من تسوس األسنان وتبييضها. أما االستخدام األكثر أهمية لها 
فهو لوقاية من تشكل اجلراثيم . ميكن أن تتشكل اللويحة اجلرثومية يومياً، وميكن أن تتطور مع الزمن 
إلى النخر السني، وتؤدي إلى رائحة كريهة للفم وإلى التهاب اللثة. إن استخدام الغسوالت الفموية 
التي  احلاالت  بعض  في  تشكلها  من  للوقاية  ضرورياً  للجراثيم  يعد  مضادة   مواد  على  حتتوى  التى 

تستدعي استخدامها ومنها التهاب اللثة ونزف اللثة وبعد العمليات اجلراحية السنية.
ينصح  معظم اطباء االسنان باستخدام الغسوالت الفموية في احلاالت التي تستدعي استخدامها، 

ولكن بدون مبالغة واتباع األمور التالية لالستفادة منها بشكل أفضل :
1 -.استخدام فرشاة األسنان وخيط األسنان قبل استخدام الغسول.

حسب  أو  العبوة  على  موصى  هو  ما  حسب  الغسول  من  ومناسبة  محددة  استخدام  كمية   -  2
تعليمات طبيب األسنان. 

3 - فترة املضمضة املالئمة هي ثالثني ثانية
املضمضة.. انتهاء  بعد  كامل  بشكل  الفم  من  السائل  بصق   -  4 

 عدم األكل أو التدخني ملدة ثالثني دقيقة من استعمال الغسول.
5  - عدم األكل أو التدخني ملدة ثالثني دقيقة من استعمال الغسول .

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

      Featuring 
                    Lunch, Choir, Play , Games, Talent Shows, Prizes, etc. 

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A 5Z4 
Online Donation: www.saintbishoy.ca 

Sunday, May 7th, 2017 
From 12:00pm till 6:00pm 
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دعوة للنقاش للبحث عن حلول سلمية .. 

الى متى يحُنفق أقباط مصر من أموالهم لدعم من يقتلوهم؟

كل  ولكن  األرثوزكس  األقباط  فقط  ليس 
وهم  ذلك  يفعلون  املسيحية  الطوائف 
اإلستسالم  حالة  من  جزء  هذا  مستسلمني. 
ومنهم  اخلصوم  ضربات  لتلقي  الكامل 
من  الكثير  يبحث  ايديولوجيا  هذه  قاتليهم، 
ويبحث  لها،  ديني  اساس  عن  الكنيسة  رجال 
مبررات  عن  مصر  في  يحكمون  من  انصار 
استخدام  على  مصرون  هؤالء  لها.  سياسية 
نتائج  بتوقع  اقناعنا  ويحاولون  األدوات  ذات 

وردية.
تفجير  أن  على  للتأكيد  مضطر  ألني  اسف 
لن  شهداء  وسقوط  سيستمر،  الكنائس 
يتوقف، وخطف املسيحيات سيظل عمالً من 
من  يشبعوا  لن  إنهم   ، اإلسالم«  »نصرة  اجل 
دماء األقباط، ولن يتوقفوا عن استثماره، طاملا 

أن هذا ال يسبب لهم أزعاج حقيقي.
فماذا نفعل وكيف يدعم املسيحيني قاتليهم؟
اإلنفاق  يتم  ومنها  الضرائب،  يدفعون  ألنهم 
منها  ويتخرج  يتربى  التي  املؤسسات  على 
املتطرفني واإلرهابيني وعصابات خطف بناتهم. 
تضم  األزهر،  مؤسسة  اجلميع  يعرف  فكما 
املؤسسات  من  عدد  وتضم  ضخمة  جامعة 
وتضم  اإلسالمية،  البحوث  مجمع  مثالً  منها 
مدارس ومعاهد في طول مصر وعرضها، كما 
انها ترسل رجالها الى اخلارج. هذه املؤسسات 
التي يتخرج منها ما ال يقل عن 5 ماليني مصري 
تعاني  اجنبي  الف مسلم   ٥٠ وحوالي  سنوياً، 
من مشاكل عويصة في مناهجها الدراسية، 
ففهياً حتريض على الكراهية والعنف واإلرهاب. 
وعلى  األزهر  بالطبع على جامعة  ينطبق  هذا 
ما تعلمه للطلبة املسلمني القادمون من كل 

مكان في العالم.
ورمبا ال تكون مفاجأة كبيرة أن تعرف أن اإلخوان 
بنوا تنظيمهم الدولي السري من الطلبة الذين 
للدراسة  اإلسالمية  البالد  مختلف  من  جاؤوا 
بامولنا في األزهر في مصر، كما أن الكثير من 
قادة التنظيمات اإلرهابية من الشيشان حتى 
أن  بعد  املؤسسة  هذه  من  تخرجوا  الفلبني 

درسوا باموالنا.
املوت”  »عشاق  كتاب  الي  الرجوع  ميكنك   (

الصادر في كندا منذ عدة اشهر
) http://secondstarpublishing.com

لقادة  الديني  اخلطاب  ايضاً  معروف  هو  كما 
التحريض  الكثير من  يتضمن  األزهر  ومشايخ 
على الكراهية والعنف، وعلى رأسهم الشيخ 
على  نتذكر  لعلنا  األزهر.  شيخ  الطيب  احمد 
املتطرف  اصدره  الذي  الكتاب  املثال  سبيل 
من  بتكليف  عمارة  محمد  الراحل  اإلرهابي 
ضد  كراهية  خطاب  لنشر  البحوث  مجمع 
املسيحيني في مصر وكل مكان.. لعلنا نتذكر 
الرحمن  عبد  عمر  لإلرهابي  الدكتوراه  رسالة 
السابق سيد  الززهر  التي اشرف عليها شيخ 

طنطاوي.
وهناك  جنيه،  مليار   6 تتجاوز  ميزانيته  األزهر 
األزهر  وان يكون شيخ   80 بأن تكون  مطالبات 
حر فيها وال يحاسبه احد مثل ميزانية اجليش!
اضف على ذلك املساجد التي تسيطر عليها 
اموال  من  متويلها  يتم  التي  األوقاف  وزارة 
دافعي الضرائب ومنهم املسيحيني والبهائيني 
خطابها  يعرف  وجميعنا  وغيرهم،  وامللحدين 

اإلرهابي املتناثر هنا وهناك.
يتم  اخرى  مؤسسات  ننسى  أن  يجب  ال  كما 

اموال دافعي  اإلنفاق عليها من 
خطاب  وتنشر  الضرائب، 
القرآن  اذاعة  مثل  الكراهية، 
بث  مؤخراً  منعت  فقد  الكرمي، 
في  تواضروس  البابا  خطاب 
األزهر  شيخ  عقده  الذي  املؤمتر 
مؤخراً، والذي بدالً من ان يسعى 
اخلطاب  من  الكراهية  لنزع 
اإلسالمي، هاجم األديان األخرى 
ارتكبوا  اصحابها  بأن  واتهما 

للجرائم  ارهابية، وكأن هذا مبرراً  جرائم  ايضاً 
اإلسالمية.

اإلسالمية  األحزاب  ننسى  ان  يجب  ال  كما 
يناير  ثورة  بعد  تأسيسها  مت  التي  والسلفية 
دافعي  اموال  من  عليها  اإلنفاق  ويتم  اجمليدة، 
الذين  بقياداته  النور  حزب  منها  الضرائب، 
خطاب  برهامي،  ياسر  مثل  علناً،  ينشرون 
وعلى  املسلمني  غير  ضد  وارهاب  كراهية 
يحصل  اعرف  وحسبما  املسيحييني.  رأسهم 
كل كل حزب في مصر رسمياً على 2٥٠ الف 

جنيه دعماً سنوياً من اموالنا.
خطاب  تنشر  املؤسسات  هذه  كانت  لو  ماذا 

متسامح؟
ينفي  ال  بالطبع، لكن هذا  جيداً  امراً  سيكون 
اموال  اإلنفاق عليها من  يتم  النهاية  انها في 
كل دافعي الضرائب من غير املسلمني، لنشر 
خطاب املسلمني، وفي هذا متييز بني مواطنني 

مصريني، مرفوض على اساس الدين.
اذن ما هو احلل؟

أوالً من الواضح أن اغلب طرق دفاع املسيحيني 
لم حتقق  األقل  على  أو  انفسهم فشلت،  عن 
متساوية  مواطنة  حقوق  من  يتمنوه  ما 
األدوات  أن  معناه  هذا  للجميع.  دينية  وحريات 
أو على  املستخدمة لتحقيق األهداف فشلت 
واإلضافة  باحلذف  نظر  اعادة  الى  حتتاج  األقل 

والتعديل.
مشاريع  يرفضون  الذين  كل  أن  اظن  ثانياً 
اإلسالم السياسي بكل تنويعاته يحتاجون الى 
الى  نحتاج  الفعل،  الى  الفعل  رد  من  اإلنتقال 
عن  الدفاع  موقف  في  احلياة  خصوم  نضع  أن 
الضربات  بتلقي  نكتفي  أن  من  بدالً  نفسهم 

منهم.

كيف؟

يتيحها  التي  القانونية  اآلليات  استخدام 
على  للحصول  املصري  والدستور  القانون 
على  جنحت  األداة  هذه  نعرف  وكما  احلقوق، 
سبيل املثال في عرقلة منح السعودية جزيرتي 
تيران وصنافير املصريتني، رغم ان من يحكمون 

حشدوا وجيشوا ادوات ال اول لها وال اخر.
اآلن اقتراحاتي هي:

- يتقدم مسيحي للدراسة في جامعة األزهر 
والثانوي  واإلعدادي  اإلبتدائي  املدارس  في  أو 
األزهرية، وعندما يتم رفضه أو عرقلته يتوجه 
الدستورية  احملكمة  الى  ومنه  القضاء  الى 
واضح لصالح مصريني ضد  متييز  ألن في هذا 
سبب  ألي  القضة  خسارة  مت  اذا  مصريني. 
هذه  علي  اإلنفاق  وقف  محاولة  وفشلت 
مت  فقد  الضرائب،  دافعي  اموال  من  اجلامعة 
وتكون  املسلمني،  غير  ضد  التمييز  فضح 
اخلطوة التالية هي مطالبة الدولة عبر القانون 

وجامعات  مدارس  على  باإلنفاق 
لألقليات الدينية األخري.

لكي  مسيحي  يتقدم  باملثل   -
يكون عضواً في مجمع البحوث 
ألنه  الرفض  مت  واذا  اإلسالمية، 
اخلطوة  الى  ننتقل  للمسلمني، 
الدولة  مطالبة  وهي  األخرى 
املؤسسات  على  باإلنفاق 
املسلمني،  لغير  الدينية 
وشيعة  وبهائيني  مسيحيني 

وغيرهم وغيرهم.
التصدي خلطاب الكراهية وذلك عن طريق:

واياً  أو من خارجه  األزهر  من  أي شيخ سواًء   -
أو  األزهر  شيخ  كان  سواء  أي  منصبه،  كان 
ضده  قضائية  دعوى  رفع  يتم  برهامي،  ياسر 
واتهامه بالتحريض على القتل، أو ازدراء األديان 

) املسيحية، البهائية وغيرهم (.
- مراجعة املناهج الدراسية في التعليم العام 
على  حترض  أي  وجود  وعند  األزهري،  والتعليم 
الى  اللجوء  يتم  والكراهية  والعنف  القتل 

القضاء.
اإلذاعة  احتاد  ضد  قضائية  دعوى  رفع   -
وبرامج  اذاعة  بتأسيس  ملطالبته  والتليفزيون 
مسيحيني،  وغير  مسيحيني  املسلمني،  لغير 

تطبيقاً ملبدأ املساواة التي يقرها الدستور.
ازدراء  لقانون  الدستوري  اإلسقاط  باملثل   -
ومسلمني  مسيحيني  سجن  مت  والذي  األديان، 

به.
هذه بعض األفكار ومن املؤكد أن هناك غيرها، 
من  اإلنتقال  هو  فالهدف  منها،  افضل  ورمبا 
خانة تلقي الصفعات الي خانة صفع اخلصم 
حتى  من،  مكاسب  على  واحلصول  وفضحه 
للدولة  هدم  هذا  في  وليس  صغيرة.  كانت  لو 
املصرية، بل على العكس الضغط عليها وعلي 
ومن  قليالً.  ولو  اداءه  لكي تصوب  القرار  صانع 
يخاف على الدولة ومن يؤيد من يحكمون في 
مصر، أظن أن عليه تصويب ادائهم، ألنه اذا لم 
األعم  األغلب  ففي  يستجيبوا،  لم  واذا  يفعل 

