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ESTHER O. ABRAHAM 
BARRISTER, SOLICITOR 

& NOTARY PUBLIC 
(Formerly Esther O. Obembe Law Office Management remains the same) 

*FAMILY LAW  *REAL ESTATE 
*IMMMIGRATION 

*LAW CRIMINAL LAW 
*WILLS & ESTATES 

Esther O. Abraham 
110A-377 Burnamthorpe Road E 
Mississauga, ON L5A 3Y1 
TEL: (905) 270-3755 
FAX: (905) 270-3844 
Email: esther@dlaw.ca

 Prom 
 Weddings 
 Birthdays 
 Night Out 
 Bachelor's Party 
 Corporate Events 
 Airport Transportation 
 Drive around the City 
 Niagara and Wine Tours 

Our Fleet 

10 Passenger town car 
14 Passenger SUV 
20 Passenger Hummer 
24 Passenger limo bus 
40 Passenger limo bus 
50 Passenger limo bus 
 

/Arklimo

ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800
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االأيوبي و زيف التاريخ  
 ابرام مقار

الذي  وهو  الأيوبي«،  الدين  »�صالح  تويف   1193 عام  مار�س  يف 

القد�س  وحرر  الفرجنه،  حارب  الذي  »النا�صر«  باأنه  التاريخ  يزعم 

وال�صام  م�صر  �صملت  والتي  الأيوبية  الدولة  واأ�ص�س  ال�صليبيني  من 

واحلجاز، بل وي�صعه الكثريين ب�صبب ما كتبه التاريخ عنه يف مرتبُة 

الفنية امل�صرية رف�صت  الرقابة علي امل�صنفات  اأن  عالية جدًا، حتي 

فيلمًا �صينمائيًا للفنان الراحل »عالء ويل الدين« لنه حمل عنوان 

»الناظر �صالح الدين« ، قبل اأن يتم تغيريه لي�صبح اأ�صمه »الناظر«، 

فقط خ�صية اأن ُيعترب عبارة »الناظر �صالح الدين« تهكمًا علي لقب 

الدين  �صالح  اأن  واحلقيقة  »نبي«.  وكاأنه  الدين«،  �صالح  »النا�صر 

الأيوبي هو مثال حي علي اأكاذيب التاريخ وزيفه، فالتاريخ احلقيقي 

يقول اأن »الأيوبي«، - ع�صكريًا - وعقب اإنت�صاره يف موقعة حطني 

ولية  ت�صبح  ل  حتي  كاملة،  القد�س  لتحرير  جي�صه  ار�صال  رف�س 

خا�صعة ملا ي�صمي اخلالفة، وحتي ل يكون تابعًا لأحد. واأنه اأثناء ما 

كان الأيوبي يتفاو�س مع ال�صليبيني عرب اأخيه »العادل«، بينما كان 

ُير�صل ر�صائل مغايرة لذلك للخليفة وقتها. بل والأكرث من ذلك اأن 

بغر�س  الأوقات  من  وقت  يف  ال�صليبني  مع  حتالف  الدين«  »�صالح 

م�صاعدته يف مقاومة جي�س اخلليفة نف�صه.هذا علي ال�صعيد الع�صكري 

كان  الإجتماعي،  ال�صعيد  وعلي  ملوؤيديه،  �صادم  بالتاأكيد  والذي 

»اليوبي«، يعترب البالد التي يحكمها ملكًا له، يق�صمها علي اأقربائه 

، بل وورثها بعد موته، فاأعطي م�صر لولده العزيز ، ودم�صق لولده 

الدين«.  الظاهر ، واليمن لأخيه »ظهري  الدين ، وحلب لولده  نور 

من  عددًا  فهدم  امل�صرية،  الأثار  هدم  حماولت  باأب�صع  قام  كذلك 

ايل  القلعة  بحجارتها  وبني  اجليزة،  منطقة  يف  ال�صغرية  الأهرامات 

حملت اأ�صمه حتت �صفح املقطم. كما حرق الأيوبي كتب الفاطميني 

، وحرق مكتبة »دار احلكمة«، والتي 

كانت اأعظم مكتبة وقتها ملا حتويه من 

واإمعانًا  الهامة.  وخمطوطات  وثائق 

قيمتها  القاهرة  اأفقد  الإذلل،  يف 

وجعلها   ، للحكم  كمركز  ومكانتها 

به،  واجلمهور  العامة  ل�صكن  مبتذلة 

حارات  جمرد  اإيل  القاهرة  وحوٌل 

الق�صور  علي  يده  وو�صع  بها.  الفو�صي  وعمت  واأزقة  وم�صالك 

فاأ�صكن ببع�صها ذويه واأمرائه، وهدم البع�س الأخر بعد اأن اأ�صتويل 

ما  علي  اأ�صتويل  كما  ونفائ�س.  واموال  خزائن  من  بها  ما  كل  علي 

لع�صرات  بالأزهر  ال�صالة  ومنع  ف�صة،  من  بامل�صاجد  وما  بالأزهر 

الدين  »بهاء  خادمه  ليد  الأخطر  والأمور  احلكم  وترك  ال�صنني، 

قراقو�س«، وفقد العلم قيمته وعمت الفو�صي و الفقر بالبالد.

الهزائم  زمن  ففي  الزيف،  �صنعه  بطل  الأيوبي«  الدين  »�صالح 

للوجود  القدمية  اخلرافات  تلك  اأبطال  احلاملون  ي�صتعيد   ، وال�صعف 

بقوة عرب  الأكاذيب  ت�صود  ال�صدق،  قيمة  اأخري، وعند غياب  مرة 

كثريين،  غريه  مثل  »الأيوبي«  الب�صر.  ووجدان  التاريخ  �صفحات 

حلقات يف �صل�صلة طويلة من تاريخ مزيف. 
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علي جمعه لـ »جود نيوز«  :  جتديد اخلطاب الديني يتطلب مراجعة كتب التراث واألحاديث
جود نيوز : قال الدكتور “علي جمعه” ، 
مفتي الديار املصرية السابق ، أن احكام 
بعض  بحق  االخيرة  املصري  القضاء 
األطفال االقباط بالسجن بتهمة إزدراء 
األديان ، هي أحكام صادرة من القضاء 
املصري و ال يجوز التعليق عليها ، و انا 
كرجل دين أُفضل أن نفصل بني الدين 
و   ، القانون  و  القضاء  و  السياسية  و 
لكن هناك برملان مصري منتخب بإردة 
هناك قصور  ان  و جد  إذا  حرة  شعبية 
أن  و  االديان  إزدراء  قانون  في  إخالل  و 
القانون ال يؤدي الغرض منه و أنه يطبق 
القانون  بتعديل  فعليهم  االبرياء  علي 

كي يطبق بشكل كبير علي اجلناة .
وأضاف “جمعة”، في تصريحات خاصة 
 “ بالقاهرة،   “ نيوز  “جود  لــمراسل  
اخلطاب  اصالح  أن   ،“ ابراهيم  جرجس 
العربية  واملنطقة  مصر  في  الديني 
أصبح ضرورة ملحة في الوقت احلالي ، 
الفتاً إلي أنه منذ ظهور االسالم و حتي 
الف   200 و  مليون  حوالي  توجد  االن 
وقتها  لها  منهم  فتوي  وكل   ، فتوي 
في  مناسبه  كانت  و  ودورها  زمنها  و 
وقتها و عصرها ، و إذا بدأنا في إصالح 
كل  مراجعة  علينا  الديني  اخلطاب 
السير  و  التراث  كتب  و  الفتاوي  هذه 
ماهو  لنراي  و  مراجعتها  و  االحاديث  و 

متوافق مع العصر احلالي و أي الفتوي 
ونطورها  العصر   هذا  يحتاجها  التي 
الذي  حتي تتالئم مع متغيرات اجملتمع 

نعيشة.
وأكد جمعه ، أن الكثير يلقي مسؤلية 
 ، االزهر  علي  الديني   اخلطاب  اصالح 
قطاعات  أن  االمر  حقيقة  في  ولكن 
االهمال،  من  تعاني  مصر  في  كثيرة  
والتعليم األزهرى يعانى منذ عقود من 
املالية،  اجلوانب  تدنى  بسبب  االهمال  
فقد وصل األمر إلى أن أضطر املدرسون 

إلى االشتغال بأعمال أخرى.
ومن  األزهر  منتقدي  “جمعة”  ووصف   
واملثقفني،  الثقافة  مبعاداة  يتهمونه 
بأنهم أعداء للوطن، الفتاً إلي أن الكثير 
يعقدون  الشريف  االزهر  علماء  من 
اجملتمع  أطياف  اجتماعات مع مختلف 
املصري و يقوم باستشارتهم في امور 
عدة و في اوقات االزمات التي بها البالد. 
يعمل جاهد  أنه  علي  “جمعة”،  وشدد 
علي التواصل مع كافة اطياف اجملتمع 
املصري من مختلف اطيافه و توجهاته.
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وعلي مدينة »سان جورج« السالم !
ابرام مقار

رأى و رؤى

اقرأ يف هذا العدد ايضًا
لبحريي«  »إسالم  بسجن  احلكم 
عام .. واحلقوقيون يصفونه بالعودة 

لعصور الظالم... ص 11

سيكون   2016 العراق:  وزراء  رئيس 
يف  »داعش«  علي  نهائياً  القضاء  عام 

العراق ... ص 10

بوزير  يلتقي  املصري  الدفاع  وزير 
الدفاع الكندي مبقر القوات املسلحة 

بالقاهرة ...ص 9

أوباما: أصلي يف عيد امليالد من أجل 
املسيحيني املضطهدين ... ص12 

العمر   ُتقصر  »السياسة«   : دراسة 
.... ص 23

بعد أكل العيد ، أشعر بأمل يف بطين.. 
فماذا أفعل؟؟ ...ص 21

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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الضمير ... من املمكن تصنيفه ككلمة او فعل او اجتاه 
أخالقي دون وجوده كعضو مادي متجسد كاملخ مثال 
األول  آدم  منذ  فطره  هو  وإمنا  اإلنساني  الكيان  داخل 
وحتي اآلخير ... التخلو حضارة منه وال حدث تاريخي اال 
واعلي الضمير صوته وان كان في بعض العصور كان 
يُتهم بالزيف بل و يتم احلكم عليه أحياناً باألسكات 
احلياة  مسيرة  يعطل  أو  اآلخرين  اليزعج  حتي  األبدي 

األجتماعيه التي طاملا تتوالها بعض االفكار اخلاصه .
بل  وحيداً  يوماً  الضمير  يكن  لم  شيء  كل  ورغم 
روحه  داخلها  حتمل  التي  القوانني  دوماً  صاحبته 
والقواعد والعادات والتقاليد اخملتلفه داخل اجملتمعات 
معلنة أن الضمير هو سيد املوقف إذا أرادت البشرية 
ان تبتعد عن شريعة الغاب وحتيا اإلنسانيه الصادقه 
... لكن رغم كل هذا إال ان املعادله قد ينتابها األختالل 
تتعارض  فا عندما  الكثير منها  او  االحيان  بعض  في 
ضيف  مجرد  وجوده  ويصبح  الضمير  مع  املصالح 

شرف وكلمات في أوراق ال جتدي نفعاً .
في بعض االحيان يصبح صوت الضمير مزعج عندما 
يحرك  او  األجتماعي  اخلمول  قلب  في  احلركة  يوقظ 
املياة الراكده وذلك الن صوته في ذلك الوقت حاد إلي 
أقصي درجه مما يصم أذان البعض الداخليه وبالتالي 
السم  سقراط  جترع  كما  أسكاته  إلي  األيدي  تتجه 
قدمياً وكما أعدمت كتب أبن رشد خوفاً من أن يوقظ 
صوت الضمير ذلك املارد الذي يحمل مصباح احلقيقة 

بني يديه وينير الظالم ويفضح كل ما يتواري داخله .
اجلمعي  الوعي  داخل  فقط  ليس  أيضاً  الضمير 
داخل  غرسها  يتم  نبته  يكون  ان  يجب  إمنا  لألفراد 
االولي  االنسانيه  مباديء  يتعلم  الذي  الصغير  الفرد 
مع  تتطور  ثم  أوالً  األسرة  داخل  األولي  النشأة  منذ 
حقاً  املرحله  بتلك  فاألستهوان  األخري  املؤسسات 
هو ما يضع الضمير في أزمة فال ميكن أن يتم تلقينه 
ألنه ليس بجوامد والميكن أن يعطي علي كبر بحيث 
الضمير  البشرية  النفس  علي  غريب  كيان  يصبح 
يخلقة اهلل داخل األنسان منذ نسمة احلياة االولي أما 
أن يطورها أو يفقدها مقامها .عملية غرس الضمير 

من أساسيات احلياة وليس من رفاهيتها بدون الضمير 
شبه  يصبح  التعليم   ... اشباه  إلي  احلياة  تتحول 
أخالق  شبه  تصبح  األخالق  توابعه  وتتوالي  تعليم 
أشباه  يصبحون  والبشر  حرية  شبه  تصبح  واحلرية 
نظرية  وتسود  حياة  شبه  تصبح  جملة  واحلياة  بشر 

إنني ال أكذب لكني أجتمل ..! 
سوي  جند  فلن  للحياة  سبيالً  الضمير  يعرف  لم  أن 
التطرف بكل أشكاله الذي نعاني أثاره يوماً بعد آخر 
فتطرف األفراد يبدأ منذ تشكيل الوعي األول فال ميكن 
أن توجد قابلية لتغذية العقل باألفكار الغريبة وهناك 
حصن يدعي الضمير اإلنساني ... فهو ال يقبل األفكار 
من  الن  الظالم  في  يعيش  أن  يستطيع  وال  السوداء 
إذا  النور  في  يسير  ان  اال  يستطيع  وال  النور  طبيعته 
أردنا أن نقتل الظالميه فال عالج سوي الضمير احلاضر 
في الواقع كحقيقة علنية وليس كمفهوم فلسفي 
وجودة  من  أهم  فتفعيله  الكتب  حتتويه  خيالي 

كمعني في ذاته ...!

4
الضمير احلاضر الغائب ....!

ماجي ماجد الراهب

في  خاصة  السياسية،  احلياة  في  البديهيات  من 
الغرب، أن بقاء احلال من احملال، والتغيير هو سمة احلياة 
بل  ينطبق علي األشخاص فحسب،  والتطور، وهذا ال 
وعلي السياسات. ويبدو أن هناك أزمة عميقة تلوح في 
األفق، بني واشنطن والرياض، في توقيت حساس متوج 
األميركية  االنتخابات  نار  علي  املتحدة  الواليات  فيه 
دونالد  يوجهها  التي  العنيفة،  واالنتقادات  الرئاسية، 
يتعلق  فيما  خاصة  للدميقراطيني،  اجلمهوري،  ترامب 
اإلرهاب  وإمنا  اإلرهاب،  مجرد  ليس  اإلرهاب،  دعم  مبلف 

الدولي.
وكان الغريب في حواره األخير، أن يتهم الرئيس األميركي 
املصدر  هي  السعودية  أن  أوباما،  باراك  الدميقراطي 
في  العالم،  في  لإلرهاب  األساسي  والداعم  الرئيسي 
حوار مطول قبل مجلة ذي أتالنتك. وسبقها تصريحات 
جارحة من أوباما جتاه السعودية، بأن أميركا لن تقبل 
أن تكون مطية لتقوم باحلروب في الشرق األوسط نيابة 

عن السعودية وحتديدا في سورية.
وهذه التصريحات، املعتادة من إدارة الدميقراطيني، والتي 
سبق لها وأن باعت العديد من حلفاءها التقليديني من 
يكشف  مبارك،  الرئيس  بينهم  ومن  العرب،  الرؤساء 
للمتابع لألحداث أن موقف الدميقراطيني في االنتخابات 

الرئاسية األميركية، ليس جيدا.
اجملتمعات  في  األطفال  علي  حتى  خفيا  يعد  فلم 
الشر  أن مثلث  الشمالية  أميركا  الغربية وخاصة في 
ودعم اإلرهاب في الغرب يضم الثالثي “أوباما وكاميرون 
وهوالند”، ويحلو للبعض أن يلقبه بالثالثي األبله. وهذا 
منطقة  في  الشر  ثالثي  أو  ملثلث  املناظر  هو  الثالثي 
الشرق األوسط ممثل في مملكة آل سعود وقطر وتركيا.

وبدأت توجهات الرأي العام ترصد حالة لدى الرأي العام 
أكثر من 8 سنوات حتت  االميركي بعد  الغربي، ومنها 
حكم الدميقراطيني امليل الي اليمني اجلمهوري. فعلي 
مرشح  اختيار  يفضل  اجلمهوري  احلزب  أن  من  الرغم 
آخر غير دونالد ترامب اليميني املتشدد، إال أن الناخب 
أميركا  وأن  خاصة  آخر،  رأي  له  يكون  رمبا  األميركي، 
لتحسني  منها  ظنا  رشيدة،  غير  سياسات  بسبب 
اإلسالم  جماعات  لدى  األوسط  الشرق  في  صورتها 
االولي  املستويات  من  قياداتهم  نقلت  السياسي، 
تهديدا  سيمثل  ما  وهو  األميركية،  لألراضي  والثانية 

حقيقيا لألمن القومي األميركي، حال جناح ترامب.
وهي  متسخة،  سمعة  من  تعاني  كلينتون،  هيالري 
الدميقراطي،  احلزب  عن  املرشحة  ستكون  الغالب  في 
اإللكتروني  بريدها  لرسائل  الكثيرة  التسريبات  بعد 
وجماعة  األوسط  والشرق  ومصر  والعراق  ليبيا  حول 
ورياء  وكذب  حقارة  مدى  تكشف  املسلمني،  اإلخوان 
إدارة الدميقراطيني أمام الناخب األميركي واملواطن في 

النظام الدولي.
ووصل األمر حلد مطالب دونالد ترامب صراحة بضرورة 
محاكمة وسجن كل من أوباما وهيالري بسبب دعمها 

لإلرهاب ونقل قياداته لألراضي األميركية. 
ديفيد كاميرون،  األطلنطي، جند  اآلخر من  اجلانب  علي 
يعلن  لإلرهاب،  الداعمة  أوباما  إلدارة  األمني،  التابع 
منطقة  من  قادم  الجئ  أى  يستقبل  لن  أنه  صراحة 
البحار  في  بحياتهم  اخملاطرة  وأن  االوسط،  الشرق 
حق  علي  احلصول  استحقاقهم  بالضرورة  تعني  ال 
اللجوء، خاصة وأن الطاقة لديه كبرى، فهو في لندن 
يأوي معاقل اإلرهابيني اإلسالميني من الشرق األوسط. 

وكاميرون داعم مخلص ألوباما املنعوت باإلرهاب.
اخلامسة  اجلمهورية  رؤساء  أسوء  فهو  هوالند،  أما 
التواصل  بدأت معها بعض وسائل  لدرجة  الفرنسية، 
االجتماعي التسفيه منه ومن إدارته في ظل الصعوبات 
من  الفرنسي  االقتصاد  يواجهها  التي  االقتصادية، 
اليميني  واملقارنات اخملزية بني هوالند وسابقية  ناحية، 
إحياء  هوالند  حكومة  حتاول  الذي  ساركوزي،  نيكوال 

تهم بالفساد لتطول ساركوزي.
الرعاة  وهوالند  وكاميرون  أوباما  من  كل  أن  جليا  يبدو 
امللتحفة  االرهابية  والتنظيمات  لداعش  الدوليني 
باإلسالم، يعانون كثيرا أمام الرأي العام العاملي واحمللي 
علي  ينقلبون  جعلهم  الذي  األمر  وهو  دولهم،  في 

السعودية.

من 
يصدق هذا. حتى السعودية نفسها أصابتها الصدمة 
تفعل؟  ماذا  تعرف  ولم  األميركية.  التصريحات  من 
بدماء  املتسخة  سمعتها  لغسل  منها  محاولة  وفي 
تدعمهم  الذين  اإلرهابيني  جرائم  بسبب  البشرية 
الرياض أمامها من سبيل إال مبعايرة  ومتولهم، لم جتد 
السعودية  باالستثمارات  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا 
تعاني  التي  الدول،  هذه  اقتصاديات  في  الضخمة 
اقتصاديا. وكان النصيب األكبر من املعايرة السعودية 
جتاه أميركا، حيث فضحت تصريحات سعودية مؤخرا 
األميركية  احلكومية  للسندات  الرئيسي  املشتري  أن 
التي  لقطر،  بالنسبة  احلال  يختلف  وال  الرياض.  هي 
اشترت تقريبا االقتصاد الفرنسي والبريطاني مناصفة 

مع السعودية.
احللفاء  أن  يظهر  املنطقة،  في  للصورة  اآلخر  اجلانب 
التقليديني للواليات املتحدة في املنطقة، بدأوا يفكرون 
في االنصراف تدريجيا من حولها، ألنه كما قال الشارع 
املصري بعد تخلي واشنطن عن الرئيس املصري السابق 
كشفت  فقد  عريان”.  باألميركان  املتغطي  “أن  مبارك، 
ووزير  أبوظبي  ولي عهد  زايد  بن  أن محمد  مصادر عن 
الدفاع اإلماراتي كان غاضبا من تخلي أوباما عن مبارك. 
“الواليات  أن  زايد أكد  بن  أن  أميركيون  وأكد مسؤولون 
يختلف  وال  بالثقة”.  جدير  غير  رئيس  يقودها  املتحدة 
األردني،  ملك  الثاني  اهلل  عبد  للملك  بالنسبة  احلال 
حلفائها  عن  تتخلي  املتحدة  الواليات  أن  يري  الذي 
اجلديدة  القوة  لتكون  إيران  مع  وتتحالف  التقليدية، 

والوحيدة في املنطقة.
التقليدية  للحلفاء  بالنسبة  الصورة  قتامة  ويزيد من 
يقوم  الذي  القوى  الدور  األوسط،  الشرق  في  ألميركا 
القوي  العاملي  النظام  رجل  بقيادة  الروسي،  الدب  به 
فالدميير بوتني، والذي جنح في أن يجعل من أوباما تابعا 
وكان  روسي.  فعل  علي  بناء  يتخذها  سياساته،  في 
وفضح  كشف  في  سورية  في  واضحا  الروسي  الدور 
للجماعات  والفرنسي  والبريطاني  األميركي  الدعم 
لوجستيي  ودعم  وقطر  السعودية  بتمويل  اإلرهابية 

من تركيا.
تقوم  لن  أميركا  أن  السعودية،  علي  خفيا  يعد  لم 
اجلارحة  أوباما  انتقادات  وأن  خاصة  بحمايتها، 
للسعودية في الغرف املغلقة أصبحت متاحة لوسائل 
آل سعود،  إحراجا وجرحا ململكة  اإلعالم، وهو ما ميثل 
التي تعاني من وضع مزري تستحقه بسبب ما فعلته 
في اإلنسانية بنشر التطرف واإلرهاب. وكانت الطامة 
بني واشنطن والرياض، حينما توصلت األخيرة ملعلومات 
مع  بالتعامل  يرضي  يعد  لم  أوباما  أن  عن  دقيقة 
السعودية راعية اإلرهاب، خاصة بعد أن عبر عن أمله ملا 
فعلته السعودية بدول من بينها أندونيسيا، التي عاش 
نفسه،  في  مكانة  لها  ويحمل  لسنوات  أوباما  فيها 

حيث التطرف واإلرهاب في كل مكان.
السعودية لم تعد تتحمل النقد األميركي في محاولة 
من الدميقراطيني لغسل وتبييض سمعتهم املتسخة 
االنتقادات  رغم  وأنه  خاصة  االنتخابات،  موسم  خالل 
اجلمهوري  والكاريزما  بالرمز  يذكرهم  أنه  إال  لترامب، 
هيبتها  ألميركا  أعاد  الذي  ريجان  رونالد  السابق 

واتساقها مع قيمها.
األساسي  عدوه  أن  صراحة  أعلنها  ترامب  دونالد 
السياسي،  اإلسالم  وجماعات  اإلرهابية  اجلماعات 
سامية  ورسالة  مهمة  عاتقه  على  أن  على  مشددا 
أوباما،  جلبهم  الذي  اإلرهابيني،  من  أميركا  لتنظيف 
السابقة  اخلارجية  ووزيرة  هو  السجن  يستحق  الذي 
األميركي  القومي  لألمن  صريح  انتهاك  في  كلينتون، 
ترامب،  التي يحملها  الرسالة،  العاملي. وهذه  والسالم 
للبربرية  الرافض  البسيط،  املواطن  لدى  قبوال  تالقي 
اإلرهابية،  السياسي  اإلسالم  جلماعات  والوحشية 
ومنها داعش، وأن اهلل لن يسكت علي ذلك، وسيصيب 
تقضي  كبري  مبصيبة  وداعميها  ونظيرتها  داعش 
القرار في  أو صانع  البسيط  املواطن  وإذا كان  عليهم. 
مناطق آخري ال يثق في هذه وجود هذه األمور، عليه أن 
املتلونة  مواجهة  في  لترامب  املتزايدة  الشعبية  يتابع 

كلينتون.

