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يورك الكندية و »بني مزار« امل�صرية  
 ابرام مقار

الأ�ضبوع املا�ضي كنت يف زيارة عمل جلامعة »يورك« الكندية، وحتديدًا 

يف مقرها مبنطقة نورث يورك، وعند دخويل من الباب الرئي�ضي لأحد 

مباين اجلامعة، راأيت اأمامي وعلي لوحة الإعالنات، ال�ضفحة الأويل 

كبرية  �ضورة  باأكملها،  ال�ضفحة  تلك  واأحتلت  اجلامعة،  جلريدة 

اجلامعة،  رئي�س  �ضكري«  »ممدوح  الكندي،  امل�ضري  للربوفي�ضور 

بع�س  مع  للجريدة  ال�ضحفية  مقابلته  من  عبارات  و�ضع  مت  حيث 

الوجه ظهرت  واأبت�ضامة علي  القلب  قالها. �ضعادة يف  التي  العبارات 

اأعرف  وفخر  �ضعادة  الغالف،  لهذا  م�ضاهدتي  عند  تلقائية  ب�ضورة 

امل�ضتوي  علي  اليه  اأنتمي  ما  لكل  جناح  ميثل  فنجاحه  دوافعهم،  متامًا 

يف  جامعة  اأكرب  ثالث  مهاجر.   ، مهند�س   ، م�ضري  فهو  ال�ضخ�ضي، 

م�ضري  يراأ�ضها  �ضنويًا،  الألف  ع�ضرات  منها  يتخرج  والتي  كندا، 

الثانية عام  اإختياره للمن�ضب للمرة  التوايل - بعد  التا�ضع علي  للعام 

2011 - جناح لي�س هو الأول لهذا املهند�س امل�ضري املهاجر النابغة، 

ولكنه كان عميدًا لكلية الهند�ضة ملدة 7 اأعوام يف وقت �ضابق ، �ضعادة 

العدل  تعرف غري  لنجدها ل  اليها،  اأتينا  التي  البلد - كندا -  بتلك 

طريقًا، بلد تختار مبعيار الكفاءة واجلهد دون النظر لللون اأو اجلن�س اأو 

العرق اأو الدين، واملجتمعات العادلة ناجحة واأمنة ، كل هذا مر يف 

عقلي لثوان، ولكن وبتلقائية اأي�ضًا حتولت م�ضاعر الفخر وال�ضعادة اإيل 

�ضيق وحزن، حينما قارنت بني ما يحدث هنا وما حدث يف الوطن 

الأم قبل اأيام قليلة، حينما اأعرت�ضن طالبات مدر�ضة الفنية ببني مزار، 

علي قرار تعيني املديرة امل�ضيحية، »مريفت �ضيفني«، لترتاجع الدولة 

باملنيا  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ممثلة 

عن القرار اأمتثاًل لهن، وحينما اأقرتح 

باأن تتويل  التعليم باملنيا  القائمني علي 

مدر�ضة  يف  املن�ضب  ذات  ال�ضيدة  هذا 

الطالب  تظاهر  بنني«،  »ال�ضنايع 

هناك لردع هذا الإقرتاح قبل تنفيذه، 

ليرتاجع امل�ضئولني للمرة الثانية، حزن 

منطقي ومربر حينما تقارن بني ما قاله امل�ضئولني يف اجلامعة الكندية 

لو�ضائل الإعالم يوم وقع الأختيار علي »د. �ضكري« وفخرهم بحالة 

التنوع تلك ، واأن يكون الرئي�س ال�ضابع يف تاريخ تلك اجلامعة الكندية 

التعليم يف م�ضر  القائمني علي  قاله  العريقة، م�ضري م�ضلم. وبني ما 

من حماولة اخلروج من املوقف بتحميل الطرف الأ�ضعف عباأ امل�ضهد، 

و  ولوائح  لقوانني  باملخالفة  جاء  تعيينها  باأن  امل�ضيحية  املديرة  واإتهام 

التي قالها »د.  العبارة  العبارات. مقارنة حمزنة بني  ... وباقي تلك 

ممدوح �ضكري« لالإعالم الكندي يوم فوزه باملن�ضب عام 2007 ، حني 

اأي »هذه كندا ،   ، »This is Canada, It’s a Mosaic« قال

من  اجلمايل  �ضكله  ياأخذ  املوزايك  لأن  اإ�ضارة  يف   - كاملوزايك«  اإنها 

تنوعه - واحلقيقة ل اأعلم ماذا لو اأتيحت لال�ضتاذة »مريفت �ضيفني« اأن 

 » This is Egypt, It’s.....« ،تقول تلك العبارة عن وطنها م�ضر

واأترك لها ولك عزيزي القارئ و�ضع ما تراه منا�ضبًا! .... متي تعرف 

بالدنا املوزايك؟!

اقرأ في هذا العدد ايضاً
أمام  الكندي  الدوالر  إرتفاع 
األمريكي .................................. ص 9

املركزى املصري يلغى احلد األقصى 
بالعمالت  والسحب  لإليداع 
األجنبية لألفراد ................... ص 14

 ، مسيسوجا  في  قتل  جرمية 
يُسلم  ناصر”  “محمد  واملتهم 
نفسه للشرطة ................... ص 11

ا. د. ناجي إسكندر يكتب لـ »جود 
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اجلزر البريطانية .................... ص 21
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ما يجب عن تعرفه عن »شهادة بالدي« الدوالرية
خصائص الشهادة

ملالكى  املصرى  املركزى  البنك  يضمن 
الشهادات احلق فى حتويل مبالغ االستردادات 
حساب  إلى  األمريكى  بالدوالر  والعائد 
العميل خارج مصر، إذا طلب ذلك، وبدون حد 
أقصى للتحويل. *بدون حتصيل أى مصروفات 
البنك  من  حتويل  عموالت  أو  احلسابات  على 
عن  الشهادات  شراء  *يتم   . املصرى  األهلى 
الصادرة  اإللكترونية  الدفع  بطاقات  طريق 
حتويل  طريق  عن  أو  مصر  خارج  بنوك  من 

بنكى. 
شهادة بالدى الدوالرية مدة سنة

• عملة الشهادة: دوالر أمريكى.
 • مدة الشهادة: سنة .

•سعر العائد: 3.5 %.
دوالر   100 الشهادة:  لشراء  األدنى  •احلد 

أمريكى ومضاعفاتها.
•عائد ثابت طول مدة الشهادة. •دورية صرف 
أشهر   6 كل  يصرف  سنوى  عائد  العائد: 

اعتباراً من يوم العمل التالى ليوم الشراء. 
•ال يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة 

سريانها. 
الطبيعيني  األفراد  الشهادة  هذه  •تصدر 
بأسمائهم  باخلارج  املقيمني  املصريني 

الشخصية وألبنائهم القصر.
شهادة بالدى الدوالرية مدة ثالث سنوات

 •عملة الشهادة: دوالر أمريكى.
 •مدة الشهادة: 3 سنوات.

•سعر العائد : 4.5 %.
دوالر   100 الشهادة:  لشراء  األدنى  •احلد 

أمريكى ومضاعفاتها.
•عائد ثابت طول مدة الشهادة.

• دورية صرف العائد: عائد سنوى يصرف كل 
ليوم  التالى  العمل  يوم  من  اعتباراً  6 أشهر 

الشراء.
قيمة  استرداد  يجوز  ال  الشهادة:  استرداد   •

الشهادة قبل مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم 
العمل التالى ليوم الشراء. 

الطبيعيني  لألفراد  الشهادة  هذه  •تصدر 
بأسمائهم  باخلارج  املقيمني  املصريني 

الشخصية وألبنائهم القصر . 
تاريخ  قبل  الشهادة  استرداد  •ميكن 
استحقاقها وفقا للقيم االستردادية املقررة 
وهى :  فى حالة االسترداد خالل الفترة بعد 6 
إلى 12 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة 
خصم  فيتم  الثانى(  الكوبون  إضافة  )قبل 

%90 من قيمة العوائد املنصرفة .
 12 بعد  الفترة  خالل  االسترداد  حالة  فى   
إلى 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة 
خصم  فيتم  الرابع(  الكوبون  إضافة  )قبل 

%75 من قيمة العوائد املنصرفة .
 فى حالة االسترداد خالل الفترة بعد 24 إلى 
36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة )بعد 
 50% خصم  فيتم  الرابع(  الكوبون  إضافة 

من قيمة العوائد املنصرفة .
شهادة بالدى الدوالرية مدة خمس سنوات

•عملة الشهادة: دوالر أمريكى.
•مدة الشهادة: 5 سنوات.

•سعر العائد: 5.5 %
دوالر   100 الشهادة:  لشراء  األدنى  •احلد 

أمريكى ومضاعفاتها.
•عائد ثابت طول مدة الشهادة. •دورية صرف 

أشهر   6 كل  يصرف  سنوى  عائد  العائد: 
اعتباراً من يوم العمل التالى ليوم الشراء. 

قيمة  استرداد  يجوز  ال  الشهادة:  •استرداد 
يوم  من  اعتبارا  عام  مضى  قبل  الشهادة 

العمل التالى ليوم الشراء. 
الطبيعيني  لألفراد  الشهادة  هذه  •تصدر 
بأسمائهم  باخلارج  املقيمني  املصريني 

الشخصية وألبنائهم القصر. 
تاريخ  قبل  الشهادة  استرداد  •ميكن 
استحقاقها وفقا للقيم االستردادية املقررة 
وهى :  فى حالة االسترداد خالل الفترة بعد 
سريان  بدء  تاريخ  من  شهرا   24 إلى   12
فيتم  الرابع(  الكوبون  صرف  )قبل  الشهادة 

خصم %75 من قيمة العوائد املنصرفة .
 فى حالة االسترداد خالل الفترة بعد 24 إلى 
36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة )بعد 
صرف الكوبون الرابع ( فيتم خصم %60 من 

قيمة العوائد املنصرفة.
  فى حالة االسترداد خالل الفترة بعد 36 إلى 
48 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة )بعد 
إضافة الكوبون السادس( فيتم خصم 50% 

من قيمة العوائد املنصرفة .
فى حالة االسترداد خالل الفترة بعد 48 إلى 
60 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة )بعد 
 40% خصم  فيتم  الثامن(  الكوبون  إضافة 

من قيمة العوائد املنصرفة .
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وعلي مدينة »سان جورج« السالم !
ابرام مقار
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واملتاجر  املنازل  علي  الزينات  وضع  ومت   
إنتاج  شركة  وقامت  املدينة،  وشوارع 
صناعية  ثلوج  بإحضار  سينمائي 
لتناسب وقت اإلحتفال بالكريسماس، 
 45 من  أكثر  »إيفان«  الطفل  وتلقي 
أماكن  من  وهدية  وكارت  خطاب  الف 

عديدة للتهنئة بالكريسماس، في مشهد يُعبر بحق وحقيقيًة 
عن مولد املسيح، فوسط هذا احلب يولد املسيح بالقلوب. متاماً 
هذا  عن  ويلوود«،  »نيكول  السيدة  الطفل،  والدة  عبرت  مثلما 
املشهد بقولها »أن هؤالء لم يجتمعوا باملدينة ، بل في قلوبنا«، 
األعالي  »اجملد هلل في  أكتمل مبالئكة تهتف،  أنه  أعتقد  مشهد 

وعلي مدينة سان جورج السالم«. 
ال شك أن سكان تلك املدينة، وكل من شارك هذا الطفل فرحته، 
مولد  ستري  احملبة،  أعمال  فعلت  إن  أنه  املثل،  للجميع  أعطوا 
املسيح، ، مثلما قال أمير الشعراء، »أحمد شوقي«، قوله الشهير، 
التقوميي  اإلختالف  يتجاوز  فاألمر  املسيح«.  ولد  يوم  احلب،  »ولد 
حول يوم اإلحتفال، ويتجاوز الشكل النمطي بوضع الزينات وتزيني 
شجرة عيد امليالد وغيرها من طقوس وعادات. إلي سمو الفعل 
الكسندر  أسس  لقد   « بونابرت«،  »نابليون  قال  وقد  احلب،  بقوة 
ولكن  القوة.  على  اإلمبراطوريات.إعتماداً  وأنا،  و شارملان  قيصر  و 
املاليني  جعل  وبه  احلب،  على  إمبراطوريته  أسس  املسيح  يسوع 
من الناس مستعدون ان ميوتوا الجله«. حتية لكل شخص شارك 
الطفل »إيفان« حتقيق ما حلم به ، حتية لكل قلب حمل مشاعر 
احلب لهذا الطفل الصغير حتي تتحق أمنيته البسيطة في أن 
ترك  وبالفعل  به،  اللحاق  يستطيع  لن  النه  امليالد  بعيد  يحتفل 
في  »نيكول«  أمه،  يدي  بني  وهو  سالم  في  احلياة  إيفان  الطفل 
السادس من ديسمبر، أي قبل املوعد الرسمي لعيد امليالد بثالث 
أسابيع، سالمأ لروحك أيها املالك البرئ ، فاملالئكة ال تسكن األرض

بينما تأتي إلينا تلك األيام ببعض من اجلدل، عن موعد اإلحتفال بعيد 
ميالد السيد املسيح وهل هو في اخلامس والعشرين من ديسمبر 
أم في السابع من يناير، واجلدال التاريخي حول أهمية حذف 3 أيام 
من كل 400 عام حتي يظل يوم اإلحتفال مبولد الطفل يسوع في 
اليوم الذي به أطول ليل وأقصر نهار في العام، وهو اليوم الذي يبدأ 
بعده النهار في الزيادة ، والليل في القصر، كمعني روحي ملولد »نور 
ديسمبر   25 وهل  اإلحتفال،  يوم  التقوميي، حول  اجلدل  أو  العالم«. 
حسب التقومي الغريغوري أو 29 كيهك حسب التقومي القبطي، بل 
في  أم  الشتاء  في فصل  املسيح  ولد  هل  جدل جنمي، حول  أيضاً 
فصل الصيف، وهي بالطبع حالة من اجلدل هنا وهناك، ال يعبأ بها 
املسيحيني كثيراً، ألن البعد التاريخي لشخص السيد املسيح له 
ليقدم  أتي   ، التاريخ  جتاوز  شخص  فاملسيح  األهم،  هو  ليس  اجملد 
للبشرية منط ومثال كيف تكون احلياة، ولهذا حتي حتديد عام ميالد 
املسيح لم يتم علي يد قيادات دينية مسيحية بل عن طريق علماء 
موعد  حول  ذكره  السابق  اجلدل  هذا  كل  يتناثر  بينما  ومؤرخني. 
الكندية  مدينة »سان جورج«  لنا  قدمت   ، يسوع«  »الطفل  مولد 
أحتفلت  حينما  وذلك  امليالد،  لهذا  اخر  موعداً  أونتاريو  مبقاطعة 
املدينة بأكملها بالكريسماس مبكراً، وحتديداً في الرابع والعشرين 
من أكتوبر املاضي، فقط لتحقيق حلم ورغبة طفل يُدعي »إيفان 
ليفرساج«، والذي كان عمره 7 سنوات قضي منها 5 سنوات يصارع 
مرض سرطاني باملخ، حيث وفي سبتمبر املاضي قال لهم الطبيب 
املعالج، أن الطفل لن يعيش أكثر من ثالثة أشهر، وقتها كانت أمنية 
الطفل »إيفان«، أن يحتفل بالكريسماس مع أصدقاءه قبل رحيله، 
والذي غالباً سيأتي قبل موعد الكريسماس، في اخلامس والعشرين 
الناس،  »احلب يشفي  »كارل مينجر«،  مبقولة،  وعمالً  ديسمبر.  من 
سبعة  جتمع  عليه«،  حصلوا  الذين  او  قدموه  الذين  اولئك  سواء 
»إيفان« في مسيرة خلف »سانتا  املدينة حول  تلك  أهل  أالف من 
كلوز«،  يتقدمهم مسئولي املدينة، ومسئولي الشرطة و املطافي،

»جود نيوز« تتلقي دعوة من الكاتدرائية 
حلضور قداس ليلة عيد امليالد اجمليد

من  رسمية  دعوة  نيوز«  »جود  تلقت 
رويس  باألنبا  املرقسية  الكاتدرائية 
ليلة  قداس  حلضور  بالقاهرة،  بالعباسية 
يناير  من  السادس  في  اجمليد  امليالد  عيد 
القادم، وهي الدعوة التي توجهها الكنيسة 
و  السياسيني  و  والوزراء   ، الدولة  لرئيس 
حيث  العامة،  الشخصيات  و  اإلعالميني 
يرأس الصلوت صاحب القداسة والغبطة 
األسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  البابا 
وبطريرك الكرازة املرقسية في مصر وسائر 
»سرجيوس  القمص  وسلم  املهجر،  بالد 
الدعوة  البطريركية،  وكيل  سرجيوس« 
الصحفي،  بالقاهرة  نيوز«  »جود  ملراسل 
»جرجس إبراهيم«، وسوف يتوجه املهندس 
»إبرام مقار«، ممثالً عن اجلريدة للقاهرة خالل 

الساعات القادمة للحضور 

إرسال  علي  القائمني  اجلريدة  وتشكر 
ويأمل   ، لنا  واملباركة  الكرمية  الدعوة  هذه 
القائمني علي اجلريدة أن يظلوا محل ثقة 
املصري  والشعب   ، األجالء  الكنيسة  اباء 

والقبطي في الداخل واخلارج.

حكومة »ترودو« تريد جلب 50 الف الجئ 
سوري جديد خالل عام 2016

جود نيوز : أعلن وزير الهجرة واجلنسية في 
أن  الوزير »جون ماكالوم«،  »ترودو«،  حكومة 
من  أكبر  عدد  لقبول  تأمل  كندا  حكومة 
الالجئني السوريني ما بني 35 الف و 50 الف 
الجئ قبل نهاية عام 20١٦ وذلك بالتعاون مع 
وكاالت الالجئني في االمم املتحدة واحلكومة 
للمهاجرين  الدولية   واملنظمات  األردنية 
للمساعدة علي فحص الالجئني، كما أعلن
 »ماكالوم« أن حكومة »ترودو« ستخصص مبلغ اضافي قدره ١5 مليون دوالر للوكاالت الكندية التي 
تعمل في مجال إعادة توطني الالجئني. جاء ذلك في زيارة وزير الهجرة الكندي خمليمات الالجئني في االردن.

مؤخراً  صرح  ماكالوم«  »جون  الوزير  أن  بالذكر  اجلدير 
ألن  ضمان  هناك  ليس  أنه  الكندية،  األنباء  لوكاالت 
تكون حكومة كندا قادرة علي حتقيق هدفها املتمثل 
في جلب ١0 االف الجئ سوري قبل نهاية عام 20١5 ، 
وأن ١0 االف الجئ سوف يتم التحقق من شخصيتهم 
قبل 3١ ديسمبر ولكن لن يتمكنوا جميعا من الوصول 
الي كندا قبل هذا التاريخ ، وذلك بسبب عوامل منها 

أو رغبة بعض االفراد في تأجيل سفرهم أوظروف أخري قد متنع احلكومة من  سوء االحوال اجلوية 
أيام فقط، ومع ذلك فان وزير الهجرة  حتقيق هدفها ومن الصعوبة التعامل مع ذلك خالل ثمانية 
علي ثقة بأن حكومة »ترودو« الليبرالية سوف حتقق هدفها بقبول 25 الف الجئ سوري  قبل شهر 

فبراير القادم.
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القرن  غضون  في  العباره  هذه  ديكارت  قال 
في  فكر  إنتفاضة  مبثابة  وكانت  عشر  الثامن 
ان  خاللها  من  أراد  والعلم  الفلسفه  عالم 
الوجود ال يتم صياغته  ان  ويُثبت  العقل  يحرر 
يُعمل األنسان عقله بصورة جاديه  إال عندما 
او يعطي مساحة للتفكير من أجل القبول او 
الرفض لألفكار املطروحة من قَبل هذا الواقع 
وفي احلقيقه أن الواقع ذاته يعتبر ان كل هذا 
علي  نافع  أو  مجدي  غير  لغو  سوي  هو  ما 

األطالق .
 فا باملعني الدارج يعد هذا ما هو سوي “ كالم 
مكلكع “ و “ عاوزين ناكل عيش “ و “ الزم نعيش 
زي بقيت الناس “ و “ مش نقصه فزلكه “ و “ 
يا عم كبر دماغك” و” انا عاوز أفتح بيت وأعيش 
“ و “ دا كالم ناس عندها فراغ مورهاش حاجه 
“ و أخيراً وليس أخراً “ دا كالم الناس اجملانني “ ... 
ومن هنا تأتي املشكلة العويصه وهي الرجوع 
مخرج  عن  للبحث  آخري  مرة  النقطه  لنفس 
ان يحدث  دون  ولدي  يا  العمر  مجهول ويضيع 
شيء ُمجدي علي األطالق سوي بضع مبالغ 
أفرادها  يذهب  ثم  قليال  حتزن  أسرة  مع  ماليه 

كالً في طريقه .
من هنا يجب أن تأتي الصحوه ملا تكون احلياة 
بهذا الكم من امللل دون ظهور أياً من عالمات 
نلقي  أن  أنخاف  ؟  نفكر  ال  ملا   ... الروتني  كسر 
هي  هذه  الن  مجانني  أننا  السخيف  باألتهام 
أن نكمل  والتي يجب  التي ولدنا عليها  احلياة 
مسيرتها كمن سبقونا ونحن نلحق بهم دون 
وعي  دون  الزمن  حفرة  في  ننزلق  أننا  ندري  أن 
تعطي  التي  اجملمعة  اللحظات  لتلك  ادراك  أو 
املزيد  في  نفكر  أن  يومياً  متجددة  فرصة  لنا 
جدارة  وأكثر  أوقع  بصورة  احلياة  أستثمار  من 
بسكني الوقت الذي يسرقنا دون ان نالحظ اننا 

نُسلب من ذواتنا مرة تلو آخري .

ملا التكون هناك مساحة مقدسة من الهدوء 
جداول  جتدد  التي  القرأة  من  قليالً  اليومي 
احلياة الراكدة او التأمل الهاديء في قليل من 
شرفة  أصغر  قبل  من  املناسب  النقي  الهواء 
في أنفسنا او األمساك بأوتار القلب من خالل 
تلك اآلآلت اجملسده والتي يلمس او ينفخ فيها 
تنشر  أن  او  املالئكية  روحه  من  جزئاً  اإلنسان 
وجودك من خالل كل من يحتاج أن يهتدي  إلي 
او حلظات طفولية عشوائية  إنسان  يكون  ان 
أن  .. كل هذ االسباب تدفعنا  مررت بها قدمياً 
نفكر  ..أن  فيه  ما  بكل  الواقع  فوق هذا  نكون 
التفكير  فليس  اليوميه  الرتابه  فوق  ونتحرر 
اجملتمعات  في  سوي  االطالق  علي  جنوناً 
دوماً  إنسانيتها  وجتدد  تعيش  ان  تخاف  التي 
فالتفكير فقط ليس قاصراً علي العقل وحده 
أمنا أيضاً احلياة بكل معانيها التجدد الداخلي 

من اجل البقاء أنسانيني ال آليني !   

4
عفواً ديكارت.. أنا افكرإذاً أنا مجنون ...!