سيكون مصيرنا مثل مصير بعض جيراننا.
الناشطني  من  اظن  فيما  يستلزم  هذا  لكن 
املسيحيني وقياداتهم اإلنتقال من خانة الدفاع 
عن طائفتهم فقط، للدفاع عن كل املظلومني 
وشيعة  وبهائيني  مسلمني  ليبراليني  من 
السلمي  التحالف  توسيع  أي  الخ.   ... ونوبيني 
بكافة  والتمييز  اإلضطهاد  من  يعاني  الذي 

اشكاله.
وحدهم  املسيحيني  تخص  ال  احلريات  معركة 
كل  معركة  لكنها  بعضهم،  يتصور  كما 
على  ان حتصل  املستحيل  فمن  احلرية،  طالبي 
حريتك وهناك من هو مسجون ظلماً .. نريد ان 
الوحيد  نتكاتف من اجل احلرية، فهي الطريق 

إلصالح الدولة املصرية ال هدمها.
سعيد شعيب

باحث وكاتب مسلم

بقلم / سعيد شعيب
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يحررها سمير اسكندر 

رونالدو يقتل أحالم »بايرن ميونيخ« 
ويقود ريال مدريد إلى نصف النهائي

سجل الالعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثية 
»هاتريك« وقاد ريال مدريد االسباني حامل اللقب 
إلى حرمان ضيفه بايرن ميونيخ األملاني من حتقيق 
االجناز وقلب خسارته ذهابا على أرضه، فبلغ نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه املثير 
عليه ٤-2 بعد الوقت اإلضافي، يوم الثالثاء، الثامن 
النهائي. على ملعب  إياب ربع  أبريل في  عشر من 
بينهم  متفرج  ألف   ٧٨ وأمام  برنابيو«  »سانتياغو 
البولندي  افتتح  بايرن،  جماهير  من  آالف   ٤ نحو 
جزاء  ركلة  من  التسجيل  ليفاندوفسكي  روبرت 
)٥3(، قبل أن يرد رونالدو لريال )٧6( ثم يسجل قائد 
األخير سيرخيو راموس هدفا عكسيا )٧٨(. وأكمل 
بايرن الشوطني االضافيني بعشرة العبني بعد طرد 
العب وسطه التشيلي ارتورو فيدال، ما فتح اجملال 
نهاية  في  الثاني  التأهل  هدف  باضافة  لرونالدو 
الشوط االضافي االول )١٠٥(، ثم حتقيق الهاتريك 
أسينسيو  ماركو  البديل  يختم  ان  قبل   )١١٠(
أول العب يسجل  رونالدو  وأصبح   .)١١2( املهرجان 
النادي  وكان  األبطال،  دوري  تاريخ  في  هدف   ١٠٠
امللكي املتوج بـ١١ لقبا في املسابقة األوروبية وهو 
مباراة  في  فاز  املاضي،  العام  آخرها  قياسي،  رقم 
بفضل   ،١-2 أرينا«  »أليانز  ملعب  على  الذهاب 
وهذه  ايضا.  الثاني  الشوط  في  رونالدو  ثنائية 
سابع مرة على التوالي يتأهل فيها ريال إلى نصف 
النهائي، فيما سيغيب بايرن للمرة األولى عن املربع 

األخير منذ موسم 2٠١2-2٠١١.

أزمة مباراة الزمالك و املقاصة .. إتاد الكرة يعتمد 
هزمية الزمالك و منصور يعتزم شكوي األمن للفيفا

شكوى  تقدمي  الكرة  احتاد  مسئولو  يدرس 
خالد  املهندس  إلى  الزمالك،  نادى  رئيس  ضد 
ملطالبته  والرياضة،  الشباب  وزير  عبدالعزيز 
عن  البيضاء  القلعة  رئيس  إليقاف  بالتدخل 
عدم  من  التأكد  بعد  وذلك  املسيئة،  جتاوزاته 
قانونية إحالة رئيس األبيض للجنة االنضباط 
تصريحاته  خلفية  على  لالحتاد  التابعة 

الهجومية.
باحتاد  القانونية  اللجنة  داخل  مصدر  وقال 
األبيض  النادى  رئيس  جتاوزات  سنرفع  الكرة: 
من  الكرة  احتاد  اللوائح  منعت  بعدما  للوزير 
إحالته للجنة االنضباط، وإمنا تقدمي شكوى إلى 
وزير الرياضة التخاذ الالزم جتاه جتاوزات أى رئيس 
اإلدارة،  مجلس  أعضاء  فيه  يفكر  ما  وهو  نادٍ، 
تصريحات  فى  تورط  األبيض  رئيس  أن  خاصة 
سب وقذف ضدهم فى وسائل اإلعالم اخملتلفة .

هانى  برئاسة  الكرة،  احتاد  إدارة  ورفض مجلس 
ومصر  الزمالك  مباراة  إعادة  فكرة  أبوريدة، 
األندية  باقى  أمام  الباب  فتح  لعدم  املقاصة، 
لقاء  غرار  على  مباراة  أى  بإعادة  للمطالبة 
املباراة  إعادة  أن  جانب  إلى  واملقاصة،  الزمالك 
ستتسبب فى حالة من االرتباك بجدول بطولة 

الدورى املمتاز.
وتلقت جلنتا املسابقات واحلكام فى احتاد الكرة 
تقرير احلكم الدولى محمد فاروق اخلاص مبباراة 
البريد  عبر  وذلك  املقاصة،  ومصر  الزمالك 
اإللكترونى، وتضمن تقرير احلكم إثباته حضور 
فريق املقاصة وغياب العبى الزمالك عن احلضور 
لالئحة  وفقاً  املتبعة  اإلجراءات  جميع  واتخاذه 
صافرة  وإطالقه  دقيقة  عشرين  ملدة  واالنتظار 

النهاية إلعالن فوز الفريق الفيومى وانسحاب 
املارد األبيض.

عقوبة  املسابقات  جلنة  مسئولو  ويعلن 
جانب  من  تأكيدات  تلقيهم  بعد   ، الزمالك 
الالئحة  تطبيق  بضرورة  الكرة  احتاد  مسئولى 
الئحة  من   ٤6 للمادة  وطبقاً  بحذافيرها، 
الفريق املنسحب من مباراة  املسابقات: يعتبر 
مهزوماً فيها بهدفني نظيفني وخسارته نقاط 
املباراة الثالث، إضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى 
فى نهاية املوسم ويعاد ترتيبه فى اجلدول فى 
غرامة  جانب  إلى  املسابقة  استكماله  حالة 

مالية قدرها 2٠٠ ألف جنيه.
املدير  سويلم،  ثروت  العميد  أكد  جانبه،  من 
لن  »اجلبالية«  أن  الكرة،  الحتاد  التنفيذى 
الزمالك  على  الالئحة  تطبيق  عن  يتراجع 
املقاصة  أمام  مباراته  نتيجة  اعتماد  مت  بعدما 
لعدم وجوده مبلعب  الزمالك منسحباً  واعتبار 
بتروسبورت فى املوعد احملدد، وشدد على أنه مت 
الرسمية  اخملاطبات  طريق  عن  الناديني  إخطار 

بإقامة املباراة.
نادى  إدارة  مجلس  يدرس  األخر  اجلانب  علي 
لكرة  الدولى  لالحتاد  شكوى  تقدمي  الزمالك، 
القدم »الفيفا«، ردا على اعتماد نتيجة مباراة 
نظيفة  بثنائية  األخير  لصالح  املقاصة  مصر 

لعدم حضور األبيض ملعب اللقاء.
 وتعتمد شكوى الزمالك املنتظرة على إرسال 
يفيد  األمنية  اجلهات  من  خطاباً  الكرة  احتاد 
بتأجيل مباراة املقاصة من السبت إلى األحد، 
بناء على قرار األمن وهو ما يعد تدخل حكومى 

فى املسابقة ومما يهدد احتاد الكرة بالعقوبات.
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»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»

ولي عهد أبو ظبي يكّرم 
محمود اخلطيب في 

اإلمارات

بن  محمد  الشيخ  استقبل 
أبو  عهد  ولي  نهيان  ال  زايد 
جنم  اخلطيب  محمود  ظبي، 
الكرة املصرية ونائب رئيس النادي األهلي السابق، 

واحتفى به في حفل تكرمي خاص.
وأبدى الشيخ محمد بن زايد احترامه لنجم الكرة 
برنامج  في  يقدمه  ما  على  أثنى  كما  املصرية 

القاهرة أبو ظبي.
صاحب  الستقبال  تقديره  عن  اخلطيب  وأعرب 
السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان له مؤكدا 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة  في  وجوده  أن 
هو  أبو ظبي  القاهرة  برنامج  من خالل  الشقيقة 
الرياضي  تاريخه  في  املهمة  احملطات  من  واحد 

الطويل .
وأشار »بيبو« إلى ان ما يقدمه البرنامج هو صورة 
واالمارات  واالخوة بني مصر  والتواصل  التالقي  من 
جسور  من  مزيد  ميد  جهد  البرنامج  أن  مؤكدا 
التالقي بني الشعبني مبا يخدم الرياضة كما يعمل 
بشكل  للرياضة  السامية  املفاهيم  ترسيخ  على 

عام.
ويحظى محمود اخلطيب منذ بداية مشاركته في 
البرنامج االسبوعي القاهرة  أبو ظبي الذى يقدم 
اسبورت  اون  وقناة  الرياضية  ابو ظبي  قناتي  على 
املصرية في نفس الوقت بحفاوة رسمية وشعبية 
تاريخه  عبر  قدمه  ملا  تقديرا  االمارات  في  كبيرة 
له  حتفظه  اجلماهير  تزال  ال  والذي  احلافل  الكروي 
فضال عن تواجده الفاعل في البرنامج الذى يطل 

من خالله على اجلماهير اسبوعيا.
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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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اننا اذا حاولنا ان نعرف منشأ  يقول جون هامرتني في )تاريخ العالم( » 
.. وان من اخلطأ  اللغات فلن جند امامنا سبيال سوى احلدس واالتخمني 
ان نتوقع وجود اصل واحد للغة.. وقد يكون بني بعض اللغات صالت من 
القربى ولكنها تفترق على مر الزمن ». ومع هذا فاننا نعتقد ان الناس 
قبل الطوفان كانوا يتكلمون لغة واحدة عندما كانوا يعيشون في نطاق 

محدود من األرض املعمورة انذاك، ولم يكونوا قد تفرقوا بعد وال ذهبوا الى مجاهل القارات. ولكن هذه 
اللغة  قطعا غير معروفة وليست هي واحدة  من اللغات التي نشأت بعد ذلك.

واشار ابو الفدا في (اخملتصر( الى ان الناس قبل الطوفان كانوا يتكلمون العبرية وان عابر لم يوافق بني 
نوح »  واستمر على طاعة اهلل تعالى، فبقاه اهلل تعالى على اللغة العبرانية، ولم ينقله عنها ». وخالفا 
الى عابر كانوا يتكلمون لغة واحدة هي  ادم  الناس من  أن  العبري عن غيره  ابن  الفدا، نقل  ابو  ملا قاله 
تبلبلت  ان  الى  تزل عبرية  لم  اللغة  ان  الرهاوي،  ايضا نقال عن شخص يدعى يعقوب  وقال  السريانية. 