الغرف املغلقة والثالثي 
»الأبله« !! 

مونتريال – عبد املسيح يوسف

ألوان فى وسط العتمه   
نسرين عيسي - ساسكاشوان

هل األمل هو الذى يجعلنا نستكمل 
مشوارنا فى احلياه ام انه احلافز الذى 
يدفعنا للنجاح ام هى ارادتنا التى بها 
نتخطى احلواجز فى طريقنا ام  عند 
باملقارنة  الغير  مشاكل  الى  النظر 
و  الصعداء  نتنفس  مبشاكلنا جتعلنا 
النهايه  وفى  ؟  روعنا  من  بها  نهدئ 
)املهم  مقوله  الى  فكرك  يهديك 
الصحه ( حسناً فأن لم نكن منلكها 
الصحه فهل هذا يعنى  اقصد منلك 

نهاية املطاف ؟ اإلجابة ال. 
فى كثير من األحيان ال جتد لديك خيار إما  ان تنجح 
وتعيش او تفشل وتعيش ايضاً ، وهذا ما فعلته الفنانه 

األمريكية«  التشكيلية 
فقد   « فيتيبالدى  ليزا 
وتعيش  تنجح  ان  اختارت 
بعد ان فقدت بصرها سنه 
١٩٩٣ بسبب مرض األوعية 
فقدت  ومعه  الدمويه 
وظيفتها بأحدى الشركات 
نهاية  يكن  لم  احلادث  هذا 
لها  بالنسبه  العالم 
بالرغم من مرارته بل كتبت 
جديده  حياه  به  لنفسها 

وحياه أفضل وقررت ان تنمى مهارتها 
فى الرسم سنه ١٩٩٥ فبعد ان كان 
مجرد هوايه اصبح احتراف وأصبحت 
فنانه تشكيليه من طراز رفيع تتمتع 
تكتفى  ولم  كبيره  عامليه  بشهره 
ملساعده  منظمه  انشأت  بل  بذلك 
اسم  عليها  أطلقت  البصر  ضعاف 

»مؤسسه العقل والعني »
متتلك ليزا خبره رائعة تتعلق بالذاكرة 
جميع  اخلطوط  ودقه  واللون  والضوء 
و  العالم  فى  مختلفه  ثقافات  لك  تصور  أعمالها 
عندما تنظر الى لوحاتها امللونه املشرقه من الصعب 
ال  يبصر  ال  شخص  قبل  من  رسمت  انها  تصدق  ان 
يستطيع ان يرى لون او بعد فهى اعظم مثال لإلرادة  
على  تتغلب  جعلتها  رهيبة  روحانيه  وقوة  الفوالذية 

قيود عتمة الظالم .
استغل  ان  أفضل  انا  لكن  مينتهيش  عنها  الكالم 
املساحه هذه فى عرض أعمالها لتتحدث عنها وأختم 
كالمى وأقول »حتى لو وقف جسدى على عكازين فإن 

عقلى ال ميكنه الوقوف على الهامش »
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امهات 

 ام حبت للنهايه

    العطاء برهان واآيه 

   وام �ضحت للمات

   ام �ضربت ع اللي فيها

     وحمد�س ح�س بيها

    وام �ضكوتها ال�ضكات 

    ام عاي�ضه يدوب بح�ضك

  حتي وانت بعيد حت�ضك

     م�ضتعده متوت ع�ضانك

    وال �ضر يف يوم مي�ضك  

    وام حياتها  الذكريات

   االيام جتيب تودي  

      وهي عاي�ضه ب�س تدي

     يف حبك انت العمر فات

             حبها ا�ضله 

مبادره 

       رغم ال�ضعف اللي 

ماليها

       وزمانها معد�س ليها

          يف العطاء بتبقي قادره

         هو ده معني االمومه 

         وحال جميع 

االمهات 

          ربنا يخلي اللي 

عاي�ضه 

       ونور ورحمه ع اللي 

مات

شعر جورج عبد املسيح

امهات 

الوجاهة  قبيل  من  أو  بروتوكولي  بطابٍع 
املرأة  بيوم  االحتفال  يتم   ، االجتماعية 
و  الثامن  في  املصرية  املرأة  يوم  و  العاملي 
التوالى   على   ، مارس  من  عشر  السادس 
الِستار  يُسَدل  و  االحتفاالت  تنتهي  و   ..
من جديد على قضاياها التى هي قضايا 

اجملتمع.
مع  أستعرض   ، املعتاد  غير  على  و 
اجملتمعية  أمراضنا  بعض  حضراتكم 
حقوقنا  أن  اعتبار  على   ، »النسائية« 
كبشر طرف اجملتمع  أمر بديهي و ان لم 

يحَظ  بتسليم الثقافة السائدة  به .
 ١ - لألسف ، الزالت الغيرة شائعة بني النساء . مما بني 
أيدي اآلخريات .. نغار، من شجاعة البعض و جناحهن في 
اآلخرين  تقدير  من   ، نغار   .. مبنطق  القيود  بعض  كسر 
إلحدانا .. نغار . و من ال يُتِقن مهارة تطوير نفسه ..  ال 
بعضنا  على  التراب  نهيل   .. اآلخرين  تقزمي  إال  بديالً  يرى 

البعض بغباء جّم .
بعجز عن  أو  زائف  بوعٍي  أو  وعي  بال   ، القهر  2- تصدير 
مواجهة القاِهر .. نلجأ لتفريغ جعبتنا من القهر املُلقى 
بارد  بقلٍب  ، فنجّرعه  األلم  نتجّرع   ، اآلخريات  علينا في 
لغيرنا . ال أدّل على ذلك من عالقة األم بزوجة االبن على 
سبيل املثال ، األم قد تكون عانت من حماتها فى السابق 
، جدير بها إذن أال تلعب نفس الدور مع زوجة االبن ، إال 
أننا أحياناً يعترينا عدم التوازن بني ما نتمناه لإلبنة مع 
زوجها و بني ما نرتضيه و نقبل به نفسيا من االبن مع 
زوجته و املثل الشائع “رّبت اخلايبة للغايبة” ، زوجة االبن 
بدورها قد تلجأ الستقطاب الزوج من أمه . كذا ، املرأة 
التي تضبط زوجها ُمتلبِّساً مع صديقتها أو خادمتها ، 
تُبادِر بقطع عالقتها بصديقتها أو طرد اخلادمة .. و مُتارِس 
بنشوة املُنتِصر حياتها بشكل طبيعي مع الزوج .. عادي 
جداً !!! نغِفر للقاِهر و نتجّبر على مقهورات و مهدورات 

مثلنا .
حساب  على  اخلارجي  بالشكل  الزائد  االنشغال   -  ٣
االنشغال بتكوين الشخصية و االرتقاء ذهنيا و معرفيا 
لزوم  تتجمل   .. الِسلعة  املرأة  بفكرة  نُسلِّم  كأننا  و   ،

الترويج و التسويق .
4 - إعادة االنتاج ، لألسف معظم ما تتضّرر منه النساء 
بني   . الذكور  أبنائهن  فى  انتاجه  يُعدن   ، أزواجهن  فى 

تفضيله على اخواته ، كتمان بعض 
جتاوزاته عن األب ، عدم اشراكه فى 

حتمل األعباء املنزلية و ..... الخ .
٥ - اجترار اآلالم باجلملة .. ال تعرف 
عن  بعيداً  املوقف  عيش  الكثيرات 
إعزائه ملواقف سابقة مت تصفيتها 
دائمة  شكوى  هذه  باملناسبة  و   .
فّسحتنى  ما  عمرك   .. ِمّنا  للرجال 

، عمرك ما فّرحتنى .... 
القبول  و  القصير  النفس   -  6
األبواب  من  انتصارات  بتحقيق 
أغنية  حتضرني  هنا  و   .. اخللفية 
أنا أضعف منك  و  أقوى  بإنك  “ سّلمت  سميرة سعيد 
بابقى األقوى “  ، قدامك  أنا كل ما باضعف  ، لكن  أيوه 
.. الضعف املصنوع لتحقيق اجناز وقتي ، لألسف منزوع 
الدسم / الطعم ، و ال يغّير من واقع اجتاهات اآلخر من 

املرأة ... و من ثّم ال يُغيِّر واقعها ... و ُمستقبلها .
7 - اللجوء لطلب االستثناءات من زميل أو رئيس العمل 
لكونها “ أنثى “ ، و هو سلوك بشكل أو آخر ، في وقتها 
بدفع  تصريحاً  أو  تلميحاً  إن   ، سُتطالب   .. حني  بعد  أو 

ره املُستثني . ثمنه ، كما يُقدِّ
 ، املرأة  معاناة  كل  رغم  انه   ، الكبرى  الطامة   -  8
اجتماعيا / ثقافيا و اقتصاديا ، هي أول داعم و ُمكرِّس 
لبقاء احلال على ماهو عليه . تابعوا ، سيدة في أسوان 
تؤسس جمعية للدعوة بقبول » الزوجة التانية » كحّل 
للعنوسة . و غيرها تنادي بعودة املرأة للبيت حالً ألزمة 
البطالة ، و ثالثة تقبل بضرب الزوج لزوجته على اعتباره 
ابنتها  حترم  رابعة  و   .. دينّي  بنصٍّ  احملسومة  األمور  من 
 .. الغريب  لزوجها  الوالد  امليراث حتى ال يذهب مال  من 
و كثيرات رغم معاناتهن في العالقة احلميمة ، مُيارسن 

خنت بناتهن .
اعرف جيداً ان الثقافة السائدة  لّوثتنا جميعا ، رجاالً و 
نساء ، إال أنه من غير املفهوم ، كيف ملن عانت ، أال تُعِمل 
 ، املنطق  و  باألخالق   ، أوضاعها  حتسني  حتاول  و  عقلها 
، مبناصرة بعضنا البعض و مؤازرة  باالصرار و االستمرار 

منفتحي العقل و أصحاب الضمائر من الرجال؟ 
دون مشاركة أصحاب الهّم األول  ق جناحاً  ال قضية حُتقِّ
حّك  ما   .. ِفضة  من  طبٍق  على  تُقّدم  حلول  ال   .. فيها 

جلَدِك مثل ِظفرَِك ، فتوِل أنِت جميع أمرك .

مارس و املرأة .. ما لها .. و ما عليها 

ايفت صموئيل 

مواطن  هناك  أن  تعرف  عندما  موقفك  ما 
الفيدرالي عضو  البوليس  في  يعمل  كندي 
عندما  موقفك  ما  دولي؟  سري  تنظيم  في 
جلماعة  األول  والءه  الكندي  هذا  أن  تعرف 
منها  األوامر  يتلقى  كندية،  غير  سرية 

لتنفيذ مخططها؟ 
عن  تبحث  وسوف  جداً  تقلق  سوف  اظنك 
السبل التي حتمي كندا من أي تنظيم سري 
سري  تنظيم  أي  ومن  ارضها،  على  يعمل 

دولي لديه اعضاء على ارضها. 
جماعة  يتبع  الدولي  السري  التنظيم  هذا 
أن  تعرف  أن  املهم  ومن  املسلمني،  اإلخوان 
عليها  نبتت  التي  األرض  هي  اجلماعة  هذه 
في  اإلسالمية  اإلرهابية  التنظيمات  كل 

العالم كما اثبت لك في مقال الحق. وطبيعي أن يكون لهذه 
هدفه  إلهي  مشروع  اصحاب  فهم  التنظيم.  هذا  اجلماعة 
السيطرة ليس فقط السيطرة على كندا، ولكن على العالم 
كله. وطبيعي أن يكون سري ألن هدفه هو تغيير العالم كله 
ليكون حتت اخلالفة اإلسالمية كما اوضحت في املقال السابق. 
كندا  على  اسالمي  تنظيم  أي  أو  اإلخوان  سيطرة  بالطبع 
مستحيل، لكن املؤكد أن عدة عشرات أو مئات من اإلرهابيني 
املسلمني ميكنهم نشر الرعب في كندا، وتدمير اإلقتصاد كما 

حدث في دول اخرى. 
متوقع أن بعضاً من اإلخوان ينكرون وجود هذا التنظيم السري 
لقاءات  مجرد  أنه  ويؤكدون  مخاطرة  من  يخففون  أو  الدولي، 
للثرثرة بني اعضاء من 85 دولة من انحاء العالم، كما قال  لراديو 
سوا الدكتور حسن البرنس القيادي في حزب احلرية والعدالة، 

الذراع السياسية جلماعة اإلخوان املسلمني في مصر.
 لكن املؤكد أن هذا التنظيم الدولي حقيقة قائمة اعترف بها 
اعضاء سابقون باجلماعة واعضاء حاليون، منهم على سبيل 
عدة  منذ  طالب  حيث  منصور،  احمد  اجلزيرة  قناة  مذيع  املثال 
اشهر على صفحته على الفيس بوك، باصالح التنظيم الدولي 
فترة  منذ  منه.   تربحوا  من  بفضح  وهدد  وتفعيله  السري 
ليست طويلة رفضت جماعة اإلخوان املسلمني في اإلردن علناً 
رئيساً  عليهم  يفرض  أن  لإلخوان  الدولي  التنظيم  محاوالت 

جديداً. 
انه  اإلخوان  بجماعة  السابق  القيادي  اخلرباوي  ثروت  لي  قال 
يرجح أن عدد الكنديني في هذا التنظيم السري الدولي يتراوح 
ما بني 700 الى 1000.  وانهم يتبعون املراقب العام في الواليات 
في  كندا  الى  منهم  كبير  عدد  هاجر  وقد  األمريكية.  املتحدة 

اعقاب ثورة 6-30 التي اطاحت بهم من احلكم في مصر. 
هدفهم حسب تأكيدات اخلرباوي هو “اخونة كندا” أي حتويلها 
انتشارهم في  األولى هي  املرحلة  تدريجياً.  اسالمية  دولة  الي 
كل جوانب اجملتمع وجتنيد األعضاء من خالل املراكز اإلسالمية 
التي يؤسسونها. ويؤكد اخلرباوي انهم خطر ألن مشروعهم هو 
هدم كندا العلمانية الدميقراطية وحتويلها الى دولة اسالمية.   

متى تأسس التنظيم الدولي لإلخوان؟ 
اجلغرافية  احلدود  هذه  “إن  قال  البنا  حسن  اجلماعة  مؤسس 
والتقسيمات السياسية ال متزق في نفوسنا  أبًدا معنى الوحدة 
العربية اإلسالمية، التي جمعت القلوب على أمل واحد وهدف 
واحد، وجعلت من مكان هذه األقطار جميًعا أمة واحدة، مهما 
حاول احملاولون وافترى الشعوبيون”. واذا كان هذا كالم قدمي ، فقد 
اجلماعة  تولي  اعقاب  في  بديع  محمد  دكتور  جديد  من  اكده 

حكم مصر. 
في   1933 عام  في  اخلارجي  اإلتصال  قسم  البنا  اسس  لذلك 
مختلف دول العالم. وكانت أول شعبة لإلخوان في نفس العام 

احد  ويقول  األفريقية.  جيبوتي  دولة  في 
مؤسسي قسم اإلتصال اخلارجي الدكتور 
جلان  تأسست  الصواف  محمود  محمد 

داخل هذا القسم:  
البالد  وتضم  األدنى،  الشرق  جلنة   1-
العربية والشعوب اإلسالمية فى أفريقيا.

-2 جلنة الشرق األقصى، وتشمل دول شرق 
آسيا ووسطها.

-3 جلنة اإلسالم فى أوروبا.
اختار  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  منذ 
مهدى  السابق  املرشد  اإلخوان  تنظيم 
عاكف ليتولى إدارة مركز مسجد ميونخ 
مسبوق  غير  صعود  فى  أسهم  الذى 
لتنظيمات اجلماعات اإلسالمية فى أوروبا. 
الذى تولى التخطيط لتفجير مبنى  أبو حليمة  وكان محمود 
كانوا  الذين  من   1993 عام  نيويورك  فى  العاملى  التجارة  مركز 

يترددون على مسجد ميونخ.
ما هي آلية عمل هذا التنظيم السري الدولي؟ 

اإلخوان  جماعة  في  السابق  القيادي  اخلرباوي  ثروت  يحكي 
أنه كان مسئوالً عن منح وثيقة ألي اخواني يسافر  املسلمني 
الى أي بلد عربي، حتى يتعرف عليه اإلخوان هناك ويصبح واحداً  
ومنهم ويسهلوا له كل شيئ، وهذه الوثيقة يتم اعطائها ألي 

عضو باجلماعة يسافر الى أي مكان في العالم.
بالتنظيم  اخلاصة  الالئحة  وتعديل  تغيير  املهم  من  كان 
يختاره  للجماعة  العام  املرشد  اخلارجي.  التوسع  لتناسب 
صيغة  تعديل  مت   . البلدان  جميع  من  املكون  الشورى  مجلس 
رسول  وسنة  اهلل  بكتاب  والعمل  بيعة مطلقة،  الي  القسم 

اهلل، ونصرة اإلسالم. 
من اين يتم متويل هذا التنظيم الدولي؟ 

مصر  في  للجماعة  اقتصادية  انشطة  هناك  الوقت  طوال 
في  كثيرة  شركات  فله   ، مصراوي  موقع  وحسب  وخارجها. 
دول  وبعض  وقطر  دبى  مدينة  في  الشركات  من  وعدد  مصر. 
اخلليج. كما اجتهوا الى اليابان، حيث استثمروا جزءا من أموال 
اجلماعة في شراء آالف األسهم فى شركة كبرى متخصصة 

فى السيارات واألجهزة الكهربائية . 
بعدها وجد اإلخوان أن االستثمار فى مجال السيارات يدر ربحا 
طائال. فاشتروا اسهم كثيرة في في شركة »دايو« الكورية قبل 
بنوك  فى  أموال  لهم  أن  اإلخوان  أعلن  ومنذ سنوات  تنهار.  أن 
بنك  أما  بفرنسا.  باهى  وبارى  جنرال  سوسيتيه  مثل  عاملية 
التقوى فى جزر الباهاما فلم يعد هو الوحيد الذى يتعامل معه 

اإلخوان.
أو  مصر  داخل  سواء  معلنة  غير  أنها  األموال  هذه  مشكلة 
خارجها. فهي نشاط سري باسم افراد في الغالب غير معروفني، 
وتنتقل من بلد الى بلد لتمويل انشطة غير معروفة علي وجه 
التحديد.  وهنا مكمن اخلطورة، وليس من املستبعد أن تدعم 
هذه األموال تنظيمات ارهابية خرجت من عباءة اإلخوان وهناك 

حتالف استراتيجي بينهم. 
سعيد شعيب 

كاتب وباحث مصري 
ملقالة القادمة: 

هل هناك فرق بني اإلخوان وداعش ؟ 
Cellphone: +16136013850

E-MAIL: saiedshoaaib@gmail.com
FACEBOOK: saied shoaaib

TIWITER: shoaaibsaied
 http://saiedshoaaib.blogspot.ca

هل هناك فرق بني جماعة اإلخوان املسلمني وتنظيم داعش ؟

سعيد شعيب

القـانون اخمليـف!
بقلم: عـادل عطيـة

أمسى  بالدين،  اإلزدراء  يجابه  الذي  القانون  ان 
التعصب  مشاعر  حتركها  ماكرة،  قوى  يد  في 
ليعصف  هواها؛  على  تطلقه  والتعسف، 

باملستهدفني، من كل اجلهات، ومن كل خبيث!
   وفيما هم يصّوبون أصبع االتهام إلى اآلخرين، 
في  أناملهم  أطراف  إلى  مغموسني  جندهم 
اإلزدراء  وفي  بالدين،  املتاجرة  أي  السيمونية 

األعظم: اإلزدراء باهلل نفسه!
   .. فاهلل هو العدل، ولكن قانونهم مثال صارخ 
للعدالة الزائفة، أو الوهمية، أو الشكلية، مثل 
ذلك القانون الذي كان يطبق في مرحلة تاريخية 
وينص  االملانية،  ساكسونيا  والية  في  سابقة 
على أنه: »إذا ارتكب أحد من الرعاع جرمية تقطع 
رقبته، وإذا ارتكبها أحد من النبالء تقطع رقبة 

ظله«!
أبرياء  صغار  أطفال  على  حكموا  بينما  النبّوية،  الذات  في  العيب  واقعة  في  وزارته  من  الوزير  باطاحة  يكتفوا  ألم 

بالسجن، وضياع مستقبلهم، نظير مرئية يسخرون في ثوانيها املعدودة من مجازر داعش؟!..
.. واهلل هو األعظم، ولكنهم يقولون من يسب اهلل يُستتاب.. ومن يسب الرسول ) وقيل أيضاً من يسب عائشة( يُقتل!
.. واهلل كلي القدرة، ولكنهم ال ميّلون القول: بأن الكتب املقدسة محّرفة ومزّورة، وكأن القدير ال يقدر على احملافظة 

على كلمته!
.. واهلل هو املصّور املبدع لإلنسان، ولكنهم بينما هم يثّمنون لوحات الفنانني، ويؤّمنونها، ويحرسونا، جندهم في املقابل: 

يهينون لوحات اهلل احلّية؛ حتى أن أحد الوزراء السابقني، قال بأن امثاله األسياد وغيرهم هم العبيد!
   .. واهلل محبة، ولكنهم جعلوا عقيدتهم من اهلل خطرا على اجملتمع؛ حتى أن هوجان هيفنر، الناشر األمريكي، كتب 

في مقال له: »عندما تتخذ الدين كمصدر للتشريع، فال تتوقع املنطق في قانونك«!
...،...،...،   

في  النابضة  األغاني  ويقتل  فوق عقلنا،  املهللة  األقالم  أجنحة  يُكّسر  الذي  اخمليف،  األعمى  القانون  اسجنوا هذا     
مشاعرنا، ويُدّمر فرشاة اجلمال على أطراف أناملنا!

