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إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor
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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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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

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

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

2014

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

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

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

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

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

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

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

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

باإلسكندرية  اإلداري  القضاء  محكمة  قبلت 
املستشار  برئاسة  بالبحيرة  األولى  الدائرة 
الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس 
مجلس الدولة تدخل البابا تواضروس الثانى بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية باعتباره 
رمزاً دينياً منضما جلهة اإلدارة ملنع هدم كنيسة 
برشيد مبحافظة البحيرة مت بيعها للمدعى من 
عقد  تسجيل  ومت  األرثوذكس  الروم  بطريكية 
حرية  يؤكد  خطير  تاريخى  حكم  في  البيع، 

ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة
القانونية  املبادئ  من  مجموعة  احملكمة  وأكدت 
في هذا اجملال أهمها أنه ال يجوز هدم الكنائس 
أو حتويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية 
الروم األرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها 
مخالفا للنظام العام وحلكم احملكمة الدستورية 
في  والكنيسة  املسجد  بني  ساوى  الذي  العليا 

كونهما دار للعبادة.
تواضروس  البابا  وألول مرة قلبت احملكمة تدخل 
هدمها  من  كنسية  حماية  بهدف  الدعوى  في 
بغض  املسيحية  للديانة  دينيا  رمزا  باعتباره 
على  أيضا  وأكدت  وامللل  الطوائف  عن  النظر 
بعقد مسجل  بيعت  ولو  الكنيسة  هدم  حظر 
ولو صدر حكم بها ألن حكم الدستورية سابق 

عليها ويسمو على جميعها.
الشريف  باألزهر  الفتوى  جلنة  أن  كذلك  وأكدت 
ردا على استفسار احملكمة انتهت إلى أنه لغير 
املسلمني في ديار اإلسالم حق حماية دور العبادة 
تهدمت  واذا  كنائسهم  تهدم  فال  بهم  اخلاصة 

يجب إعادتها كنيسة، 
رغبة  بتنفيذ  النواب  مجلس  احملكمة  وناشدت 
قانون  إصدار  في  باإلسراع  الدستورى  املشرع 
تنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد 
له، وأكدت أن الكنائس كاملساجد ليست محال 

للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة مبجرد الصالة 
فيها ونوهت إلى أن احملكمة الدستورية أصدرت 
مع  الكنيسة  بتساوى  حكما  سنة   12 منذ 
يسمو  الدستورية  وحكم  عبادة  كدار  املسجد 
على العقود املسجلة واألحكام الالحقة لصدور 
حكم الدستورية وأكدت احملكمة أنها تستنهض 
على  سلطة  أي  من  العدوان  غائلة  لرد  عدلها 

قضاء احملكمة الدستورية وعلى دار عبادة.
البابا  من  كل  تدخل  بقبول  احملكمة  وقضت 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثانى  تواضروس 
هيئة  إدارة  مجلس  ورئيس  املرقسية  الكرازة 
األنبا  االرثوذوكس،  لالقباط  القبطية  األوقاف 
لالقباط  ومطروح  البحيرة  مطران  باخوميوس 
االرثوذكس، القمص لوقا اسعد عوض عن نفسه 
االرثوذكس  االقباط  شريعة  وكيل  وبصفته 
وبصفته  نفسه  عن  ميخائيل  الفونس  برشيد، 

ناظر كنيسة ام النور برشيد.
برشيد  اإلدارية  اجلهة  قرار  بتأييد  قضت  كما 
عن  باالمتناع  السلبى  البحيرة  محافظة 
 13 عن  عبارة  عقار  بهدم  ترخيص  إصدار 
املسجل  البيع  عقد  محل  والكنيسة  محال 
باإلسكندرية  االرثوذكس  الروم  بطريكية  من 

للمدعى والزمته املصروفات.
وقبلت احملكمة تدخل البابا تواضروس الثانى بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية باعتباره 
الدستورى  املشرع  أن  احملكمة  وقالت  دينيا،  رمزا 
وحرية  مطلقة  االعتقاد  حرية  أن  على  نص 
العبادة  دور  واقامة  الدينية  الشعائر  ممارسة 
القانون  ينظمه  السماوية حق  االديان  ألصحاب 
ومن ثم صار كل ما يتعلق بدور العبادة ألصحاب 
االديان السماوية من احلقوق التي رفعها املشرع 
الدستورية  احلقوق  مصاف  إلى  الدستورى 

تقابلها حرية ممارسة الشعائر الدينية

وأصدرت احملكمة الدستورية منذ 12 سنة حكماً 
عبادة  كدار  املسجد  مع  الكنيسة  بتساوى 
وأوضحت  الدولة،  لسلطات  ملزم  وحكمها 
احملكمة أن احملكمة الدستورية العليا ذهبت في 
 12 منذ  أي   2004 مارس   7 في  الصادر  حكمها 
 1946 48 لسنة  الوقف رقم  أن قانون  إلى  عاما 
حظر الرجوع أو التغيير في وقف املسجد ابتداء 
أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة 
في  املسجد  مع  تساويها  رغم  احلكم  هذا  إلى 
ملمارسة  مخصصة  عبادة  دار  منهما  كل  كون 
الدستورية  احملكمة  وانتهت  الدينية  الشعائر 
للدستور  مخالفة  التفرقة  هذه  أن  إلى  العليا 
حكم  تأخذ  الكنيسة  أن  مؤداه  الذي  األمر 
للمارسة  مخصصة  عبادة  كدار  املسجد 

الشعائر الدينية.
وأضافت احملكمة أنه وفقا الحكام احملكمة اإلدارية 
فيها  واذن  أقيمت  متى  املساجد  فان  العليا 
بالصالة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية اهلل 
البشر  تصرفات  عليه  ترد  وال  وتعالى  سبحانه 
ويقوم باإلشراف عليها أولى األمر وان املسجد إذا 
اصبح في حكم ملك اهلل تعالى فال ميكن يعود 
إلى ملك بانيه ألن االمة اجمعت على أن بقعة 
األرض إذا عينت للصالة بالقول خرجت بذلك من 
عامة  وصارت  بصاحبها  اخلاصة  االمالك  جملة 
جلميع املسلمني وينصرف ذات احلكم على املكان 
أداء الصالة فيه  الذي مت تخصيصه كنيسة ومت 
فال ترد عليه تصرفات باعتبارها دار عبادة أعماال 
ملزمة  وأحكامها  العليا  الدستورية  حلكم 

لكافة سلطات الدولة.
رغبة  لتنفيذ  النواب  مجلس  احملكمة  وناشدت 
املشرع الدستورى باإلسراع في إصدار قانون بناء 
تنفيذاً  له،  انعقاد  دور  أول  الكنائس في  وترميم 

للمادة 235 من الدستور.

ويوضح ذلك أن املشرع الدستورى اوجب ترميم 
الكنائس فاذا ما إصابها التلف أو اعتراها العثر 
ومينع  عليها  االبقاء  يكفل  مبا  ترميمها  تعني 
دور  بقاء  دوام  على  حرصا  الوجود  من  ازالتها 

العبادة 
بطريركية  أن  باألوراق  الثابت  إن  احملكمة  وقالت 
الروم االرثوكس برشيد باعت للمدعى وشركائه 
مبوجب عقد بيع ابتدائى وهى عبارة عن دكاكني 
كبائع  بالبيع  بالتوقيع  وقام  عبادة  دار  ومبنى 
بطريرك الروم االرثوذكس وحرر شهادة بذلك بها 
العقار  باعت  بأنها  تشهد  البطريركية  أن  نصا 
كنيسة  باسم  واملعروف  برشيد  لها  اململوك 
 1990 أبريل   9 االرثوذكس وشهادة مؤرخة  الروم 
هدم  على  توافق  البطريركية  أن  بها  وجاء 
املبنى مبا فيه اجلزء اخملصص لدار العبادة بقصد 

استغالل األرض حسبما يراه املشترون.
وأوضحت احملكمة أن الثابت من مطالعة الصورة 
حافظة  ضمن  املقدم  اخلبير  لتقرير  الرسمية 
 9 بجلسة  الثانى  تواضروس  البابا  مستندات 
يوليو 2014 أن العقار محل الدعوى عبارة عن 13 
محل وكنيسة لها منارتان وعليها صليب ويقام 
الكنيسة  داخل  موجود  والكاهن  الصالة  فيها 
ما  وهو  فاعل  بفعل  متهدم  جزء  بها  ويوجد 

تطمئن إليه احملكمة
القرار  إلغاء  املدعى  طلب  أن  احملكمة  وأشارت 
بهدم  ترخيص  إصدار  عن  باالمتناع  السلبى 
إلى  برشيد مستندا  األرثوذكس  األروام  كنيسة 
جائز  غير  املسجل  العقد  مبوجب  لها  ملكيته 
والكنيسة  املسجد  من  كال  أن  باعتبار  قانونا 
تخصيصها  ومت  الصالة  فيهما  أقيمت  متى 
ملكية  من  انتقال  بالفعل  أو  بالقول  للعبادة 
أن يكونا  العباد وال يجوز  رب  إلى ملكية  العباد 

محال الى تصرف كالبيع أو االجارة أو الرهن 

حكم تاريخي .. القضاء اإلداري يقضي بعدم جواز هدم الكنائس
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هل ينام �ضيخ االأزهر مطمئنًا ؟!  
 ابرام مقار

مهند�س  ولقب  الهند�سة،  �سهادة  علي  وبح�سولك  كندا  يف 

لديك  ي�سبح   »Professional Engineer« حمرتف، 

التزام نحو �سالمة الأفراد واملجتمع من حولك، لديك دور مبا 

حتمله من علم يف التقومي واإ�سالح الأخطاء ويف التوعية ل�سمان 

�سالمة الن�سان وما يحيطه، تذكرت هذا الدور واأهميته حينما 

�ساهدت وقراأت عن احلادث املروع اأثناء اإحتفال امل�سيحيني بعيد 

القيامة للغربيني يف مار�س املا�سي مبتنزه »غول�سان اإقبال«  مبدينة 

من  معظمهم  واجلرحي  القتلي  من  مئات  الباك�ستانية،  لهور 

الن�ساء والأطفال،، واأطفال يبحثون عن اأبائهم ، وم�ساهد ا�سالء 

علي جدران املباين من حولها. ومع اإعالن »جماعة الحرار« 

الهجوم  هذا  عن  م�سئوليتها  الإ�سالمية،  طالبان  حلركة  التابعة 

ي�سبح  الهدف،  كانوا  امل�سيحيون  باأن  واقرارهم  الإنتحاري 

الت�ساوؤل ... »هل ينام �سيخ الأزهر مطمئنًا؟«، مباذا ي�سعر وهو 

يري اأنتحاريون وجمرمون وقتلة، يرهقون اأرواح اأطفال ون�ساء 

الأزهر  ُي�سرف  وقراءات،  واأحكام  لن�سو�س  اإمتثاًل  واأبرياء 

لباك�ستان  يذهب  ومن  باك�ستان،  ويف  م�سر  يف  تدري�سها  علي 

بتعليمه،  تقوم  فيما  وتاأثريه  هناك  الأزهر  وقوة  حجم  يعرف 

املوؤ�س�سات  علي  باك�ستان  يف  ُيطلق  لفظ  وهو   - »املدار�س« 

ال�سرعية  والأحكام  العربية  اللغة  بتعليم  تقوم  التي  التعليمية 

نف�سها،  الباك�ستانية  تعتربها احلكومة  التي  املدرا�س  تلك   ،  -

املكان الرئي�سي لقيادات التطرف والإرهاب، وم�سدر لتفريخ 

والأيدولوجيات  الأفكار  لن�سر  ومكانًا  واملقاتلني،  امل�سلحني 

املتطرفة، بل وجدران تلك املدرا�س حتمل �سورًا لقادة جماعة 

لـ  و�سورًا   ، الإرهابيني  »طالبان« 

»بن لدن«. »هل ينام �سيخ الأزهر 

مطمئنًا ؟ ، وهو يعلم اأن عمر عبد 

تفجريات  عن  وامل�سئول  الرحمن 

نيويورك، - والتي ح�سدت قتلي 

�سخ�س،  الألف  قرابة  وجرجي 

هو  الأن،  وال�سجني   -  1993 عام 

اأحد علماء الأزهر بعد اأن اإجتاز درا�سته الثانوية وكلية اأ�سول 

الدين و�سهادة املاج�ستري بالأزهر. كذلك اأمين الظواهري، زعيم 

تنظيم القاعدة، كل معرفته عن الإ�سالم جاءت عرب جده »ربيع 

هل  ل�سنوات،  الأزهر  اجلامع  �سيخ  كان  والذي  الظواهري«، 

يعلم �سيخ الأزهر، اأن جماعة »بوكو حرام« الإرهابية الوح�سية 

والتي تخطف الفتيات ال�سغار من اأهالهم وتقتل وتذبح وحترق 

اجلثث والأحياء، هل يعلم اأن زعيمها هو الإرهابي، »اأبو بكر 

�سيكاو«، والذي اأعلن مبايعته لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم 

الأزهر.  جامعة  خريجي  اأحد  هو  الإرهابي  هذا  »داع�س«، 

»اأدم عبداهلل  بنيجرييا، هو  الأخوان  موؤ�س�س جماعة  بل حتي 

تلميذ  1944 وكان  بالأزهر عام  اللوري«، والذي كان دار�سًا 

»ح�سن البنا« النجيب. 

يقوم  اأن  الأزهر  �سيخ  وعلي  ودمار،  وارواح  وقتل  دماء  كفي 

بدوره، بالفعل ولي�س بالكالم ، الأن ولي�س غدًا ، واأن يراجع 

كل امل�سادر والتعليم واملعرفة التي تتلقاها تلك العقول، وكفي 

تعليمًا عن قتل املختلف وبرت الأطراف ، و�سواء العدو.

اقرأ في هذا العدد ايضاً
بروكسل  هجمات  منفذي  أحد   .. مفاجأة 
عمل في البرملان األوربي ..................... ص 10

األول  تُقيم مؤمترها  منظمة نشطاء كندا 
بحضور الكاتبة »فاطمة ناعوت« ... ص 12
تشارك  بكندا  القبطية  الكنيسة 
قتلي  تأبني  في  الباكستانية  الكنيسة 
مذبحة الهور ....................................... ص 20

تناول  عدم  على  احرصي  السبب..  لهذا 
الطعام ليالً ............................................ ص 8
أسباب إختراق داعش لـ أوروبا ........... ص 14
النساء يفكرن أسرع من الرجال ..... ص 21
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“هيثم احلريري” عضو البرملان لـ جود نيوز : برنامج احلكومة 
فاشل..وعزل جنينة تصرف غير الئق

مجلس  عضو  احلريري،  هيثم  وصف 
حكومة  برنامج  املصري،  النواب 
بالفاشل،  إسماعيل”  “شريف 
مطالباً احلكومة بوضع برنامج أكثر 
هجومه  في  متابًعا  ودقة،  وضوًحا 
تضع  لم  احلكومة  أن  البرنامج  على 

حتديد للتوجهات.
وأضاف احلريري، في تصريحات خاصة 
ملراسل “جود نيوز الكندية “ بالقاهرة 
لن  الشعب   ،“ ابراهيم  “جرجس 
يتحمل حكومة لم يعرض برنامجها 
حتى  واحدة  خطوة  للتقدم  رؤية 
لألمام، وعلى رئيس الوزراء أن يترجم 
اخلطوات التنفيذية وحتديد وتفصيل 

جميع اخلطوات.
وليس  العريضة  اخلطوط  عرض  إسماعيل  شريف  الوزراء  رئيس  أن  على  املصري،  النواب  مجلس  عضو  وشدد 

التفصيلية للبرنامج الذي سيعرضه على البرملان.
وتابع احلريري تصريحاته “أن املشروعات القومية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ال حتقق العدالة 
االجتماعية للمواطن البسيط، وأن معدالت البطالة كما هي بجانب عدم وجود احلريات التي يطالب بها اجلميع”.
وعن عزل املستشار هشام جنينة، رئيس اجلهاز املركزي للمحاسبات، اخلاضع مباشرًة لرئاسة اجلمهورية املصرية، 

قال احلريري تصرف غير الئق في ظل وجود برملان شعبي منتخب، متسائاًل أين مبدأ الفصل بني السلطات؟.
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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.

General Surgeon, North York General Hospital
Lecturer, University of Toronto

North York, ON, M2J 2K9
301-4800 Leslie Street

T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

صحيفة الفجر املصرية تنشر تقريراً 
عن »جود نيوز« الكندية

املعروف  الكاتب  حتريرها  يرأس  والتي  املصرية  الفجر  صحيفة  نشرت 
»عادل حمودة« تقريراً عن »جود نيوز« الكندية، كتبه الصحفي االستاذ 
»جمال جورج«، عن الدور الذي قامت به لدعم الدولة بعد ثورة الثالثني 
من يونيو، وكذلك شخص رئيس حتريرها املهندس »ابرام مقار« ومنحته 

لقب سفير السالم في كندا
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أتصور ان كلمة “ إنسان “ أصبحت من التراث هذه 
متحاف  في  توضع  ان  يجب  التي  والنوادر  األيام 
كلمة  أصبحت  انها  ببساطه  والسبب   ... اثرية 
تثير السخريه إلي أبعد حد ممكن أن يتصوره عقل 
والدليل علي كالمي هذا ليس بالقليل أو يكاد ان 
اليكون دليل واحداً بل عدة أدله ال يكفي مقال ان 
يشمالها منذ إيالن الغريق علي السواحل التركيه 
والسباحات السوريات   بدالً من أن يخرجوا ليمثلوا 
وطنهم في محافل الرياضة الدولية خرجتا ليجرا 
املراكب التي حتمل االجئني إلي مصير غير معلوم 
في  االبرياء  مبذباح  مروراً   ... الهاوية  أو  النجاة  أما 
والقائمة  وبلجيكا  باريس  لتفجيرات  وصوالً  ليبيا 
طاملا  إنسان  اليوجد  طاملاً  تنتهي  ولن  التنتهي 

اليوجد سوي حطام املعني وباقيا الوجود .
السؤال الذي يطرح وجوده هنا ... من املسؤول عن 
هذا من املسؤول عن أن يضل اإلنسان طريقه من 
احلياة جملة ؟ أتهلك اإلنسانيه ذاتها وتتآكل تباعاً 
الهويه  مجهولة  األفكار  من  مجموعة  أجل  من 
.. أفكار ترصد املوت في كل خطوة تريد ان تقتلع 
العالم  هذا  رماد  حتكم  كي  جذورها  من  احلياة 
نحاكم  أن  أردنا  وأن  ؟  املوتي  جثث  علي  وترقص 
أم  اجملتمعات  ؟  نقدم  من  للعادلة  أحداً  ونقدم 

السياسيات أم املؤمرات ....
كيفية  علي  مستعرة  أصبحت  التي  البشرية  ام 
... كيف  ذاته  البقاء علي حساب األنسان في حد 
واحلرية  والضمير  العدالة  للنشأ  ندرس  ان  ميكننا 
واملعني ثم نعاود لنضرب بكل هذا عرض  والقيم 
احلائط من أجل املصلحة والبقاء لألقوي وشريعة 
تكنولوجياً  حضارياً  شكالً  تتخذ  التي  الغاب 
اإلنسان  مفهوم  في  الرجعية  خلفها  يستتر 

وكيانه وتكوينه ...
حقوقية  مؤسسات  هناك  تكون  أن  ميكن  كيف 

تتأسس من  الشعوب  وال يوجد حقوق في وجدان 
أجلها ...! تلك احلالة من الغليان الواقعي إلي متي 
أن  بالطبع ال ميكنها  تستمر وإال ما سوف تنتهي 
تنتهي لصالح االنسان لكنها سوف تنهي لصالح 
حفنة  اجل  من  املنطقيه  غير  االوهام  مجموعة 
بني  ما  ويضيع  اإلنسان  سوي  يُضر  وال  مادي  تراب 
الشوارع  اطفال  من  وطفل  ومشوه  والجيء  يتيم 
النهايه  وفي  تعليمه  قبل  طفولته  من  ومتسرب 
إنسان  أنه  أقترفه سوي  ادني ذنب  بال  فاقد حياته 

ولد في هذه الظروف 
عبارات  او  هتافات  او  شعارات  الحتتاج  االنسانيه 
رنانه من قبل مجموعة من املنعزلني عن الواقع بل 
حتتاج الي من يفهم ويعي قدر اجلرح وعمقه وكيف 
ميكن ان يصبح سريع األلتئام ... نحتاج إلي صحوة 
روح ووجود ووجدان .. نحتاج فقط أن نكون إنسان..!

4
فقط انا إنسان ...!

ماجي ماجد الراهب

الفرص  متاما كيف تضيع  تعرف  املتبلدة  الشخصيات 
الفرص،  هذه  على  أبدا  تبكي  ال  تبلدها  ومن  الذهبية، 
من  قطاع  تعامل  حال  لسان  حول  هذا  تهدرها.  التي 
ليونيل  بحجم  عاملي  جنم  اقتراح  مع  املصري،  اإلعالم 
القدرات،  محدودة  مذيعة  منه  طلبت  عندما  ميسي، 
لقناة سعودية، ترمي أموالها علي األرض، تقدمي شيئا 
لديه من تقدمي حذائه في مزاد،  أغلى  ملصر، فلم يجد 

وتقدمي العائد لفقراء مصر.
الذين  الوحيدين  هم  والعرب،  املصريني  أن  املبكي، 
يستخدمون احلذاء “اجلزمة” في انتهاك كرامة اآلخرين. 
من  نوع  ملصر  بحذائه  ميسي  تبرع  ان  اعتبروا  ولذا 
إدارة  في  املعتاد  والتخلف  األفق،  ضيق  بسبب  اإلهانة 
بعض  بها  يتباهي  التي  املصطنعة،  والكرامة  األمور، 

املدعني.
اإلعداد  وفريق  هي  القدرات،  محدودة  األملعية  املذيعة 
املرافق لها، والذي يعبر عن حال اإلعالم املصري املتردي، 
في مصر،  اإلعالم  حلال  جاد  تنظيم  أن  غياب  وفي ظل 
ونقابة للصحفيني غرقانة في شبر ميه، ما بني اجلري 
للحفاظ  والنفيس  الغالي  وبذل  الصحفيني  بدل  وراء 
عليه، ألنه في حالة إلغائه ستتحول النقابة الي مجرد 
يتعيش  حيث  األعضاء،  وغير  األعضاء  يرتاده  مقهي 

الكثيرون علي هذا البدل.
كان علي هذه املذيعة بدال من أن تطلب من ميسي أن 
يقدم شيئا ملصر، أن تقترح له ترحيب مصر بزيارته، في 
ظل شعبيته اجلارفة، التي يتمتع بها في مصر. وكان 
علي  للحصول  السياحة  وزارة  مع  التنسيق  عليها 
احلكومة  نفقة  علي  ميسي  زيارة  لتكون  موافقاتها، 

املصرية.
ملصر  دعاية  أفضل  لكانت  متت،  لو  الزيارة  هذه  إن 
قد  احملروسة،  مصر  الدنيا،  أم  أن  يبدو  ولكن  احملروسة. 
أبتليت مبجموعة من محدودي القدرات، الفشلة، الذين 

يصنعون اجلزء الكبير من توجهات الرأى العام.
وكل  وقناتها،  إعدادها،  وفريق  املذيعة،  هذه  تعلم  هل 
من أكلته الكرامة املصطنعة، ظنا منه أن ميسي قد 
أهان أم الدنيا عندما تبرع بحذائه في مزاد كبير، ليتبرع 
بعائده لصالح فقراء مصر؟ مستوى الضرر الذي سببوا 

لصورة مصر في اإلعالم الغربي؟ 
إن كل من يتمتع بقدر من الثقافة يعلم أن ميسي كان 
يعاني في طفولته من نوع أشبه بالتوحد، وعلي الرغم 
من أنه ال يتمتع بقدر كبير من الذكاء االجتماعي في 
أنه  يدرك  يعرفه  من  كل  أن  إال  اآلخرين،  مع  التعامل 
لكنه  بناء،  شيء  عمل  طلب  حال  إيجابية  شخصيه 
طوال الوقت إنسان جاد، ال يهزر وال يضحك كثيرا، حتى 
مع األطفال. فهذا الذكاء االجتماعي أمر مكتسب من 
التعامل مع اآلخرين، وهذا ال يتمتع به ميسي، دون أن 

يسبب أى ضرر لآلخرين.
عاملية فقط،  ليست  نفسية شخصية  إن عدم فهم 
الدنيا  أم  جعل  ميسي،  مثل  كونية  أيضا  ولكن 

تخسر دعم ميسي، الذي كنا نستطيع أن ندعوه لزيارة 
مصر، ليكون أحسن دعاية ألم الدنيا في الغرب.