االلسن في بابل.  
وهذه اقوال ظنية ال تستند الى دليل علمي مقتع. الن بلبلة االلسن تعني ان الناس باتوا يتحدثون لغات 
مختلفة عما كانوا يتحدثونه من قبل. كما  ان اللغات التى نشات بعد الطوفان، لم تنشا بكل مفرداتها 
دفعة واحدة. ولم تكن بالثراء الذي الت اليه بعد قرون من التطور والتفاعل احلضاري بني االنسان وبيئته 
من جانب، وبني الشعوب وبعضها من جانب اخر. وقد كانت اللغات في مهدها بسيطة ومحدودة للغاية، 

تناسب احلياة البدائية التي كان الناس يعيشونها في ذلك احلني. 
  وميكننا ان نفسر التشابه بني بعض اللغات وبعضها االخر على اعتبار ان الشعوب خرجت من اصول 
ثالث هم ابناء نوح؛ وانها لم تستمر في العزلة والتباعد عن بعضها مدى الدهور؛ بل كانت تتقارب فيما 
بينها عن طريق الهجرات اجلماعية والفردية، وعن طريق الغزوات واحلروب االستعمارية. وكثيرا ما كانت 
تنصهر الشعوب الغالبة واملغلوبة فيما بينها ايضا، ومن ثم تنشأ عن اندماجها لغات ولهجات جديدة. 
ايام االسكندر. واالسبانية عن  الذين غزوا مصر  االغريق  القبطية عن تفاعل املصريني مع  كما نشأت 
اندماج الالتني مع الوندال، واالملانية عن اندماجهم مع اجلرمان.. الخ. كما ال تعبر اللغة عن العرق في 
جميع االحوال ففي بالد املغرب يتحدثون الفرنسية ولكنهم ليسوا فرنسيني. وفي مصر ال يلغي حتدثنا 
االكثرية  في  باالالف  تقدر  كانت  التي  الغازية  اجليوش  ذابت  فقد  النخاع،  العربية كوننا مصريني حتى 
املصرية التي كانت تقدر باملاليني، وجتنس الوافدون من العرب واملغاربة واالتراك واملماليك وغيرهم بجينات 

السكان االصليني. 
  واللغة نتاج العقل، وما هي اال اداة نستعملها للمدح كما نستعملها للذم. بها نبارك اهلل وبها نلعن 
الناس. بها نقول الصدق ونعلن احلق؛ وبها نتملق ونقول الكذب. بها مندح وجنامل وبها ننتقد ومناطل. بها 
نتواضع ونتدانى، وبها نتغطرس ونتعالى. بها نبرر االشرار، وبها ندين االبرار. بها نَْصُدق ونصون، وبها نخدع 
ونخون. بها نعبر عما يجول بخاطرنا من افكار ومشاعر انسانية، وبها نعبر عن احساسات جسدانية 
ونزوات بهيمية. بها ميدنا املفكرون برؤى انسانية مضيئة؛ وبها ينضح علينا اخرون بآراء ظالمية مشينة. 
   باللغة ندافع عن احلق، وبها ندافع عن الباطل كما يفعل املتسفسطون فيقنعون الناس اليوم باالمر 
وغدا بنقيضه. وباللغة ايضا نافق الشعراء السالطني واحلكام على حساب الرعية. وبها هجا بعضهم 
بعضا بكلمات نابية، مما يخدش احلياء،  ومما يقال في مجالس اللهو والبغاء؛ وما ال يليق ذكره مبقالي، وال 

مبقام السادة القراء. 
     وباللغة يعبر الناس عن اميانهم، وبها يعبرون عن احلادهم. بها يقول الوحي »ان الرب هو االله في 
السماء من فوق وعلى االرض من اسفل ليس سواه » )تث٤(؛ وبها قال الشيطان:« اصعد فوق مرتفعات 

السحاب اصير مثل العلي » )اش١٤(. وبها ايضا » قال اجلاهل في قلبه ليس اله » )مز١٤(.  
وباللغة تغنى الشعراء بالفضائل والقيم االنسانية. وبها انشدوا كالما طيبا لتمجيد العزة االلهية، 

كما عبرت عن ذلك رابعة العدوية، قالت:
 يا حبيب القلب ما لي ســـواك ** فارحم اليوم مذنبا قد أتــــــاك 

سواك يحب  أن  القلب  أبى  قد   ** وســـروري  وراحتي  رجائي   يا 
غضـــاب واألنام  ترضي  وليتك   ** مــــــــــــــــريرة  واحلياة  حتلو   فليتك 

إذا صح منك الود فالكل هني ** وكل الذي فوق التراب تـــراب
   واللغة الكالمية تفضح صاحبها وهي اسهل طرق التعبير؛ ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة لالتصال 
والتواصل مع االخرين، فهناك االمياءات واالشارات التي يستعملونها لكافة االغراض احلسنة والسيئة. 
وعلى هذه ايضا يقدمون حسابا يوم الدين؛ اما اللغة فال تثاب وال تعاقب، وامنا يثاب الناس ان احسنوا 

الكالم، ويعابوا ان اساءوا التلفظ به، » النك بكالمك تتبرر وبكالمك تدان » )مت١2(. 
   واللغة ال تستعمل فقط الظهار ما نبطن، ولكنها تستعمل ايضا الخفاء ما لدينا من افكار ومعتقدات 
تفضح  التي  الوجه  وتاعبير  اجلسد  حركات  قراءة  الى  السلوكيات  بعلم  اخملتصون  يلجأ  ولذلك  ونوايا. 

صاحبها وتعبر عن حقيقة ما تخفيه اللغة الكالمية. من نوايا عدوانية  ورغبات وجدانية.  
واللغة ليست وحياً مقدساً نرتله ونتعبد له؛ وليست حاكما نخلع عليه حلة امللك وتاج الرياسة؛ وال 
وسيلة  هي  محض.  عقلي  ونتاج  بحت،  انساني  اختراع  ولكنها  القداسة؛  هاالت  حوله  ننسج  تابوها 
اللغات؛ ويضع  ان يتعلم غيرها من  الناس. وميكن لالنسان  العلوم وللتواصل بني  التاريخ ولنقل  حلفظ 
ثقافته في قالب لغوي جديد. أما اننا جنعل منها صنما نتعبد له، ومعبودا نتغنى بأوصافه، ونغلق عليها 
وعلينا باب العزلة؛ وال ننفتح على لغات العالم الذاخرة باملفردات واملصطلحات العلمية فسنظل كما 
نحن نستورد ونستهلك ونقلد. وال نقدر بلغتنا الثرية ادبيا والفقيرة علميا على اللحاق بخطى االنسانية 
وبركب التقدم املنتج واملكتفي، بل نظل طيلة الدهر نعدوا وراءه لنأخذ منه الفتات الذي يتساقط من 

مائدة اربابه. 
الناس  بني  للتفاهم  اداة  اال  اللغة  فما  واخرى مدنسة؛  لغة مقدسة  بان هناك  نقول  ان  وال ميكننا      
سامية  مشاعر  من  وجداننا  يختلج  وما  مدمرة،  واخرى  بناءة  افكار  من  عقولنا  تنتجه  عما  وللتعبير 
واحاسيس دانية. فاللغة مثل االناء الذي نضع فيه السم املميت كما نضع فيه الدواء الشافي. واملقدس 
والدنس هو املضمون وليس الشكل، اجلوهر وليس الَعرَْض، الصورة وليس االطار. وهي هنا تشبه الهواء 
الذي ينقل الينا كل ما مير به، فننتشي عندما ينقل الينا عبق االزهار والورود والرياحني كما يثير فينا 

االشمئذاز والتأفف عندما ينقل الينا ما تبعث به جيف التخلف من مخلفات الدهور والسنني.  

لغة القداسة ال قداسة اللغة
 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

ليال األنس في دبي ) فينا ( 
دي دبي روضة من اجلنة 

نغم في اجلو له رنه 
سمعها الطير بكي وغني. 

ونكرر ما سبق أن قلناه فاألغنية هي األشهر بني 
أفالمها  أخر  به أسمهان وكان ذلك في  ما تغنت 
توفيت أسمهان  وقد  » عام ١9٤٤  وإنتقام  » غرام 
بشكل غامض وذلك قبل أن تكمل تصوير الفيلم 
ألخيها  واألحلان  رامي  أحمد  للمبدع  والكلمات   .

املوسيقار اخلالد فريد األطرش.  
أردت  إذا  السابق،  املقال  ذكرنا في  وأن  وكما سبق 
أن تتعرف علي البلدان التي متثل مركز الثقل في 
في  واملوانئ  املطارات  علي  فتعرف  العالم  هذا 
هذه البلدان والتي متثل شرايني التواصل بني هذه 

البلدان وسائر دول العالم.  
<< ميناء جبل علي بإمارة دبي : 

<< يقع امليناء علي بعد 3٥ كم جنوب غرب مدينة 
دبي.  

<< وقد مت إإلنشاء سنة ١9٨٥، وذلك ضمن املنطقة 
 Jebel Ali Free Zone Area )  ( علي  جلبل  احلرة 

  .Jafza
<< وهي منطقة صناعية حتيط بامليناء وهي مركز 
مبزايا  املتمتعة  العاملية  الشركات  من  للعديد 

املنطقة احلرة وتلك املزايا هي  : 
<< اإلعفاء الضريبي للشركات ملدة تبلغ ١٥ عاما.  

<< اإلعفاء الضريبي علي األشخاص. 
<< ال معوقات علي اإلستيراد أو التصدير.  

<< ال قيود علي التحويالت للعمالت األجنبية.  
<< سهولة جلب وإستخدام العمالة.  

ال  ملطار  مالصقة  املنطقة  ألن  باإلضافة  هذا   >>
مكتوم ؛والذي سبق وأن ذكرنا فسوف يصبح بإذن 
اهلل عند إكتماله املطار األكبر في العالم للركاب 

والبضائع.
<< وأيضا تتصل املنطقة احلرة بكل أجزاء اإلمارات 
طبقا  املصممة  الطرق  من  ضخمة  بشبكة 

للمواصفات العاملية. 
<< حقائق عن ميناء جبل علي بدبي : 

<< ١( مت تصنيفه كتاسع أكبر ميناء للحاويات في 
العالم.  

<< 2( أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق األوسط 
وعلي مدي العقدين املاضيني . 

في  اإلنسان  صنع  من  حوض  أكبر  يضم   )3  >>
العالم. 

البشر؛   ملياري من  أكثر من  بأسواق  يتصل   )٤  >>
ميناء   ١٤٠ من  بأكثر  يرتبط  محوري  ميناء  فهو 
مالحية  خدمة   9٠ من  أكثر  ويقدم  العالم  في 

إسبوعية.  
وطاقته   teus مليون   ١3 احلالية  طاقته   )٥  >>

 .teus اإلستعابية ١9مليون
<< هوامش : teus هو املقياس للحاويات النمطية 
التي حتملها السفن بطول يبلغ  2٠ قدما وإرتفاع 
 twenty foot equivalent إلي أقدام. وهو يرمز   ٨

  .unit
من  لكثير  البحرية  اخلدمات  امليناء  يقدم   )6  >>
أنه  نعلم  أن  أهميته  لتقدير  ويكفي  السفن، 
األمريكية  البحرية  سفن  تستخدمه  ميناء  أكثر 

للتموين خارج الواليات املتحدة. 
لهذه  بحرية  قاعدة  ميثل  ال  امليناء   : هوامش   >>
من  كغيرها  فقط  تستخدمه  والتي  السفن 

السفن للتموين. 
<< محفظة موانئ دبي العاملية : 

<< منشأة جبل علي هي املنشأة الرائدة ضمن 6٥ 
العالم  قارات  علي  تتوزع  بحرية  ومحطة  ميناء 

الست. 
علي،تتضمن  جبل  منشأة  إلي  وباإلضافة   >>
علي  اإلمارات  في  العاملية  دبي  موانئ  محفظة 

األتي : 
<< - محطة رحالت السفن البحرية.  

<< - املرسي الساحلي في ميناء راشد.  
<< - ميناء احلمرية في دبي.  

<< - محطة احلاويات في ميناء الفجيرة. 
<< هوامش : أكبر ١٠ موانئ في العالم يوجد منهم  
٧ في الصني ومنهم  أكبر ميناء في العالم ميناء 

شنغهاي أما ترتيب الثالث موانئ األخري  فهو :  
<<  الثاني : ميناء سنغافورة 

<<  اخلامس : ميناء كوريا اجلنوبية.  
<<  التاسع : ميناء جبل علي بدبي.  

 ١٠ أكبر  ضمن  موانئ  سبعة  وجود   : هوامش   >>
تغزو   ملاذا  يوضح  الصني  في  العالم  في  موانئ 
أسواق  كل  علي   الصينية  البضائع  وتسيطر 

العالم  مبا فيها األسواق األمريكية واألوروبية. 
في  املوجود  بورسعيد  مليناء  العاملي  الترتيب   >>
منطقة محور تنمية قناة السويس رقم ٤3. ولكن 
نأمل بإذن اهلل أن يتغير هذا الوضع في املستقبل 

القريب. 
لها  التي  البلدان  تعرف  أن  أردت  إن  وأقول  وأعود 
مركز الثقل في العالم فأنظر فيها إلي املطارات 

واملوانئ. 