إلى  املالئكة  حتى  وتتحّول  له،  السليمة  النظرة  يفقدون  جوهره؛  ويدركون  الدين  أصول  إلى  يتعّمقون  ال  فالذين     
شياطني في أعينهم!...
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

ميكنك الدخول في لعبة العقارات دون أن تصبح مالك ملنزل او بناية و ذلك عن طريق القروض 
.)syndicated  mortgages( العقارية املشتركة

أو أكثر في رهن عقاري واحد محدد. وعادة  اثنني  يبدأ حني يستثمر  العقاري املشترك  الرهن 
يتم اإلقراض إلى شركات البناء التى تنفذ مشاريع مثل شقق التمليك او أبنية منخفضة 

االرتفاع، أو مجموعة منازل أو التنمية التجارية، و ميكن أيضا متويل منزل واحد فقط.  
االستثمار  شركات  عن  املشترك  العقاري  الرهن  قروض  متيز  التي  األشياء  من  العديد  هناك 
للرهن العقاري )Mortgage Investment Corporations( ، أن املستثمر ميكن أن يختار املشاريع 
إضافية  تأمني  املشتركة تسمح بخاصية  العقارية  الرهون  فيها.  االستثمار  يرغب في  التي 
للمستثمرين و ذلك عن طريق تسجيل الرهن على ملكية املشروع، والتي تتيح للمستثمر 

الفرصة السترداد رأس ماله في حال فشل املشروع.
البنوك  أن  2008 بسبب  الركود فى عام  الرهن العقاري املشترك بشكل كبير منذ   وقد منى 
على  أجبرهم  مما  املقاولني،  و   ) developers( املطورين  من  األموال  من  املزيد  تتطلب  الكبيرة 

البحث عن طرف ثالث مقرض لتعويض النقص.
 عادة يوفر الرهن العقاري املشترك للمطورين )developers (  رأس املال التي يحتاجونه الجناز 
مشروعاتهم من البداية وحتى االنتهاء من خالل العمل جنبا إلى جنب مع التمويل املصرفي 
و رأس املال املطور و ذلك لدفع تكاليف املستشارين، وتقسيم املناطق والهندسة املعمارية 

وتكاليف التسويق.
 و يكمن خطورة هذا النوع من االستثمارات فى معرفة ما هو املشروع و ملن يتم اإلقراض.  و هذة 

النوعية من اإلقراض تتم من قبل امل
املالي، مثل  القطاع  العاملني في  توفرفرص االستثمار من خالل  و  بها.  املسثتثمر  واملشاريع 

سماسرة الرهن العقاري، اخملططني املاليني وغيرهم من املهنيني، مباشرة إلى املستهلكني.
االستثمارات العقارية املشتركة ليست مثل األوراق املالية، وذلك ألنها تقع ضمن اختصاص 
مقيدة  غير  و  املستثمرين  فهي مفتوحة ملعظم  وبالتالي  أونتاريو،  في  املالية  اخلدمات  جلنة 
 RRSP، TFSA، LIRA استخدام  على  قادرة  أيضا  املستثمرون  العامة.  اإلستثمار  بقواعد 
لصغار  ميكن  و  املشتركة.  العقارية  الرهون  في  لالستثمار  األخرى  املسجلة  واحلسابات 

الستثمرون أن يستثمرون 25,000 أو 30,000 دوالر
 Citation: CRE. ”What Is a Syndicated Mortgage?“ Canadian Real Estate Magazine.
Accessed March 21, 2016. http://www.canadianrealestatemagazine.ca/strategy/

.what-is-a-syndicated-mortgage-191516.aspx
اجيب  و سوف    soarin.homes@ gmail.com الي  استفسارتكم  و  اسألتكم  ارسال  برجاء 

عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 

القروض العقارية املشتركة

بقلم: مدحت سابا
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

أصبحت كندا في السنني القليلة املاضية منطقة جذب للمستثمرين من جميع انحاء العالم وخصوصا تورنتو وذلك لالستقرار 

االمنى واالقتصادي وزاد على ذلك في الشهور املاضية انخفاض قيمة الدوالر الكندى مما زاد من حركة األموال املنقولة الى كندا بغرض 

”knight Frank“ صادر عن ”World wealth report“ االستثمار العقارى.  وحسب اخر تقرير حتت اسم

فان معدل ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في كندا وصل الى ١4 ضعف املعدل العاملى ويوضح التقرير ان املعروض اقل من طلب 

املشتريني األجانب من طبقة األثرياء الذين يقبلون على الشراء بغرض متلك مقار لإلقامة وأيضا لالستثمار البعيد األمد نظرا لرخص 

األسعار نسبيا مقارنة باملدن الكبيرة األخرى في دول العالم املتقدم،  وتوقعهم زيادة األسعار تدريجيا لتصل الى املستوى العاملى.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

العقارات الفاخرة الكندية حتقق اعلى معدل منو في العالم
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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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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	
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n	
M
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s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

كيف تتعاملني مع تدخل حماتك في حياتك الزوجية؟

إّن تدّخل احلماة في حياتك الزوجية خاصة في عالقتك 
أو تربية أطفالك يزعجك بالتأكيد، لكن ال  مع زوجك 
يسبب  ألنه  مستفزة  بطريقة  األمر  هذا  صّد  ميكنك 
خالفات عديدة بينِك وبني زوجك فال بد من أن تكوني 
على دراية بكيفية التصّرف والتعامل مع هذا األمر مع 
يجب  التي  اخلطوات  بعض  وإليك  ممكنة،  خسائر  أقل 

إتباعها ضمن هذا السياق:
- االستماع إلى املالحظات

بتربية طفلك  أو  الشريك  تعاملك مع  بكيفية  اخلاصة  املالحظات  لِك حماتك بعض  توّجه  قد 
فتحاول فرض رأيها عليك، هنا يجب االستماع إلى تلك املالحظات لكي ال تفتعلي املشاكل حتى 
لو لم تقومي بتنفيذها بل اجعليها تشعر بأنك حتترمينها وتتقّبلني وجهة نظرها اخملتلفة عن 

رأيك اخلاص وأشعريها كأنها والدتك التي أيضاً تنتقدك في بعض األحيان.
- غّض النظر عنها

بعد االستماع إلى تلك املالحظات، غّضي النظر عن تعليقاتها على بعض األمور والتصّرفات التي 
تقومني بها، وال جتادليها لكي ال تفتحي مجاالً لنشوب خالفات بينكما.

- العمل بالنصيحة
في احلالة السابق ذكرها ميكنك تطبيقها عندما تستمعني النتقادات حماتك دون االقتناع بها 
لكن في أحيان أخرى، قد يكون حمواك على حق ال سيما أنهما مّرا قبلِك بتجربة الزواج وتربية 
تلغي  أن  دون  لكن  بها  اقتنعِت  إذا  بنصائحهما  وتعملي  إليهما  تصغي  أن  من  مانع  فال  األوالد 

شخصيتك وأفكارك.
- الرد بأدب

إذا شعرت بأّن انتقادات حمويك لِك كثيرة ومبالغ فيها وجترحِك، فال بّد من الرّد عليهما لكن حاولي 
التحّكم بأعصابك لتكون إجاباتك لطيفة كي تتجنبي اخلالفات ألنهما كأهلك متاماً وستبقني 
على عالقة معهما طيلة العمر فيجب احملافظة على عالقة جيدة معهما، وهنا وّضحي لهما 

وجهة نظرك بحجج مقنعة وبصوت خافت بعيداً عن االستفزاز وقّلة احلياء.
- االستعانة بالزوج

لكي  الزوج  إلى  اللجوء  وهو  أال  واحد  حّل  لِك  يبقى  النصائح  تلك  كافة  من  تستفيدي  لم  إذا 
يضع حداً ألهله لكن ضمن حدود األدب، فإذا كنت ال حتتملني تدخل حمويك في حياتك الزوجية 
وانتقادك في طريقة تربيتك ألطفالك وحاولت التواصل معهما من دون جدوى، في هذه احلالة 
أبدي لزوجك مدى انزعاجِك بسبب هذا الكّم من املالحظات اجلارحة ليتعامل هو بنفسه مع هذا 

األمر بطريقته اخلاصة مع احلفاظ على ُخلق احترامه لوالديه.

وصفة تخلصك 

من رائحة الطعام بيدك

من  باليدين  العالقة  الطعام  رائحة  مشكلة  تعد 
املشكالت التي تقابل السيدات عند إعداد الطعام، 
فبعد االنتهاء من إعداد الطعام وغسل اليدين جتد 

املرأة أن رائحة الطعام مازالت عالقة بيديها، مما يسبب لها اإلحراج خاصة إذا كانت حتضر لعزومة.
للتخلص من رائحة الطعام العالقة باليدين: 

هناك بعض األنواع من األطعمة تظل رائحتها عالقة باليد رغم غسل اليد أكثر من مرة، مثل: 
السمك والثوم، لذلك لتخلصي من هذه الروائح اغسلي يديك أكثر من مرة باملاء والصابون، ثم 
ادعكي يديك بعصير الليمون، حيث يساعد عصير الليمون على إزالة أي رائحة عالقة في األيدي، 

وميكنك أيضاً دعك يديك بقليل من النب.
فائدة عصير الليمون لليدين:

يساعد الليمون على تنعيم اليدين وتفتيح لونها، كما يحمي اليدين من اجلفاف بسبب كثرة 
استخدام املاء والصابون والقيام باألعمال املنزلية األخرى.

طرق حلماية بشرتك من حبوب الربيع

إّن أسوأ شعور قد تشعرين 
من  استيقاظك  عند  به 
املرآة،هو  في  والنظر  النوم 
على  جديدة  حبة  وجود 
قد  احلبة  فهذه  بشرتك، 
بأكمله.  يومك  تفسد 
تستطيعني  ال  ولكنك 
األمر،  هذا  حيال  التصرف 
ما  دائًما  الربيع  فرياح 
إلى  والبثور  احلبوب  حتمل 

بشرتك!
مكافحة  ميكنك  فكيف 
هذه احلبوب قبل ظهورها، 
مع  تستيقظي  ال  حتى 

وجود حبة جديدة على بشرتك؟
إليك هذه ٥ طرق ملكافحة ظهور احلبوب في أقل من ٣ أسابيع:

- تطهير البشرة باستمرار: احرصي دائًما على تنظيف بشرتك باملطهر املناسب لها، مع تدليك 
البشرة بلطف للتخلص من األوساخ والدهون املتراكمة عليها، كما أّن التدليك يساعد على فتح 

مسام البشرة ودخول األكسجني إليها.
- بعد تنظيف البشرة، أنت بحاجة إلى ترطيبها مبرطب مناسب واحرصي أن يكون املرطب خالياً 

من الكحول.
- عند وضعك للماكياج، اختاري املاكياج اخلالي من الزيوت لكي تتجنبي ظهور البثور اجلديدة، كما 
عليك احلرص على إزالة املاكياج قبل النوم فاملاكياج يعمل على سد مسام البشرة مما يؤدي إلى 
ظهور البثور. وعند اختيارك لكرمي األساس أو بودرة الوجه، اختاري الكرمي الذي يحتوي على حمض 

الساليسيليك، الذي يحارب ظهور البثور.
- استخدمي املناشف النظيفة دائًما لتنظيف بشرتك واحرصي أن تكون املناشف نظيفًة وخاليًة 
إلى  البكتريا  تنتقل  ال  حتى  وجهك،  لتنظيف  فقط  واحدة  ملرة  تستخدميها  وأن  البكتريا،  من 

بشرتك مرًة أخرى وتظهر احلبوب.
- اشربي ١0 أكواب من املاء يوميًّا، أو أكثر، للحفاظ على ترطيب بشرتك من الداخل باألكسجني 

الذي يحتاجه لزيادة إشراق البشرة.

بل  فقط،  احلرارية  السعرات  من  الكثير  حرق  ليست  بكثافة  الرياضية  التمارين  ممارسة  ميزة 
التدريب  التقليل من الشعور باجلوع أيضاً، مبا هو في صالح جسم اإلنسان. ولكن هل  وكذلك 

الكثيف الـُمْضِني هو الطريق األمثل لتفادي انفتاح الشهية؟
أثبتت دراسة جديدة من مجلة »الطب والعلوم في الرياضة« النظريَة القائلة إن التدريب املكثَّف 

ال يعزز فقط حرق السعرات احلرارية بل ويقلل من احلاجة إلى التزوُّد بالسعرات احلرارية أيضاً.
وفي الدراسة مت رصد مجموعتني اثنتني: إذْ طّبقت اجملموعة األولى حمية غذائية، في حني مارست 
اجملموعتني  لِِكلْتا  ُسِمح  ذلك  وبعد  دقيقة.   ٩0 ملدة  كثيفة  رياضية  تدريبات  الثانية  اجملموعة 
وَُفِتَح لهم بوفيه ووليمة حتتوي على أطعمة شهية. وتبنيَّ أن  بتناول ما لّذ وطاب من الطعام 
الثلث من  تزوَّدوا بكمية أقل مبقدار  تناولوا   66٣ ُسْعرة حرارية، أي أنهم  الرياضة  الذين مارسوا 
اجملموعة األخرى التي تناولت ٩47 ُسعرة حرارية بعد اتباعها احلِْمية الِغذائية، وفق ما ينقل موقع 
الرياضة تخّفض  »أوغسبورَغر ألغيمانيه« اإللكتروني عن اجمللة. لهذه النتيجة تفسير وهو: أن 
الذي  واي«  واي  »بِبتيد  الـ  هرمون  اجلسم  في  يزداد  في حني  للشهية،  الفاحت  »الغريلني«  هرمون 
يقمع اجلوع. ولكن بالنسبة لألشخاص الذين يتَِّبعون حمية غذائية يكون العكس هو الصحيح،.

دراسة: الرياضة تقمع اجلوع
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مقاطعة  في  لالجور  االدني  احلد  سيرتفع 
أونتاريو من ١١٫2٥ دوالر للساعة الي ١١٫40 دوالر 
للساعة أبتداء من شهر أكتوبر ، وسيرتفع احلد 
االدني للعاملني في قطاع اخلمور عشرة سنتات 
في  سنتا   وتسعون  دوالرات  تسعة  ليصبح 
الساعة ، وارتفع ايضا احلد االدني ألجور الطالب 
يعملون  والذين  سنة  عشر  ثمانية  سن  حتت 
االسبوع  في  ساعة  وعشرون  ثمانية  من  أقل 
احلد  وزاد  الواحدة  الساعة  في  دوالر   ١0٫70 الي 
لشركة  تبعا  منازلهم  من  يعملون  ملن  االدني 
ما الي ١2٫٥٥ دوالر في الساعة. وتقوم حكومة 
أونتاريو بأألعالن عن االجور اجلديدة كل عام قبل 
شهر أبريل لتتيح الفرصة للشركات واصحاب 
االجور  تصبح  أن  قبل  الالزم  لترتيب  االعمال 
وينص  أكتوبر  أول  في  املفعول  سارية  اجلددة 
تشريع حكومي لعام 20١4 بربط الزيادة في احلد 

االدني  لالجور مبعدل التضخم في أونتاريو.

ساجان  هارجيت  الدفاع  وزير  قال   : أوتاوا 
احللفاء  أن  الي  تشير  قوية  دالئل  هناك  أن 
في  التدخل  من  لنوع  يستعدون  الغربيني 
ليبيا وقد أشار الوزير بالفعل الي أن حكومة 
املشاركة  في  للنظر  أستعداد  علي  ترودو 
كندا  فأن  ذلك  قبل  ولكن  ما  بطريقة 
عليه  يكون  أن  ميكن  ما  فهم  الي  بحاجة 
املوارد  الوضع السياسي هناك وماهي نوع 
االزمة وماهي اخلطة طويلة االمد لتحقيق 
احلالة  ترصد  وأن كندا  ليبيا  االستقرار في 
أن  عن  الوزير  وكشف  بعد  قرار  تتخذ  ولم 
هذا كان موضوع محادثات مع وزير الدفاع 
وأن االيطاليون وضعوا سلسة من  االملاني 
تقاريرفي  وهناك  احللفاء  أمام  التوصيات 
وتقدمي  للتدريب  بعثة  أان  الي  تشير  أوربا  
املشورة سوف تذهب قريبا ملساعدة قوات 
أيضا  بريطانيا  تساهم  وقد  الليبية  االمن 
ان  بعد  انه  أيضا  الوزير  وقال  جندي  بالف 
تخلصت ليبيا من الدكتاتورالقذافي  ترك 
أيسيل  مثل  فراغا سياسيا جملموعات  هذا 
هي  وهذه  هذا  من  لتستفيد  حرام  وبوكو 
ونعاجلها  نٌقيمها  أن  نريد  التي  املعلومات 
الننا بحاجة الي التاكد من أن هذه املنطقة 
أن  الي  ساجان  وأشار  مستقرة  ستظل 
أمتدت  قد  ليبيا  في  االستقرار  عدم  حالة 
الي تونس  اجملاورة حيث شاركت قوات االمن 

فيها في معارك علي احلدود.

احلد االدني لالجور يرتفع الي 11٫40 
دوالر للساعة أبتداء من أول أكتوبر

كندا بحاجة ملعلومات من 
حلفائها عن الوضع في ليبيا قبل 

املشاركة في  اية خطة

توفي »روب فورد« عمدة مدينة تورنتو السابق يوم الثالثاء 22 مارس عن عمر 46 سنة في املستشفي  
بعد معانة من مرض السرطان وترك بعدة زوجة وطفل وطفلة ، وعقب إذاعة اسرته نبأ وفاته صدرت 
كاثلني  وأعربت  تعازيها السرته.  تعرب عن  احلكومة  املسؤولني من كل قطاعات  بيانات من جميع 
وين رئيسة وزراء أونتاريو عن حزنها لهذه اخلسارة وقالت بالنيابة عن حكومة أونتاريو فأن خواطرنا 
وصلواتنا مع أسرة روب فورد وأصدقاؤه وزمالءه ، وارسل جاسون كيني عضو البرملان السابق من حزب 
احملافظني  تغريدة علي تويتر قائالً، »لترقد روحه في سالم«، هذا وقد نكس العلم الكندي عند مبني 

مدينة تورنتو حزنا علي وفاة روب فورد.