ماجي ماجد الراهب

واالختالفات  وتعقيداتها،  السياسة  عن  بعيدا 
األيديولوجية،  توجهاتهم  حسب  الناس،  بني 
األمور  من  الشعوب  بني  الذهنية  الصور  تعد 
خاصة  واالهتمام،  األنظار  جتذب  التي  الطريفة، 
وأن هذه الصور ليست دائما وردية، وعادة ما يكون 
الذهنية ميكن  الصور  التهكم. هذه  بها قدر من 
علي  لفترات  التعايش  خالل  من  عليها  التعرف 
املدى املتوسط والطويل في اجملتمعات من ناحية، 
من  النوعية  بهذه  املعنية  القراءات  خالل  ومن 

املوضوعات.
الذهنية  الصورة  علي  التركيز  هنا  نحاول 
الفكاهية، بعيدا عن الصورة الذهنية السياسية 
والثقافية، واملمثلة في أن صورة العربي واملسلم 
في عقلية الغربي علي أنه إرهابي ودموي. مقابل 
واإلسالمية  العربية  الذهنية  في  الغربي  صورة 
أنه متقدم لكنه منحل أخالقيا وال يتسم  علي 

بسمات الرجولة والنخوة.
الذهنية، بسبب صراعات بني  الصور  وتنتج هذه 
الدول، أو باألدق بسبب التنافس الثقافي وتعظيم 
تنافس  وأميركا  كندا  بني  أنه  جند  ولذا  املكانة. 
والسخرية  بالتهكم  مليئة  ذهنية  وصور  كبير، 
من اآلخر. إذ يري األمريكان في أنفسهم أصحاب 
يغلب  التي  بكندا،  مقارنة  كبير،  وتقدم  مدنية 
البعيد  الهادئ  والبدائي  القروي  الطابع  عليها 
الكنديون  أن  جند  اآلخر،  اجلانب  علي  املدنية.  عن 
يرون األميركيني على أنهم مجموعة من الهمج، 
معدالت  ارتفاع  بسبب  القتل،  حلد  اخلطرين، 
العنف في اجملتمع األميركي، واالستخدام املفرط 

لألسلحة. 
بعضها  مع  تواصلها  في  اخملتلفة  الشعوب 
ذهنية  على صور  تعامالتها  في  تعتمد  البعض، 
الذي  اآلخر  عن  وعيها  في  ترسخها  معينة 
أو  الظهور  في  الصور  تلك  وبدأت  معه،  تتعامل 
رحالت  إلى  ترجع  طويلة  قرون  منذ  بها  الوعي 
فابن  القدماء،  العرب  والرحالة  اجلغرافيني 
وكتب  األرض،  وجاب  طنجة  من  خرج  بطوطة 
وعايشها،  بها  مر  التي  الشعوب  عن  تصوراته 
الرحالة  من  غيره  وكتابات  تلك  كتاباته  ومن 
تكونت في وعي العرب صورا مختلفة عن اآلخر 
آسيا  أو  افريقية  في  كان  سواء  منهم،  الغريب 
في  الصور  تكوين  آليات  وتواصلت  أوروبا،  في  أو 
احلديث  العصر  في  لتصل  والتحديث  التطور 
بالكتابة  بدءا  اخملتلفة،  اإلعالمية  الوسائل  إلى 
حيث  واإلنترنت،  التلفزيونات  حتى  والصحف 
باختالفها،  الشعوب  عن  املتكونة  الصور  بدأت 
كبيرة،  بفعالية  اجلديدة  األدوات  هذه  عبر  تنتقل 
مهمة  أخرى  آليات  املهمة  هذه  في  وتضامنت 
مثل الكوميديا والدراما وأحاديث الفكاهة. ليبدو 
أن اإلعالم أصبح هو املشكل األول واألكثر خطورة 

للصور عن الشعوب في أذهان الشعوب األخرى.
من  قطاعات  أثارت  الذي  األخبار  بني  من  وكان 
األميركيني، اإلعالن من جانب مكتب رئيس الورزاء 
الكندي، عن استعداد كندا استقبال ما بني 25 
كندا،  إلى  للهجرة  أميركي  ألف   100 إلى  ألف 
خاصة من يعانون من ظروف صعبة. وجاءت هذه 
التصريحات من جانب الليبراليني في كندا الذين 
السياسية  السخرية  من  كنوع  أوتاوا،  يحكمون 
اليميني  اجلمهوري  للمرشح  الكبير  التقدم  من 
فوزه  علي  الكثير  يراهن  والذي  ترامب،  دونالد 
من  للكثير  وطرده  املتحدة،  الواليات  برئاسة 

األجانب واألميركان من أصول غير غربية!!
هذا عن أميركا الشمالية، أما عن أوروبا فاحلال ال 
يختلف كثيرا، بسبب التنافس احلضاري والثقافي 
التنافس  الدول  مقدمة  في  ويأتي  دول.  عدة  بني 
ناحية،  من  وبلجيكا  فرنسا  بني  الفرانكفوني 
وبني فرنسا وأملانيا من ناحية ثانية. فالفرنسيون 
عندما يبدأون نكاتهم عادة ما يبدأون مبقولة أنه 
كان هناك واحد بلجيكي، علي وزن كان في مرة 
يرون  كما  املصرية.  النكات  في  صعيدي  واحد 
الفرنسيون األملان علي أنهم عبارة عن مجموعة 
أى  بدون  الكمال  لدرجة  احلافظة  املاكينات،  من 

مستوى من الفهم. 
الفرنسيني  يعتبرون  البلجيك  أن  املقابل جند  في 

الغرور.  لدرجة  بأنفسهم  االعتداد  في  مغاليني 
عبارة  الفرنسيني  أن  كذلك  يرون  األملان  أن  كما 
وغير  املنظمني،  غير  الهمج  من  مجموعة  عن 
احملترمني ألى قواعد. وأن القواعد مت عملها لكي 

يقوم الفرنسيون بخرقها!!
واستمرارا للمشهد العبثي للصورة الذهنية بني 
العربية،  الدول  مستوى  علي  أنه  جند  الشعوب، 
الذين  للمصريني  املتعالية  الذهنية  الصورة  جند 
ينظرون إلى السودانيني علي أنهم بوابني، وأنهم 
–أي املصريني هم أميركا العرب والشرق األوسط- 
ينظر السودانيني للمصريني علي أنهم متعاليني 

وعنصريني، وعندهم نعرة كدابة.
اخلليج، فالسعودي  دول  األمر بني  ال يختلف هذا 
يرى أنه األسمى واألعلى بني كل دول اخلليج، ويري 
ومدنية،  تقدما  األكثر  أنه  علي  نفسه  اإلماراتي 
ويرى الكويتي نفسه على أنه األكثر ثراَء ورفاهية. 
في املقابل يرى غالبية مواطني اخلليج أن املواطن 
يستحقه،  ال  والذي  بالغرور  يتسم  السعودي 
ومبانيها  وشوارعها  اململكة  أحوال  وأن  خاصة 
تنم عن مجتمع فقيرة ونعرة كدابة لهذه الرفعة 

التي يحاولون رسمها علي بقية دول اخلليج.
كما ميكننا القول أن دراسات كثيرة صدرت ترصد 
اجملتمعات  أذهان  في  واملسلمني  العرب  صورة 
األفالم  محتوى  حتليل  خالل  من  الغربية، 
السينمائية والرسوم املتحركة وصور الكاريكاتير، 
وتتفق الدراسات على أن وسائل اإلعالم الغربية 
عن  السلبية  الذهنية  الصورة  تكرس  عموًما 

العرب واملسلمني.
جاك  األمريكي  للكاتب  »اخملادعون«  كتاب  يذكر 
العرب  تصور  الغربية  اإلعالم  وسائل  أن  شاهني 
وإرهابيون، ومن  على أنهم شيوخ نفط ومترفون 
املعقوف  واألنف  السمنة  الشخصية،  سماتهم 
بينما  والعقال،  والغترة  والثوب  الكثة  واللحية 
وبعد  بدائًيا،  قبلًيا  ديًنا  بوصفه  اإلسالم  تصور 
11 سبتمبر زادت وسائل اإلعالم تكريس الصورة 

السلبية مع ربطها بقتل األبرياء.
دامت  التي  أبحاثي  »دلت  شاهني:  جاك  يقول 
 - عربي  كلمتي  أن  على  سنة  عشرين  من  أكثر 
معها  يصعب  عدائية  فعل  ردود  تثيران  ومسلم 
على اجلمهور أن مييز احلقيقة من اخليال، ورمبا لم 
يتعرض أي شعب في العالم نتيجة ذلك إلى هذا 

املدى من سوء الفهم كما يتعرض املسلمون«.
في  عملت  الذهنية  الصورة  هذه  أن  ولألسف 
اإلعالم  من  تذكر  مقاومة  دون  الغربي  اجملتمع 
انتشارها  وزاد  الصورة  رسخ  مما  واملسلم،  العربي 
وسائل  وأن  خاصة  آسيا،  شرق  إعالم  وسائل  في 
الرأي  مع  اخلطاب  لغة  جتيد  ال  العربية  اإلعالم 
العام ووسائل اإلعالم الغربية، لتصحيح أى صور 

خاطئة.

تكوين الصور الذهنية، عبارة عن عملية ثقافية 
للمستجدات  استيعابا  تتطلب  مستمرة، 
واستيعابا للقيم املتنوعة في اجملتمع، مع وضوح 
السلبية،  الصور  مع  التعامل  كيفية  في  الرؤية 

وتعظيم نتائج الصور اإليجابية.
أو  السلبية  الذهنية  الصور  تلعب  واخلالصة، 
بني  العالقات  دعم  في  كبيرا  دورا  اإليجابية 
الصورة  املثال  سبيل  فعلي  تسخينها،  أو  دولتني 
الذهنية لإلماراتي لدى املصريني، نابعة من صورة 
الشيخ زايد رحمه اهلل، كونه رجال محبا ملصر هو 
وأبنائه، وداعم دائم لها، وال يختلف احلال بالنسبة 
محبني  أنهم  املصريني  في  يري  الذي  لإلماراتي 
لإلمارات، ولذا يرحب بهم. في املقابل أن العالقة 
الرماد،  حتت  بالنار  أشبه  والسعودي  املصري  بني 
املصالح،  تتالقي  عندما  ويتحدان  يتعاون  فهما 
املصري  إمكانات  في  دائما  يري  السعودي  لكن 
منافسا مهما له، لذا يعمل علي قمعه وإذالله، 
في  وفقره.  املالية  مبساعداته  دائما  يذكره  لذا 
دون  ال  قيمة  ال  أمنه  أن  السعودي  يدرك  املقابل 
احلضور املصري، خاصة وأن الرجل املصري يتحمل 
وبدون  الصعاب،  مواجهة  علي  وقادر  الشدائد 
في  يجرح  أمر  وهذا  للسعودي.  وجود  ال  املصري، 

العمق كرامة السعودي.

ال�سخرية 
بني ال�سعوب 

مونتريال – عبد املسيح يوسف

عزيزي الرجل ، دعني أخبرك ، ماذا 
فى مجتمٍع  أنثى  أكون  أن  يعنى 

شرقّي. 
أن طفولتي كانت سعيدة  أزُعم 
والد  و  ُمثقّفة  و  واعية  أٍم  بني   ،
ُمنفتح   ، الريفية  نشأته  رغم 
يُفرِّق  لم   ، الِفكر  راقي   ، الذهن 
اجلنس   « أساس  على  بيننا  يوماً 
» . إال أني باكراً عرفت اخلوف من 
مجتمعنا  يحصرها  التى  األنوثة 
في   .  « اجلسد   « في  ثقافتنا  و 

ُسّلم  درج  أهبط   كنت   ، عمري  من  العاشرة 
قدمي  زلّت   .. طفولية  قفزات  فى  منزلنا 
واسعة  ارتطاماٍت  فى  لنهايته  تدحجرُت  و 
أحدثت صوتاً أخرج أمي الهثًة خلفي ، أول ما 
سألتنى عنه ، ال عن ألم ارتطامي ، و ال على 
كان  إذا  عما  لكن   .. أصابتني  جروٍح  و  كدماٍت 

فى مالبسي الداخلية دماء أم ال !!! 
لم أعي وقتها ما أقلَق أمي .. لكن شعرت بأن 
أهمية  أكثر  و  ِمّني  بعٌض   ، بالَها  يشغل  ما 
. بالطبع مع  عّني ، هكذا كان شعوري وقتها 
الوقت فهمت ، و صار هاجسي األول .. أنوثتي 
. ال تستهن إن أخبرتك بأني يوم زفافي بكيُت 
أى  ذخر  أنه  أفهموني  ما  فقدُت  إذ  ُمراً  بكاءاً 
 . قبلِها  من  العائلة  شرف  و  شرفها   ، أنثى  
حسبوه   .. فقط  اللحظة  لهذه  أنه   ، نسيُت 

ُذخراً .. ِعرضاً و شرفاً .
له  هل  ؟؟  الرجل  عن  ماذا   ، شغلني  يومها 
مخاوف ُمشابهة ؟؟ و لم أتلق رداً ، ال من أسرتي 
و ال مجتمعى و ال ثقافتنا . يومها شعرت أن 
املسكوَت عنه كثيٌر .. و بدأت رحلة القراءة ، ال 

للكتب و حسب و امنا لألفراد و األفكار . 
أعرف أن “ القيمة “ ترتبط بفكرة و سلوك .. امنا 
فى مجتمعاتنا ، ترتبط القيمة بسلوك األنثى 

حتديداً . 
معنى  يقتصر  أن  شغلنى 
على  مجتمعاتنا  في  الشرف 
األنثى ، أل ، على غشاء األنثى!
و مضت األيام ، كانت الصورة 
فى   . فشيٍئ  شيئاً  ح  تتضِّ
ثقافتنا ، العورة إمرأة ، الِفتنة 
إمرأة ، استقرار األسرة إمرأة .. 
و القوامة رجل ، و الفخر رجل 
سلوك   .. عنه  املسكوت  و   ،

الرجل !!
الِعلم  سوق  املرأة  ارتادت   ، الواقع  تغيُّر  رغم 
فى  متّيزها  و  بل  جدارتها  أثبتت  و   ، العمل  و 
يصحبه  لم  هذا  أن  اال   .. اجملاالت  من  العديد 
فى  القدر لصورتها  بنفس  و  موازياً  تغييراً 

ذهنية اجملتمع .
مطالبة  و  باخلوف  مقترنة  األنوثة  ظلت 

بالرجوع دوماً للصّف الثاني . 
الرجل  عزيزي  معك  صراع  مجال  فى  لست 
هذه  مخاوفي  بأن  أخبرك  أن  أردت  لكني   ،
و  لك  رؤيتى  على  آخري  أو  بصورة  ستنعكس 

معاملتي معك و موقفي منك .
عظيم  كل  وراء   “ بأن  تخبرني  أن  يكفيني  ال 
تراني  أن  لكلينا  احلقيقية  العظمة   ..  “ إمرأة 
إنساناً ، كامل األهلية ، أن نسير جنباً إلى جنب 
.. نتساند ، يتفهم كل منا فروقات جنسه عن 
اآلخر ، و من ثم االختالفات ، ال فى االحتياج و 
امنا فى طريقة التعبير عن احتياجنا هذا . لن 
 ، ، لكن إن خذلتني  يسعدني أن أكون أمامك 
سأمضي مستكملة مراحل منّوي بغّض النظر 

عن موقعك و موقفك .. وقتها يخسر كالنا .
احلياة أنت و أنا .. و مبفردنا ، كٍل ، حياته منقوصة 

الهدف و املذاق . 
هل سمعتنى ؟؟

اعترافات إمرأة 

ايفت صموئيل 
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قد نُفاجأ بأن رد الفعل اجلمعي - 
للمنتمني   بالنسبة  فقط  ليس 
الراديكالية  اإلسالمية  للتيارات 
تبريره لالعتداءات  – يستند في 
بأنه   ... على الكنائس في مصر 
من  لالنتقام  شرعي   فعٍل  رد 
مسجد   على   اعتداٍء  حادث 
و   ، مصر  خارج  للمسلمني  ما 
على  اعتداٍء  أي  فإن  بالتأكيد 
نظرية  أما  ُمدان،   العبادة  دور 
التبرير الطائفي  باالعتداء على 
على  رداً   مصر  في  الكنائس 
باخلارج   ٍ مسجد  على  االعتداء 

..ما هي إال أفعال  ترسخ للفكر األصولي الذي 
الكنائس   حرق  كأن  و  األعمى،   لالنتقام  يدعو 
هؤالء  أن  كذلك  املفارقة  و  بديهي!!  شيء 
الراديكاليني قد يعتدون على الكنائس رداً على 
اإلسالمية  اجلماعات  ملواقع  األمن  مداهمات 
كأن  و  السلطة،  ذراع  يلوون  وكأنهم  اجلهادية 
ليعبروا  للراديكالني   متنفس  مصر  كنائس 

فيها عن غضبهم جتاه العالم!
القسري  التهجير  تبرير  هو  ذلك  من  األدهى  و 
يحدث  مما  باالنتقام  مصر  في  للمسيحيني 
للمسلمني في الصني ، رغما ً أن الصني تضيق 
اخلناق في ممارسات الشعائر الدينية  ليس فقط 
كذلك  املسيحيني  على  إمنا  و  املسلمني  على 

كون املسيحية  أكثر األديان انتشاراً هناك! 
في  القسري  التهجير  ُيجرم  املصري  الدستور 
التهجير  حظر  على  تنص  التي  و   63 مادته 
ومخالفة  وأشكاله،  صوره  بجميع  التعسفي 
ذلك جرمية ال تسقط بالتقادم«، لكن رغماً  عن 

من  محافظة  تسلم  لم  ذلك 
للمسيحيني  القسري  التهجير 
من  كثير  تتم  و  ممنهج  بشكل  
للتهجير  العرفية  اجللسات 
األمنية  الدولة  أجهزة  برعاية 

التي تقصر الشر.
نأخذ  و  التهجير  عديدة  قضايا 
منها على سبيل املثال ال احلصر 
ما حدث في ابريل 2015 ، حني مت 
إتهام مدرس  وخمسة  أطفال  
من قرية الناصرية ببنى مزار فى 
اإلسالمى،  الدين  بإزدراء  املنيا 
مشهداً  متثيلهم  خلفية  على 
ينتقد تنظيم  داعش ، وقضت اجللسة العرفية 
إلى  اخلمسة  التالميذ  ونقل  املدرس  بتهجير 
هجروهم  من  كأن  و  القرية!  خارج  مدارس 

يعترفون ضمنيا ً أن داعش متثل اإلسالم!!!
على  الباب  فتحت  التى  األشهر  احلادثة  و 
حادثة  كانت   ، القسري  للتهجير  مصراعيه 
تهجير ثمانية عائالتٍ  مسيحيٍة  بقرية شربات 
بالعامرية عام 2012، على خلفية إتهام شاب 
مسيحى بعالقة عاطفية مع سيدة مسلمة، 

وُعقدت جلسات  صلح عرفية برعاية األمن.
رعاية األمن و تعتيم اإلعالم احلكومي هي  من 
أسباب االحتقان احلقيقية و االعتقاد بأن تكتم 
 ً إعالميا  جتاهلها  أو  القسري  التهجير  أحداث 
يساعد في االستقرار ..اعتقاد خاطئ من الدولة 
دار  بتهنئة  املواطنة  إختزال معركة  و  املصرية، 
االفتاء للمصريني املسيحيني بأعيادهم ليست 
لب املوضوع و ال مربط الفرس احلقيقي ... و كل 

عاٍم و املسيحيون بخير و غير مهجرين !

5
دعوة للحياة في يوم املرأة

بع�ض القلوب 
بتحن 

 من غري ما 
ن�سالها

 رغم انها 
بتئن 

 و�سايله 
احمالها

 ومهما كان 
ال�سن 
بنح�ض 

بجمالها 

 وغريها قلوب 
بت�سن 

 ويهمها 
حالها 

 كاأنها بتّمن 
 مع انه م�ض 

مالها

شعر جورج عبد املسيح

احلزن �سيف 

كل عام و املسيحيون غير مهجرين!

مي عزام

احتفل العالم بيوم املرأة الثالثاء املاضى، 
آالف املؤمترات والندوات تتحدث عن املرأة 
عن  إجابة  أجد  لم  ولكننى  وحقوقها 
من  املستهدفة  املرأة  من  السؤال:  هذا 
املرأة فى املطلق، هل  كل ذلك؟ هل هى 
تتساوى قضايا ومطالب املرأة فى رواندا 
نساء  مطالب  مع  وفرشوط  بورا  وتورا 
تتساوى  والزمالك؟. هل  وباريس  نيويورك 
البقاء  أمنيتها  كل  التى  املرأة  مطالب 
أفريقيا  جمهوريات  فى  احلياة  قيد  على 
الوسطى وميامنار مع مطالب املرأة التى 
أن  فى  حقها  على  للحصول  تسعى 

تتظاهر عارية؟
املتعلمة  املرأة  عنها؟  نتحدث  امرأة  أى 
يغيب  وال  حقوقها  تعرف  التى  املثقفة 
تعرف  ال  التى  املرأة  أم  طموحها،  عنها 
أنها  ترى  الفرنسية  املرأة  الدوالر؟  قيمة 
مازال  فراتبها  بعد،  بالرجل  تتساَو  لم 
أقل من راتب زميلها فى العمل، فى حني 
كثيرا  لذلك  تلتفت  ال  قد  املصرية  أن 
املرأة  بيت«،  »فاحت  زميلها  أن  اعتبار  على 
اإلجنليزية جتد أن اإلعالن عن وظيفة من 
أنواع  من  نوع  املظهر  حسن  شروطها 
عاديا،  شرطا  جتده  واللبنانية  التمييز، 

فاهلل جميل يحب اجلمال.
وأنتظر  احليرة  نفس  تنتابنى  عام  كل 
املستهدفة  الفئة  عن  تفصيليا  تعريفا 
من احلديث عن املساواة، فكومونا بطلة 
أمور  تشغلها  ال  احلرب«  »ساحرة  فيلم 
املساواة، وهى ال جتسد دور املرأة الضحية 
رغم تعرضها لالغتصاب ومقتل والديها 
أمام عينيها فى بلدها الكونغو، ولكنها 
لإلبادة  يتعرض  مجتمع  ظروف  جتسد 
بسبب احلرب غير اإلنسانية بني القبائل 
هناك واستخدام األطفال كجنود. عنف 
يطول  بل  وطفل  وامرأة  رجل  بني  مييز  ال 
اجلميع ويطارد الكل. كومونا ال تفكر فى 
تفعل  بل  اجلسد،  وحرية  اإلجهاض  حق 
طفلها،  حياة  على  لإلبقاء  املستحيل 
الرجل  بني  تفرقة  ضحية  ليست  فهى 
واملرأة بل ضحية جهل وفقر وحرب حتصد 
كومونا  طلبات  هل  تفرقة،  دون  اجلميع 
إينا  األوكرانية  طلبات  نفسها  هى 
شيفتشينكو، مؤسسة جماعة »فيمن« 
التى جتعل من التعرى أسلوبا تعبر به عن 
حرية املرأة فى امتالك جسدها؟ ما الذى 
ميكن أن يكون عامال مشتركا بني كومونا 

وإينا شيفتشينكو؟.
تذكرت  املرأة  حقوق  فى  فكرت  كلما 
التى  اليونانية  ليسستراتا  شخصية 
رائدة احلركات النسوية  يعتبرها البعض 
وأول امرأة متارس التظاهر واإلضراب، رغم 
أرسطو  اخترعها  أنها شخصية خيالية 
ال  احلياة،  من  تريد  ما  تعرف  امرأة  فان، 
تتظاهر دفاعا عن مصلحة شخصية أو 

تدافع  ولكن  الرجال  دون  للنساء  خاصة 
تشترك  التى  احلياة  نفسها..  احلياة  عن 
نساء  جمعت  فلقد  الرجل،  مع  فيها 
أزواجهن  أثينا وطالبتهن بالضغط على 
يعودوا  حتى  معاشرتهن  عن  باالمتناع 
ويرضوا  احلرب  عن  ويتوقفوا  للرشد 
بلدها  بني  صلح  مبادرة  على  بالتوقيع 

أثينا وإسبرطة وجنحت فى مسعاها.
حق  عن  يدافعن  وأخواتها  ليسستراتا 
يردن  ال  طبيعية،  حياة  فى  أوالدهن 
ألطفالهن أن يكونوا أيتاما وال ألنفسهن 
أحوال  حتسني  ميكن  ال  أرامل،  يكن  أن 
املرأة وحصولها على حقوقها مبعزل عن 
حني  اجملتمع  فيه،  تعيش  الذى  اجملتمع 
يتطور ال ميكن أن يهمل نساءه، فهن جزء 

منه.
فى اجملتمعات التى يتم فيها رصد جرائم 
هذه  أن  ستجد  املرأة  ضد  ممنهج  عنف 
وحتسني  سريع  إلصالح  حتتاج  اجملتمعات 
بيئات  من  تنتظر  أن  ميكن  فهل  أحوال، 
عشوائية يحشر فيها عشرة فى حجرة 
زنزانة  إنها  »فيمن«،  شعارات  تتذكر  أن 
اجملاالت،  كل  فى  للجرمية  تفريغ  ومعمل 
من  العطر  يفوح  أن  تنتظر  فكيف 
النفايات؟ من الغريب أن تعمل منظمات 
واملمولة  باملرأة  املعنية  املدنى  اجملتمع 
تلك  املرأة فى  أن حتصل  اخلارج، على  من 
على  العمل  دون  حقوقها  على  البيئات 
حتسني البيئة بالكامل، ويساورنى الشك 
ميولها،  ومن  املنظمات  هذه  أهداف  فى 
املرأة،  أوضاع  لتحسني  فعال  تسعى  هل 
سلبياتنا  لدراسة  جسر  رأس  أنها  أم 
ومعرفة سبل الضغط والتدخل والتأثير 

على حياتنا كما يريدون؟
 8 فى  ليس  التقدير  كل  تستحق  املرأة 
مارس فقط ولكن طوال أيام العام، ليس 
هى  ألنها  ولكن  ريشة  رأسها  على  ألن 
أن تتحسن  األجيال، وال ميكن  تربى  التى 
فهى  الرجل،  عن  مبعزل  املرأة  ظروف 
هو،  وكذلك  معه،  منافسة  فى  ليست 
والنهاية شريكان فى  البداية  فهما فى 

احلياة والسعادة واألمل فى غد أفضل.