ا.د. ناجي اسكندر

ليال األنس في دبي 
اجلزء الثالث : عن أهم املوانئ في العالم 
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، كان املسيح واقفاً  ـ في إقامة املسيح إلهنا للعازر من املوت 
أن  القادرة  اإللهية  املسيح  طبيعة  وبحسب   . لعازر  قبر  خارج 
تغلب املوت ، أصدر أمراً بقيامة لعازر من املوت .  لم يكن املسيح 
، بحيث ال  و نهائية بعد علي الصليب  تامة  إبادة  املوت  أباد  قد 
إن   . الفساد  عدم  حالة  هي  و  اإلنسان  علي  ثانيًة  املوت  يسود 
فساد الطبيعة البشرية املوروث من أبينا آدم ، كان الزال الصقاً 
بجسد لعازر ؛ لذلك مات لعازر بعد شيبة صاحلة وفسد جسده 

في القبر .
مماثالً  جسداً  لِبَس  فإنه  اجملد،  له  ربنا  املسيح  قيامة  عن  أما  ـ 
أي   ، سقوطه  بعد  أبينا  آدم  طبيعة  يحمل  جسد  ؛  جلسدنا 
العالم  إلي  دخل  الذي  املوت  و   ” والفساد  للموت  قابل  جسد 
 ( الوحيد“  الذي إلبنك  احمليي   بالظهور  ، هدمته  إبليس  بحسد 
( ؛ جسد أخذه من العذراء القديسة والدة اإلله  صالة القداس 
؛ جسد بال خطية ، فحاشاً للمسيح أن يقف كإنسان خاطئ 
ُتِني َعلَى َخِطيٍَّة؟ “ ) يوحنا ٤6:٨( و لكنه َحَمَل  ” َمْن ِمْنُكْم يَُبكِّ
في  أثرها  بل  يوَّرَث  ال  اخلطية  فعل  فإن  ؛  جسده  في  خطيتي 
طبيعة اإلنسان من قابلية للموت و الفساد ” شابهنا في كل 
 ( اخلطية وحدها  ( ما خال  الفساد  و  للموت  قابل  ) جسد  شئ 
وراثة اخلطية أو الوقوع فيها ( “ ) صالة القداس ( . واحتد الهوته 
كإبن اهلل ، بناسوته كإبن اإلنسان بسر إلهي : ” اَلرُّوُح الُْقُدُس 
امْلَْولُودُ  وُس  الُْقدُّ أَيًْضا  َفلِذلَِك  تَُظلِّلُِك،  الَْعلِيِّ  ُة  وَُقوَّ َعلَْيِك،  يَِحلُّ 
اإلله   - املسيح  علقوا  و   .  )3٥:١ لوقا   ( اهلل“  ابَْن  يُْدَعى  ِمْنِك 
املتجسد - علي الصليب ) كفاعل إثم ( و قتلوه . فالقي املسيُح 
املوَت ؛ لقد نَازَل املسيح ُ موَت االنسان و ليس موته هو . فيسوع 
املسيح إبن االنسان كان بال خطية و لكنه لِبَس جسَد أبينا آدم 
أنه ِشبه  دُِعَي  . لذلك  القابل للموت والفساد  و  بعد السقوط 
جسد اخلطية  ”.. أَرَْسَل ابَْنُه ِفي ِشْبِه َجَسِد اخْلَِطيَِّة ..“) رومية 
، بل شفيع  3:٨( . املسيح علي الصليب لم يكن خاطئ حاشاً 
يقول  و كما   . و فساد طبيعته  اخلاطئ  اإلنسان  يحمل خطية 
ق. اثناسيوس ] ...نحن الذين َحَملَنا في جسده ) لذلك لم يكن 
املسيح بديالً عن اإلنسان ( …فامتزج املوُت باجلسد وساد عليه ) 
مات الناسوت ( ... و نال اجلسُد منه )من الالهوت( قوًة ؛ ألنه هو) 
علي  املوت  حكم  متَّ  املسيح  مبوت  و   .]  .. واحلياة  القوة  املسيح( 
اإلنسان ”موتا متوت“ و بذلك حتقق عدل اهلل .  و ملَّا كان ربنا يسوع 
املسيح هو ” احلياة “، لذلك أباد الفساد واملوت من طبيعة مولود 
انتقل  وهكذا   . الكنيسة(  تسبحة   (“ املوت  داس  ”باملوت  املرأة 

عدم الفساد الذي لطبيعة كلمة اهلل إلي جسده .  و اشترك 
 ً قابال  كان  ان  بعد  ؛  الفساد  عدم  هي  إلهية  صفة  في  اجلسد 
للفساد بطبيعته املوروثة من آدم . إن عدم فساد جسد املسيح 
عند  به  املؤمنني  حالة  عن  إعالن  هو  الصليب  علي  موته  بعد 
قيامتهم  في اليوم األخير ” ِفي حَلَْظٍة ِفي َطرَْفِة َعنْيٍ، ِعْنَد الُْبوِق 
ُق، َفُيَقاُم األَْمَواُت َعِدميِي َفَسادٍ، وَنَْحُن نََتَغيَُّر “  األَِخيرِ. َفإِنَُّه َسُيَبوَّ
) كورنثوس األولي ٥2:١٥(. لذلك فإن عبرة إنتصار عيد القيامة 
موتي  أقام  املسيح  ألن   ، اجلسد  قيامة  في مجرد  ليست  اجمليد 
كثيرين قبل موته ، و سيقوم األموات جميعاً في اليوم األخير . 
و لكن العبرة هي في إبادة  فساد الطبيعة اإلنسانية الساقطة 
و حتوُّلها إلي عدم الفساد للمؤمنني باملسيح .  أما اآلن  فنأخذ 
عدم الفساد - كعربون للتحوُّل األخير يوم قيامة األجساد - في 

سر االفخارستيا عندما نتناول جسد املسيح احلي و احمُليي .
- و بخصوص مصر ، فقد ذكرها الوحي املقدس ”مبارك شعبي 
َقَصَد الوحي اإللهي أن تكون مصر شريكاً في  . و لرمبا   مصر“ 
تدبير اهلل خلالص العالم علي مدي التاريخ . بدءاً بسر التجسد 
املسيح  يسوع  املتجسد  اهلل  كلمة  إحتمي  عندما  اإللهي 
الشيطان  بتجربة  مروراً   . مرمي  أمه  مع  ربوعها  في   ً طفال   -
للمسيح علي اجلبل ثم حربه له بال هوادة خالل رحلة جتسده 
، و هكذا عانت مصر اإلضطهاد الروماني ثم اإلسالمي ، لتكون 
بجنون  انتهاءاً  و  ؛  إبليس  أمام  مسيحها  صمود  في  شريكاً 
الشيطان مواِجهاً املسيح مكاشفًة علي الصليب بسالح املوت 
املتماهني في صليب  نراه اآلن في قْتل االقباط  الذي  ؛   وفساده 

ربهم إحتفاال ً.
 مبارك شعبي مصر حبيب املسيح 

كنَت للمسيح في مولده مزوداً 
اإلضطاد  عصور  مر  علي  الشيطان  جتارب  جبل  معه  وجزت   

ً صامدا
 و اآلن كذبيح التطرف اإلسالمي ، هو معك مصلوباً

 فابشروا . . إن صليَب املسيح  قيامًة
 فلكي يامصر القيامة و قياماً لبالدي .

املسيح قام يا مصر
والذين في  املوت،  ، تدوسني  التطرف االسالمي   فبموت سكني 

قبور الشيطان مغيبني
تنعمني عليهم باحلياة األبدية في املسيح يسوع ربنا .

قيامة املسيح له اجملد .  إقامة لعازر .  و قيام مصر 
  بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 
إلي النور  ) 45(



ال�صبت 22 ابريل 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد ال�صاد�ص والثمانـــ�ن جــ�د تاميـــــز24

رأسي

١ - نقود o أحد األصابع )معكوسة(  
٢ - نمو وتقدم حضاري o أذاع عبر األثير o كذب وادعاء ما ليس حقيقيا  

3 - من األطراف o حيوان مثل األرنب والفأر o متشابهان  
٤ - مقتصر على o مادة تستخدم في تجبير الكسور )معكوسة(  
5 - حق يعطى للشركات من الحكومات للتنقيب عن النفط مثال 

)معكوسة(  
6 - قصة o شاطئ  

٧ - آلة موسيقية الكترونية ذات مفاتيح كالبيانو o نقل الشيء إلى أعلى  
8 - طائر ليلي )مبعثرة( o المدينة الشهباء في سوريا o ثلثا شوق  

9 - في بطن المرأة حيث تتكون الحياة o يقوم بالعمل بشكل متواصل 
دون انقطاع  

١٠ - مسلسل كوميدي سعودي هادف  

أفقي

١ - ممثل سوري مثل شخصية كوميدية وبيع من 
قبقابه مئات اآلالف  

٢ - لزم الفراش o ثعبان شديد السمية ذو أوداج 
منتفخة كان من مقدسات قدماء المصريين  

3 - بمعنى o حيوان حافري متوحش افريقي )كلمتان(  
٤ - قطع o نصف بليغ o متشابهان  

5 - منازلة  
6 - في اعلى البيت مضيئة o ذو سلطة وسطوة  

٧ - من اسماء النبي محمد )ص( o ثعبان ضخم هاصر  
8 - دافع وردع o حجاب o نصف اشقر  

9 - أديب عربي حائز جائزة نوبل  
١٠ - خليج على البحر األحمر 
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Daily Sudoku: Tue 4-Apr-2017
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very hardDaily Sudoku: Tue 4-Apr-2017
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Daily Sudoku: Wed 19-Apr-2017
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 حل
 العدد

السابق

تجد  األسبوع  هذا  بداية  فمع  الفائت  األسبوع  خالل  عاطفية  مشاكل  ثّمة  كانت  إن  الحمل:  برج 
اإلنفراج واإلرتياح على تلك الجبهة لكن مع تبّنيك للمرونة ، قبولك للدعوات والمناسبات وسيلة هاّمة 

لتقوية عالقاتك أو تجديدها.
برج الثور: تتوقف عن أّية مهام عمل جديدة لفحص أعمال قديمة قمت بها للتأكد من سالمتها دون 
لفت األنظار وهذا ُمفيد لمستقبلك الوظيفى ، نفس التصرف مفيد على جبهتك الشخصّية بإعادة 

تقييمك لعالقتك بأحد األصدقاء لوضع عالقتك به فى المستوى المناسب.
 برج الجوزاء: مكاسب مالّية قد تجعلك تهرع لألسواق لإلنفاق ببذخ وتذّوق طعم الفخامة ولو لعّدة 

ساعات ، فكرة ُممتازة إن قمت بإبعاد نصف المكاسب عن يدك لصندوق الطورئ . 
العْيش  أسلوب  أو  المظهر  فى  تجديد  فى عمل  برغبة  يشعرون  والزوجات  األزواج  الّسرطان:  برج 
لتجديد الحياة الزوجّية أو إنعاشها أو إنقاذها إن كانت ُمشرفة على الفشل ،هذا يعنى اإلبتعاد عن 

الجدال كحد أدنى إلنقاذ العالقة من خالف وارد
تلك  بطعم  لتشعر  الخفيفة  العراقيل  بعض  بدون  ليس  لكن  األفق  مالية فى  األسد: مكاسب  برج 
المكاسب ،ُمقابالت ناجحة مع أشخاص من ذوى النفوذ ترفع من روحك المعنوّية ،منصوح بشّدة بأال 

ترفض أّية دعوات لُمناسبات فغالبًا تكون ُمفيدة لك .
برج العذراء: فرص لمكاسب أوعمل إضافى تأتيك دون أن تسعى خلفها وعليك عدم إهمال التفكير 
فيها أو التكّبر عليها ، عليك ترتيب أولوياتك فى العمل وعدم التبّرع بأداء أعمال اآلخرين بداًل عنهم 

برج الميزان: ترتيب اولوّياتك فى العمل ُمثمر أكثر ِمّما تتوّقع من جهة إنهاء العمل بكفاءة وسرعة 
ومن جهة التحّصل على مكاسب العمل، إن كنت فى مرحلة الخطوبة فرّبما حان الوقت إلبرام الّزيجة 

السعيدة .
 ، التناسبك  أسعار  لقبول  ُمضطّرا  فلست  والشراء  البيع  عمليات  فى  الترّوى  عليك  العقرب:  برج 
مشاكل عائلّية لكن لحسن الحظ فالزوجة تدعم زوجها بشهامة ، لديك نشاط ُمنقطع النظير فوّظفه 

إلنهاء أكبر قدر ُممكن من عملك.
برج القوس: جبهتك العاطفّية َتْلَق النصيب الكبير من اإلهتمام هذا األسبوع ومهما كان التغير إيجابيًا 
أو سلبّيا فتراكم الخبرة تتحّصل عليه مع اإلشارة إلى أن التغّير اإليجابى هو الُمرّجح ، العاطفة ُتلقى 