9
جاسنت ترودو يدين هجمات بروكسل ويصفها بالعمل االرهابي

وفاة عمدة تورنتو السابق  »روب فورد« عن عمر 46 سنة

إلي  ترودو«،  »جاسنت  كندا  وزراء  رئيس  أنضم 
الشعب  مع  تضامنه  عن  للتعبير  العالم  زعماء 
البلجيكي يوم الثالثاء 22 مارس بعد التفجيرات 
القاتلة التي مزقت محطة املترو ومطار بروكسل. 
بشدة  يدين  انه  للصحفيني  ترودو  جاسنت  وقال 
هذا  الهجوم االرهابي وانه مثل جميع الكنديني 
بأن  أخبار  علي  أستيقظ  عندما  بشدة  غضب 
العديد من املواطنني االبرياء لقوا مصرعهم، وقال 
وزرع  االرواح  إزهاق  هدفه  االرهابي  العمل  هذا  أن 
اخلوف في النفوس وحث علي أتخاذ إجراءات ضد 
تهديدات االرهاب في جميع أنحاء العالم ، وأن هذا 
ال ميكن ان يكون مقبوال ويجب أحضار املسؤولني 
ان  أيضا  وقال  العدالة.  أمام  الهجوم  هذا  عن 
الكندية عرضت كافة املساعدات علي  احلكومة 
، وقدم ترودو تعازيه، وقال  البلجيكيني  املسؤولني 
الضحايا  من  الكثير  لفقدان  باحلزن  نشعر  نحن 
البلجيكي  الشعب  مع  وصلواتنا  خواطرنا  وان 
اخلارجية  الشؤون  وزير  وصف  صحفي  مؤمتر  وفي 
الثالثاء  في كندا ستيفن ديون الهجمات بي يوم 
األسود في بلجيكا ، وقال ان سماع صوت صراخ 
سيعزز  بروكسل  مترو  دخان  وسط  االطفال 

تصميمنا علي مكافحة االرهاب بجميع أشكاله 
وقال  العزاء.  تقدمي  في  الوزراء  رئيس  الي  وننضم 
ليس  أنه  جودال«،  »رالف  العامة  السالمة  وزير 
في  متورطني  كنديني  وجود  علي  يدل  ما  هناك 
سبب  هناك  وليس   ، املصابني  بني  اومن  االنفجار 
يكون  أن  يجب  ولكن  احلذر  درجة  رفع  الي  يدعونا 
شئ  الحظت  واذا  وحذرين  متيقظني  الكنديني 
غير عادي او خارج عن املألوف فيجب االبالغ عنه 
بلجيكا  في  املقيمون  الكنديني  وحث  للشرطة 
الصادرة  السالمة  باحتياطيات  االهتمام  علي 
من السلطات احمللية ، هذا وقد أعلنت داعش عن 

مسؤوليتها عن العمل االرهابي في بلجيكا

السوريون الكنديني 
يجتمعون معاً في الذكري 
اخلامسة للصراع في سوريا

خارج  الكنديني  السوريني  من  املئات  أحتشد 
قاعة مبني املدينة القدمي، يوم السبت ١٩ مارس 
بداية  علي  سنوات  خمسة  مرور  مناسبة  في 
احلرب االهلية في سوريا. والتي بدأت مبظاهرات 
تدعوا إلي الدميقراطية  في مارس من عام 20١١ 
في مدينة درعا ، وردت عليها قوات االمن باعتقال 
شعارات  بكتابة  أتهموا  الفتيان  من  مجموعة 
معادية للحكومة علي جدران مدرستهم وقتل 
اشعل  مما   ، الشهر  ذلك  في  الشبان  من  أربعة 
مزيد من اإلحتجاجات وانقلبت اإلحتجاجات إلي 
وخلقت  الناس  من  املاليني  شردت  أهلية  حرب 
السوريني  من  احلشد  وقام  دولية.  الجئني  أزمة 
املقيمني في كندا منذ عقود واالخرين الالجئني 
حديثاً اليها بالهتاف والرقص والتلويح باالعالم 
الدعم  من  املزيد  تقدمي  إلي  ودعوا   ، السورية 
وقال  احملاصر.  البلد  هذا  في  احملتجزين  لهؤالء 
سوريا«،  »أنقذوا  منظمة  من  أفسييل  أحمد 
احملتجزين  املدنيني  حلماية  تدعوا  منظمة  وهي 
بني املتصارعني : أنه علي الرغم من مرور خمسة 
معكم  نقف  فنحن  العذاب  هذا  علي  سنوات 
ونسمع اصواتكم.  وقال حازم أدلب الذي جاء مع 
عائلته الي مسيسوجا عام 20١4 إنه من املهم 
ان يكون لدينا أمل وان الرئيس السوري لن يبقي 
في منصبه الن الذين يشكلون البلد ليسوا هم 

احلكومة ولكن الشعب ،

»جاسنت ترودو«  يدفع للحصول 
علي مقعد في مجلس االمن

لتحصل  بحملة  يقوم  ترودو«،  »جاسنت  كان  بينما 
من  عدد  قام  االمن،  مجلس  في  مقعد  علي  كندا 
تخطط  كندا  أن  كيف  عن  بسؤاله  الصحفيني 
للقيام بحملة علي أساس السالم وحقوق األنسان 
لبيع  صفقة  إلغاء  الوقت  نفس  في  ترفض  بينما 
ورد  السعودية،  للملكة  العسكرية  املركبات 
هذه  في  ُقدماً  املضي  يجب  أنه  قائال  »ترودو«، 
قيمتها  تبلغ   مركبات عسكرية   لبيع  الصفقة  
١٥  بليون دوالر من أجل احملافظة علي مبدأ »أن تغير 
احلكومة لن يعرض كل مامت االتفاق عليه وتوقيعه 
املستحيل  من  سيكون  حيث   ، للخطر  مسبقا 
لكندا القيام بأعمال جتارية في العالم إذا كان هناك 
تصور بأنها ال حتترم اي عقود تتجاوز مدة دورة عمل 
حكومة معينة«، وقد أعلن ترودو الذي عقد أجتماع 
نيو  – مون في  بان – كي  املتحدة  االمم  مع سكرتير 
يورك ، أن كندا سوف تتنافس مع  النرويج وأيرلندا  
للحصول علي مقعد في مجلس االمن الذي سيبدأ 
االقتراع عليه عام 202١ ، وقد فقدت كندا مقعدها 
في مجلس االمن عام 20١0 أمام املانيا والبرتغال ، 
وكانت عضواً ضمن األعضاء العشرة غير الدائمني 
وهناك خمسة أعضاء دائمني وهم الذين لهم حق 
علي  مصممون  أننا  ترودو  جاسنت  وقال  االعتراض. 
إحياء الدور التاريخي لكندا كمساهم رئيسي في 
حفظ السالم لألمم املتحدة باالضافة إلي املساعدة 
علي جهود االصالح احلالية وأضاف أن كندا سوف 
ليس  السالم  حفظ  عمليات  في  مشاركتها  تزيد 
وخبراء  وبوليس  عسكرية  قوات  بتقدمي  فقط 
متخصصون ولكن أيضا بدعم املؤسسات املدنية 
واالستقرار في  االمن  وحتقيق  ملنع نشوب صراعات 
التعافي  املزعزعة ومساعدة اجملتمعات علي  الدول 
السابق  الكندي  السفير  وقال  االزمات  أعقاب  في 
لدي االمم املتحدة أن كندا لديها فرصة كبيرة للفوز 
بأن  صلبة  ارض  علي  تقف  ان  عليها  وانه  باملقعد 
تشرح في حملتها للحصول علي املقعد كيف أن 
بتعزيز معاهدة  حكومة »جان كريتيان« قد وعدت 
وحماية  اجلنائية  الدولية  احملكمة  وبتعزيز  االلغام 

املدنيني في الصراعات املسلحة

كندا سُتعيد سن التقاعد الي 65 سنة بدالً من 67
الليبرالية  كندا  حكومة  أن  قائالً  ترودو«،  »جاسنت  حتدث  التليفزيونية  بلومبريج  قناة  مع  مقابلة  ًفي 
ستعيد سن التقاعد عن العمل الي 6٥ سنة ، وأكد ان هذا سيجعل هؤالء املتقاعدين أهال للحصول 
سن  جعل  من  السابقة  احملافظني  حكومة  به  دفعت  ما  يلغي  وهذا  الشيخوخة،  أستحقاقت  علي 
في سن  يتقاعدون  أناس  هناك  أن  ترودو  وقال  وعشرون.  وثالثة  الفني  عام  من  بداية  67 سنة  التقاعد 
مثال  يعمل  أو  املصرفية  االستثمارات  مثل  مهنة  في  يعمل  الذي  الشخص  أن  الواضح  من  أانه   ،  6٥
باحملاماة كل أيام حياته ال يتقاعد بالضرورة في سن 6٥ ولكن أالفراد الذين يعملون بأيديهم في أعمال 
البند  امليزانية هذا  الي سن 6٥ ولهذا ستتضمن  بدنية شاقة يكونون في حتدي حقيقي متي وصلوا 
وايضا ستتضمن مصروفات للبنية التحتية واالستثمارات وَّتَّعد احلكومة بتعزيز االقتصاد وحتريك النمو 
كندا  فأن  االخيرة  السنوات  في  االقتصادي  النمو  الي  االفتقار  من  بالرغم  انه  ترودو  وقال  االقتصادي. 
البرنامج عما سيحدث  ، وعندما سأله مضيف  الذي ال متلكه دول أخري  الكثير من االستقرار  لديها 
في سباق  ترامب«   »دونالد  اجلمهوري،  االمريكي  املرشح  جناح  حالة  في  الكندية  االمريكية  للعالقات 
الرئاسة االمريكي ؟ أجاب ترودو بأن العالقات الفريدة بني البلدين تذهب أبعد من زعمائها وأن لديه ثقة 
كبيرة في الناخبني االمريكيني ، وفي سؤال أخر عن ما ألذي يشترك فيه جاسنت ترودو ودونالد ترامب ؟ 

أجاب ترودو انها الرغبة في رؤية االمريكيني يعملون جيداً.

عدد السكان في كندا يتجاوز ٣6 مليون نسمة للمرة االولي
قالت وكالة االحصاء الكندية، أن عدد سكان كندا بلغ ٣6 مليون نسمة هذا العام ، وقدرت الوكالة زيادة 
في عدد السكان في االول من يناير مقدارها اثنان وستون الف وثمامنائة نسمة عن شهر أكتوبر من عام 
20١٥ وجاءت الزيادة في عدد السكان في الربع االخير من عام 20١٥ نتيجة لزيادة عدد املواليد مقارنة 
بعدد الوفيات. ووصل عدد املهاجرين الي خمسة وثالثون الف واربعمائة، أي بزيادة قدرها ستمائة نسمة 
املقطعات  إيجابي في جميع  السكاني  النمو  واربعة عشر. كما كان  الفني  عام  االخير من  الربع  عن 

باستثناء أقليم يوكن.
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»فورين بوليسي«: برنامج أمريكى جديد لتدريب املتمردين السوريني 
كشفت مجلة »فورين بوليسى«، عن توقيع الرئيس األمريكى باراك أوباما خطة جديدة لتدريب املتمردين 
السوريني حملاربة تنظيم داعش، اخلطوة التى تأتى بعد أشهر من إغالق وزارة الدفاع األمريكية برنامج كبير 
لتدريب وتسليح املتمردين فى سوريا والذى أهدر نحو ٥00 مليون دوالر. وبحسب اجمللة األمريكية، فأن اجلهود 
تأتى جزء من محاولة للبنتاجون لالستفادة من الزخم حول احلملة الدولية على تنظيم داعش، الذى تكبد 
عن  فضال  الدولى،  التحالف  وضربات  الروسية  اجلوية  الضربات  بفعل  األخيرة  الفترة  خالل  كبيرة  خسائر 
االيزيديني  واملقاتلني  الكردية  القوات  وهجمات  النظامى  السورى  اجليش  شنها  التى  األرضية  الهجمات 
فى  عليها  استولى  التى  األراضى  من   %22 اإلرهابى حوالى  التنظيم  وفقد  اجمللة.  السنة، بحسب  والعرب 
سوريا والعراق، قبل عامني. وأوضحت اجمللة أن واشنطن تريد الزحف إلى مدينة الرقة السورية، التى يتخذها 
التنظيم عاصمة لدولته املزعومة، بأسرع وقت ممكن. فى ظل غياب للواليات املتحدة أو القوات البرية احلليفة 
لها، فإن مسئولى البنتاجون يعتقدون أن تدريب القوات احمللية ألخذ زمام املبادرة هو أفضل وسيلة للمضى 
األبيض.  للبيت  إحراج  التى تسببت فى  الفاشلة،  القدمية  تركيزا من  أكثر  قدما. وستكون اخلطة اجلديدة 
وتشمل اخلطة تدريب جماعات صغيرة للغاية من املقاتلني خارج البالد، على تكتيكات املشاه. ولم يفصح 
املسئولون األمريكيون عن تفاصيل التدريب أو مكانه. ولم تسفر اخلطة القدمية التى انطوت على تدريب 
٥000 مقاتل، بل أن قائد الفرقة ٣0 فى اجليش السورى احلر، والذى تلقى تدريبا ضمن برنامج وزارة الدفاع 

األمريكية، انشق عن البرنامج وانضم إلى جماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم داعش. 

نافذة على �سحافة العامل 10

تنفيذ  فى  األول  املتهم  السالم،  عبد  صالح  شركاء  أحد  أن  الفرنسية  البلجيكية  التحقيقات  كشفت 
هجمات باريس اإلرهابية، التى وقعت شهر نوفمبر املاضى، دخل إلى اليونان ومنها إلى بلجيكا كالجئ سورى
»عبد  شريك  هوية  من  التحقق  حتاول  الزالت  الشرطة  »أن  موضحة  تليجراف«،  »ديلي  صحيفة  وأضافت 
السالم« احلقيقية، حيث يحمل جواز سفر سورى باسم »منير أحمد العاج«، كما يحمل هوية بلجيكية 
مزيفة أخرى باسم »أمني شكرى«. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة ترجح أن »شكرى« إما سورى أو عراقى 
األصل، مشيرة إلى عثور أجهزة التحقيق على جواز سفر سورى فعال وسط مكان تنفيذ التفجير فى باريس، 
املاضى،  20 سبتمبر  وفى  الهجمات.  تنفيذ  فى  املشاركني  اآلخرين  االنتحاريني  من  واحد  إلى  ينتمى  والذى 
التقطت الشرطات اليونانية صورة لـ«شكرى«، كما أخذت بصماته، قبل أن يبدأ رحلته كالجئ فى أوروبا، 
وقبل أيام قبضت الشرطة على »شكرى« مع »عبد السالم« ومت توجيه تهم القتل العمد وتنفيذ هجمات 
يساعد  كان  موكله  أن  السالم«  »عبد  محامى  مارى«  »سيفن  زعم  اآلخر،  اجلانب  على  لكالهما.  إرهابية 
الشرطة ويسرب معلومات جلهاز اإلنتربول حول دخول وخروج الالجئني السوريني ممن تدور حولهم شبهات 

إرهابية.

»صنداي تاميز«: حزب البديل األملانى يسعى ملنع املآذن وحظر ارتداء النقاب»دايلي تليجراف«: شريك منفذ هجمات باريس دخل أوروبا كالجئ سورى«

والذى  ألملانيا  البديل  حزب  سعى  على  الضوء  بتسليط  البريطانية  تاميز«  »صنداى  صحيفة  اهتمت 
فاز بربع أصوات الناخبني فى االنتخابات احمللية األخير ملنع املآذن والنقاب. وقالت الصحيفة إن احلزب 
اليمينى املتشدد يجهز لطلب تعديالت على بعض القوانني تركز على منع املآذن وحظر ارتداء النساء 
النقاب فى األماكن العامة باإلضافة إلى منع ختان األطفال وبعض الشعائر اإلسالمية األخرى وفرض 
بعض التعديالت على املناهج التعليمية للحفاظ على الهوية الثقافية ألملانيا. وأوضحت الصحيفة، 
وفقا ملقتطفات نشرها موقع »بى بى سى عربى« إن أحد قادة احلزب أكد لها أن قيادات احلزب يجهزون 
بزعامة  املسيحى  الدميقراطى  االحتاد  بحزب  اإلطاحة  بهدف  املقبل  العام  االحتادية  االنتخابات  خلوض 
املهاجرين.  بخصوص  لسياستها  الشعبى  الرفض  تنامى  من  مستفيدين  ميركل  أجنيال  املستشارة 

وتشير الصحيفة إلى أن هذه التعديالت مت تسريبها لوسائل إعالم أملانية األسبوع املاضى. 

وول ستريت جورنال« األمريكية«: 
الهجمات اإلرهابية تعصف بصناعة السياحة فى تركيا«

قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« األمريكية، إن سلسلة الضربات اإلرهابية التى نفذها تنظيم داعش أو 
املسلحون األكراد فى تركيا، إلى جانب اخلالف الدبلوماسى مع روسيا، قد ضربت صناعة السياحة احليوية فى 
تركيا، والتى كانت واحدة من النقاط املضيئة القليلة فى اقتصاد أنقرة املتباطئ. وأشارت الصحيفة إلى تراجع 
احلجوزات لفترة الصيف بنسبة 40% عن العام املاضى، بينما انخفضت نسبة اإلشغاالت فى الفنادق أكثر من 
النصف، وفًقا للقائمني على الصناعة، ومت عرض مئات الفنادق واملنتجعات للبيع، وال يوجد نهاية فى األفق لهذا 
االضطراب، مع وقوع تفجير انتحارى آخر يوم السبت املاضى، أدى إلى مقتل أربعة أجانب، ونقلت الصحيفة عن 
أحد أصحاب الفنادق فى انطاليا، والذى قام بعرضه للبيع، أنهم لم يحلموا أبَدا مبثل هذا الوضع الرهيب، وأكد 
أنهم يواجهون أزمة كبيرة، ولم يتم معرفة نطاقها بعد. وذكرت الصحيفة أن قطاع السياحة فى تركيا كان 
قد شهد انتعاًشا فى السنوات املاضية بفضل تدفق السائحني الروس الساعني لالستمتاع بشواطئ البحر 
العربى.  الربيع  بها اضطرابات  يبحثون عن االستقرار فى منطقة عصفت  الذين  والعرب  والغربيني،  املتوسط 
ومتثل صناعة السياحة أكثر من 4% من الدخل القومى لتركيا ويعمل بها أكثر من مليون شخص، أى حوالى 

7% من نسبة العمالة فى البالد. 

احتماالت  إن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  قالت 
اجلمهورى  املرشح  من  كال  يتنافس  أن  متزايدة 
فى  كلينتون  هيالرى  والدميقراطية  ترامب  دونالد 
االنتخابات العامة، في نوفمبر املقبل، من شأنه أن 
يغير بشكل كبير اللعبة هذا العام ويزيد االعتماد 
اخلاصة  واالنقسامات  والطبقية  العرقية  على 
بالنوع، بني الناخبني. وأضافت أن بعد حمالت ناجحة 
باراك  الرئيس احلالى  متتالية استطاع من خاللها 
أوباما توسيع اخلريطة االنتخابية للدميقراطيني من 
داخل  للتنوع  السريعة  الزيادة  على  التركيز  خالل 
أن  احملتمل  من  الذى   ،20١6 سباق  فإن  الواليات، 
يكون بني هيالرى وترامب، ميكن أن يؤول إلى معركة 
ضارية حول املنطقة املمتدة من أعلى شمال شرق 
والذى  البالد،  وسط  غرب  حتى  املتحدة  الواليات 
يشكو التراجع االقتصادى واحلضرى بسبب تقلص 
على  التركيز  إلى  وباإلضافة  الصناعى.  القطاع 
دعم  رمبا يسعى جلذب  ترامب  فإن  التجارة،  قضايا 
الطبقة البيضاء العاملة، الذين يعتقد اجلمهوريون 
أنه مت تهميشهم فى االنتخابات الرئاسية املاضية 
جذب  أيضا  ترامب  وسيحاول  كبيرة.  بأعداد 
الدميقراطى،  احلزب  دعموا  الذين  منهم  الناخبني 
ولكنها املهمة األصعب. وفى الوقت نفسه، ميكن 
لوزيرة اخلارجية السابقة، أن تلقى قوة دعم هائلة 
لصاحلها بني األمريكيني من أصل أفريقى والتينى، 
السابق  إخفاقها  تعويض  على  يساعدها  قد  مما 
خالل االنتخابات املاضية التى شهدت إقبال ضخم 
قد  ما  وهو  املتحدة.  الواليات  فى  األقليات  من 

الكثافة  ذات  الواليات  بعض  فى  ترامب  دعم  يحد 
السكانية من األقليات. وتشير الصحيفة إن على 
الرغم من أن استطالعات الرأى متنح كلينتون تقدم 
قوى على ترامب فى االنتخابات العامة، فإن العديد 
من الدميقراطيني ال يزالوا قلقني بسبب ما وصفه 
التنبؤ  على  القدرة  »عدم  االستراتيجيني  أحد 
احلملة  من  سابق  مسئول  عن  وتنقل  بترامب«. 
ينبغى  أنه  أحيانا  »أشعر  قوله  ألوباما  االنتخابية 
هو  عما  مختلف  بشكل  التفكير  عقلى  على 
املشهد  تقييم  الدميقراطيون على  ويعمل  عليه«. 
تكون  أن  احملتمل  من  الواليات  من  فأى  عدة:  بطرق 
ضمن اللعبة وأى من هؤالء يختلف عن االنتخابات 
املاضية وأى كتل تصويتية متثل مشكالت معينة. 
ويتوقع للحزب أن يحدث حتليالته بشكل مستمر، 
على  بسرعة  التأثير  على  ترامب  لقدرة  نظرا 
األحداث. وأظهر استطالع رأى للصحيفة، فى وقت 
سابق من الشهر، انقسامات صارخة بني املؤيدين 

لترامب وكلينتون. 

»واشنطن بوست«: إحتماالت تنافس ترامب وكلينتون فى االنتخابات العامة 

يُغير اخلريطة االنتخابية
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أبشع جرائم القرن.. أكال والديهما رداً على »االعتداء اجلنسي«

قام الشاب ليونادرو اكوستا البالغ من العمر 2٥ عاماً، وشقيقته من أم ثانية وهي كارين كلني وتبلغ من العمر 
22 عاماً، بقتل والديهما من خالل اطالق النار عليهما، اذ قام الشاب بهذه املهمة أما شقيقته قامت بتنظيف 

املكان من آثار اجلرمية
فخذه،  من حلم  وتناول قطعة  والدته  زوج  جثة  بانتهاك  قام  بل  والديه  على  النار  باطالق  الشاب  يكتف  ولم 

وارتكب أفعاالً بشعة في جثة والدته
اجلدير بالذكر أن األخوين ليوناردو وكارين على عالقة حميمية منذ حوالي 6 سنوات، وكشفا أنهما قررا ارتكاب 

اجلرمية بسبب تعرضهما لالعتداء اجلنسي من والديهما، وليس هما فقط بل أشقائهم األصغر سناً
املعاملة  من سوء  الطويلة  معاناته  بسبب  وذلك  تفكير طويل،  بعد  اجلرمية  لتلك  ليوناردو  قد خطط  وكان   

واالغتصاب من زوج والدته منذ أن كان بعمر الـ6 سنوات
وكان قد دخل ليوناردو الى غرفة زوج أمه وهو نائم وأطلق على رأسه النار، ثم قطع جسد زوج أمه، وعندما 
جاءت والدته أطلق النار عليها هي األخرى، وقام بطهي فخذ زوج والدته وتناول اللحم على العشاء واصفا حلمه 

باللذيذ، وقال إنه لم يشعر بالندم لقتل والدته ألنها لم تكن سيدة صاحلة

إطالق نار في مقبرة للمسلمني في كاجلاري والشرطة تنفي الدافع 
الديني

نار  إطالق  جراء  بالرصاص  اشخاص   4 أصيب 
كاجلاري  مدينة  خارج  للمسلمني  مقبرة  في 
لم  الضحايا  إن  الشرطة  وقالت  الكندية، 
وقال  يبدو.  ما  على  دينهم  بسبب  يستهدفوا 
املتحدث باسم الشرطة الكندية في البرتا هال 

ترنبول »ال أعتقد إنها جرمية كراهية هذه املرة
احتماالت  يدرسون  الشرطة  رجال  أن  وأضاف   
أخرى مختلفة من بينها احتمال أن يكون احلادث 

له صلة بعصابات إجرامية
لبالغات عن  الشرطة استجابوا  رجال  إن  وقال   
إطالق نار في مقبرة املسلمني في كوتشرين وهو 

حي سكني في أطراف شمال غرب كاجلاري، ولدى وصولهم كان كل املصابني األربعة قد نقلوا إلى املستشفى
أنه كانت هناك جنازة في وقت سابق في تلك املقبرة اخلاصة بسكان كاجلاري   وذكرت وسائل إعالم محلية 

املسلمني، وظلت مجموعة في املكان بعد مراسم الدفن
 وعلى الرغم من أن الشرطة لم تعتقل أحدا بعد فيما يتعلق باحلادث فقد قالت إنه ال يوجد أي خطر مباشر 

على ما يبدو على الناس

األول من نوعه في أونتاريو : كندي ميوت مبساعدة األطباء بناء علي 
طلبه

أونتاريو،  مقاطعة  في  نوعها  من  األولي  هي  حادثة  في 
بناًء علي طلبه،  توفي رجالً في عمر 8١ عاماً منذ قليل 
من  قضائي  حكم  علي  حصوله  من  ساعة   24 وبعد 
احملكمة الكندية العليا بأن يحصل علي املساعدة باملوت 
من األطباء املعاجلني وبالفعل مت تنفيذ احلكم، كما أكد 
واألطباء  األقارب  أسماء  بقاء  علي  بيريل|  “بول  القاضي 

مجهولني
يوم،  صباح  في  سالم  في  رحل  الرجل  أن  أسرته  وقالت 
أن حتقق  وأنهم سعداء  الثامن عشر من مارس،  اجلمعة 

طلبه، وأنه حتي اللحظات األخيرة كان يقاتل من أجل شئ يريده، في إشارة إلي القضية التي رفعها بأن يتم 
السماح له باملساعدة علي املوت من قبل األطباء

أن مت تنفيذها مرتني  أونتاريو وثالث حالة في كندا بعد  املوت في  أول حالة مساعدة علي  أن هذه هي  ويُذكر 
مبقاطعة كيبيك

حافظ السالم« الذي قتل زميليه »

فتح جندي من قوات حفظ السالم األممية النار على زمالئه في مخيم للبعثة األممية شمال شرق مالي، ما أدى 
إلى مقتل شخصني وإصابة واحد آخر بجروح خفيفة

 وجاء ذلك في بيان صادر عن البعثة األممية الدولية لبسط االستقرار في مالي في مدينة كيدال، حيث أفاد 
البيان باحتجاز املشتبه به، مشيرا إلى أنه مت تشديد اإلجراءات األمنية في اخمليم

وفاة روسية بسبب شاحن التليفون

تعرضت فتاة روسية حلادث مروع أدى إلى وفاتها بعدما حاولت استخدام هاتفها احملمول في احلمام.
و اغلقت الفتاة البالغة من العمر ١4 عاماً، باب احلمام، ثم استخدمت كابل متديد لشحن هاتفها لعدم وجود 

مصادر للكهرباء داخل احلمام
وبعد تأخرها في الرد على والدتها، دخلت االخيرة الى احلمام لتجد ابنتها ملقاة على االرض، وفي يدها شاحن 

الهاتف، حيث تعرض جسدها لصعق بالكهرباء

طعن جنديني في تورنتو واملتهم يقول »اهلل أمرني أن أفعل هذا«

ظهر  بعد   ٥7 والدقيقة  الثانية  في 
مارس  من  عشر  الرابع  األثنني،  يوم 
علي”  حسن  “إينالي  إقتحم  احلالي، 
الفيدرالية في  تابع للحكومة  مبني 
وقان  بتورنتو،  “يوجن”  بشارع   4٩00
بطعن جنديني بداخل املبني، قبل أن 

يتم القبض عليه.
رئيس  ساندرز”،  “مارك  وبحسب 
“حسن  املتهم  فأن  تورنتو،  شرطة 
سبعة  العمر  من  والبالغ  علي” 
التحقيقات  في  قال  عاماً  وعشرين 
“أن اهلل أخبرني أن أفعل ذلك”، وأكد 

أنه لم يتم معرفة إن كان املتهم علي علباقة بأي تنظيم إرهابي من عدمه ، وقال “ساندرز” أن املتهم مت نقله 
إلي املستشفي للتأكد من قواه العقلية قبل عرضه علي احملكمة صباح اليوم التالي، كذلك مت نقل اجلنديني 

إلي املستشفي للعالج. وناشد “ساندرز” أي مواطن لديه شهادة بشأن احلادث بالتقدم بها علي الفور

سرقة ماليني الدوالرات.. بسهولة بالغة

كشفت لقطات مصورة، سمحت الشرطة اإليطالية بنشرها أخيرا، جناح مجموعة من اللصوص في سرقة 
ما يعادل ماليني الدوالرات من متحف في مدينة فيرونا في غضون دقائق قليلة

املتحف، حيث سرقوا ١7  تامة في  اللصوص بحرية  التقطتها كاميرات مراقبة، حترك  التي  الصور،  وأظهرت 
لوحة تبلغ قيمتها نحو ١٥ مليون يورو »١6٫6 مليون دوالر«

بعد  وذلك   ، بقليل  إغالقة  قبل  املتحف  اقتحام  من  املسلحون  اللصوص  متكن  اإليطالية،  الشرطة  وحسب 
مغادرة معظم املوظفني وقبل أن يتم تشغيل جهاز اإلنذار.

تينتوريتو  أبرزهم  عامليني،  لفنانني  لوحات  كاسيلفيتشيو،  متحف  من  املسروقة  الفنية  األعمال  بني  ومن   
ومانتينيا وبيتر بول روبنز.

وأنحى بعض معارضي  املتحف،  األمن في  انعدام  إيطاليا بشأن  االتهامات في  تبادل  السطو  وأثارت عملية   
احلكومة باللوم على خفض اإلنفاق العام.

 وسمحت الشرطة بنشر الفيديو، بعد اعتقال ٩ أشخاص في مولدوفيا و٣ إيطاليني في فيرونا، يشتبه في 
أنهم سرقوا اللوحات، التي تعمل روما على استعادتها من مولدوفيا.

محكمة في دبي تتهم موظفاً بازدراء املسيحية 

األولى  االبتدائية  احملكمة  وجهت 
الديانة  ازدراء  دبي إلماراتي تهمة  في 
على  نشر  تسجيل  في  املسيحية 
اإلتهام  توجيه  ومت  يوتيوب،  موقع 
إلماراتي يعمل مسؤوال للحماية في 
أحد الفنادق الشهيرة في دبي، اُتهم 
املسيحية  الديانة  من  بالسخرية 
امليالد  عيد  هي  دينية  مناسبة  ومن 
املسيحيني  »كل  إن  قوله  بسبب 

سيزجون في النار«
الشخص  ذات  إلى  االتهام  وجه  كما 
بالقيام بفعل غير الئق في العلن في 

حق املسيحيني قبيل احتفاالت في الفندق بعيد امليالد في 2٥ ديسمبر
وقد قام مدير مصري في الفندق بتسجيل ما قاله زميله اإلماراتي، وأرسل مقطع الفيديو عبر واتساب إلى 

زميل آخر سوداني، قام بدوره بنشر املقطع على يوتيوب
 ووجهت احملكمة أيضا تهمة خرق خصوصية اإلماراتيني لكل من املصري والسوداني، كما اتهما بسوء استخدام 

أنظمة االتصاالت في الدولة ألغراض إهانة األديان
 وقد اعترف املتهمون الثالثة بأنهم تصرفوا بشكل مسيء، وتستمر احملاكمة إلى حني صدور القرار النهائي

الكويت تقبض على عصابة
 غسيل أموال دولية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية،أنها ألقت القبض على شبكة متخصصة في غسيل األموال على املستويني 
احمللي والدولي، مشيرة إلى أن الشبكة تضم ١4 شخصا من جنسيات عدة

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشبكة تخصصت في سرقة أرقام البطاقات االئتمانية مثل »فيزا«، و«ماستر 
باستخدام أجهزة خاصة  ائتمانية وهمية  إنشاء بطاقات  إلى جانب  االئتمانية،  البطاقات  كارد«، وغيرها من 

مستوردة من خارج البالد
 وأضافت أن الشبكة تقوم بتسييل األموال من خالل عمليات دفع عبر شركات في البالد بعد االتفاق املسبق 
معها على نسبة الفائدة، ومن ثم االستالم نقدا، والتحويل عن طريق شركات الصرافة احمللية إلى اخلارج، وفق 

ما أوردت وكالة »كونا« الكويتية الرسمية
 وتابعت أن العصابة عملت على استنساخ أكثر من ١00 بطاقة ائتمانية، مببالغ جتاوزت مليون دوالر

 وأكدت أنه مت إلقاء القبض على ١2 شخصا فيما ال يزال شخص منهم متوار عن األنظار، وآخر خارج البالد، ومت 
إحالة املتهمني الى اجلهات اخملتصة للتحقيق
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بروك�سل  بهجمات  جريحا  و135  قتيال   34
وداع�ش يتبنى الهجمات

آخرين في تفجيرين وقعا   135 34 شخصاً، وأصيب  ُقتل 
والعشرين  الثاني  الثالثاء،  صباح  بروكسل،  مطار  في 
العاصمة  في  للمترو  محطتني  وإستهدفا  مارس،  من 
هذه  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  تبنى  وقد  البلجيكية، 

الهجمات.
كالشنيكوف  بندقية  على  البلجيكية  الشرطة  وعثرت 
بجوار جثة مهاجم في مطار بروكسل، إضافة إلى حزام 

ناسف لم ينفجر في املطار.
بدوره، أكد املدعي العام البلجيكي أن أحد تفجيرات بروكسل كان هجوماً انتحارياً، كما ذكرت تقارير 
مطار  انفجاري  سبق  نار  إطالق  وأن  إيرالينز،  أميركان  طيران  خطوط  مكتب  قرب  وقعا  االنفجارين  أن 

بروكسل، وصيحات باللغة العربية.
كذلك هز انفجار جديد محطة قطارات قرب مبنى لالحتاد األوروبي في العاصمة البلجيكية ما أسفر 

عن مقتل أشخاص عدة. ووقع االنفجار لدى وصول القطار إلى احملطة أثناء ساعة الذروة الصباحية.
كما وقع تفجير رابع في محطة مالبيك أو محطة شومان اجملاورة حيث مقرات االحتاد األوروبي، أسفر 

عن مقتل 15 شخصاً كحصيلة أولية وإصابة 40 آخرين، جروح بعضهم حرجة.
 عقب ذلك، أُعلن تعليق رحالت الطيران، وكذلك القطارات إلى مطار بروكسل الذي حصل التفجيران 
في صالة املغادرة التابعة له، كما أخلي املطار بالكامل. وأفادت وسائل إعالم محلية بإخالء موظفني 

من محطة تياجن النووية قرب بروكسل.
 

الأمم املتحدة: عام 2016 الأ�سد حرارة

حذرت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية من استمرار طقس أشد حرارة، مشيرة إلى أن اتفاق املناخ الذى 
أبرم فى باريس العام املاضى ال ينبغى أن يتراخى مع ظاهرة االحتباس احلرارى.

التى  احلرارة  دراجات  فى  القياسى  االرتفاع  أعقاب  فى  املناخ  عن  السنوى  تقريرها  املنظمة  أصدرت   
2015، توقعت املنظمة طقسا أشد حرارة مصحوبا بظروف جوية أكثر جفافا ورطوبة،  سجلها عام 

اعتمادا على املنطقة، فى مختلف أرجاء العالم.
 وقال األمني العام للمنظمة بيترى تاالس للصحفيني فى جنيف إن كثيرا من الناس يعتقد أن مشكلة 

املناخ »انتهت... منذ التوصل إلى اتفاق لطيف فى باريس.. لكننا لم نغير سلوكنا حتى اآلن«.
املسئول  كارلسون،  ديفيد  يقول  املقبلة،  الشهور  غضون  فى  النينو  ظاهرة  حدة  تراجع  بعد  حتى 

بالبرنامج العاملى للبحوث املناخية »الوضع الطبيعى اجلديد ستكون ارتفاعات« فى درجات احلرارة.

وتتوا�سل ق�سايا اإزدراء الأديان..القب�ش على قبطي 

بال�سوي�ش بتهمة كتابة تعليق �ساخر على الر�سول

السويس  محافظة  من  قبطي  علي  القبض  مت  فقد  مصر،  في  تتواصل  األديان  إزدراء  قضايا  ومازالت 
ويُدعي »جرجس فوزي«، بتهمة كتابة تعليق ساخر على الرسول »ص« بأحد اجلروبات التي يشارك فيها 
شباب القرية. وبحسب الصحف والتقارير الصحفية جتمهر أهالي القرية مهددين بالتصعيد إذا لم 
تتخذ النيابة إجراءات قضائية ضد الشاب جرجس. من جانبها أحضرت النيابة املتهم وسط حراسة 

أمنية مشددة. وبدأت التحقيق معه، بتهمة إزدراء الدين اإلسالمي.

حكومة م�سرية جديدة ، و«خليل« ينتقدها 

لتهمي�ش الأقباط بها

أجرى رئيس الوزراء املصري شريف إسماعيل تعديالً وزارياً شمل عشر حقائب وزارية. وأدى الوزراء اجلدد 
اليمني الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وغلب الطابع االقتصادي على التعديل الوزاري 
والري  واآلثار  العدل  وزارات  التغييرات  والسياحة. وكما شملت  واملالية  االستثمار  وزراء  اسُتبدل  حيث 
ويتعني  للوزراء.  نواب  أربعة  تعيني  وتضمنت  والنقل.  والطيران  العام  األعمال  وقطاع  العاملة  والقوى 
على احلكومة التي يبلغ عدد أعضائها 33 وزيرا احلصول على موافقة البرملان على تشكيلها وبرنامجها 
وفقا لنص دستور 2014 الذي يطبق ألول مرة. والوزراء اجلدد هم محمد حسام عبدالرحيم وزيرا للعدل ، 
عمرو اجلارحي وزيرا للمالية ، محمد عبدالعاطي خليل وزيرا للرى و املوارد املائية ، أشرف الشرقاوي وزيرا 
لقطاع األعمال ، خالد العناني وزيرا لآلثار ، محمد محمود سعفان وزيرا للقوى العاملة ، محمد راشد 
وزيرا للسياحة ، داليا خورشيد وزيرة لالستثمار ، جالل مصطفى السعيد وزيرا للنقل ، شريف فتحي 
عطية وزيرا للطيران املدني. وعلي اجلانب األخر أنتقد الباحث »مجدي خليل«، التشكيل اجلديد، وقال 
أنهم أقالوا فخري عبد النور في التشكيل املاضي، وأقالوا هاني دميان في التشكيل احلالي، ولم يتبقي 

سوي الوزيرة »نبيلة مكرم« وهي وزيرة قبطية في وزارة بال حقيبة. 

زعيم كوريا ال�سمالية ياأمر بدفن الأعداء يف البحر

البالد املهاجمني في  إنزال عسكري وأمر بدفن أعداء  أون تدريبات  تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
البحر. وأشرف كيم على مناورات اإلنزال ومواجهة اإلنزال، التي 

تشمل تدريبات مبشاركة السفن والطائرات واملدفعية
وأمر كيم بزيادة كثافة تدريب العسكريني حلماية حدود البلد 
اإلنزال  وحدات  عمل  متابعا  أون  جونغ  كيم  »قال  البحرية، 
قادر  الساحل  على  والهجوم  املفاجئ  اإلنزال  هذا  إن  اجلريء 
على حتقيق النصر في املعركة«، ولكن دون الكشف عن تاريخ 

التدريبات ومكانها
إن  قوله  كيم  عن  الكورية  املركزية  األنباء  وكالة  ونقلت 
رئيسي على  اإلنزال يعتمد بشكل  »النصر في معارك قوات 
طرق تصفية وحدات إنزال العدو إلى جانب احتالل املواقع على 

الشاطئ بضربة واحدة
وأضاف »من أجل دفن األعداء املهاجمني في البحر ينبغي تكثيف التدريب بني الوحدات والوحدات الفرعية 
للجيش الشعبي الكوري ضمن فكرة تستند إلى عقيدة زوتشيه وتكتيك الدفاع الساحلي املوضوع حديثاً 

من قبل احلزب وعقيدة زوتشيه هي أيديولوجية كوريا الشمالية التي تثمن االعتماد على الذات

مو�سكو تنتقد قرار كندا تو�سيع عقوباتها على 

رو�سيا

أعلنت وزارة اخلارجية الروسية أن السلطات الكندية لم تستغل الفرصة املتاحة إلخراج احلوار الثنائي بني موسكو 
وأوتاوا من الطريق املسدود الذي ورثته عن القيادة السابقة

وأكدت الوزارة في بيان لها خيبة أملها من قرار أوتاوا توسيع »قائمتها السوداء« على خلفية األزمة األوكرانية رغم 
تصريحات سابقة للحكومة الكندية اجلديدة برئاسة جاسنت ترودو عن سعيها للتعاون على الساحة الدولية

ووصفت موسكو هذه اخلطوة بأنها غير ودية ولن تبقى دون رد، متوعدة أوتاوا باتخاذ تدابير مضادة. وأضافت اخلارجية 
الروسية أن استمرار أوتاوا في اتباع منهج واشنطن والتي تطالب حلفاءها باحلفاظ على »جبهة العقوبات« ضد روسيا، 
إضافة إلى رغبة قادة كندا في تلبية مطالب اللوبي املعادي لروسيا فيها.. كل ذلك تغلب على االهتمام العادي بتطوير 

العالقات البناءة بني البلدين
 يُذكر أن كندا وسعت اجلمعة قائمة عقوباتها على موسكو وأدرجت 14 شركة و5 أشخاص على قائمتني منفصلتني، 

تعتزم جتميد أصولهم ومنعهم من دخول أراضيها 

اأخبـــــــــار 14

بولندا حتتج لدى اأوكرانيا ب�سبب تدني�ش متثال البابا 

يوحنا بول�ش الثاين

وجهت سفارة بولندا في كييف مذكرة احتجاج للخارجية األوكرانية بسبب تدنيس نصب تذكاري للبابا يوحنا بولس 
الثاني الراحل في مدينة لفوف األوكرانية

 وكان مجهولون قامو برش الدهان على متثال البابا الراحل املوجود عند مدخل كنيسة القديس بارثولوميو في مدينة 
دروهوبيتش، وقطعوا يد التمثال

باك�ستان متنح لأول مرة اجلن�سية ل�سخ�ش غري 

م�سلم

منحت السلطات الباكستانية رجال مسيحيا من مناطق القبائل املضطربة اجلنسية وهي املرة األولى التي متنح فيها 
لرجل غير مسلم

وتقدم شهريار مسيح الذي يسكن في منطقة خيبر شمال غرب البالد احملاذية ألفغانستان بطلب اجلنسية بعد بلوغه 
الثامنة عشرة من عمره

وصرح املسؤول احمللي البارز ناصر خان »حصل شهريار مسيح رسميا على اجلنسية ويتمتع اآلن بكامل احلقوق التي 
يتمتع بها مواطنو القبائل«

وقال إرشاد والد شهريار إن ابنه هو أول شخص يحصل على اجلنسية مبوجب السياسة التي أعلنتها احلكومة مؤخرا، 
مضيفا أن جميع االشخاص غير املسلمني في مناطق القبائل ميكنهم أن يتقدموا بطلب للحصول على اجلنسية

وينتظر نحو 50 ألف شخص من األقليات الدينية في املنطقة للتقدم بطلب للحصول على اجلنسية ومعظم هؤالء 
من السيخ يليهم املسيحيون ثم الهندوس.
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الوسيلة  ايجاد  عن  القدير  اخلالق  يعجز  ال 
الرحيمة لتبليغ رسالته الى الناس، وال يرضى 
بها  يقوم  التي  واالرهاب  القمع  باساليب 
البعض ليرهبوا االخرين حتى يذهبوا مبذهبهم 
ملتهم.  على  ويبقوا  بِنْحلتهم  وينتحلون 
فاالنسان هو تاج اخلليقة ومحورها، وقد ُخلق 
على صورة اهلل، مفكرا، حرا، مريداً، خالداً. وان 
من يهني خليقة اهلل كمن يهني خالقها، ومن 
يكرم عبدا كمن يكرم سيده، ولذلك قال لالبرار 
فبي  االصاغر  هؤالء  بأحد  فعلتموه  ما  ان كل 
النار  الى  اذهبوا  ان  لالشرار  وقال  فعلتم.  قد 
االبدية » النني جعت فلم تطعموني عطشت 
من  مصير  هذا  كان  فاذا   .« تسقوني...  فلم 
يُزر محبوسا،  يحول دون اطعام جائع ومن لم 
ومن  بريئا،  يحبس  من   مصير  يكون  فماذا 
نساءهم  وسبي  اهلل  خلق  بالد  غزو  يستحل 
وبيع ولدانهم بعد قتل رجالهم وغنم مالهم، 
حل  بدعوى  احلويني  الشيخ  بذلك  صرح  كما 
املشلكة االقتصادية، فبدال من رد اسبابها الى 
اجلهل والتخلف وكثرة االجناب. قال فضيلته:   

اال بسبب  فيه  احنا  اللي  الفقر  احنا  » هو     
ترك اجلهاد، لو كان كل سنة نغزو مرة او اتنني 
او ثالثة، كان سيسلم ناس كثيرون في االرض، 
وبينها،  بيننا  ويحول  الدعوة  هذه  يرفض  ومن 
مش بنقاتله. وناخذهم اسرى. ونأخذ اموالهم 
ونساءهم. وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد 
كان بيرجع من اجلهاد وهو جيبه مليان. معاه 
وتالت  نسوان،  اربع  وتالت  اربع شحوطة،  تالت 
اربع والد. اضرب كل راس في ٣00 درهم او ٣00 
دينار، ... وكل ما يتعذر، ياخد راس يبيعها ويفك 

ازمته. وتبقى له الغلبة.... ».  
    وال يجد البعض من الدعاة االصوليني ومن 
عقائد  انتقاد  في  غضاضة  االصوليني  غير 
غير املسلمني والتهكم عليها واالزدراء منها، 
ان  وقبل  اخملتلفة.  االعالمية  الوسائل  عبر 
التي  العاملي  التواصل االعالمي  تظهر وسائل 
نشهدها االن، كان الداعية املعروف احمد ديدات 
- وغيره - ينشر كتبه، ويلقى خطبه على املال 
في بالد الغرب والشرق - وهذا حقه في التعبير 
عن رأيه - دون ان يتعرض لتوقيف او اعتداء من 
دمه  احد  يبح  ان  ودون  افراد.  من  او  سلطات 
مثلما ابيح دم فرج فودة، وسلمان رشيدي. ولم 
يكن ما قاله ديدات في حق املسيحية باقل مما 
قاله سلمان في حق االسالم. وقد قرات له من 
بني ما قرأت كتاب » املسيح في االسالم » قبل 
نعت  انه  به  جاء  مما  واذكر  عاما.  نحو عشرين 
رؤيا  على  وتهكم  بالتحريف،  املقدس  الكتاب 
بولس  ونعت  عرشه،  في  جالساً  هلل  حزقيال 
نسمع  نكن  ولم  باملارق،  املسيحية  رسول 
يرفع  االديان. ولم  ازدراء  وقتئذ عن شئ اسمه 
احد دعوى ضده، ال الن املسيحيني كانوا راضني 
مساحة  نفس  لهم  يكون  ان  دون  يكتب  عما 
يكن  لم  االحتجاج  الن  بل  الرد؛  في  احلرية 
ليحرك ساكنا  وال  امورا كانت حتمية.  ليغير 
لدى املسؤلني. وظل االمر على ذلك عقودا قد 
سبقتها قرون، كانت االكثرية تتكلم واالقلية 
يطيعون،  واملسودون  يأمرون  السادة  تسمع، 
حتى هبت ريح الثورة املدياوية، فكشفت كل 
الرمال عما اخفته اغالل  وازاحت  امر مستور، 
واجبر  صمتهم،  عن  املفكرون  وخرج  الدهور. 
لصوت  واالنصات  السماع  على  املتجبرون 
احلق، والتوجع من سوط احلقيقة. وحتقق قول 
السيد » النه ليس خفي ال يظهر وال مكتوم 
ووطيد  جلي  فاحلق   .)  8 )لو   « ويعلن  يعلم  ال 
شحذ  مهما  وثباتا،  تبيانا  اال  النقد  يزيده  ال 
املنتقدون اسلحتهم النقدية جتاهه. واصحاب 
احلق ال يخشون من اي سهام نقدية يتعرضون 