اإلعالم الغربي علي مختلف أنواع، املتخصص الرياضي، 
من  ويسخر  املصري،  الفعل  رد  من  يتعجب  والعام، 
العرب  أن  بدعوى  ميسي،  انتقد  الذي  املصريني  قطاع 
واملصريني فقط هم من يعتبرون احلذاء رمزا لإلهانة، ألن 
هذا األمر ليس حقيقي في الثقافة الغربية، وفي ثقافة 

أميركا الالتينية.
وتناولت وسائل اإلعالم الغربية انتقادات املصريني حلذاء 
أن ميسي  يدركون  السخرية، ألنهم  بنوع من  ميسي، 
لم يكن أبدا يقصد إهانة مصر، وخسارة عشاقه في 
دولة كبيرة بحجم مصر أم الدنيا، “ولكن نعمل ايه دا 
نصيب احملروسة أن أول من يضرونها هم بعض أبنائها”.

إلى  وسيؤدي  أدي  املصري،  اإلعالمي  اخلطاب  تخلف  إن 
خسائر كبيرة. وهل يعتقد اإلعالم املصري، الذي يوجد 
العربية  اللغة  كتابة  حتى  يستطيعون  ال  فيه  اآلالف 
في  جنحت  ميسي،  ضد  حملته  أن  صحيحة،  بصورة 
حتقيق أي مكاسب ملصر؟ فميسي ال يحتاج إلى اإلعالم 
للدعاية  ليو  لشخصية  نحتاج  كنا  ولكننا  املصري، 

ملصر في اخلارج. 
وفق  املصري،  الكرة  احتاد  باسم  املتحدث  أن  والغريب 
بني  يوجد  ولم  ميسي،  ليهاجم  خرج  القطيع،  ثقافة 
األصوات العاقلة غير جنم بحجم أحمد حسام ميدو، 
الذي عاش في الغرب ويدرك األمر في الداخل والغرب، 
ليكتب علي حسابه علي تويتر: “أغلى ما ميلك الكاتب 
هو قلمه، وأغلى ما ميلك الرسام هي ريشته، وأغلى ما 

ميلك العب الكرة هو حذاؤه”.
املصري،  الداخلي  العام  الرأي  مخاطبة  استمرار  إن 
كانت  التي   ،2010 العالم  كأس  في  حدث  مثلما 
مصر مقدمة ملفا الستضافتها أكدت فشل اإلعالم 
املصري، في االكتفاء بغسل أدمغة الغالبة، وهو ما أدى 
للجزيرة  واللجوء  احمللي،  اإلعالم  عن  املاليني  النصراف 
قبل سياستها الدنيئة ضد أم الدنيا، فتحولوا عندها 

لوسائل إعالم أخرى.
يكون  أن  ننتظر  وكنا  هذا،  كل  يستحق  ال  ميسي  إن 
الصورة،  توضح  عاقلة،  أصوات  املصريني  بني  هناك 
وحتاول كسب شخصية كونيه مثل ليو، فهو في تأثيره 

الشعبي واإلعالمي أكبر من بعض رؤساء وملوك دول.
املصريني،  قبل  من  به  االحتفاء  مت  ميسي،  أن  تخيلوا 
بفضل مذيعة ذكية وفريق إعداد مبكر، عرفوا من خالل 
له،  ودعوتهم  مليسي  املصريني  تقدير  إبراز  أسئلتهم 
لزيارة أم الدنيا، التي يوجد بها ثلث آثار العالم، لينزل 
علم  يحمل  وهو  مدريد  ريال  ضد  الديربي  مباراة  في 
املدرجات  في  مصري  طفل  بيد  ميسك  حتى  أو  مصر 

يحمل علم مصر!!
الدوالرات،  من  املاليني  مئات  تعادل  دعاية  هذه  أليست 
القنوات  مئات  كاميرات  تنقلها  عاملية  مناسبة  في 

حول العالم.

من يدعو مي�سي لزيارة 
م�سر؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف

�شعر عن الطفوله لـــ : مــــارى تـــــامر

ماتت  .. على �صدر �لطفولِة  .. بالكاِد �أعرفها 

وف�صلت من ثوبها �ملغ�صول وحلمها .. ق�ص�صا

مع�صوقُة �لأيــــام .. و�لكل يظلــُمها ..

 فتزيدها �لأحز�ن .. فى ع�صقها .. ع�صقا !!

ق�صت �صفائرها .. لئال نعرفها !!

�صبت  .. على قدم �لزماِن .. لئال 

لها !!
ُ
نقتـ

حملت عقود  .. �ل�صم�س فى يديها ..

وبدلت بالقوِت .. قبلتها  !!

باعت �صطائرها .. ولُعبتها  !!

ماتت .. ب�صهم �لفقر فى �لأرحام .. �صحكتها !!
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

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

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

2014

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

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

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

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

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

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

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

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

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm

at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York, 

Finch & Bayview
Pick-up Service available

Kids program available 4-14 years old
www.smsv.ca 

Email: hosanna@smsv.ca
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كتبت �أ�صعاري 

�صكبت فيها �لقلب 

وكل �فكاري ...

ر�صمت فيها جنوم 

وقلت �أ�صر�ري ..

ياما �صهرت �لليل

وكان �لقمر جاري

و�للي ع�صت و�نا 

بهو�ه 

ل مره قلبه ح�س 

ول بيا كان د�ري 

يا خ�صاره �صاع 

العمر

و ملقت�س ول 

�شاري ...

شعر جورج عبد املسيح

ملقت�س ول �صاري ... 

بني حانا ومانا ضاعت قضايانا  
دوال أندراوس 

إذا كنت حتاول أن تفهم السر وراء الغضب والهياج واالستياء 
بالدنا  في  الشعب  عامة  عن  يصدر  الذي  العارم  الشعبي 
العربية العريقة جتاه بعض الوقائع في حني تقابل وقائع أخرى 
-أكثر أو على نفس درجة األهمية- بصمت وخنوع وال مباالة، 
واألعطاب  الفصامية  االمراض  وبكل  تصاب بلوثة  فلسوف 
تعرف  -مثلي-  كنت  إذا  إال  عالجها  يصعب  التي  النفسية 
كلمة السر القادرة على استنفار مكنون الهياج الذي يحفل 

به مزاج الشارع العربي أال وهي الدين.
االنفعاالت  سرعة  يحدد  ما  هي  ببساطة  الدينية  النعرة 

ونوعها وحجمها لدى العامة. فلقد متت خالل العقود القليلة املاضية صياغة االنسان العربي 
احلديث بصياغة دينية بحتة حتى يسهل على أولي األمر حتريكه في أي اجتاه يريدون. يكفي أن 
يتكلموا باسم الدين ليستطيعوا مترير ما يريدون من معلومات وأفكار وتوجهات يعززون بها 
مصاحلهم دون أي فحص أو بحث أو اعتراض من قبل اجلماهير. ومن أجل حماية هذا السيناريو 
والفكرية  واجلرعات العلمية  للمادة اجلادة  تقلصاً  نالحظ  حالها  على  االمور  بقاء  أجل  ومن 
لنا  ليفرخ  التعليمية  واملؤسسات  اإلعالم  وسائل  خالل  من  العربي  املواطن  يتلقاها  التي 
اجملتمع نوعني سائدين من الشخصيات. شخصيات سطحية هشة سهلة االنقياد والتبعية 
وشخصيات مدعية  تتظاهر بالبطولة واملثالية وتنحاز إلى القضايا اجلدلية الشائكة بغرض 
التربح أو الشهرة أو حتقيق مصالح شخصية. وقد تدور بني الطرفني صراعات ومكائد ومعارك 
غير أخالقية حتت رعاية الدولة التي تصنع من خالل هذا الصراع رباطاً لصيقاً بني وجودها وبني 

الدين والوطن ليكون أي انتقاد لها هو هدم للدين وخيانة للوطن.
إلى تبنيها من أجل  الدولة  التي تعمد  التديني فإن من أسوأ االستراتيجيات  إلى  وباإلضافة 
القضاء على فكرة معينة هو الشخصنة. فلقد يستغرق األمر كثيراً من الوقت واجلهد من 
أجل هدم فكرة ما أيديولوجياً في حني أن التركيز على األشخاص هو األسهل دائماً. أن جتعل 
من الشخص رمزاً للفكرة ثم تهاجمه وتعمل على تشويهه وهدم مصداقيته حتى تتخلص 
فيهم  مبا  األغلبية  فيه  يسقط  الفخ  هذا  بالتبعية.  الفكرة  هوية  متحى  وبسقوطه  منه 
الطبقة املثقفة التي يتحدد موقفها من القضية تبعاً ملوقفها الشخصي من الشخصية 

التي تتعرض للقصف. 
في إطار زيارة الكاتبة فاطمة ناعوت إلى كندا التي بدت وكأنها استعراض هستيري استفزازي 
لتجميع األصوات الداعمة لها في قضيتها األخيرة ولتوصيل رسالة إلى الدولة املصرية تؤكد 
بها على مكانتها بني أقباط املهجر، أود أن أقول أن هذا تالعب مضاد بالعاطفة الدينية لم 
تكن بحاجة إليه فأي عاقل يعرف أننا بصدد قضية حرية رأي وتعبير وأن من واجبنا جميعاً أن 
نخوض هذه احلرب الضروس ضد كل من يحاول حتجيم العقل ومنع التفكير ومصادرة الرأي 
بغض النظر عن قائله. ومرة أخرى أحذر من السقوط في فخاخ الدين والشخصنة لئال نحيد 
الدينية  التحزبات  في خضم  اجلوهرية  القضايا  ومعاجلة  تفنيد  نغفل  ولئال  املوضوعية  عن 

والتحيزات األخالقية واالنتقادات الشخصية ولئال تضيع قضايانا ما بني حانا ومانا.

ألن عمرها 90 عاماً ، وألنها هي األكثر انتشاراً 
في أكثر من 72 دولة في العالم ، وألنها حتاول 
تقدمي وجه دميقراطي متسامح .. فمن املهم 
، هل  اإلدعاءات صحيحة  أن نسأل: هل هذه 
اجلماعة  هذه  بني  جوهرية  اختالفات  هناك 
هل  داعش؟  اإلسالمية  اخلالفة  تنظيم  وبني 
 ، اخرى  بلدان  واحتالل  غزو  اإلخوان  يرفض 
هل يعترفون باحلدود بني الدول، هل يرفضون 
الشريعة  تطبيق  يرفضون  هل   ، اخلالفة 
ورجم  السارق  يد  قطع  مثل   ، اإلسالمية 
الذاني وغيرها؟ هل يرفضون حتطيم التماثيل 
واآلثار،  هل يرفضون قتل املرتد واملشرك ، هل 
هل  باألقليات،  والتنكيل  السبي  يستنكرون 

يرفضون ذبح األسرى؟
حملاولة اإلجابة سوف يعتمد هذا البحث بشكل أكبر على رسائل 
مؤسس جماعة اإلخوان حسن البنا، وعلى فتاوى املفتي الرسمي 
. وكتاب اإلخوان  جلماعة اإلخوان املنشورة في مجلتهم الدعوة 
األساس  ففيهم  والفن.   واملرأة  والدميقراطية  األقباط  فتاوى 
النبوية  والسيرة  القرآنية  اآليات  أي  اجلماعة،  لهذه  الديني 
الوحيدة  املرجعية  هي  فهذه   ،) ص   ( محمد  الرسول  واحاديث 

لهم، ولم يقدموا غيرها طوال عمرهم الطويل.
في احللقة السابقة حاولت اإلجابة على سؤال هام ما هو املوقع 
هذا  يعادون  أنهم  صحيح  وهل   ، داعش  من  لإلخوان  احلقيقي 
التنظيم اإلرهابي ؟ كما شرحت وجه الشبه بني شعارات اإلخوان 

وشعارات داعش . 
واحلريات  اخلالفة  في  الشبه  اوجه  استكمل  احللقة  وهذه 

والدميقراطية واجلهاد : 
ما هي اوجه التشابه بني اإلخوان وبني داعش؟ 

اخلالفة : 
العالم  انحاء  لكل  بامتدادها  وحتلم  اخلالفة   نفذت  داعش   *
اإلسالمي ولكل األرض التي وطأها املسلمون وخرجوا منها مثل 

األندلس في  اسبانيا. وتأخذ الكثير من دول اوروبا .   
* اإلخوان يعتبرون اخلالفة كما قال حسن البنا مؤسس اجلماعة 
“رمز الوحدة اإلسالمية ، ومظهر اإلرتباط بني امم اإلسالم ، وأنها 
واالهتمام  التفكير فيها  شعيرة اسالمية يجب على املسلمني 
والعمل  اخلالفة  فكرة  يجعلون  املسلمون  واإلخوان   . بامرها 

إلعادتها في رأس مناهجهم “. ) 7 (  
هذا اإلميان مستمر حتى اآلن ، فاملرشد احلالي  دكتور محمد بديع 
اجلماعة أصبحت  إن   “ يناير2011 في مصر  ثورة  اعقاب  قال في 
مؤسسها  حددها  التي  العظمى  غايتها  حتقيق  من  قريبة 
بكل  رشيد  عادل  حكم  نظام  بإقامة  وذلك  البنا،  حسن  اإلمام 
راشدة  خالفة  ثم  حكومة  يتضمن  ومقوماته  مؤسساته 

وأستاذية العالم.  ) 8 ( 
 معنى اخلالفة : 

اخلالفة ال تعترف بحدود بني الدول،  مثل داعش  التي تعلن انها 
وغيرها.  والسعودية  وليبيا  مصر  مثل  دول  على  اإلستيالء  تريد 
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 
“اإلسالم  ايضاً  ويقول   )  9( الشعوبيون”.  وافترى  احملاولون  حاول 
 )*( وجهاد  وصالة  وعمل  وروحانية  ودولة   )*( ودين  وقيادة  عبادة 
عن  هؤالء  من  واحد  ينفك  ال  وسيف  ومصحف  وحكم  وطاعة 

اآلخر”. ) 10 (  
أي انها تطبق الشريعة اإلسالمية ، أي قتل الزاني واملرتد والكافر 
وامللحد واملشرك من غير اصحاب الديانات اإلبراهيمية ) اسالم ، 
مسيحية ، يهودية ( . قطع يد السارق ودفع املسيحيني اجلزية أو 
يتم قتلهم أو تهجيرهم . كما أن اخلليفة البد أن يكون مسلماً. 
ألن  اخرى  ديانة  أية  من  يكون  بأن  اإلطالق  على  مسموح  وغير 

مهمته الوحيدة هي أن يقيم شرع اهلل. 
املوقف من اجلهاد :  

* داعش تراه الطريقة الوحيدة إلقامة اخلالفة اإلسالمية. 
 ، إن املسلم ال مفر له من اإلستعداد للجهاد   “ * اإلخوان تقول 
وسلعة اهلل غالية ، ومن تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، ومن 
حدثنا  هكذا   ، جاهلية  ميتة  مات  الغزو  ينو  ولم  يغز  ولم  مات 

الصادق املصدوق . ) 11 ( 
يقولون ايضاً نقال عن حديث للنبي محمد : قال رسول اهلل بعثت 
 ، له  يعبد اهلل وحده ال شريك  بالسيف حتى  الساعة  يدي  بني 
والصغار على من  الذلة  ، وجعلت  رزقي حتت ظل رمحي  وجعل 

خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم “. ) 12 (  
املوقف من الدميقراطية : 

هو  وممثلها  هلل  فاحلاكمية  بالدميقراطية،  تعترف  ال  داعش    *
اخلليفة الذي يتم اختياره من بني مجموعة صغيرة تسمى “ اهل 
احلل والعقد” . فقد مت اختيار ابو بكر البغدادي من بني مجموعة 
جبهة  مثل   ، قاتلوه  بيعته  رفض  ومن  به،  احمليطني  من  ضيقة 

النصرة في سوريا.   
*   حسن البنا مؤسس اجلماعة ال يعترف 
رأى  احترام  عن  وأما   ”:  “ بالدميقراطية 
في  واشتراكها  متثيلها  ووجوب  األمة 
لم  اإلسالم  فإن  صحيحا  اشتراكا  احلكم 
في  جميعا  أفرادها  رأى  استبانة  يشترط 
االصطالح  في  عنه  املعبر  وهو  نازلة،  كل 
اكتفى  ولكنه  العام،  باالستفتاء  احلديث 
والعقد.  احلل  بأهل  العادية  األحوال  في 
بأشخاصهم  وال  بأسمائهم  يعينهم  ولم 
ووصفهم  الفقهاء  أقوال  من  والظاهر   ،
ثالث  على  ينطبق  الوصف  هذا  أن  إياهم 

فئات هم:
الفتيا  في  أقوالهم  على  يعتمد  الذين  اجملتهدون  الفقهاء   1-

واستنباط األحكام.
-2 وأهل اخلبرة في الشئون العامة.

-3 ومن لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت واألسر 
وشيوخ القبائل ورؤساء اجملموعات.

 .“ والعقد  احلل  أهل   : عبارة  تشملهم  أن  يصح  جميعا  فهؤالء 
 ) 13 (

في  إال  املصرية  األحزاب  بني  خالف  ال   “ األحزاب  يكره  أنه   كما 
مسائل شكلية وشئون شخصية ال يهتم لها اإلخوان املسلمون 
ويرفعون   ، واحدة  نظرة  األحزاب  هذه  الى  ينظرون  هم  لذلك   ،
دعوتهم وهي ميراث رسول اهلل ) ص( فوق هذا املستوى احلزبي 

كله “ ) 14 (
ال يقبل مفتي اجلماعة أن تكون هناك جماعات اسالمية مختلفة 
مع اإلخوان “  عليكم باجلماعة فان الشيطان مع الواحد ، وهو 
رواه   “ اجلماعة  فليلزم  اجلنة  اراد بحبوحة  .. من  ابعد  اإلثنني  من 

الترمذي.)15(
وبرملان  احزاب  وجود  فكرة  الزمن  مرور  مع  اإلخوان  قبل  وقد 
وانتخابات ، ولكن بشرط أن يكون مرجعية ذلك  اإلسالم مثلما 
احزاب  هناك  تكون  أن  محرم  أي  مصر.  في  يناير  ثورة  فعلوا  
ترفض املرجعية اإلسالمية. لذلك كفروا اخلصوم  بعد أن وصلوا 
الى  يستند  دستور  لعمل  بعدها  في مصر. وسعت  احلكم  الى 

الشريعة اإلسالمية.  ) 16 (  
فاحلكومة اإلسالمية في رأي اإلخوان مهمتها اإلولى هو تطبيق 
لربهم  الناس  تعبيد  والهدف   . نواحيها  بجميع  اهلل  شريعة 
وطاعتهم له واخراجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز احلميد. والوالية ، أي اختيار احلاكم  بيعة واختيار من 

اهل احلل والعقد .. وهذا هو اإلسالم. ) 17 ( 
في البحث القادم : استكمال اوجه التشابه بني اإلخوان وداعش 

في العالقة مع املسيحيني واألقليات الدينية واملرأة والفنون.  
سعيد شعيب 
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 :  املصادر 
  1992 عام  اإلسالمية  والنشر  التوزيع  دار  – طبعة  اإلمام  رسائل  -7   مجموعة 

ص 144

8 - »الربيع العربي« أعاد لإلخوان »حلم البنا« موقع فيتو 

http://www.vetogate.com/788350

9 -   بوابة احلركات اإلسالمية

http://www.islamist-movements.com/show.aspx?id=3358 

10 -  مجموعة رسائل اإلمام – طبعة دار التوزيع والنشر اإلسالمية عام 1992 
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11 – مجلة الدعوة  العدد 54  1980

12 -  مجلة الدعوة العدد 62 يونيو 1981

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?t اإلخوان   ويكيبيديا   (    13-
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15 -  مجلة الدعوة   العدد 53 سبتمبر 1980

16 – الشيخ محمد حسني يعقوب حليف اإلخوان يكفر املعارضة ويطلب منهم 

الشيخ  و    https://www.youtube.com/watch?v=tnOxAQGFSHU مصر  ترك 

الرئيس األسبق محمد مرسي  محمد عبد املقصود يكفر املعارضة في حضور 

https://www.youtube.com/watch?v=85GUJh5VOaU

-17  مجلة الدعوة  العدد 53 سبتمبر 1980 و العدد    38   سبتمبر   1979

هل هناك فرق بني جماعة اإلخوان املسلمني وتنظيم داعش ؟  )2 من 3 (

سعيد شعيب
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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.

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
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 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
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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.

  MLS أن 10,326 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام  Toronto Real Estate Board اعلنت 
خالل شهرمارس 2016  . و متثل هذه النتيجة رقما قياسيا لهذا الشهر حيث مثلت الزيادة 
نسبة 16.2   في املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2015 

حيث كانت عدد الوحدات املباعة 8,887 وحدة.
35 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر  ، والتي مثلت   و في مدينة تورونتو فقط 
656,022 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام  699,745 دوالر باملقارنة  أنواع املنازل  شامل كل 
إرتفع متوسط سعر   )»GTA )»905 املائة.  و فى باقي ال بأرتفاع قدرة 6.6 فى  املاضى وذلك 
البيع الي 681,919  دوالر باملقارنة  590,320 دوالر لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 

15.5 فى املائة. 
2,641 شقة خالل  املعاملة علي  )Condo Apartment( كانت  اململوكة  و في مجال الشقق 
2016  . استحوزت تورونتو علي نسبة 68.5 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان  شهر مارس 
 GTA 389,319 متوسط   سعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل
دوالر بإرتفاع قدره 4.3 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  416,251 

دوالر بأرتفاع قدره 4.3 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 330,865 
دوالر بإرتفاع قدره 6.6 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

  Composite
))All Types

 Single-Family
Detached

Single-
 Family
Attached

Town-
house Apartment

TREB Total 11.59% 13.05% 12.70% 11.12% 7.14%

Halton Region 10.54% 10.98% 12.39% 7.09% -

Peel Region 11.84% 12.04% 12.42% 10.75% 9.29%

City of Toronto 9.33% 11.05% 10.29% 10.52% 6.77%

York Region 15.39% 16.62% 15.66% 14.57% 7.68%

Durham Region 14.48% 14.71% 15.47% 15.01% 1.75%

Orangeville 15.16% 15.70% 13.69% - -

South Simcoe County 16.57% 16.59% 16.13% - -

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام 
4,851,899 قدم  ان فى اجملال الصناعى  العام حسب اجملال, فقد ذكر  األول من هذا  الربع  فى 
مربع قد اؤجرت خالل الربع األول 2016 من خاللMLS  و ذلك بإرتفاع قدره 3  فى املائة  لنفس 
4,711,794 قدم مربع. و قد إنخفض  العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة  الفترة من 
سعر االيجار مبقدار 8.7  فى املائة للصناعي ليصل 4.93 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر 
االيجار للتجارى بنسبة 1.1 فى املائة ليصل  19.08 دوالر باملقارنة 19.30 دوالر للسنة املاضية. 
اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 14.18 دوالر باملقارنة 12.54 دوالر دوالر للسنة 

املاضية و ذلك بزيادة قدرها 13.1  فى املائة.
 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 48.6  فى 
املائة و إرتفع سعر القدم املربع ليصل الى 100.10  دوالر مقارنة  ب 96.32  دوالر لنفس الفترة 
إنخفضت  التجارى فقد  اجملال  أما فى  املائة.   بإرتفاع  قدره 3.9 فى  و ذلك  املاضى  العام  من 
املبيعات مبقدار 6.2 فى املائة و تبعه إرتفاع فى أسعار املبيعات قدره 20.7  فى املائة ليصل الى 
199.93  دوالر للقدم املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إرتفعت املبيعات  مبقدار 15.4  فى 
املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع مبقدار 11.6 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضى ليصل الى متوسط 179.67  دوالر للقدم املربع.
اجيب  و سوف    soarin.homes@ gmail.com الي استفسارتكم  و  اسألتكم  ارسال  برجاء 

عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 

السوق العقاري
بقلم: مدحت سابا
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

وهذه هي األسباب: 1- يشير اخلبراء ان سعر الفائدة على القروض العقارية لن يتغير خالل هذا العام  2-  ليس هناك اى عالمات تشير الى تدهور 

سوق العمالة او تدهور اقتصادى سريع خالل هذا العام. 3- كل العالمات تشير الى ازدياد االقبال على الشراء في نفس الوقت الذى ال توجد كمية 

من مشاريع بناء بيوت جديدة تلبى هذه الطلبات. 4- مازال متوسط سعر العقارات معقوال بالنسبة ملتوسط دخل العائلة. هذا التحليل يرد على 

املتشائمني من الدارسني الذين يرددون منذ ثالث سنوات وعند بداية كل سنه جديدة ان أسعار العقارات البد ان تنزل ويدعم انصار زياده األسعار 

ما يحدث منذ بداية هذا العام من حتقيق ارقام قياسية شهر بعد شهر في ارقام مشتريات العقارات السكنية 
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب
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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.

من غير املتوقع انخفاض أسعار العقارات خالل هذا العام في 
تورنتو وضواحيها
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لهذا ال�سبب.. 