رباب كمال



ال�سبت 12 مار�س 2016 - ال�سنة الثالثة -  العـدد الثامن واخلم�سون عقارات نيوز6 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,621 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر 
فبراير 2016  . و متثل هذه النتيجة رقما قياسيا لهذا الشهر حيث مثلت الزيادة نسبة 21.1  في املائة باملقارنة 
مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2015 حيث كانت عدد الوحدات املباعة 6,294 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 37 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع 
املنازل 719,843 دوالر باملقارنة 630,855 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 14.1 
فى املائة.  و فى باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 665,100  دوالر باملقارنة  575,715 

دوالر لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 15.5 فى املائة. 
2,046 شقة خالل شهر فبراير  )Condo Apartment( كانت املعاملة علي  و في مجال الشقق اململوكة 
2016  . استحوزت تورونتو علي نسبة 70.5 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
13.4 فى املائة، و في  GTA 403,392 دوالر بإرتفاع قدره  السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل 
مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  435,579 دوالر بأرتفاع قدره 17.8 فى املائة. و فى باقي ال 

)»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 327,086 دوالر بإرتفاع قدره 1.6 فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

  Composite
))All Types

 Single-Family
Detached

Single-Family At-
tached Townhouse Apartment

TREB Total 11.30% 12.78% 11.51% 9.70% 6.11%

Halton Region 17.62% 16.17% 10.61% 7.07% -

Peel Region 10.65% 11.60% 11.85% 8.15% 5.70%

City of Toronto 8.60% 10.53% 9.34% 9.52% 5.89%

York Region 14.08% 14.80% 13.69% 14.56% 9.81%

Durham Region 13.08% 13.25% 13.62% 13.77% 3.81%

Orangeville 16.55% 16.69% 15.32% - -

 South Simcoe
County 15.94% 16.21% 15.67% - -

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, 
فقد ذكر ان فى اجملال الصناعى 304,100 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر فبراير 2016 من خاللMLS  و ذلك 
بإنخفاض قدره 52.1  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 635,210 قدم 
مربع. و قد إرتفع سعر االيجار مبقدار 11.7 فى املائة للصناعي ليصل 6.11 دوالر للقدم املربع  وإرتفع سعر 
االيجار للتجارى بنسبة 13.7 فى املائة ليصل  19.82 دوالر باملقارنة 17.44 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  
للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 14.66 دوالر باملقارنة 10.82 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بزيادة قدرها 

7.6  فى املائة.
 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إرتفعت املبيعات مبقدار 6.3  فى املائة و إنخفض 
سعر القدم املربع ليصل الى 104.85  دوالر مقارنة  ب 150.18  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك 
بإنخفاض  قدره 30.2 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد إرتفعت املبيعات مبقدار 4.8 فى املائة و تبعه إرتفاع 
فى أسعار املبيعات قدره 0.9  فى املائة ليصل الى 355.20  دوالر للقدم املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد 
إرتفعت املبيعات  مبقدار 128.6  فى املائة و تبعه إرتفاع فى اسعار البيع ليصل الى 44.1 فى املائة مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضى ليصل الى متوسط 351.26  دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

هو مصطلح قانونى يعبر عن تعامل او صفقة متت في سوق مفتوح وحتت ظروف لم تتأثر بضغوط فوق العادة 
او عوامل حتد من املنافسة احلره اثناء التفاوض كما هو احلال في التعامالت التي يكون أطرافها جتمعهم صلة 
قرابة. ومن امثلة استعمال هذا املصطلح في العقارات هو عندما توصف عملية تثمني العقار بهذا املصطلح 
فيعنى انها عملية نزيهة وبعيدة عن الشبهات ومتثل قيمة السوق احلقيقية و احدى هذه الشبهات مثال ان 
يكون طرفى الصفقة لهما صلة قرابة او شركاء في عمل جتارى او لهما مصلحة مشتركة في هذا التعامل..
وفى عمليات التثمني العقارى للوصول الى القيمة السوقية للعقار تستبعد من الدراسة املقارنة عمليات 

البيع والشراء التي بني الزوج والزوجة او ين افراد العاءلة الواحدة.

املعجم العقارى
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

Arm’s Length

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.
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8 خطوات سهلة لتجنب انتفاخ العينني

دائًما ما يظهر لدى الكثيرات بعض األكياس أو ما يسّمى باالنتفاخات حتت العني، فإذا كنت ممن 
يعانني من هذه املشكلة، فعليك البدء فورًا في عالج هذه املشكلة؛ وإذا كنت ال تعلمني اخلطوات، 

إليك نقترح أهّم 8 خطوات للتخّلص من أكياس العينني:
- احلّد من امللح: جتنبي املأكوالت املليئة بامللح، ألنها غنية بالصوديوم، الذي يؤدي إلى انتفاخ العني 

صباحاً.
كأدوية  العني،  حتت  ما  منطقة  انتفاخ  على  تساعد  التي  األدوية،  بعض  هناك  احلساسية:   -

احلساسية ونزالت البرد، فال تفرطي في استخدام تلك األدوية.
- حّمام بخار: واظبي على االستمتاع بحّمام من البخار مرتني أسبوعيًّا، على األقّل، للتخّلص من 

رطوبة البشرة كلياً، كما أنه يساعدك على التخلص من حساسية األنف ونزالت البرد.
- النوم بطريقة صحيحة: غّيري طريقة نومك، واجعليها الطريقة الصحيحة، وجتّنبي النوم على 

معدتك، وحاولي النوم على ظهرك، مع اللجوء إلى وسادة إضافية حتت رأسك.
- إزالة املكياج قبل النوم: قومي بإزالة بقايا املكياج من عينيك، قبل النوم، لتجّنب االنتفاخ في 

الصباح.
- شرب املياه قبل النوم: احرصي على شرب الكثير من املياه قبل النوم لترطيب جسمك ومنع 

االنتفاخ.
الشمسية  النظارات  واستخدمي  الشمس،  من  واقياً  ضعي  الشمس:  من  عينيك  حماية   -

والقبعات التي حتمي عينيك من األشعة الضاّرة لتجنب االنتفاخ والتجاعيد.
- شرائح اخليار: عند استيقاظك من النوم وشعورك بانتفاخ عينيك، قومي باستخدام شرائح 

اخليار الباردة على عينيك لتخفيف االنتفاخ.

العادات الصحية حتمي طفلك من السمنة
أظهرت دراسة علمية حديثة أن األمهات يستطعن 
عبر  وذلك  السمنة  مرض  من  أطفالهن  حماية 
الذي تقدمه للطفل  الغذائي  النظام  التحكم في 
عمره  من  األولى  سنوات  الستة  في  خصوصا 
وتعويده على نوعية األطعمة الصحية وعلى نظام 
لتناول  ثابتة  مواعيد  وتخصيص  سليم  غذائي 

وجبات الطعام .
سالمة  على  باحملافظة  الدراسة  نصحت  كما 
الصحة النفسية للطفل وتنشئته في بيئة أسرية 

إذا حدث اضطراب نفسي للطفل  ، وذلك ألنه  بها سالم نفسي ونظام في أوجه احلياة اخملتلفة 
نتيجة سوء املعاملة أو وجود نزاعات من حوله ، إضافة إلى عدم وضع نظام للحياة داخل املنزل 
ميارسه جميع أفراد األسرة ، فإن ذلك يخلق نوع من الفوضى لتكون أولى خطوات الطفل نحو زيادة 

الوزن .

حيل حتميك من انقطاع اجلوارب النايلون
التي  األساسية  القطع  أشهر  من  النايلون  اجلورب 
متتلكها أي امرأة، ولذلك قررنا إمدادكم بطرق مبتكرة 
ممكنة.  فترة  ألطول  اجلوارب  على  احلفاظ  من  متكنكم 

وميكنك تأمني جواربك النايلون بطريقتني:
ستقوي  الطريقة  هذه  ارتدائه،  قبل  اجلورب  غسل   •
نسيجه وستجعله أكثر حتماًل، وهي الطريقة األسهل 

واألرخص.
ثم  الشراب  ارتدي  تسريحتك،  لتثبيت  تستخدمينه  الذي  الشعر  تثبيت  بسبراي  اجلورب  رش   •

رشيه، وهذا سيضمن لِك رحلة آمنة خارج املنزل، دون قلق من احتمالية انقطاع جوربك.
وهناك سؤال عن كيف أتصرف إذا انقطع اجلورب الفوال خارج املنزل؟ ميكنك إستخدام طالء األظافر 
وبهذا تستطيعني  التمزق،  القطع، وسيتوقف متاًما عن متدد  الشفاف، ضعي نقطة على مكان 

إكمال يومك دون احلاجة خللعه أو استبداله حتى يتسّنى لِك العودة للمنزل واستبداله.

احتفاال باليوم العاملي للمرأة والذي وافق يوم 8 مارس من كل عام، تعاونت شركة “جوجل” مع 25 
امرأة وفتاة مصرية لصنع مقطع فيديو قصير حيث يعبرن عن آمالهن وأحالمهن.

ومت  تصوير الفيديو في القاهرة و 12 مدينة أخرى، تظهر املمثلة دنيا سمير غامن جنبا إلى جنب مع 
عدد من السيدات والفتيات األخريات الالتي ميثلن مناذج ناجحة للمرأة على مستوى العالم مثل 

مالال يوسف زي- احلائزة على جائزة نوبل، والعاملة الكبيرة جني جودال.
 Google و تقول دنيا سمير غامن: “أنا سعيدة جدا باملشاركة في هذه املناسبة الهامة و هي حملة
في حتقيق  العالم  أنحاء  من جميع  فتيات  و  فيها عن سيدات  نعبر  التي  العاملي  املرأة  يوم  في 
أحالمهم و طموحاتهم.” وأيضا من مصر، قالت الطالبة اجلامعية ميرنا الباري - والتي تبلغ من 
العمر 22 سنة  ” في يوم من األيام حكون أول رئيسة ملصر.” و قالت ميرنا الحقا : “إّن فكرة هذا 
الشعار رائعة ومبتكرة للغاية، كما أنها تستعرض رؤية متفائلة للمستقبل تنطلق من الشرق 
األوسط جلميع أنحاء العالم. أنا سعيدة جداً مبشاركتي » ... ومن جهتنا تهنئ »جود نيوز« كل 

فتاة وأم وزوجة من القراء بيوم املرأة العاملي

جوجل والعالم يحتفلون بــ
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في اليوم العاملي للمرأة، في الثامن من مارس احلالي، أدلي 
فيه  قال  التالي  بالبيان  ترودو”،  “جاسنت  كندا  وزراء  رئيس 
التي  العديدة  باالجنازات  نحتفل  اخلاص  اليوم  هذا  في   :
حققتها املرأة في كندا وحول العالم ونحن نؤكد التزامنا 
بتحقيق املساواة بني اجلنسني وفي حني أننا أحرزنا تقدما 
أنه ال  ، نعرف  هائال نحو حتقيق املساواة علي مر السنني 
يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق للقيام به الن الكثير 
من النساء والفتيات ال يزالون يعانون من الظلم والتمييز 
، ومن غير املقبول أنه في عام 2٠1٦  ال تزال النساء مينعون 
يصبحون  أو  املبكر  الزواج  علي  ويجبرون  التعليم  من 
وأباء  وكزعماء  اجلنس  نوع  علي  القائم  للعنف  ضحية 
لها  املرأة  حقوق  تكون  بأن  نتمسك  اجملتمع  في  وأعضاء 
دائما أألولوية بالنسبة لنا جميعا ، والشعار العام  لكندا 
هذا العام في اليوم الدولي للمرأة هو “متكني املرأة يؤدي الي 
املساواة” وهذا يذكرنا باننا جميعا نستفيد عندما تتوفر 
للنساء والفتيات الفرص واملوارد التي يحتجونها لتحقيق 
النجاح ، وسوف نظل ملتزمني بالدفع لزيادة  املساواة بني 
ميكن  فيها   التي  البلد  هي  كندا  تصبح  حتي  اجلنسني 
جلميع النساء والفتيات حتقيق كامل تطلعاتهم ، واليوم 
االحتفال  في  معي  لالنضمام   الكنديني  جميع  أشجع 
بيوم املرأة الدولي وأيضا أطالبكم بأن تشتركوا في حملة 

“متكني املرأة” لتكرمي النساء الذين كانوا قدوة لكم .

هامة  بتغييرات  القيام  اجلديدة  تعتزم حكومة  كندا 
للهجرة لعام 2٠1٦ حتدد عدد املهاجرين والعمال املهرة 
 ، العام  قبولهم هذا  الذين سيتم  وغيرهم  والالجئني 
وهذه االرقام تساعد حكومات املقاطعات علي أعداد 
ما يلزم ملتطلبات خدمة ودعم هؤالء  . وفي السنوات 
بالتركيز علي قبول  احملافظني  املاضية قامت حكومة 
مهاجرين لألسباب أقتصادية فكانت نسبتهم تصل 
ولكن   ، للمهاجرين  االجمالي  العدد  من   %٦٠ الي 
نهجا  بالفعل  بدأت  اجلديدة  الليبرالية  كندا  حكومة 
جديدا مييل الي زيادة أعداد الالجئني وهذه بضعة نقاط 
مهمة في خطة كندا اجلديدة للمهاجرين ، أوال ؛ الهدف 
وبينما  املهاجرين  أعداد  زيادة  هو  كندا  العام حلكومة 
الف   285 الي  الف   2٦٠ بني  ما  ثابتة  االعداد  ستكون 
اجملموعات  بعض  طلب  الي  احلكومة  تستجيب  فقد 
التي  االبرامج  برامج محددة مثل  الهجرة نحو  بزيادة 
تسمح للمقاطعات بتوظيف عمال مهرة عن طريقها 
، وثانيا ؛ تقسيم فئات املهاجرين فهناك ثالثة مجاالت 
رئيسية للهجرة اولها الهجرة ألسباب أقتصادية ثم 
أنسانية  الهجرة ألسباب  ثم  الهجرة ألسباب عائلية 
ولكن زيادة أعداد املقبولني من األجئني هذا العام ووعد 
للم  واجلدود  األباء  من  املقبولني  أعداد  بزيادة  احلكومة 
العائالت سوف يغير في نسب أعداد املقبولني  شمل 
أن كندا  الهجرة  وزير  ؛ قال  وثالثا   ، االخري  اجملاالت  في 
العام  هذا  ألجئ  الف  خمسون  حوالي  تقبل  سوف 
من  أخري  أجزاء  من  املقبولني  عدد  يحدد  لم  ولكنه 
خطة  عن  أألعالن  ؛  ورابعا   ، السوريني  بجانب  العالم 
احلكومة لقبول 305 الف مهاجر في عام 2016 ، وهو 
كذلك  عقود.  منذ  كندا  دخل  للمهاجرين  عدد  أكبر 

التأشيرات طويلة املدة لألقارب للزيارة

بيان رئيس وزراء كندا في اليوم الدولي 
للمرأة

تغييرات هامة في قوانني الهجرة 
واجلنسية وتأشيرات الزيارة

يعمل الباحثون الكندييون والفرنسيون معا بقيادة »ديانا إينكنب«، من جامعة أوتاوا علي فحص وحتليل جميع املواد 
التي تنشر في وسائل التواصل اإلجتماعي أليجاد عالمات حتذر أو تشير الي مرض عقلي ضمن مستخدمي هذه 
، وتقول ديانا  أن الهدف هو إنشاء مجموعة من األدوات التي ميكن  الوسائل مثل الفيس بوك أو تويتر أو غيرهم 
استخدامها من قبل األطباء وعلماء النفس واالستشاريني في املدارس واجملموعات البحثية،  وفي كل دقيقة من 
كل يوم يقوم الباحثون بتحميل ثالثة االف وسبعة وأربعون تغريدة من ) تويتر ( ، ومائتني وثالثة وستون الف معلومة 
من الفيس بوك ، ويحملون اربعمائة ساعة فيديو من اليو تيوب، جنبا الي جانب جتميع معلومات فلكية حول حياة 
مستخدمي وسائل التواصل اإلجتماعي ، ومن املعروف أن املسؤولني عن التسويق يقومون بأستخالص نتائج من 
جتميع هذه البيانات ويستخدمونها في الدعاية واالعالنات وتطوير املنتجات لسنوات وأيضا تقوم احلكومة والعلماء 
تتبع  أو  باالوبئة  التنبؤ  التحديات مثل  املعلومات للتصدي لبعض  القانون باستعمال هذه  تنفيذ  واملسؤولني عن 
الهاكر وتوقيفهم ، وهذا الكم الهائل من البيانات أصبح موردا ال يقدر بثمن للصناعات في كل أنحاء العالم ، ) 
بغض النظر عن أخالقية جمع هذه البيانات ( وقريبا سيمكن حتديد ورصد االفراد الذين تظهر عليهم عالمات املرض 
العقلي  من خالل تتبع بيناتهم علي االنترنت وقد أعلنت وزيرة العلوم كيرستي دنكان أن أكثر من أربعة وثمانون 
مليون دوالر من حكومة كندا ستقدم الي ستة وسبعون فريق أبحاث عبر كندا كمنحة للشراكة االستراتيجية مع 
مجلس العلوم والطبيعة والهندسة في كندا وتقدم جامعة أوتاوا جزء من هذه املنحة وسوف يستمر هذا املشروع  
ثالثة سنوات للبحث عن املرضي بامراض عقلية من خالل حتليل املشاعر ملستخدمي  شبكة االنترنت وقد صدر بيان 
من جامعة أوتاوا يقول أن مستخدمي شبكة االنترنت لنشر أو تدوين او أرسال تغريدة ما يعبرون عن إحساسهم 
وشعورهم ونشاطهم وتفاعالتهم مع اجملتمع وشرح البيان كيف أن فريق الباحثني الذي يتضمن علماء من جامعة 
أوتاوا والبرتا ومونتبليه في فرنسا سوف يستخدمون هذه البيانات االجتماعية للتركيز علي املشاعر السلبية مثل 

االكتئاب وفقدان الشهية التي قد تكون بوادر ملرض عقلي

9
جلنة دافعي الضرائب تنتقد احلكومة ألرتفاع 

ميزانية مكاتب أعضاء البرملان

مشروع جديد يبحث عبر مواقع التواصل اإلجتماعي عن 
املرضي بأمراض عقلية

الكنديني  الضرائب  دافعي  أحتاد  أنتقد 
علي  ملوافقتها  الفيدرالية  احلكومة 
زيادة ضخمة في ميزانية مكاتب أعضاء 
وهو  اللجنة  من  متحدث  وقال  البرملان 
آرون وودريك متسائال هل يجب أن يحصل 
أعضاء البرملان علي مبلغ 25 مليون دوالر 
أكثر لالنفاق علي املصروفات بينما تواجه 
احلكومة عجزا مالي كبير وقال : أعتقد 
نواجهها  التي  املالية  للظروف  نظرا  أنه 
مكاتب  ميزانية  برفع  العمل   هذا  فأن 
أعضاء البرملان بنحو 2٠%  ميثل ذوق سئ 
للكنديني الذين أعطوا أصواتهم ألعضاء 
البرملان في الوقت الذي نواجه فيه عجزا 
ماليا يصل الي ٣٠ بليون دوالر. وجاء هذا 

علي  البرملانية  اللجنة  وافقت  أن  بعد  االنتقاد 
قرارات أدارية ومالية جمللس العموم بزيادة  ميزانية 
مكاتب أعضاء البرملان بي 2٠% بعد ان كانت قد 
أعلنت  أضافية  مذكرة  وفي   ،  2٠1٠ عام  جمدت 
لنفقات   %5 مقدارها  زيادة  عن  أيضا  اللجنة 
السفر ألعضاء البرملان وكل عضو في البرملان له 
وقد  دوالر  الف   288 حوالي  تبلغ  ملكتبة  ميزانية 
شهر  من  تبدأ  دوالر  الف   58 بحوالي  االن   زادت 

اخلدمات  املوظفني وعقود  رواتب  لدفع  أبريل وهي 
التشغيل  تكاليف  وبعض   الالسلكية  واالجهزة 
البرملان  عضو  وقال  االخري   والنفقات  والسفر 
برتيش  ملقاطعة  احملافظني  حزب  من  الباس  دان 
للبرملان  كعضو  اخلاصة  جتربته  من  أن  كولومبيا 
بريتش كولومبيا  من  للسفر  االزم  املال  توفر  فان 
ودعي جلنة   ، يلزم  مبا  القيام  له  أوتاوا يسهل  الي 
عالنية  املالية  املسائل  مبناقشة  القرارات  أتخاذ 

وبشفافية لبناء ثقة بني املواطنني .

بيان رئيس االساقفة الكاثوليك في 
تورنتو بشأن املساعدة علي املوت

وعرضه  كولينز  توماس  الكاردينال  بيان  قرأة  مت 
أكثر من مئتان  ٦ مارس في  االحد  يوم  بالفيديو 
بيان  وهو  تورنتو  في  الكاثوليكية  الكنائس  من 
دعي  البيان  وفي   ، املوت  علي  املساعدة  بشأن 
الضعفاء  حلماية  كندا  حكومة  الكاردينال 
واولئك الذين يتولون حمايتهم ، وقال الكاردينال 
أنه صدم بتوصيات اللجنة البرملانية التي سوف 
أخر  طبيب  الي  الناس  أحالة  علي  االطباء  جتبر 
مستعد إلنهاء حياتهم وقال أن في هذا مخالفة 
للضمير وأن أجبار االطباء الكاثوليك علي القيام 
أنه ال ينبغي  بهذا يعتبر متييزا دينيا وشدد علي 
تتلقي  التي  الكاثوليكية  املستشفيات  علي 
املوت  علي  املساعدة  هذه  توفر  أن  مالية  معونة 
االتصال  الكنيسة  الكاردينال من أعضاء  وطلب 
لهم  ليعبروا  البرملان   أعضاء  بي مندوبيهم من 
جتري  الذي  اجلديد  القانون  هذا  من  قلقهم  عن 
الذي  القانون  نص  عن  تسأل  وأيضا   ، صياغته 
وهؤالء   ، القصر  لالفراد  لالنتحار  السبل  يتيح 
للناس  والسماح   ، نفسية  بحاالت  املصابون 
الذين يعانون من أمراض مثل الزهامير ان يختاروا 
االساقفة  رئيس  ودعا   ، ملوتهم  تاريخ  ويحددوا 
جميع من يشاركونه الرأي واخملاوف لالنضمام الي 
حتالف يضم خمسة االف طبيب كندي في هدف 
البشرية  احلياة  قدسية  أحترام  وهو  مشترك 
طريق  عن  التحالف  هذا  مع  التواصل  وميكن 

العنوان االلكتروني
CanadianConsience.ca

مفاجأة.. هدية وصورة علي “الفيس 
بوك” في تورنتو تُعيد فرد بال مآوي 

للحياة في نوفا سكوتشيا

مدخل  عند  يجلس  مورفي  ألني  كان  سنوات  لعدة 
حيث  صدقة  يطلب  سنتر”  كندا  “آير  االلعاب  مبني 
وكانا  وخطيبته  ميشيل   به  مر  عندما  مآوي  بال  أنه 
ليف(  )مابل  لفريق  الهوكي  مبارة  ملشاهدة  قادمني 
املباراة وكان  وقد أشتروا تذاكر ملقاعد أفضل  حلضور 
معهم تذكرة باقية فقام  ميشيل وخطيبته بأعطاء 
سألوا  أن  بعد  مورفي  أللني  معهم  الباقية  التذكرة 
الهوكي  في  مباراة  يشاهد  أن  يحب  كان  إذا  الرجل 
أية  قبل  من  يشاهد  لم  الذي  الرجل  وافق  وبالطبع 
مباراة وفي وقت الحق قام ميشيل بألتقاط صورة له 
وخطيبته مع ألني للذكري ونشرها علي صفحته علي 
وكتب  اخلير  فعل  علي  األخرين  ليشجع  بوك  الفيس 
حتتها لقد أدركت أنه من السهل وضع أبتسامة علي 
وجه شخص ما ومنحه خبرة جديدة لم يعرفها من 
قبل وكذلك لنبعد الرجل عن جو الليل البارد ، وقام ٤٠ 
الف شخص مبشاركة هذه الصورة  وأنتقلت الصورة 
نوفا  وفي  تورنتتو  عن  كيلومتر   18٠٠ تبعد  ألماكن 
سكوتشيا قام فيكتور بودرو بالتدقيق في وجه الرجل 
ذو اللحية في الصورة ليكتشف أنه عمه الذي أختفي 
ولم  الشرطة عنه  االسرة  وأبلغت  منذ ستة سنوات 
 ، مات  أنه  االسرة  وأعتقدت  عليه  العثور  يستطيعوا 
أسرته  شعرت  بوك  الفيس  علي  صورته  ظهور  وبعد 
بالفرح والسالم وغمرتهم السعادة  بعد أن علموا أنه 
علي قيد احلياة وعندما سؤل ألني عما إذا كان سيعود 
بال  أنه  من  الرغم  علي  وقال  بالنفي  أجاب  أهله  الي 
مآوي فهو ليس بجائع وال متجمد من البرد وال يؤذيه 

أحد ويشعر بأن تورنتو هي بيته.

إرتفاع الدوالر الكندي أمام األمريكي
أقفل الدوالر الكندي األسبوع املاضي على 75,05 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,40 سنت أميركي عن سعر إقفاله أمس 

و1,05 سنت أميركي عن سعر إقفاله األسبوع الذي قبله
وهذا أول يوم يقفل فيه الدوالر الكندي فوق عتبة الـ75 سنتاً أميركياً منذ أواخر نوفمبر املاضي 

وجاء ارتفاع الدوالر الكندي اليوم مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار النفط اخلام وببيانات امليزان التجاري الكندي التي 
أظهرت ارتفاعاً في الصادرات الكندية.