بظّلها على العمل. التغيير اإليجابى كالترقى بعملك وارد.
النجاح بلهفة ، تنصحك  العمل َسِلَسة تجعلك ترغب فى اإلسراع فى طريق  برج الجدى: ظروف 
الطوالع بالترّوى وأن تتأّكد من متانة نجاحك قبل أن تقّرر اإلنتقال للمهّمة الجديدة وأن ُترّكز على 

األهداف بعيدة األمد وليس النجاح الوقتى.
برج الّدلو: خالفات مع الحبيب عليك أن تتحلى فيها بالهدوء فالعصبّية ُتشبه سكب الزيت على النار 
وزيادة عمق الخالف ، بوسط األسبوع تعود السالسة المفقودة من جديد ،تقّدمك فى العمل بطيئ 

لكنه بثقة وهذا أفضل .
برج الُحوت: تتقّدم ببطء فى إنجاز مهام عملك فال تتعجلها بلهفة أو َسْرَبَعة الداعى لها واترك لها 

الوقت الكافى لتنضج ،عليك اإلبتعاد عن إغراءات بالطرق الُمختصرة فى العمل 

حظك مع جود نيوز
حل العدد السابق

موسيقيه  مقطوعه  و  وقلمى  وسكنوه  الليل 
نافذتى  بجوار  اجلس  ليست«  »فرانز  روائع  من 
فصل  مستقبله  جمالها  بكل  الطبيعه  وأمامى 
يتساقط  مازال  الثلج  فترى  استحياء  الربيع على 
فى  مشهد  بالدفئ    األحساس  ميلئه  اجلو  ولكن 
منتهى االبداع يعطيك احساس بسالمة النفس و 
التصالح معها و فى نفس الوقت يشعرك باحلنني 
لدفئ الوطن والبيت الكبير مصر  ، وتذكرت اسم  
ويجّهله  القليلون  يعلمه  رمبا  وطنه  عن  اغترب 
به  اذكرك  »ودعنى  شكرى  »كرمي  انه  الكثيرون 
قدم  مصري  مطرب  أول  فهو  القارئ  عزيزى  اكثر 
أكثر من  بأحلانه وصوته منذ  آراب  الفرانكو  أغاني 
أن يهاجر  القاهرة وقبل  أربعني عاما علي مسارح 
أساعدك  فدعني  بعد  تتذكر  لم  وإذ  كندا ,    إلي 
انتشارا  وحققت  له  أغنية  أول  كانت    .. وأقول 
جماهيريا هى take me back  to Cairo ، ورمبا قد 
يحدث لديك بعض اللبث وتقول ان الفنان سمير 
االسكندرانى هو من غنى هذه االغنيه ،فأنت على 
أن  يذكر   ولكن    ، شك  بدون  القارئ  عزيزى  حق 
عام  فى  األغنية  نفس  غنى  اإلسكندرانى  سمير 
١9٨٠، لكن بعد االستئذان من كرمي شكرى صاحب 

االغنيه األصلى . 
والتى  امللهمة  الفنية  القامات  من  كرمي  كان 
واألجنلو  العربية  “الفرانكو  موسيقى  بني  دمجت 
بأغانيه  فأمتعنا  الستينات،  مطلع  فى  العربية” 
 ،”take Me Back to Cairo“  ” اغنيه     وبالذات 
مزج  و  كلماتها  كتب  مصر”،والتى    “رجعونى  أو 
واملوسيقى  واإلجنليزية  العربية  اللغتني  بني  فيها 
املصرية الفلكلورية والغربية، مع أغنية يا نخلتني 
فوزى  الفنان محمد  بتلحينها  وقام  العاللى،   فى 

وظلت   ، رايدر  اندريا  العظيم  موسيقاها  وتوزيع 
في  للسياحه  الدعايه  احدي وسائل  االغنيه  هذه 
مصر منذ ذلك الوقت وحتي االن, فعندما استمع 
في  السياحه  وزير  ـ  ثروت عكاشه  الدكتور  اليها 
يصور  ان  شكري  كرمي  من  طلب  ـ  الفتره  هذه 
اجليزه  أهرامات  وسط  ويغنيها  بالفيديو  االغنيه 
وابو الهول ووزعت علي جميع مكاتبنا السياحيه 
في اخلارج, كان كرمي شكري اول من قدم في اإلذاعة 
الفرانكو  اغاني  القاهره  مسارح  وعلي  املصرية 
اراب في الستينيات من القرن املاضي.وكان شكرى 
فى  املصريني  وشباب  للمغتربني  أيقونة  وقته  فى 

العالم 
ولد “جان زعلوم” الشهير بـ”كرمي شكرى” فنيا، فى 

القاهرة عام ١933، وحقق جناح ساحق بأغنيته.  
عمل كرمي شكري مديرا لشركه افالم مترو جولدن 
ماير االمريكيةودرس السينما العامليه وتعرف علي 
لتصوير  مصر  يزورون  كانوا  الذين  اخملرجني  كبار 
ترك  ثم  اخلمسينيات  في  مصر  اثار  بني  افالمهم 
“حقود”  شخص  الصحافه,ولكن  الي  السينما 
أطلق شائعة بأن كرمي شكرى يهودى وال يجوز له 
فى  املصريني  ومنافسة  الوظيفة  على  احلصول 
املصرية  للجنسية  شكرى  انتماء  ورغم  بالدهم، 

وأدائه اخلدمة العسكرية 
بها، فقد قرر الهجرة إلى 
زوجته  مع  وعاش  كندا 
وأوالده ، و لكن حبه ملصر 

الغربية  البلدان  فى جميع  لها  وغنى  حاضرا  ظل 
التى زارها، حتى أنه اقام حفال خاصا فى مونتريال 
لدعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد هزمية 

١96٧م. 
مونتريال  واختار  لكندا  هاجر كرمي شكري  ان  بعد 
مقرا القامته ترك املوسيقي والغناء واجته للعمل 

باالنتاج واإلخراج السينمائي.
كان الفنان الراحل عاشقا ملصر, فبعد  ثوره يناير 
كان في غايه احلماس للثوره وقال اريد ان اعود ملصر 
الغني لشباب الثوره  وقد سافر جنله األكبر اخملرج 
آجنلوس  لوس  في  املقيم  االمريكي  السينمائي 
بوالده  اتصل  وعندما  املاضي  العام  في  الي مصر 
ليطمئن عليه قال له كيف تترك بلدا مثل مصر 
اجلميله والدافئه وتعيش  فى كندا التي يغطيها 
كرمي  االب  وبكي  العام؟  في  اشهر  سته  اجلليد 
االول  ان مصر عشقه  له  وقال  غربته  في  شكرى 

واآلخير .
فقدت    كنداوى  في  املصريه  اجلاليه  كانت  واذا   
ولم  ابنائها ممن هاجروا من مصر  اغلي  واحدا من 
يهجروها  ، كرمي شكري عن عمر ناهز ٧6 عاما،  لكن 
ومشاعره  قلبه  كان  فقد  حاضرا  ظل  ملصر  حبه 
في  املشاعر   هذه  وصاحبته  ـ  مصر  في  النبيله 
وطنه اجلديد في كندا و ذكريات الطفوله والشباب 
واحزان فراق االصدقاء وعشق مصر . اال انا ذكرياته 
 : هذه نشاركه فيها عندما نحن لوطننا فنقول  

  take me back to Cairo

مغترب ولكن !!        
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

الي متى يا رب ؟؟ 

دمعى على اخلدود جارى

و صمتى و سكونى حلالى

انسابت دموعى ساخنة

صامتة و باالسى تعانى

مات الشيخ و طار الصغير

بال  كان  نفسه  فجر  من  و 

ضمير

ناديت و من أنادى  ؟؟ 

عاد النداء بنوحي و بكائي

أرثى اليوم من رحلوا

و من سيقوم غدا برثائي ؟

ال أعرف منهم أحدا

لكن رحيلهم مزق أحشائي

مرض اجلسد يشفي و يزول

و تعاسة النفس تدوم و تطول

انفرط عقد اللؤلؤ

و بحثت عن األحبة بني األشالء

هكذا العالم يعطي ويسلب دون ابداء األسباب

يبتسم و يضحك في وجهك

و يخفي في فمه األنياب

أيا قدر كن بحالي رحيما

ملاذا قطفت البراعم و زال صفاء احلليب ؟

ملاذا انطلق العصفور  و البلبل و العندليب ؟

ملاذا تبدلت احملبة بالغدر الرهيب ؟

ملاذا يغدر االنسان بأخيه دون رقيب ؟

أسئلة تدور في رأسي فهل من مجيب ؟؟

جورح توفيق
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ضبط زواحف »مدمنة« في 

أستراليا

على  املدمنة  الزواحف  من  املئات  خضعت 

املوظفني  قبل  من  التأهيل  إلعادة  امليثامفيتامني 

والسجناء في مجمع إصالحي بأستراليا

ويلز  ساوث  نيو  والية  في  العدل  وزارة  واكتشفت 

األسترالية الزاوحف املدمنة، بعد مداهمة قامت بها 

الشرطة جملمع جون موروني اإلصالحي ضبطت فيها 

أكثر من 9٠٠ كيلوجراما من امليثامفيتامني

اجملمع  في  كبير  مشرف  وهو  ميتشل،  إيان  وقال   

اإلصالحي، إن الزواحف كانت أكثر عدوانية وشراسة 

الذي  امليثامفيتامني،  باتت مدمنة على عقار  بعدما 

دخل إلى جسمها من خالل جلدها

وأضاف : يستغرق األمر وقتا طويال ليغادر العقار من 

جسم الثعبان.. ولكن من خالل عملنا الذي دام لعدة 

شأن  شأنه  تأهيله  وإعادة  تهدئته  من  متكنا  أشهر، 

الكثير من الزواحف التي ضبطناها في اجملمع

الهند : العثور على فتاة في غابة تسير 
علي زراعيها وساقيها وتأكل من األرض

األطفال  بالغات  مبراجعة  الهندية  الشرطة  تقوم 
املفقودين حملاولة التعرف على فتاة عثر عليها تعيش 

في غابة مع مجموعة من القرود
 ١٠ بني  تتراوح  أنها  يعتقد  التي  الفتاة،  تتمكن  ولم 
مالبس،  ترتدي  تكن  ولم  التحدث،  من  عاما،   ١2 و 
وكانت تعاني من هزال عندما اكتشفت ونقلت إلى 
مستشفى في بهريتش، بوالية أوتار براديش شمالى 
املشرفني  كبير  دي كي سينغ،  الدكتور  وقال  الهند. 
إنها  احلكومة  تديره  الذى  املستشفى  في  الطبيني 
وساقيها  ذراعيها  على  تسير  حيوان،  مثل  تصرفت 
وتتناول الطعام من على األرض بفمها. وبعد العالج 
بدأت الفتاة في السير بشكل طبيعي واألكل بيديها 
، وأضاف: »إنها ال تزال غير قادرة على الكالم، لكنها 

تفهم ما يقال لها، حتى أنها تبتسم
 وقال دانيش تريباثي، ضابط شرطة إن بعض احلطابني 
عثروا على الفتاة تتجول مع القردة، وأبلغوا الشرطة، 
وأضاف: »قالوا إن الفتاة كانت عارية وكانت مرتاحة 
للغاية في صحبة القرود. وعندما حاولوا إنقاذ الفتاة 
طاردتهم القرود. ومتكن جندي من إنقاذ الفتاة. وقالت 
إلى  الفتاة  إنها حتاول بحث كيفية وصول  الشرطة 

الغابة وحتاول الوصول إلى والديها

هيئة علماء السودان تدعو 
إلى تعدد الزوجات

الزوجات  تعدد  إلى  السودان  علماء  هيئة  دعت 
للحد من ارتفاع معدالت العنوسة والطالق في 
الهيئة محمد عثمان صالح  رئيس  وقال  البالد. 
الزواج  في  التعدد  أجازت  شرعية  أدلة  هناك  إن 
بوجود شرطني، مشيرا إلى أن الشرط األول هو 
و  الزواج.   لهذا  احلاجة  الثاني  والشرط  العدل 
اإلناث  عدد  في  الكبيرة  الزيادة  الي  فتواه  ارجع 
البطالة  الذكور، عالوة على تفشي  مقابل عدد 
يفتح  قد  ما  مرتفعة،  مبعدالت  الشباب  وسط 
قبيل  من  اجتماعية  مشكالت  أمام  الباب 

االنحرافات السلوكية
العودة  إلى  بحاجة  املطلقات  النساء  إن  وقال   
لعش الزوجية، طلبا للعفة والسكن واالستقرار، 
وبعضهن يتخوفن من الفتنة جلمالهن أو صغر 

أعمارهن

دراسة أميركية تكشف عالقة اشتريا دبابة من »إي - باي« فعثرا بداخلها على كنز
الغنى بطول العمر

األميركيني  األغنياء  أن  حديثة  دراسة  وجدت 
ميكنهم أن يعيشوا ملدة أطول من الفقراء بـ ١٥ 
سنة. وأرجعت دراسة اجرتها مؤسسات أمريكية 
والفقراء  األثرياء  عيش  مدة  في  التفاوت  سبب 
يعتمد على  الذي  األميركي،  الصحي  النظام  هو 
توجد  ال  أنه  إلى  مشيرة  ربحية،  تأمني  شركات 
بأميركا.  وخلصت  الصحية  الرعاية  مساواة في 
املئة من األغنياء يعيشون  أن ١ في  إلى  الدراسة 
الفقراء،  من  املئة  في   ١ من  سنة   ١٥ بـ  أطول 
مشيرة إلى أن الفقر يعتبر مؤشرا قوياً للوفاة في 

امريكا.