احر�صي على عدم تناول الطعام ليال

أظهرت دراسة طبية أن النساء الالتي يعانني من سرطان 
ليال  الطعام  تناول  ويتجننب  األولى،  مراحله  فى  الثدي 
ميكنهن تخفيف مخاطر عودة املرض اللعني لهن مرة أخرى.
العدد  فى  واملنشورة   – إليها  املتوصل  النتائج  وكشفت 
األخير من مجلة » اجلمعية الطبية األمريكية لألورام » – أن 
الصيام خالل فترة الليل وعدم تناول الطعام يساعد بصورة 
وإلتهابات  الدم  فى  السكر  نسبة  ارتفاع  درء  فى  كبيرة 
وزيادة الوزن وكلها عوامل تفاقم فرص اإلصابة بالسرطان.

مت  التي  املسح  بيانات  على  احلالية  الدراسة  واعتمدت 
جمعها من 2413 من النساء املصابات بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة - وغير املصابني بالسكر - بني 
عامي 1995 و 2007، وتراوحت النساء في سن 70-27 في التشخيص، وتبعهم في املتوسط سبع سنوات 
بعد التشخيص عن أي أورام جديدة، وكانت تتبع أي حالة وفاة بسبب سرطان الثدي أو ألسباب أخرى ملدة 

11 عاما.
وأوضحت الدراسة أن الذين صاموا أقل من 13 ساعة في الليلة أكثر عرضة بنسبة %36 من تكرار اإلصابة 
بسرطان الثدي مقارنة مع أولئك الذين امتنعوا عن تناول الطعام ملدة 13 ساعة أو أكثر في الليلة الواحدة.

الدوائية  إن إطالة فترة الصيام بني عشية وضحاها قد يكون استراتيجية بسيطة غير  الباحثون  وقال 
للحد من مخاطر تعرض الشخص لتكرار سرطان الثدي وحتى أنواع أخرى من السرطان

عالمات تدل على تاأثر احلب بينكما 

حول  جدية  شكوك  لديك  هل 
من  بزوجك؟.  عالقتك  مستقبل 
التغيرات  تتقبلي  أن  للغاية  الصعب 
تريدين  كنت  إذا  شريكك.  سلوك  في 
العالمات   هذه  كانت  إذا  ما  تعرفي  أن 
اليك  العالقة   نهاية  الواقع  تعني في 
7 عالمات تشير الى تأثر احلب بينكما:

1. لم يعد يفضلك على نفسه
على  حريصا  زوجك  يعد  لم  إذا 
ولديك  املساواة  قدم  على  معاملتك 
شعور بأنك مهملة. هذه من العالمات 
التفكير بك  توقف عن  انه  التحذيرية 

كأهم شخص في حياته.
 2. لم تعد عاداتك تزعجه بعد اآلن

انتهاء  إلظهار  مضحكة  طرق  للرجال 
اهتمامهم. إذا الحظت أن أكثر العادات 
املزعجة لديك لم تعد تثيره او تزعجه 

فهذه إشارة واضحة بأنه ال نية لديه للبقاء في هذه العالقة لفترة طويلة جدا. عدم االهتمام من أسوأ 
العوامل التي ميكن أن تدمر حياة الزوجني.

 3. يهتم جدا مبظهره
إن لم يكن شريكك يولي مظهره االهنمام الشديد  بوجودك وبات يأخذ الكثير من الوقت لترتيب نفسه. 
فهذا يعني أن لديه اهتمامات جديدة ويرغب بترك انطباع  جّيد على اآلخرين. فهذا األمر قد يشير الى 

بداية نهاية العالقة.
 4. توقف عن مناداتك بألقاب محببة

إذا توقف عن مناداتك بألقاب محببة مثل عزيزتي او حبيبتي ، فهذه إشارة حتذيرية بأن مشاعره القوية قد 
اختفت. يستخدم الرجال هذه احليلة إلرسال رسالة سرية للشريكه بأن احلب لم يعد في األجواء.

 5. يريد فقط اخلروج مع األصدقاء
لم  إذا  األصدقاء.  األحيان ألنشطة مع  بالشريكة في كثير من  االهتمام  يفقدون  الذين  الرجال  يخطط 
يخصص الوقت لك ، هذه إشارة واضحة بأنه فقد االهتمام ويريد ان يلتقي بأناس اخرين. حتدثي أو حاولي 

بث احلياة في عالقتك.
 6. لم يعد كتابا مفتوحا امامك

ينسى اخبارك عن يومه أو أي قصص ممتعة أخرى. هذه بالتأكيد من العالمات انه لم يعد يريد أن يكون 
كتابا مفتوحا لك. سواء ان كان لديه شيء يخفيه أو انه تعب من التواصل معك، هذه نقطة يجب أن 

تالحظيها وحتللي هذا التغيير في سلوكه.
 7. أصبح مشغوال جدا للرد على مكاملاتك

للرد  جدا  مشغول  أنه  يدعي  أن  ميكن  االهتمام.  عدم  إلخفاء  األعذار  أنواع  جميع  الرجال  يجد  ما  غالبا 
على املكاملات أو الرسائل النصية. إذا حدث هذا كثيرا ، قومي إما مبواجهته أو إيجاد وسيلة إلجباره على 

االعتراف بأنه لم يعد مهتما بالعالقة.

تطبيق ي�صاعد مر�صى »التوحد« على االعتماد 

على اأنف�صهم

لكي  أحد  من  مساعدة  دون  أنفسهم  على  االعتماد  في  التوحد  مرضى  هلب«  »واتش  تطبيق  يساهم 
النصوص  طريق  عن  احلمام  وأخذ  االستيقاظ  مبيعاد  التطبيق  هذا  ويذكر  اليومية,  مبهامهم  يقومون 

املكتوبة أو عن طريق الصور كما يساعد كل األشخاص الذين يعانون من إضطراب فى املعرفة واإلدراك

تعريف على عدد �صاعات النوم 

التي نحتاجها يف مراحلنا العمرية املختلفة

زيادة عدد ساعات النوم أو قلتها تؤدي إلى اإلصابة 
ساعات  عدد  معرفة  املهم  من  لذا  باألمراض، 
كل  في  اإلنسان  يحتاجها  التي  املناسبة  النوم 
الصحة  مؤسسة  حياته.  مراحل  من  مرحلة 
الوطنية األمريكية أصدرت قائمة بعدد ساعات 
النوم لكل مرحلة عمرية، وذلك بناء على تقييم 
بيانات العديد من األبحاث العلمية في مجاالت 
مختلفة، مع الوضع في االعتبار أن هذه القائمة 
بصحة  يتمتعون  الذين  لألشخاص  مناسبة 

جيدة وال يعانون من اضطرابات النوم.
املرحلة  هذه  تعتبر  أشهر:  ثالثة  حتى  الرضع 
فيها  نحتاج  التي  املراحل  أكثر  من  العمرية 

لساعات طويلة من النوم. ويحتاج الرضيع إلى 14 وحتى 17 ساعة نوم. وال يجب أن يزيد عدد ساعات النوم 
في هذا العمر على 18 ساعة وال يقل عن 11 ساعة، وفقا للقائمة التي نشرت في دورية »سليب جورنال« 

العلمية املتخصصة ونقلتها وسائل اإلعالم اخملتلفة.
الرضع قبل العام األول: مع تقدم الرضيع في العمر، تقل حاجته للنوم لتتراوح في اليوم الواحد بني 12 و 15 
ساعة. األطفال حتى العامني: في هذه املرحلة يزيد فضول اكتشاف العالم لدى الطفل ويتزامن هذا مع 
تراجع حاجته للنوم. ويحتاج الطفل في املرحلة العمرية بني العام األول والثاني، للنوم لفترة بني 11 و 14 
ساعة. ويرى اخلبراء وفقا لصحيفة »دي فيلت« األملانية، أن نوم الطفل في هذا العمر لساعات تقل عن 10 
ساعات، يعتبر أقل من املثالي. في الوقت نفسه ال يجب أن يزيد عدد ساعات النوم في هذا العمر عن 15 أو 
16 ساعة. من العام الثالث للخامس: النوم لفترة تتراوح بني 10 و 13 ساعة هو الوقت املناسب في مرحلة 

ما قبل املدرسة. وال يجب أن يقل عدد ساعات النوم في هذا العمر عن 8 إلى 9 ساعات.
من السادسة حتى الثالثة عشر: في هذه املرحلة التي يبدأ فيها الطفل مسيرته الدراسية، تتراوح احلاجة 
للنوم بني 9 و 11 ساعة في الليلة. خالل فترة املراهقة: ينصح اخلبراء املراهقني في املرحلة العمرية بني 14 
و 17 عاما، بالنوم لفترة تتراوح بني 8 و 10 ساعات. وال ينبغي أن تقل عدد ساعات النوم في هذا العمر عن 
سبع ساعات. سنوات الشباب: في املرحلة العمرية بني 18 و 25 عاما، يحتاج اإلنسان للنوم لفترة تتراوح 
بني 7 و 9 ساعات. بعد اخلامسة والعشرين: بداية من السادسة والعشرين تتغير احتياجات اإلنسان للنوم. 
ويبقى عدد الساعات املثالي في هذا العمر بني 7 و 9 ساعات. وميكن أن يكتفي البعض بست ساعات، كما 
والستني  اخلامسة  من  بداية  السن:  كبار  املطلوب.  التوازن  لتحقيق  لعشر ساعات  اآلخر  البعض  يحتاج 
يتراجع عدد ساعات النوم التي يحتاجها اجلسم بشكل كبير. ويحتاج معظم الناس في هذا العمر للنوم 

لنحو 7 إلى 8 ساعات، في حني يكتفي البعض بخمس أو ست ساعات.
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لم تستمع احملكمة العليا في كندا لإلعتراض 
املُقدم من أحتاد الكنديني العرب علي احلكومة 
الفيدرالية التي قطعت التمويل عنه بسبب 
املنظمات  تؤيد  اجملموعة  بأن  االدعاءات 
يقوم  العرب  الكنديني  إحتاد  وكان  االرهابية. 
وذلك  للمهاجرين  اللغة  في  دروس  بتقدمي 
بأالتفاق مع احلكومة الكندية ولكن حكومة 
عام  االتفاق  جتديد  رفضت  السابقة  هاربر 
الهجرة وقتها »جاسون  وزير  ، ثم قام   200٩
فقال  الدعم،  إيقاف  أسباب  بشرح  كيني«، 
في بيان عام أن أحتاد الكنديني العرب يشجع 
الكراهية والعداء للسامية ويُدعم منظمات 
تقدم  وقد   ، اهلل  وحزب  أرهابية مثل حماس 
في  قائال  احلكومة  قرار  علي  بطعن  اإلحتاد 
إما متت من  املذكورة عنه  املعلومات  أن  بيان 
قبل أشخاص ال ميثلون االحتاد رسميا أو متت 
كال  رفضت  ولكن   . االحتاد  إذن  أو  علم  بدون 
من احملكمة الفيدرالية ومحكمة االستئناف 
العليا  احملكمة  تعطي  ولم  املعارضة  دعوي 
االعتراض  الي  االستماع  لرفض  أسباب  أية 

املقدم.

»جون  الكندي،  الهجرة  وزير  كشف 
الجئ  آالف   10 ستقبل  كندا  أن  مكالوم«، 
 25 أكثر من  استقبال  بعد  إضافي،  سوري 
وقال  املاضية.  القليلة  األشهر  خالل  ألفا 
لهيئة  تصريحات  في  أملانيا  من  مكالوم 
االستجابة  يحاول  إنه  الكندية  اإلذاعة 

لشكاوى من جماعات كندية تريد رعاية 
الجئني سوريني لكنها لم تتلق استماراتهم 

بسرعة كافية.
املزيد  بقبول  الليبرالية  احلكومة  ووعدت 
مما  أكبر  بسرعة  السوريني،  الالجئني  من 
وأبدت  السابقة.  احملافظة  احلكومة  فعلت 
جماعات خاصة من بينها الكنيسة وأسر 
استعدادها  مدني  مجتمع  ومنظمات 
إنه  مكالوم  وقال  سورية.  عائالت  لرعاية 
أمر املوظفني بتمديد املوعد النهائي لتقدمي 

استمارات طلب الرعاية لالجئني.

احملكمة العليا ترفض طعن »إحتاد 
الكنديني العرب« لوقف التمويل 

احلكومي عنه

كندا ستقبل 10 آالف 
الجئ سوري إضافي

الكندية  الصحة  وزارة  في  العاملني  بعض  قام 
شراء  في  احلكومية  االئتمان  بطاقات  بأستخدام 
املطاعم  في  الطعام  وتناول  شخصية  مالبس 
الف  تقريبا 20  وزيارة منتجعات صحية مبا يساوي 
وحصلت  احلسابات  مدقق  أعدة  تقرير  وفي   ، دوالر 
التقرير  قال  سي«،  بي  »سي  الـ  أنباء  وكالة  عليه 
أن العاملني ال يجب أن يعطوا بطاقات إئتمان مالي 
في املقام االول الن هناك أدلة علي أنهم يتعرضون 

واصل  فقد  هذا  ورغم  هذا  من  احلكومية  اجلهات  حتذير  مت  قد  وأنه  شخصية  مالية  لضغوط 
العاملني القيام بأستعمالها بشكل خاطئ. مما يوحي بالتراخي وعدم املتابعة من قبل اإلدارات 
احلكومية ، وقال التقرير أيضا أن هناك عاملني في الوزارة أستغلوا ثقة زمالؤهم وقاموا بجمع 
تبرعات خيرية منهم وأنهم أستولوا علي االموال ألنفسهم و التي لم ميكن حتديد قيمتها ، وقد 
مت فصل أحد هؤالء  االشخاص االذين قاموا بذلك الحقاً. وقال التقرير عن أحد العاملني في وزارة 
أن  امريكان أكسبرس للسفر، مع  أئتمان  أنه حصل علي بطاقة  أُخفيت هويته  ألذي  الصحة 
وظيفته ال تقتضي منه السفر ، وكذلك أعطي بطاقة إئتمان اخري من بنك أوف مونتريال وظل 
ملدة خمسة أشهر يصرف منهما بحرية، فأشتري مالبس وقام بتحسني منزله وزار املنتجعات 

الصحية ، وتناول الطعام في املطعم ، وقام بسحب نقود. 

9
كندا ستقدم 42 مليون دوالر مساعدات حلماية املواد النووية

الكشف عن عاملني باحلكومة يستخدمون طاقات إئتمان 
العمل في أمور خاصة

أخيرا  الذي عقد  القمة  : في مؤمتر  واشنطون 
برئاسة باراك أوباما في واشنطن التزمت أكثر 
من خمسون دولة بقضية السالمة النووية مبا 
فيهم كندا ،والتي وعدت بتقدمي مبلغ 42 مليون 
دوالر للجهود العاملية الرامية الي حماية املواد 
مسألة  ان  اجملتمعون  أعتبر  وقد  االنشطارية 
السالح النووي من أالهمية مبكان وسط دالئل 
االرهابية  واجلماعات  القاعدة  جماعة  أن  علي 
نووية  أسلحة  علي  للحصول  تسعي  االخري 
اجملتمع  علي  يتحتم  أنه  ترودو  جسنت  وقال   ،
بعد  اجلهود  هذه  أستمرار  من  التأكد  الدولي 
أن يترك أوباما منصبه وقال أن اخملاطر املرتبطة 
بحصول اجلماعات االرهابية علي مواد نووية لن 
التحدي  وأن هذا  واحد فقط  بلد  تقتصر علي 
 ، قادمة  لسنوات  سيستمر  انه  املؤكد  من 
ستذهب  مالية  ملعونة  كندا  تقدمي  عن  وأعلن 
النووية  املواد  البالد في تخزين  ملساعدة بعض 
املكسيك  في  لذلك  واملعدات  التدريب  وتوفير 
في  املساعدة  وايضا  وكولومبيا  واالردن  وبيرو 
وتايلند  ومصر  أوكرانيا  في  مواقع  حماية 

في  تعمل  دولية  منظمات  مساعدة  وكذلك 
مسائل الطاقة النووية مثل االنتربول والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية . وهذا هو املؤمتر الرابع  
واالخير ضمن  عدة مؤمترات  قادها أوباما والتي 
أدت الي  موجة من النشاط في العالم  ولكن 
لم  بانهم  أعترفوا  املؤمترات  هذه  منظموا 
أكبر  أن  أكمال مهمتهم بسبب  يتمكنوا من 
وهي  العالم  في  نووية  أسلحة  لديها  دولة 
التوترات  بسبب  باملشاركة  تهتم  لم  روسيا 
أوباما  وقال   ، املتحدة  الواليات  مع  املستمرة 
خالل االجتماع أن 2٦0 دولة التزمت بتعهداتها  
أثنتي  أكثر من  وأزالة  أرباع منها   ثالثة  وحتقق 
عشر دولة كل مالديها من اليورانيوم اخملصب 
والبعض االخر أقام وسائل حماية أفضل وحتي 
االن لم تنجح أية جماعة أرهابية في احلصول 
املنظمة  وضعت  وقد  ،هذا  النووية  املواد  علي 
االسلحة  إنتشار  من  للحد  الربحية  غير 
أي(   تي  إن   ( والبيولوجية  والكيميائية  النووية 
 24 تضم  قائمة  في  الثالثة  الدرجة  في  كندا 

دولة ألهتمامها بالسالمة النووية.

»كاثلني وين« تُقابل املتظاهرين ألجل 

الدفاع عن حياة االنسان االسود
حياة  عن  للدفاع  والنشطاء  املتظاهرون  قام 
قيادة  مقر  حول  خيام  بإقامة  األسود  االنسان 
عن  وأعلنوا  أسبوعني،  ملدة  تورنتو  شرطة 
مطالبهم التي تتضمن مراقبة عمل الشرطة 
رجل  أسم  عن  واالفصاح  الشامل  واالصالح 
الشرطة الذي قتل »أندرو لوك« االسود البشرة 
مصاب  وكان  سوداني  أصل  من  كندي  وهو 
بأضراب عقلي نتيجة نشأته في جو من احلرب 
أنتابته  قد  الرجل  وكان  السودان.  جنوب  في 
مطرقة  فحمل  واالضطراب  الغضب  من  نوبة 
أستدعوا  الذين  املبني  سكان  بها  يهدد  وأخذ 
أسقاط  الشرطة  منه  وطلبت  الشرطة 
املطرقة ولكن تقدم نحوهم ملوحا بها وعندما 
صار قريبا منهم أطلق عليه شرطي النار وقتله 
. ووجدت أدارة التحقيقات اخلاصة أن الشرطي 
وقد   ، القوة  أستعمال  في  القانون  يتجاوز  لم 
سار املتظاهرون وهم يحملون الفتات تعني »أن 
حياة االنسان األسود مهمة«، إلي مقر الهيئة 
كاثلني  ودعوا  أبريل   4 االثنني  يوم  التشريعية 
 ، معهم  والتحدث  للخروج  الوزراء  رئيسة  وين 
ومعها  الوزراء  رئيسة  اليهم  خرجت  وبالفعل 
من  وحشد  اجملتمع  سالمة  ووزير  الثقافة  وزير 
املظاهرة  منظمي  مع  وتكلمت   ، االمن  رجال 
علينا  أن  أعتقد  قلبي  كل  من  »أني  وقالت 
حصلتم  أنكم  للتأكد  معا  العمل  جميعا 
ومستعدة  السبب  لهذا  هنا  وأنا  احلق،  علي 
»أعتقد  وأضافت  أجتماع معكم«.  لعقد  متاماً 
أنه ال يزال لدينا عنصرية في مجتمعنا«. وفي 
»حياة  حركة  أعضاء  ذهب  املاضي  االسبوع 
وين  إلي منزل كاثلني  االسود مهمة«،  االنسان 
وأكليل من  دعوة لالجتماع معهم  لها  وتركوا 
الزهور ، وقال أحد منظمي املظاهرة من  الذين 
به هو   أن ما قمنا  وين فقال  حتدثوا مع كاثلني 
من  انه  أعتقد  و  الصحيح  االجتاه  في  خطوة 
التعبئة  ولكن  راضيني  بأننا  القول  الصعب 
والتصعيد مهمني جدا من أجل احلصول علي 

قاعدة نحتاجها ألجل أحلصول علي العدالة.

صانعوا السيارات ذاتية القيادة 
وواضعوا القوانني عليهم الرد 

علي التساؤالت 

قال خبير هندسي أن احلكومة حتتاج الي القيام 
بدور كبير لوضع قوانني للسيارات ذاتية القيادة، 
وقال االستاذ جاسون ميلر من جامعة كارلتون 
أن صانعوا  السيارات ذاتية القيادة يفتقرون الي 
مثل  أسئلة،  عدة  علي  لألجابة  الالزمة  اخلبرة 
ذاتية  حافلة  او  شاحنة  او  لسيارة  ميكن  كيف 
ووأن  ؟.  حادثة  وقوع  لتجنب  تنحرف  أن  القيادة 
واضعوا القوانني بحاجة الي التعامل مع األمور 
املعقدة التي ستظهر عندما تبدأ هذه املركبات 
في السير علي الطرق ، وعلي الرغم من أن هذه 
تصبح  سوف  ولكنها  نظرية  زالت  ما  االسئلة 
قامت  املاضي  فبراير  شهر  ففي  قريبا  واقعا 
شركة »جوجل« بأختبار سيارة ذاتية القيادة في 
السبب في وقوع حادث  كاليفورنيا وكانت هي 
تصادم مع حافلة. وقد تضمنت ميزانية حكومة 
املاضي حوالي ٧  الشهر  أُعلن عنها  التي  كندا 
مليون دوالر تنفق خالل سنتني لتحسني سالمة 
املركبات ، وجزء منها سيذهب الي تطوير قواعد 
املعضددين   وطلب    ، القيادة  ذاتية  للسيارات 
ولقطاع  الفائقة  التكنولوجيا  لقطاعات 
أصدار  في  قليالً  تُعجل  أن  أوتاوا  من  السيارات 

قوانني لصناعة املركبات ذاتية القيادة

قواعد جديدة لتدريس الرياضيات في مدارس أونتاريو االبتدائية
قريباً سيلزم لطلبة املدارس االبتدائية أن يقضوا ساعة يوميا  في دراسة الرياضيات ، وقالت وزيرة 
التعليم »ليز صاندلز« أن املقاطعة سُتنفق ٦0 مليون دوالر ملساعدة الطالب علي حتسني نتائج 
االختبارات في الرياضيات. وسيذهب جزء من هذه االموال للتطوير والتحسني املهني للمعلمني 
املتخصصني في الرياضيات. وتريد حكومة أونتاريو أن يكون لدي كل مدرسة أبتدائية ثالثة من 
املدرسني االوائل في مادة الرياضيات والذين يستطيعون إفادة زمالئهم بخبراتهم ، وكل واحد من 
هؤالء سوف يتفرغ متاما من كل الواجبات االخري في املدرسة ملدة خمسة أيام ليقوم بالتنمية 
املهنية، وسوف يتم تعيني مدرسني ليحلوا مكان املدرسني االوائل في الصفوف ، وسوف يكون 
هناك أيضا يوماً أضافياً للتنمية املهنية في الرياضيات جلميع املعلمني واملعلمات بداية من العام 
الدراسي املقبل ، وقالت وزيرة التعليم أن املقاطعات االخري التي تفوق درجاتها في الرياضيات 
في  االسبوع  في  الي ستة ساعات  أربعة  من  فيها  الطلبة  يقضي  أونتاريو  في  الطلبة  درجات 
 ٦0 الرياضيات  بدراسة  تقضي  سوف  الونتاريو  اجلديدة  السياسة  فأن  ولهذا  الرياضيات  دراسة 

دقيقة كل يوم

أيام االجازات املرضية تُكلف اجملالس املدرسية في أونتاريو بليون دوالر سنوياً
أصبح املعلمني واملعلمات والعاملني في مجال التعليم في أونتاريو يأخذون أيام مرضية اكثر مما 
مضي مما يكلف اجملالس املدرسية حوالي بليون دوالر في العام. وهذا ما وضحه تقرير عن دراسة 
قامت بها الهيئة التعاونية غير الربحية جملالس إدارة املدارس ، والذي جمع بياناته من ٥٥ ادارة 
مدرسية وبحث في أيام االجازات املرضية قبل عام 2012 وبعده ففي هذا العام قامت حكومة 
أونتاريو بفرض عقود عمل علي املدرسني والعاملني في املدارس وخفضت من رواتبهم ومن أيام 
قدرة  علي  وقضت  من عشرون  بدال  االجر  مدفوعة  يوما  أحدي عشر  املرضية فصارت  االجازات 
املعلمني علي جتميع أيام االجازات املرضية غير املستخدمة. واحلصول علي قيمتها نقدياً عند 
االموال  توفير  الغرض من هذا هو  وكان  دوالر.  الف   4٥ الي  أحيانا  والتي  كانت تصل   التقاعد 
للحكومة  ولكن احلقيقة االن أن أيام االجازات املرضية  العاملني في مجال التعليم واملدفوعة 
االجر  أصبحت أكثر مما قبل مبتوسط عشرة أيام في السنة وقدرت التكلفة املباشرة للتغيب عن 

العمل في املدارس في أونتاريو بحوالي بليون دوالر في العام
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أحد منفذي تفجيرات بروكسل عمل في 

البرملان األوروبي 
قال متحدث باسم البرملان األوروبي إن أحد منفذي الهجمات االنتحارية 
عامل  كان  آذار  مارس   22 يوم  بروكسل  في  شخصا   32 فيها  قتل  التي 

نظافة عمل لفترة قصيرة في البرملان قبل ذلك بستة أعوام.
وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن الهجمات.