وفي بورصة تورونتو أقفل املؤشر الرئيسي األسبوع اليوم على 13212,50 نقطة، بارتفاع 88,85 نقطة عن مستوى 
هذا   3,24% بنسبة  ارتفاعاً  بالتالي  محققاً  الفائت،  األسبوع  إقفاله  مستوى  عن  نقطة  و414,71  أمس  إقفاله 
األسبوع. واالرتفاع في بورصة تورونتو جاء هو كذلك مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار النفط اخلام، ومدفوعاً أيضاً 

ببيانات جيدة لسوق العمل األميركية.

بداية التوقيت الصيفي يوم 
االحد ١٣ مارس

لالمام  دقيقة  تقدم ساعاتك ستون  أن  تذكر 
  1٣ االحد  يوم  صباح  الثانية   الساعة  في 
هو  كندا  في  احمللي  التوقيت  فيصبح  مارس 
الليل بدال من  الثالثة بعد منتصف  الساعة 

الثانية
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»دايلي ميل« البريطانية: داعش يدرب أطفال ملجأ أيتام على القتال
نشر تنظيم داعش فيديو جديد مدته 3 دقائق، يظهر فيه أطفال ملجأ أيتام، قُتل آباؤهم أثناء 
غارات التنظيم، وهم يتم تدريبهم على الفنون القتالية على يد التنظيم، من أجل حتويلهم 
جليل جديد من املقاتلني اإلرهابيني. وطبقاً ملا قاله موقع صحيفة »دايلى ميل« البريطانية، إن 
الفيديو الذى بلغت مدته 3 دقائق، ظهر فى بدايته األطفال وهم يلعبون بألعاب بالستيكية، 
ومن ثم يتم أخذهم وتدريبهم على القتال، حيث يجرى األطفال فى أرض طينية بقسوة، ثم 
يقومون بعمل مترينات الدفع ألعلى، وينتهى الفيديو على رفع علم داعش األسود ودوى إطالق 
النيران فى الهواء. وأضاف املوقع موضًحا أن الفيديو مت تصويره على يد مجموعة من احملترفني 
فى سوريا، نظرًا للتقنية وتسلسل املشاهد املوجودة فيه، كما أن الشخص الذى يدرب األطفال 
فى الفيديو يبدو أنه طفل أيًضا ولكنه أكبر سًنا بقليل من البقية، وحمل الفيديو عنوان »رعاية 
األيتام حتت لواء داعش«. وفى بداية الفيديو أيًضا، يقوم شيخ من أعضاء تنظيم داعش بتقدمي 
الطعام والفواكه كالعنب واملوز إلى أطفال امللجأ الذين التفوا حول الطاولة لتناول الطعام، 
إلظهار نوع الرعاية التى يبديها التنظيم لهؤالء الصغار، كما يظهر معظم األطفال مبالبس 
جميلة فى الفيديو وهم يلعبون مبسدسات املاء ويرقصون ويأكلون بيدهم.. والفتيات الصغيرات 
الفنون  التدريب على  إلى  اللعب  الكبير، وينتقل األطفال من  التحول  إلى أن يحدث  باحلجاب، 
القتالية. جدير بالذكر، أن ذلك ليس الفيديو األول لداعش، والذى يظهر فيه أطفاالً، حيث سبق 
ونشر التنظيم فيديو لطفل عمره 11 عاما وهو يقبل يد والده ومن ثم يذهب لتفجير نفسه، 
وفيديو آخر لطفل عمره أربع سنوات يهدد الكفار وأعداء التنظيم بأنه سينتقم منهم جميعاً.

نافذة على �سحافة العامل 10

أغسطس  في  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  افتتح  عندما 
مشروع توسعة قناة السويس الذي شهد صخباً كبيراً، قال 

حينها خطيب صالة اجلمعة الرسمي إنها ”هدية من اهلل“.
طالب  ديسمبر،  في  جديداً  برملاناً  املصريون  انتخب  وعندما 
داعية في تلفزيون الدولة الرسمي من أعضاء البرملان ”إطاعة 
وووصف  األعلى،“  السلطة  وخصوصاً  السلطة،  في  من 

بشكل غير مباشر السيسي ب”ظل اهلل على األرض.“
الشيخ  شرم  من  املغادرة  الروسية  الطائرة  حتطمت  وحني 
في أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 224 وأصاب احلادث السياحة 
الدعاة على متضية  األوقاف  وزارة  بالشلل، شجعت  املصرية 
املسلمني  أن  إلى  اإلشارة  ويجدر   – الشيخ  شرم  في  إجازات 

املتدينيني يعتبرون املدينة منطقة رفاهية مليئة باخلطايا.
ساعدت اخملاوف من احلكم اإلسالمي في وصول السيسي، 
أدت  ضخمة  مظاهرات  عقب   2013 عام  السلطة  إلى 
صراع  مع  لكن  املسلمني.  اإلخوان  بحكومة  اإلطاحة  إلى 
الذي  االقتصاد  ومع  املتشددين  هجمات  ضد  السيسي 

يعاني، اجته إلى الدين ليعزز سلطته .
في خطاب له أصدر وزير األوقاف تعليماته إلى الدعاة بأن أي 
دعوة إلى التظاهر يوم 25 يناير، الذكرى اخلامسة للثورة التي 
والقتل  ”اخلراب  إلى  تقود  قد  مبارك،  حسني  الرئيس  أزاحت 

والدمار،“ ومتثل ”جرمية كاملة.“
القادة  حاول  بجديدة:  ليست  التكتيكات  هذه  مثل 
شرعيتهم.  تعزيز  في  اإلسالم  استخدام  لعقود  العرب 
نفسه  املسلحة،  للقوات  السابق  ،القائد  السيسي  قدم 
في  للمساعدة  دينية“  ”ثورة  إلى  عالنية  ودعا  كإصالحي، 
حول  النقاشات  تشجيع  من  بدالً  لكن  التطرف.  مواجهة 
ومنع  املسجلة  غير  املساجد  –إغالق  نهجه  كان  اإلسالم، 
الدعاة غير الرسميني واحتضان املؤسسة الدينية- له تأثير 

في محاصرة اجلدال والنقاش.
وصلت تلك التوترات إلى الواجهة مؤخراً عندما تعرض مذيع 
لدعوة  يبدو كمستجيب  وكان  األزهر  لهجوم من  تلفزيوني 
هي  بالقاهرة  األزهر  ومؤسسة  التغيير،  أجل  من  السيسي 
قصدها  التي  وهي  عام  ألف  منذ  السنية  الدراسات  مقر 

السيسي من أجل التغيير الديني.
بتحديه  ومعروف  شهير  برامج  مقدم  بحيري،  إسالم  كان 
بطريقة  بالتفكير  املسلمني  طالب  قد  املتشدد،  لإلسالم 
محمد  النبي  إلى  املنسوبة  األحاديث  بعض  حول  نقدية 
والتي استخدمها اجلهاديون لتبرير عنفهم. وقال صاحب 37 
عاماً في حوار في بداية الشهر املاضي: ”يجب مواجهة تلك 

الكتب، واخلروج على احملظورات.“

البحيري  أن  يبدو  الغربيني،  املالحظني  لبعض  بالنسبة 
بصنع  املاضي  يناير  األزهر  من  السيسي  لدعوة  استجاب 
من  السيسي  طالب  اخلطاب،  ذلك  في  اإلسالم.  في  ثورة 
إن  قال  التي  األفكار  من  اإلسالم  تطهير  الدينيني  القادة 
الدين  من  وجعلوا  عنفهم  لتبرير  يستخدمونها  املتطرفني 

”عدو للعالم.“
وحذر السيسي: ”من غير املعقول أن تكون األفكار املقدسة 
اإلضطراب،  مصدر  هي  بالكامل  اإلسالمي  العالم  في 

واخلطر، والقتل، والدمار لبقية العالم.“
اتهموه  الذين  األزهر،  دعاة  أغضبت  البحيري  أفكار  لكن 
آخرين. وفي  و قاموا مبقاضاته مع  ”بانتهاك أسس اإلسالم“ 
 28 وفي  اجلنائية،  احملاكمة  إلى  حتويله  مت  القضايا  إحدى 
وكتب  عام.  ملدة  سجنه  فترة  قضاء  البحيري  بدأ  ديسمبر 
الظلم  ”بلد  بفيسبوك:  الشخصي  حسابه  على  حينذاك 
هي مصر.“ يبدو أن احملاكمة تدل على حدود نهج السيسي 
من  –املدعومة  األزهر  مؤسسة  كانت  اإلسالم.  حتديث  في 
األخيرة،  الستة  العقود  في  قريبة من حكام مصر  الدولة- 
كالسلطة  موقعها  عن  بغيرة  تدافع  الوقت  نفس  وفي 

املصرية األولى املعبرة عن اإلسالم.
وقال ناثان براون ، أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية 
بجامعة جورج واشنطن، أن بعض الدعاة يبدوا وأنهم قاموا 
باستخدام خطاب السيسي في العام املاضي للهجوم على 

نزاهة مؤسسة األزهر ذاتها.
وأضاف: ”بالنسبة لألزهريني، كان هناك شئ بارز ومكروه حول 
الرئيس الذي يقوم مبحاضرة علنية لهم حول اإلسالم.. رأينا 
شكل من أشكال املعارضة بالوكالة . ثم ظهرت حلقة أخرى 

مع إسالم البحيري.“
تبقى العالقة بني أذرعة الدولة اخملتلفة في الدولة املصرية 
تعتبر  احملاكمة  تلك  أن  اخلبراء  بعض  ويرى  الفهم،  صعبة 
إظهاراً للقوة من مؤسسة األزهر. وتعلن املؤسسة دائماً عن 

دعمها للسيسي.
ظهر  سريعاً  احلكم،  عن  املسلمني  اإلخوان  إبعاد  عقب 
اإلمام األكبر الشيخ أحمد الطيب، بجوار السيسي في أول 
الشيخ علي جمعة،  الدور على  وبعد أسابيع، جاء  مؤمتراته. 
جماعة  مؤيدي  ضد  العنف  ليبرر  الكبير،  األزهري  الداعية 
والشرطة  اجليش  رجال  إلى  ووجه حديثه  املسلمني.  اإلخوان 

قائالً: ”املالئكة تساندكم.“
مساحة  على  للحفاظ  األزهر  سعى  الوقت،  نفس  وفي 
املناورة –كما فعلت السلطات القضائية واألجهزة األمنية- 

وخصوصاً في األمور املتعلقة بأصول الدين اإلسالمي.

نيويورك تاميز: السيسي يّقوي سلطته بالدين

العربية  اململكة  تطلب  عقود  منذ  مرة  ألول 
بنوك  من  دوالر  مليار   10 مبلغ  اقتراض  السعودية 
عاملية، بسبب مرورها بأزمة اقتصادية، أحدثت خلال 

فى ميزانية الدولة العامة.
البريطانية،  »اإلندبندنت«  صحيفة  موقع  وقال 
بهذا  االقتصادية  األوساط  صدمت  اململكة  إن 
له مردود كبير على االقتصاد  والذى سيكون  اخلبر، 
العاملى، معللة األمر، برغبتها فى تخفيف الضغط 

املركزى( من  )املصرف  العربى السعودى  النقد  احمللية، حيث طلبت مؤسسة  السيولة  على 
مجموعة من البنوك العاملية دراسة إمدادها بقرض دولى كبير تبلغ قيمته اإلجمالية نحو 

10 مليارات دوالر.
ويأتى هذا الطلب فيما سجلت الرياض عجزا قياسيا فى موازنتها العامة بلغ نحو 100 مليار 
دوالر العام املاضى، وتعكس الدعوة الضغوط املتزايدة على املالية العامة فى أكبر بلد مصدر 
فى  شرعت  قد  اململكة  وكانت  العاملية،  اخلام  أسعار  انهيار  أعقاب  فى  العالم  فى  للنفط 

تسديدت الديون احلكومية، قبيل أشهر من اجتاه أسعار النفط للتهاوى فى منتصف 2014

اإلندبندنت : السعودية تقترض ١0 مليار دوالر ألول مرة منذ عقود

»هارتس« : احلكومة االسرائيلية تصوت على مشروع منع رفع األذان باملساجد 
كشفت صحيفة »هأارتس« اإلسرائيلية النقاب عن ان اعضاء اللجنة الوزارية للتشريع باحلكومة 
استخدام  ملنع  املقدم  القرار  مشروع  من  موقفها  املقبل  االسبوعى  االجتماع  في  ستقرر 
لتقدمي هذا  املبرر  أن  الصحيفة  وأضافت  للمسلمني.  اخلمس  الصلوات  للنداء على  امليكروفونات 
املشروع هو أن ممارسة احلقوق الدينية ال يجب أن يكون على حساب احلريات الشخصية وتابعت 
الصحيفة أن مئات األالف من مواطنى دولة إسرائيل فى مناطق اجلليل والنقب والقدس وتل ابيب 
ويافا ومناطق اخرى فى وسط اسرائيل يعانون من ضوضاء صوت األذان وخاصة صوت اذان صالة 
الفجر التى تقام باملساء . وأشارت الصحيفة أن مشروع تقدم به وزراء من حزب« البيت اليهودى« 

اليمنى املتطرف،وقالوا ان مواطنى الدولة اصبحوا يشعرون بالضجر من اصوات األذان اخلمس .

صحيفة أسبانية :مسلمو إسبانيا يطالبون احلكومة بتأشيرات لـ 40 إماماً من مصر 
بإصدار  احلكومة  إسبانيا  في  املسلمني  طالب 
تأشيرات دخول لـ40 إمام مسجد وذلك للمساعدة 
فى شهر رمضان، خاصة وأنه يوجد أكثر من مليون 
مسلم فى إسبانيا ، وأشارت صحيفة »بوث بوبلى« 
تطالب  إسبانيا  فى  اإلسالمية  اللجنة  أن  إلى 
بالعمل على  العدل  لوزارة  والتابعة  العالقات  إدارة 
إلى  للسفر  إماما   40 نحو  دخول  تأشيرات  إصدار 
القرآن فى  يونيو للمساعدة فى تالوة  إسبانيا فى 
املساجد خالل شهر رمضان. وأكدت اللجنة أن 40 

إماما معظمهم من مصر واملغرب، وأن يكونوا فى إسبانيا فى 6 يونيو بالتزامن مع بداية شهر 
رمضان وسيستمرون فى إسبانيا لنهاية رمضان. وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا لديها 1200 
مسجد، ومع ذلك ال يوجد عدد أئمة كافية خاصة لتغطيه هذا الشهر، على الرغم من وجود 
أشخاص مدربة على تالومة القرآن ولكن ليست كافية خلدمة اجلميع، وتؤكد اللجنة اإلسالمية 
أنه يوجد أى وقت لتأخير منح التأشيرات لدخول األئمة الذى البد من الدخول فى الوقت احملدد.
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السلطات األمريكية تنظر في ترحيل طالب مصري هدد بقتل ترامب

تعتزم سلطات الهجرة األمريكية ترحيل طالب مصري يدرس الطيران في الواليات املتحدة 
قتل  يعتزم  إنه  فيه  يقول  فيسبوك  على  صفحته  على  تعليقا  لنشره  معه  التحقيق  بعد 

دونالد ترامب، وإن العالم سيشكره على ذلك.
الدين  عماد  الطالب  األمريكيون  املدعون  يتهم  ولم 
أي  بارتكاب   - عاما   23 العمر  من  البالغ   - السيد 
الشهر  عليه  قبضت  الهجرة  سلطات  لكن  جرمية، 
املاضي في منطقة لوس أجنلوس حيث يوجد معهد 
الطيران الذي يدرس فيه، وحتاول اآلن ترحيله،. وستقرر 

محكمة خاصة بالهجرة إن كان عماد الدين سيرحل أم ال. وقد استجوبت السلطات األمنية 
للسجن  إنه مستعد  وقوله  فيسبوك  في  على صفحته  لترامب  نشره صورة  بعد  الطالب 
بشرى.  قاله  ما  بحسب  ذلك،  على  العالم سيشكره  وإن  ترامب،  امللياردير  لقتل  احلياة  مدى 
تهمة  أي  توجيه  رفضوا  الفيدراليني  املدعني  بأن  لتخبره  أيام  ثمانية  بعد  السلطات  وعادت 
إن تأشيرته قد ألغيت. وقبضت سلطات الهجرة عليه. ونقلت عنه وكالة  له، لكنها قالت 
أسوشيتدبرس قوله في مقابلة أجرتها معه من السجن عبر الهاتف »كان تعليقا أحمق«. 
وقد توجه عماد الدين من القاهرة إلى أمريكا بهدف الدراسة، لكنه قال إنه قضى معظم 
حياته في السعودية، وعبر عن رغبته في مواصلة دراسته إن سمحت له احلكومة بالبقاء. وإن 
لم تفعل فسوف يطلب تعويضه مبلغ 65000 دوالر أنفقها على تعليمه، ليستخدمها في 

الدراسة في مكان آخر.

احلكم بسجن ثالث أطفال بدعوي »إزدراء األديان« تثير اجلدل 
في مصر

حالة من اإلستياء القبطي نتيجة احلكم بحبس ثالث أطفال 
ملدة 5 سنوات بدعوي إزدراء األديان، وقد أدانت جبهات قبطية 
وحقوقية عديدة احلكم الصادر في القضية التي حملت رقم 
في  مزار،  ببني  الطفل  جنح  محكمة  من   ،2015 لعام   350
وإيداع  سنوات  خمس  ملدة  أطفال   3 بحبس  املنيا،  محافظة 
بازدراء  اتهامهم  خلفية  على  الرعاية  مؤسسات  إحدى  الرابع 
الدين اإلسالمي، بعد تصويرهم مقطع فيديو مدته 30 ثانية 
املواطنني،  داعش  تنظيم  وذبح  قتل  خاللة  من  يستنكرون 
مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإلعفاء عنهم. 

مراهق أمريكي يطلق النار على أفراد عائلته حتى ال يذهب 
إلى املدرسة

أقدم فتى أمريكي على إطالق النار على عدد من أفراد عائلته ردا على طلبهم منه الذهاب إلى 
املدرسة، حسب وسائل إعالم محلية.

 ونقلت وسائل اعالم عن الشرطة  قولها إن املراهق البالغ من العمر 16 عاما تناول مسدسا 
وبدأ بإطالق النار فأصاب جدته )67 عاما( بطلقتني، وشقيقته )12 عاما( وابن أخته )6 أعوام( 

بجروح طفيفة.
 وحلسن احلظ، غابت الوالدة وطفلتها البالغة من العمر سنتني عن املنزل وقت وقوع احلادث.

 وبعد تنفيذه فعلته، سارع الطالب إلى الشارع، لكن الشرطة متكنت من إلقاء القبض عليه 
بالقرب من محطة للقطارات في مدينته

مقتل قس رميا بالرصاص في كنيسة بالواليات املتحدة
أطلق مسلح النار في كنيسة »القديس بطرس« معمدانية دايتون بوالية أوهايو األمريكية، 

ما أدى إلى مقتل قس الكنيسة، كما أفادت وسائل إعالم محلية نقال عن الشرطة.
 وقال شاهد إنه سمع طلقني ناريني بعد دخول املسلح مكتب القس، وفي وقت الحق، أخرجت 

الشرطة رجال من الكنيسة مكبل اليدين.
 وذكرت محطة تلفزيونية محلية أخرى أن أكثر من 20 شخصا كانوا في الكنيسة عند وقوع 

إطالق النار.
 وأضافت نقال عن شهود أن شقيق القس كان جالسا في الكنيسة ثم وقف وتبعه

القبض على »مصاص دماء« في اليمن
ألقت أجهزة األمن اليمنية ، القبض على رجل ميارس مص دماء احليوانات في محافظة احلديدة 
غرب اليمن.وقالت مصادر أمنية إنه قد مت القبض على مصاص الدماء بعد مطاردة استمرت 
أسبوعا وذلك إثر تلقي شكاوى من األهالي عن شخص يقوم مبص دماء الكالب مما أدى إلى ذعر 
وخوف ورعب في أوساط املواطنني بعد سماعهم بوجود مصاص دماء يقوم مبسك الكالب 

ومص دمائهم وهم أحياء.
وأضافت املصادر األمنية أن فرقة من األمن املركزي الحقت مصاص الدماء حتى مت العثور عليه 

وبحوزته كلب صغير كان ميتص دمه في أحد البيوت املهجورة،
أن الشخص اخملتل عقليا متواجد مبركز الشرطة مبديرية اجلراحي،  إلى   هذا وأشارت املصادر 

قائلة أنه يصيح بأعلى صوت يريد كلبا أو أي شيء ليمتصه رفضا لألكل الطبيعي 

جرمية قتل في مسيسوجا..واملتهم “محمد ناصر” يُسلم 
نفسه للشرطة

جرمية  مسيسوجا  مدينة  شهدت 
يوم  الشرطة  عثرت  أن  بعد  مروعة، 
احلالي،  مارس  من  اخلامس  السبت، 
التسعة  عمر  في  لشاب  جثة  علي 
ملاداني”،  “حمزه  ويُدعي  عاماً  عشر 
عدة  تلقيه  بعد  قتله  مت  والذي 
طعنات أثر مشاجرة. بعدها بساعات 
أشتبهت الشرطة في متهم شاب 
ويدعي  أوسطية،  شرق  أصول  من 
أطلقت  وعليه   ، ناصر”،  “محمد 
للمقيمني  حتذيرات  عدة  الشرطة 
من  األقتراب  من  حتذيراً  باملنطقة 

املتهم “محمد ناصر”، والذي قد يكون مسلحاً وخطرا. وبعد ظهر اليوم األحد، السادس من 
الدرجة  من  القتل  إتهام  توجيه  ومت  الشرطة،  قسم  في  نفسه  بتسليم  املتهم  قام  مارس 
األولي له. ويقضي “محمد ناصر” ليلته بقسم الشرطة، ومت عرضه صباح األثنني، السابع من 

مارس علي محكمة في مدينة برامبتون

مواطن صيني يحاول تهريب
 9 آالف شريحة ذاكرة من هونغ كونغ

ألصقها  ذاكرة  شريحة  آالف   9 من  أكثر  تهريب  حاول  رجال  صينيني  جمارك  ضباط  اوقف 
 100 نحو  قيمتها  البالغة  الذاكرة  شرائح  اجلمارك،  لتقرير  وفقا  الرجل،  ربط  فقد  بجسمه، 

ألف يوان »15 ألف دوالر« بجسمه بواسطة غشاء الصق يستخدم لتوضيب املواد الغذائية.
ومت توقيف املهرب وهو في طريقه من هونغ كونغ إلى شينجيانغ. وفي أثناء عملية التوقيف 

حاول الرجل املذكور إعطاء رشوة لضباط اجلمارك قدرها 50 ألف يوان.
امرأة  املهرب بساعة  الرجل  أوقفوا قبل توقيف  أن هؤالء الضباط كانوا  التقرير  أوردت   كما 
عجوز حاولت تهريب 10 آالف شريحة ذاكرة بنفس الطريقة أي عن طريق تلصيقها بجسمها.
يشير التقرير إلى أن ضباط اجلمارك الصينيني يلقون القبض على مهربي األجهزة اإللكترونية 
عبر احلدود الصينية بشكل مستمر ألن أسعار هذه األجهزة في هونغ كونغ كثيرا ما تكون 

أرخص منها في الصني

قاطعة رأس الطفلة تدعي »االنتقام« للسوريني من بوتن

في حادثة شكلت صدمة للمجتمع الروسي، قامت مربية بقطع رأس الطفلة التي ترعاها، ثم 
خرجت إلى الشارع وهي تلوح بالرأس »وتهتف بشعارات إسالمية«، مشيرة إلى أنها »انتقمت 

من الرئيس الروسي فالدميير بوتن« بسبب الضربات اجلوية الروسية في سوريا.
إال أن املتحدث باسم الكرملني قال إن تصريحات املرأة تلك تنم عن أن صاحبتها مختلة عقليا.

وقال دميتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملني للصحفيني »رمبا أكون مخطئا لست خبيرا وال 
قاضيا لكن من الواضح أننا نتحدث بالقطع عن امرأة مختلة عقليا.«

وفي مقطع فيديو نشر على اإلنترنت، قالت جولتشيخرا بوبوكلوفا، وهي من دولة أوزبكستان، 
يقتل  ملاذا  قصف.  عمليات  الطائرات  ونفذت  الدماء  أراق  بوتني  الدماء.  أراقوا  ممن  »انتقمت 

املسلمون؟ إنهم يريدون احلياة أيضا«.
 وأضافت أن »اهلل أمرها بأن تفعل ما فعلت«، مما دفع احملققني لالعتقاد بأنها مختلة عقليا.