لقطات تحُظهر ترك قاع احمليط 
بسبب زلزال مرعب

مذهلة  صورا  الغواصني  من  مجموعة  التقط 
في  خطير  زلزال  وقوع  أثناء  في  املياه  ألعماق 
باستكشاف  يقومون  الغواصون  ,كان  الفلبني. 
الفلبني، على  في  مابيني،  بالقرب من  احمليط  قاع 
عمق ١٨ مترا، واملعروف باسم »عاصمة الغوص« 
 ٨ يوم  الُتقطت  التي  الصور  وتُظهر  البالد.   في 
أبريل، ارتفاع طبقة الرمال في قاع احمليط بشكل 
مذهل، كما ميكن رؤية احلياة النباتية تهتز بشكل 
وخطط  حتتها.  من  القاع  حترك  نتيجة  متقطع، 
تدريب عميقة، حيث  لرحلة  ذاك،  الغواصون حني 
وقع الزلزال في أثناء غوصهم، وقال أحدهم: خلق 
الزلزال موجة صادمة، مع حترك الصخور حتت املاء 
قائد  أنهى  »لقد  موضحا:  وأضاف  غريب.  بشكل 
أحد  يصب  ولم  الفور،  على  العملية  الغطاسني 

بجروح أو إصابات«.
حتت  الصخور  حتطم  عند  عادة  الزالزل  وحتدث 
األرضية،  الصدع  خطوط  أحد  طول  على  األرض، 
البعض؛  بعضها  مع  الصفائح  احتكاك  وعند 
التي  الزلزالية  الطاقة  من  هائلة  كمية  تنطلق 
أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  األرض.  اهتزاز  تسبب  قد 
الزلزال احلاصل حتت املاء، هو املسؤول عن موجات 
عن  الناجتة  الطاقة  كانت  حال  وفي  التسونامي، 

الزلزال كبيرة، ميكن أن تخلق موجة مدمرة.

طائر ينام أثناء التحليق

اكتشف باحثون أن ثمة طيرا »مذهال« يستطيع 
خالل  اجلو،  في  النوم  مع  أسابيع  لعدة  التحليق 
يشار  األرض.  على  يقع  أن  دون  نفسه،  الوقت 
يستطيع  الستة،  القوائم  ذا  الفرقاط  طائر  أن 
من  قسطا  يأخذ  لكنه  أسابيع،  لعدة  الطيران 

الراحة بطريقة فريدة.
لعلم  بالنك«  »ماكس  معهد  من  باحثون  وقام 
بأجهزة  الفرقاط  طائر  بتزويد  أملانيا،  في  الطيور 
الدماغية  بغرض رصد موجاته  تخطيط صغيرة، 
عقب ذلك، أطلق الباحثون طيور الفرقاط، وتركوها 
تزيد  توقف، ملسافة  بدون  أيام  حتلق طيلة عشرة 
إلى  الباحثون  وتوصل  كيلومتر.  آالف  ثالثة  عن 
خالصات مثيرة، ذلك أنهم وجدوا أن الطيور نامت 
واحدة  عني  إغالق  عبر  الطيران،  خالل  بالفعل 
وترك العني األخرى مفتوحة. وأظهرت البيانات أن 
الطائر العجيب يبقي عينا واحدة مفتوحة حتى 
األخرى،  بالطيور  يصطدم  وال  أمان  مسافة  يترك 
التي حتلق معه في اجلو. وال يختص طائر الفرقاط 
مبيزة النوم النصفي، ذلك أن الدالفني تنام بدورها 
في  ومستيقظة  نائمة  فتكون  الدماغ،  بنصف 

الوقت نفسه.

»إيباي«  موقع  من  دبابة  ميكانيكيان  اشترى 
فوجدا  إسترليني،  جنيه  ألف   3٠ بقيمة 
في  مخبأة  ذهبية،  قضبان   ٥ بداخلها 
جنيه  ميلوني  حوالي  قيمتها  الوقود،  خزان 

إسترليني
 ٥٥ العمر  من  البالغ  ميد،  نيك  واشترى 
تود  زميله  مع   69/t٥٤ نوع  من  دبابة  عاما، 
فعثرا  أعوام،   ٥ بـ  يصغره  الذي  تشامبرلني، 

على قبضان ذهبية داخل خزان الوقود
 وكان امليكانيكيان قلقني في البداية، حيث اعتقدا أن األمر يتعلق بأسلحة أو قنابل مخبأة في اخلزان

 وقال ميد »لم نكن نعرف ماذا سنفعل آنذاك.. ال ميكنك احلصول على هذه القبضان الذهبية دون أن تطرح 
عليك أسئلة، لذلك اتصلنا بالشرطة، التي حضرت إلى عني املكان، وأخذت القبضان الذهبية مع تسليمنا 

إيصال.

5 مهارات جتلب الصحة والنجاح والثراء

اكتشف خبراء اجتماعيون املهارات احلياتية اخلمس التي جتلب الصحة والنجاح والثراء
ووجد خبراء بجامعة لندن كوليج أن األشخاص الذين حققوا رقماً عالياً في اختبارات هذه املهارات، 

هم أثرياء وأقل كآبة وأكثر صحة ممن لم يحققوا درجات عالية في نفس االختبارات
 وأفاد اخلبراء أن الصفات اخلمس األساسية هي: االستقرار العاطفي - العزمية - السيطرة - التفاؤل 
- اليقظة والتركيز  واستند اخلبراء على دراسة بريطانية شملت أكثر من ٨ آالف مواطن بريطاني 
من متوسطي األعمار، وأظهرت الدراسات أن 3 باملئة فقط ممن كان لديهم الصفات اخلمس، عانوا 

من االكتئاب احلاد. فيما عانى 22 باملئة ممن لم ميتلكوا املهارات احلياتية، من االكتئاب احلاد
 كما أثبتت الدراسة أن امتالك املهارات احلياتية لها تأثير على الصحة. حيث وصف 3٧ باملئة من 
البريطانيني الذين شملتهم الدراسة صحتهم بالـ«سيئة«، فيما كانت هذه إجابة 6 باملئة فقط 
ممن ميتلكون عددا أكبر من املهارات  وقالت البروفيسورة جاين واردل، والتي أشرفت على البحث: 
لدى  احلياتية  املهارات  هذه  تطوير  بها  ميكن  التي  الطرق  اجملال الستكشاف  يفتح  العمل  هذه   «

البالغني، من أجل حياة أفضل عند الكبر في السن

»أشباه« ترامب وأوباما وكيم في شوارع هوجن كوجن
أضفى مقلدون يتقمصون شخصيات الرئيس 
أوباما  باراك  وسلفه  ترامب  دونالد  األميركي 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جوا من 

املرح على املارة في شوارع هوجن كوجن
وتوقفت حركة املرور مع التفاف البعض حول 
منطقة  في  الصور  اللتقاط  الثالث  الرجال 
شبيه  وداعب  كوجن،  هوجن  وسط  في  جتارية 
الكوري  الزعيم  يقلد  الذي  نظيره  ترامب 
الشمالي بينما أبقى األخير على وجه متجهم 

وحذر احلشد الذي جتمع اللتقاط صور شخصية »سيلفي« معه بأنه سيرسلهم إلى معسكر إعتقال
 وقال هاوارد إكس الذي يقلد كيم »رائع. علي أن أقول أنه لشرف كبير أن أجلس بني أوباما ودونالد ترامب« 
، بينما قال ريجي براون الذي ظهر في هيئة أوباما إنه سعيد بكل ما شاهده من حب، وأضاف : أعتقد أن 

العالم يفتقد أوباما اآلن بسبب رئيسنا احلالي في الواليات املتحدة.

صورة وتعليق

كان العالم أمامنا و نحن صغار جنة تنتظرنا أن نكبر 

، وحني كبرنا أدركنا أي جحيم ينتظرنا
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Electricity Fun Facts

•	 Modern	society	relies	heav-
ily	on	the	convenience	and	
versatility	 of	 electricity.	 It	
powers	 your	 microwave,	
helps	light	your	house,	lets	
you	watch	TV	and	so	much	
more.

•	 Electric	 current	 is	 mea-
sured	in	amperes	(amps).

•	 Electric	potential	energy	is	measured	in	volts.
•	 Two	positive	charges	repel	each	other,	as	do	two	negative	
charges.	Opposite	charges	on	the	other	hand	attract	each	
other.

•	 When	an	electric	charge	builds	up	on	the	surface	of	an	ob-
ject	 it	 creates	 static	 electricity.	 You	 have	 probably	 experi-
enced	static	electricity	in	the	form	of	a	small	electric	shock,	
which	 is	what	happens	when	the	electric	charge	 is	quickly	
neutralized	by	an	opposite	charge.

•	 Electric	eels	can	produce	strong	electric	shocks	of	around	
500	volts	for	both	self	defense	and	hunting.

•	 Electric	circuits	can	contain	parts	such	as	switches,	 trans-
formers,	resistors	and	transformers.

•	 A	 common	way	 to	produce	electricity	 is	 by	hydropower,	 a	
process	that	generates	electricity	by	using	water	to	spin	tur-
bines	attached	to	generators.

•	 The	world’s	biggest	source	of	energy	for	producing	electric-
ity	comes	from	coal.	The	burning	of	coal	in	furnaces	heats	
boiler	water	until	it	becomes	steam	which	then	spins	turbines	
attached	to	generators.

•	 Lightning	 is	 a	 discharge	 of	 electricity	 in	 the	 atmosphere.	
Lightning	bolts	can	travel	at	around	210,000	kph	(130,000	
mph),	while	reaching	nearly	30,000	°C	(54,000	°F)	in	tem-
perature.

Kids & Youth

“What	 do	 you	 mean	 I	 do	 it	 wrong?	 All	 coyotes	
hunt.”	 Rodney	 defended	 himself	 when	 his	 best	
friend	George	Coyote	accused	him	of	being	 “too	
cruel”	 when	 he	 hunted.	 Rodney	 was	 right	 about	
one	thing.	All	coyotes	and	in	fact,	every	living	thing	
hunts	for	its	food	and	that	is	the	way	God	created	
the	world	to	be	for	now.	There	is	a	whispered	belief	
in	 the	coyote	community	 that	a	world	will	be	one	
day	where	all	creatures	would	be	at	peace	togeth-
er	and	God	would	provide	all	the	food	and	nobody	
would	have	to	hunt	or	be	hunted	but	that’s	not	the	
way	it	is	now	so	Rodney	knew	his	instinct	to	hunt	
was	not	evil.
But	 Rodney	 had	 a	 love	 of	 the	 hunt	 that	 was	 far	
more	intense	than	any	other	coyote	he	knew.	He	
lived	for	the	hunt.	But	it	wasn’t	just	hunting	that	he	
loved.	He	loved	to	corner	a	rabbit	or	small	animal	
and	see	how	terrified	it	was	and	make	it	stay	like	
that	instead	of	using	the	methods	his	mother	and	
uncles	 taught	 him	 to	 hunt	 quickly	 and	 efficiently.	
No,	to	Rodney,	the	stalking	and	“playing	with”	his	
pray	was	exciting.
“That’s	what	I	am	talking	about.”	George	said.	It’s	
kind	of	gross	Rodney	so	why	don’t	we	hunt	sepa-
rately	for	a	while.
George’s	scolding	and	change	so	he	couldn’t	hunt	
with	 the	 pack	 upset	 Rodney	 but	 he	 considered	
them	all	to	be	just	weak	and	not	as	good	as	hunt-
ing	 as	 he.	 So	 he	 hunted	 alone.	 “I	might	 as	 well	
hunt	alone.”	He	said	 to	himself	since	he	was	 the	
only	 one	 still	 talking	 to	 him.	 “I	 am	 the	 only	 real	
expert	at	 it.	Who	needs	 the	pack	anyway	when	I	
WHOOP…………”
Rodney	 felt	 himself	 falling	 and	 then	 there	was	 a	
THUNK.	The	“Thunk”	was	Rodney	hitting	the	bot-
tom.	Rodney	had	toppled	down	a	steep	incline	that	
dropped	off	at	the	end	about	20	feet	from	the	bot-
tom.	He	stood	up	and	 looked	around.	 It	wasn’t	a	
pit	like	the	hunters	use	to	capture	wild	animals.	It	
was	a	ravine	that	used	to	be	a	dead	end	canyon	
but	it	had	been	closed	off	after	a	rockslide.	Three	
of	the	walls	were	sheer	slick	wall	that	went	up	20	
feet	before	there	was	a	ledge	which	then	sloped	up	
to	where	Rodney	had	fallen	from.	The	fourth	wall	
was	solid	rock	from	the	landslide	and	unclimbable.
Now	Rodney	knew	what	the	pack	was	for.	Sudden-
ly	he	was	terrified	at	being	trapped	at	the	bottom	
like	this.	Rodney	was	trapped.	He	paced	from	end	
to	end	of	the	tiny	space	he	had	to	himself	and	tried	
his	best	to	figure	out	how	to	escape	but	no	good.	
He	yelped	 for	help	but	no	good.	He	was	starting	
to	panic.	He	knew	very	well	 that	he	could	starve	
to	death	 in	 this	pit	without	anyone	even	knowing	
he	was	here.	“This	couldn’t	get	much	worse.”	Rod-
ney	said	to	himself	pacing	and	trying	to	leap	up	the	
walls	only	to	fall	with	a	painful	YELP!
Then	it	got	worse.	Night	began	to	settle	in.	As	Rod-

ney	strained	his	eyes	to	see	if	anyone	was	coming	
to	help	him,	he	saw	a	huge	shadow	pass	over	the	
ridge.	Then	that	shadow	moved	down	the	embank-
ment	and	settled	in	on	a	very	wide	flat	bed	of	grass	
right	above	the	20	foot	rock	wall.	Rodney	froze	in	
place	but	did	not	make	a	sound	for	fear	of	what	it	
could	be.	He	hunkered	down	in	fear	trembling	and	
finally	fell	asleep.
Before	Rodney	opened	his	coyote	eyes,	he	heard	
the	 rumble.	 It	was	 like	 a	 loud	 roar	 of	 one	 of	 the	
human	 engines	 but	 different.	 It	 was	 an	 animal.	
And	 it	 was	 coming	 from	 where	 that	 dark	 shape	
was	 last	night.	 It	was	almost	 like	a	purr	but	very	
very	loud.	Slowly	he	let	one	eye	open	and	then	he	
squeezed	it	shut	 in	terror.	 It	could	not	be.	But	he	
forced	his	eyes	open	and	it	was	true.	What	sat	on	
that	ledge	was	as	large	as	a	small	rhinoceros	but	
it	was	covered	in	a	smooth	matt	of	stripped	fur	that	
could	only	belong	to	one	being.	They	said	 it	was	
a	 myth,	 something	 someone	 made	 up	 to	 scare	
little	coyotes	but	there	he	was.	It	was	Havohej,	the	
Great	Tiger.	He	stared	directly	at	 the	 tiny	coyote	
with	piercing	eyes	but	he	did	not	blink.	And	he	was	
purring.
“Wake	up	little	one.”	The	mighty	tiger	spoke.	Rod-
ney	reluctantly	opened	his	eyes	and	stood	to	face	
his	doom.
“Are	you	Havohej,	the	Great	Tiger?”	He	said	with	
his	voice	quivering.
“Yes	and	 I	 know	you.	You	are	Rodney,	 the	 cow-
ardly	coyote	who	makes	his	hunt	a	game	of	terror	
for	those	he	finds,	who	finds	cruelty	to	be	fun	and	
a	way	to	take	joy	where	there	is	none	inside	you.”
“Are	you	going	to	kill	me?”	Rodney	said	his	voice	
seeming	 squeaky	 and	 small	 more	 like	 a	 mouse	
than	a	predatory	coyote.	Suddenly	a	mighty	 roar	
burst	from	the	chest	of	the	powerful	cat.	The	roar	
was	so	startling	and	powerful	 it	 blew	Rodney	off	
his	feet	and	he	hit	the	wall	opposite	where	Hovohej	
was	laying.
“Truly	you	deserve	to	be	killed	and	eaten.	Justice	
would	even	call	for	terror	to	enter	you	before	your	
doom.	But	redemption	is	a	more	powerful	law	than	
revenge.”
Then	Havohej	did	something	Rodney	did	not	ex-
pect.	He	rose	and	walked	with	huge	cat	strides	to	
the	 loose	rock	where	the	 landslide	had	occurred.	
He	 looked	at	 the	stones	piled	 there	and	 then	he	
crouched	 and	 released	 a	massive	 roar	 10	 times	
more	earth	 shattering	 than	 the	 first	 one.	Rodney	
just	put	his	head	between	his	paws	and	whimpered	
at	the	cat’s	terrible	anger.	But	instead	of	leaping	to	
the	pit	 to	destroy	the	tiny	coyote,	something	else	
happened.	A	huge	stone	was	loosened	by	the	roar	
of	 the	Great	 Tiger.	 It	 teetered	 in	 place	 and	 then	
suddenly,	 it	 toppled	 into	 the	 pit	 giving	Rodney	 a	
perfect	stepping	stone	to	escape.	

 ”the Great tiger“

R I D D L E  T I M E
During a visit to a mental asylum, a visitor 
asked the Director what the criteria is that 
defines	if	a	patient	should	be	institutionalized.	
“Well,”	 said	 the	Director,	 “we	 fill	 up	 a	 bath-
tub.	Then	we	 offer	 a	 teaspoon,	 a	 teacup,	 and	
a	bucket	to	the	patient	and	ask	the	patient	to	
empty	the	bathtub.”	Okay,	here’s	your	test:	1.	
Would you use the spoon? 2. Would you use the 
teacup?	3.	Would	you	use	 the	bucket?	“Oh,	I	
understand,” said the visitor. “A normal per-
son	would	choose	the	bucket,	as	it	is	larger	than	
the	spoon.”	What	was	the	director’s	response?

By: 
Philo Girgis

Happy Birthday Joseph Happy Birthday Joy
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People	 often	 ask	 me	 how	 I	 can	 re-
main	so	calm	with	my	kids.	 I	usually	
smile	and	tell	them	that	at	the	end	of	
the	day,	 they	are	children	and	 if	 I	 let	
them	get	to	me	then	I	would	be	a	child	
as	well.	I	am	the	adult.	I	need	to	stand	
back	and	watch	them	closely.	Under-
stand	 why	 they	 are	 frustrated	 when	
they	 yell	 and	 scream	 and	 analyze	
their	words	and	actions	to	really	react	
in	the	most	appropriate	way.
My	three	kids	are	now	1,	3	and	5.	My	
eldest	 is	 a	 stubborn,	 strong-willed,	
ambitious,	 determined,	 brilliant	 mind	
with	a	kind	and	golden	heart	that	cries	
at	movies	and	loves	with	all	its	might.	
She	has	a	knack	for	making	me	feel	
guilty	 when	 I	 discipline	 asking	 me	
questions	 like	 “Do	you	 like	 it	when	 I	
cry?”	or	“Mommy,	you	don’t	love	me,	
do	 you?”	 She	 is	 extremely	 sensitive	
but	rebellious	and	defiant	at	the	same	
time.	I	love	her	with	all	my	soul.	She	is	
my	eldest	and	my	gem.	I	am	fiercely	
proud	of	her.
My	middle	child	is	also	fierce	and	in-
telligent.	She	is	empathetic	and	genu-
inely	concerned	with	others’	feelings.	
She	chases	butterflies	at	a	whim	and	
has	 a	 kind	 and	 generous	 heart	 that	
seeks	to	please.	She	is	also	stubborn	
and	powerfully	manipulative.	She	was	
negotiating	for	Fruit	Loops	since	she	
could	speak.	Every	 time	 I	asked	her	
to	do	something,	she	would	ask	me-	
“Fruit	Loops?”	as	a	reward	if	she	lis-
tened.	I	can	look	and	listen	to	her	for	
the	rest	of	life	and	I	will	be	happy.
My	son…	well	he	 is	my	son	and	the	
only	boy	 in	 the	 family	other	 than	my	
husband	who	loves	him	to	pieces	and	
believe	me,	 it	 is	mutual.	My	boy	will	
leap	out	of	my	arms	to	go	 to	“Dada”	

and	then	he	will	refuse	to	ever	leave	
the	haven	of	his	arms,	even	 if	 I	beg	
and	plead.	He	is	the	sunshine	of	our	
lives	and	the	last	piece	of	our	jigsaw	
puzzle.	He	completes	our	 family	unit	
in	 a	way	 that	 I	 cannot	 describe.	We	
were	 blessed	 with	 him	 and	 we	 are	
grateful	 to	God	 for	allowing	us	 to	be	
his	parents.	He	is	perfection	all	sealed	
up	in	a	package	of	eternal	cuteness.	
He	 is	 warm,	 silly,	 inquisitive,	 and	
head-strong.	His	will-power	 is	above	
average	and	he	uses	every	manipula-
tive	 gesture	 he	 could	 to	 achieve	 his	
goals.	He	will	pout,	blink,	shake,	drop	
(ever	so	slowly)	to	the	floor,	drop	big	
fat	 tears	and	even	kiss	me	when	he	
wants	 something.	 It’s	 disgustingly	
adorable.
So	that	is	my	life.	Day	after	day,	I	get	
to	enjoy	witnessing	the	three	miracles	
God	designed	for	my	husband	and	I.	
Without	 fail,	 every	 and	 each	 single	
day	 they	 test	 us	 by	 rebelling,	 defy-
ing,	yelling,	 fighting,	crying,	and	out-
right	 ignoring	us.	They	always	check	
to	see	if	we	will	follow	through	on	our	
threats.	 We	 are	 constantly	 redirect-
ing,	 distracting,	 negotiating.	 Motivat-
ing,	reinforcing,	mediating,	and	disci-
plining	our	little	ones.	We	have	yelled	
a	few	times	then	realized,	it’s	just	not	
worth	it.	They	are	only	this	little	for	a	
very	 short	 amount	 of	 time.	 I	 blinked	
and	my	baby	girl	who	I	brought	home	
from	 the	 hospital	 in	 2011	 is	 now	 5	
years	old!	How	time	flies…
So	here	are	5	things	you	can	try	when	
you	 start	 feeling	 like	 you	 are	 at	 the	
end	of	your	rope:
Take	a	Break	and	Call	 for	Back	Up:	
There	 is	 nothing	 shameful	 in	 letting	
your	 spouse	 or	 parents	 or	 in-laws	

know	that	you	need	a	break	from	the	
kid(s).	We	are	all	parents	and	we	all	
know	exactly	how	exhausted	you	are.	
Don’t	 feel	guilty	 that	you	need	some	
adult	time	away	from	little	voices	and	
little	 hands	 groping	 you	 constantly.	
Take	a	well-deserved	break	when	you	
can	so	you	can	handle	them	better.
Redirect:	 Sally	 wants	 a	 toy	 but	 her	
sister	is	playing	with	it-	what’s	this?	An	
awesome	looking	toy	that	hasn’t	been	
played	with?	Wait,	I	think	a	cookie	is	
calling	 Sally’s	 name!	 Redirecting	 is	
the	art	of	distraction	and	replacement	
of	the	desired	object	so	that	everyone	
can	 have	 5	 more	 minutes	 of	 peace	
until	the	next	yelling	match	begins.
Sing	a	song!	Yup.	I	do	this	all	the	time.	
When	things	get	tense	and	heated,	I	
start	belting	out	“If	You’re	happy	and	
you	 know	 it…”	 or	 “Old	 MacDonald	
Had	a	Farm…”	Trust	me.	This	works.	
Especially	with	little	ones.	Make	sure	
you	yell	 it	out.	Or	start	singing	really	
quietly.	Sometimes	that	works	too.
Focus	on	 the	good	behaviour.	 “Wow	
Sally,	I	love	the	way	you	are	sitting	so	
nicely	 but	 my	 ears	 are	 hurting	 from	
the	yelling”	 “I	 like	 that	you	are	using	
your	 words	 to	 tell	 me	 how	 you	 feel	
but	you	don’t	need	to	hit”.	If	you	start	
with	 a	 praise	 and	 then	 tell	 her	what	
you	 don’t	 want	 her	 doing,	 then	 she	
is	 more	 likely	 to	 repeat	 the	 desired	
behaviour	because	children	are	born	
with	an	inherent	desire	to	please	oth-
ers	and	seek	approval.
Let	the	crying	take	its	toll.		Sometimes	
children	need	a	good	cry.	Once	they	
have	 it,	 they	 are	 all	 well	 and	 good	
again.	 Let	 them	 express	 their	 frus-
trations	and	anger	through	tears.	Let	
them	know	that	you	cry	as	well	when	

you	 are	 sad,	 mad,	 frustrated	 and/or	
afraid.	Crying	is	a	natural	expression	
that	God	gives	us	from	infancy.	Don’t	
stop	it	if	you’ve	tried	everything	else.	
As	 long	 as	 the	 child	 is	 safe,	 then	 a	
short	cry	will	not	hurt	them.	Take	this	
opportunity	 to	 talk	 about	 emotional	
self-regulation	(will	discuss	in	the	next	
article)	 and	 how	 we	 can	 determine	
how	to	feel	from	what	our	brains	are	
telling	us.
Every	minute	you	get	with	your	chil-
dren	 counts.	 It	 counts	 in	 a	 big	 way	
because	 your	 behaviour,	 actions	
and	 words	 affect	 and	 impact	 your	
offspring	 for	 the	 rest	 of	 their	 natural	
lives.	So	choose	to	spend	these	pre-
cious	 fleeting	moments	 immersed	 in	
joy	 and	 love	 and	 laughter.	 Let	 them	
look	 back	 and	 reflect	 on	 how	happy	
their	 childhood	 was.	 Spend	 every	
second	 nuzzling,	 cuddling,	 kissing,	
and	 holding	 them.	 There	 is	 nothing	
more	 precious	 that	 God	 has	 given	
you.	Cherish	them	with	every	fibre	of	
your	being.	Children	need	your	pres-
ence	 not	 your	 presents.	 They	 need	
your	love	and	nurture	not	money	and	
toys.	They	need	you	to	really	listen	to	
them.	They	need	you	to	be	proud	of	
them	and	show	them	how	much	you	
care	through	spending	quality	time	to-
gether.
And	when	you’re	80	and	you	see	your	
children	 with	 their	 children	 you	 will	
know	and	realize	that	every	time	you	
faced	off	with	your	child	or	went	toe-
to-toe	with	 them	 in	 an	 intense	 argu-
ment,	that	it	just	wasn’t	worth	it.
Stop.	Just	be	with	your	kids	and	love	
them.
Make	every	moment	worth	it.
Sincerely,	SMartignani
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It’s just not worth it… By: Sylvia Martignani

I	was	profoundly	saddened	to	learn	about	
the	 Palm	 Sunday	 bombings	 in	 Egypt.	
These	heinous	acts	of	 terror	are	 tragical-
ly	 not	 a	 new	 phenomenon	 and	 remain	 a	
deeply	 disturbing	 reality	 facing	Christians	
in	Egypt.
At	 this	 important	 moment,	 it	 is	 essential	
that	 Canada	 stand	 unequivocally	 in	 sup-
port	 of	 religious	 pluralism.	 Canada	 must	
denounce	 all	 who	 conspire	 to	 target	 re-
ligious	minorities	and	undermine	 their	 freedom	 to	
practice	their	faith.
Conservatives	stand	in	solidarity	with	your	commu-
nity	and	with	 the	people	of	Egypt.	 	Palm	Sunday	
is	a	moment	 to	 reflect	on	 the	 resilience	and	unity	
demonstrated	 throughout	 Christian	 history.	 	 De-
spite	 these	 appalling	 attacks,	 the	 strength	 of	 the	
Christian	faith	and	the	Egyptian	people	will	perse-
vere	and	endure.
As	the	Member	of	Parliament	for	Markham-Union-
ville,	 I	 stand	 in	 solidarity	 with	 you	 and	 offer	 my	
deepest	sympathies	to	Canada’s	Coptic	Orthodox	
Christian	community.
The	Trudeau	Liberals	are	continuing	their	reckless	
policies,	only	this	time	they	have	managed	to	keep	
one	 of	 their	 campaign	 promises;	 legalizing	 mari-

juana.
I	 have	 heard	 from	 many	 parents	 and	
families	that	are	concerned	about	what	
this	legislation	means	for	them.	Parents	
are	worried	that	the	Liberals	are	making	
it	more	difficult	to	raise	their	children.
The	 Liberal	 marijuana	 legislation	 is	 ill	
guided	 for	 a	 number	 of	 reasons	 and	
that	is	why	our	Conservative	caucus	will	
oppose	 it.	Key	questions	regarding	 the	

Liberal	plan	include:	What	safety	measures	will	be	
taken	 to	protect	motorists?	How	will	 it	 impact	 the	
workplace?	What	are	the	costs	surrounding	imple-
mentation?	Why	isn’t	the	age	of	possession	being	
set	at	the	medical	community’s	recommended	age	
of	25?	How	do	we	make	sure	the	criminal	elements	
are	really	being	taking	out	of	pot	sales?
One	of	the	main	reasons	the	Liberals	claim	legal-
ization	is	necessary	is	because	Canada›s	youth	is	
smoking	more	pot	 than	ever.	This	 isn›t	 true.	Pro-
grams	 that	 discourage	 kids	 from	using	marijuana	
have	been	working.	The	Canadian	Centre	for	Sub-
stance	Abuse	says	that	for	youth	ages	15-24	mari-
juana	use	has	dropped	from	33%	to	24%.
Unlike	 the	 Liberals,	 the	 Conservative	 Party	 has	
adopted	 a	 responsible	 approach	 to	 make	 minor	

marijuana	possession	a	ticketable	offence.	This	is	
a	position	that	has	been	adopted	by	the	Canadian	
Association	of	Chiefs	of	Police.
I	 will	 continue	 to	 raise	 serious	 questions	 as	 the	
Liberals’	plan	 to	bring	pot	 to	corner	stores	across	
Canada	moves	forward.
The	introduction	of	marijuana	legislation	comes	on	
the	 heels	 of	 the	 Finance	Department	 releasing	 a	
report	saying	the	Trudeau	Liberals	will	bring	Cana-
da’s	debt	to	$1.5	trillion	in	2045	and	won’t	balance	
the	budget	until	2055	at	current	spending	levels.	It’s	
no	wonder	they	are	looking	for	anything	to	distract	
from	their	record.
I	had	the	pleasure	of	introducing	my	Private	Mem-
ber’s	 Bill	 C-338,	 and	 it	 is	 proceeding	 to	 Second	
Reading	in	the	House	of	Commons.	This	legislation	
would	amend	the	Controlled	Drugs	and	Substanc-
es	Act,	in	order	to	increase	sentences	for	offences	
related	to	the	importing	and	exporting	of	controlled	
drugs	 and	 substances.	 It	 would	 help	 protect	 our	
communities,	as	urban	centers	across	Canada	are	
being	ravaged	by	a	deadly	opioid	epidemic.
Should	you	ever	require	any	assistance	or	want	to	
chat	please	do	not	hesitate	to	contact	my	office.
Bob	Saroya,	MP
Markham-Unionville

Message	from	Bob	Saroya,	M.P.
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There is so much going on in the world 
today. From political issues to world hun-
ger, from cancers to illnesses, from human 
rights to tragedies, from income disparities 
to unexpected losses...
It can get quite depressing, to be honest. 
I mean, when was the last time you heart 
some GOOD news on the TV or radio? 
There is not much to go around, it seems.
One thing that I wanted to highlight, how-
ever, is that there is a lot of good going on 
in the world today. There are neighbours 
who help their friends pay their debts 
when they cannot afford it. There are ran-
dom strangers who pay for the coffee for 
the person ahead of them in drive-through. 
There are happy stories where a lost child 
is once again found. There are cases of 
human rights prevailing, of cancers being 
cured, of countries supporting others, of 
people going into rehab and feeling better, 
and so forth.
But we don’t hear about them often...and 
remember that the news picks and choos-
es what news they actually tell us. For 
example, turn on the TV news. You will 
hear tragedy after tragedy, problem after 
problem. Maybe one good story...but not 
much more than that. Don’t be a passive 
consumer or viewer - know that this is not 
the only news in the world. The media 
chooses what - and HOW - they portray 
things to us.
Get the whole story. Do not settle for what 
the TV or radio tells you. Because this can 
be biased, despite all the work done to 
make is ‘standard’ as possible. For exam-
ple, a story on the news might tell you that 
a new study found that 90% of flu-shots 
are not effective.
But really...where did this come from? 
One study? One study IS NOT enough to 
support not taking a flu shot. One study 
presented on the news is not enough re-
search or evidence to combat all the issues 
one might acquire if you DO NOT take 

the shot and end up getting the flu. One 
story about someone who had complica-
tions from the flu shot does NOT mean 
that everyone will. (Note: I am using the 
flu shot as an example. There are many, 
many more!).
So, remember not to be a passive consum-
er of the news - both in terms of negative 
things portrayed (ex. tragedies, accidents, 
and so on) and ‘evidence’ or ‘research 
studies’. Be an ACTIVE consumer and in-
dividual. 
And remember the good things that hap-
pen daily, the things NOT included in the 
news. Remember how kind people can be 
to one another. Remember that miracles 
happen everyday, that people get cured 
from their illnesses, and that genuine kind-
ness and love exist in the world today. This 
will make you feel a lot better about life in 
general, and learning to be positive is just 
one way to do this!
P.S. Try to find the not-so hidden message 
in the picture below (HINT: It says more 
than ‘Believe there is good in the world’!)

National Volunteer Week is April 23-
29. I would like to extend my thanks 
to all the volunteers who contribute 
so much to their communities and im-
prove the well-being of others by giv-
ing so generously of their time.
Indeed, more than 13 million Canadian 
volunteers contribute over 2 billion 
volunteer hours each year, building and 
maintaining resilient communities at 
home and around the world. Canadian 
volunteers use their skills and experi-
ences to benefit others, from teaching 
seniors how to use computers to coach-
ing children’s sports.
Volunteerism improves the quality for 
life of many, builds stronger social 
networks, and strengthens intergen-
erational relations. Those who vol-
unteer gain real life experience and 
acquire important new skills. It gives 
one a chance to belong to a community 
group and opportunities to develop 
new friendships.
What makes Canadian volunteers give 
so much, with the expectation of noth-
ing tangible in return?  
I believe the answer lies somewhere in 
the core values that we hold dear as Ca-
nadians, as mothers, fathers, brothers, 
sisters, friends, co-workers and com-
munity citizens.
Canada is a pluralistic, inclusive na-
tion, whose citizens have come from 
every part of the world. 
Beginning with our Aboriginal peo-
ples, Canada’s story is one of risk, sac-
rifice, and rugged determination. Our 
roots run 250 years deep. Four years 
ago, we celebrated the 250th anniver-
sary of the Royal Proclamation, which 
recognized the rights of Aboriginal 
people in Canada for the first time and 

established the basis of their relations 
with the Crown.
This year is our 150th anniversary of 
Confederation, an opportunity to cele-
brate and reflect on our shared heritage.
Canadians are peaceful, but when the 
need arises, they are there to defend 
democracy and freedom at home or 
abroad. We must never forget those 
who have served and are serving our 
country and those who have made pro-
found sacrifices for our freedoms. 
Canadians are selfless. Giving comes 
natural to us, and lies in our very na-
ture. Volunteers know the satisfaction 
that comes from giving selflessly. 
Canadians are intelligent. We love 
learning and cherish our right to it. 
And we work hard at ensuring that all 
Canadians have equal opportunity to 
learn and contribute to the best of their 
potential.
Canadians are compassionate. We care 
deeply for our neighbour, our commu-
nity and even for strangers we have 
never met. We rally quickly around 
those who need help in times of dis-
tress or natural disaster. 
Volunteers are the embodiment of what 
is means to be Canadian. They are the 
unsung heroes, and the backbone of 
our communities.  
They give because it is the right thing 
to do. It’s the Canadian way.
Our lives and our communities are far 
richer because of our volunteers.
God bless all of them.
Costas Menegakis is the former MP for 
Richmond Hill and past Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship 
and Immigration. He resides in Rich-
mond Hill, Ontario and can be contact-
ed at action@aorconservative.ca.
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Remember the GOOD stuff in 
the world!
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