وقال املتحدث جاوم دوش جيلوت في بيان لم يذكر اسم الشخص إن في 
لفترة شهر  بروكسل  مرتكبي هجمات  أحد  »عمل  و2010   200٩ عامي 
حلساب شركة نظافة كان البرملان األوروبي متعاقدا معها في ذلك احلني.«

العشراوي  جنم  هو  املقصود  الشخص  إن  األوروبي  باالحتاد  مسؤول  وقال 
وهو بلجيكي كان عمره 2٥ عاما قال االدعاء إنه فجر نفسه في الهجوم الذي وقع باملطار ويشتبه في أنه 
صنع سترات انتحارية استخدمت في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر تشرين الثاني املاضي وقتل 

فيها 130 شخصا.
وقال املتحدث باسم البرملان األوروبي إن العشراوي لم يكن له سجل جنائي خالل فترة عمله املؤقت بالبرملان

نافذة على �سحافة العامل 10

تعززت فرص املرشحني احملتملني للرئاسة األمريكية تيد كروز عن احلزب اجلمهوري وبيرني ساندرز عن احلزب 
الدميقراطي في سعيهما لتقليص الفارق في االنتخابات التمهيدية بعد انتصاريهما في والية ويسكونسن 

يوم الثالثاء قبل جولة أخرى حاسمة في نيويورك
وسيتطلع املرشحان املتصدران دونالد ترامب في السباق اجلمهوري وهيالري كلينتون في السباق الدميقراطي 
بأنها موطنه وقد تساعد كل  الفوز في والية يصفها كل منهما  إلعادة تنظيم صفوف احلملتني وحتقيق 

منهما على حسم االنتخابات التمهيدية إذا حتقق لهما الفوز بفارق كبير.
وسيكون على ترامب أن يظهر قدرته على جتاوز اخلسارة املفاجئة والتعويض أمام السناتور كروز الذي يبني 
ليكون  امللياردير  تأييد  بوسعهم  أن  يرون  ال  الذين  اجلمهوري  احلزب  أعضاء  أمام  لترامب  الوحيد  البديل  أنه 
مرشحا للحزب في االنتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني املقبل. وعلى عكس النزاالت بني 
املرشحني اجلمهوريني احملتملني التي حفلت بتبادل اإلساءات واإلهانات فإن الدميقراطيني جتنبوا بشكل كبير 
السياسات. لكن كلينتون هاجمت ساندرز ملوقفه في قضية  باجلدل بشأن  الهجوم الشخصي ومتسكوا 

األسلحة وقالت إنه يفتقد لعمق الفهم السياسي.

أزمة الهجرة: اقتراحات مرتقبة لتعديل نظام اللجوء الصراع يحتدم في سباق انتخابات الرئاسة األمريكية قبل جولة نيويورك
إلى دول االحتاد األوروبي

تكشف املفوضية األوربية عن اقتراحات، إلصالح الطريقة التي تتعامل بها دول االحتاد األوروبي مع طلبات 
اللجوء، وذلك في استجابة ألزمة تدفق املهاجرين.

وتأتي هذه اخلطوة كرد فعل على الصعوبات التي واجهتها اليونان وإيطاليا، في استيعاب األعداد الكبيرة 
من املهاجرين الذين وصلوا إليهما قادمني من الشرق األوسط وأفريقيا.

ويعتقد على نطاق واسع بأن نظام اللجوء احلالي في االحتاد األوربي قد فشل، بعد تدفق نحو مليون شخص 
إلى دول االحتاد عبر اليونان.

دول  إليها من  التي يصلون  الدولة  إلى  اللجوء  يطلبوا حق  أن  الالجئني يجب  فإن  احلالية،  للقواعد  ووفقا 
االحتاد.

لكن ما يسمى بنظام دبلن أثبت عدم فعاليته، حينما فتحت املستشارة األملانية أنغيال ميركل الباب أمام 
الالجئني السوريني، في أغسطس/ آب املاضي.

وأوقفت إيطاليا واليونان بالفعل تسجيل كل مهاجر يصل إليهما، لكن الرحالت اليومية آلالف املهاجرين 
غير الشرعيني من تركيا إلى جزر اليونان أدت إلى السماح ألغلبهم باالستمرار في طريقهم عبر البلقان. 
وفي النهاية، وضعت الكثير من الدول حواجز ونظم للتحكم في احلدود، في محاولة لوقف تدفق الالجئني.

قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن جيش نظام 
األسد وبدعم من حلفائه شن هجوما كبيرا الليلة 
املاضية على مقاتلي فصائل معارضة بجنوب حلب، 
هجوم  أعنف  بأنه  الهجوم  املعارضة  وصفت  فيما 
تشنه قوات النظام في املنطقة منذ سريان اتفاق 

الهدنة بني اجلانبني في شباط/فبراير املاضي.
الضربات  أن  اإلنسان  حلقوق  السوري  املرصد  وذكر 
في  استخدمت  والصواريخ  واملدفعية  اجلوية 
الهجوم الذي يهدف إلى استعادة بلدة تلة العيس 
األيام  في  املعارضة  مقاتلو  عليها  سيطر  التي 

القليلة املاضية.
من جانب آخر، أسقطت جبهة النصرة ذراع تنظيم 
القاعدة في سوريا طائرة حربية سورية في املنطقة 

وأسرت قائدها.
على  نشر  وحلفائه  السوري  للجيش  بيان  وقال 
التابعة  التلفزيونية  املنار  لقناة  اإللكتروني  املوقع 

جلماعة حزب اهلل اللبنانية »بدأت وحدات من اجليش 
العربي السوري واحللفاء في حلب وريفها بالرد على 
انتهاكات اجملموعات اإلرهابية وجبهة النصرة الذين 
عنيفة  جوية  غارات  مع  بالتوازي  الهدنة...  نقضوا 
ومركزة«. وذكر املرصد أن القوات احلكومية حققت 
تلة  على  السيطرة  من  تتمكن  لم  لكنها  تقدما، 

العيس.

النظام السوري وحلفاؤه يهاجمون فصائل معارضة في جنوب حلب

»وثائق بنما«: الصحف اجلزائرية مستاءة من »الصمت 
اخملزي« للحكومة

والذي  بنما  وثائق  حول  املنشور  التحقيق  إزاء  احلكومي  الصمت  أسباب  عن  اجلزائرية  الصحافة  تساءلت 
شمل وزير الصناعة اجلزائري عبد السالم بوشوارب. ونددت صحيفة »الوطن« بـ«الصمت اخملزي للسلطات«، 
فيما تساءلت صحيفة »ليبرتيه« الناطقة بالفرنسية ما إذا كان »يستطيع بوشوارب البقاء« في احلكومة.
وعنونت صحيفة اخلبر: حكومات عديدة حتقق مع مسؤوليها املتهمني، بوشوارب يضع السلطة في ورطة«.
وأوضحت أنه »في وقت أعلنت العديد من الدول في العالم، التي وردت أسماء مواطنيها وشركاتها في 
فضيحة ’اوراق بنما‘، فتح حتقيقات قضائية ومحاسبة املتورطني، اختارت احلكومة اجلزائرية االحتجاج لدى 
جريدة ’لوموند‘ على نشر صورة الرئيس بوتفليقة، فضال على متكني الشركة التي تدير محفظة أموال وزير 
الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب في بنما، التي تعد واحدة من اجلنات الضريبية، من الرد على ما ورد 

في ’أوراق بنما‘ بخصوصه«.
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العثور علي جثة شاب مت إطالق النار عليه مبدينة تورنتو

عثرت شرطة تورنتو فجر األحد، الثالث من أبريل احلالي، وعلي مقربة من تقاطع شارعي »كوين و بارامونت« علي 
جثة شاب عمره 2٧ عاماً، يُدعي، »جوليان ويكس«، والذي أظهر تشريح جثته تعرضه لعدة طلقات مميته في 
أجزاء متعددة من جسده. وأضاف املتحدث بأسم الشرطة أن الطلق الناري حدث خارج أحد البارات. وبحسب 
الشرطة فأن »ويكس« خرج من سيارته وكان مخموراً، طالباً املساعدة من السيارات املارة، إال أنه يبدو أن لم 
يتوقف أحد ملساعدته، ليتم العثور علي جثته بعد ذلك في موقف أحد محطات البنزين علي تقاطع شارعي 
»كوين و ريتشموند«. وترجح الشرطة أن القاتل رجل وليس فتاة، وطالبت أياً من رأي احلادث أو لديه معلومات 

أن يتقدم بها فوراً جلهات التحقيق
والغريب في األمرأن »جوليان ويكس« قد شارك مؤخراً في جنازة أحد أصدقائه والذي تعرض للقتل أيضاً بإطالق 

النار، وحتاول شرطة تورنتو معرفة إن كان هناك عالقة بني احلادثني 

السودان.. الشرطة تنصب كميناً للشرطة
 

متكنت الشرطة السودانية من القبض على خمسة من أفرادها، بتهمة السرقة من محالت جتارية مبنطقة 
الدبة بالوالية الشمالية شمالي السودان

ونصبت الشرطة كمينا للقبض على متهمني، بعد أن تلقت عدة بالغات من التجار تفيد بأن هنالك مجهولني 
يقومون بسرقة محالتهم التجارية، وبعد الرصد واملتابعه متكنت الشرطة من القبض على خمسة متهمني 

يتبعون لشرطة الدوريات
ومت توقيفهم على ذمة القضية وحبسهم، كما مت وضع عربه الشرطة التي استخدمت في عملية السرقة 

كمعروضات في البالغ حلني تقدمي املتهمني للمحكمة.

سبعة قتلى بينهم وزير سابق في حتطم طائرة بكندا

 لقي سبعة أشخاص مصرعهم، في حتطم طائرة سياحية أثناء محاولتها الهبوط في أرخبيل المادلني في 
خليج سان لوران في شرق كندا

وقالت شرطة إقليم كيبيك في تغريدة على تويتر: »نؤكد مقتل جميع األشخاص السبعة الذين كانوا على 
منت الطائرة«، وهم خمسة ركاب والطيار ومساعده

وأفادت الشرطة الكندية  أن القتلى هم مذيعها الشهير وزير النقل الفدرالي السابق جان البيار »٥٩ عاما« 
وزوجته وشقيقاه وشقيقته إضافة إلى الطيار ومساعده             

والدهم  أرخبيل المادلني حلضور جنازة  رأسها في  إلى مسقط  وكانت عائلة البيار في طريقها من مونتريال 
الذي توفي

وحتطمت الطائرة أثناء محاولتها الهبوط »وسط بعض الضباب والرياح«، وقد »أدى ارتطامها  و انشطارها إلى 
قطع عدة«،بحسب أجهزة اإلسعاف.
وفتحت السلطات حتقيقا في احلادث

مقتل زعيم عصابة فيليبيني مسؤول عن خطف قس إيرلندي

وراء خطف جندي أسترالي سابق وقس  البالد تقف  زعيم عصابة في جنوب  الفيليبيني مقتل  أعلن اجليش 
إيرلندي برصاص قوات األمن

وقال املتحدث باسم اجليش الفيليبيني الرائد »فيليمون تان إن وانينغ عبدالسالم« ُقتل بعد مقاومته عملية 
اعتقاله من قبل فريق للجيش والشرطة في جزيرة مينداناو التي تشهد صراعا

وقتل املشتبه به في بلدة ناغا في مقاطعة زامبوانغا سيبوغاي وأشار تان إلى أن عبدالسالم رمبا كان على صلة 
بجماعة أبو سياف املعروفة بعمليات اخلطف

ولفت تان إلى أن عبد السالم كان متورطا في عمليات خطف عدد كبير من الناس في مينداناو بينهم فيليبينيون 
ورئيس البعثة التبشيرية اإليرلندية األب مايكل سينوت في العام 200٩ واالسترالي وارن رودويل في العام 2011

»سعيد تورباتي« يُسلم نفسه بعد إتهامه بقتل سيدة بسيارته 
في سكاربورو

بعد أيام من مقتل سيدة عمرها ٥٦ عاماً في شارع 
»ماركهام رود« مبنطقة سكاربورو، بعد أن صدمتها 
سيارة أثناء عبورها الشارع، إال أن السائق هرب بعد 
وبحسب  املتهم،  حتديد  من  الشرطة  متكنت  ذلك، 
من  والعشرين  اخلامس  في  شاب  فهو  الشرطة، 
سيارة  يقود  وكان  تورباتي«  »سعيد  ويدعي  العمر، 
مرسيدس CLS ٥٥0 موديل عام 2012. وقالت شرطة 
»مرسيدس  شركة  مبساعدة  متكنت  أنها  التحقيق 
أجزاء  بعض  حطام  إستخدام  خالل  ومن  كندا« 
املتهم  وقام  املتهم.  علي  التعرف  من  السيارة  من 
الثالث  األحد،  مساء  نفسه  بتسليم  »تورباتي« 
وتقدميه  معه  التحقيق  يتم  حيث  احلالي،  أبريل  من 
أنه جاء  إال  أوتاوا  »تورباتي« في  ويعيش  للمحاكمة. 

إلي تورنتو لقضاء بعص األعمال اخلاصة

مقتل شخص وأصابة ستة 
في تصادم في منطقة »أوراجن فيل« بأونتاريو

في صباح األحد، الثالث من أبريل احلالي، تصادم سيارة »فان« مع عربة جترها اخليول وبداخلها ٩ أشخاص في 
شمال »أوراجن فيل«، علي طريق »HWY 10«، وقال شرطة أونتاريو أن احلادث شهد مقتل شخص وإصابة ستة 
أفراد أحدهما في حالة خطرة ومت اللجوء إلي األسعاف اجلوي للعالج سريعاً، كذلك شهد احلادث إصابة أثنني 

كانوا يستقلون السيارة »الفان«. ولم تدلي الشرطة بأية معلومات عن الشخص املتوفي 

إحالة الزند وأحمد موسى للجنايات في سب »جنينة«

لنظر  القاهرة،  جنايات  التاسعة  الدائرة  أمام   201٦ يونيو   4 القاهرة، حتديد جلسة  استئناف  قررت محكمة 
وأحمد  السابق،  العدل  وزير  الزند  أحمد  من  كل  ضد  جنينة،  هشام  املستشار  من  أمامها  املرفوعة  الدعوى 
الدعوى  وكذلك  بالقناة،  املدنية  احلقوق  املسئول عن  العنني  أبو  البلد، ومحمد  بقناة صدي  اإلعالمي  موسي 
املرفوعة ضد كال من سمير صبري احملامي، وطارق محمود احملامي، واإلعالمي أحمد موسى، ورجل األعمال محمد 
أبو العنني،وأوضحت محكمة االستئناف أنها قررت إحالة الدعوتني لـ »هشام جنينة«، ألنه في األولي قام الزند 
بسبه وقذفه واملستشار زكريا عبد العزيز وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ووصفهم بالعصابة، وغيرها 
من عبارات السب والقذف كإشاراته أن جنينة صنيعة االخوان ويعمل حلسابهم، وأن أحمد موسى اشترك معه 
خصما للمستشار جنينة. أما الدعوى الثانية بسبب قيام كال من طارق وسمير باالشتراك مع موسى في سب 
وقذف جنينة واتهامه وأسرته باخلونة وتضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي لإلخوان وتسريبه لتقارير 

اجلهاز املركزي جلهات اجنبيه وغيرها من السب والقذف.

عايد املسيحيني بعيد الفصح فُقتل بعد ساعات
 

الوزيرة األولى نيكوال ستورجيون، تأبينا لتكرمي بقال يشتبه في  أقام مئات األشخاص في اسكتلندا، بينهم 
تعرضه للقتل بسبب معايدته املسيحيني في عيد الفصح

وترجح الشرطة وجود دافع ديني وراء قتل أسد شاه، الذي جرى العثور عليه مصابا بجروح خطيرة فارق احلياة 
على إثرها في مستشفى إليزابيث

 ومت الهجوم على شاه، البالغ من العمر 40 عاما، خارج متجره في منطقة شاوالندس، بغالسكو.«
التحقيقات  تزال  ال  فيما  شاه،  مقتل  في  ضلوعه  في  يشتبه  العمر  من  الـ32  في  شاباً  الشرطة  وأوقفت   

مستمرة ملعرفة كافة الظروف احمليطة باجلرمية
ونشر شاه معايدة للمسيحيني مبناسبة عيد الفصح، على موقع فيسبوك، قبل ساعات قليلة من تعرضه 

لالعتداء املسلح، قائال فيها: »جمعة مباركة وعيد فصح مجيد، ألحبتي املسيحيني«
وأضاف في معايدته: »فلنسر على خطى املسيح عيسى لنغنم النجاح في الدارين«
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منظمة نشطاء كندا تُقيم مؤمترها األول بحضور الكاتبة »فاطمة ناعوت«

املؤمتر ناقش قضايا إزدراء األديان وتفعيل دور املصريني باخلارج

ناعوت علمت بتأييد حكمها باحلبس في مطار تورنتو

ناعوت : كل القراء يطالبونني بعدم العودة إلي مصر خشية تنفيذ احُلكم

 جود نيوز : علي مدي يومني، هما األول و الثاني
أقباط نشطاء  إحتاد  أقام  احلالي،  أبريل   من 
مؤمتر شنودة«،  »هاني  الدكتور  برئاسة   كندا، 
لعدد الدعوة  ووجه  كندا،  في  األول   املصريني 
وزير مثل  املصرية  العامة  الشخصيات   من 
 اخلارجية السابق »محمد العرابي« ، واإلعالمي
والشاعرة والكاتبة   ، احلسيني«   »يوسف 
املؤمتر هذا  في  للمشاركة  ناعوت«،    »فاطمة 
 والذي تناول أمور عدة من بينها، مناقشة قانون
 إزدراء األديان ، منع التمييز ، تفعيل دور املصريني
 في اخلارج ، واإلستفادة من خبراتهم في دعم
 مصر. بحضور عدد من الضيوف من املنظمات
 القبطية في أوربا. وبينما أعتذر الوزير »محمد
عن احلسيني«  »يوسف  اإلعالمي  و   العرابي« 
»فاطمة والشاعرة  الكاتبة  وصلت   احلضور، 
صباح تورنتو«   - »بيرسون  مطار  في   ناعوت 
املاضي، مارس  من  والثالثني  احلادي   اخلميس 
وبعدها لغيابها،  احلكم  بتأييد  وقتها   وعلمت 
مبنطقة الشهيرة  الفنادق  أحد  إلي   ذهبت 
 مسيسوجا، ثم تقابلت مع وزير مالية مقاطعة
درع لهم  قدم  والذي  سوذا«،  »تشارلز   أونتاريو، 

في »ناعوت«  وشاركت  كندا.  نشطاء   إحتاد 
 املؤمتر، وفي مجموعات العمل يوم اجلمعه األول
 من أبريل ، وكذلك في العشاء في اليوم الذي
 يليه ، حيث مت تكرميها هي ، وعدداً من الضيوف،
 وشهد حضور السفير املصري في كندا، »معتز
 زهران«، وأرسلت رئيسة حزب احملافظني رسالة

بالفيديو للمؤمتر
 وفي لقاء تليفزيوني للكاتبه »فاطمة ناعوت«
يقدمه والذي  »السادس«  اليوم  برنامج   مع 
رئيس أن  قالت  يوسف«  »مجدي   اإلعالمي 
حضورها أن  أبلغها  بها  اخلاص  الدفاع   هيئة 
عن وغيابها  املؤمتر  في  للمشاركة  كندا   إلي 
 جلسة اإلستئناف في مصر لن يُسقط حقها
 في اإلستئناف ولكن يتم تأجيله، وأنهم بصدد
وحينما أخري،  مرة  لإلستئناف  طلب   تقدمي 
 سألها »يوسف« عن مناشدة »سيد القمني«
بها، احلكم  تنفيذ  خشية  العودة  بعدم   لها 
من البحيري  إسالم  الباحث  مع  حدث   كما 
 قبل، أجابت »ناعوت« أنها تُقدر خوف القمني
القراء يطلبون منها أن كل  وأعترفت   ،  عليها 
احلكم تنفيذ  خشية  مصر  إلي  العودة   عدم 

ستحتكم أنها  إال   ، سنوات  ثالث   بالسجن 
عليه واملوافقة  اإلستفتاء  مت  الذي   للدستور 
والذي واخلارج،  الداخل  في  املصريني  قبل   من 
التي االراء  قضايا  في  بالسجن  احلكم   مينع 
أو أو متييز عنصري  العنف   ال متثل حض علي 
 اخلوض في األعراض، وأستطردت ناعوت بأنها

.بالطبع لم تفعل أياً من ذلك
من بعدد  املؤمتر  خرج  األخر  اجلانب   علي 
الرئيس املصري،  التوصيات من بينها مناشدة 

 »عبد الفتاح السيسي« باإلفراج عن »فاطمة
 ناعوت« و »إسالم البحيري« و األطفال األقباط

واملتهمني بقضايا ازدراء األديان

»أوكسجني« .. برنامج جديد يُبث من كندا ويقدمه »رامي بطرس«
عرض  مت  احلالي،  أبريل  من  السابع  اخلميس  من  بدأً 
بعنوان،  اجلديد  »توك شو«  الـ  برنامج  حلقات  أولي 
شخصيات  مع  حوارات  يتناول  وهو  »أوكسجني«، 
عربيه ناجحة في اجملتمع الكندي، واحلديث عن قصة 
وقد  قابلونها.  الي  والعقبات  كمهاجرين  جناحهم 
أستضاف اإلعالمي، »رامي بطرس« مقدم البرنامج 
الكندي،  املصري  األعمال  رجل  األولي،  حلقته  في 

كندا  إلي  هجرته  قبل  القاهرة  بجامعة  التجارة  بكالوريوس  علي  حصل  والذي  ملك«  »عادل 
في شركة  أصبح شريكاً  وكيف جنح حتي  قليلة،  مدخرات  ومعه  جاء  أنه  وكيف   ،  1٩٩3 عام 
بنتيه  »ملك«  بها  أوصي  التي  والوصية  دولة،   1٥0 من  أكثر  في  موظف   22٥000 تضم  عاملية 
حتي يصلوا للنجاح الذي يريدونه.  البرنامج يُذاع مساء اخلميس في الساعة السابعة والنصف 
وللتواصل مع   .  oxygentalkshow.com األليكتروني املوقع  أسبوعني، علي  تورنتو كل  بتوقيت 
info@ اإلمييل هذا  من خالل  البرنامج  بأسرة  اإلتصال  ميكنك  جناح  بقصة  واملشاركة  البرنامج 
oxygentalkshow.com  واجلدير بالذكر أن »رامي بطرس« مقدم البرنامج له خبرات في العمل 

اإلعالمي في مصر قبل هجرته من خالل قناة »أون تي في« و صحيفة »املصري اليوم«
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توقيع �صفقة ع�صكرية �صخمة بني م�صر 

وفرن�صا خالل زيارة »هوالند«

توقع مصر وفرنسا صفقة عسكرية ضخمة، تبلغ قيمتها 1.1 مليار دوالر، خالل زيارة الرئيس الفرنسي 
“فرانسو هوالند”املقبلة ، و تشمل الصفقه  سفنا حربية ونظام اتصاالت بقمر صناعي عسكري.

وبحسب موقع “ال تربيون” الفرنسي، فإن االتفافية املتوقع إبرامها ، سوف تتضمن بيع 4 سفن بحرية 
.GOWIND جديدة، قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني، فضاًل عن طرادين

بالصناعات  املعنية  “فينميكانيكا”  وشركة  “إيرباص”  شركة  فإن  الفرنسية،  الصحيفة  وبحسب   
التقنية، ستمدان مصر بنظام اتصاالت عبر قمر صناعي عسكري قيمته 600 مليون جنيه إسترليني.
بالنجاح مفاوضات استمرت شهورا، بشأن عمليات  بأن توقيع االتفاقية سيكلل   ونوهت “ال تربيون” 

البيع والشراء العسكرية، بني احلكومتني الفرنسية واملصرية.

و�صائل اعالم  اإيطالية: »جهاز اأمني م�صري 

متورط مبقتل ريجيني«

نقلت وسائل االعالم  اإليطالية، عن مصدر غير معلوم، إتهامه جلهاز أمني مصري بالتورط في مقتل 
الطالب اإليطالي جوليو ريجيني.