 واعتقلت الشرطة بوبوكلوفا )38 عاما(، أثناء جتولها في أحد شوارع العاصمة الروسية، وهي 
تلوح برأس الطفلة. وفي التسجيل املصور، أوضحت بوبوكلوفا أنها أرادت السفر إلى سوريا 

لكن لم يكن لديها املال الالزم لذلك
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ألول مرة … ليلة مصرية بالبرملان الكندي بحضور قيادات حزبية
فيلم عن مصر و مالبس فرعونية و أطعمة مصرية في برملان أونتاريو

جود نيوز: في ليلة حفلت بالتنظيم الرائع ومبشاركة 
من  مسبوق  غير  وحضور  اجلالية  أفراد  من  عامة 
قيادات حزب احملافظني التقدمي، اقيمت اإلحتفالية 
املصرية األولى في برملان انتاريو وسط أجواء مصرية 

خالصة.
الذي  الكندي  القومي  بالنشيد  اإلحتفالية  بدأت 
تلته ساندي قوسة و ايرين ملك وهن ترتدين األزياء 
الفرعونية القدمية، بعدها مت عرض فيلم قصير عن 
حاز  والذي  والسياحية،  التاريخية  مبالمحها  مصر 
باألطعمة  احلضور  إستمتع  كذلك  اجلميع.  إعجاب 

املصرية الشهية على أنغام موسيقى التراث املصري.
بدأ الكلمة فريد واصف الذي حتدث عن قصة الكفاح التي عاشها أبواه كمهاجرين جدد، وكيف أن انتاريو كانت 
تكافئ العمل اجلاد في السابق وهو ما نريد استعادته ألبنائنا بتوفير فرص النجاح واخلدمات بشكل عادل. أما 
الدكتور شريف جورجي، فقد حتدث عن اجنازات اجلالية واألنشطة التي قامت بها مما خلق مئات الوظائف وأوجد 

مشروعات مباليني الدوالرات كان لها أثر إيجابي على اإلقتصاد احمللي في اونتاريو.
ورصدت غادة ملك ذكرى مرور 100 عام على حصول املرأة الكندية على حق اإلنتخاب والترشح السياسي، و 76 
عام بالنسبة للمرأة من أصول غير أوروبية، وهو ما يدل على إن الكفاح من أجل املشاركه هو من األهمية مبكان، 

ولذا فالبد للمصريني من املشاركة للحفاظ على وطنهم اجلديد.
الكندي حيث  السياسي  العمل  املصرية في  املشاركة  أهمية  احلزب على  رئيس  براون  باتريك  أكد  وفي كلمته، 
وفاءهم للوطن هو وفاء يحتذى به. وقد استشهد على ذلك مبقولة البابا شنودة الراحل بأن مصر ليست وطن 

نعيش فيه بل وطن يعيش فينا..

»باتريك براون«-زعيم املعارضة : نحتاج مرشحني من اجلالية املصرية للبرملان املقبل

غاده ملك: جنحنا عملياً في وطننا اجلديد، ومبشاركتنا السياسية سنحافظ عليه

شريف جورجي: قيمنا كجالية تتواءم مع قيم حزب احملافظني التقدمي

فريد واصف: اإلجتهاد وإحترام الناس هي خارطة النجاح في أي عمل

زعيم املعارضة مع مراسلة »جودنيوز«
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�أوباما ميد �لعقوبات �ضد �إير�ن لعام �آخر

الرئيس  متديد  عن  األبيض  البيت  أعلن 
باراك أوباما العقوبات األميركية ضد إيران 
لتجارب  إيران  إطالق  بعد  ووذلك  عام،  ملدة 

صاروخية باليستية في اليومني األخيرين.
صرح الرئيس األميركي بأنه على الرغم من 
إلى ضمان  يهدف  الذي  التاريخي،  االتفاق 
الطابع السلمي للبرنامج النووي اإليراني، 
أن بعض تصرفات وسياسات احلكومة  إال 
للواليات  تهديدا  تشكل  مازالت  اإليرانية 
الطوارئ  نظام  فإن  »وبذلك  املتحدة 

املفروض على إيران منذ 15 آذار )مارس( من عام 1995 يجب أن يستمر بعد 15 مارس 2016«.
الثنائية  العقوبات  رفع  عملية  بدأت  فقد  الست،  الدول  ومجموعة  طهران  التفاقيات  ووفقا 
ومتعددة األطراف، املتعلقة بالبرنامج النووي. إال أن العقوبات األميركية حول قضايا أخرى، مثل 

برامج الصواريخ الباليستية مازالت قائمة.

تون�س.. كابو�س �لإرهاب من �لبو�بة �لليبية

تدفع تونس يوما بعد آخر أثمانا باهظة النتشار الفوضى في جارتها الشرقية ليبيا التي أصبحت 
بوابة لإلرهاب تكافح السلطات التونسية إلغالقها.

وكان آخر كابوس عاشته تونس في مدينة بنقردان التي شهدت هجوما داميا استهدف مقرات 
منتجع  في  البريطانيني  السياح  عشرات  سابقا  قتل  حني  في  العشرات،  خالله  وقتل  لألمن 

سوسة وقبله قضى العشرات في هجوم على متحف باردو وسط العاصمة.
إلى  االنضمام  على  تونس  جارتها  في  املتشددين  ليبيا شجع  في  األمنية  األوضاع  اضطراب   
اجلماعات اإلرهابية. تلك اجلماعات التي كانت تونس أول من اكتوى بنار أعمالها اإلرهابية وقد 
تخطى عدد الذين التحقوا باجلماعات اإلرهابية من الشباب التونسي وفق أحدا التقارير الدولية، 

5 آالف من مختلف املناطق والطبقات االجتماعية.

�إحباط خمطط »د�ع�ضي« خلطف رئي�س وزر�ء 

ماليزيا

أحبطت الشرطة املاليزية مخططا لتنظيم داعش 
كبار  ووزراء  الرزاق،  عبد  جنيب  الوزراء  رئيس  خلطف 
املاليزي  الوزراء  رئيس  نائب  أعلن  ما  بحسب  آخرين، 

أحمد زاهد حميدي.
ونقلت وسائل اعالم ماليزية  عن زاهد، الذي يشغل 
املتشددين  إن  قوله  الداخلية،  وزير  منصب  أيضا 
بوتراجايا،  مدينة  في  لشن هجمات  أيضا  خططوا 
لذلك  أعدوا  وإنهم  للبالد،  اإلدارية  العاصمة 

متفجرات، واختبروها.
احلكومة  جهود  بشأن  سؤال  على  ردا  وأضاف، 

 30 ملواجهة اخلطر الذي ميثله التنظيم، أن »13 شخصا على صلة بداعش أعدوا خططا في 
يناير 2015 خلطف زعماء البالد، ومن بينهم رئيس الوزراء، ووزيرا الداخلية والدفاع«.

وتابع »كانت هناك خطة أيضا لشن هجوم في بوتراجايا. ولهذا الغرض أعد التنظيم متفجرات 
واختبرها«.

 ومضى قائال: »رغم أنه ليس لداعش وجود راسخ في البالد، فإن املوجودين هنا يتم التأثير عليهم، 
ويتلقون األوامر من شبكة داعش في سوريا«.

وأشار زاهد إلى أنه فيما بني سبتمبر 2014 ومايو 2015 خطط أعضاء تنظيم داعش لشن 4 
هجمات ضخمة في أنحاء متفرقة من ماليزيا، من بينها العاصمة كواالملبور وبوتراجايا ووالية 

قدح.
التأهب القصوى في ماليزيا منذ أن شن متشددون مرتبطون بداعش هجمات  وأُعلنت حالة 

مسلحة في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا .

»�لإرهاب �لإلكرتوين«.. 

حرب تتجدد بني �لكوريتني

اتهمت كوريا اجلنوبية، جارتها الشمالية مبحاولة اختراق حسابات البريد اإللكتروني للعاملني 
في شبكتها للسكك احلديدية، للهجوم على نظام التحكم في شبكة النقل، واصفة ذلك 

بـ«اإلرهاب اإللكتروني«.
حسابات  اختراق  محاولة  أحبط  إنه  بيان،  في  اجلنوبية،  كوريا  في  الوطني  اخملابرات  جهاز  وقال 

العاملني في قطاع السكك احلديدية، وأغلقها.
أخرى بشأن خطر شن هجمات  اجتماع طارئ مع وكاالت حكومية  بعد  البيان  اجلهاز  وأصدر   

إلكترونية من جانب كوريا الشمالية.
 وذكر جهاز اخملابرات أنه رصد محاوالت اختراق من جانب الشمال حلسابات عاملني في شبكتني 

إقليميتني للسكك احلديدية هذا العام.
 وأضاف »هذه خطوة لإلعداد إلرهاب إلكتروني يستهدف نظام التحكم في شبكة السكك 

احلديدية«.
كوريا  جانب  من  إلكتروني  هجوم  أي  ملواجهة  التأهب  درجة  رفعت  اجلنوبية  كوريا  أن  يذكر   
الشمالية، بعد أن أجرت بيونغ يانغ اختبارا نوويا في يناير، واختبرت إطالق صاروخ طويل املدى ، مما 

دفع األمم املتحدة لفرض عقوبات جديدة عليها.
 وسبق وأن اتهمت كوريا اجلنوبية جارتها الشمالية بشن هجمات إلكترونية استهدفت قطاع 

الطاقة النووية، وهو ما نفته كوريا الشمالية.

�لبنك �ملركزى �مل�ضري يلغى �حلد �لأق�ضى للإيد�ع 

و�ل�ضحب بالعملت �لأجنبية للأفر�د

قرر البنك املركزى املصرى، يوم الثالثاء، الثامن من مارس 
والسحب  لإليداع  املقررة  القصوى  احلدود  إلغاء  احلالي، 
املركزى  البنك  وكان  لألفراد.  األجنبية  بالعمالت  النقدى 
املصرى قرر قبل أسابيع، زيادة احلد األقصى لإليداع النقدى 
يعادله  ما  أو  شهريًا  دوالر  ألف   250 ليصبح  الدوالرى، 
اليومى،  لإليداع  أقصى  حد  وبدون  األجنبية،  بالعمالت 
االستيرادية،  العمليات  لتغطية  االعتبارية  لالشخاص 
واألساسية  الغذائية  السلع  وتشمل  األساسية  للسلع 
والسلع  الغيار،  وقطع  واملعدات  واآلالت  والتموينية 
واألمصال  واألدوية  اإلنتاج،  ومسلتزمات  الوسيطة 

والكيماويات. كذلك أكد البنك املركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد األجنبى والتى 
سيتم على أساسها تخصيص الدوالر خالل عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيالت االئتمانية 
بالعملة األجنبية املمنوحة لعمالء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد األجنبى، واتساع 

نطاق تغطية البنوك للنقد األجنبى لتشمل أكبر عدد من العمالء وخاصة صغار العمالء.

�لرئي�س �ملك�ضيكى: 

خطاب تر�مب يذكر ب�ضعود هتلر

وتيرة  من  نييتو  بينا  انريكى  املكسيكى  الرئيس  رفع 
التمهيدية  االنتخابات  الى  للمرشح  انتقاداته 
للرئاسة االميركية دونالد ترامب، معتبرا ان »اخلطاب 
صعود  االذهان  الى  يعيد  اجلمهورى  للملياردير  احلاد« 

ادولف هتلر وبنيتو موسوليني
عدد  مع  مقابالت  اجرائه  فرصة  نييتو  بينا  واغتنم   .
من الصحف لتوجيه سهام االنتقاد الى التصريحات 
متصدر  مرارا  بها  ادلى  التى  للمكسيك  املناهضة 

االنتخابات التمهيدية اجلمهورية، كما دعا االميركيني الى التصويت بحذر.
 واذ انتقد الرئيس املكسيكى »اللهجة احلادة« للملياردير االميركي، اعتبر ان تعليقاته تقدم »حلوال 
بسيطة جدا« ملشاكل بالغة التعقيد وحذر من ان هذه التعليقات ميكن ان تضر العالقات االميركية-

املكسيكية.
 وقال انه »لسوء احلظ، كانت هناك فى تاريخ البشرية حقبات ادت فيها هذه التصريحات، هذا اخلطاب 
احلاد، الى سيناريوهات مشؤومة فى تاريخ البشرية«. واضاف »بهذه الطريقة وصل موسولينى وهتلر 

الى السلطة.
لقد استغال سياقا، وضعا معقدا كانت البشرية تعانى منه يومها، بعد ازمة اقتصادية، لنصل الى 

ما علمنا اياه التاريخ، الى مواجهة عاملية. ال نريد لهذا االمر ان يحصل فى اى مكان فى العالم«. »
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نيجرييا حتارب بوكو حر�م باإغلق �أ�ضو�ق مو��ضي

أعلنت السلطات النيجيرية ، إقفال 4 أسواق لبيع املواشي في والية بورنو، شمال شرقي البالد، وذلك 
بهدف منع اإلجتار باملواشي املسروقة، التي تستخدم في متويل مجموعة »بوكو حرام« املتطرفة.

آخر«.  التجارية قد توقفت حتى إشعار  إن:« كل األنشطة  بورنو  وقال كاشيم شيتيما حاكم والية 
وأضاف أن احلكومة: »تتعهد بأال يتحول أي مكان عام إلى فضاء مخصص لألنشطة الرامية لتمويل 

اإلرهابيني«.
 وتقع هذه األسواق في مدن غامبورو ودوسومان وشوارين ونغوم خارج مايدوغوري، عاصمة بورنو.

 وأتاح هجوم عسكري مضاد بدأ في 2015 استعادة مناطق في الشمال من متمردي بوكو حرام.ر.
املتمردين هاجموا عددا  بورنو، لكن  بوكو حرام هزمت »نظريا« في  ان  النيجيرية  السلطات  وتعتبر   
كبيرا من القرى في األشهر األخيرة، ونهبوا املواد الغذائية واملواشي. وأعاد مسلحو اجلماعة بيع املواد 

الغذائية بأسعار مرتفعة، عبر وسطاء ال يعيرون مصدرها أي اهتمام
 

تقرير ر�ضمي: 49 باملئة من �ضكان م�ضر �ضيد�ت
Inline image 2

للتعبئة  املركزي  اجلهاز  أعلن 
أن  مصر،  في  واإلحصاء  العامة 
مصر  في  النساء  عدد  إجمالي 
44 مليونا و100 امرأة، بنسبة 49 
السكان،  عدد  إجمالي  من  باملئة 

البالغ 90 مليون نسمة.
له  بيان  في  اإلحصاء،  جهاز  وذكر 
أن  للمرأة،  العاملي  اليوم  مبناسبة 
لإلناث  امليالد  عند  املتوقع  العمر 
بلغ 72,9 سنة مقابل 70,1 سنة 

للذكور عام 2015.
الزواج  سن  متوسط  أن  وأضاف   

القوى  لبيانات بحث  وفقا  أنه  إلى  وأشار   .2014 للذكور عام  30 سنة  24 سنة، مقابل  بلغ  لإلناث 
العاملة عام 2014 بلغت نسبة مساهمة املرأة في قوة العمل 23,5 باملئة من إجمالي قوة العمل 

)15 – 64 سنة(، وهى متثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التي تبلـغ 72,3 باملئة.
 ولفت إلى انخفاض نسبة األمية من 33,5 باملئة لإلناث و18,5 باملئة للذكور عام 2013 إلى 33,1 

باملئة لإلناث و17,8 باملئة للذكور عام 2014.
75 منتخبة  نائبة، منهم   89 بلغ   2015 لعام  النواب  املنتخبات في مجلس  أن عدد  إلى  كما أشار 

باإلضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبه %15 من جملة األعضاء
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كان  الفائت  القرن  وتسعينيات  ثمانيات  في 
نشاط جماعتي اجلهاد واالسالمية على اشده، 
وكانوا يسيطرون على عدد من املساجد يبثون 
تعاليمهم التكفيرية عبر منابرها ويكدسيون 
االسلحة في مخابئها. وكانوا يجندون الشبان 
وكان  واجلامعات.  املساجد  تلك  خالل  من 
شعارهم » االسالم هو احلل » امللصق الرئيسي 
كما  واحلكومية،  املدنية  املنشات  جميع  في 
في  والنهرية.  البرية  املوصالت  وسائل  في 
البدنية  تدريباتهم  ميارسون  كانوا  الوقت  ذلك 
الشبان  جمعيات  وفي  الرياضية  االندية  في 
الى  يترجمونها  ثم  لهم؛  حكرا  صارت  التي 
نشاطات عدوانية مختلفة. مثل التعدي على 
محال  ومهاجمة  الكنائس،  وحرق  الشرطيني، 
اجلزية  وفرض  االقباط،  ميلكها  التي  الذهب 
على املوسرين منهم، والبطش مبن يستعصى 
عليهم. وكما هو احلال دائماً، كان املسيحيون 
العناء  اجلهاديني  تكلف  ال  سهلة  فريسة 
الكثير، فنهب مالهم وقتلهم لم يكن يحرك 
لقد  الوقت.  ذلك  في  املسؤلني  لدى  ساكناً 
كانوا - على رأي االمام املستنير محمد عبده - 
يقيمون حربا في غير عدو. واستمر احلال عقودا 
 - املصريني  وجميع   - االقباط  اهلل  اثاب  حتى 
ايده  السيسي،  الفتاح  عبد  املقدام  بالرئيس 

اهلل بعزته وحماه من كيد الظاملني. 
     لم يكن النشاط اجلهادي لتلك اجلماعات 
داعش  تفعله  ما  درجة  الى  النطاق  واسع 
على  متمركزا  كان  ولكنه  اليوم؛  حرام  وبوكو 
املنيا واسيوط.  وجه اخلصوص في محافظتي 
يُعرَفون عند  يزالوا  العهد ال  وكانوا حتى ذلك 
وقع  ان  الى  باملتطرفني.  واالعالميني  الساسة 
رفعت  له،  املغفور  الوزراء،  رئيس  اغتيال  حادث 
السياسية  الدوائر  اضطرت  ثم  ومن  احملجوب؛ 
واالعالمية الى نعتهم بالرهابيني، على الرغم 
والنهب من قبل في  القتل  انهم مارسوا  من 
وقع  االحداث  لتلك  وكان   .! املستضعفني  حق 
سئ في نفوس االقباط، ولكنهم كانوا – كما 
وكان  امرهم.  على  مغلوبني   - دائما  احلال  هو 
السيد  تعاليم  من  يأتيهم  الوحيد  عزاؤهم 
املسيح: » في العالم سيكون لكم ضيق ولكن 
ثقوا انا قد غلبت العالم« )يو 16: 33(. وقوله 
» تاتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه 
فان  ذلك  وفوق   .)2  :16 “)يو  هلل”  خدمة  يقدم 
اليهم  ويسامحوا من يسئ  يحبوا  ان  عليهم 

)مت5 : 43(. 
  وبلغ بافراد تلك اجلماعات اجلرأة حد التحكم 
اجلامعات،  في  للطالب  الشخصية  احلرية  في 
فكانوا  والطرقات،  الشوارع  في  وللعامة 
مانعني  احلجاب  ارتداء  على  الفتيات  يجبرون 
وكان  الطالبات.  الى  احلديث  من  الطالب 
لينفثوا  الدرس  قاعات  يقتحمون  قادتهم 
دون  زمالئهم  اذن  في  والكراهية  البغضة 
حياء. ويوزعون الكفر بال حدود على كل من ال 
يحمل فكرهم ويذهب مبذهبهم. واذكر يوما ان 
احدهم دخل القاعة فور انتهاء احملاضرة، وكان 
قصير القامة جاحظ العينني، عريض املنكبني، 
تصارع حليته صدره وتنازع وجنتيه. وبدأ جولته 
االرتفاع  في  نبرته  اخذت  ثم  الصوت  هادئ 
من  بحفنة  احلاضرين  مسامع  يقذف  ان  قبل 
االدرينالني  ينابيع  اثرها  على  تفجرت  اللعنات، 
يقوم على  وكان فحوى كالمه  ادمغتهم.  في 
دعوة زمالئنا من االخوة املسلمني املعتدلني - 
وهم االكثرية - الى ضرورة اجلهاد ضد الكفار 
كيل  ثم  جماعته.  في  االنخراط  خالل  من 
من  اياهم،  واصفا  والنصارى  لليهود  اللعنات 
بني ما وصف، بالقرود واخلنازير. ولم يكن مبقدور 
احد من الطالب ان يقاطعه او يحتج على ما 
حساب  دون  لعنات  من  يكيله  وما  به،  يتفوه 
ودون ادنى حق، واال كان مصيره الضرب باجلنازير 
جانب  والى  حتفه.  يلقى  او  وعيه  يفقد  حتى 
ديدات  احمد  مؤلفات  تباع  كانت  ذلك،  كل 
املسيحيني  بعقيدة  االزدراء  يكثرون  ممن  وغيره 
وبكتابهم، دون ان نسمع عن شئ اسمه “ازدراء 

االديان “. 
االسالمية  واجلماعة  اجلهاد  جماعة  وتوارت     
اللقب  بذلك  الكتاب  اهل  نعت  يتوارى  ولم 
من  اخوانهم  رايته  تسلم  فقد  االن،  حتى 
اجلماعات االخرى، وال يزلوا يطنطنون به وبغيره 
عبر منابرهم االعالمية، حتى لم يجد احدهم 
استعماله  في  حرجا   - بالبرملان  نائبا  وكان   -
اعتالئه  بعد  ولكن  جملة،  اليهود  حق  في 
لم   2012 يونيه   في  اجلمهورية  اخلالفة  سدة 
يجد حرجا ايضا في ان يدعوا كبيرهم نتنياهو 

بالصديق العزيز!  
مدرج  في  صاحبنا  قاله  مما  استوقفني  وقد    
قردة   “ بأنهم  الكتاب  الهل  نعته  احملاضرات، 
وخنازير “. فقلت لنفسي وقتذاك– في وقت لم 
يكن ميلك املرء ان يتكلم اال الى نفسه – قلت 
الكرمي  القران  ان  اال يدري هذا الشخص   “ لها 
قد اثنى على اهل الكتاب في اكثر من موضع 
آَمُنوا  الَِّذيَن  إِنَّ   “ البقرة:  بسورة  جاء  مثلما 
 ِ ابِِئنَي َمْن آَمَن بِاهللَّ َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصارَى َوالصَّ
ِعْنَد  أَْجرُُهْم  َفلَُهْم  َصاحِلًا  َوَعِمَل  اآْلِخرِ  َواْلَيْوِم 
رَبِِّهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحزَنُوَن “، ناهيك 
عن ان اليهود هم ابناء اسرائيل، واسرائيل هو 
احفاد  فهم  ابراهيم،  ابن  اسحاق  ابن  يعقوب 
اهلل.  خليل  بأنه  ُعرف  االكبر  وجدهم  االنبياء 
وخنازير؟!؛  قرود  اهلل  خليل  احفاد  يكون  فكيف 
ناهيك عن ان اليهود وكل العرب سواء البائدة 
اب  الى  يرجعون  امنا  املستعربة  او  العاربة  او 
واحد هو سام ابن نوح. بل ويرى بعض املؤرخني 
احلجاز  سكناهم  بلغ  الذين  الشمال  عرب  ان 
النهم  اليهود،  عمومة  ابناء  هم  ونواحيه 
ينحدرون من اسماعيل ابن ابراهيم ومن اخوته 
بنى بقطورة بعد هجر  الذي كان قد  ابيه  من 

هاجر وموت ساره. 
كافة  يكون  ان  املعقول  غير  من  انه  كما      
املسيحيني في العالم قردة وخنازير، الن منهم 
شبه  مسيحي  مثل  سام  الى  ينتمى  من 
مثل  االسالم  قبل  بها  عاشوا  الذين  اجلزيرة 
بني متيم، وبني املنذر، وبني إياد، وبني خلم، وبني 
انتهى  وهؤالء  وبني تغلب.  ربيعة،  مضر، وبني 
امرهم – مثل القبائل اليهودية كبني قريظة 
وبني النضير– اما الى اعتناق االسالم او القتل 

او الفرار من موطنهم الى خارج اجلزيرة. 
مثل  حاميون  هم  من  املسيحيني  ومن      
العالم  ادهشوا  الذين  مصر  مسيحي 
يرجع  من  ومنهم  وبأهراماتهم.  بحضارتهم 
الشعوب  مسيحي  مثل  يافث  الى  نسبه 
علماء  منهم  خرج  الذين  اوربية  الهندو- 
وجعلونا  البسيطة  وجه  يغيروا  ان  لهم  رَ  ُقدِّ
السحاب،  بناطحات  اخليام  عن  نستعيض 
ونستبدل الناقة واحلمار بالطائرة والقطار. وان 
غابر  االسالم في  الى  يافث من حتول  بني  من 
االيام كما في ايران والهند واندونيسيا وغيرها. 
وفوق ذلك كله فان جميع الناس يرجعون الى 
اب واحد هو آدم، والى اُم واحدة هي حواء. ولذلك 
واخلنازير  بالقرود  واليهود  املسيحيني  نعت  فان 
 - البسيطة  التاريخية  احلسبة  بهذه   – يؤدي 
الى نتيجة واحدة مفادها ان البشر كلهم من 
ذات النوع، ومن ثم فيكون تشارلز دارون محقا 
في نظريته التي ازعجت الكثيرين، على الرغم 
من انها حصرت بني ادم في القرود فقط دون 
اجملازر  عن  تترفع  واخلنازير  القردة  ان  بل  اخلنازير، 
التي يرتكبها االنسان في حق اخيه االنسان !     

عفوا دارون ! 
قليني جنيب - مونتريال

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل الثانى

يوسف بن  ابراهيم
عاد حنني الى السجن مرة أخرى ليقضى أياما ال يعرف عددها إال أهلل.