لها، بل يتصدون لها بترس االميان وبدرع العقل. 
نخشى  زجاجية  نافذة  ليست  احلقيقة  الن 
عليها من ان ترمى بحصوات النقد فتتحطم. 
نخشى  رخساً  عودا  ليست  االميان  وشجرة 
الناقدين. وال شمسه شمعة  عليه من دبيب 
لتطفئها انامل العابثني. وليست صخرته وترا 
الباطل فهو هش  اما  الظاملني.  لتبتره سيوف 
ضعيف ال يستطيع الصمود امام اوهن تيارات 
النقد. ولذلك جتد ان اضعف الناس حجة هم 

اشد الناس عنفا وكرها لغيرهم.   
    فليس من الصواب ان نستنكر على غيرنا 
جنيز  ان  العدل  من  وليس  تراثنا.  به  يعج  ما 
النفسنا انتقاد ما يؤمن به االخرون، ثم نقيم 
حربا ضد من يعملون عقولهم فيما نؤمن به 
واالزدراء  التطاول  بالنقد  اقصد  ولست  نحن. 
النقد  ان يركن  املناقشة املوضوعية. والبد  بل 
احلوار  وهي  الوحيدة  وسيلته  الى  النقد  ورد 
ضد  بالتحريض  النقد  يقابل  واال  املتكافئ. 
الناقد او باباحة دمه. فهذه جرائم ال تدخل في 
نطاق النقد. وعلى الدول واحلكومات ان تضمن 
حرية الفكر والتعبير. وان تكون على مسافة 
واحدة من جميع االطراف كما يقول اسبينوزا 
مكفولة  تكون  ان  يجب  اذن  الرأي  حرية   «
للمواطنني جميعاً. وتكون الدولة هي الراعية 
فال  عليها.  القاضية  وليست  احلرية،  لهذه 
ينبغي ان تكون الدولة طائفية تنتسب لدين 

معني ».  
    وهذه الطائفية هي ما جتعل املنوط بهم االمر 
يغضون الطرف عمن يجاهر بكفر املسيحيني، 
ويزدري اميانهم وينعت كتابهم بالتحريف، مع 
اهلل.  كتاب  هو  بل  كتابهم  ليس  الكتاب  ان 
وقد عبر فضيلة الشيخ ابو اسالم عن رأيه في 
على  بتمزيقه  وقام  بصراحة  املقدس  الكتاب 
املال. وال اعلم ان كان فضيلته يعلم ان قصص 
االنبياء التي يؤمن بصحتها قد وردت بني دفتي 
الفي  بنحو  االسالم  ظهور  قبل  الكتاب  ذلك 
واسمائه  اهلل  صفات  اكثر  ان  عن  فضال  عام، 
القيوم،  احلي،  االمني،  القدوس،  مثل  احلسنى 
قد  ...الخ،  الديان  احمليي،  اخلالق،  احلق،  العادل، 
هدد  الذي  الكتاب  ذلك  صفحات  في  رت  ُسطِّ
ابو اسالم بالتبول عليه، واجازت سماحة االزهر 
االستنجاء بورقه من خالل كتاب » االقناع في 
تالمذة  على  املقرر   « شجاع  ابي  الفاظ  حل 
االزهر الشريف. ومع ذلك لم يدنهما القضاء 
بتهمة  بالسجن  االطفال  ادان  بينما  العادل؛ 
الى متثيل  االديان، الن خيالهم دفع بهم  ازدراء 
مشهد عفوي من مشاهد احلياة اليومية، لم 
الحد.  االساءة  فيه  يتعمدوا  ولم  به  يجاهروا 
وهو ما يذكرني مبقولة االستاذ هيكل، رحمه 
اهلل - ذكرها عن احد القضاة االمريكيني - » ان 
القاضي ال يحكم بالعدل وامنا يحكم بالقانون 
االخبار  جريدة  في  نشر  مقاال  تذكرت  كما   .«
منذ سنوات كان عنوانه » القانون حمار ». وان 
كنت ارى ان احلمار ال يؤذي احدا؛ وامنا يُخلص في 
االنسان،  عليه في خدمة  ُفِطرَ  الذي  دوره  اداء 
اما القانون فلم ينج من ظلمه حتى االطفال !    

االزدراء بالدين واالزدراء بالديان
قليني جنيب - مونتريال

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل الثانى

يوسف بن  ابراهيم
وفى أثناء ذلك تصاعد الهجوم على الزنادقة وعلى الذميني ، فكتب اجلاحظ كتابه املوسوم 
“ الردعلى النصارى “ وكتب أبو احلسن على بن سهل ربن الطبرى “ كتاب الدين والدولة “ 
وركز الفقهاء هجومهم على املعتزلة  وأصحاب الفلسفة واملنطق وعلى رأسهم حنني 
. ووجد اخلليفة حكمه الذى يعتمد أساسا على اجلنود األتراك يهتز وأحس  بن اسحق 
أنه فى حاجة ماسة لكسب مساندة الفقهاء ورجال الدين فى وجه املعارضة الداخلية 
فداء  كبش  اسحق  بن  حنني  من  يجعل  أن  فى  ففكر  والعلويني  املعتزلة  فى  املتمثلة 
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 للخليفة لكى يقرره. وعليك اآلن أن تسمع التهم املرفوعة ضدك وأن جتيب عنها 

ولك كامل احلرية فى أن تقول مالديك أو تستدعى
من تشاء للشهادة.

 حنني: تفضل. كلى أذان صاغية.
أنك  من  املؤمنني  أمير  وتأكد  واإلحلاد  بالزندقة  النساطرة  األطباء  زمالؤك  اتهمك  فقد 
للكتب  مكذب  وأنك  بالوحدانية  التقر  وأنك  املسيح  والسيد  العذراء  السيدة  حتترم  ال 

السماوية . وهذا كله بشهادة األطباء النصارى من أبناء ملتك ومذهبك.
  حنني: )يبتسم ساخرا( هل هناك تهمة ثانية؟

) يضحك(:حملتسبا
وساعدت  اليونانية  والفلسفة  املنطق  كتب  بترجمة  قمت  فإنك  الثانية  التهمة  أما 
الزنادقة وامللحدين على فتح باب اجلدل حول صحة الكتب املنزلة. وكان عملك فى بيت 

احلكمة تدعيما لفتنة املعتزلة التى تبناها اخلليفة
املأمون حول خلق القرآن، وما أدى إليه ذلك من قتل وسفك دماء. هذاهو اجلزء األول من 
سوف  وبعدها  عليها،  ترد  كى  الفرصة  اآلن  لك  ونترك   ضدك  احملررة  االتهامات  قائمة 

نستأنف احلديث.



ال�سبت 26 مار�س 2016 - ال�سنة الثالثة -  العـدد التا�سع واخلم�سون 16
 صالح والنني يشاركان في اإلستعدادات 

للمباريات األفريقية لـ منتخب مصر

يخوض الثنائي محمد صالح جنم روما اإليطالي ومحمد النني جنم 
آرسنال اإلجنليزي التمرينات األولي مع منتخب مصر بفندق اإلقامة 
في مدينة 6 أكتوبر استعداداً خلوض لقائي نيجيريا فى اجلولتني 

الثالثة والرابعة لتصفيات كأس األمم األفريقية 20١7 باجلابون.
اليوناني  بالدوري  احملترف  املهاجم  وردة  عمرو  يخوض  كذلك 
التمرينامت بعد انتظامه في املعسكر بينما تخلص أحمد الشناوي 

لكرة حارس املرمى من اإلجهاد الذي حاصره أمس وسيخوض املران. املصري  لالحتاد  التابعة  األندية  جلنة  قررت   
القدم في اجتماعها تشكيل جلنة يرأسها محمد 
عودة  أجل  من  للمقاصة  مصر  رئيس  السالم  عبد 

اجلمهور.
وستقوم اللجنة باقتراح إنشاء شركة أمن خاصة 
باالتفاق مع وزارة الداخلية تكون مسؤولة عن دخول 

األعضاء والفرق الرياضية لألندية إلى املباريات.
الكاميروني،  ودواال  الزمالك  مباراة  في  مثلما حدث 
الرياضية  وفرقه  األول  أعضاء  اللقاء  حضر  حني 

اخملتلفة.
أعضاء  متتلك  ال  التي  الشركات  ألندية  وبالنسبة 

فمن املمكن حضور موظفيها للمباريات.
كل ما على عضو النادي أو موظف الشركة مليء 
استمارة وتسلم دعوة خاصة على أن يتم تفتيشه 

عند اخلروج من مقر الفريق وقبل دخوله امللعب.
التعامل  مبنع  اجتماعها  في  اللجنة  أوصت  كما 
كان  الذي  النادي  رئيس  على  يتطاول  مدرب  أي  مع 
يقوده فنياً، ومنع التعامل مع أي مدرب يتطاول على 

مسؤولي النادي الذي كان يعمل معه بعد رحيله. 
من  الكرة  الحتاد  اقتراح  تقدمي  اللجنة  قررت  كما 
األساسي،  النظام  الئحة  من   62 املادة  تعديل  أجل 
من أجل تغيير مسماها من جلنة األندية إلى رابطة 
رئيس  انتخاب  يتم  أن  على  األول  القسم  أندية 

ونائبني ومدير تنفيذي، ويرشح احتاد الكرة عضوين.

 جلنة األندية تقترح إنشاء شركة أمن لعودة 

اجلماهير للمدرجات

يحررها سمير اسكندر 

في حفل الكرة الذهبية.. رونالدو 
مترجم نيمار بحضور ميسي!

عبدو  كيت  اإلجنليزية  البرامج  مقدمة  كشفت 
رونالدو  البرتغالي كريستيانو  عن نصائح قدمها 
لغرميه نيمار في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 
العام  بداية  يناير  شهر  في  أقيم  الذي  األخير 

احلالي. 
بتتويج  انتهى  الذي  احلفل  أن  عبدو  وأكدت 
في  العب  كأفضل  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
من  جديدا  جانبا  لها  كشف   20١٥ لعام  العالم 

رونالدو لم تتخيل وجوده من قبل.
نيمار  بجانب  كان  كريستيانو  صرحت:  عبدو 
البرتغالية-  باللغة  األمور  بعض  له  ليشرح 
لغتهما األم- ويوضح له ما يجب فعله باعتبارها 
احلفل  إلى  نيمار  فيها  يحضر  التي  األولى  املرة 
السنوي بزيورخ في سويسرا. وأضافت عبدو: إنه 
جانب  تصديقه،  يصعب  رونالدو  من  آخر  جانب 
واملتعالي.  باملغرور  له  بوصفهم  الكثيرون  يراه  ال 
يؤكد  البريطانية  املذيعة  رسمته  الذي  املشهد 
مدريد  ريال  العبي  بني  املنتشرة  الود  روح  على 
نزاعات  بني  العديدة  اإلشاعات  رغم  وبرشلونة 
قائمة بني الالعبني وأن كل ما تذيعه الصحف من 

خالفات ليس له وجود على أرض الواقع.
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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»
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أهمية األسنان اللبنية وأسلوب العنايه بها

كثير من االعتقادات اخلاطئة فى مجتمعاتنا االعتقاد اخلاطئ القائل: 
بأن األسنان اللبنية مصيرها السقوط واخللع، وليس لها من القيمة 
اإلشارة  من  هنا  بد  ال  لذلك  ومعاجلتها>  بها  االهتمام  يستدعي  ما 
إلى أن االسنان اللبنية  ليست مجرد أسنان مؤقتة، بل تتطلب منا 
تشكل  ألنها  بصورة سليمة،  لتبقى  عليها،  واحملافظة  بها،  العناية 

إحدى أساسيات اإلنسان.
 أهمية دور األسنان اللبنية:

أوًال:  األسنان اللبنية مسؤولة عن احلفاظ على الفراغات الصحيحة 
توجيه  عن  مسؤولة  هي  وكذلك  الدائمة،  األسنان  بزوغ  حتى 
األسنان الدائمة ملواقعها الصحيحة. اذا مت خلع األسنان أو األضراس 
حترك  إلى  يؤدي  مما  فارًغا  مكانًا  فستترك  مبكر،  وقت  اللبنية في 
في  ضيًقا  مسببًة  احلاصل  الفراغ  نحو  وميالنها  اجملاورة   األسنان 

اجتاه غير  بزوغه في  أو  الضرس  بزوغ  الى عدم  يؤدي  بدوره  للبزوغ، وهذا  الدائم  الالزمة للضرس  املساحة 
التقوميية إلعادة املساحة الالزمة لظهور السن. وهذه احلالة عادة  الذي يستدعي املعاجلة  صحيح. األمر 
ما تصيب األضراس اخللفية، والوقاية منها تكون باحملافظة على الضرس و عالجه بإعادة ترميمه، أو خلعه 

..»space maintainer« وتركيب جهاز تقوميي يسمى »حافظ املسافة
ما هو حافظ املسافة ؟

حافظ املسافة هو جهاز يصنع من الستني لس ستيل، و يحيط 
أشكااًل  وله  الفارغة،  واملسافة  املفقود  للسن  اجملاورة  باألسنان 
متعددة، وهو يضمن احملافظة على هذا الفراغ حتى يظهر السن 
الدائم مما مينع األسنان اللبنية اجملاورة من االنحراف عن مكانها 
املناسب. ويتطلب هذا اجلهاز مراجعة مستمرة لطبيب أسنان 
األطفال وعناية من حيث التنظيف ألنه قد يسبب جتمع الطعام 

حول األسنان، مما يؤدي إلى تسوسها .
في  االضرابات  إن  والفكني  الوجه  منو  في  تؤثر  و  تساعد  ثانيا: 
عملية منو األسنان الدائمة والفكني غالًبا ما يتسبب بها اخللع 
املبكر للسن اللبني. مما يتطلب في بعض احلاالت حاجة ملحة 
عمليًة  معروف  هو  .كما  املستقبل،  في  لألسنان  تقومي  لعمل 
مكلفًة ماديًا وطويلة املدى في بعض احلاالت .  ,و التجاويف داخل 
فيسبب  بها،  الطعام  جتمع  إلى  بسبب التسوس يؤدي  األسنان 
ااّلًما للطفل أثناء األكل. لذا يلجأ إلى األكل الطري والذي غالباً 

ما يكون من احللويات والكيك والكوكيز وغير ذلك. فتتأثر عضالت الفكني محدثًة إضرابًا في منو األسنان 
الدائمة و الفكني . 

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

< مختلفون ال متخلفون. 
< كما سبق وأن ذكرنا في املقالة السابقة، أن 
الشاملة  اإلمنائية  نوع من اإلضطرابات  التوحد 
PPS ، والتي تشمل خمسة أنواع، وذكرنا منهم 
التوحد  وهم  شيوعا؛  األكثر  الثالثة  اإلنواع 
الالمنطي ) األكثر إنتشارا (، والتوحد التقليدي ) 
األكثر شهرة (، ومتالزمة أسبرجر) أخف األنواع(.  
< ونتحدث في هذا املقالة عن كيفية تشخيص 
التشخيص  وأهمية  مستواه،  وحتديد  املرض، 

املبكر. 
إضطرابات  لتشخيص  عديدة  طرق  توجد   >
  DSMطيف التوحد، ولكن أهم هذه الطرق هي ٥
أركان   خمسة  توافر  الطريقة  هذه  وتستلزم 
التشخيص  بهذا  ويقوم  املرض،  لتشخيص 
أخصائيون مأهلون، ونبسط هذه الطريقة  في 

األتي: 
< أوال ( ضعف في التواصل اإلجتماعي : نقص 
والغير  اللفظي  التواصل  إستخدام  في  دائم 
أو التعبيرات اجلسدية (والبد  ) باإلشارة  لفظي 
األتية  الثالثة  العناصر  أن يشمل هذا الضعف 

مجتمعة :
تتباين  اإلجتماعي  التواصل  في  صعوبة    )١  >
عدم  أو  واحلديث  اإلجتماعي  التقارب  عدم  بني 
مشاركة اإلهتمامات واإلنفعاالت واملشاعر إلي 

عدم اإلستجابة التامة للمؤثرات اإلجتماعية. 
فهم  أو  إستخدام  مقدرة  في  نقص   )2  >
ولغة  والتعبيرية  واحلركية  اللفظية  اإليحاءات 
إلي  يصل  قد  النقص  وهذا  والوجه.  اجلسم 

غياب تام لها وذلك في احلاالت القصوي.  
علي  واحلفاظ  التطوير  مقدرة  في  نقص   )٣  >
تالئم  التي  التصرفات  ضبط   وفي  العالقات 
اللعب  علي  املقدرة  وعدم  اإلجتماعي  الوضع 
اخليالي، وهذا النقص قد يصل إلي الغياب التام 

لألصدقاء  وعدم اإلهتمام باألخرين.  
متكررة  منطية  نشاطات  أو  حركات  ثانيا:   >
األقل من  أثنتني علي  أن تشمل  ومقيدة. والبد 

األتي: 
أو  اجلسم  هز  أو  الرأس  دوران  ١( حركات مثل   >

الرفرفة باليدين أو املشي علي أطراف األصابع 
<   أو وضع األشياء علي خط واحد أو في أعمدة. 

أو إعادة لكلمات متكررة بال هدف.  
وعدم  معينة  وطقوس  روتني  علي  اإلصرار   )2  >
واألصابة  صغير  ولو  تغير  أي  قبول  أو  املرونة 
جانب  هذاإلي  ذلك.  كنتيجة  شديد  بإحباط 
نفس  أخذ  أو  منطية  وحتيات  مرن  غير  تفكير 
املسار في اإلنتقال من مكان إلي أخر أو اإلصرار 

علي نفس الطعام.
وتركيز  وغريبة  وثابتة  محدودة  إهتمامات   )٣  >
مبالغ فيها،  وإلتصاق وإنخراط في أشياء غير 

عادية أو محدودة جدا. 
< 4( رد فعل غير طبيعي من حيث شدة التأثر، 

أو إنعدام التأثر باملؤثرات احلسية. 
واحلرارة،  األلم  مع  التفاعل  عدم   : مثال   >
أوالتفاعل املبالغ فيه والضيق من اللمس وعناق 
أو  العادية،  واألصوات  الضوضاء  من  أو  األخرين 
املبالغة في ملس أو شم أشياء معينة،  واإلنبهار 
مثيرة  غير  حركات  أو  أضواء  من  عادية  مبرئيات 

لألخرين مثل دوران عجلة.  
منذ  األعراض  هذه  تظهر  أن  البد   : ثالثا   >

الطفولة املبكرة.  
< رابعا : البد أن تؤدي تلك األعراض إلي تقييد في 

الوظائف احلياتية. 
للمريض  الطبي  الفحص  من  البد   : خامسا   >

بغرضني : 
< ١( للتأكد من عدم وجود أسباب مرضية أخري  
ميكن أن تؤدي إلي أعراض مشابه ملرض التوحد  

< مثال : فقدان السمع أو أمراض تأخر الكالم أو 
التخلف العقلي.  

< 2( لتشخيص بعض األمراض التي قد تصاحب 
إضطرابات طيف التوحد وحتتاج إلي عالج 

أو  األخرين  جتاه  العنف  أو  التشنجات   : مثال   >
إيذاء الذات ....الخ 

حتليل  أو  فحص  يوجد  ال   : هامة  حقيقة   >
األشعة  -مثل   تصويري  أو  أو مجهري  معملي 
املوجات  أو  املغناطيسي  الرنني  أو  املقطعية 
الفوق صوتية- ميكن به أو بها تشخيص مرض 
فقط  تشخيصه  في  يعتمد  والذي   التوحد 
املعالج  أو  الطبيب  من  األعراض  متابعة  علي 

املتخصص مباشرة أو بسؤال اخملالطني. 
صعوبة  من  يعانون  أطفال  يوجد   : هوامش   >
مع  يتفقوا  ال  ولكن  اإلجتماعي  التواصل  في 
مرض  لتشخيص  الالزمة  اخلمسة  الشواهد 
التوحد وهؤالء يتم مساعدتهم ببرامج خاصة 

لعالج ضعف التواصل.  
للمرض،  املبكر  التشخيص  أن  املؤكد  ومن   >
قبل  من  املبكر  املكثف  العالج  بدأ  في  يفيد 
املتخصصني مما  يؤدي إلي  تغير إيجابي وجذري 
أفضل  لوضع  األطفال  هؤالء  تأهيل  إعادة  في 
من جهة التواصل اإلجتماعي وأيضا من جهة 
املقدرة علي املمارسة الطبيعية لنواحي احلياة 

 .
< ميكن تقسيم إضطراب طيف التوحد حسب 

شدة األعراض إلي مستويات ثالث. 
 :  ) األخطر  وهو   ( للشدة  الثالث  املستوي   >
ويحتاج املريض إلي دعم ومساندة شديدة جدا.  
< التواصل اإلجتماعي للمريض  : ينطق كلمات 
ويستجيب  التفاعل،  يبدأ  ما  ونادرا  محدودة، 
فقط للتواصل املباشر جدا. هذا باإلضافة إلي 
والتركيز، وصعوبة  العمل  في  صعوبة شديدة 
املريض  يقوم  وأيضا  تغير،  أي  مع  التعامل 
لكل  جدا  ومقيدة  متكررة  أفعال  أو  بحركات 

الوظائف احلياتية.  
ويحتاج   : الشدة   متوسط  الثاني  املستوي   >

املريض إلي دعم شديد. 
جمل  ينطق   : للمريض  اإلجتماعي  التواصل   >
محدودا  تفاعال  ويبدي  محدودة،  بسيطة 
بتفاعالت  ويقوم  محدودة،  خاصة  وإهتمامات 
إلي صعوبة  باإلضافة  غريبة. هذا  لفظية  غير 
وهذه  تغير  أي  مع  خاصة  التصرفات  في 
من  الكثير  تقيد  والتصرفات  اإلهتمامات 

الوظائف احلياتية. 
ويحتاج   : الشدة  في  األقل  األول  املستوي   >

املريض إلي مساندة ودعم محدود. 
:  ينطق جمل  < التواصل اإلجتماعي للمريض 
بدأ  في  وصعوبة  خلال  يبدي  ولكنه  كاملة 
العالقات باإلضافة لعدم اإلهتمام باإلجتماعيات 
وال يبدأ املريض في تبادل األحاديث وال يستطيع 
املتابعة الطويلة لألحاديث ويصعب عليه عمل 

أصدقاء بدون معاونة احمليطني . 
العالج  وبعد  املتوحدين  من   %2  : هوامش   >
ينطبق  يعد  لم  املبكر  املتكثف  املتخصص 
التوحد،  ملرض  التشخيص  شواهد  عليهم 

وهؤالء ميكنهم ممارسة احلياة بدون أي دعم.  
<  بعض من مرضي التوحد يتمتعوا بذكاء أكثر 
من الطبيعي، وبعضهم ميتلك مقدرات فائقة 
علي التذكر واحلفظ والرياضة، والبعض ميتلك 

مقدرات متميزة في املوسيقي والفن. 
نناقش  اهلل سوف  بإذن  القادمة  املقالة  وفي   >
أكثر الطرق العلمية وثوقا والناجحة في عالج  
التصرف  وتعديل  حتليل  وهي  التوحد  مرضي 
 Applied Behavioral Analysis التطبيقي  

ABA  وخطواته الثمانية.  

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

 )Autism( مرض التوحد
املقالة الثانية

< املتوحدون منعزلون، منطيون أسري ملا يكررون،  

قليال ما يتواصلون،  
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رأسي
1- مذاق محبب o وقع وعقد صفقة 

2- مدينة أثرية في موريتانيا o قل وغال 
3- حضارتهم كان فيها االسبوع عشرة ايام 

4- مخترع البنسلين 
5- ستة عشر بحرا بال ماء 

6- مشاعر تحدث في المسابقات o فترة من الزمان 
 - 7-

8- فيها أكبر تجمع للبراكين في العالم 
9- قاهر الصليبيين 

10- كالمستجير منها بالنار o يبين ويوضح بالكالم 
أفقي

1- حصر في مكان ضيق o مفرقعة )باالجنبية( o حزم شيئا في القماش 
2- حرف نصب o ضمير متكلم o احساس يسبب الضيق 

3- نهض أو أمسك عن المشي o ناضلوا )متفرقة( 
4- يحرك الطير جناحيه o جبل في المدينة سميت به معركة في التاريخ االسالمي )معكوسة( 

5- خط يستوي عنده الليل والنهار 
6- أسرة )بالعامية( o خذ واحصل على الشيء 

7- النقاط الداكنة على الجلد o تقال لألعلى رتبة 
8- من برعاهم الملك )معكوسة( o حسام 

9- من آلهة الفراعنة o من ألعاب التسلية على الطاولة o يحدد بالكلمة والنص 
10- حالة الشخص النفسية o أم البشرية 

حل العدد السابق
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برج احلمل : اليوم ميكنك حتفيز من هم حولك، ولكن ال تهمل احتياجاتك اخلاصة ألن أهدافك اآلن أصبحت أوضح عن 
ذي قبل. أسلوبك النشط معدي ملن هم حولك ويلحظه اآلخرون. 

: يأتي اليوم مصحوبًا ببعض املشكالت، فسوف تقابل مواقف ال ميكن التغلب عليها إال من خالل تغيير  برج الثور 
رؤيتك لألمور. افصل نفسك عن كل ما هو قدمي ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ احلذر عند لوم اآلخرين.
برج اجلوزاء : يبدو في الوقت احلالي أنك تواجه عددًا متزايًدا من التعقيدات غير املتوقعة. ال يقع اللوم على من هم 

حولك – في بعض األحيان تكون أنت اخملطئ. حاول أن تظل هادئًا.
برج السرطان : تستطيع أخذ نفس عميق واالسترخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر في نتائج اجملهود الذي قمت به. 

استغل هذه املرحلة لتحسني حالتك الصحية. تستطيع التمتع بحياتك اخلاصة أكثر.
برج األسد : سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي ، مسببة لك الكثير من الضغوط. رمبا يجب أن 

تبتعد عن الطريق أحيانًا بدالً من حتمل مسئولية كل شيء. يجب أيًضا أن تفكر في صحتك.
 برج العذراء : اعتني بصحتك، فقد تشعر باإلرهاق واالضطراب ، حيث هناك بشائر مبصاعب وشيكة احلدوث في األفق. 
تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز في حتقيق توازن داخلي وقد جتد أن نتائج تلك األمور مقبول وغير 

املتوقع لها.
برج امليزان : إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجًيا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيالً. 

واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت املهمة صعبة..
بآراء  تتأثر  ال  الذاتية.  إمكاناتك  في  وثق  بتفاؤل  معها  فتعامل  هامة،  اختبار  فترة  بقدوم  تنبؤ  هناك   : العقرب  برج 

اآلخرين. قد تكتشف فرصة أو فرصتني لتحسني األمور.
برج القوس : بسبب الظروف املتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. ال يجب أن ينتابك اليأس واإلحباط؛ ابدأ 

بإعادة التفكير في املوقف بتمعن. وتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.
برج اجلدي : مبا أنك اآلن تنضح بهالة خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل املساعدة 
املرة  في  بالتأكيد  اجلميل  يردون  أنهم سوف  اآلخرين، حيث  في مساعدة  استخدام طاقتك  حاول  والدعم. 

القادمة.
برج الدلو : مبا أنك شخص اجتماعي بحق، ومبا أنك رمبا قد تكون قد أهملت واحد أو اثنني من معارفك مؤخرًا، يجب 

عليك اآلن إصالح هذه العالقات مرة أخرى ومعاودة التواصل.
برج احلوت : اخلطط التي قمت بوضعها منذ وقٍت طويل أوشكت أن تتحقق، فال تتباطأ بعد اآلن وحتى وإن كانت لديك 

بعض الشكوك. سوف حتصل على مساعدة من جميع اجلوانب

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 23-Mar-2016
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hardDaily Sudoku: Wed 23-Mar-2016
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2 1 7 5 9 8 4 3 6

3 9 8 2 4 6 5 7 1

9 3 2 8 6 7 1 5 4

7 8 5 3 1 4 6 2 9

1 6 4 9 5 2 3 8 7
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Daily Sudoku: Wed 9-Mar-2016
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hardDaily Sudoku: Wed 9-Mar-2016
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416.737.3121416-737-3121  
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   All are welcome to share in the       االلهي بعد القداس الجميع مدعوين للمشاركة         
         
   Memorial gathering & Aghapy                   لالحتفال بهذه الذكري واألغابي 

After the Liturgy at St. Mark  Church             
هالمواصالت متوفر          والعنوان                                                                               
                                                         At                                  
                                 Lemonville Community Centre        
                                      13453 McCowan Road                
                                        Stouffville, L4A 7X5        
  
                                (3.3 km  north of Stouffville Rd)                    
                                        from 12.00 to 5.00pm 

 

     الرب يديم محبة الجميع ويعوضكم أجرا سمائيا

األبد تدوم الىذكرى الصديق   

 الخامسة ذكريالكنيسة بالوابناء   االسرة تحتفل

 ستوفيل -األنبا بيشوي  كنيسةألنضمام مؤسس وخادم  

      اآلب القس تادرس اقالديوس تادرس
 ينلصفوف الراقد

2016أبريل  10بالقداس األلهي يوم االحد   

   - 12:00  9:30الساعة  

 سكاربرواا - مارمرقس الرسولفي كنيسة 
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يــونـان واملسيــــح # 4
بقلم : د. رءوف إدوارد

الدودة  : عندما لم تنقلب املدينة وأيضا عندما أكلت  - اغتاظ واغتم يونان غما شديدا مرتني 
اليقطينة )اخلروع( .        

- كان يونان تقيا شديد التمثل بالهه في عدله ورحمته. في عدله :  ألن يونان لم يجد عدال في 
الصفح عن نينوي ألنها خاطئة . ومن يخطئ ميوت . فهكذا سلك هو عندما طلب من البحارة 
أن يلقوه في البحر إذ أدرك خطأه . في رحمته : ألنه لم يجد سببا ملوت اليقطينة وقد فعلت به 

حسنا اذ ظللت عليه وحمته من جفاف الشمس . 
والتي  ... موت اإلنسان بسبب فساد طبيعته باملعصية  واملوت  أمام مضادة احلياة  يونان كان   -
الحل لها في نظر يونان . لذلك كان اليهود يدعون االمم » كالب » نظرا لنجاستهم الناشئة من 

االبتعاد عن اهلل . 
    لكن اختبار اخلالص الذي عاشه الشعب اليهودي مع اهلل من خالل تاريخهم معه وعنايته 
بهم في عبور البحر األحمر والتيه في البرية جعل يونان يؤمن أن اهلل حتما لن يترك هبة احلياة 
تضاربت  بسببها  والتي  يونان  معضلة  كانت  هذه   . ؟  كيف  ولكن   . املوت  من  تنهزم  لإلنسان 
البحر  في  يُلقي  أن  قبوله  في  الباذلة  احملبة  استعداد  من   . النقيض  الي  النقيض  من  مواقفه 
، و إحساسه املرهف عندما اغتم من أجل موت اليقطينة بال ذنب  لتخلص السفينة وأهلها 
... الي النقيض اآلخر في غمه بسبب عدم تنفيذ حكم املوت في نينوي اخلاطئة.  إن شدة هذه 
املعضلة تلقي الضوء علي سبب هروب يونان ونومه العميق سواء في جوف السفينة أو حتت 

اليقطينة. 
    إن اهلل في مسيرته مع يونان يريد أن يقول له ) ولنا ( كاألتي :                                       

    } يونان يا حبيبي . إن اهلل اليرجع في كالمه بل هو عادل وكالمه حق . ولكنه يحتمل بنفسه 
الثمن من أجل أحبائه . وهذا لم تراه أنت وقتها بالرغم من أنك كنت مثاله .  فأنت أيقنت أن متوت 
عن أهل السفينة فيحيوا ولكنك احترت فيمن ميوت و يفتدي أهل نينوي ، ولم تعلم أنك كنت 
أنت النبي الفادي ألهل نينوي علي مثال اآلتي يسوع املسيح . إذ بدون موتك وقيامتك من بطن 
احلوت بعد ثالثة أيام علي مثال اآلتي يسوع املسيح وسماع أهل نينوي بهذه اآلية ملا أمكنهم أبدا 
أن يصدقوا قولك ويؤمنوا بإلهك ويتوبوا عن خطاياهم . لذلك أنا أحببتك  بل أنت الوحيد الذي 
ته في ملء الزمان )موت اإلله املتجسد يسوع  ذكرتك باإلسم كمثال لعمل اخلالص الذي أنا متمَّ

املسيح وقيامته بعد ثالثة أيام(  » وكما كان يونان آية ألهل نينوي هكذا املسيح لهذا اجليل«. {
- ملحوظة : املعجزة ، هي مثل شفاء اهلل ملرض مستعصي ممكن أن تتم أحيانا بواسطة العلم . 
اآليـــــة ، هي األمر الذي الميكن أن يصنعه إنسان بل اللـــه ، مثل إقامة لعازر من املوت ، وخروج 

يونان حيا من بطن احلوت .                 
- فأحداث سفر يونان النبي كانت آية من حيث أنها تشير الي املضادة الكبري في حياة االنسان 
وموته والتي الحل لها اال بفداء املسيح . موت ابن اهلل البار علي الصليب . والذي يقود الي حياة 
العالم إذا آمنوا به وتابوا كما آمن أهل نينوي وتابوا مبناداة يونان و الذي هو مثال املسيح في موته 

وقيامته . 
- من أجل ذلك إغتم يونان في كال املوقفني : 

*  الصفح عن نينوي ، إذ ال يري من فداهم ليخلصوا . و ال يعرف علي أي أساس متَّ هذا ، بالرغم 
أنه ال يُّسر بهالكهم ، كما ظهر في هروبه من وجه الرب أوال.

*  وموت اليقطينة وكيف تنهزم احلياة من املوت . يونان كان مؤمن برحمة اهلل وأنه سيعفو عن 
نينوي ولكن كيف ... كانت هذه معضلته . يونان لم يعرف أن موته وقيامته كمثال اخمللص هما 
السبب في توبة أهل نينوي إذ آمنوا بإلهه . وبدون هذه اآلية ملا أمكن أن يقبلوا بدعوته ورمبا كانوا 
قتلوه ) كما في الرؤية الثانية لشخصية يونان املشروحة سابقا : نبي يبشر بدين آخر في مكة (.  
- يونان نبي احلب والرحمة و الفداء وهو رمز املسيح ، في قبوله املوت فدي أهل السفينة وأهل 
نينوي ، أما اعتفائه أو غيظه فلم جند أي إشارة أن اهلل غضب بسببها بل تفهم موقف يونان 
الذي  اخمللص  احلياة هو  أوجد  الذي  اخلالق  ألن  املوت  من  تنهزم  احلياة  يترك  لن  اهلل  أن  له  وأعلن 

سيفدي هذه احلياة . 
- يونان كان شديد اإلميان بعدل اهلل ورحمته ولكنه لم يري بعد كيف أن محبة اهلل هي السبيل 
الي  التوفيق بينهما » هكذا أحب اهلل العالم حتي بذل ابنه الوحيد لكي اليهلك كل من يؤمن 
به ، بل تكون له احلياة األبدية« فأعتفي بالرغم من أنه كان مثاال للتوفيق بينهما عندما رضي أن 

يُلقي في البحر فكان نبي احلب والرحمة والفداء. ) لقد أكمل بنعمة اهلل ( .  

مجرد سؤال

منى لويس

مش عارفة!!
 ليه الناس متبقاش فى حالها ؟

ليه داميا تنتقد غيرها ؟
بعنيهم يبصوا ميني و شمال 

و  القيل  يبدأ  و  الغلطة  يتصيدوا 
القال 

يتدخلوا فى ال ملهومش فيه 
و يسألوا ميت سؤال و سؤال 

وال يقولوا ده حرام و ال حالل 
و من احلبة يعملوا قبة  
من غير خشا وال رحمة

و يلف الكالم و يدور
و يوصل ألصحابه موتور

يا أخى 
مش خايف يوم ييجى عليك الدور؟
و ال عملته فى غيرك يتعمل فيك 

األن ؟
حتى لو ما بتخافش من الناس

خاف من اهلل الديان
ال عينه ال تغفل وال تنام

فني احملبة و فني الغفران ؟ 
وال نسيت انك كما تدين تدان ؟

يحل  التفكير  من  منط  القناعه 
حركه  كل  و   , الطمع  موقف  محل 
القائم  التفكير  نزيل  لكي  نتخذها 
جميعا  يصيبنا  الذي  و  الطمع  علي 
هي  القناعه,  محله  حتل  و   , بالضرر 
خطوه للخروج من اجلفاف و املوت و 

اإلنتقال إلي السعاده و الصحه .
لدينا  مبا  نرضي  أن  تعني  القناعه   +
املزيد  لطلب  نسعي  ال  و  بالفعل 
فيه  ما  لدي   « خوف  دون  نقول  أن   ,
وطيد  إحساس  فالقناعه   « الكفايه 

بالكفايه . 
+ الطريق الكتابي نحو القناعه :

عظيمه  جتاره  فهي  القناعه  مع  التقوي  أما  و   «
نقدر  ال  أننا  وواضح  بشئ  العالم  ندخل  لم  ,ألننا 
كسوه  و  قوت  لنا  كان  .فإن  بشئ  منه  نخرج  أن 
فلنكتف بهما . و أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء 
فيسقطون في جتربه و فخ و شهوات كثيره غبيه و 
مضره تغرق الناس في العطب و الهالك .ألن محبه 
املال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن 
 :  6 كثيره«)1تي  بأوجاع  أنفسهم  طعنوا  و  اإلميان 

.)01-6
+ نالحظ أن للقناعه شريك ...نري ذلك في عدد 6 . 
إن الشئ الذي يسير برفقه القناعه هي التقوي » 
. إذا  أما التقوي مع القناعه فهي جتاره عظيمه » 
, يستحسن  احلياه  أن نكون سعداء في هذه  أردنا 
 + التقوي   . للسعاده  املؤديه  املعادله  نستوفي  أن 

القناعه = جتاره عظيمه 
+ دعونا نبحث اآلن عن كيفيه  حتقيق هذه املعادله 

, و اخلطوات املؤديه للقناعه . 
إلي  النظر   ( للقناعه  املؤديه  األولي  اخلطوه   -1

يؤدي  األبديه  في  التفكير   .) األبديه 
إلي القناعه مبا لدينا . لقد قال بولس 
الرسول » ألننا لم ندخل العالم بشئ 
منه  نخرج  أن  نقدر  ال  أننا  وواضح 

بشئ »
 ( للقناعه  املؤديه  الثانيه  اخلطوه   -2
حد الكفايه ( . يوضح بولس الرسول 
» فإن كان لنا قوت و كسوه فلنكتف 
بهما . نعم فالقناعه هي كسر دائره 
العطش و القدره علي القول » لست 
 « تعني  القناعه   « املزيد  إلي  بحاجه 

لدي ما يكفيني» 
 ( للقناعه  املؤديه  الثالثه  اخلطوه   -3
التعلم عن طريق العبره ( . بعد التفكير في األبديه 
, و اإلكتفاء بالقليل , هناك اخلطوه الثالثه املؤديه 
من  نتعلم  ال  ملاذا   , العبره  من  التعلم   : للقناعه 
شهوه  مع  يصارع  من  أول  لسنا  فنحن   , اآلخرين 
متلك األشياء , ففي حقيقه األمر هناك آالف و آالف 
ربحوا  كيف   , الدرس  هذا  تعلموا  قد  البشر  من 
املاليني و كونوا ثروات طائله و لكنهم لم يحققوا 
و  محبته   , املال  محبه  في  فاملشكله   , السعاده 
الرغبه في إمتالكه و العيشه له و اإلميان بأن »املال 

سوف يجعلني سعيدا »
 , القناعه  ثوب  لنلبس  و   , الطمع  رداء  فلنخلع 
, فإن الرغبه في شئ ما جتول بخاطري  إنه خيارنا 
.فأقول لنفسي » هذا الشئ ليس ضروريا , لدي ما 

يكفيني » هذه هي القناعه.
يارب لدي ما يكفيني - فأنت لي . لدي مواعيدك . 
لدي أمانتك . لدي قوتك . ساعدني ألسلم بحقيقه 

أن التقوي مع القناعه جتاره عظيمه . آمني . 
و اجملد هلل دائما أبديا آمني .

اإلجتاهات اإلنسانيه

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

حتول عن موقف الطمع .....إلي موقف القناعه

خواطر مسافر 
إلي النور  

)١8 (
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مغربي دفن زوجته 

فوجدها حية بعد عامني

أبراغ«،  »محمد  يدعى  مغربي  رجل  قضى   
عامني كاملني، وهو يظن أن زوجته ماتت في 
تزال  ال  بأنها  يكتشف  أن  قبل  سير،  حادثة 

حية، وتبذل جهودا لتصل إليه
أنه  إسبانيا  في  املقيم  املغربي  واكتشف 
فيما   ،2014 عام  أخرى،  لسيدة  جثة  استلم 
لم تكن زوجته قد فارقت احلياة، وإمنا أصيبت 

بفقدان الذاكرة
بحكم  زوجته  على  الرجل  يتعرف  ولم   
للدفن.  وجاهزا  مكفنا  جثمانها  استالمه 
ذاكرتها  املغربية  السيدة  استعادت  إن  وما 
حتى جلأت إلى برنامج »مختفون« التلفزيوني 
أن  الزوج  أقارب  فأخبر  زوجها،  عن  لتبحث 
احلياة  تفارق  ولم  وتبحث عنه،  شريكته حية 

بعد.

مسافر يفتح باب الطائرة »ليتنفس«

اجلوية  اخلطوط  على  املسافرين  أحد  ترك 
بالغة  صدمة  في  الطائرة  طاقم  الصينية، 
حني حاول فتح باب الطوارئ في الطائرة قبل 

إقالعها »لتنشق بعض الهواء«
اسمه،  عن  يكشف  لم  الذي  الرجل  وكان 
الطائرة،  من  اخللفي  القسم  في  يجلس 
إذ  الهواء،  الستنشاق  بحاجة  فجأة  وشعر 
قال الطاقم إن درجة احلرارة في الطائرة كانت 

مرتفعة، فقام وفتح باب الطوارئ
إلى  متوجهة  كانت  التي  الطائرة  وتأخرت   
مطار أورومكي ديوبو الدولي في جنوب الصني 

عن اإلقالع ملدة 40 دقيقة
فإن  الصينية  الطيران  قوانني  وبحسب   
سالمة  تهدد  مشكلة  يسبب  شخص  أي 

الطيران، يكون مسؤوال جنائيا عن احلادثة

كلبة بسبعة أرواح

كلبة  على  األميركية  البحرية  عناصر  عثر 
أملانية كانت قد غرقت في احمليط الهادي بعد 
أن سقطت من مركب صاحبها قبل 5 أسابيع
الكلبة  فأن   ، اعالم محلية  و بحسب وسائل 
بحرية  قاعدة  في  عليها  عثر  لونا  واسمها 
كاليفورنيا  والية  من  قريبة  جزيرة  على  تقع 

األميركية.
صاحب  وحاول  شهرا،   18 الكلبة  عمر  ويبلغ 
الكلبة العثور عليها طوال يومني دون أن يفلح 

في ذلك.
 وأضافت أن املركب الذي كانت عليه الكلبة 
بعد ميلني من شاطئ جزيرة سان  غرق على 
كليمنتي، واعتقد اجلميع أن الكلبة قد غرقت 
في مياه احمليط ، إال أنها متكنت من السباحة 
عناصر  وجدها  حيث  قريب،  شاطئ  إلى 

البحرية األميركية.

»يا إجنليزي!« شتيمة تسبب عقوبة في 

بريطانيا

في  احملكمة  أمام  نارية  دراجة  مثل صاحب 
بريطانيا، بسبب توجيه شتائم »عنصرية« 

جتاه شرطي املرور بوصفه إجنليزي
ووجه اإليراني محمد أخالقي الشتائم إلى 
الشرطي أثناء مشادة بشأن غرامة اطفاف 

خاطئ، ومن ثم قال له »أيها اإلجنليزي«
 32« أخالقي  هامبرسايد  شرطة  واتهمت 
التي  احلادثة  خالل  بالعنصرية،  عاما« 
الشرطي  بدفع  قيامه  على  أيضا  شهدت 

من اخللف.
في  نفسه  عن  الدفاع  أخالقي  حاول 
املعاملة  لسوء  تعرض  أنه  وادعى  احملكمة، 
سنوات   7 مدى  على  العنصري  واالعتداء 
عاشها في اململكة املتحدة، وأنه لم يكن 
إجادته  عدم  بسبب  باإلجراءات  علم  على 

للغة اإلجنليزية
مزاعم  احملكمة  قاضي  رفض  جانبه،  من   
االجتماعية  باخلدمة  أخالقي، وحكم عليه 
ودفع  األجر،  مدفوعة  غير  ساعة   100 ملدة 
غرامة قدرها 85 باوند، و60 غيرهم تعويضا 

للشرطي .

الدمنارك األسعد عامليا وكندا السادسة .. واإلمارات األولى عربياً

مشهورة  تكون  رمبا  الدمنارك 
اخليالية كاألمير هاملت  بشخصيتها 
وزاد  الشرسون«،  »الغزاة  الفايكنغ  أو 
من شهرتها أنها دولة يقطنها أسعد 
فازت  مؤخرا  لكنها  األرض،  شعوب 
بنفس هذه اجلائزة للمرة الثانية، فيما 
عربياً  األولى  املرتبة  في  اإلمارات  حلت 

كأسعد الشعوب العربية.
وكانت األمم املتحدة قد أعلنت رسميا 
في تقرير السعادة العاملية 2016،أنها 
شعوب  أسعد  الدمناركيني  وجدت 

نهج  اتباع  تراعى من خالل  أن  اإلنسان يجب  »رفاهية  أن  التقرير  وذكر  دولة،  دراسة شملت 156  األرض، في 
شامل يجمع بني أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية«. بينما جاءت كندا في املركز السادس بعد سويسرا 
والتي جاءت في املرتبة الثانية عاملياً، وأيسلندا في املركز الثالث، فيما حلت النرويج وفنلندا في املركزين الرابع 

واخلامس
 وعربياً حلت دولة اإلمارات العربية املتحدة في الثامن والعشرين عامليا متفوقة على كل الدول العربية في 
القائمة، وفي املركز الرابع والثالثني اململكة العربية السعودية والثانية عربياً، وحلت قطر في املركز السادس 
واألربعني  احلادي  املركز  في  والكويت  عربياً  والرابع  والثالثني  الثامن  املركز  في  واجلزائر  عربياً  والثالث  والثالثني 

واخلامس عربياً
ويقوم هذا التقرير علي تقييم عدة عوامل مثل صحة الناس ووصولهم للرعاية الصحية والعالقات األسرية 

واألمان الوظيفي فضالً عن عوامل إجتماعية منها احلرية السياسية ودرجة فساد احلكومة

والية  في  أميركي،  رجل  توفي 
بعدما  قلبية،  أزمة  جراء  نيوميكسيكو، 
تناول ستني غالونا كاملة من اآليس كرمي. 
إنخفضت درجة حرارة جسم، خوان  حيث 
بابلو إيغليسياز، البالغ من العمر 36 عاما، 
كمية  تناول  جراء  متدنية،  مستويات  إلى 

كبيرة من اآليس الكرمي
في  الطوارئ  إلى  إيغليسياز  نقل  وجرى   
ميكسيكو،  نيو  والية  مستشفيات  أحد 
لكن األطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، ففارق 

احلياة في غضون ساعا
من  حياته،  قيد  يعاني،  الراحل  وكان   
الغذائي،  النظام  في  واالضطراب  السمنة 
إذ كان يأكل كميات قياسية من الطعام، 
على  السيطرة  فاقدا  األحيان،  بعض  في 

نفسه وشهيته املفتوحة

توفي بعد أن أكل 60 جالوناً من اآليس كرمي

مدينة أسترالية تعاني »لعنة الديكة«

حملة  األسترالية،  هوبرت  مدينة  أطلقت   
السكان  تزعج  التي  املتشردة  الديوك  جلمع 
بالدوك،  ستيفن  وأبدى  املستمر.  بصياحها 
والية  عاصمة  هوبرت،  سكان  أحد  وهو 
إن  قائال  الصياح،  من  انزعاجه  تسمانيا، 
وجه  على  اجلنوبية،  وضواحيها  املدينة 
اخلصوص، ابتليت بالديكة منذ 5 أو 6 أعوام 
مربي  أن  وقال    . يتوقف  ال  الذي  وصوتها 
الدجاج يتخلون عن الديكة عادة، بالنظر إلى 
عدم إنتاجها بيضا، حتى أن بعضهم يلقيها 
على قارعة الطريق.  ويرى ستيفن في تشرد 
الديكة خطرا على سير املرور، مشيرا إلى أن 
األمر يرتبط بحماية احليوان، ما دامت الديكة 
املتشردة عرضة لشراسة الكالب والقطط.  
وأوضح أن احلملة التي نظمها نادي »بانتام« 
تسمانيا،  في  امللكية  الزراعية  واجلمعية 
تسليم  على  الناس  تشجيع  إلى  تسعى 
الطيور غير املرغوب فيها دون أن توجه لهم 
أي أسئلة.  وسجلت احلملة في يومها األول 
يسلم  أن  انتظار  في  طائرا،    150 تسليم 
أن  على  الدواجن،  بتربية  ملهتمني  بعضها 

يخضع الباقي للموت الرحيم.

يقفز من أعلى برج بأوروبا.. ويختفي

يقفز  وهو  مظليا  فيديو  مقاطع  أظهرت   
في  مبنى  أعلى  يعد  الذي  برج »شارد«  من 
وسائل  وذكرت  الغربية.  وأوروبا  بريطانيا 
شهدوا  عيان  شهود  أن   ، اجنليزية  اعالم 
املظلي وهو يقفز من ناطحة السحاب في 
له.   فيديو  ومقاطع  صورا  والتقطوا  لندن، 
الشرطة،  استدعاء  جرى  أنه  إلى  وأشارت 
التي فشلت في اعتقال املظلي، الذي أقدم 
على هذا العمل دون احلصول على تصريح 
رسمي، أو  من خالل فريق يؤمن له السالمة.  
هبوطه  أثناء  اختفاء  املظلي  أن  وذكرت 
خلف إحدى البنايات اجملاورة، مشيرة إلى أنه 
يبدو عبر محطة  الهرب على ما  متكن من 

مترو مجاورة.

صورة 
وتعليق

تراني مقبالً فتصد عني ... كأن اهلل لم يخلق سواك 

سيغنيني الذي أغناك عني ... فال فقري يدوم وال غناك
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Animal Facts “Leopards”

•	 Leopards	 are	 part	 of	 the	 cat	 family,	
Felidae.	 The	 scientific	 name	 for	 a	
leopard	is	Panthera	pardus.

•	 Leopards	 are	 well	 known	 for	 their	
cream	and	gold	spotted	fur,	but	some	
leopards	 have	 black	 fur	 with	 dark	
spots.	These	black	leopards	are	often	
mistaken	for	panthers.

•	 Adult	leopards	are	solitary	animals.	Each	adult	leopard	has	its	own	
territory	where	it	lives	and,	although	they	often	share	parts	of	it,	they	
try	to	avoid	one	another.

•	 A	 leopard’s	 body	 is	 built	 for	 hunting.	 They	 have	 sleek,	 powerful	
bodies	and	can	run	at	speeds	of	up	to	57	kilometres	per	hour.	They	
are	also	excellent	swimmers	and	climbers	and	can	 leap	and	jump	
long	distances.

•	 A	leopard’s	tail	is	just	about	as	long	as	its	entire	body.	This	helps	it	
with	balance	and	enables	it	to	make	sharp	turns	quickly.

•	 Leopards	are	mostly	nocturnal,	hunting	prey	at	night.	
•	 Leopards	protect	their	food	from	other	animals	by	dragging	it	high	up	

into	the	trees.	A	leopard	will	often	leave	their	prey	up	in	the	tree	for	
days	and	return	only	when	they	are	hungry!

•	 Female	leopards	give	birth	to	a	little	of	two	or	three	cubs	at	a	time.	
By	the	time	a	cub	 is	 two	years	old	 it	will	 leave	the	company	of	 its	
mother	and	live	on	their	own.

•	 When	a	female	leopard	is	ready	to	mate	she	will	give	a	scent	and	rub	
her	body	on	the	trees	to	leave	her	smell	there.	Male	leopards	either	
smell	the	females	scent	or	hear	her	call	to	know	that	she	is	ready	to	
mate.		

•	 Some	people	believe	that	the	bones	and	whiskers	of	leopards	can	
heal	sick	people.	Many	leopards	are	killed	each	year	for	their	fur	and	
body	parts	and	this	is	one	reason	why	the	leopard	is	an	endangered	
animal.	While	 they	were	previously	 found	 in	 the	wild	 in	a	number	
of	areas	around	the	world,	their	habitat	is	largely	restricted	to	sub-
Saharan	Africa	with	 small	 numbers	 also	 found	 in	 India,	 Pakistan,	
Malaysia,	China	and	Indochina.

Happy 
birthday  

Miro 

Happy 
Birthday 

Maria

Here	 it	 is,	 Lent	 is	 almost	 over...	 and	 I	
have	done	nothing	Lent-ish	at	all.
I	want	to	do	better!
It’s	a	bit	 late,	but	 I	want	 to	have	some	
kind	 of	 deeply	 moving	 Lenten	 experi-
ence.	I	think.	I	guess.	Maybe.	But	I	wake	
up,	 full	of	 the	best	 intentions	 -	and	 im-
mediately	I	get	caught	up	in	the	details	
of	my	every	day	 routine.	And	 it	 seems	
any	chance	of	a	spiritual	Lenten	experi-
ence	is	quickly	overwhelmed	by	a	coun-
ter	piled	with	dirty	dishes	and	the	chaos	
that	seems	to	make	up	most	days.	I	am	
weeks...	months...	years!...	behind	on	a	
million	 things,	 kids	 and	grandkids	 stop	
by,	dinner	 is	always	 late	(when	I	make	
plenty,	no	one	 is	here;	and	when	 I	de-
cide	 not	 to	 make	 anything	 -	 everyone	
is!).
Lent	hasn’t	got	a	chance!
Maybe	that’s	why	Jesus	was	all	the	time	
going	off	 by	himself	 to	pray.	You	need	
to	 “come	away	 to	 a	 lonely	 place.”	You	
need	to	step	out	of	your	everyday	rou-
tine	before	you	get	swallowed	up	by	it.

So	maybe	 that	would	be	a	good	place	
to	start.
And	then	I	am	thinking,	should	 it	really	
be	 about	 having	 a	 “deeply	moving	 ex-
perience”	anyway?	It’s	not	about	having	
a	nice	experience	-	 like	having	a	great	
slice	of	pizza	or	seeing	a	good	movie.	
It’s	 about,	 well,	 being	 transformed.	 It’s	
about	becoming	the	person	God	wants	
me	 to	 become,	 the	 person	 he	 had	 in	
mind	when	he	first	thought	me	up...	and	
the	person	I	have	wandered	so	far	away	
from	being.
It’s	not	about	an	experience...	it’s	about	
drawing	closer	to	God.
It’s	 about	 coming	 to	 see	 more	 clearly	
just	 how	 much	 God	 loves	 me,	 how	
much	he	loves	us.
Now,	 the	 disconcerting	 thing	 in	 all	 of	
this...	I	have	been	here	before!
I	thought	I	had	done	this	“Lenten	Jour-
ney”	 thing	 before,	 somewhere	 on	 this	
site.	When	 I	finally	 found	 it	 (this	site	 is	
not	 exactly	 a	 model	 of	 organization!),	
I	 was	 disheartened	 to	 see	 I	 haven’t	
changed	at	all!	I	am	in	exactly	the	same	
place	I	was	six	years	ago.
Oh	well.
I	am	hoping	God	is	really	patient.

The answer of the riddles:
1- A lawsuit .
2- A sponge .
3- Fire .
Solved by Michael Elarif

Confession
(Lent	2010)



Saturday, March 26th, 2016 - Issue (59)23

She fell in love with 
his smile, every time 
she walked by him, he 
was smiling, he was 
always smiling. It was 
the way that he talked, 

the way that he walked, the way that his 
eyes were as bright as the skies even 
at the darkest of times. But she didn’t 
know, she didn’t know what to say, she 
didn’t know what to do, people always 
told her he’s like that only around you. 
Her insecurities overpowered, she said 
if it were true than she would’ve knew. 
He was too kind, too smart, that there’s 
no way they could’ve happened without 
falling apart. She walked away without 
saying another word. Then he came and 
asked where she had gone, they told 
him that she would not return, his smile 
quickly faded and his structure became 
firm. He turned as a tear fell from his 
face, he started to run after her but came 
back, it was too late. It was only then 
when I could relate, it was their star-
crossed fate. His smile was the reason 
for her happiness and her happiness was 
the reason for his smile. But they never 
became one, although his love for her 
was infinite, she didn’t know. 
In order to have faith, you need to be 
able to love; those who love have faith. 
Those who don’t have faith, will not be 
able to love.

She was Faith, He 
was Love.

Mary Farag

Foster the Love of Mathematics by using it in Ev-
eryday Situations

Ahmed	Abdallah	Shalby	–	Sherbrook	University	-	Canada

“When words fail, figures 
speak”, in other words, math-
ematics is the core of num-
bers and figures; it is actually 
the mother of all sciences, as 
it expresses itself in every 
single aspect of natural sci-
ence and every single scien-
tific achievement. 
In architecture for example, math is the 
spirit of work. This may be due to its 
role in setting designs and preparing 
architectural drawings with which to 
transform designs into reality. With-
out it, architecture and its applications 
won’t even exist. 
Mathematics is also present in statis-
tics and in every single equation and 
calculation of statistics. It is used as 
well by modern psychologists who 
thrive to build learning models and use 
them to study the learning process and 
promote educational success. 
The same applies to economists who 
rely on mathematics to understand the 
link between consumption in today’s 
economy of competitiveness, and com-
panies which tend to apply the math-
ematical reasoning on issues related to 
management, storage, production, etc.  
Though mathematics preserved its 
distinguishing characteristics for very 
long time, it managed well to adapt it-
self to the most critical scientific and 
technological challenges of modern 
time. And because of the new innova-
tions in computing, medicine, biology, 
economics, transportation, communi-
cation, environment and others, math-
ematics is today a very active area. It 
is, as we see it, the mother of basic 

sciences and the language of 
modern technology.
Mathematics is really an in-
ternational language and an 
important science, yet it never 
got the attention it deserves, 
rather led to lots of negative 
reactions and misunderstand-
ings. And despite its huge 

role in scientific and technological de-
velopment (see the role of calculus in 
inventing airplanes), many people still 
don’t see it as a fundamental science, 
and the attitudes toward it are mostly 
negative.
Using simple words, the attitude to-
wards mathematics is the emotional 
disposition towards mathematics, 
which can be traced to past individual 
experience, external factors like peers 
and teachers and individual capacity 
to understand math and the way it is 
taught. 
But based on reality, we must say that 
there is a widespread prejudice about 
math being a boring subject that ap-
peals only to nerds. This prejudice 
arises mainly from people who failed 
or hardly passed their math courses, 
and the only memory they have about 
mathematics is limited to tests, exams, 
x signs on paper work and fear of giv-
ing the wrong answer.
As a matter of fact, negative attitudes 
and perceptions of mathematics are 
widespread in lots of countries and on 
different levels. They pass down like 
contagion from generation to genera-
tion, and some people even praise their 
disliking of math. 
Unfortunately, evidence suggests that 

this negative misconception about 
math has a very bad influence, leading 
to a large drop in the number of stu-
dents enrolling for mathematic studies 
or any major related to mathematics. 
And because of that, Elfen White cre-
ated the network of human mathemat-
ics and worked hard to make of math a 
human subject. 
Then in 1989, the International Com-
mission on Mathematical Instruction 
held a study seminar on the populariza-
tion of mathematics in Leeds England 
and the results of the seminar were 
published as a book by Cambridge 
University Press in 1990.
Yet the most important thing about en-
couraging the love for math remains 
in improving its teaching methods and 
getting rid of the traditional ways of 
teaching as they are obsolete and out-
dated, not to mention that they are very 
strict and severe, leaving most learn-
ers feeling depressed and considering 
math as a material that is not from this 
world and lacks humanity, beauty and 
scientific value.
As for the whimsical teaching meth-
ods, they rely on examples, and sig-
nificant real terms, i.e. applications re-
lated to everyday life which can highly 
affect students’ way of learning math.
To put it in a nutshell, the reason why 
people hate math is not linked to its 
nature, for whoever sees it objectively, 
knows that it’s a combination of fun 
enigmas, a wild imagination and a 
fertile soil for thinking. The only two 
reasons why math is much hated are 
related to strict instructors and strict 
teaching methods.

WANTED
We need a lady 

Live in Care Giver 
for an elderly blind lady

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

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

Administer personal
care such as ambulation, bathing, 

personal hygiene.
Please email your resume to 

rafemployer@hotmail.com
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I am not your typical ‘creative person’; that 
is, I am not good at art at all - and that is the 
honest truth.
When I was young, I struggled with creat-
ing pieces of art like all the other kids in 
my class. Until now, my drawings are not 
very....well, obvious. Sometimes, I wish I 
could draw better...
But then again, there are so many different 
ways we can be creative. First, though, let’s 
start from the beginning: does creativity 
have anything to do with health? And if so, 
what does ‘creative’ actually entail?
This article does a pretty good job of de-
scribing how creative arts are related to 
positive health outcomes. (Interestingly, 
‘creative’ here did not mean one specific 
thing, such as drawing). The result is that 
expressing our emotions or ideas through 
art is related to better health. Why?
I’ll start with an example. Last week, I was 
so frustrated with the amount of work I had 
to do. I took a break to try to write out my 
thoughts into a poem...and I felt a little bet-
ter. Later on that day, I took time to doodle 
on my phone using a new art app I got. Was 
it a good drawing? No, not at all. But it was 
fun. And I felt better after it.
What other ways can you express creativi-
ty? Some people are very talented, or enjoy, 
making music. Some like to sing and dance. 
Others like to draw, paint, cook, or sculpt. 
Other ways to be creative include making 
crafts, organizing things, redecorating, and 
so on. The point is that ‘creativity’ really 
does not mean only one or two activities. To 
be creative means to be able to think outside 
the box, to do something new, to create and 
produce something special - and to have fun 
doing so.
Expressing ourselves through creative arts 
can affect our mental health because it al-
lows us to release tension and reduce stress. 
It takes us out of ‘real time’ and forces us 
to concentrate on making something spe-
cial, new, beautiful, different, or expres-
sive. It can help us express our emotions or 
thoughts when we cannot find the proper 
words to do so. It can also give us some 
time away from the hustle and bustle of life 
to simply slow down. And as we know very 
well, mental health affects physical health. 
The argument can then be made that if you 
take care of your mental health (and one 
way to do this is by taking the time to be 

creative!), you can enhance or protect/pro-
mote your physical health. Indeed, there are 
studies to show that creative arts are related 
to better health outcomes, including differ-
ent measures of physical well-being.
So, take time to be creative! Reorganize 
a room, doodle a random drawing, write 
a funny poem, make a new recipe, sing a 
song, compose a sheet of music, make your 
own jewelry, design your own app - what it 
is, you’ll feel better doing it! And remember 
not to assess your result or outcome against 
a standard or compare to others - you are 
being creative for YOUR well-being and 
comfort, and not to receive a grade. Have 
fun, be yourself, express your emotions, 
and engage (or even discover!) your talents! 
What will you do today to get some creativ-
ity into your life?

Last week, Conservative MP Garnett 
Genuis called on the House of Commons 
to recognize the good work being done 
by Canada’s Office of Religious Freedom 
and for the Trudeau government to renew 
its mandate. Unfortunately, the Liberals 
voted against the motion, leaving the of-
fice to officially close on March 31.
This is a sad state of affairs for all defend-
ers of democracy and freedom and ques-
tions the government’s commitment to 
those persecuted around the world based 
on their religion. 
Since its creation in 2013, the Office of 
Religious Freedom has been a strong ad-
vocate on behalf of religious communi-
ties under threat, opposed religious hatred 
and intolerance, and promoted pluralism 
and respect for diversity abroad. Its man-
date is to focus on countries or situations 
where there is evidence of the worst kinds 
of violence, hatred, and systemic discrim-
ination on the basis of religion.
It accomplishes this through three main 
objectives. The first is to train and inform 
the public service to help them understand 
underlying religious tensions and how to 
advance Canada’s interests in the context 
of these dynamics. The second is to speak 
out and bring attention to the plight of 
persecuted religious minorities. The third 
is to direct on-the-ground projects with 
local partners for projects which advance 
religious freedom. Indeed, most of its $5 
million annual budget is used for this pur-
pose. 
Its work has been applauded by many. 
For example, it was successful in devel-
oping a community-based mechanism to 
help defuse tensions between different re-
ligious and ethnic groups in response to 
Boko Haram’s violent activities in Nige-
ria. The model has been used by the Ni-
gerian government on various occasions, 
including in response to violence leading 
up to elections in that country last year.
The office is not about promoting religion. 
It is about promoting religious freedom. 
It provides vital support for programs on 
the ground, works with local leaders and 
leverages local knowledge. That is why 
it has earned such high praise from dias-
pora communities and others with whom 
it directly works. MP Genious got it right 
when he said during last week’s debate, 
that Western democratic governments are 
not in the business of promoting religion, 
but all governments have to be in the 
business of protecting freedom, including 
freedom of religion.

The Office of Religious Freedom is sup-
ported by both Christian and non-Chris-
tian groups. Its external advisory commit-
tee consists or representatives from many 
diverse religions including Muslims, 
Jews, Sikhs, Buddhists, Christians and 
atheists. Earlier this year, leaders from 
the Sikh, Jewish and Muslim communi-
ties sent a joint letter to the Minister of 
Foreign Affairs pleading with him to do 
the right thing and to renew the mandate 
of the office.
Despite this, however, the Office has been 
criticized for favouring support for Chris-
tian minorities. It is a fact that Christians 
are indisputably one of the most persecut-
ed religious communities anywhere in the 
world. It is also clear that religious per-
secution underpins the brand of terrorism 
used by ISIL and other extremist groups 
in global conflicts around the world. Both 
the UN and the United States have said 
that ISIL is committing genocide against 
Christians and Yazidis in the Middle East. 
Sadly, the Trudeau government does not 
agree.
The Office of Religious Freedom is all 
about upholding the global fight for free-
dom of religion, advancing human rights, 
standing up for something as fundamen-
tally Canadian as freedom of religion, 
and putting words to action. Removing 
this office, during a time when the issue 
of religious freedom is of critical impor-
tance to so many people around the world, 
sends a message that Canada is no longer 
making this issue a priority.      
Costas Menegakis is the former Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship and Immigration and small busi-
ness owner. He resides in Richmond Hill, 
Ontario and can be contacted at costas@
aorconservative.ca. 
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