إيطاليني  للقاء مسئولني ومحققني  روما  إلى  ارتقاب وصول وفد مصري  إلى  االعالم   وأشارت وسائل 
بشأن حتقيقات مقتل ريجيني التي تسببت في توتر العالقات بني مصر وإيطاليا.

 وحتدث املصدر اجملهول عن تفاصيل تعذيب ريجيني، مبا يتضمن ضربه على باطن قدميه، وهي طريقة 
معروفة للتعذيب تتبعها الشرطة املصرية على حد زعمه.

قبل  من  إيطاليا  على  ُعرض  الذي  التعاون  وصف  قد  جينتيلوني،  باولو  اإليطالي،  اخلارجية  وزير  وكان 
أنه غير كاف واشتمل على ملفات فقيرة من حيث  املصريني في قضية ريجيني بالغموض، موضحا 

املضمون.
وهدد الوزير اإليطالي باتخاذ إجراءات فورية ومالئمة وحاسمة ضد مصر، إذا لم تظهر احلقيقة، مضيفا: 
“سنفهم من اجتماع احملققني ، إن كان هناك تعاون كامل”، مؤكدا ضرورة احلصول على الوثائق املفقودة، 
وعدم قبول حقائق مشوهة، وكذلك “التأكد من هوية املسئولني عن إخضاع جوليو ريجيني للمراقبة 

في الفترة التي سبقت وفاته”.

اأ�صباب اإخرتاق داع�ش لـ اأوروبا

جناح تنظيم داعش اإلرهابي في اختراق كبرى الدول األوروبية وتنفيذ هجمات دامية داخل حدودها. ويعد 
فشل أوروبا في مراقبة حدودها هو السبب الرئيسي لنجاح اإلرهاب في اختراق عدد من دولها وتنفيذ 
هجمات داخلها.  كما ان، وكالة حدود االحتاد األوروبي “فرونتكس” أصدرت حتذيرات سابقة حول وجود 
1.8 مليون معبر حدودي غير شرعي في جميع أنحاء الدول األوروبية، وأن تدابير مراقبة تلك احلدود هو ما 

يسمح لإلرهابيني بالتسلل للداخل بسهولة.
 و األشخاص الذي يعبرون احلدود ال يخضعون لتفتيشات دقيقة ملنع اندساس اإلرهابيني بينهم، كما أن 

الفحوصات التي يواجهونها ال فائدة منها.
وتعد هجمات باريس، نوفمبر 2015، تؤكد استخدام اإلرهابيني التدفق غير الشرعي للمهاجرين للتسلل 
إلى داخل أوروبا وتنفيذ هجماتهم، خاصة أن اغلب املهاجرين يصلون للحدود وهم ال ميلكون وثائق إثبات 

هوية أو جنسية أو حتى ميتلكون وثائق مزورة.

مو�صكو: املخابرات الرتكية ت�صرف على ت�صليح 

داع�ش

تركية  حكومية  مؤسسات  موسكو  اتهمت 
سوريا  في  املتطرف  داعش  تنظيم  بتزويد 
باألسلحة واملعدات العسكرية. ويؤكد ذلك تقارير 
االستخبارات  اتهمت  معارضة  تركية  لصحف 

التركية بنقل أسلحة إلى املتشددين في سوريا.
فيتالي  املتحدة  األمم  لدى  الروسي  السفير  وقال 
لألسلحة  رئيسي  مورد  تركيا  إن  تشوركني، 
وكالة  أن  مؤكداً  داعش.  ملسلحي  والذخيرة 
تشرف  من  هي  التركية  الوطنية  االستخبارات 

على نقل تلك األسلحة.
 وأضاف تشوركني أن ما قيمته نحو مليوني دوالر من املتفجرات واملواد الكيماوية هربت عبر احلدود التركية 

إلى اجلماعات املتطرفة في سوريا.
 في هذه األثناء،  قالت وزارة اخلارجية الروسية إن الوزير سيرغي الفروف قال خالل محادثة هاتفية مع نظيره 

األميركي جون كيري إن املتشددين مازالوا يعبرون من تركيا إلى سوريا عبر احلدود بني البلدين.

كندا حتذر الالجئني من عمليات ابتزاز قد يتعر�صون 

لها عرب الهاتف

حذرت سلطات كندا الالجئني من احتمال تعرضهم لالبتزاز من قبل من ينتحلون شخصيات موظفي الدولة 
ويقومون بتهديدهم باالعتقال أو الترحيل عن طريق الهاتف ما لم يرسلوا مبالغ مالية على الفور.

 وذكر مركز مكافحة االحتيال في كندا، أن عدد الشكاوى التي تلقتها احلكومة الكندية عن حاالت ابتزاز 
جتاوز 15 ألفا في العام املاضي أو أكثر من عشرة أمثال عددها في العام 2014. ونوه بأنه تلقى أكثر من 5 آالف 

شكوى حتى اآلن في العام احلالي.
 واستقبلت احلكومة الليبرالية اجلديدة نحو 25 ألف الجئ سوري منذ توليها السلطة في نوفمبر املاضي، 

وقال وزير الهجرة، جون مكالوم، إن كندا ستستقبل عشرة آالف آخرين

وثائق بنما : م�صوؤولون حاليون و�صابقون ميتلكون 

اأموال وح�صابات �صرية

قال الصحفي املصرى املشارك في كشف وثائق بنما، هشام عالم، إن هناك شخصيات عامة ورجال أعمال 
ورجال  سياسيني  وهدد  اآلن،  حتى  عنها  الكشف  يتم  لم  التى  الوثائق،  ضمن  مصريني  بارزين  وسياسيني 
أعمال مصريني قريباً.  وأضاف عالم، فى تصريحات صحفية، أنه مت اإلفصاح عن بعض الشخصيات املصرية 

أمثال عائلة مبارك ورموز نظامه، وسيتم إعالن باقي األسماء تباعا. 
التهرب  جرائم  100 مؤسسة صحفية عن  من  أكثر  فيه  استقصائي ضخم شاركت  وقد كشف حتقيق 

الضريبي والتورط في قضايا فساد حول العالم تتعدى املليارات. 
يذكر أن هناك العشرات من الشخصيات املعروفة تضم رؤساء دول ورؤساء وزارات وردت أسماؤهم في تلك 
القضية أبرزهم جنل الرئيس املصري األسبق جمال مبارك والرئيس الروسي فالدميير بوتني، وأمير قطر، حمد 

بن خليفة آل ثاني، وملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
قال إدوار سنودن العميل السابق للمخابرات األمريكية إنه  مت منذ دقائق  إطالق   ما سّماه “أكبر تسريب 
في تاريخ الصحافة”، ويحتوي التسريب علي 11 مليون وثيقة تشغل مساحة 2.6 تيرابايت من البيانات حتت 
عنوان “وثائق بنما وقالت بd بي سي إن الوثائق تخص عملية إخفاء مليارات الدوالرات قام بها  قريبون من 
مبارك واألسد وبوتن والقذافي وإن  الوثائق املسربة  تنتمي إلى شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية 

التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي حتيط أعمالها بالسرية .
وتوضح الوثائق أن الشركة ساعدت العمالء على غسيل األموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.

  “هيلني كالرك “ اأول امراأة ترت�صح �صكرتري عام 

لالمم املتحدة

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيالندية السابقة هيلني كالرك ترشحها خلالفة األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون. وقالت كالرك “أعتقد أن خبرتي وكفاءتي تؤهالني لشغل هذا املنصب”.

وإذا ما متكنت كالرك من خالفة بان كي مون الذي تنتهي واليته في نهاية العام اجلاري ستصبح في 1 يناير 
2017 أول امرأة تتبوأ هذا املنصب في تاريخ األمم املتحدة.

 ومنذ تأسيس املنظمة الدولية قبل 70 عاما تعاقب على منصب األمني العام ثمانية رجال، لكن رئيسة 
الوزراء السابقة التي تشغل منذ سبع سنوات منصب املديرة العامة لبرنامج األمم املتحدة للتنمية أكدت 
“أترشح ال لكوني امرأة، بل أعتقد أني األكثر جدارة”. وشغلت كالرك رئاسة الوزراء في بلدها نيوزيلندا بني 
عامي 1999 و2008، وكان متوقعا أن تعلن رسميا ترشحها لتولي املنصب األول في املنظمة الدولية. وينظر 
إمكانية  األول، لكن تطرح تساؤالت حول  الصف  الى كالرك كمرشحة من  املتحدة  األمم  دبلوماسيون في 
حصولها على دعم الدول اخلمس دائمة العضوية في مجلس األمن، ألن هذه الدول التي متلك حق الفيتو 
هي من ستختار خليفة بان كي مون. وفتح باب الترشيحات قبل تسعة أشهر من انتهاء والية األمني العام 
األمني  املتنافسني رسميا على مقعد  أصبح عدد  ترشح كالرك  ومع  مون،  بان كي  اجلنوبي  الكوري  احلالي 
العام ثمانية مرشحني. وفي الوقت الراهن تعتبر املديرة العامة لليونيسكو البلغارية إيرينا بوكوفا، واملفوض 

األعلى السابق لشؤون الالجئني البرتغالي أنتونيو غوتيريس، املرشحني األوفر حظا للفوز بهذا املنصب.
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فيها  يشترك  التي  العامة  الوصايا  جانب  الى 
األفعال  وجتنب  والصوم  كالصالة  جميعا  البشر 
خص  فقد  اخلير.  صنع  في  واالجتهاد  الشريرة 
طبيعتها  تناسب  الوصايا  ببعض  املرأة  الوحي 
بالفضيلة)سيراخ  تتحلى  كأن  احلياة.  في  ودورها 
2٦ : 2(، وان تطع زوجها)اف٥ : 33( فيما ال يخالف 
انسانيتها وكرامتها.  وصايا اهلل، وفيما ال ميتهن 
يزين  النساء  ان   « والتقوى  بالورع  تتجمل  وان 
ذواتهن بلباس احلشمة مع ورع وتعقل ال بضفائر 
او ذهب اواللئ او مالبس كثيرة الثمن » )1تي2 : ٩(..    
معاملتها  يحسن  بأن  الرجل  اوصي  املقابل  وفي 
ويحبها كنفسه)اف ٥ : 33(. واال يتزوج بغيرها ما 
دامت على قيد احلياة، واال يطلقها إال إذا خانته)مت 
تستحيل  الذي  الرجل  عليه  يجبر  وكان   .)٥  :  1٩
النبي  موسى  سمح  ولذك  الزوجة  مع  حياته 
العيش)تث  واستحالة  القلوب  لقساوة  بالطالق 
في  الرجل  يتريث  حتى  كتابا  له  وجعل   .)1  :  24
عند  املرأة  حقوق  تضيع  ال  وحتى  مصيري،  قرار 
تطليقها. ومع ذلك فقد أشار الوحي إلى كراهية 
اهلل للطالق بقوله: » ألنه يكره الطالق قال الرب 

» )مال 2 : 1٦(.
اال   – املسيحية  في  الطالق  حترمي  من  واحلكمة 
لعلة الزنى- تكمن في ان الرجل واملرأة في الزواج 
جمعه  فالذي  وبالتالي  واحدا،  جسدا  يصبحان 
الزنى  حالة  وفي  يفرقه.  ان  لإلنسان  يحق  ال  اهلل 
بينما  البرئ،  للطرف  والزواج  الطالق،  جتيز  فقط 
ال تسمح للرجل ان يتزوج بامرأة مت طالقها لعلة 
يلتصق  ال  املذنب، حتى  الطرف  وكانت هي  الزنى 

بزانية.      
ومن  املرأة  قيمة  من  اجلديد  العهد  تعاليم  وزادت 
الذي  باإلنسان  وسمت  الزوجية،  احلياة  قدسية 
بلغ به الظلم في كثير من اجملتمعات إلى اعتبار 
ووعاًء لالجناب.  للمتعة اجلسدية،  اداة  املرأة مجرد 
ال  اهلل  وان  اهلل،  خليقة  انها  وفاته  عورة،  وانها 
عن  املسيحية  الشريعة  نهت  لقد  العوار.  يخلق 
اجلمع بني اكثر من زوجة، وذلك من قبيل املساواة 
انه ال يحق للمرأة ان جتتمع بأكثر  بينهما، فكما 
من زوج، كذلك ال يحق له ان يتزوج بأكثر من امرأة. 
ولكي تعود باإلنسان إلى حالته األولى التي خلق 
عليها، كقول السيد املسيح: » أما قرامت ان الذي 
خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى« )مت 1٩ : 4(.  
فهو لم يخلق حلواء أكثر من رجل، ولم يخلق الدم 
أكثر من حواء. وكما تأبي الفطرة على الرجل ان 
قيد  على  وهو  آخر  رجل  حضن  في  امرأته  تبيت 
احلياة، كذلك اعطت املسيحية للمرأة ذات احلق، 
امرأة  في حضن  يبيت  ان  زوجها  على  بأن حرمت 
عما  ناهيك  احلياة.  قيد  على  هي  دامت  ما  اخرى 
اجتماعية  نفسية  مشاكل  من  عليه  يترتب 
حرمت  االسباب  ولهذه  لها.  حصر  ال  واقتصادية 
الزواج  اجازت  بينما  الزوجات.  تعدد  املسيحية 
ألحد الطرفني في حالة موت اآلخر« )1كو٧ : 3٩(. 
والغريزية  اجلسدية  اإلنسان  قوى  باملوت متوت  الن 
للغيرة.  وجود  ال  حيث  باريها  الى  الروح  وتصعد 
ال  املالئكة،  اهلل  حضرة  في  الوجود  مع  انه  كما 
يوجد مكان الشتهاء شئ اخر. كما في رد السيد 
املسيح على الصدوقيني الذين سألوه عن مصير 
امرأة كانت قد اقترنت بسبعة ازواج على التوالي، 
وكانت كلما تزوجت بواحد ال يلبث ان ميوت، فلمن 
منهم تكون زوجة يوم تبعث األجساد، فقال لهم 
:« تضلون اذ ال تعرفون الكتب وال قوة اهلل. النهم 
يكونون  بل  يتزوجون  وال  يزوجون  ال  القيامة  في 

كمالئكة اهلل في السماء »)مت22: 23(. 
الن  بالتعدد  مسموحا  كان  القدمي  العهد  وفي 
معظم البسيطة لم يكن معمورا، وكانت هناك 
تبدل  وقد  اآلن  أما  البشري.  التعداد  لزيادة  حاجة 
بسكانها  تضيق  األرض  رقعة  واصبحت  األمر 
اشبار  بضعة  على  يتقاتلون  األخوة  ان  درجة  إلى 
تقاس  العقارية  امللكية  واصبحت  عقار.  في 
بالسنتيمترات فكان البد من تنظيم النسل واحلد 
من كثرة االجناب وما يترتب عليها من مشاكل ال 
والتعليم  والتغذية  التربية  كمساوئ  لها  حصر 
يترتب عليه  ذلك  وكل  اجلرائم.  وانتشار  والصحة 
األبدية  ومن  السعيد،  األرضية  احلياة  من  احلرمان 

اجمليدة. 
وقدميا اقترن ابراهيم بثالث زوجات. ولكن ال ننسى 
له انه بلغ من األعوام مئة وهو على عهده بزوجة 
بغيرها  االقتران  في  يفكر  ولم  سارة.  هي  واحدة 
عليه  أشارت  التي  وهي  عقرها،  من  الرغم  على 
لم  الذي  الولد  الى  للحاجة  هاجر  من  بالزواج 
وكانت هاجر  ماتت سارة،  وملا  لعقرها.  له  تعطه 
احتفظ  انه  أي  بقطورة  اقترن  فإنه  هجرته.  قد 
ان  عن  فضال  حياته.  فترات  أكثر  واحدة  بزوجة 
قرون،  خمسة  بنحو  موسى  قبل  عاش  ابراهيم 
سنن  يتبع  كان  وانه  سنة.  بألفي  املسيح  وقبل 

قومه.  
القدمي  العهد  في  الزوجات  تعدد  فإن  ذلك  ومع 
الزوجات  بني  سواء  املشاكل،  من  يخلوا  يكن  لم 
وبعضهن وبني األخوة وبعضهم. ومن أمثلة ذلك 
ما كان بني ليئة وراحيل من منافسة على احلظوة 
بعدد اكبر من األطفال حتى ان كالً منهما أعطت 
جاريتها ليعقوب لينجب منها نسال. ورأينا ما دب 
من غيرة وحقد في نفوس بني يعقوب جتاه أخيهم 
غير الشقيق. وما كان بني ابناء داود وصراع الزوجات 
حول احلكم. وما ال اليه سليمان عندما اكثر من 
في  واألبناء  الزوجات  بني  الصراع  وقصة  النساء. 
يكاد  ال  التاريخ،  مر  احلاكمة شائعة على  البيوت 
يخلوا منه بيت. والصراعات القائمة حول امليراث 
او  االخوة  احملاكم، سواء بني  لها خزانات  تتسع  ال 

بني الزوجات اللوات يفقدن بعلهن.       
مقدسا،  أمرا  يعد  الزواج  ان  من  الرغم  وعلى 
طريقا،  لهم  العذرية  اختاروا  اناساً  هناك  أن  إال 
واستبدلوا الرغبة في الزواج، بالتفاني في محبة 
ونعمة  سامية  قيمة  فهي   ،)12  :  1٩ )مت  اهلل 
ربانية تؤكد على ان االنسان يستطيع بنعمة اهلل 
ان يعيش على االرض كمالئكة اهلل في السماء. 
وانه ميلك زمام غرائزه، وال ينساق لها سوق الدواب 

اجلائعة لكل يابس واخضر.  
الذين  الرسل  بني  من  بولس  القديس  وكان      
خدمة  في  للتفاني  الزواج  على  التبتل  فضلوا 
الرب. وكان يؤثر سيامة غير املتزوجني مثله خلدمة 
لسمو  بل  الزواج  مشروعية  لعدم  ليس  سيده 
بالزوجة  يهتم  فاملتزوج  بها.  املكلف  الرسالة 
جهده  من  كبيرا  قسطا  ويبذل  االبناء،  ومبشاكل 
املتزوج  غير  اما  اسرته.  واهتماماته خلدمة  ووقته 
فيكرس حياته كلها هلل. » غير املتزوج يهتم في 
ما للرب كيف يرضي الرب. وأما املتزوج فيهتم في 

ما للعالم كيف يرضي امراته » )1كو ٧(.
    وعندما طلب بنو اسرائيل ان يشهدوا التجلي 
االلهي على اجلبل، أُِمروا اال يقربوا نساءهم ثالثة 
ايام. كما اقترنت االصوام كافة باجتناب النساء. 
وقبل ان يتلقى موسى النبي الوحي من اهلل ممثال 
في لوحي الشريعة، انه اعتزل اهله، وصعد اجلبل 
اربعني يوما يقتات من رحمته. فلم  ولبث صائما 
ويتلقى  يلتقيه،  ان  اهلل  بكليم  الالئق  من  يكن 
فراش  من  خارجا  او  البطن  ممتلئ  وهو  وحيه 
الدنيا؛ فالزواج مقدس  بامور  او مهموما  الزوجية 
والبتولية اكثر قداسة، واخلدمة الرسولية اقدس 
منهما. ولهذا اثرت الكنيسة ان من يعتلي سدة 
اخلالفة الرسولية ان يكون بتوال اي انساناً مالئكياً 
يتفاني في خدمة اهلل ورعيته كما شهدنا فيمن 
عاصرناهم من باباوات االسكندرية، وكما شاهدنا 
في االمس القريب بابا الفاتكان وهو يغسل ارجل 
الالجئني الى وطنه واملطرودين من اوطانهم. ولهذا 

استحقوا عن جدارة ان يشار اليهم بالقداسة.  

قدسية الزواج وقداسة البتولية
قليني جنيب - مونتريال

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل الثانى

املشهد األول  )تكملة(
حنني: هذه االتهامات تستدعى مراحل تاريخية مختلفة البد من احلديث عنها تفصيال، 
فا سمحوا لى بفسحة كافية من الوقت للشرح والتوضيح حتى يتبني اخليط األبيض 
من اخليط األسود. فهذه ليست تهمة سرقة أوقتل ميكن اإلجابة عنها بنعم أو ال. بل هى 
قضايا فلسفية وسياسية مرتبطة ميراحل تداول السلطة واختالف توجهات اخللفاء من 
وقت الى آخر. ففى ظل هذه التحوالت يختلف التفسير والتأويل لكل عمل يقوم به رجل 
الفكر املرتبط بسلطان الدولة وتوجيه احلاكم . وفى ضوء هذا التقلب والتبديل يتغير 
تكييف التهمة فيصبح العمل العظيم جرمية كبرى وتفسر جرائم القتل واالغتصاب 

على أنها حماية ألمن الدولة. 
القاضى: هذا كالم سليم وال بأس بهذه املقد مة من فيلسوف مثلك. 

حنني : ) يبتسم ( شكرا سيدى القاضى على هذا التكرمي، وأعود الى البداية، أقصد بداية 
ترجمة العلوم اإلغريقية التى بدأت منذ أجيال بني املسيحيني السريان باعتبارها ضرورة 
مذهبية،  دينية  ومجادالت  دراسات  تقوم  كانت  الرها  ففى  وعقيدتهم.  دينهم  لفهم 
بني اليعاقبة، والنساطرة مما جعل دراسة الغلسفة واملنطق حاجة ضرورية للدفاع عن 

املذاهب الدينية ضد اخملالفني.
 وكانت دوافع النساطرة السريان إلى تعلم اللغة اإلغريقية، ودراسة العلوم اليونانية 
فى املدن السريانية ضرورة حيوية، ملواجهة ماكان يوجه إليهم من تهم واضطهادات من 

جانب األورثوكس فى اإلسكندرية و القسطنطينية. 
القاضى: تعنى أن ترجمة الفلسفة وعلوم املنطق كانت ضرورة لفهم الدين املسيحى 

ومذاهبه. 
حنني: بالتأكيد. وليس للمنطق والفلسفة عالقة بالتشكيك. فاملنطق معروف بأنه “آلة 
لضبط الفكر “ والفلسفة اإلغريقية طرحت علينا أفكارا وتصورات لفهم الكون الذى 
الدين ألنها نشأت وازدهرت قبل نزول املسيحية  نعيش فيه. وهى ليست موجهة ضد 
الصواب  معرفة  على  وتدريبه  البشرى  العقل  لتحريك  مفيدة  وسيلة  وأنها  واالسالم، 

واخلطأ.   
القاضى: ولكن األديان ياحنني بينت احلالل واحلرام، وهذا واضح فى القرآن .

حنني: هذا صحيح فى مجال الدين واألخالق، لكن االنسان مطالب أيضا بعمارة األرض 
ودراسة الفلسفة تعني العقل البشرى على التفكير والتخيل والنهوض حتى يتمكن من 
فهم نواميس الكون. واستثمار ذلك فى زيادة قدرة االنسان فى السيطرة على الطبيعة 

وتسخيرها خلدمة اجملتمع .
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وادي دجلة يراهن على جناح مصر في تنظيم 

بطولة العالم لالسكواش

أعرب رئيس االحتاد املصري لالسكواش عاصم خليفة عن ثقته 
على  سيكون  للسيدات  العالم  لبطولة  مصر  تنظيم  أن  في 
جنوم  من  للعديد  متوقعة  مشاركة  ظل  في  مستوى  أعلى 
اللعبة على مستوى العالم.  واوضح خليفة في مؤمتر صحافي 
بنادي وادي دجلة املضيف للبطولة من 2٥ أكتوبر إلى 4 نوفمبر 
املقبلني، أن »وادي دجلة دائما ما يبهر اجلميع باستضافة العديد 
من احملافل الدولية الهامة«.  واضاف أن »العمل االحترافي في 
دجلة من القائمني على إدارة النادي، ينعكس بشكل كبير على 
مسيرة  استمرار  في  امله  عن  معربا  االسكواش«،  لعبة  جناح 
الدولية  الفعاليات  من  مزيد  الستضافة  السعي  في  دجلة 
التنفيذي  الرئيس  اكد  اللعبة.  ومن جهته،  لتعزيز منافسات 
بطولة  استضافة  اسناد  أن  ماجد سامي  دجلة  وادي  جملموعة 
قدرتها  في  العالم  ثقة  يعكس  إلى مصر  لألسكواش  العالم 
فيه  تساهم  عما  فضال  الكبرى،  الفعاليات  استضافة  على 
رواج  من  املرتقبة  البطولة  تلك 
السياحة  حلركة  وتنشيط 
مجلس  رئيس  وقال  الرياضية.   
حسن  دجلة  وادي  اندية  إدارة 
له  كانت  النادي  »أن  املستكاوي 
جتربة سابقة في تنظيم البطولة، 
في  القادمة  النسخة  لتكون 
وتابع  اجلديدة«،  النادي  فروع  أحد 
استضافة  مقومات  لديها  مصر 
البطوالت الكبرى على مدار العام، 
تلك  استضافة  تعود  أن  وأتوقع 
من  مصر  على  بالنفع  البطولة 

دعم جيد حلركة السياحة«.