بعد  العباسى  اجليش  فى  األتراك  القادة  بعض  بترشيح  اخلالفة  الى  وصل  املتوكل  أن  واملعروف 
منافسة بني  هؤالء القادة وبني البيروقراطية املدنية التى تضم كبار كتاب الدواوين فى الدولة 
وتزعمها الوزير محمد بن الزيات. ولكن املتوكل بدأ يدرك بعد فترة وجيزة خطورة تدخل اجليش 
وقد  الورطة.  هذه  من  اخلالفة  انقاذ  بهدف  جديدا  نهجا  ينهج  أن  وحاول  واإلدارة  السياسة  فى 
جنح فى أول األمر فى احلد من نفوذ القادة العسكريني األتراك. إال أن هذا لم يقض على مخاوف 
اخلليفة من مطامع القادة األتراك املتنفذين ومخططات األحزاب والفرق املعارضة للدولة. وجتاه 
هذه األخطار أصبح اخلليفة املتوكل فى حاجة ماسة الى سند شعبى قوى، ذلك السند الذى 
اليستطيع احلصول عليه إال إذا كسب تأييد الفقهاء ورجال الدين ذوى التأثير القوى على العامة 

من الناس.
وحتديد  الوظائف  فى  الذميني  استخدام  فى  بالتشدد  تنادى  كانت  منهم  فئة  أن  واملعروف 
نشاطاتهم فى مجاالت احلياة اخملتلفة خاصة، وأن قسما منهم نشط فى نقل التراث اليونانى 

من فلسفة ومنطق األمر الذى اعتبره الفقهاء مبعثا للجدل والتشكيك فى العقيدة .
 “ املوسوم  اجلاحظ كتابه  ، فكتب  الذميني  الزنادقة وعلى  الهجوم على  أثناء ذلك تصاعد  وفى 
وركز   “ والدولة  الدين  “ كتاب  الطبرى  ربن  بن سهل  أبو احلسن على  “ وكتب  النصارى  الردعلى 
الفقهاء هجومهم على املعتزلة  وأصحاب الفلسفة واملنطق وعلى رأسهم حنني بن اسحق . 
ووجد اخلليفة حكمه الذى يعتمد أساسا على اجلنود األتراك يهتز وأحس أنه فى حاجة ماسة 
لكسب مساندة الفقهاء ورجال الدين فى وجه املعارضة الداخلية املتمثلة فى املعتزلة والعلويني 
ففكر فى أن يجعل من حنني بن اسحق كبش فداء يستميل به رجال الدين والفقهاء املتعصبني 

الى جانبه  فبعث إليه بالقاضى واحملتسب حملاكمته.
احملاكمة:

املشهد األول: احملاكمة
 يدخل القاضى واحملتسب على حنني فى سجنه. 

احملتسب: لقد قرر أمير املؤمنني بأن جنرى لك محاكمة عادلة نقدم فيها رأينا ونترك احلكم النهائى 
ولك كامل  وأن جتيب عنها  املرفوعة ضدك  التهم  أن تسمع  اآلن  وعليك  يقرره.  لكى  للخليفة 

احلرية فى أن تقول مالديك أو تستدعى
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Saturday April 2nd, 2016
5:00 PM - 11:00 PM 

Lakeshore Convention Centre
806 Southdown Rd Mississauga, ON, L5J 2Y4

Cocktail Reception, Discussion Panel, Speeches, Dinner & Q&A

canadiancopticactivistsfederation

@Youssefalhosiny

With support of

$85

@FatimaNaoot

MEDIA PARTNERS

GOLDEN SPONSOR SILVER SPONSOR COMMUNITY SPONSORS

GET YOUR TICKET NOW

اإعـــالنـــــات
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مؤمتر طبي أوروبى: دواء 
شهير للسكر يكافح 

سرطان الثدى
مبدينة  اليوم  املنعقد   - الثدى  لسرطان  األوربى  املؤمتر  كشف 

طبية  لدراسة  ومثيرة  نتائج  عن  النقاب   - الهولندية  أمستردام 

جميع  تهم  اجلنوبية  الدمنرك  جامعة  من  باحثون  عليها  أشرف 

السيدات، وهى أن أحد أدوية السكر الشهيرة، والذى تعرف مادته 

اإلصابة  خطر  من  احلد  فى  يساهم  ميتفورمني  باسم  الفعالة 

وتاسع  السيدات،  تصيب  التى  األورام  أخطر  أحد  الثدى،  بسرطان 

أكثر األمراض املسببة للوفاة فى مصر.

وأشار الباحثون إلى أن عقار امليتفورمني يساهم فى تقليل كثافة 

من  األنسجة«  »كثافة  تعد  والتى   ،%٤٠ بنسبة  الثدى  أنسجة 

تأثير ملحوظ فى رفع فرص اإلصابة بهذا  التى لها  العوامل  أقوى 

الورم اخلطير، حيث ثبت أن ارتفاع كثافة أنسجة الثدى يعزز فرص 

اإلصابة بسرطان الثدى مبعدل ٦ أضعاف.

للغاية،  خطيرة  نتيجة  عن  الدراسة  كشفت  نفسه  الوقت  وفى 

الكثير  يستخدمه  )الذى  اإلنسولني  هرمون  أن  إلى  أشارت  حيث 

نظرا  الثدى؛  أنسجة  زيادة كثافة  فى  السكر( يساهم  من مرضى 

لدوره كعامل منو ويساهم فى تعزيز منو اخلاليا، وفى بعض احلاالت 

يساهم ذلك فى حتفيز ظهور األورام السرطانية. وعلى الرغم من 

أن هذا ال يثبت بشكل قاطع أن هرمون  الباحثون  ذلك، فقد شدد 

اإلنسولني يساهم فى رفع خطر اإلصابة بسرطان الثدى، خاصة أن 

هذه الدراسة أجريت على عدد قليل من السيدات ونحتاج إلى إجراء 

املزيد من التجارب. وأضاف الباحثون أن هناك الكثير من التوصيات 

الثدى )سواء كان  التى تساهم فى تقليل فرص اإلصابة بسرطان 

الشخص مصابا مبرض السكر أم ال( وتشمل: التخلص من السمنة 

واتباع حمية غذائية صحية واالبتعاد عن اخلمور وتدخني السجائر 

وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

أطعمة لعالج 
التهاب احللق أهمها 

املوز 
آالما  تسبب  التى  األمراض  من  احللق  التهابات 
التغلب  وميكن  الطعام،  تناول  على  تؤثر  شديدة 
كشف  وقد  األطعمة.  بعض  خالل  من  عليها 
تقرير  فى   -  »Cosmopolitan« األمريكى  املوقع 
نشره مؤخرا - عن أطعمة ومشروبات غير تقليدية 
تساعد فى عالج التهاب احللق، وجتعل بلع الطعام 

أقل أملا وتشمل:
العرقسوس يساعد  العرقسوس مضغ بعض   -  1
فى تهدئة آالم احللق والقضاء على الكحة، وأثبتت 
الدراسات قدرة العرقسوس على تقليل ألم احللق 

وتهدئة الشعب الهوائية.
2 - اآليس كرمي: أثبتت الدراسات أن األطعمة الباردة 
مالعق  من  عدد  وتناول  األلم،  تخدير  فى  تساعد 

اآليس كرمي يقلل االلتهابات فى فترة قصيرة.
ويحوى  البلع،  سهلة  الفاكهة  من  املوز  املوز:   -  ٣

فيتامني سى الذى يحد من التهابات احللق.
٤ - الكرنب املطبوخ : الكرنب املطبوخ من األطعمة 
فى  ويساعد  لألكسدة  مضادة  مواد  حتوى  التى 
التهاب  من  ويقلل  واألنفلونزا،  البرد  على  التغلب 
احلنجرة، وفرم قطعة منه مع زيت الزيتون والكركم 

وتناولها تقلل حده االلتهابات.

Xerostomia جفاف الفم
جفاف الفم هي ظاهرة مقلقة ما هي اسبابها ، و ما هى 

اعراضها؟
جفاف الفم  )Xerostomia(، هي ظاهرة حتدث عندما ينتج 

فمنا القليل من اللعاب او ال ينتجه بتاتا.
ولكن  وكثيف.  خيطي  يكون  قد  املنتج  القليل  واللعاب   
جفاف الفم هو اكثر من مجرد الشعور بالعطش. اللعاب 
 , الطعام  وهضم  والشراب  الطعام  تذوق  على  يساعدنا 
االسنان  من  الطعام  جزيئات  غسل  عن  مسؤول  اللعاب 
وبالتالي  وترطيبه،  الفم  في  احلامضية  درجة  وموازنة 

يساعد على منع تسوس االسنان.
اللعاب  ونقص  اجلاف،  اجللد  ايضا  يشمل  اجلاف  الفم 

يتسبب بان يصبح اجللد املوجود حول الفم جاف ومشدود. الشفاه قد تتشقق و ينتج جروح قد 
تتكون في اطراف الفم و ايضا اللسان يصبح خشن وجاف، وقد تواجهون صعوبة في البلع او 

صعوبة في الكالم، بسبب النقص في املواد املطرية التي ينتجها اللعاب.
جفاف الفم ميكن أن يسبب آثار جانبية محرجة , اذ مبا ان هناك نقص في اللعاب، فال يستطيع 
الفم التخلص من بقايا الطعام بشكل مستمر، ولذلك فإنه من الشائع أن يعاني األشخاص 

املصابني بجفاف الفم أيضا من رائحة الفم الكريهة بشكل دائم
  ومن اسباب جفاف الفم االدويه : فأكثر من ٤٠٠ نوع من األدوية ميكن أن تسبب جفاف الفم، 
مبا في ذلك األدوية املتناولة بدون وصفة طبية، 
مثل: أدوية احلساسية أو نزالت البرد، فضال عن 
لعالج   املوصوفة طبياً  األدوية  ايضا   و  العديد  
النفسية.  املشاكل  ادوية  ،و  االمراض  من  كثير 
بعض  عن  ينجم  أن  ميكن  الفم  جفاف  ابضا  و 
العالج اإلشعاعي ضد  الطبية مثل:  العالجات 
أنواع معينه من السرطان، التي قد تضر بالغدد 
املنتجة للعاب. فأحد أعراض العالج الكيميائي 

انه قد يتسبب بالشعور بجفاف الفم.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

املاضي,علمت  الشهر  في  مختلفتني  حادثتني  في 
التوحد،  مبرض  أصدقائي  أحفاد  من  إثنني  بتشخيص 
أكثر  أعلم  ولكنني  ذويهم  علي  ذلك  بقسوة  وأعلم  
ماذا ميكن أن يفعل الطب اليوم، مما لم يكن متاحا من 
ما  وهذا  ووالديهم،  األطفال  هؤالء  ملعاونة  وذلك  قبل 
لبث  وأيضا  عنهم  للتخفيف  أصدقائي    فيه  ناقشت 
روح األمل لديهم وقد رأيت أن أنقل هذه اخلبرة ألكبر عدد 
باملريض،  من املتضررين بهذا املرض من األهل واحمليطني 
جريدتكم  صفحات  وعلي  سات  مي  قناة  عبر  وذلك 
الغراء وعل صفحات أخري، لكي نتبني سويا كيف ميكن 
حول  دائما  أقوله  ما  وأعيد  التحدي.  هذا  مع  التعامل 
مرض التوحد: وهو أن التحدي األساسي  في هذا املرض 
املتوحد؛  الطفل  بهذا  واحمليطني  واملعتنني  األهل  يخص 
مع  التواصل  في  يستثمر  وقت  وكل  مجهود  كل  ألن 
رائع وبشكل مذهل في عملية  هذا الطفل يأتي مبردود 
نقل هذا الطفل من عامله اخلاص إلي عاملنا وذلك لكي 
نستمتع بتواصله معنا وتواصلنا معه. فهؤالء األطفال 
علي  أدل  وال  متخلفني.  وليسوا  مختلفون  املتوحدون 
هؤالء  إحلاق  بضرورة  السلوكيات  علماء  قرار  من  ذلك 
وذلك  العاديني  الطالب  العامة مع  املدارس  األطفال في 
يدخل  ألن  املتوحد  دعوة  بغرض  وذلك  الطرفني  لصالح 
إلي عاملنا وفي نفس الوقت ليعرف زمالئه أهمية أحترام 
عنا  إختالفهم  صور  كانت  ومهما  اخملتلفني  األخرين 
وأهمية إحترام متطلباتهم اخلاصة والتي قد يبدو أنها 
ال تتفق مع خصائصنا؛فعل سبيل املثال يحتاج املتوحد 
إلي خصوصية أكثر كما ال يحب معظمهم املالمسة 

اجلسدية واملعانقة وعلينا جميعا أن نراعي ذلك. 
األطفال  خصائص  القاريء  عزيزي  عليك  وأعرض 
ثالثة  يعانون من صعوبات  في  بالتوحد فهم  املصابون 
مجاالت تطويرية أساسية هي : صعوبات في العالقات 
املرض  هذا  في  األهم  اخللل  وهو  املتبادلة  اإلجتماعية 
وأيضا هم أسري ألمناط سلوكية مقيدة ومتكررة وأخيرا 
وهذه  اللغة  في  صعوبات  من  يعاني  معظمهم  فان 
الصعوبات الثالثة تؤثر في ممارستهم للوظائف اليومية. 
املرض تختلف كثيرا  من  أعراض  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ال  وخصائص  مهارات  مريض  فلكل  أخر؛  إلي  مريض 

تتطابق متاما مع غيره من املصابون بنفس املرض.    

 ASD (Autism الذاتوي   الطيف  إضطرابات   : هوامش 
األمراض  من  مجوعة  هي   )  Spectrum  Disorder
مرض  هو  أخفها  ولكن  األعراض  ثالوث  في  تتشارك 
يكون  النوع  هذا  وفي   Asperger›s Disorder األسبرجر 
يوجد  وال  الطبيعي  من  أعلي  أو  طبيعي  الطفل  ذكاء 
لديه تأخر في الكالم وبعضهم عنده مقدرات غير عادية 

علي احلفظ. 
وتبدأ ظهور أعراض التوحد عند غالبية األطفال في سن 
الرضاعة وتتأكد في سن ثالث سنوات  بينما في بعض 
خالل  لهم  طبيعي  تطور  يحدث  التوحد  مرض  أطفال 
فجأة  يصبحون  ولكنهم  حياتهم  من  األولي  السنوات 
منغلقني علي أنفسهم وقد يفقدوا مهارات اللغة التي 

إكتسبوها. 
حقائق خاصة مبرض التوحد : نسبة التوحد واحد ونصف 

في املائة ) واحد في كل ٦8 طفل مصاب بالتوحد(.   
في  نسبته  أضعاف  أربعة  األوالد  في  التوحد  نسبة 

البنات.  
أشقاء املصابون 25 مرة أكثر عرضة من األطفال األخرين 

لإلصابة باملرض. 
نصف األباء يستطيع مالحظة سلوكيات غير عادية في 
الطفل املتوحد قبل أن يبلغ هذا الطفل 18 شهرا و 5/٤ 
األباء يستطيعون مالحظة ذلك قبل أن يبلغ الطفل 2٤ 

شهرا.  
 The كتابه  في  لوثر  مارتن  كتب   : التوحد  مرض  تاريخ 
Table Talk عن صبي متوحد عمره 12 عاما أنه كتلة 
حلم بال روح يتملكها  الشيطان. ولكن حدث أول توثيق 
قضية  في  وذلك   1٧٤٧ عام  في   التوحد  ملرض  جيد 
هوف بلير املصاب بالتوحد والذي إلتمس شقيقه إلغاء 
علي  احلصول  وطلب  الزواج  لذلك  أهليته  لعدم  زواجه 
 Autism ميراث أخيه. ولكن كان أول من إستخدم تعبير
عام  بلولير   يوجني  السويسري  النفسي  الطبيب  هو 
1٩1٠ ولم تكتسب هذه الكلمة معناها اجلديد إال في 
بجامعة  أسبرجر  هانز  تبني  عندما  وذلك   1٩٧8 عام 
بالتوحد  لقب  والذي  املرض  لهذا  بلولير  مصطلح  فينا 

 . Autism
ثالوث أعراض املرض : البد مرة أخري من التأكيد علي أن 
كل طفل يعاني من أعراض مرض التوحد يظهر أعراضا 

األكثر  هي  التالية  املميزات  أن  إال   ، به  خاصة  وأمناطا 
شيوعا لهذا املرض.  

أوال : إضطراب مهارات التواصل اإلجتماعي. 
ال يستجيب الطفل ملناداة إسمه.

 ال ينظر لألخر وال يبتسم إال قليال.  
احلديث  يبدأ  وال  إليه  يتحدث  من  إلي  يستمع  ال  غالبا 

ويبدو أنه ال يدرك مشاعر وأحاسيس األخرين  
وال  للتعبير عن نفسه  البسيطة  احلركات  ال يستخدم 

يشير إلي األشياء بيده . 
هذا  إلي  النظر  دون  شيء  إلي  يشير  من  يد  إلي  ينظر 

الشيء 
يحب اللعب لوحده ويتقوقع في عامله الشخصي اخلاص 

به 
 وفي ثلث حاالت التوحد يوجد عدوانية وتدمير لألشياء 

ونوبات من الغضب.  
ثانيا : اضطرابات املهارات اللغوية : 

يبدأ الكالم في سن متأخرة وال يصدر املتوحد األصوات 
اخلاصة باألطفال babbling  وال يشاور بيده  حتي العام 
ينطق  وال  1٦ شهرا  واحدة حتي  ينطق كلمة  وال  األول 
جملة من كلمتني ال تتضمن تقليدا أو تكرارا حتي العام 

الثاني من عمره.   
كان  معينة  جمل  أو  كلمات  قول  علي  القدرة  فقدان 
يريد  حينما  بصريا  إتصاال  ويقيم  السابق،  في  يعرفها 

شيئا ما. 
يتكلم باستعمال صوت غنائي وتيري، أو بصوت يشبه 

صوت اإلنسان األلي ) الروبوت (
اإلستمرار  أو  إلي محادثة،  املبادرة  املتوحد  ال يستطيع   
في محادثة قائمة. وقد يكرر كلمات أو عبارات ال يعرف 

كيفية إستعمالها.
خلل في إستخدام الضمائر،  فيقول مثال هاني ) إسمه 
( يريد أن يشرب بدال أنا أريد أن أشرب. أو يقول هي علي 

أبيه.     
ثالثا: إضطرابات السلوك : 

الطفل دائما يرتب ألعابه وأغراضه في صف متصل،  أو 
فوق بعض في صورة أعمدة. 

ينفذ حركات متكررة،  مثل الهزاز أو الدوران في دوائر أو 
الرفرفة باليدين أو املشي علي أطراف األصابع.  

احلياة،  مناحي  شتي  في  معينة  وطقوس  عادات  يتبني 
سكينته  ويفقد  دائما  ويكررها  واألكل  اللبس  مثل 
وهدوئه لدي حدوث أي تغير ولو بسيط حتي في تقدمي 

كوب مختلف عما تعود أن يستخدمه للشرب . 
يصاب بالذهول واإلنبهار ألجزاء معينة من األغراض  مثل 

دوران عجل في سيارة.  
حساسية مبالغ فيها للضوء ولألصوات وللمس، ولكنه 

غير قادر علي اإلحساس باأللم في حالة اإلصابات.    
األخرين،  مع  جتاربه  مشاركة  في  صعوبات  من  يعاني 
وعند قراءة قصة له ال يستطيع التأشير بأصبعه علي 

الصور في الكتاب، هذه املهارة التي تتطور في الطفل 
مهاراته  لتطوير  والالزمة  جدا،  مبكرة  سن  في  العادي 
مع  نفسه  أقلمة  يستطيع  وال  واإلجتماعية  اللغوية 

األوضاع املتغيرة.    
املتوحدين  ولكن بعض  اجلديدة،  املهارات  تعلم  بطأ في 
يتمتع بذكاء طبيعي أو فوق الطبيعي وهؤالء يتعلمون 
اإلتصال  في  مشاكل  من  يعانون  ولكنهم  بسرعة 
تعوقهم  عن تطبيق ما تعلموه وبعضهم لديه مهارات 
وفي  والرياضة  والفن  املوسيقي  في  فريدة  إستثنائية 

مقدرة احلفظ والتذكر.
هذه  بتجسيد  هوفمان  داستون   الرائع  قام   : هوامش 
 Rain الشخصية للمتوحد في دوره في فيلم رجل املطر
بلير  لهوف  احلقيقية  القصة  عن  مأخوذة  وهي   .Man

السابق ذكرها.   
مؤكد  واحد  عامل  هناك  ليس   : التوحد  مرض  أسباب 

ميكن إعتباره السبب في هذا املرض. 
املعقدة  اجلينات  بني  تفاعالت  من  املرض  ينتج  ورمبا 
املسببة للمرض وبعض العوامل البيئة أو عوامل أخري.  
فقد إكتشف الباحثون وجود عدة جينات مرتبطة بثالث 
كروموسومات أو أكثر ميكن أن تسبب املرض وأيضا حتدد 

خطورته.  
والعوامل البيئية املسببة قد تشمل عدوي فيروسية أو 

تلوثا بيئيا ) تلوث الهواء حتديدا (. 
أثناء  الدراسة تشمل مشاكل  أخري حتت  عوامل  وثمة 
ضغوط  من  األم  له  تتعرض  قد  وما  الوالدة  أو  احلمل 

عصبية. 
مشاكل  من  يعانوا  الذين  األطفال  أن  أيضا  وجد  وقد 
بالتوحد  لإلصابة  عرضة  أكثر  يصبحون  معينة  طبية 
مثال األطفال املصابني  بالصرع أو متالزمة الكروموسوم 
متالزمة   أو   ) احلدبي  والتصلب  ذهني  خلل   ( الهش   X

توريت. 
كذلك لوحظ أن سن األب -وليس سن األم - وقت اإلجناب 
أن  لوحظ  فقد  بالتوحد؛  إصابةاملولود  إحتمال  في  يؤثر 
عرضة  أكثر  عاما  اإلربعني  فوق  آلباء  املولودين  األطفال 
لإلصابة بالتوحد ٦ مرات من األطفال املولودين آلباء حتت 

سن الثالثني. 
بني  عالقة  وجود  عدم  األخيرة  األبحاث  أثبتت   : هوامش 
لفترة  أشيع  فقد  بالتوحد.  واإلصابة  األطفال  تطعيم 
 MMR وجود عالقة بني التطعيم خاصة اللقاح الثالثي 

واإلصابة مبرض التوحد وهذا خطأ. 
وفي املقالة القادمة بإذن اهلل سوي نتعرض لتشخيص 
األباء  لها  يتنبه  أن  يجب  التي  اخلطر  ونواقيس  املرض 
لسرعة التنبه إلصابة أحد األبناء مبرض التوحد وذلك ألن 
العالج املبكر يعطي نتائج أفضل في عالج املرض واألهم 
سوف نعرض كيف ميكن التعامل مع هذا الطفل وأخيرا 

مبعث األمل ألهل املتوحدين 

التتمة العدد القادم

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

 )Autism( مرض التوحد
املقالة األولي

املتوحدون مختلفون وليسوا متخلفني.    
التوحد شكل أخر من أشكال الوجود.
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رأسي
1- العب جزائري فاز بدوري أبطال أوروبا مع فريق بورتو البرتغالي 

2- هي على األحرار ديون ال بد من سدادها o من مهنته السقاية 
3 - البلد التي استضافت كأس العالم o 2006 تحت أقدامها الجنة. 
4- تكلم سوءا عن شخص ما في غيابه o حصل على o متشابهان 

5- مراقب وموجه أداء العمل o جيب التمام في الرياضيات. 
6- حضارة عريقة في أميركا الوسطى والجنوبية. o حرف توكيد 

7- لقب المنتخب التونسي لكرة القدم 
8- جزيرة بريطانية. 

9- طير اسطوري o شهر بداية الربيع. 
10- إماراتي حاز على جائزة أفضل العب في كأس العالم للشباب عام 2003. 

أفقي
1- دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم o ما يتركه السابقون لما يليهم )معكوسة( 

2 - أعرف o متشابهان o نوع من الخضار. 
3 - من سفن الخليج القديمة o مربح 

4 - أحد )مبعثرة( o اسم لحم مشوي معلق أصله تركي. 
5- ذبح أضحية o يراع مبعثرة. 

6 - مزارع الفالحين o من دولة خليجية. 
7- أصدر أزيزا o صحافي في مؤسسة إخبارية يسافر كثيرا. 

8- إذا تعدى اثنين شاع )معكوسة( o وحدة وزن. 
9- الشركسي سلطان الديار المصرية في عصر المماليك بنى قلعة مشهورة في االسكندرية 

10- قائد نادي الهالل والمنتخب السعودي سابقًا 

حل العدد السابق
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برج احلمل:  قد يراودك شعور بأن هناك من يسئ ملصيرك بالكالم أو بتصرفات مرجتلة وتأخير لقاءات 
تظنها ضرورية فالحق األشخاص حولك بدون عصبية

برج الثور:   قد تعجز في السيطرة على نفسك بسبب الغضب أو عصبية مفاجئة نتيجة كلمة 
عفوية و حتتاج إلى الكثير من الشجاعة والهدوء لتخطي هذا اليوم بدون خسائر شخصية 
برج اجلوزاء:   أنت قطعت نصف الطريق في أمورك العملية الباقي يعتمد على دقة تعبيرك فليكن 

ذهنك صافياً ومرتباً لتتكلم بأمورك بدون صعوبات فأنت جتيد احلديث 
برج الّسرطان:    أحذر بعض الشكوك فقد تساير أوضاع طارئة وال تقدم على خطوة بدون حتضير 

فالفترة باردة قليالً في العواطف فكن متحفظاً وال ترتكب حماقات خاصة صحياً 
واملساعدة  واالهتمام  احلب  ملنحك  لدعمك  ومعك  حولك  العائلة  شمل  تلم  أن  حاول  األسد:   برج 

فاحلظوظ مساعدة مبا يكفي لتباشر بجديد أو لتدخل جديد في احلب أو في الزواج 
وااليجابية  القوة  بأجواء  تتمسك  أن  على  حترص  وأنت  لألفضل  تتجه  املالية  األمور  العذراء:   برج 

وحظوظك جيدة من الغرباء ومالك أيضاً سيأتي من غرباء أو من سفر 
برج امليزان:  أهتم مبظهرك ومعنوياتك وحاول اخلروج للقاء الناس ألن شعبيتك ممتازة وقد حتول فكرة 

أو رغبة إلى حقيقة ألنك تعيد وتقيم وتصحح قرارات أخذتها سابقا 
للوهم  اليوم  األخبار-  لك  ينقل  وأسأل نفسك عن مصلحة من  احلقائق  إلى  أنتبه  العقرب:    برج 

فأبتعد عن محاوالت اإلساءة إليك وجنب نفسك املضايقات ال تعاتب أسمع وأنسى 
 برج القوس:  تدخل غمار احلب وتستمتع باحملبة وباملصاحلات أو اللقاءات املفيدة والسعيدة وتسعى 

إلى التصالح مع أصدقاء ومتد يد احملبة إلى أهل أو أصدقاء أو أحباء 
برج اجلدى: أنت معرض للخضوع ألطراف متارس عليك ضغوطاً أو تعترض على بعض التوجهات وقد 

يوجه إليك نقد أو لوم على أمور تعتبرها تدخالً سافراً في شؤونك اخلاصة
والتعاطف  احملبة  ومينحوك  يتجندون ملساعدتك  أصدقاء بسهولة قصوى  تكسب  اليوم  الّدلو:  برج 

لديك حالة من النضال الستعادة استقالليتك وللسيطرة على أوضاعك فكن مبادرا 
اليوم  هذا  يفرحك  الذي  السليم  والقرار  بالهدوء  نفسك  فساعد  مساعدة  احلظوظ  احلُوت:   برج 

تستطيع االعتماد على صداقاتك وعالقاتك مبن حتب وقد تشعر باحلب يتدفق حولك

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 9-Mar-2016
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hardDaily Sudoku: Wed 9-Mar-2016
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Daily Sudoku: Wed 24-Feb-2016
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hardDaily Sudoku: Wed 24-Feb-2016
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لعنة صوره فى دموع طفل  

نسرين عيسي - ساسكاشوان
ال  وقليلون   ، الباكى  الطفل  لوحة   يعرف   منا  الكثير 
جيداً،   نفسها  اللوحة  يعرفون  ولكن  أسمها   يعرفون 
بشخصيه  تعاطف   عالقة  تربطهم   البعض    وجتد 
الطفل الباكى فى اللوحة وما حتمله مالمحه من براءة 
من  حتمله  ملا  بيته   فى   يضعها  ما  ومنهم  مطلقة 
رمبا تذكرهم بذكريات  مضمون إنسانى  عميق وآخرون  

غير سعيدة مرت بهم  . 
يجعل   عينيه  الدموع   متلئ  الذى  الصغير  الوجه   هذا 
لتمسح  يدك  متد  أن  بأمكانك  كان  لو  وتود  يرق  قلبك  
ذهنك  على  يخطر  قد  و  صدرك   إلى  تضمه  و  دموعه 

سؤال ما سر بكاء هذا الطفل ؟! وملاذا رسمه الفنان يبكى ؟!
 تعتبر هذه اللوحه من أشهر أعمال  الفنان االيطالي »جيوفاني 
براغولني« املشهور فنيا بـ”برونو أماديو”، ولكن   ما القصه التى 

وراء هذه اللوحه ؟
أسفل  متقطع  بكاء  صوت  “أماديو”  سمع   األيام  أحد  في    

يلبس  طفل  فوجد،  نظره  ليلقى  فقام  مرسمه، 
مالبس قدميه  يقف مبفرده يبكى  .نادى الرسام على 
الطفل  وسأله عن سبب بكاءه فنظر اليه بصمت 
وأخذه  الطفل  على  الفنان   أشفق   ، بكاءه  وواصل 
زاره  وقد   ، بورتريه  له  رسم  ثم  وأطعمه  مرسمه 
الطفل بعد ذلك مراراً ورسم له “بورتريهات” عديدة. 
البكاء  عن  الطفل  يتوقف  لم  الزيارات  تلك  وطوال 

كما لم يتفوه بكلمة.
كاهن  الرسام  بيت  زار  حتى  قصير  وقت  ميض  ولم 

اسمه  أن  وأخبره  للطفل   الفنان  رسمها  التي  الصورة  رأى  و 
“دونبيونيللو” وأنه هرب من منزله بعد رؤيته لوالده يتفحم حتى 
اليفعل  أن  الرسام  نصح  و   بيتهم  حريق  التهم  عندما  املوت 

املزيد ألجل الصبي، مبررا ذلك بأن النار ستظل تشب في أثره.
ومن  متديناً  أن رجالً  الكاهن واستنكر  أماديو من كالم  اندهش 
وفي  وضعيف.  يتيم  لطفل   ظهره  يدير  بأن  ينصحه  اهلل  أهل 
بعد  الطفل   تبني  إلى  وبادر  الكاهن  نصيحة  جتاهل  النهاية 
ذلك بوقت قصير.  وفي األشهر التالية بيعت نسخ كثيرة من 
الـ”بورتريه” وأصبح الرسام ثريا جدا. ويقال إنه عاش مع الصبي 
ما  على  شيء  كل  واستمر  اللوحة.  جناح  بفضل  مريحة  حياة 

يرام إلى أن عاد الرسام إلى بيته ذات يوم 
آخره وسويا  احترق عن  بيته   بأن  ليفاجأ 
حياة  تدمرت  لذلك  ونتيجة  باألرض. 
أن  االتهام  أصابع  تلبث  لم  ثم  الفنان 
وجهت إلى الطفل  بونيللو الذي اتهمه 
بيته.  بإشعال حريق متعمد في  الرسام 
يره  ولم  البيت  من  هرب  الصبي  أن  غير 
حتدث  حرائق  ووظلت  أبدا  ذلك  بعد  أحد 
بها  يكون  ان  وتصادف  كثيره  أماكن  فى 
لوحه الطفل الباكى و الغريب فى االمر 
ان النيران تأتى على  كل شئ اال هذه اللوحه ، ويقال اليوم إن 
له عالقة بطبيعة  احلريق  اللوحات من حوادث  السبب في جناة 
العادة على  التي كانت تستخدم في صنعها. فقد جرت  املواد 
وذلك  ضخمة  بأعداد  عادة  تنتج    التي  اللوحات  استنساخ 
الباكي،  الطفل  حالة  وفي   . قوية  أسطح  على  بطباعتها 
كانت اللوحات تصنع من ألواح مضغوطة وهي 
صعوبة  على  ااحلرائق  خبراء  معظم  يتفق  مادة 
املستحيل  باألمر  ليس  ذلك  أن  مع  اشتعالها، 
أن حتترق،  الصور ميكن  أن  إثبات  أمكن  إذن،  متاما. 
تفسير  ممكنا  أصبح  وبالنتيجة،  بصعوبة.  لكن 

وجود بعض الصور سليمة في مسرح احلريق.
الـ”صن  صحيفة  1985نشرت  4سبتمبر  في 
“يوركشاير”  من  إطفاء  رجل  عن  »البريطانية 
يّدعي أن نسخاً غيرمحترقة من لوحة “الطفل 
وأكمل  احملترقة.  البيوت  توجد في عدد كبير من  الباكي” كانت 
بأن ليس هناك رجل إطفاء واحد يسمح بدخول هذه اللوحة إلى 
وعدد   « الـ”صن  صحيفة  قامت  الالحقة  الشهور  وفي  منزله. 
آخر من صحف بنشر سلسلة من التحقيقات حول أناس كان 

ميتلكون اللوحة وتعرضوا الحتراق منازلهم . 
عن  وتخلوا  اللعنه  قصه  صدقوا  الناس  من  كثير   ان  الغريب 
لوحاتهم بحرقها . ويبقى السؤال هل  فعال اللوحة  هي سبب 
هذه  احلرائق  الغامضة؟.. ال أحد يعلم حتى اآلن وهل شعورك 
تغير نحو الطفل الباكى بعد ما عرفت القصه التى وراءه وما 
حتمله من لعنه ؟ اإلجابة على هذا السؤال بداخلى وبداخلك !!!
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

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

النبي من العهد القدمي

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

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»

احلسد األبيض!
بقلم: عـادل عطيـة

في لغة األلوان، احلسد لونه 
أخضر.. مع أن احلسد ال ميت 
إلى هذا اللون، وال إلى خيره 

وجماله، في شيء!
لكن منذ متى، ونحن نهتم 
علماء  إال  العلماء؛  بكالم 
الدين الذين يذّيلون علمهم 

بعبارة: “اهلل أعلم”!
قمت  جهتي،  من 
يضر  ال  حسد  باستنساخ 
»احلسد  دعوته:  ينفع،  وال 

األبيض«، وأطلقته بقوة النّية احلسنة على زوجتي ـ التي ال تؤمن بضرب 
العني، ولكنها قد تؤمن بضرب العدد ـ؛ فهي األم الوحيدة في بيتي، بعد 
رحيل أمي. أقول أطلقته على زوجتي في عيدها.. عيد األم، وأنا أتطلع 
إلى الهدايا الكثيرة، التي جنتها في هذا املوسم السعيد، الذي ليس لي 

فيه أي نصيب!
متنيت لو كنت مغترباً في بالد بعيدة، حتتفل بيوم لألب، أو سمحت لنا 
جماعات التحرمي واملنع، بتخصيص يوم لالحتفال به؛ فأحصل ولو على 
بطاقة معايدة، أو قبلة حب، أو تلتصق الهدية بي حّد التوحد؛ ألصبح 

أنا الهدية!
عندما رأتني ابنتي، على هذه احلال من الغيرة واحلسد ـ مع انني أعرف 
أن احلسد ال يضر احملسود بل يتعب احلاسد نفسه الذي هو أنا ـ، مارست 
أيضاً  هم  أم  أوالدنا  نعّلم  الذين  فقط  نحن  وهل  ـ  معي  األستاذية 

يعلموننا؟! ـ، وقالت لي:
أنت تعلم أن أمي ال تعمل، ونحن ال زلنا على مقاعد الدراسة، وما نقدمه 
من هدايا لألم هو من خيرك؛ فاألب هو من يدفع ثمن هدية األم.. فان 
أردت أن يكون هناك عيد لألب؛ فعليك أن تنتظرنا حتى ننهي دراستنا، 

ونعمل، ومن ثم نقدم لك الهدايا التي تروق لك!
اشتهاء  أتوب عن خطيئة  لي؛ لكي  ابنتي، خير نصيحة  كانت كلمات 
ما لدى زوجتي من هدايا، والتخلي نهائياً عن فكرة عيد األب؛ ألنني غير 

مستعد لهداياه، حتى ولو كانت هداياه لي!...  
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إستبدال  كيفيه  نعرض  الزلنا 
إيجابيه  بأخري  السلبيه  املواقف 

. موعدنا مع زوج آخر من املواقف 
التي نبدأها باملوقف السلبي الذي 
نعرض  ثم   , عنه  التخلي  يجب 

املوقف اإليجابي الواهب للحياه 
محل  ليحل  تبنيه  يجب  الذي  و 

املوقف السلبي
حتول عن موقف الطمع) اشتهاء 

ما لدي الغير (
ما هو الطمع ؟

أشياء  طلب  هو  الطمع  أوال: 
بال  القوه  طلب   , خاطئه 
أكون  لكي  السيطره  مبرر,أطلب 

محط األنظار.
أطلب الثروه لنفسي . أطلب اجملد 
و املديح من اآلخرين و مبعني آخر , 

أطلب ما هو خاطئ .
األشياء  طلب  أيضا  هو  الطمع   : ثانيا 
أن  أشتهي  أن    , خاطئه  ألسباب  الصحيحه 

أكون خادما في 
الكنيسه و يكون لي تأثير إيجابي علي اآلخرين 
_ هذا شئ عظيم , و لكن أن أشتهي ذلك 

ألسباب 
علي  السيطره  أو  الشخصي  كاجملد   , خاطئه 
هو  فذلك   , شخصيه  ألسباب  أو   , اآلخرين 

الطمع.
أشياء  إشتهاء  مجرد  ليس  الطمع   : ثالثا 
ألسباب  صحيحه  أشياء  إشتهاء  أو  خاطئه 

خاطئه , الطمع 
الوقت  في  صائبه  أشياء  إشتهاء  هو  أيضا 

اخلاطئ يعد هذا نوعا من الطمع أيضا .
: الطمع هو إشتهاء األشياء الصائبه و  رابعا 
أي شئ غير  فاملزيد من   , لكن مبقادير خاطئه 

اهلل 
لن يشبع , قد أعتقد أن املزيد من املال سوف 
أن  أعرف  ما  و لكن سرعان   , يجعلني سعيدا 

ذلك
أشياء  إشتهاء  هو  فالطمع   . صحيح  غير 
خاطئه , أو إشتهاء األشياء الصائبه ألسباب 

خاطئه, أو في
الوقت اخلاطئ , أو باملقادير اخلاطئه .

+ اإلستسالم للطمع .....فاإلستسالم للطمع 
يأتي عندما نفكر في الرغبه كثيرا , أو عندما 

نركز علي
فعندما   , نريده  الذي  الشئ 
في  نبدأ  فإننا   , شيئا  نشتهي 
جعله أكثر جاذبيه عما هو كذلك 

في احلقيقه , و 
املنطقيه  املبررات  نخلق  أيضا 
نريده  الذي  الشئ  علي  لنحصل 
حجم  من  تضاعف  فالشهوه   ,

الرغبه
بينما تتجاهل اخلطر .« فإن الذين 
للجسد  فيما  اجلسد  حسب  هم 
الذين هم حسب  لكن  و  يهتمون 

الروح
فالطمع   .)  8:5 رو   (  « للروح  فيما 
عدو قاس , فهو يعد بالرجاء املادي 

و اليجلب سوي الهزال 
الروحل األليم .

عواقب  بني  .....من  عواقب  أيضا  للطمع   +
 , الكفايه  القدره علي متميز  إنه يدمر  الطمع 

إنه يشوش,
علي تفكيرنا للدرجه التي يصبح فيها ما هو 
املقدره  يتلف  الطمع  ألن   , كافيا  ليس  كاف 

علي 
معرفه حد الكفايه , فما هو كاف ليس بكاف 
, و كلما حصلت علي املزيد , رغبت في املزيد .

ليس املال و ال املمتلكات خطيه , و ليس هناك 
عالقه مباشره بني الثروه و الطمع, و قد يكون 
شئ  فكل   . طمعا  األكثر  هو  دخال  األقل 

متوقف علي موقفك من احلياه .
كأسلوب  التذمر  يختارون  الذين  أخيرا   +
حلياتهم سوف يقضون حياتهم في القفر , و 

الطمع جزء 
لتغيير  إستعداد  علي  أنا  فهل   , التذمر  من 

فكري و موقفي بشأن الطمع في حياتي ؟ 
صاله.

أجل  من  الشكر  لك  أقدم  أن  أريد   , رب  يا   «
تعاملك مع قلبي , علمني أن أحبك فوق كل 

شئ ,
في  الكل  أنت  تصبح  أن  ساعدني  و  علمني 
الكل , و لتكن كل األشياء األخري في مكانها 

الطبيعي
إلي  الطمع  موقف  عن  أتخلي  أن  و   , دائما 

موقف القناعه .
و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني.

اإلجتاهات اإلنسانيه

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

ذهب مع الريح
من وحى خيال الكاتب : - 

أنام و أصحو و أمتنى بأحالم                           أعيش باملاضى بأحلى أيام
 فأحالمى و أيامى رحلت                               و حاضرى األن سحاب و غمام

أذكر املاضى و حلو زمانه                             ذهب عنى بصمت دون كالم
تركتنى سريعا دون وداع                               و غابت عنى سنوات و أعوام

طارت عنى بجناحبها                                   أخذتها الرياح و اختفت كاحلمام
اعود بذاكرتى للوراء فال                              اجد سوى أطالل و بقابا أحالم 

عقلى و فكرى مؤرقا ساهرا                          بالليل و الكل نيام
أجد بالذكرى احلاملة                                   شباب و فتوة و صحة متام

تتحرك أصابعى متخيال                               الكتابة و امساكى بالقلم
انه وقتى و زمنى و هوايتى                           مهما كان شعورى باأللم

شاخت يدى و ذبلت                                    أوراقى و لم يبقى سوى العدم
سرقت منى أيامى و عمرى                           و بلغت نهايتى و عجزى
أين شبابى و حماسى ؟؟                               أين أمجادى و فخرى ؟؟

بقى لى احلاضر و أيامه                              و أحن للزمن املاضى اجلميل
تعلقت به واهما                                       كقبض اليد باملاء العليل

هذه أيامى أمامى                                     تذريها الرياح و ترحل
عمر محدود لكل انسان                              و أيام معدودة ال تؤجل

كن مستعدا و ساهرا                                 أمينا فاملوت هو ربح و أمل
وعده أكيد بالفردوس                                للذين يظهرون  االميان بالعمل

بقى لى احلاضر و أيامه                              و أحن للزمن املاضى اجلميل
تعلقت به واهما                                       كقبض اليد باملاء العليل

هذه أيامى أمامى                                      تذريها الرياح و ترحل
عمر محدود لكل انسان                              و أيام  معدودة ال تؤجل
كن مستعدا و ساهرا                                 أمينا فاملوت ربح و أمل

وعده أكيد بالفردوس                                للذين يظهرون االميان بالعمل 

 جورج توفيق

يــونـان واملسيــــح # ٣
بقلم : د. رءوف إدوارد

األصحاح الثاني : مزمور يونان وصالته من جوف احلوت الي اهلل .
 هو رمز واشارة الي حوار دار بني ابن اهلل الذي جتسد وشابهنا في كل شئ - ما خال اخلطية وحدها - 
وحمل خطايانا علي خشبة الصليب . حوار مع اآلب لم نسمع منه إال القليل في كلمات املسيح 

علي الصليب .
هذا احلوار تنبأ عنه أيضا داود في املزمور قائال علي لسان املسيح بالنبوة » استجب لي يا إلهي 
عاجال فقد فنيت روحي«. و معناها : لقد جزت املوت من أجل االنسان لكي يحصل هو علي البراءة 
في عينيك . فاآلن استجب أيها اآلب وأقبل اإلنسان ثانية إليك ألني أكملت هذا العمل من أجله 

» قد ُأكمل ». 
 و ها هو يونان بالنبوءة يَسمع استجابة اهلل وينظر خالص االنسان » أعود أنظر الي هيكل قدسك 
“.  و التي تعني عودة باالنسان الي حضن اآلب في شخص يسوع املسيح االبن القائم من املوت 

والصاعد الي السماء والذي كان يونان مثاال له. 
 من أجل هذا نذكر صالة يونان الي اهلل من جوف احلوت في يوم اجلمعة العظيمة كمثال للسيد 

املسيح علي  الصليب في حواره مع اآلب من أجلنا .  ) يتبع (

حتول عن موقف التذمر ...إلي موقف الشكر

خواطر مسافر 
إلي النور  

)١8 (

األساسية.  الروحية  الوسائط  من  الصوم 
فلماذا؟

ألنه أواًل يفيد في ضبط النفس.
من حيث أن الصائم مينع نفسه عن تناول الطعام والشراب 
بصفة عامة خالل فترة االنقطاع. ومينع نفسه عن كل ما 
حياته عنصر  يدخل في  وهكذا  احليواني.  بالدسم  يتعلق 
ذلك.  وينفذ  )ال(،  كلمة  لنفسه  يقول  أن  يستطيع  املنع. 
وكما مينع جسده عن الطعام والشراب، يتدرج حتى مينع 

نفسه عن كثير من األخطاء.
عنصر املنع هذا، وضعه اهلل منذ البدء.

وذلك حينما أمر أبوينا األولني آدم وحواء أن ميتنعا عن األكل من شجرة معرفة اخلير والشر. فوضع 
بذلك مبدأ ضبط النفس من أول تاريخ البشرية. لكي ندركتماًما أن احلرية ليس معناها التسيب. 
فعلى الرغم من أن اهلل كان كرميًا جًدا مع آدم وحواء، وصرح لهما أن يأكال »من كل شجر اجلنة«، 

إال أنه وضع ضابًطا هو املنع من شجرة واحدة )تك 2: 16، 17( )تك 3: 3(.
في  تسيبه  عن  التعبير  في  احلكيم  قالها سليمان  التي  العبارة  متاًما خطورة  ندرك  هنا  لعلنا 
املتعة، إذ قال »ومهما اشتهته عينا لم أمنعه عنهما« )جا 2: 10(. فلما وصل إلى هذا الوضع، 
تطور حتى أخطأ وفقد حكمته. » ولم يكن قلبه كاماًل مع الرب إلهه كقلب داود أبيه« )1مل 11: 

4(. وعصفت به الشهوات الكثيرة.

البابا شنودة.. فوائد الصوم
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عروس هندية تصّور زوجها 
وهو يغرق في شهر العسل

الهندية،  العروس  انتابت  كبيرة  صدمة 
بالتقاط  انشغالها  أثناء  شهيد،  ميرا 
حوض  في  أمامها  غرق  الذي  لزوجها،  صور 
العسل.  شهر  من  يوم  آخر  في  السباحة 
الصور  من  مجموعة  ميرا  التقطت  فقد 
املأساوية لزوجها محمد ماجد مالك، دون أن 

تدرك أنه يصارع املوت.
إنه  لها  قال  زوجها  بأن  العروس  وأفادت   
ميكنه  كان  إذا  ما  فسألته  السباحة،  يريد 
معا،  عطلة  أول  في  فعال  مثلما  السباحة 
مضيفة أن محمد قفز إلى حوض السباحة 
كبيرة  صعوبة  واجه  أنه  إال  خلفية  قفزة 
في التنفس بعد نزوله إلى عمق املاء، فيما 

انشغلت ميرا بالتقاط صور له.
 وقالت ميرا:« كنت أرى يديه تذهبان صعودا 
في  السباحة  حوض  إلى  فقفزت  وهبوطا، 
محاولة إلنقاذه لكنني فشلت، ثم صرخت 

طلبا للمساعدة، لكن اآلوان كان قد فات.
 وصرح الطبيب الشرعي، إيان الكمثري، بأن 
ميرا ال تعرف السباحة لكنها خاطرت بكل 
من  أنه  مضيفا  إلنقاذه،  محاولة  في  شيء 
بالكاميرا  وفاته  سجلت  أنها  جدا  املؤسف 

دون أن تدرك ذلك.

»ديناصور« يُغلق طريقا في إحدى 
اجلزر البريطانية

وقع حادث غريب في جزيرة وايت البريطانية 
الهوية  مجهولو  أشخاص  سرق  حيث 
القرون  ثالثي  لديناصور  ضخما  مجسما 
من محل جتاري واقع في متحف املتحجرات 

احمللي وسدوا به أحد الشوارع.
سرق  قد  جدا  الثقيل  اجملسم  هذا  وكان   
مشاهد  السترجاع  مكرسة  حديقة  من 
اجليولوجية  العصور  أحد  اجلوراسي،  العصر 
الديناصور  خاللها  عاش  التي  السحيقة 

املنقرض حاليا.
قد  سيمبسون  مارتني  صاحبه  وكان 
محله  أمام  املكان  لزخرفة  استخدمه 
التجاري. وقال سيمبسون إنه ال يستطيع أن 
يتصور كيف دارت في خلد هؤالء األشخاص 
فكرة انتزاع هذا الديناصور من موقعه ذاك. 
وأضاف قائال إنهم، كما يتهيأ له، كانوا في 

حالة سكر.
فريق  الستدعاء  احملل  صاحب  اضطر  وقد   
وتعتبر  مكانه.  إلى  اجملسم  إلعادة  إنقاذ 
أكبر  تريسيراتوبس  نوع  من  الديناصورات 
عدد  وبلغ  العاشبة،  القرناء  الديناصورات 

أنواعها 16 نوعا

اخلطوط اجلوية اإلماراتية 
تطلق »أطول رحلة في 

العالم بدون توقف«

اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرة  نفذت 
ما    A380 إيرباص   طراز  من  اإلماراتية 
جتارية  جوية«  رحلة  »أطول  أن  يُعتقد 
فقد  توقف.  دون  من  املسافة،  حيث  من 
مسافة  رحلتها  خالل  الطائرة  قطعت 
هبطت  عندما  كيلومتر،   14200 نحو 
في مطار أوكالند في نيوزيلندا، ثم غادرت 
الرحلة  واستغرقت  دبي،  إمارة  إلى  عائدة 

17 ساعة و15 دقيقة
التي  سيدني«   – »داالس  رحلة  وكانت   
األسترالية  كانتاس  شركة  بها  قامت 
هي األطول سابقا، حيث قطعت الطائرة 
كيلومتر،   13800 مسافة  خاللها 
واستغرقت رحلتها حوالي 16 ساعة و55 

دقيقة
رقم  يصمد  أن  املتوقع  من  وليس  هذا   
أوكالند األخيرة طويال، نظرا  دبي -  رحلة 
اإلماراتية  اجلوية  اخلطوط  الستعداد 
بنما في وقت  إلى  دبي  إطالق رحالت من 
تستغرق  سوف  احلالي،  الشهر  من  الحق 

17 ساعة و35 دقيقة.