ونور  الشوربجي  محمد  املصريان  دخل 
الشربيني تاريخ بطولة بريطانيا املفتوحة في 
السكواش بتتويجهما بلقب النسخة ٩4 في 
نهائي مصري مئة باملئة االحد في لندن.  وبات 
يحرزان  مصريني  اول  والشربيني  الشوربجي 
واحدة،  نسخة  في  البريطانية  البطولة  لقب 
تظفر  مصرية  اول  الشربيني  اصبحت  كما 
بلقب البطولة منذ افتتاحها قبل ٩4 عاما، كما 
انها املرة االولى التي كان فيها اطراف املباراتني 
واحتفظ  واحد.    بلد  من  للبطولة  النهائيتني 
اول  واملصنف  ب«الوحش«  امللقب  الشوربجي 
عامليا بلقب البطولة بعدما تغلب على مواطنه 
رامي عاشور امللقب ب«الفنان« واخلامس عامليا 
11-2 و11-٥ و11-٩ في 28 دقيقة، فيما تغلبت 
الشربيني صاحبة ال20 ربيعا واخلامسة عامليا 
بطلة  جوهر  نوران  الواعدة  مواطنتها  على 
و٩-11   ٧-11 عامليا  والثامنة  للشباب  العالم 
و٧-11 و11-٦ و11-8.   وعزز الشوربجي موقعه 
في صدارة التصنيف العاملي وهو حقق العالمة 
الكاملة هذا العام في البطوالت الكبرى الثالث 
كانون  في  نيويورك  في  االبطال  دورة  االولى: 
الثاني/يناير املاضي، وبطولة شيكاغو املفتوحة 
في مارس احلالي.   وعانى عاشور، بطل العالم 
3 مرات، والعائد الى املالعب مؤخرا بعد تعافيه 
من االصابة، كثيرا من اجملهود الذي بذله في دور 
االربعة للتخلص من عقبة الفرنسي غريغوري 
العام  العالم  وبطل  عامليا  الثاني  غولتييه 

املاضي. 

املصريان الشورجي والشربيني ي

دخالن تاريخ بطولة بريطانيا املفتوحة 

يحررها سمير اسكندر 

 محمد صالح في قائمة أكثر 10 قمصان 

مبيعاً لنادي العاصمة اإليطالية في شهر مارس

وكشف املوقع الرسمي لنادي روما اإليطالي عن 
مبيعاً  قمصان   10 أفضل  من  املكونة  القائمة 
لـ«ذئاب العاصمة« وذلك عن شهر مارس املاضي. 
صدارة  توتي  فرانشيسكو  األسطورة  وااحتل 
القائمة كأكثر قميص مبيعاً في نادي العاصمة 
عزز  الذي  الشعراوي  اجلديد ستيفان  الوافد  يليه 
صفوف روما في فترة االنتقاالت الشتوية املاضية 
انتهاء  إثر  الفرنسي  موناكو  صفوف  من  قادماً 
اجلناح  وجاء  إلى ميالن.  وعودته  األخير  إعارته مع 
الثالث  املركز  في  صالح  محمد  السريع  املصري 
الشهر  في  روما  لنادي  بيعه  مت  قميص  كأكثر 
املدرب  كتيبة  مع  الكبير  تألقه  نظير  املاضي 
الصغير  الفرعون  ويتصدر  سباليتي.  لوتشيانو 
قائمة هدافي نادي العاصمة اإليطالية في الدوري 
احمللي هذا املوسم برصيد 11 هدفاً على الرغم من 

تواجد البوسني الهداف إيدين دزيكو.
وكان روما قد جنح باحلصول على خدمات محمد 
صالح في فترة االنتقاالت الصيفية املاضية قادماً 
من فيورنتينا الذي كان يلعب ضمن صفوفه على 
الذي  اإلجنليزي  من تشلسي  قادماً  اإلعارة  سبيل 

انتدبه من بازل السويسري.

ريا�ســـــــة

قرارات حتكيمية مثيرة للجدل 

في كالسيكو برشلونة وريال مدريد

أثار حكم لقاء الكالسيكو بني برشلونة وريال مدريد الذي أقيم على ملعب كامب نو في اجلولة 
وأدار  للجدل.  مثيرة  حتكيمية  قرارات  حول  واسعاً  جدالً  اإلسباني  الدوري  من  والثالثني  احلادية 
هيرنانديز هيرنانديز مواجهة الكالسيكو وتسبب بعدة حاالت مثيرة للجدل كان أولها التغاضى 
عن عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للبرغوث األرجنتيني ليونيل ميسي ضد املدافع سيرجيو 

راموس.
 كما تغاضى حكم اللقاء عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع ريال مدريد في 

أكثر من لقطة حتى فعل ذلك قبل دقائق معدودة فقط على نهاية الكالسيكو.
التعادل  إلى  تشير  النتيجة  كانت  حيث  بيل  غاريث  الويلزي  لصالح  هدفاً  احلكم  ألغى  كما   

اإليجابي بهدف ملثله بداعي ارتكابه خطأ على مدافع برشلونة جوردي ألبا.
 وذكر خبير صحيفة ماركا اإلسبانية أندوخار أوليفير أن احلكم هيرنانديز هيرنانديز ألغى هدفاً 

صحيحاً متاماً للويلزي غاريث بيل.
 وأوضح اخلبير التحكيمي للصحيفة املدريدية أنه ال يوجد تسلل في لقطة تسجيل غاريث بيل 
للهدف عالوة على أن احلكم ألغى الهدف بسبب »القفزة اخلاطئة« مؤكداً أن قراره غير صحيح 

على اإلطالق ألن قفرز الويلزي والظهير اإلسباني سليمتني وال غبار فيهما.
 وكان ريال مدريد قد فاجئ اجلميع بانتزاع فوز في كامب نو مقلصاً الفارق مع برشلونة إلى ٧ 
انتصاره  الليجا بعد  الثاني في  املركز  الذي يحتل  أتلتيكو  بفارق نقطة وحيدة عن جاره  نقاط 

العريض على ريال بيتيس.

ثروت سويلم يكشف تفاصيل عودة اجلماهير للمالعب

 

ثروت سويلم املدير التنفيذي الحتاد الكرة

كشف ثروت سويلم املدير التنفيذي الحتاد الكرة عن تفاصيل السماح حلضور اجلماهير ملباريات 
األهلي والزمالك في بطولة أفريقيا عن طريق بيع التذاكر عبر »اإلنترنت«. 

وأوضح سويلم أن شركة »فالكون« استحدثت نظاًما لتسجيل بيانات الراغبني في حضور املباراة 
على موقع إلكتروني، ولكن ال بد أن يكون مرفًقا بصورة البطاقة الشخصية.

وأضاف عبر قناة »أون تي في«: »ستقوم الشركة في اخلطوة التالية بإبالغ اجلماهير بأماكن بيع 
التذاكر، وسيكون في خلفية كل تذكرة صورة البطاقة الشخصية حلاملها«.

وتابع »سيكون هناك بوابات في مداخل املالعب للكشف عن هذه التذاكر للتأكد من عدم تزوير 
البيانات اخلاصة بصاحبها أو بيعها لشخص آخر«.

سيتم  بحيث  والشركة،  الداخلية  وزارة  بني  تنسيق  »هناك  الكرة:  الحتاد  التنفيذي  املدير  وقال 
أمور  إقحام  عدم  من  للتأكد  مشجع،  لكل  والسياسية  اجلنائية  احلالة  صحيفة  عن  الكشف 

سياسية داخل املدرجات«.
الثانية سيتم السماح بدخول  واملرحلة  أولى نسعى لتنفيذها،  ثروت سويلم »هذه خطوة  وأمت 

مرافق، في حالة دخول رب أسرة وأوالده«
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أهمية األسنان اللبنية وأسلوب العنايه بها )2(

تكلمت فى املقال السابق على اهمية االسنان اللبنية عند االطفال 
و ضرورة العناية بها و احلفاظ عليا .

, يحتاج  للطعام  اجليد  واملضغ  والهضم  التغذية  في  تساعد  ثالثا: 
من  ألكثر  وخلعه  جيدا.  الطعام  مضغ  كيفية  تعلم  إلى  الطفل 
الطعام  ومضغ  تقطيع  في  مشاكل  إلى  يؤدي  ما  عادة  ضرس 
الهضمي.  اجلهاز  في  مشاكل  الى  يؤدي  مما  بالطريقة الصحيحة، 
فالعالقة ما بني األسنان واجلهاز الهضمي واملعدة تعتبر من أوثق وأهم 
العالقات بني أعضاء اجلسم، وتتمثل بوجود أسنان سليمة ومتكاملة 

في الفكني والتي وظيفتها طحن الطعام وتسهيل عملية بلعه.
بيئة  تكون  التسوس  من  واخلالية  الصحية  اللبنية  ألسنان  رابعا:   

صحية لألسنان الدائمة.
أخرى  رمبا تسبب مشاكل  اللبنية  باألسنان  تلحق  التي  املشاكل  إن 

لألسنان الدائمة، ومن األمثلة على ذلك ما يلى:
إصابات األسنان اللبنية األمامية ميكن أن تسبب اضطرابات في لون أو شكل أو حجم األسنان الدائمة 

االمامية.
اللبنية األمامية تبقى حتى سن ٥ الى ٦ سنوات  األسنان 
تصل  أطول رمبا  مدة  األسنان اخللفية تبقى  ولكن  تقريًبا، 

حتى سن 10 أو 12 سنة تقريبا .
يعطي  فهذا  بالتسوس  مصابًة  األسنان  هذه  كانت  فإذا 
تلك الفترة  في  املوجودة  الدائمة  األضراس  بأن  انعكاسا 

فتكون عرضة للتسوس ايضا .
رمبا  هذا  فإن  صديدي،  بخراج  مصاب  السن  جذر  كانت  إذا 

يؤثر على االسنان الدائمة التى التظهر بعد.
خامسا:

لها أهمية جمالية وهي عنوان لنظافة وشخصيه الطفل 
وحتصيله العلمي.

األسنان اللبنية تعطي ابتسامة جميلة وثقة بالنفس لدى 
طفلك، وكم من طفل كره الذهاب للمدرسة  وابتعد عن 
زمالئه وأقرانه بسبب تهدم أسنانه من التسوس وظهورها 
مبنظر غير الئق، أو بسبب رائحة الفم الكريهة الناجتة عن 

تكدس فضالت الطعام على األسنان املنخورة، أو بسبب األلم الشديد الذي يعانيه الطفل من أسنانه 
مؤديًا ذلك إلى انقطاعه عن املدرسة وتراجعه في حتصيله العلمى.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

علماء أمريكيون يضعون طريقة فعالة لتخفيض الوزن

بلتيمور  في  هوبكنز  جامعة  من  علماء  وضع 
فعاال  أسلوبا  األمريكية  ميريالند  بوالية 
تفادي  من  سيمكن  السمنة  ملكافحة  جديدا 
على  الطريقة  هذه  تعتمد  اجلراحي.  التدخل 
سد أوعية دموية تغذي جزءا معينا من املعدة 
الشهية.  فتح  عن  املسؤول  الهرمون  يفرز 
طريق  عن  األوعية  هذه  إلى  األطباء  ويصل 
دراسة الصور الشعاعية للمعدة ثم فتح ثغرة 
إلى  عبرها  مجهرية  حبيبات  إلدخال  صغيرة 
تلك األوعية بغية تقليص تغذية اجلزء املذكور 

من املعدة بالدم مما يسكت إشارات هرمون اجلوع ويخفض الشهية فيؤدي إلى تقليل الوزن.
وقد نقح الباحثون هذا األسلوب على سبعة متطوعني يتصفون بالسمنة الزائدة جدا. فلم ترافق تلك 
املعاجلة أية أعراض جانبية بينما انخفض وزن املتطوعني بـ٦ كيلوجرامات بعد الشهر األول من التجربة 

واستمر االنخفاض في الوزن بوتائر مقبولة خالل األشهر اخلمسة التالية.
يشير العلماء إلى أن طريقة سد األوعية هذه ال تزال في مرحلة مبكرة من االختبار في املستشفيات. 
ويؤكدون ضرورة مواصلة البحوث اإلضافية بعد إثبات أمان العملية وذلك في سبيل حتديد أفضل مدة 

للعالج ومدى فعاليته.

6 أطعمة تعالج اإللتهابات واألضطرابات الهرمونية

مرضية  مشاكل  وااللتهابات  الهرمونية  االضطرابات 
حيث  اجلسم،  صحة  على  وخيمة  عواقب  لها  شائعة 
بها  نشعر  التى  األعراض  من  الكثير  وراء  غالبا  تقف 
مثل: آالم املفاصل واإلرهاق وارتفاع ضغط الدم والصداع 
مثل  بأمراض  اإلصابة  خطر  ترفع  أنها  كما  واالنتفاخ، 
األطعمة  أبرز  قائمة  وتشمل  والسكرى.  السرطان 
من  واحلد  اجلسم  هرمونات  تنظيم  فى  تساهم  التى 

االلتهابات، حسبما نشر موقع »رعاية الصحة« األمريكى، ما يلى:
 1. التفاح: غنى مبادة »كيرسيتني« وهى من مضادات األكسدة القوية التى حتد من االلتهابات، وكشفت 

األبحاث أنها حتد من خطر اإلصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم.
 2. السبانخ: غنية مبركبات طبيعية رائعة تساهم فى تعزيز التمثيل الغذائى وخفض مستويات هرمون 

األنسولني الزائدة عن احلد، ويقلل من االضطرابات الهرمونية.
 3. الشاى األخضر: يحتوى على مركب  »theanine«  الذى يقلل إفراز هرمون الكورتيزول املعروف باسم 

هرمون التوتر، وكما يحتوى عل مضادات أكسدة عديدة حتد من االلتهابات.
4 . األفوكادو: يساهم فى احلد من امتصاص هرمون االستروجني ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون.
 ٥. اللوز: له دور رائع فى ضبط الهرمونات، كما يضبط سكر الدم ويقلل خطر اإلصابة بسكر الدم، ولكن 

يجب عدم اإلفراط فى تناوله.
عن  الناجم  السرطان  خطر  من  يحد  وهو    »glucosinolates« الطبيعى   باملركب  غنى  البروكلى:   .٦  

هرمون االستروجني، كما له فوائد أخرى فى مكافحة السرطان وتقوية العظام والعضالت.

 طرائق فعالة للوقاية من الصلع ولعالج تساقط الشعر

يواجهن  قد  أيضا  فالنساء  الرجال فقط،  الشعر على  بتساقط  أو  بالصلع  اإلصابة  تقتصر  ال 
مشاكل تساقط الشعر، إال أنهن اليصنب بالصلع الكامل مثل الرجال.

بات  اليوم  الدخول في مرحلة الشيخوخة، ولكنه  الصلع يعتبر قدميا عالمة من عالمات  كان 
الذكور  الشباب في مرحلة مبكرة من حياتهم، وهي ظاهرة تصيب  بها  يعتبر ظاهرة يصاب 
للشعر.  تدريجي  فقدان  الى  الصلع  حالة  وتؤدي  األحيان.  بعض  في  النساء  تصيب  وقد  عادة، 
أي  الذكورة  إفراز هرمون  تزايد  العلمية، بسبب  الدراسات  ما ذكرت  احلالة، حسب  وحتدث هذه 
التستوستيرون، او بصفة أدق بسبب حساسية جذور الشعر املفرطة ملادة الـ DHT  التي تدخل 
في تنظيم إفرازات التستوستيرون. وتزداد فرص اإلصابة بالصلع أو تساقط الشعر عند الرجال 
يزداد لدى االشخاص  الصلع  أو  الشعر  أن احتمال فقدان  املعروف  النساء. من  أكثر منها عند 

كلما تقدموا في العمر، فكيف تقي نفسك من االصابة بالصلع؟
االكتشاف املبكر للصلع، هو اخلطوة األولى لعالج الصلع وذلك من خالل مثبطات الـ DHT ، وهي 
مواد تنتج عن هرمون التستوستيرون، وتؤثر في بصيالت الشعر، وقد تؤدي الزيادة في افراز هذه 
املواد الى ضعف الشعر وسقوطه، وقد تتوقف في النهاية بصيلة الشعر متاما عن إنتاج الشعر.
فإن الحظت وجود عدد كبير من الشعر عالقاً باملشط في اثناء متشيط الشعر، أو اجتمعت كومة 
من الشعر على وسادتك، فعليك التوجه إلى الطبيب إلجراء الفحوصات الالزمة، وليساعدك 
في حال اصابتك بالصلع. فهو سيفحص شعرك ملعرفة سبب تساقطه، وقد يوصيك بتناول 
محلول مينوكسيديل  Minoxidil  ، وهو دواء مت تطويره في األصل لعالج حاالت ارتفاع ضغط 
الدم، ثم عرف فيما بعد أنه محفز لنمو الشعر لدى الرجال والنساء. وقد اثبتت الدراسات، أن 
هذا احمللول يساعد على توسيع االوعية الدموية في منطقة فروة الرأس، وبالتالي يقوي تدفق 

الدم الى بصيالت الشعر، مما يقي من تساقط الشعر ويشجع على منو الشعر اجلديد.
هناك  كان  فاذا  الشعر:  تساقط  أو  الصلع  حدوث  الى  تؤدي  التي  األسباب  من  العديد  هناك 
واجهت  أو  نفسي،  تعرضت لضغط  إذا كنت  ما  تفحص  ان  فيفضل  للشعر،  تساقط مفرط 
حدثا أليما، أو إن كنت تضيف مستحضرات كيميائية الى شعرك، أو إذا كنِت دخلِت سن الياس 

)انعدام الطمث(، أو إذا كان قد حصل هذا التساقط بعد والدة الطفل مباشرة.
اذا لم تكن لديكم إجابة عن هذه االسئلة، فقد تكون افرازات DHT   هي ما سبب لك تساقط 
ومعاجلة  احلذر  وجب  لذا،  البعيد.  املدى  على  الشعر  سقوط  أيضا  تسبب  ان  وميكنها  الشعر، 
الصلع في مراحله االولى، وال داعي لالستعجال في شراء شعر مستعار، بل يجب من البداية 

الوقاية من الصلع.
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رأسي
1- نبات يشرب كمهدئ لألعصاب ومسكن للمغص والسعال o طبيخ 

2- من مشتقات البترول o من اسماء الرمح )جمع( 
3- رجل من عرب البادية o أحس )معكوسة( 

4- االسم الثاني لممثل مصري طويل )االسم األول احمد( o والية أميركية جنوبية شرقية 
5- قاعدة يرتكز عليها كل بناء o قالدة تعطى مكافأة لعمل عظيم 

6- لون بين االسوداد واالحمرار وصفت بها الخيل قديما o طراز من السيارات البريطانية 
7- أئر الضوء فيما يحيط بنا o خمسة حروف متشابهة 

 Story األصل العربي من كلمة o 8- قل وندر
9- شبكة المعلومات الدولية 

10- حشرة قارصة مزعجة تعيش في الشقوق o شجاع يتقدم القوم

أفقي
1- جدباء ال خضرة فيها وال ماء o ينتسب إليه سكان فلسطين والشام 
2- ظاهرة طبيعية تحدث لالجسام خارج نطاق جاذبية األرض )كلمتان( 

3- قدر قليل )كلمتان( o حسم األمر وقطعه )معكوسة( 
4- وسائل مواصالت ونقل o عدم القدرة على النوم 

5- ابناء فالن )معكوسة( o يضع نظاما يتبعه اآلخرون فيما بعد 
6- بحر عظيم o متعطر بالعطر والطيب )معكوسة( 

7- من شهور السنة الميالدية 
8- حرف جر o شراء السلع من بلد آخر بغرض التجارة 

9- نظام اقتصادي عالمي سائد اليوم 
10- السم األول لرئيس أميركي اسمه الثاني كارتر o التعرف على الروائح بالنف

حل العدد السابق
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برج احلمل: إستعمل األلقاب واأللفاظ لوضع مسافات بينك وبني اآلخرين لتضمن أّنهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة 
، من َكُثرَ ُمزَاُحه َقّلت َهْيَبُته.

 برج الثور: حاول وضع مشاعرك حتت الّسيطرة وُمعاملة اآلخرين بصبر فليس اجلميع على نفس املستوى من القدرة 
الذهنّية أو التعليم،أفسح مكاناً بقلبك للضعفاء.

أن تقوم بفحص  ،تركيزك مرتفع لكن المينع  العلمى  التحصيل  يوم ُمناسب حلصد أكبر قدر مُمكن من  برج اجلوزاء: 
مستندات عملك مّرتنْي قبل أن تنتهى منها.

برج الّسرطان: تعرف متى تنسحب من ُمناقشة عقيمة التقدم لك نفعاً سوى إستهالك تركيزك الذهنى وضياع 
وقتك ،إبتعد عن ُمجالسة احلمقى.

برج األسد: عدم الهرب من وجه املتاعب والتعامل معها بثبات هى العالمة املَُمّيزَة ملواليد برج األسد  فأثبت لنفسك 
ولآلخرين من أّى معدٍن أنت.

برج العذراء: رغم شعوراجلميع باخلمول والكسل إال أنك على العكس تنشط حينما تخمد الهمم وتضعف القوى، 
وّظف طاقتك إلجناز أكبر قدر مُمكن من العمل.

برج امليزان: املواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها املشرق، يكفى أن تعرف الّصديق وقت الضيق ، وأال تكّرر نفس 
اخلطأ.

ومقابالتك  الهاتفية  إتصاالتك   ، بكرامة  ألحدهم  شريفة  عيش  لقمة  يعنى  حمُلتاج  وظيفة  توفيرك  العقرب:  برج 
نتائجها إيجابّية مبشيئة اهلل تََعالى.

برج القوس: احلاّسة الّسادسة أو الّشعور بالضيق أو القلق من أمٍر ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف 
عن اإلستمرار حتى القيام بفحص األمر بدّقة.

برج اجلدى: متّسك بالنظام والروتني وابتعد عن طريق الفهلوة فقد تؤدى خلسارة الوقت أو املال ،عالقتك باآلخرين جّيدة 
طاملا إبتعد أنفك عن التدخل فيما اليعنيك.

برج الّدلو: شّمرعن ذراعيك وارتِد حذاءك الّرياضى،أنت منصوح بالعمل اجلاّد حتى إن بدا لك األمر أّنه غير ُمجٍز بشكٍل 
فورّى، عليك تطبيق مبدأ احلركة بركة.

برج احلُوت: التُعِط ثقتك الكاملة وال كل املعلومات عن نفسك ،غموض بعض الزوايا فيك باستمرار يجعلك ُمهاب 
اجلانب فى عيون اآلخرين.

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 23-Mar-2016

(c
) D

ai
ly

 S
ud

ok
u 

Lt
d 

20
16

.  
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

5 6 9

8 2

6 8 3 7 5

5 3 1 2

7 4

8 2 4 7

9 2 8 6 4

7 9

9 2 7

http://www.dailysudoku.com/
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Daily Sudoku: Wed 6-Apr-2016
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mediumDaily Sudoku: Wed 6-Apr-2016
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معمارية عراقية، ُولدت في بغداد 31 في أكتوبر 1950. ابنة 
الثانوية  دراستها  انهت  حديد.  محمد  األسبق  المالية  وزير 
في بغداد، وهي حاصلة على شهادة الليسانس في الرياضيات 
من الجامعة االمريكية ببيروت. لها شهرة واسعة في األوساط 
الملكة  من  التقدير  وسام  على  وحاصلة  الغربية،  المعمارية 
 »AA« المعمارية  الجمعية  في   1977 عام  تخرجت  البريطانية، 
كمعيدة  وعملت  بلندن.    »Architectural Association« أو 
كرسي  أستاذة  أو  زائرة  كأستاذة  انتظمت  العمارة.  كلية  في 
في عدة جامعات في دول أوروبا وأمريكا منها ارفارد وشيكاغو 
وهامبورغ وأوهايو وكولمبيا ونيويورك وييل وبالرغم من ذلك، لم 
تلق تصاميمها اهتماًما لدى مجلس النواب العراقي حيث رفضوا 

يدعي  والتي  زها حديد،  المهندسة  تصميمات  يميزا  والمثالية  الخيال  مقابل.  بدون  قدمتها  تصاميم  عدة 
البعض أنها غير قابلة للتنفيذ، حيث أن ابنيتها تقوم على دعامات عجيبة ومائلة، ويؤكد بعض النقاد أن هذه 
التصميمات تطغى عليها حالة من الصرامة. االتجاه المعماري الواضح في جميع أعمالها المعروف باسم 
التفكيكية أو التهديمية، وهو اتجاه ينطوي على تعقيد عال وهندسة غير منتظمة، كما أنها كانت تستخدم 
الحديد في تصاميمها بحيث يتحمل درجات كبيرة من أحمال الشد والضغط تمكنها من تنفيذ تشكيالت حرة 

وجريئة. ُتوفيت زها في 31 مارس عام 2016 عن ُعمر ناهز ال 65 عاًما، 

زَها حديد

لوحة ال�رشف
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وجـه املـوت!

بقلم: عـادل عطيـة
املرء:  فيهما  يحدق  أن  ميكن  ال  شيئني  هناك  »أن 

الشمس واملوت”!
الفرنسي  األديب  كتبها  التي  الكلمات،  هذه  أمام 

»الروشفوكو«، 
تساءلت: هل للموت وجه؟!..

يخاطبني البعض، بنبرة منطقية: 
ليس للموت وجه، ولكننا نراه من خالل آثاره املؤملة!

وهل هناك أقنعة بال وجه؟!..
فهذه هي األقنعة:

.. سيارة مسرعة كالعاصفة!
.. أعاصير تلوي ذراع احلياة!

.. زلزال يغّربل األرض!
.. أمراض وبائية ابادّية!

ويبقى وجه املوت، والرغبة الفلسفية في التحديق فيه!
أختي  إلى  “أنشودة  كتاب:  ألف  الذي  االسيزي«،  »فرنسيس  القديس  قاله  ما  أستوعب  أن  أريد  ألنني  رمبا 
الشمس”، فعند موته، أراد أن يوضع على التراب بعد أن كرر: “مجداً لك يا ربي ألجل أخي املوت، الذي ال يفلت 

منه كائن حي”!
إلى أن قرأت رسالة من نقيب شهيد على أرض سيناء، إلى أمه ـ وجدها زمالؤه في جيب بِّزته العسكرية ـ، 

يكشف فيها عن ذلك الوجه الذي في الظالم!
قال في رسالته:

» فيه أعداء، منهم ناس بتضحك في وشنا الصبح، وملا الليل بيجي ويبدأ ضرب النار ونرد عليهم، بنروح 
نشوف اللي مات، ونالقي جثة لواحد كان الصبح بيفطر معانا«!

أنه، هذا الوجه..
..  الصديق، الذي يغمس يده معك في الصحفة، ويخونك كيهوذا االسخريوطي!

..  وحارسك، الذي في بيتك، ويطعنك كبروتس!
.. والبدوي، الذي يدعس على جنودنا، كما يدعس على ترابنا!

.. والفلسطيني، الذي يتنكر حلضن وحنان مصرنا!
.. واملصري، الذي فّضل أن يخون وطنه، وهو يدل عليها بأصابعه األربعة!

هذا هو وجه املوت، وهو ال يخيف إال أهل الشر!...
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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»

دور عليك جوه نفسك 
يقال اذا أردت ان تعرف العالم جيدا فيجب ان تعرف نفسك أوالً ! فهل انت 
حقا تعرف نفسك  ؟ سؤال رمبا يكون سهل على البعض وصعب او محير على 
البعض االخر ، بل احيانا جتد البعض ميضى  سنني من عمره يفكر فى اجابه 
لهذا السؤال ويرجع هذا لفقدانه عنصر البهجة والسعاده  او انغماسه فى 
فلسفه حياته بشكل أكثر من االزم  و يقولون فى الفلسفة ان لكل أنسان 
التى  والشخصية   ، عليها  نفسه  يعتقد  التى  الشخصيه   : 3 شخصيات 
نفس منطق  عليها!   بالفعل  هو  التى  والشخصية  اليها  الوصول  يطمح 
الوقت  الفلسفة هذا جتده بيفرض نفسه بكل غموض ووضوح  فى نفس 
فى لوحات »رينيه ماجريت » فيلسوف الغموض كما  اطلق عليه النقاد و 
.  فى كل  وأشهرهم  بل  العشرين  القرن  فى  السرياليني  الفنانني  أبرز  أحد 

لوحة من لوحاته يسكنها عالم خاص من الوهم واحللم وبعض احلقيقة كل ضربه فرشاه له بترسم أفكار 
و أحالم جتعل املتلّقى يبحث و يفكر  بني خطوط اللوحه  عن شئ  بداخله لم يولد بعد !  استطاع  » رينيه 
»بحرفيته وعبقريته اصطياد اخلوف والزيف واحلب، وكل األشياء التى نلمسها فى حياتنا وتلك التى نخفيها 
أحياناً ألسباب خاصة بَِنا فمزجها جميعا ثم صبها  لونا تشكله فرشاته فتنظر  إلى لوحاته لترى فى كل 
يوم فكرة جديدة ومشاعر تعبر عنك فى هدوء،  حسب مزاجك النفسى فتحب بساطته وذكاءه، فلوحاته ال 
تثرثر كثيرًا، إنها تشير  فقط، متد إصبعها نحو شىء ما فى داخلك، وتترك احلديث يبدأ نفسه بنفسه معك 
! وتعتبر لوحه »الألستنساخ املمنوع » من اكثر اللوحات الغامضة والتى تستدرجك  بالسؤال وتضع أمامك 
كل عالمات االستفهام وفى النهايه تخرج بها بشئ فى نفسك ! ورمبا تكون استفسارات عن اللوحه نفسها 
مثل :  هل  املرآه  املوجودة  باللوحه مرآه حقاً ؟ وإن كانت مرآة فلماذا لم تعكس صوره الشخص الواقف أمامها 
كما عكست الكتاب و  ورمبا يكون استفسار عن غموض اللوحه ذاتها وهل تصوير األشياء ورسمها مينحها 
خواصها؟ فهل للوحة املرآة هذه خواص املرآة حًقا؟ كل هذه اسئله وارده ورمبا يكون لديك املزيد منها !!  و قام 
بعض النقاد وعاشقي اعمال رينيه بوضع افتراضات اخرى لتفسير هذه اللوحه فوجه الشخص  بالنسبه 
لهم يخفى عنا داللة على عدم أهميته،  فخرجت نتائجهم فى صيغة اسئله منها ، تخيل لو أنك تعيش فى 
عالم بدون مرايا؟ كيف سترى وجهك؟ كيف سيكون شكلك؟ كيف ستتخيل ذلك؟ ستكون صورتك مجرد 
خياالت تشكلها أنت عنك ! هل سيكون وجهك صورة عن أفكارك أم عن وجدانك وأحالمك؟ فوجدوا أنفسهم 
يرجعون لنقطه البدايه وهى الغموض واالستفسار عنه ! ولكن رينيه قصد شيًئا آخرً ، فهو يقول لنا إنه ال 
ميكن أن تكون أنت ونفسك فى أية حلظة، وإنه حتى عندما تنظر إلى نفسك فى املرآة فإنك لن تكون أنت أيًضا، 
وأن اإلنسان يتغير فى كل حلظة وال متر عليه وال حتى حلظة واحدة يكون هو نفسه فيها و يضيف لوحاتى 
ليست إال صورًا مرئية ال تخفى شيًئا، إنها فقط تثير الغموض. فإذا كان فلسفة رينيه الفنان الكبير الذى 
بهرنا بأعماله تثير كل هذا الغموض عن  حقيقه افكارنا جتاه نفسنا فأنا بنظرتى املتواضعة فى هذه احلياه  
أراها ابسط من ذلك بكثير وهى تتلخص فى ثالثة اسئله إجابتهم واضحه  بداخلك  وستلهمك بدون شك 
السالم النفسى وهم ماذا تريد ؟ ماذا حتب ؟ وماذا تكره  ؟ فاحلياة ابسط من كل هذه التعقيدات التى تناولها 
رينيه فى أعماله وَلَِكن هذا ال ينفى عبقريته الفنيه التى أمتعنا بها وكانت مصدر الهام لكثير من الفنانني 
فى عالم الفن والألبداع  ، وميكن القول أن كّل حجر معلق في الهواء، وكّل جسم متحّول، وكّل عبارة طافية، 

وكّل غيمة ثلج بيضاء وكل أفالم اخليال تدين بالكثير من الفضل لرينيه ماجريت 

نسرين عيسي - ساسكاشوان
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األطعمة  عن  واالمتناع  النباتي،  الطعام  على  الصوم  أن  يقول  البعض 
األزمنة  تقول”في  التي  اآلية  من  األخير  اجلزء  عليهم  ينطبق  احليوانية 
عن  ُيتنع  أن  وآمرين  الزواج،  عن  مانعني   ... اإليان  عن  قوم  يرتد  األخيرة 

أطعمة خلقها اهلل لُتتناول بالشكر” )1تي4: 1 ـ 3(.
1. نحب أن نقول أوالً أن الصوم ليس هو مجرد طعام نباتي، إمنا هو انقطاع عن 

الطعام فترة معينة يعقبها أكل نباتي خال من الدسم احليواني.
2. الطعام النباتي كان الطعام الذي قدمه الرب آلدم وحواء في الفردوس )تك1: 2٩(. وبعد اخلطية أيضاً )تك3: 

18(. وكانت احليوانات كلها تأكل طعاماً نباتياً هو العشب )تك1: 30(.
3. لم يسمح الكتاب بأكل اللحم إال بعد فلك نوح )تك٩: 3(، وكان العالم قد هبط مستواه جداً للدرجة التي 

أجلأت الرب إلى الطوفان.
نباتياً هو املن )عد11: ٧،8(، ولم يسمح بأكل اللحم  4. ملا قاد الرب شعبه في برية سيناء، قدم لهم طعاماً 
)السلوى(، إال بعد تذمرهم وبكائهم وهبوط مستواهم. ومع عطية اللحم ضربهم ضربة شديدة. فمات منهم 

كثيرون )عد11: 33(، وسمي ذلك املكان قبروت هتأوة )أي قبور الشهوة(، ألنهم هناك اشتهوا أكل اللحم.
٥. ونالحظ أن الطعام النباتي هو الطعام الذي أكله دانيال النبي والثالثة فتية، وبارك الرب طعامهم، وصارت 

صحتهم أفضل من كل غلمان امللك )دا1: 12 ـ 1٥(
٦. ولعل احلكمة في استخدام الطعام النباتي هي أمران: استخدام األطعمة اخلفيفة البعيدة عن الشهوة 

والتي ال تثير اجلسد، كما أن الطعام النباتي كان النظام األصلي الذي وضعه اهلل لإلنسان

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس

الصوم الذي من اهلل باإليان
بقلم : د. رءوف إدوارد

”وَلَْيَس لِي بِرِّي ) صومي ( الَِّذي ِمَن النَّاُموِس، بَِل الَِّذي بِإمِيَاِن امْلَِسيِح، الِْبرُّ  ) الصوم ( الَِّذي ِمَن اهلِل 
َة ِقَياَمِتِه، وََشرَِكَة آالَِمِه، ُمَتَشبًِّها مِبَْوتِِه.“) فيلبي 3( »ما بني قوسني في اآلية  بِاإلمِيَاِن . ألَْعرَِفُه، وَُقوَّ

السابقة من وضع كاتب املقال«.
القديس بولس الرسول مييز بني نوعني من البر .

 البر باألعمال ) بر الناموس ( .
 والبر باإلميان الذي تظهره األعمال .

  الصوم إذا كان عمل من أعمال البر الذي باإلميان ، فنوال البر لن يكون مبجرد بالصوم ، ألن الصوم 
في حد ذاته مستحيل أن يبرر اإلنسان من آثامه ) رغم أن هذا املفهوم موجود في ديانات أخري (. 
 و عندما يكون الصوم عمل من أعمال البر يصبح هدف الصوم هو القربي من املسيح في ذاته 
. فنحن نتبرر باإلحتاد باملسيح … باإلنتماء إليه… بإستعالن شخص املسيح  لإلنسان من خالل 
عمل الصوم .       و بحسب هذا املنهج يكون الصائم عينه و قلبه علي املسيح  لإللتقاء به من 

خالل الصوم .
” امَْلَْولُودُ ِمَن اجْلََسِد َجَسٌد ُهَو، وَامْلَْولُودُ ِمَن الرُّوِح ُهَو رُوٌح.“)يوحنا 3:٦(

حسب كالم الرب يسوع هذا ، يستحيل ملا هو جسداني أن يصل باإلنسان إلي ما هو روحاني .
 لذلك املولود من آدم عليه أن ينفصل عن أصله الترابي - ميوت عنه - لينتمي إلي أصله اجلديد 

السماوي .
ول .. امليالد اجلديد لإلنسان من السماء .  املعمودية املسيحية هي بداية هذا التحُّ

ول … سّر الشركة في كياننا  اإلفخارستيا ) التناول من جسد الرب و دمه (. هي سّر دوام  هذا التحُّ
السماوي اجلديد الذي هو جسد املسيح . 

الصوم هو ممارسة اإلنتماء ألصلنا اجلديد : اخلليقة اجلديدة في املسيح .
 الصوم إذا كان عمل من أعمال البر الذي باإلميان يصير في حقيقته ممارسة إميانية علي مستوي 
روحية   البقاء  مبصادر  الترابية في  اإلنسان بشكل جزئي عن مصادره  اجلسد. يستعيض فيها 
تسمو فوق حقائق العلم   ” َفأََجاَب ) يسوع ( وََقاَل:»َمْكُتوٌب: لَْيَس بِاخْلُْبزِ وَْحَدُه يَْحَيا اإلِنَْساُن، بَْل 
بُِكلِّ َكلَِمٍة تَْخُرُج ِمْن َفِم اهلِل«. “ )متي4:4(. و بهذا يؤكد اإلنسان بصومه  إنتماَءه اإللهي ململكة 

املسيح في السماء.
و عندما يصل اإلنسان في صومه إلي إستعالن حق املسيح و قناعة اإلنتماء إليه ، والتي مثالها 
تَبلي  برية سيناء حيث لم  إنتماء شعب بني إسرائيل إللههم في  القدمي كان  هو  العهد  في 
نِعالهم أربعني عاماً في التيه ، حينئذ يكون صومه حسب إميان يسوع املسيح و ليس حسب 

ناموس الصوم  بالسمك والَّ بالزيت ، و لكن يقني اإلنتماء إلي املسيح .
ن إنتماء القديسني  ب قوي السماء لُتثمَّ و عندما يصل هذا اليقني أقصاه أثناء الصوم ، حينئذ تَهُّ
َرُِّب… وَإِذَا َمالَئَِكٌة َقْد َجاَءْت َفَصارَْت  َم إِلَْيِه اجمْلُ هذا . ” َفَبْعَد َما َصاَم أَرْبَِعنَي نََهارًا وَأَرْبَِعنَي لَْيلًَة…تََقدَّ

تَْخِدُمُه“ ) متي: 4(.     و الُسبح هلل 

التي  املواقف  من  جديده  ثنائيه 
...نبدأها  عليها  التعرف  نريد 
نريد  الذي  السلبي  باملوقف 
التخلي عنه ,ثم نشير إلي املوقف 

اإليجابي الذي يجب تبنيه . 
االنتقاد......إلي  موقف  عن  حتول 

موقف احملبه
الدائم  االنتقاد  موقف  إتخاذ   +
يقضي  سوف  حولي  الذين  جتاه 
مفرح  و  صحي  هو  ما  كل  علي 
في حياتي .فالطريقه التي ننظر 
الذي  املوقف  و   , األمور  إلي  بها 

نختاره . له تأثير مباشر علي رؤيتنا للحقيقه 
.فيمكن لشخصني أن ينظرا إلي نفس الظرف 
علي  بناء  متاما  مختلفه  بطريقه  يختبراه  و 
املوقف الذي يتبناه كل منهما,و كذلك أمناط 
التفكير التي تكونت لديهما عبر مده طويله 

من الزمن .
و  باملواقف  تتعلق  الشكوي  كانت  إذا   +
تفكيرنا  .إن  بالناس  يتعلق  االجتاهات,فالنقد 
السلبي من جهه الناس يدعي نقدا ,فاألنتقاد 
في  نراها  التي  األخطاء  علي  التركيز  هو 
ذلك  من  الهدف  يكون  أن  دون  ما  شخص 

إصالحه . 
في شخص  نالحظه  علي خطأ  التركيز  إن   +
ننوي الصاله من  أن  ,بشرط  انتقادا  ما ال يعد 
أجل ذلك الشئ و نطلب من اهلل أن يساعده 
, فال يكون احلديث  و نتحدث معه  أو نذهب   ,
تقدمي  محاوله  الهدف  يكون  عندما  إنتقادا 

املساعده .
االنتقاد يعوق  يتبني موقف  + من 
شركته مع اهلل , فاإلنتقاد اجلارح 
يؤدي  بالتالي  و   , خطيه  لآلخرين 
الي قطع الشركه مع اهلل و فيه 
مضر  شك  ال  ,و  للسعاده  إعاقه 

بالنسبه لشركتنا مع اآلخرين.
+ اإلنتقاد أيضا مؤلم , فالشخص 
باستمرار  أو  دائما  يتعرض  الذي 
.و  لشئ  يصلح  أال  ميكن  لالنتقاد 
تأثير االنتقاد ميكن أن ينتزع الثقه 
و القوه من حياه الشخص.و األلم 
الناجت عن » أولئك الذين يسكبون املاء البارد« 
ضابط  ال  شفاه  .مجرد  مدمرا  يكون  أن  ميكن 
لها ينطقون غالبا كلمات دون تفكير و بإهمال 

و هي تؤذي اآلخرين كالصفعه علي الوجه .
, اإلنتقاد يجعلنا  + اإلنتقاد فيه متجيد للذات 
يجعلنا  و   , األعلي   الشخص  مكانه  نأخذ 
نشعر باإلستعالء و ال يسهم في بناء حياتنا 
....”لو إنني لم أستطع أن أكون مميزا  الروحيه 
و مرموقا من خالل ما أقوم به , فرمبا أستطيع 
أن أمتيز من خالل معرفه نقائص اآلخرين” حقا 
اإلنتقاد ميجد الذات و هو أمر غير مقبول متاما 

من قبل اهلل . 
إعطني  و  بإختالفاتنا  ألعتز  يارب  ساعدني 

اإلنتصار علي روح اإلنتقاد 
إجعلني أسرع في اإلبتعاد عن ذلك النمط من 

التفكير وأتبني موقف احملبه 
آمني.

اإلجتاهات اإلنسانيه

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

حتول عن موقف االنتقاد.....

خواطر مسافر 
إلي النور  
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الكنيسة القبطية تشارك الكنيسة الباكستانية في تأبني قتلي مذبحة الهور 

شاركت الكنيسة القبطية في حفل تأبني أقامته الكنيسة الباكستانية بإحدي الكنائس مبدينة برامبتون، 
لشهداء مذبحة الهور بباكستان، تلك املذبحة التي راح ضحيتها املئات بني قتلي وجرحي معظمهم من 
النساء واألطفال مساء يوم عيد القيامة، أثناء إحتفال املسيحيني في باكستان. وأعلنت طالبان مسئوليتها 
الكهنة،  األباء  من  وعدد  سعد  أجنيلوس  القمص  الكنيسة  وفد  تقدم  الهدف.  كانوا  املسيحيني  وأن  عنه 
باحلضور في  الباكستانية. كما شارك  للجالية  التعازي  السياسية »غادة ملك« وقدموا  الناشطة  كذلك 
هذا التأبني، »بيتر باهتي« وهو شقيق الوزير املسيحي »شاهباز باهتي« والذي مت قتله في مارس 2011 علي 
أيدي طالبان في »إسالم أباد« بسبب دعمه لإلفراج عن »أسيا بيبي« والتي كانت متهمة بإزدراء األديان وُحكم 

عليها باإلعدام
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مكافحة غش امتحانات الثانوية 

بـ«التشويش« في اجلزائر

 يقبل تالميذ الثانوية العامة في اجلزائر على اجتياز 
حتت  احلالي،  املوسم  نهاية  البكالوريا،  امتحان 

حراسة مشددة
أجهزة  تعتمد  أن  اجلزائرية  التعليم  وزارة  وقررت 
للتشويش على الهواتف الذكية في فصول اجتياز 
االمتحانات، قطعا للطريق على الغش عبر االنترنت

 واستعان عدد من التالميذ اجلزائريني، العام املاضي، 
بصفحات على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، 

للحصول على أجوبة لالمتحان
دخولهم  مبجرد  االمتحان  أسئلة  التالميذ  ونشر   
إلى الفصل، وشرعوا في طلب املساعدة عن طريق 

االنترنت
في  الهواتف  على  للتشويش  أجهزة  وتخصص   
مالياً كبيراً  بالبالد سيكلف مبلغاً  مراكز االمتحان 
جراء  البالد  تنتهجها  الذي  التقشف  سياسة  رغم 

انخفاض أسعار النفط

الدفاع الروسية تخصص مليوني روبل 

لشراء 5 نسانيس وألفي فأر أبيض

جديدة  مناقصة  عن  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أبيض،  فأر  ألفي  إلى  إضافة  نسانيس   5 لشراء 

الستخدامها في التجارب اخملبرية
اخلاص  الروسي  اإللكتروني  املوقع  على  نشر  وقد   
 5 لشراء  مناقصة  إعالن  عن  بالغ  الدولة  بطلبيات 
تكون  ريسوسي«النسناس«  املكاك  قرود  من  ذكور 
 1.49 مبلغ  مقابل  و2011   2010 عامي  مواليد  من 
روبل لكل واحد كما تنوي  298 ألف  أي  روبل  مليون 
الوزارة شراء ألفي فأر أبيض تتراوح أوزانها بني 6 و8 

غرامات مقابل 562 ألف روبل
 ومن املقرر إرسال جميع هذه احليوانات إلى املعهد 
الدفاع  لوزارة  التابع  للبحوث  املركزي  العلمي 

الروسية
 ولم تقدم الوزارة توضيحات حول الغرض من شراء 
احليوانات، لكن من املعروف أن املعهد املذكور يجري 
منذ العام 1960 بحوثا علمية حول أمراض الدم وقد 
مت تطوير العديد من األدوية العالجية الفعالة هناك

الـ«مكاك ريسوسي«  تعتبر قرود  أخرى،  ناحية   من 
أفضل احليوانات لدراسة فيروس نقص املناعة األيدز 

وهو من األمراض املعدية والختبار لقاحات جديدة

النساء يفكرن أسرع من الرجال

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا 
الدماغ  يستخدم  اللطيف  اجلنس  أن  األمريكية 

بشكل أكثر فعالية من الرجال
طبيعة  لتحديد  العلماء  أجراها  التي  والدراسة 
لإلنسان  اجلنسية  والهوية  الدماغ  بني عمل  الصلة 
شارك فيها 45 رجال و59 امرأة  وقد وضعت أمامهم 

نفس املهمات
حل  في  جنحن  النساء  أن  الدراسة  نتائج  وبينت 
طاقة  وبإنفاق  الرجال  من  أسرع  بشكل  املسائل 

دماغية أقل
وأشار العلماء إلى أن دماغ الرجال يحتوي على عدد 
كبير من اخلاليا العصبية، بينما يتميز دماغ النساء 
بتعدد الروابط بني هذه اخلاليا، وهو األمر الذي يحدد 

سرعة التفكير
تتيح  النساء  أدمغة  ميزة  أن  العلماء  يرى  كما 
الوقت  في  واإلحساس  التفكير  اللطيف  للجنس 
نفسه، مؤكدين أنه ال يوجد فرق بني هيكل الدماغ 

عامة لدى النساء ومثيله لدى الرجال.

ماعز »الفرس األبيض« وعروض خيالية

استطاع ذكر ماعز، فارع الطول، يلقب بـ«الفرس 
شراء  عروض  يجلب  أن  الكويت  في  األبيض«، 
مغرية لصاحبه. لكن املربي رفض أن يبيع ماعزه 
الشهير بالرغم من تلقيه عرضا بـ10 آالف دينار 

كويتي، أي حوالي 33 ألف دوالر أميركي
وقال فهد السعران، إنه فاز مؤخرا بسيارة فارهة 
ومبلغا من املال في معرض للماشية أقيم مؤخرا 
في الكويت. وأضاف أنه ربى 15 ماعزا مماثال، لكنها 
نفقت جميعا، وتبقى له »الفرس« الكبير احلالي، 
مفاجأة  اآلخر  هو  يشكل  أن  ينتظر  صغير  وآخر 

خالل املوسم املقبل

»ركنتك في جيبك«.. خدمة جديدة في مصر

في محاولة حلل أزمة املرور وقلة األماكن اخملصصة 
لتوقيف السيارات في القاهرة، أطلق 7 مصريني 
تطبيقا جديدا على الهواتف الذكية يوفر خدمة 

صف السيارات
التطبيق الذي يسمى »ركِنَتك في جيبك« ال يزال 
في مرحلة جتريبية قبل بدء العمل به رسميا في 

غضون 6 أشهر
في  ويركنها  املستخدم  سيارة  السائق  يأخذ 
مرآب إلى أن يطلَبها صاحبها، وينتشر العاملون 
بوسط  متعددة  أماكن  في  اجلديد  التطبيق  في 

القاهرة
 يذكر أن الرسوم األولية خلدمة ركن السيارة تقدر 

بـ5 جنيهات في الساعة

»كذبة إبريل« تتسبب في بلبلة بني مستخدمي »جي ميل«

أن  بعد  أسفها  عن  »جوجل«  شركة  أعربت 
»جي  اإللكتروني  بريدها  في  إبريل«  »كذبة  وردت 
ميل«، التي أثارت سخط كثير من املستخدمني، 

وسارعت الشركة إلى سحبها سريعاً
»جيميل«  منتدى  مستخدمي  أحد  وقال 
ميل«  »جي  مهندسو  قتل  »هل  للمساعدة 
أنفسهم؟« في إشارة إلى الغضب الشديد الذي 
انتابه بعد مقلب »كذبة إبريل« الذي وصل بريده 

الشخصي »
 وأضاف »جي ميل« رسما متحركا تناول »كذبة 
إبريل« إلى جانب إشارة اإلرسال حتت اسم »ميك 

ويحتوي قصصا  أصدقائه،  أو  العمل  في  زمالئه  إلى  املتحرك  الرسم  إرسال هذا  للمستخدم  وميكن  دروب«، 
مختلقة وغير حقيقية

  ولم يفكر كثير من املستخدمني في ماهية هذا الرسم وأرسلوه إلى زمالئهم
 ووصلت رسائل حتمل »أكاذيب إبريل« من بريد بعض املستخدمني إلى أصدقائهم ومدرائهم وزبائنهم، وأشاروا 
إلى أن »جي ميل« أوقعهم في حرج كبير، بينما قال عدد منهم إنهم فقدوا وظائفهم بسبب هذه »الرسائل 

السخيفة«
  وتنص إحدى الرسائل على »حالة احلزن التي تنتاب املستخدم بسبب وفاة ابنة مديره في العمل«، األمر الذي 

اتضح أنه مجرد« كذبة إبريل«
لوحة  السخيفة من  الرسائل  إزالة مفتاح  إلى  الشكاوى  ورود  بعد ساعات من   وسارعت شركة »جوجل« 

إرسال البريد اإللكتروني.

املتحدة  الواليات  في  عقارية  وساطة  شركة  عرضت 
مقابل  لإليجار  دامر«،  »جيفري  الراحل،  السفاح  منزل 
عشرة آالف دوالر شهرياً، وذلك خالل فترة انعقاد املؤمتر 
العام للحزب اجلمهوري الصيف املقبل في والية أوهايو
ويقع املنزل في مدينة باث بوالية أوهايو، على بعد 42 
من  حيث  كليفالند  من  اجلنوب  إلى  تقريبا  كيلومترا 
يوليو  في  اجلمهوري  للحزب  العام  املؤمتر  عقد  املقرر 
الرئاسية  لالنتخابات  املرشح  اسم  إلعالن  املقبل، 

املقبلة
 واملنزل الذي تعرضه شركة »هاوراد هانا« مؤلف من ثالث غرف نوم ودورتي مياه ومساحته 660 متراً مربعاً 

تقريباً، وكان قد نشأ وارتكب فيه جيفري دامر أولى جرائمه عام 1978، حسب ما تشير السجالت القضائية
 وكان دامر أدين عام 1992 بقتل 17 غالما ورجال، والتمثيل بجثثهم، وأكل أجزاء عدد منهم على مدى 14 عاماً، 
قبل أن يُقتل في 1994 على يد سجني آخر، أثناء قضائه عقوبة السجن في ويسكونسن حيث نفذ معظم 

جرائمه بعد انتقاله من أوهايو
2005 مقابل   جدير بالذكر أن عضو فريق »ذا ويترسيس« املوسيقي، كريس بتلر، كان قد اشترى املنزل عام 

295 ألف دوالر

لإليجار.. منزل آكل حلوم البشر

سوداني يكرس حياته ملعاجلة الفئران 

والثعابني

طبيب  أعلن  بالسودان،  نوعها  من  سابقة  في   
نوع  خاصة  الفئران،  تعالج  عيادته  أن  بيطري 
غير  أمر  وهو  الثعابني،  إلى  باإلضافة  الهامستر 
مألوف في مجتمع يحب تربية الكالب والقطط 
علم  في  اختصاصي  هو  أبوسن  عباس  إجماال. 
احليوان ويقدم خالل عيادته أغذية وفحوصات، هذا 
إلى جانب إجراء عمليات جراحية لكل احليوانات، 

خاصة   الفئران والثعابني
وذكرت وسائل« اعالم سودانية » عن أبوسن قوله 
للحيوانات  جتميلية  جراحة  عمليات  إنهيجري 
خاصة  مالبس  يوفر  أنه  كما  الطرق،  وبأحدث 
للكالب والقطط.  وأضاف أبوسن أن عيادته تقدم 
وجبات وأدوية وقاية وفيتامينات لتقوية العضالت 
فحص  هناك  اخلدمات  ضمن  ومن  والعظام، 

للحمل في حال أراد صاحب احليوان ذلك

صورة 
وتعليق

أليس هو أحق باملالبس من هذه 
الُدميــة؟؟!!
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Animal Facts “Frogs”

•	 A	frog	is	an	amphibian.	They	lay	their	
eggs	 in	 water.	 The	 eggs	 hatch	 into	
a	tadpole	which	 lives	 in	water	until	 it	
metamorphoses	into	an	adult	frog.

•	 Tadpoles	 look	 more	 like	 fish	 than	
frogs,	they	have	long	finned	tails	and	
breathe	through	gills.

•	 An	 amphibian	 can	 live	 both	 on	 land	
and	in	water.

•	 Although	 frogs	 live	 on	 land	 their	
habitat	must	be	near	 swamps,	ponds	or	 in	a	damp	place.	This	 is	
because	they	will	die	if	their	skin	dries	out.

•	 Instead	of	drinking	water,	frogs	soak	it	into	their	body	through	their	
skin.

•	 Frogs	breathe	through	their	nostrils	while	also	absorbing	about	half	
the	air	they	need	through	their	skin.

•	 Frogs	use	their	sticky,	muscular	tongue	to	catch	and	swallow	food.	
Unlike	humans,	their	tongue	is	not	attached	to	the	back	of	its	mouth.	
Instead	it	is	attached	to	the	front,	enabling	the	frog	to	stick	its	tongue	
out	much	further.

•	 The	common	pond	frog	is	ready	to	breed	when	it	is	only	three	years	
old.

•	 Frogs	in	the	wild	face	many	dangers	and	are	lucky	to	survive	several	
years.	In	captivity	however,	frogs	can	live	for	much	longer.		

•	 Frogs	can	see	forwards,	sideways	and	upwards	all	at	the	same	time.	
They	never	close	their	eyes,	even	when	they	sleep.

•	 Remarkably,	frogs	actually	use	their	eyes	to	help	them	swallow	food.	
When	the	frog	blinks,	its	eyeballs	are	pushed	downwards	creating	a	
bulge	in	the	roof	of	its	mouth.	This	bulge	squeezes	the	food	inside	
the	frog’s	mouth	down	the	back	of	its	throat

Happy 
birthday  
Joseph 

Happy 
Birthday 

Joy

You	know,	I	really	should	go	back	and	read	
what	I	have	written	from	Lents	past	before	I	
dive	into	a	new	season,	because	it	is	always	
the	same...
I	don’t	get	Lent.
I	am	giving	up	coffee!
I	didn’t	discover	that	until	AFTER	I	had	writ-
ten	what	follows!
But,	yes,	it	is	Lent	again.	And,	yes,	this	year	
I	am	going	 to	“give	up”	coffee	once	again.	
I	put	“give	up”	 in	quotes	because	 just	now	
it	is	striking	me	as	kind	of...	odd.	Why	am	I	
“giving	up”	anything???
Because	I	grew	up	Catholic.	And	that	is	just	
what	you	did	during	Lent.	 I	always	wanted	
to	“give	up”	stuff	like	homework.	Or	broccoli.	
I	guess	that	wasn’t	the	idea!
But	 then,	 I	am	not	sure	 if	 I	ever	knew	 just	
what	the	idea	was.
I	guess	 it	 is	 just	what	you	do	for	Lent,	 like	
putting	up	Christmas	lights	for	Christmas.	It	
marks	the	season,	if	nothing	else.
But	more	of	that	later.
And	 I	 should	say	we	are	giving	up	coffee.	
Dani	 is	 joining	me	 again.	 This	 is	 going	 to	
be	 tough	 for	us,	because	sharing	 in	a	cup	
of	good,	fresh-brewed	coffee	each	morning	
has	become	a	big	part	of	our	life.
It	used	to	be	we	would	have	coffee	at	2:00	in	
the	morning	each	morning.	That	was	when	
Dani	was	working	in	radio,	and	had	to	be	in	
early.	Very	early.
It	was	actually	kind	of	nice.	I	would	brew	up	
a	pot	of	“home	blend”	coffee	-	mixing	two	or	
three	different	brands	of	dark	 roast	coffee;	
maybe	some	Starbucks,	maybe	some	Cari-
bou,	maybe	 some	Gavalia,	 or	 even	 store-
brand	“black”	coffee	(I	think	it	was	Louie	An-
derson	who	told	the	story	of	asking	his	mom	
to	get	some	Oreo	cookies	when	she	went	to	
the	store	and	she	came	home	with	a	bag	of	
“store-brand	black	cookies.”	Not	Oreo’s.	Not	
even	Hydrox	(remember	those?	Do	they	still	
make	 them?),	 but	 just	 some	 cheap	 store-
brand	black	cookies!	So	we	always	call	any	
off-brand	stuff	we	buy	“store-brand	black...”	
Which,	I	have	to	say,	is	usually	pretty	good!	
Okay,	back	to	the	main	topic,	in	progress...).
I	 mix	 a	 little	 of	 this,	 a	 little	 of	 that,	 and	 it	
makes	 the	 best	 coffee	 ever.	 Really!	 You	
should	 come	 over	 some	 time	 and	 have	
some!

We	would	 share	 a	 cup	 of	 delicious	 coffee	
with	just	the	right	“foil”	(a	good	compliment	
to	the	coffee).	For	me,	that	is	most	often	a	
blueberry	Poptart.
Then	 she	 would	 head	 off	 to	 work	 around	
3:00,	and	I	would	go	back	to	bed	for	a	cou-
ple	more	hours.
And	 then	 one	 day,	 totally	 out	 of	 the	 blue,	
Dani	quit	the	radio	business	after	almost	40	
years	and	took	a	regular	8:30-4:30	job.
Totally	messed	up	my	sleep	schedule!
Now	each	morning	we	share	our	delicious	
coffee	at	6:00,	pop	in	a	Poptart	or	two,	and	
play	 a	 few	 rounds	of	Ruzzle	 (an	addictive	
phone/tablet	game).
But	not	for	the	next	40	days!
Now	it	is	Earl	Grey	tea.
Totally	not	the	same!!!!
But	why????
What	is	it	we	are	trying	to	accomplish?
At	 first	 I	 have	 to	 admit	 I	 was	 looking	 for	
some	 sort	 of	 deep,	 spiritual	 experience.	
Even	though	I	am	not	sure	what	that	would	
be	exactly...
And	then...	
...imagine	if	one	morning	there	was	Jesus,	
sitting	 at	 our	 kitchen	 table,	 waiting	 for	 his	
cup	of	coffee.	“Here,	try	this,”	he	says	as	he	
pulls	out	a	bag	of	whole	bean	coffee	 from	
his	 robe	 (it	has	 the	best	package	design	 I	
have	ever	 seen!	You	can	almost	 taste	 the	
coffee	 just	 looking	at,	and	 it	gives	you	 the	
feeling	of	being	wrapped	 in	a	warm,	plush	
blanket...	and	that’s	just	the	label!).
Of	course,	it	is	the	best	cup	of	coffee	there	
could	ever	be!
But	then...	what	would	he	say?
“So,	what	are	you	guys	up	to?”	(would	Je-
sus	say	“you	guys”???).
“We	are	giving	up	coffee	for	Lent,”	I	say.
“That’s	quite	a	sacrifice!”	Jesus	says.
And	all	of	a	sudden	I	want	to	sort	of	slither	
under	 the	 table.	 But	 then	 he	 gives	 me	 a	
smile	and	a	wink	and	 I	know	everything	 is	
okay.
“No,	 seriously,”	 he	 says,	 “What	 do	 you	
hope	to	get	out	of	this	Lenten	experience	of	
yours?”	he	asks.
“Well...	you	know,	I	hope	to	have	some	sort	
of	deep,	spiritual	experience...”
“So	it’s	all	about	you	then?”
“Um...”
“How	about	 this,”	 Jesus	says,	 “How	about	
we	just	get	to	know	each	other	better.	Well,	
I	mean,	I	already	know	you	better	than	you	
know	yourself!	How	about	you	get	to	know	
me	better,	and	maybe	in	the	process	we	be-
come	 closer	 friends?	That	would	 be	 good	
for	you	-	and	good	for	me.	I	would	really	like	
that!”
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Our saviour, He came from nothing but 
a manger, yet had all of our lives in the 
palms of his hands. Not only came to 
save us from our sins, but to show us 
joy, how to love, how to forgive. He is 
the light, that came in a time filled with 
darkness, opened up our eyes and gave 
us purpose. He’s the King of the Jews 
here to give us the Good news, that He 
had come to redeem us of our dues. 
Said He is Emmanuel that God is with 
us, no matter what evil was trying to 
over power, that He is here no matter 
what time, every hour. He said to them 
He was the Son of God, they laughed in 
his face; called it blasphemy, but they 
didn’t know He was coming for you and 
me. He is our Shepard they turned him 
down, humiliated him, beat him, yet he 
would do it all again to save just one 
lamb. And just when they thought that 
they had defeated Him, He conquered 
death, came back and greeted them, 
greeted them with His love.

Saviour 
Mary Farag

Lent is Here: WHAT DO I DO NEXT?
Fr. Anthony Messeh
“Lent is here!  Lent is here!  What do I do now?  
Gotta get rid of all the meat in the house… gotta buy 
LOTS of veggie burgers instead… and tofu… and 
anything that tastes like plastic.  What do I do next?  
How much should I fast?  How much should I pray?  
How much should I read?  And WHAT should I read?  
SOMEONE TELL ME WHAT TO DO!!!!”
Today I’ll share what I am “doing” for Lent (even 
though I don’t like that expression and you’ll see 
why in a minute) and I’ll be answering your ques-
tions about anything Lent-related in today’s scope at 
12:30 pm EST.
So where am I headed this Lent?  Three thoughts.
1) It’s not about the FOOD
We say this all the time and I’ve written about this at 
length (like here and here and here), but it needs to be 
reiterated because it can never be said enough.  LENT 
IS NOT ABOUT THE FOOD.
When a father speaks to his nervous child before an 
exam, he usually says “your grade doesn’t matter; all 
that matters is that you try your best.”  But as soon as 
the child comes home with the graded paper, the first 
question he gets asked is “what grade did you get?  
What grade did you get?”
It doesn’t take long for kids to figure out what’s really 
important to dad.  If your first question after the exam 
is always “what grade did you get?  What grade did 
you get?”, your kid will figure it out pretty quickly 
that it’s the grade that you care most about.
In other words, you can tell your child that what mat-
ters is his effort, but your second question betrays 
your first one.
We do the same with fasting and Lent.  At the start 
of Lent, we are sure to say that Lent is not about the 
food.  “It’s not about the food; food is the least impor-
tant part of fasting” might be a common phrase you’d 
hear in most churches at the start of Lent.  But then 
the problem comes that throughout Lent, all we talk 
about is fasting.
“Are you fasting?  How much are you fasting?  What 
exactly are you eating?  Did you remember to get soy 
milk in your latte?  Did you order that bean burrito 
without cheese?  And make sure you never get the 

generic Oreos – they have whey in them!”
As the parent with the exam, our second set of ques-
tions betray our first.  We say Lent isn’t about fasting 
and the food, but then that’s all we talk about and hear 
about and think about: fasting and the food.
So let me say it one more time: LENT IS NOT 
ABOUT THE FOOD.  If you hear Lent and you au-
tomatically think of food, something isn’t right.  I’m 
not saying it’s your fault (this was probably beaten 
into your head over the course of many years), but I 
am saying that we gotta fix it.
2.  It is about RELATIONSHIPS
Did you know that the original idea behind fasting 
was that you would skip a meal and then give that 
food (or the money saved from it) to someone poor 
and in need?  Skipping a meal for the sake of skipping 
a meal was never the idea; the idea was to skip a meal 
for the sake of a brother/sister in need.
So with that in mind, I believe fasting needs to be 
focused around relationships, not food.  If we think 
of fasting as a commandment, then we may see it in 
a new light if we put into the context of Jesus’ words 
in Mark 12:
“The first of all the commandments is: ‘Hear, O 
Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you 
shall love the Lord your God with all your heart, with 
all your soul, with all your mind, and with all your 
strength.’ This is the first commandment. And the 
second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor 
as yourself.’ There is no other commandment greater 

than these.”  (Mark 12:29-31)
No other commandment greater than these, huh?  I 
guess that includes fasting.  If then my fasting for 
Lent is dietary only and not relational, something is 
off.
So here’s how I am going to apply that.  I am going 
to focus my fast on the #1 killer of all relationships 
in our day and age.  This killer will destroy your rela-
tionship with your friends, your family, yourself and 
most of all with your Father in heaven.  What is that 
relationship killer???
3.  My primary focus is to fast from NOISE
Yep, that’s right.  I am going to try to do a “noise fast” 
during this Lent.  What is noise?  Noise is what kills 
my ability to relate to God and relate to others in a 
deep and meaningful way.
–  Noise comes from the electronic gadgets I have all 
around me – my phone, my iPad, my TV, my laptop, 
etc.
–  Noise comes from all the superficial social events 
that I fill calendar with – the “hanging out” because 
I’m bored… the “let’s get together and gossip” ses-
sions… and of course the “come over and I’ll grab 
some drinks” shindigs.
–  Noise comes from constantly needing some type of 
stimulus around me at all times – whether it’s music 
or TV or video games or some type of social media.
NOISE KILLS RELATIONSHIPS.
So the goal of my Lent is to fast from the noise.  How?
–  more time in SILENCE – evaluating where I’m 
headed in my relationships, my ministry, my personal 
life, etc.
–  more time DREAMING – asking God to show me 
His dream for my family, my church, my community, 
etc.
–  more time READING – because when I’m reading, 
I am giving God a chance to speak to me in new and 
different ways.  (fyi, we’re reading this book together 
for Lent.  It’s $30 online vs $20 if you come to church 
this Sunday).
I want to spend more time in peace and quiet – why?  
Because that’s where I find You O Lord.
“Be still, and know that I am God.”  (Psalm 46:10)

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

Scars of the past… 

When she looked down at herself
She found all the scars of the past.
And knew that the hurt would last.
She touched her scars with pain 
While all the memories were crashing her brain.
She started crying and couldn’t help it 
The pain was too much not to overthink it.
So tight she hugged her pillow,
Trying to get rid of the heavy billow.
Waking up on the morning light, not knowing
 How she made it through another night.
Got dressed with a fake smile on her face.
As if all that drama has never taken place.

Nada Bakhoum
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	It	comes	as	no	surprise	to	say	that	we	
all	need	support	from	others,	especially	
during	tough	times.	Think	about	when	
you	are	having	a	bad	day:	sometimes 
all you need is someone to talk to, 
or someone who can empathize with 
how you are feeling.	At	 other	 times,	
when	you	are	feeling	down	about	your-
self,	simply	knowing	that	you	are	loved,	
that	 you	 have	 a	 home	 to	 go	 to,	 etc.	
makes	a	huge	difference	in	your	ability	
to	cope.
Researchers	 have	 now	 discovered	
a link between social support lev-
els, mental health, and coping with 
suicidal or harmful thoughts	 (read	
about	 it	 at	 the	University	 of	 Toronto’s	
‘news’	page).
Why	 is	 this	 important?	 What	 does	
this	add	 that	we	didn’t	already	know?	
Firstly,	 I	 think	 it	 is	 wonderful	 that	 we	
have	some	science	to	show	that	social 
support truly does make a big dif-
ference in our lives - and especially 
mental health. And	this	makes	sense.	
But	 it	also	has	 further	 implications	 for	
healthcare,	 treatment,	 family	 support,	
and	so	on.	Imagine	what	would	happen	
if	physicians	and	healthcare	providers	
spent	a	little	more	time	supporting	their	
patients	and	listening	to	them	express	
their	 feelings?	 What	 about	 programs	
where	 individuals	 suffering	 with	 sui-
cidal	tendencies	(or	any	mental	health	
struggle)	can	openly	talk	about	this	and	
feel	supported	by	others?
On	a	personal	 level,	we	can	see	how	
we	can	use	this	in	our	everyday	lives.	
Showing	and	offering	support	to	others	
will	 never	go	unappreciated.	Remem-
ber	that	when	someone	is	struggling	or	
having	a	tough	time,	they	don’t	neces-
sarily	need	advice.	What	they	DO	need	
is	someone	to	listen	to	them,	someone	
to	 understand	 that	 they	 are	 feeling	
negative	or	having	a	hard	time.	When 
we feel low, we need to express our 
emotions and have them validated 
by others.	
The	 result?	Perhaps	all	 our	 problems	
will	not	disappear.	Perhaps	we	will	still	
feel	 negative	 or	 sad	or	 overwhelmed.	
But,	we	WILL	feel	a	bit	better.	We	will	
feel	 that	 though	this	 is	 tough	now,	we	
have	others	around	us	to	help	us	cope	

-	or	at	least	to	offer	their	love	and	care	
to	 us.	 It is extremely empowering 
to feel that we are not alone in our 
struggles - that others are there for 
us, and that they care enough about 
us to show this.
In	the	end	of	the	day,	both	offering	sup-
port	 and	 receiving	 support	 are	 some	
of	the	best	feelings	in	he	world.	Giving	
support	to	others	helps	us	feel	that	we	
are	making	a	difference,	and	gives	us	a	
chance	to	truly	help	someone	in	need.	
Getting	support	helps	us	 feel	empow-
ered	and	safe,	and	gives	us	a	renewed	
sense	of	hope	that	things	will	get	bet-
ter.	It is truly amazing how much of a 
difference a simple smile, kind ges-
ture, soft word, loving touch, or joke 
can make.	 Let’s	 spread	 the	 love	and	
support	-	it	is	clear	that	it	can	have	big	
impacts	on	our	mental	health!

The Liberal Government tabled its 
budget last month.
Despite the Canadian economy chug-
ging along at its best growth rate in 
nearly three years, and a budget sur-
plus of $4.3 billion as of January 2016 
(thanks to our government’s fiscal pru-
dence), one would assume that Budget 
2016 would hold the line on tax in-
creases and go easy on deficit spend-
ing.
Not so.
Instead, Budget 2016 saddles our chil-
dren and grandchildren with a whop-
ping $100 Billion in debt - $30 Billion 
this year alone! 
In just three months, the Liberals took 
Canada from a $4 Billion surplus to a 
$30 Billion deficit. Literally overnight 
- Canadian families found themselves 
owing $3,000 more towards the na-
tional debt. And with no plan to bal-
ance the budget on the horizon, that 
number will only continue to grow.
Instead of delivering a budget of hope 
– the Liberals delivered a blow to the 
middle class and to entrepreneurs from 
coast to coast to coast.
As a member of the previous Conser-
vative Government, I was proud to 
help deliver over $6,000 in annual tax 
reductions for families, and to bring 
our tax burden down to its lowest level 
in over 50 years. It is sad to see how 
quickly and easily the current regime 
reversed those years of good fiscal 
management.
It is also distressing to see the Liberal’s 
disregard for the small business com-
munity and how quickly they broke 
their promise to reduce the small busi-
ness tax rate. 

Small businesses are the economic 
engines that drive our communities 
and our economy. They represent 
99 per cent of all businesses in the 
country and employ two thirds of all 
Canadians working in the private sec-
tor. They are also leading job creation 
efforts in our country. That is why our 
Conservative Government worked so 
hard to lower small business taxes, 
allowing entrepreneurs to reinvest 
in their businesses, as well as cut red 
tape, support business innovation, in-
crease access to financing and open up 
new markets abroad. 
Instead of supporting these job cre-
ators, Budget 2016 squeezes small 
business owners. Statistics Canada 
demonstrates that the average full-
time, self-employed person in Canada 
earns about $40,000 a year. This is not 
enough to qualify for the Liberals’ so-
called new middle-class tax plan but 
apparently enough to pay higher taxes. 
It is no wonder that a recent survey of 
the Canadian Federation of Indepen-
dent Business finds optimism in the 
economy at an all-time low among 
small business owners.

If the Liberal government’s “sunny 
ways” really just means higher taxes to-
day and tomorrow, then what is the plan 
to ensure Canada remains on the right 
track for jobs, growth and prosperity?  

Costas Menegakis is the former Par-
liamentary Secretary to the Minister of 
Citizenship and Immigration and small 
business owner. He resides in Rich-
mond Hill, Ontario and can be contact-
ed at costas@aorconservative.ca. 

Are “Sunny Ways” just higher taxes?  
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill
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