الواليات املتحدة تفتتح اغلي محطة مترو في العالم

افتتحت في مدينة نيويورك أغلى محطة مترو في العالم. وقد استمر بناء هذه احملطة التي 
تقع بالقرب من مركز التجارة العاملية في منطقة مانهاتن السفلى 12 سنة بدال من الـ5 

سنوات املقررة، وبلغت كلفة انشائها 4 مليارات دوالر
هذه  انفاق  بسبب  املواطنني  جانب  من  انتقاد  موضع  افتتاحها  منذ  احملطة  هذه  اصبحت 
املعماريون يقولون  الواضحة.  املعمارية غير  دون مبرر وهندستها  الكبيرة عليها من  املبالغ 
ان سقف احملطة يعبر عن جناح طير كبير، في حني يعتبر املواطنون انه يشبه هيكل حيوان 

اسطوري يخيف املارة.
 وتربط هذه احملطة 11 خطا لقطارات األنفاق ومحطة لقطارات الضواحي ومرفأ بيتري بارك 

للعّبارات

دببة  من  زوجني  الصينية،  السلطات  أهدت 
الباندا لكوريا اجلنوبية، وفاء بوعد سابق كان قد 
أثناء  بينغ،  جني  شني  الصيني،  الرئيس  قطعه 

زيارته لسيول في 2014.
الدولي،  انتشون  مطار  إلى  الباندا،  زوجا  ووصل 
سنشوان  مقاطعة  من  قادمني  سيول،  غربي 
املهددة  الباندا  دببة  من  يتبق  ولم  الصينية. 
من  فقط  حيوان  ألفي  نحو  سوى  باالنقراض 
 14 في  إال  اليوم  توجد  وال  العالم،  أنحاء  كافة 
دولة، بعد حصول كوريا اجلنوبية على اثنني منها

فرضت السلطات مبدينة مومباي الهندية، 
حظرا على التقاط الصور الذاتية، املعروفة 
باسم »سيلفي«، وذلك بعد أن تسببت في 
مقتل 19 شخصا بجميع أنحاء البالد. كما 
مينع  منطقة   16 املدينة  سلطات  حددت 
منها  حرصا  الذاتية،  الصور  التقاط  فيها 
على حياة املواطنني. وقامت شرطة املدينة 
والقواعد  القيود  من  مجموعة  بتحديد 
التي يجب على »عشاق السيلفي« االلتزام 
وصفت  التي  املناطق  في  خصوصا  بها، 
وحتديدا في  السواحل،  غرار  باخلطيرة، على 
املناطق التي ال توجد بها أي حواجز، مؤكدة 
سيعرض  القواعد  هذه  سيخالف  من  أن 

نفسه لغرامة تبلغ 1200 روبية.
 وشهدت الهند أكبر عدد من الضحايا الذين فقدوا أرواحهم خالل التقاطهم لصور سيلفي 

في وضعيات خطيرة، وبلغ عددهم 19 شخصا من بني 49 حول العالم منذ عام 2014.

خط مترو أنفاق جديد في لندن باسم امللكة إليزابيث
مشروع  أكبر  هو  لندن،  في  احلديدية  للسكك  جديدا  مشروعا  أن  لندن  بلدية  رئيس  أعلن 

للبنية التحتية في أوروبا يربط شرقي لندن وغربها، سيحمل اسم امللكة إليزابيث الثانية.
حاليا  -ويعرف  أميركي(  دوالر  مليار   21( إسترليني  جنيه  مليار   15 يتكلف  الذي  واملشروع 
باسم )كروسريل(- سيطلق عليه اسم )إليزابيث الين( تكرميا للملكة التي تبلغ من العمر 

89 عاما عند بدء تشغيله في 2018.
 وجاء اإلعالن أثناء تفقد امللكة إحدى احملطات ولقائها مع العاملني املشاركني بعملية احلفر 
الذي سيمر أسفل وسط  42 كيلومترا للخط اجلديد  يبلغ طولها  التي  الضخمة لألنفاق 

لندن.
ثاني  الين(  )إليزابيث  خط  وسيكون  لندن  أنفاق  مترو  تستقل  ملكة  أول  إليزابيث  وكانت   
25 عاما  لألنفاق مبناسبة مرور  )جوبليالين(  وأطلق اسمها على خط  خط يحمل اسمها. 
على توليها العرش في 1977. ولدى افتتاح اخلط اجلديد سيربط مطار هيثرو باحلي التجاري 
الرئيس في لندن وبلدية لندن وكناري وارف عبر 24 رحلة قطار في الساعة في كال االجتاهني.

دببة »الباندا« تتحرك ديبلوماسيا في كوريا اجلنوبية

النساء أفقر من الرجال.. مومباي حتظر صور السيلفي
بعد سن التقاعد

كشفت دراسة حديثة أن النساء هن لعدة 
أسباب أكثر من الرجال تعرضا للوقوع في 

براثن الفقر خالل فترة التقاعد.
 وأشار الباحثون إلى أن النساء هن بنسبة 
%80 عرضة للوقوع في الفقر ألنهن يكّن 
وألنهن  الرجال  من  أقل  أمواال  جنني  قد 
أخذن عطالت أطول لرعاية عائالتهن وألن 

النساء عادة ما يكّن أطول عمرا.
 وقالت دايان أوكلي وهي إحدى الباحثات 
واملديرة التنفيذية ملركز نير لألبحاث الذي 
هو مؤسسة ال تهدف إلى الربح في بيان 
إن » النساء محرومات من الناحية املالية 
ألنهن يحصلن على أموال أقل مما يحصل 
سنوات  يقتطعن  ما  وعادة  الرجال  عليه 
عائالتهن،  لرعاية  املهنية  حياتهن  من 
وهذان عامالن يقلصان من قدرتهن على 

االستعداد للتقاعد كما يجب«.
ألمن  الوطني  املعهد  تقرير  وأوضح   
الواتي  أجور  أن  واشنطن  في  التقاعد 
هي  أكثر  أو  عاما   65 العمر  من  يبلغن 
25 في املئة من أجور الرجال  أقل بنسبة 
في املرحلة العمرية ذاتها، فيما يزيد دخل 
 %  44 بنسبة  النساء  دخل  عن  الرجال 

بحلول سن الثمانني فما فوق.
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Animal Facts “Lions”

•	 Lions	 are	 the	 second	 largest	 big	 cat	
species	in	the	world	(behind	tigers).

•	 The	 average	 male	 lion	 weighs	 around	
180	kg	(400	lb)	while	the	average	female	
lion	weighs	around	130	kg	(290	lb).

•	 The	heaviest	lion	on	record	weighed	an	
amazing	375	kg	(826	lb).

•	 Lions	can	reach	speeds	of	up	to	81	kph	
(50	mph)	but	only	in	short	bursts	because	of	a	lack	of	stamina.

•	 The	roar	of	a	lion	can	be	heard	from	8	kilometers	(5.0	miles)	away.
•	 Most	lions	found	in	the	wild	live	in	southern	and	eastern	parts	of	Africa.
•	 Lions	are	very	social	compared	to	other	cat	species,	often	living	in	prides	

that	feature	females,	offspring	and	a	few	adult	males.
•	 Male	lions	are	easy	to	recognize	thanks	to	their	distinctive	manes.	Males	

with	darker	manes	are	more	likely	to	attract	female	lions	(lionesses).
•	 Lions	 are	 the	 national	 animal	 of	Albania,	 Belgium,	 Bulgaria,	 England,	

Ethiopia,	Luxembourg,	the	Netherlands	and	Singapore.
•	 Lions	in	the	wild	live	for	around	12	years.
•	 When	 lions	breed	with	 tigers	 the	resulting	hybrids	are	known	as	 ligers	

and	tigons.	There	are	also	 lion	and	leopard	hybrids	known	as	leopons	
and	lion	and	jaguar	hybrids	known	as	jaglions.

Happy 
Birthday 
George

Happy Birthday 
Erin

R I D D L E  T I M E
- R1: You do not want to have it, 
But when you do have it, 
You do not want to lose it.  What is it?
- R2: I am only useful When I am full, 
Yet I am always Full of holes. What am I?
- R3: I am always hungry, I must always be fed,
The finger I lick, Will soon turn red.

By: Philo Girgis

To be continued..

“She	died	in	the	land	of	Canaan,	and	I	
buried	her	there,	beside	the	road	to	Eph-
rath	(The	little	town	that	became	known	
as	Bethlehem.	That	 little	 town	 is	going	
to	 become	 very	 famous	 one	 day!	 You	
might	have	even	heard	of	it	already!).
Now,	Jacob	could	barely	see	the	shapes	
of	two	boys	standing	there.
“Joseph,”	 Jacob	 said,	 pointing	 to	 the	
two	shapes,	“Who	are	these	boys?”
“They	are	my	sons!”	Joseph	said,	“The	
sons	God	has	blessed	me	with	here	in	
the	land	of	Egypt.”
Then	 Jacob	 said,	 “Bring	 them	here	 so	
that	I	may	bless	them.”
Joseph	brought	his	sons	to	their	grand-
father,	 and	 Jacob	 wrapped	 his	 arms	
around	them	and	hugged	them	as	hard	
as	he	could.	His	eyes	filled	with	tears.
“Joseph,	 many,	 many	 years	 ago	 your	
brothers	 told	 me	 that	 you	 had	 been	
killed	by	a	wild	animal.		I	thought	that	I	
would	never	see	you	again	–
–	and	now	here	you	are!
“God	has	truly	blessed	me!
“And	 now	 God	 has	 blessed	 me	 even	
more	 –	God	has	 let	me	 see	 your	 chil-
dren!”
Joseph	bowed	to	the	ground	before	his	
father.	And	 then	 he	 had	 his	 two	 sons	
kneel	at	the	foot	of	Jacob’s	bed	so	Ja-
cob	could	bless	them.
A	Word	or	Two	About
Blessing
Now,	 in	 the	 time	 of	 Jacob,	 a	 father’s	
blessing	 was	 a	 special	 and	 important	
thing.
When	a	father	blessed	his	children,	he	
was	saying,	“God	is	with	us!”
He	 was	 saying,	 “We	 are	 a	 family	 that	
lives	under	God’s	care	and	protection.”
He	 knew	 that	 all	 the	 good	 things	 they	
had	were	 blessings	 from	God.	And	 so	
he	tried	his	best	 to	keep	his	 family	 fol-

lowing	God’s	way.	He	knew	 that	 if	you	
try	to	go	your	own	way,	and	walk	away	
from	 God,	 you	 walk	 away	 from	 God’s	
blessings	too.
And	 the	 wonderful	 thing	 is	 that	 God	
wants	to	bless	us!	It’s	just	who	God	is!
All	of	life	is	a	blessing	from	God!
There!	That	breath	you	 just	 took	 -	 you	
did	 take	 a	 breath,	 didn’t	 you?!	 -	 that	
breath	was	a	blessing	from	God!
All	you	have	to	do	is	look	around	at	all	
the	good	things	God	has	made	for	us	to	
see	that	all	of	that	is	true!
Well,	 just	 think	 of	 it.	 God	 could	 have	
given	us	crackers	and	water	to	eat,	and	
called	it	good.	But	no!	God	gives	us	ba-
nanas	and	grapes	and	figs	and	pineap-
ples,	 carrots	 and	 broccoli	 and	 spinach	
–	chocolate!	And	ice	cream	and	cookies	
and	a	million	other	good	things	to	eat!
God	could	have	made	a	flower	or	 two,	
maybe	 a	 dandelion	 and	 a	 skunk	 cab-
bage,	 and	 called	 it	 good.	But	 no!	God	
made	roses	and	daffodils	and	shooting	
stars	and	columbine	and	a	thousand	dif-
ferent	kinds	of	flowers	–	and	he	scatters	
them	everywhere!
God	could	have	put	a	 few	stars	 in	 the	
sky	 and	 called	 it	 good.	That	would	 be	
nice.	 But	 no!	 God	 put	 BILLIONS	 and	
BILLIONS	of	stars	in	the	sky	for	us!
That’s	how	much	God	wants	to	bless	us!
So	some	time	just	go	outside	and	look	
at	 all	 that	God	has	made	 for	 us....	 the	
trees	and	flowers,	 the	big	puffy	 clouds	
in	 the	 sky...	 and	 the	 sun	 that	 comes	
up	every	morning	to	warm	us	and	give	
us	 light!	When	you	see	all	 those	good	
things	 God	 has	 given	 us,	 be	 happy!	
That’s	why	God	has	made	them	for	you!	
God’s	blessings	are	God’s	love!	
And	you	know	what?
YOU	are	a	blessing	from	God!	You	are	
a	blessing	even	more	amazing	than	all	
the	stars	in	the	sky!	It’s	true!	The	stars	
are	all	cool	and	all,	but	can	 they	show	
God’s	love	the	way	you	can?	
Can	they	make	someone	smile	like	you	
can?

)Genesis 47:13-26)

The answer of the riddles:
A mushroom
Tomorrow
When he’s trapped in quicksand.
Solved by: Peter, Michael, 
                   Maria , and Marina Elarif
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Now,	 one	 can	 argue	 that	
they	actually	do	not	have	the	
time	 to	 enjoy	 themselves;	
eight	 hours	 at	 school	 or	
work,	 eight	 hours	 to	 finish	
work	at	home,	eight	hours	to	
sleep…	Can	we	rewind	for	a	
second?	 How	 many	 people	
realistically	 take	 eight	 hours	
to	 do	 homework?	 Oh	 no,	
no,	 no,	 it’s	 not	 all	 homework,	 there’s	 more,	
one	can	argue	that	 they	have	extracurricular	
activities,	maybe	a	part	time	job,	eating	takes	
time	 and	 so	 does	 transportation.	 I	 agree,	 it	
makes	sense.	But	how	much	 time	does	one	
spend	 on	 their	 phone?	Watching	 television?	
Texting?	 Mindlessly	 scrolling	 through	 social	
media?	 These	 statements	 must	 be	 familiar	
to	 everyone,	 especially	 to	 all	 the	 teenagers	
whose	 parents	 are	 constantly	 blaming	
technology	for	the	fall	of	this	generation.	And	
I	hate	to	say	this,	but	although	we	have	such	
busy	schedules,	we	make	the	time	to	socialize	
and	 to	 watch	Netflix	 and	 to	 stalk	 people	 on	
Instagram.	 We	 make	 this	 time	 because	 we	
enjoy	what	we	are	doing.	Now	why	can’t	we	
make	 time	 for	 other	 things	 that	 legitimately	
make	us	happy?
Since	we	are	on	the	topic	of	technology,	I’ve	
only	recently	noticed	how	much	spending	time	

on	the	Internet	is	actually	
creating	 more	 stress	 in	
our	 lives.	 Think	 about	 it.	
Don’t	 you	wish	you	were	
having	 as	 much	 fun	 as	
the	 last	guy	 that	updated	
their	 Snapchat	 story?	
Don’t	 you	 wish	 you	 had	
as	many	friends	as	the	girl	
that	 just	posted	a	picture	

on	Instagram?	Don’t	you	wish	you	were	on	a	
fancy	vacation	like	that	couple	on	Facebook?	
It’s	 extremely	 stressful,	 always	 wishing	 you	
were	as	popular,	as	rich,	as	fun	as	someone	
else.	 Honestly,	 in	most	 cases,	 those	 people	
aren’t	even	enjoying	themselves.	They’re	just	
kind	 of	 in	 the	 same	 place…	 but	 in	 different	
worlds.
I’ve	 been	 in	 situations	where	 I	was	 out	with	
friends,	 but	 everyone	 was	 on	 their	 phones,	
texting	 other	 people.	 Then	 once	 in	 a	 while	
someone	 would	 want	 to	 show	 off	 so	 they’d	
say	“pretend	you’re	having	fun”,	take	a	selfie,	
and	 then	 proceed	 to	 ignore	 everyone	 else.	
Pretty	depressing	don’t	you	think?	Well	that’s	
the	idea	of	social	media,	to	make	it	seem	like	
you’re	 having	more	 fun	 than	 everyone	 else.	
No	one	is	every	truly	satisfied.	It’s	just	one	big	
circle	of	jealousy.

To	be	continued...

23

I asked everyday for Him 
to take me away, I knew 
I wasn’t meant to live in 
this place. The hatred, the 
lies, all this resentment, 
so much despise. Were 
people just slowly turn-

ing into this? Broken, bitter, no it didn’t fit. 
There had to be something, or someone do-
ing this, dragging down our thoughts into 
darkness. There was a reason for all this... 
this evil, someone had a plan to take down 
all of man, but why? Who would be this 
sinister, a master of hatred, or a prisoner. 
A prisoner deprived of light, deprived of 
hope, deprived of anything innately good. 
Deprived of love. Deciding then that no 
person should get what they didn’t receive, 
corrupting this world so that no one could 
see where happiness truly leads. Nothing 
here can satisfy what we need, true, uncon-
ditional love, it can’t be found anywhere 
near. 
We have been tricked to believe that suc-
cess and money; power, can replace our 
human desire, our longing for God. We be-
lieve that this will fill our hearts, but this is 
never the case, we will keep wanting more 
and more because nothing but God can fill 
this place in us. This love cannot be found 
on earth and certainly nothing created by 
man. This is why we were not created to 
live here because of our desire of a greater 
love. A love truly beautiful, unifying, and 
just. Don’t let the corruption blind you, put 
it all behind you and start seeing through 
the light of Christ, the light that will lead us 
all to happiness, an eternity with our Lord.
  ~ Child of God 

A letter from 
a Child of God

Mary FaragOn	 Tuesday	 March	 1st,	 2016,	 The	
Honourable	 Rona	 Ambrose,	 Leader	 of	 the	
Official	 Opposition	 and	 Interim	 Leader	 of	
the	 Conservative	 Party	 of	 Canada	 held	 a	
media	 round	 table	 in	 the	Markham	 office	 of	
Bob	 Saroya,	 M.P.	 of	 Markham-Unionville,	
with	 local	 and	 ethnic	 media	 outlets.	 Other	
distinguished	guest’s	 in	 attendance	 included	
the	Honourable	Peter	Kent,	M.P.	of	Thornhill,	
and	The	Honourable	Victor	Oh,	Senator	from	
Ontario.			
Of	 many	 things	 discussed,	 Ms.	 Ambrose	
highlighted	 the	 priorities	 and	 stance	 of	 the	
Official	 Opposition	 on	 topics	 such	 as	 jobs,	
the	 economy,	 the	 upcoming	 federal	 budget,	
immigration	 and	 Canada’s	 role	 in	 the	 fight	
against	 ISIL.	 Ms.	 Ambrose	 highlighted	 the	
concern	 that	 the	 upcoming	 Liberal	 budget	
will	far	exceed	their	election	promise	of	a	$10	
billion	deficit,	with	no	plans	for	balancing	the	
budget	 in	 the	near	 future.	She	also	stressed	
the	 party’s	 disappointment	 in	 regards	 to	
withdrawing	Canadian	CF-18’s	from	the	fight	
against	ISIL.

Mr.	 Saroya	 spoke	 on	 the	 introduction	 of	 bill	
C-6,	which	would	 return	 to	 individuals	 found	
guilty	 of	 terrorist	 activities	 their	 Canadian	
citizenship,	 and	 vowed	 that	 his	 party,	 the	
Conservative	 Party	 of	 Canada,	 will	 stand	
up	and	fight	for	the	safety	and	security	of	all	
Canadians.
Members	 of	 the	 media,	 who	 were	 in	
attendance,	 engaged	 in	 conversations	 with	
the	officials	and	were	appreciative	of	the	open	
dialogue	now	established.		
For	more	information	and	direct	quotes	please	
refer	to:	
http://www.markhamreview.com/Rona-
Ambrose-holds-roundtable-with-members-of-
ethnic-and-local-press

Hon. Rona Ambrose in Markham

By: Theodora Girgis

The Quest for Peace )Pt III( The Story of Shrek the Sheep
The story’s about the sheep but the message is about me and you and the unnecessary 
burdens that so many of us carry.  May this story be a reminder that we don’t need to 
carry them any more.  Enjoy!
This is Shrek the sheep. He became famous several years ago when he was found after 
hiding out in caves for six years. Of course, during this time his fleece grew without 
anyone there to shorn )shave) it.
When he was finally found and shaved, his fleece weighed an amazing sixty pounds. 
Most sheep have a fleece weighing just under ten pounds, with the exception usually 
reaching fifteen pounds, maximum. For six years, Shrek carried six times the regular 
weight of his fleece. Simply because he was away from his shepherd.
This reminds me of John 10 when Jesus compares Himself to a shepherd, and His 
followers are His sheep. Maybe it’s a stretch, but I think Shrek is much like a person 
who knows Jesus Christ but has wandered. If we avoid Christ’s constant refining of 
our character, we’re going to accumulate extra weight in this world—a weight we 
don’t have to bear.
When Shrek was found, a professional sheep shearer took care of Shrek’s fleece in 
twenty-eight minutes. Shrek’s sixty pound fleece was finally removed. All it took was 
coming home to his shepherd.
I believe Christ can lift the burdens we carry, if only we stop hiding. He can shave off 
our ‘fleece’—that is, our self-imposed burdens brought about by wandering from our 
Good Shepherd.
“Come to Me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take My 
yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, and you will 
find rest for your souls. For My yoke is easy and my burden is light.”
Matthew 11:28-30
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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 random 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 pre-
vailing, of cancers being cured, of countries 
supporting others, of people going into re-
hab and feeling better, and so forth.
But we don’t hear about them often...and 
remember that the news picks and chooses 
what news they actually tell us. For exam-
ple, turn on the TV news. You will hear trag-
edy 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 example, a 
story on the news might tell you that a new 
study found that 90% of flu-shots are not ef-
fective.
But really...where did this come from? One 
study? One study IS NOT enough to sup-
port not taking a flu shot. One study pre-
sented on the news is not enough research 
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 complications 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 consumer 
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 individual. 
And remember the good things that happen 
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 kindness 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’!)

Democracy may not be perfect but it is 
the preferred form of government for most 
people in the free world. It allows all of 
us the opportunity to decide on who rep-
resents us in government. This is impor-
tant because our elected representatives 
make decisions that ultimately affect our 
families in some form or another. The de-
cision on who to vote for is a serious one 
as the business of governing is and should 
be serious. Canadians expect their elected 
officials to make decisions that are in the 
best interest of the public good and every 
elected official has a fiduciary responsibil-
ity to ensure that the voices of their constit-
uents guides them in their actions. Balanc-
ing political party allegiance and personal 
convictions with community needs can be 
difficult at times but one must never forget 
that the community put them in that leader-
ship role. 
Governing parties must look beyond their 
political base given that they are vested 
with the privilege of governing for all of 
the people and not just for those who voted 
for them. The current federal Liberal gov-
ernment garnered 39% of the vote in the 
latest federal election. A clear majority of 
61% of Canadians chose to be governed 
differently. There are many elements of 
the Liberal election platform that give rise 
to pause for concern and the government 
would do well to listen to the majority. 
The previous Conservative government 
had indeed made some difficult decisions 
knowing very well the potential political 
cost. A good example of this is the firm 
and principled stewardship of the Cana-
dian economy at a time when the global 
economy was in a downward spiral. The 
government focused on a Deficit Reduc-

tion Action Plan that reviewed how tax-
payer dollars were being spent - depart-
ment by department. Combined with a 
comprehensive international trade agenda, 
this resulted in a balanced federal budget. 
Cutting excess in government was not 
well received by some; but was necessary. 
Leadership after all is having the convic-
tion to make tough decisions at times and it 
is a reasonable expectation that Canadians 
have of their government.
Where are we at just four months into a 
new Liberal government’s mandate? Their 
inherited surplus budget has ballooned to a 
$20 or even $30 billion dollar deficit. The 
government has stepped away from our al-
lies at a time when there is call for unity 
and purpose in the fight against terror and 
ISIL. It is poised to forge forward with 
many more campaign promises including 
how we vote for our Members of Parlia-
ment without a national referendum on the 
issue. 
Sadly all indications to date in the infancy 
of this new government suggest that cam-
paign promises trump all other reasoning. 
Moreover their campaign strategy to tap 
into people’s emotions to gain power ap-
pears to have morphed into a governing 
strategy. Demagoguery is defined as an ap-
peal to people that plays on their emotions 
and prejudices rather than on their rational 
side. The Liberal government may well 
find that this approach is at odds with the 
majority Canadians.
Costas Menegakis is the former Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship and Immigration and small busi-
ness owner. He resides in Richmond Hill, 
Ontario and can be contacted at costas@
aorconservative.ca. 

The Politics of Governing
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

Remember the GOOD stuff 
in the world!

By:


