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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

/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 
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وعلي مدينة »سان جورج« السالم !
ابرام مقار

رأى و رؤى

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

لعصور الظالم... ص 11

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

العراق ... ص 10

بوزير  يلتقي  املصري  الدفاع  وزير 
الدفاع الكندي مبقر القوات املسلحة 

بالقاهرة ...ص 9

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

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

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

واملتاجر  املنازل  علي  الزينات  وضع  ومت   
إنتاج  شركة  وقامت  املدينة،  وشوارع 
صناعية  ثلوج  بإحضار  سينمائي 
لتناسب وقت اإلحتفال بالكريسماس، 
 45 من  أكثر  »إيفان«  الطفل  وتلقي 
أماكن  من  وهدية  وكارت  خطاب  الف 

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

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

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

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

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

الساعات القادمة للحضور 

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

والقبطي في الداخل واخلارج.

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

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

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

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

فبراير القادم.
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وزيرة الهجرة .. وغياب الدبلوما�صية  
 ابرام مقار

كم اأرب�أ بوزيرة الهجرة، ال�ضيدة »نبيلة مكرم عبد ال�ضهيد«، والتي ق�ضت 

22 ع�مً� ب�لعمل الدبلوم��ضي، اأن تختفي دبلوم��ضيته�، وتخرج علين� عرب 

برن�مج »حوار خ��ص« والذي يقدمه الإعالمي، »عمرو الك�ضكي«، علي 

قن�ة »TEN« امل�ضرية، لتحكي عن الطفلة »ك�رمي�ن« والتي اأودعته� اأمه� 

بدير للراهب�ت ب�إيط�لي�، والدور الذي ق�مت به الوزيرة يف اأخذ الطفلة من 

الدير بعد اأن ق�ضت به مدة اأربع �ضنوات، واإقن�عه� ب�أن تخلع »ال�ضليب« 

اأودعته� مل�ضيفة ب�ضركة  اأن  امل�ضلم، بعد  متهيدًا حلي�ته� اجلديدة مع جده� 

اإيل م�ضر، وم� حمله حديث الوزيرة، من �ضرد  م�ضر للطريان واأر�ضلته� 

لو  »م�ذا  اأقول  ولن  الأيط�يل!،  ب�ضديقه�  وعالقته�  الطفلة  لوالدة  اأ�ضرار 

ك�ن العك�ص؟ .. اأي م�ذا لو ك�نت الطفلة م�ضيحية الدي�نة وتركته� اأمه� 

يف تركي�، هل ك�نت الوزيرة �ضتفعل الأمر ذاته؟ ، هل ك�نت �ضتتحدث 

نتوقف  لن  ولكن  احلم��ص؟«،  بنف�ص  الديني  الرمز  ونزع  اأرج�عه�  عن 

كثريًا عند هذا الطرح، ف�أن� اأعتقد اأن الوزيرة ق�مت بدور م� ك�ن يجب اأن 

تقوم به ، وذكرت تف��ضيل م� ك�ن يجب اأن تذكره�، �ضواًء علي امل�ضتوي 

اأو علي م�ضتوي احلديث عن نزع   ، ف�رقت احلي�ة  اأم  ال�ضخ�ضي ك�أ�ضرار 

رمز ديني يف جمتمع ميوج ب�لط�ئفية. ف�لتع�مل مع تلك احل�لت له� اأجهزة 

�ضبيل  علي  بينهم..هذا  من  لي�ضت  الهجرة  وزارة  اأن  اأعتقد  اإدارات،  و 

اأي�ضً�،  الوزيرة  ف�أخط�أت  »التوقيت«،  �ضبيل  وعلي  والتف��ضيل،  الدور 

البع�ص  يعتربه�  قد  والتي  الواقعة،  تلك  ذكرت  مكرم«  »نبيلة  ف�ل�ضيدة 

ت�ضب يف �ض�لح مغ�زلة »الإ�ضالميني«، قبل �ض�ع�ت من زي�رته� اإيل كندا 

ملق�بلة م�ضريني ثورة الثالثني من يونيو، والذين خرجوا م�ضلمني و اأقب�ط 

م�  هذا  مغ�زلتهم.  يف  الوزيرة  واقعة  ت�ضب  التي  التي�رات  تلك  لإ�ضق�ط 

ك�ن يف م� �ضرحت به الوزيرة يف الق�هرة، ولكن حتي هن� يف كندا، اأعتقد 

بح�ضب   - الأوحد  و  الوحيد  الطلب  يكون  اأن  الالئق  من  يكن  مل  اأنه 

احلديث  »عدم  هو  اخل�رج،  يف  امل�ضريني  من  تطلبه  الذ   - الوزيرة  تعبري 

ب�ضلبية عن الوطن الأم«، وب�ضرف النظر عن �ضعف الت�أثري ال�ضلبي لهذا 

وب�ضرف  امل�ضرية،  الدولة  علي  الأمر 

الع�ضر  اأفك�ر  ُيعيد  اأنه مطلب  النظر عن 

ال�ضمويل واحلقبة الن��ضرية، اإل اأنه اأي�ضً� 

للمجتمع�ت  اإدراك  يحمل  ل  مطلب 

امل�ضريني،  لهوؤلء  اجلديدة  والثق�ف�ت 

وتر�ضخ  احلري�ت،  جدًا  حترتم  ثق�ف�ت 

ه�مة  كو�ضيلة  الذاتي«،  »النقد  ملبداأ 

الأهم  املطلب  يكون  اأن  اأمتني  لقد كنت  لالأف�ضل.  والو�ضول  للت�ضويب 

للوزيرة، هو دعم الإ�ضتثم�ر يف وطنن� الأم ، اأو نقل خربات الدول احلديثة 

اأو نقل من�هج املوؤ�ض�ض�ت التعليمية من دول  التي نعي�ص به� اإيل بالدن�، 

املهجر املتقدمة اإيل موؤ�ض�ض�تن� التعليمية يف م�ضر، حيث يعتقد الكثريين 

اأن م�ضر لن تعرف التقدم اإل بـ »التعليم«. علي اجل�نب الأخر، وحينم� 

والث�لث،  الث�ين  اجليل  مع  الوزارة  توا�ضل  عدم  من  احل�ضور  اأحد  اأنتقد 

اأخر  قيم يف الأق�ضر يف 
ُ
اأ اإيل م�راثون  الوزيرة هذا الأمر، واأ�ضتندت  نفت 

الع�م امل��ضي وح�ضره 200 �ض�ب من امل�ضريني يف اخل�رج. والوزيرة تعلم 

اأبعد  اأمر  اأبن�ء م�ضر يف اخل�رج من اجليل الث�ين والث�لث  اأن التوا�ضل مع 

من هذا بكثري.

اأعتقد اأنه اإن اأرادت الوزيرة الأف�ضل لبالدن�، فعليه� دور ه�م جدًا وهو اأن 

واإحرتام   ، الربازيل  يف  الإقت�ض�دي  النمو  جتربة  امل�ضرية  للحكومة  تنقل 

التنوع يف �ضيك�جو ، وحم�ية الأث�ر يف اإيط�لي�، ونه�ضة ال�ضي�حة يف دبي 

قبل  عدة  من��ضب  يف  ل�ضنوات  الوزيرة  به�  عملت  التي  املن�طق  وهي   ،

الوزارة. 

ل ننتقد الوزيرة والتي مل تتم ع�مه� الأول يف الوزارة، ولكن ونحن نقدر 

ولكن  اأخط�ئه�  نت�ضيد  ل  فيه،  تف�ضل  اأن  علين�  يعز  به  تقوم  الذي  الدور 

 ، والتقدم  اخلري  اإل  له�  نتمني  ل  التي  بالدن�  لجل  الن�ضح،  له�  نقدم 

ف�لوطن من وراء الق�ضد  

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مفاجأة ،، االحتاد االوربي يطرح فرض تأشيرات 
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»فرانسوا  الفرنسى  الرئيس  زيارة   اسفرت 
التقى  أيام   3 إستغرقت  والتي  ملصر  هوالند« 
عن  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  خاللها 
السالح  صفقات  من  عدد  علي  التوقيع 
الثنائية  العالقات  تعزيز  كذلك  واالستثمارات 
االهتمام  ذات  الدولية  والقضايا  البلدين،  بني 

املشترك.
وشهد  الرئيس عبد الفتاح السيسى وهوالند 
التعاون  لدعم  االتفاقيات  من  عدد  توقيع  قد 
املشترك بني مصر وفرنسا، باإلضافة إلى توقيع 
املصرية  احلكومة  بني  مشترك  تعاون  اتفاقية 
هامش  على  الفرنسية  سافران  وشركة 

»املنتدى االقتصادى املصرى- الفرنسى«.
 وتعتمد االتفاقية على قيام شركة سافران الفرنسية األصل عبر فرعها مبصر بتوريد وتركيب وتطوير منظومة منافذ الدخول 
املصرية وهى املنظومة األحدث على مستوى العالم والتى تضمن الكشف عن جوازات املسافرين عبر تقنية التعرف على بصمة 
العني والوجه واألصابع، ومن املنتظر تطبيق املنظومة اجلديدة فى 22 منفًذا بريًا وبحريًا وجويا على األقل مبختلف أنحاء اجلمهورية.

و شهدت الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي للقاهرة توقيع علي عدد كبيرة من االتفاقيات بلغ مجموع قيمتهم 2.6مليار دوالر.

صفقات سالح وإستثمارات في زيارة هوالند للقاهرة 
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 « تدعي  يونانية  محاورة  من  مقطع  مرة  ذات  قرأت 
ثياتيوس » جملة لن متحي من ذاكرتي كانت حوار علي 
لسان الفيلسوف اليوناني سقراط : أن ما تشعر به هو 
آالالم األمتالء ال الفراغ يا صديقي ...! نعم آالالم األمتالء 
ومن أين تأتي تلك االالم ...؟ وما هو مصدرها ....؟ وكيف 
ميكن أن يتحد اآللم باألمتالء ...؟ وكيف ميكن ان يكون 

طريقاً للخالص ؟
... اهو احللم والطموح  الرئيسي لذلك  ما هو العامل 
يفتقر  وواقع  مجتمع  داخل  دائماً  اإلنسان  يدفع  الذي 
جديد  هو  ما  لكل  التقُبل  مقومات  من  الكثير  إلي 
تلك  في  الهدف  عن  يبحث  من  ولكل  ومختلف 
 : غاندي  قال  حني  املألوف  عن  كلية  اخملتلفة  املنطقة 
كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم ..! ام تلك 
ضريبه يجب أن يتم دفعها مقدماً من أجل العبور إلي 
الواحده  الفرد  ملساحة  التغيير  ضفة  اآلخري  الضفه 
علي االقل و من الطبيعي ان يجد الظلم حليفه في 
معظم اخلطوات واألتهامات التي ال صلة لها بحقيقة 
وجوده فقط النه اليخضع وكما قال روبن شارما مدرب 
التنمية البشريه الكندي : ان لم يشك شخص واحد 
اسبوعياً انك مجنون فأنت لن حتدث تغيراً حقيقاً في 

العالم ...! 
شخص  هناك  ان  لنا  يذكر  لم  التاريخ  ان  اتصور 
او  معوقات  دون  او  بسالم  حياته  في  مير  ان  استطاع 
عن  عن  يبحث  كونه  جهه  او  نوعاً  اي  من  مضايقات 
الروتيني  واألكتشاف  النجاح  عن  اخملتلف  االخر  البعد 
بل كل من وضع عالمة في تاريخه الشخصي وضعه 
باآلآلم والكفاح واملثابره واالتهامات التي ال تنتهي من 
قبل اآلخرين لكونه جتاسر علي أخذ القرار ان ال يكون 

نسخة مكرره من ما هو محيط .
ان  من حيث  األمتالء  من  نوع  هي  ذاتها  حد  في  اآلآلم 
علي  اصراره  ذاد  كلما  الفرد  علي  الضغط  زاد  كلما 
احلياة واثبات قوة فكرته التي ال تختلف كثيرا عن االم 
باملشقة  العالم  هذا  إلي  وتخرجه  جنينها  تلد  التي 
واحللم  والدة  فالفكرة  املوت  حد  إلي  القريبة  واالوجاع 

والدة والتحدي والصبر واالصرار هي اآلآلم التي تصاحب 
خروجهما إلي الواقع احلي كي يروا النور او باالدق كي 
كثرة  من  أظلم  الذي  العالم  هذا  إلي  النور  يعطوا 

الطرق املهجورة والتي يخاف أحداً أن يطأها بوجوده .
طريق اخلالص ليس بعسير او بعيد طريق اخلالص يبدأ 
من الداخل من داخل اإلنسان من الروح أوالً التي نفخ 
ان  وأيضاً من خالل  اهلل كنسمة حياة وأشراق ووجود 
يؤمن اإلنسان بقدرته علي التجاوز املستمر لكل شيء 
وان طبيعة احلياة ديناميكه تسير بسرعة هائلة نحو 
السطحيه  كثرت  مهما  واملعني  والقيمة  املستقبل 
واشتدت وطأة احلرب .. ان احملبطات ما اكثرها والعوائق 
ما اشدها ولكن ما يجعل الرحلة غنية هي انه كيف 
تتغلب بأن متتلك القدره علي املثابره وكما قال احدهم 
تسمع  كنت  إذا  احلكمة  ضحكة  هزمية  كل  وراء  أن   :
تكسر  بصدمة  يبدأ  ميل  االلف  فمشوار   !.. جيداً 
اإلنسان كي تعيد هيكلة وجوده من جديد بأمكانيات 
أعلي وحتديات أقوي تؤهله حقاً كي يسير ال الف ميل 

فقط بل ماليني األميال ...
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اآه يا وجع احلنني 

 للحظه عدت من �سنني 

   لكلمه حلوه 

  حلد كان 

     بيغني غنوه

  حلب هدي

  �سلم وعدي

    جرحلي قلبي

   و�سابلي ورده 

   لطريق وما�سي 

      فيه اتقابلنا 

       وقلب قا�سي

     فرق ما بينا 

        لكل نا�سي 

  حتي اللي نا�سي 

   واللي راح ومعد�ش بينا 

   لكل حاره 

    اتقابلوا فيها

    اتنني حيارى

    يا ميت خ�ساره

   كان لقاهم 

   يف زمان حزين 

    اآه من احلنني .

شعر جورج عبد املسيح

اآه يا وجع احلنني  

مشوار األلف ميل يبدأ بصدمة ...!

ماجي ماجد الراهب

فيلم  في  املليجي  محمود  الرائع  الفنان  مشهد  كان 
الشخصية  عن  للغاية  املعبرة  املشاهد  من  األرض 
املصرية، وارتباطها باألرض. فاألرض في الثقافة العامة 
واملسألة  الشرف.  هو  والعرض  العرض،  هي  للمصري، 
البعض، ولكنها مسألة  يراها  هنا ليست ذكورية كما 

كرامة وعزة وتاريخ.
األيام  هذه  املستحقة  بالضجة  يذكرنا  املشهد  هذا 
حول التصريحات غير احلكيمة لنقل السيادة املصرية، 
وصنافير  تيران  جزيرتي  أن  بدعوى  سعود،  أل  لعائلة 
عند خليج العقبة هي جزر سعودية، وليست مصرية. 
املسؤولة  وغير  احلكيمة  غير  التصريحات  هذه  كانت 
الشعرة التي جعلت املاليني من محبي ومؤيدي الرئيس 
السيسي، يرفضون إعالن توقيع اتفاقية ترسيم احلدود 
البحرية بني الدولة املصرية وعائلة آل سعود الوهابية، 
تنتقل السيادة املصرية علي اجلزيرتني  والتي مبقتضاها 

إلى أبناء آل سعود.
أنه بالفعل  يجب أن يدرك املواطن املصري عدة حقائق، 
هناك حوالي مليوني مصري يعملون في السعودية، وأن 
املال ليس مع مصر وحدها  السعودية تستخدم سالح 
كان  والتي  واإلسالمية،  العربية  الدول  كل  مع  ولكن 
آخرها دولة لبنان الشقيقة، التي رفضت ابتزازات عائلة 
للترفيه  واحة  لبنان مجرد  تعتبر  التي كانت  آل سعود، 
مع  محوريا  دورا  لعبت  لبنان  أن  متناسني  والتسلية، 
في  الثقافي  والثراء  العربية  القومية  دعم  في  سورية 
املنطقة، بسبب املوقف الداعم حلزب اهلل لوحدة سورية 
الساعية  سعود  آل  أبناء  مؤامرات  ضد  واستقرارها، 
للجماعات  مرتعا  وجعلها  األبية،  سورية  تفتيت  إلى 

الوهابية السنية املتشددة اإلرهابية.
أبناء آل سعود، قام حكمهم علي اغتصاب السلطة من 
عائلة آل رشيد، وأقاموا عليها أشباه دولة، اعتمدت علي 
وجود األماكن املقدسة اإلسالمية في أراضيها. وأشاعوا 
علي  يسيطرون  الذين  واإلعالم،  املال  سالح  طريق  عن 
أبناء آل سعود  أن دولة  املال  العديد من عناصره، بفعل 
املقدسة  األماكن  وجود  بسبب  اجلنة،  إلى  الطريق  هي 

بها.
في  ومنبوذة  مكروهة  دولة  يعرف،  ال  ملن  السعودية 
األوساط اخلليجية وليست العربية فقط علي املستوى 
بقدر  يتمتعون  ومن  املتعلمني  أوساط  بني  الشعبي، 
من املعرفة والدراية. فعائلة آل سعود يدركون جيدا أن 
التي  منطقة احلجاز واإلحساء لم تكن تتبع قبيلتهم، 
إلى  أصولها  األوروبيني  والباحثني  املؤرخني  بعض  يرجع 
يهود اجلزيرة العربية. هذه العائلة استطاعت اغتصاب 
يشعر  ما  وهو  اخلليجية،  الدولة  من  عديدة  أراضي 
شعوب هذه الدول بالكراهية جتاه السعودية وشعبها، 
اخلليج  شعوب  بقية  علي  أجوف  بتعالي  يتعامل  الذي 

واملنطقة.
دول  بني  احلساسة  امللفات  من  احلدود  ملف  ويعتبر 
سبل  بكل  يتمتع  اخلليج  املواطن  بأن  علما  اخلليج، 
الرفاهية االقتصادية واالجتماعية في مجتمعه، لكنه 
ال يستطيع أن يشكل أي وسيلة ضغط علي احلكومة. 
فحسبما نقول في املثل الشعبي )الكالم في السياسة 
احلكومة  قرارات  وبالتالي  والوافد(،  املواطن  علي  ممنوع 
االجتماعية  الرفاهية  نظرية  وفق  للنقد،  قابلة  غير 
للعائالت  السياسة  شؤون  ترك  مقابل  واالقتصادية 
من  اخلليج  دول  بني  احلدود  مللف  املرارة  تبرز  هنا  املالكة. 

ناحية ودولة أبناء آل سعود الوهابية من ناحية ثانية. 
من يفتح ملف احلدود بني دول اخلليج، فإنه يفتح نافذة 
تغتصب  السعودية  ألن  عقباها،  حتمد  ال  جهنم  علي 
دولة  وأنه  خاصة  حق،  وجه  دون  األراضي  من  الكثير 
مما  العشرين،  القرن  من  الثالثينيات  في  الوالدة  حديثة 
اليابان ودول أخرى أكبر عمرا  أن هنا معمرين في  يعني 
من دولة أبناء آل سعود. ويعمل أعضاء العائالت املالكة 
عن  بعيدا  الشائكة  امللفات  هذه  إدارة  علي  اخلليج  في 
شعوبها. والسعودية لوحدها لديها أكثر من 20اتفاقية 
العدد  هذا  كل  يستطع  ولم  اجلوار،  وعالقات  للحدود 
الكبير من اتفاقيات احلدود أن يحل هذه املشكلة احملورية. 
كانت  ألنها  املشكلة،  هذه  من  جزءا  بريطانيا  وتتحمل 

التنازع عن األقاليم للسعودية،  أو  املفاوضات  طرفا في 
باعتبار بريطانيا كانت املستعمر الرئيسي لدول اخلليج 

وعائالتها القبلية حتي سبعينيات القرن العشرين.
أكبر  من  واإلمارات  السعودية  بني  احلدود  مشكلة  تعد 
البرميي،  واحة تسمي  وأطولها، حول  احلدودية  املشاكل 
أبوظبي تعتبر 6 قريي فيها إماراتية و3 قري عمانية، في 
ابوظبي  ووكلت  باغتصابها.  قاموا  سعود  آل  أبناء  حني 
وسلطنة عمان بريطانيا للتفاوض مع السعودية عامي 
1951- 1952، والتي مبقتضاها اغتصبت السعودية كل 
السعودية  بالرواية  يذكرنا  التوقيت  وذلك  الواحة.  قرى 
والتصريحات غير الرشيدة للحكومة املصرية بأنه ذات 
حماية  مصر  من  السعودية  فيه  طلبت  الذي  التوقيت 

اجلزيرتني!!
إعالن  عن  اإلمارات  بدولة  السعودية  اعتراف  ورغم 
االعتراف  أن هذا  إال  السبعينيات،  بداية  استقاللها في 
بتنازل  فيصل  وامللك  زايد  الشيخ  اعتراف  مقابل  كان 
عن  اإلمارات  تنازل  مقابل  البرميي،  واحة  عن  السعودية 

مثلث كبير غرب أبوظبي للسعودية.
ولم تكن بريطانيا التي تنوب عن الدول اخلليجية اخلمس 
جادة في مفاوضات احلدود مع السعودية، وهو ما شجع 
هذا  في  اخلليجية.  األراضي  اغتصاب  علي  السعودية 
عام  ملكيا  مرسوما  عبدالعزيز  امللك  أصدر  السياق، 
متتد  البحر  في  االقليمية  السعودية  حدود  بأن    ،1945
السعودية  بني  املسافة  أن  حني  في   ، كيلوا   12 حلدود 

والبحرين 15 كيلو مترا!!
التي  لبنة  جزيرتي  جزيرتي  املسابقة  هذه  في  ويوجد 
تسيطر عليها السعودية، وجزيرة أبو سعفه، واجلزيرتان 
غنيتان بالبترول، مقابل تنازل البحرين عن سيادتها علي 
ضغوطا  السعودية  ومتارس  للسعودية.  الثانية  اجلزيرة 
كبيرة علي قطر والبحرين بشأن خالفهما حول السيادة 

علي جزر حوار ومدينة الزبارة وجزيرة حدجنان.
كما قامت السعودية بتعيني احلدود مع قطر، من جانب 
تكاسل  بسبب  و1949   1935 عامي  الرياض  هو  واحد 
التفاوض  في  اخلمسة  اخلليجية  الدول  ممثل  بريطانيا 
غنية  مناطق  علي  اآلخيرة  وسيطرت  السعودية،  مع 
بالثروات البترولية والغاز، ومنها منطقة خوفوس، كما 
املنظم  السعودية  مع   1965 اتفاق  من  قطر  انسحبت 
ما  وهو  القطرية،  األقاليم  علي  السعودية  للهيمة 
يفسر احملاوالت اخلفية للعائلة املالكة في قطر إحلاق أى 

ضرر بعائلة آل سعود، املغتصبة لألراضي اخلليجية. 
وتفاقهم التوتر بني السعودية واإلمارات بسبب التعاون 
القطري  الطبيعي  الغاز  لنقل  واإلمارات  قطر  بني 
ملك  أنها  السعودية  ادعت  أراضي  طريق  عن  لإلمارات 
لها، التوتر أدى إلى حوادث بحرية على األقل بني العربية 
والسعودية واإلمارات. في أعقاب ذلك أقامت اإلمارات في 

2009 مجلسا لشؤون احلدود.
عندما  والسعودية،  الكويت  بني  احلدود  مشكلة  وبدأت 
قرر الشيخ سالم بن مبارك الصباح في القرن املاضي، 
امللك  ولكن  والكويت،  اجلبيل  بني  قصرا  يبتني  أن 
عبدالعزيز طلب منه العدول عن ذلك بحكم أن املكان 
يتبع القطيف وبالتالي السعودية!! وأرسلت السعودية 
بريطانيا.  من  بدعم  املنطقة  علي  للسيطرة  جيشا 
الكويت  مع  االقتصادية  العالقات  السعودية  وقطعت 
الكويت  ساسة  سياسة  ولكن  الفترة،  تلك  خالل 
يبادرون  جعلتهم  اجلوار،  حسن  عالقات  علي  القائمة 
بإرسال وفود إلى الرياض للتفاوض مع امللك عبدالعزيز، 

وعودة العالقات االقتصادية.
واغتصابها  آل سعود،  لعائلة  االستعماري  التاريخ  هذا 
التاريخي لألراضي، يؤكد حق الشعب املصري في الدفاع 
خيرة  وأرواح  الدماء  أجلها  من  بذلها  التي  أراضيه،  عن 
إسرائيل  ضد  عديدة  حروب  عبر  والشهداء،  الرجال 
كان  الذي  الوقت  في  كله،  والغرب  وفرنسا  وبريطانيا 
منازلهم  في  يجلسون  السعودية  ورجال  شباب  فيها 
مهما  أوامرهم.  تنفذن  الفلبينيات  واخلادمات  املكيفة 
فعلت عائلة آل سعود، يجب أن تدرك أن الشعب املصري، 
األرض له هي شرف وكرامة وعرض، ولذا فجزيرتي تيران 

وصنافير مصرية خالصة.

ال�سعودية دولة 
ا�ستعمارية ومكروهة

مونتريال – عبد املسيح يوسف

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

السبي  يستنكرون  هل   ، واملشرك  املرتد  قتل  يرفضون  هل 
والتنكيل باألقليات، هل يرفضون ذبح األسرى؟

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

عمرهم الطويل.
الشبه  اوجه  من  العديد  تناولت   ، السابقتني  احللقتني  في 
واحلريات  واجلهاد  اخلالفة  مشروع  هي  وداعش،  اإلخوان  بني 
. واكمل في هذه احللقة نستكمل باقي اوجه  والدميقراطية 
واملرأة  الدينية  واألقليات  املسيحيني  مع  العالقة  في  الشبه 

والفنون. 
ما هي اوجه التشابه بني اإلخوان وبني داعش؟ 

-6 املوقف من املسيحيني : 
يتم  يرفض  ومن   ، اجلزية  املسيحيني  على  تفرض  داعش   *

تهجيره أو قتله.  
مصطفي  األسبق  مرشدهم  لسان  على  اعلنوا  اإلخوان   *
فى  مشكوك  ألنه  اجليش  املسيحيني  دخول  رفض  مشهور 
والئهم للوطن  وعليهم أن يدفعوا اجلزية. وقال املرشد األسبق 
لإلخوان محمد مهدي عاكف ايضاً أنه يرحب بأن يحكم مصر 
 ( أن يحكمها مسيحي مصري.   ويرفض  مسلم من ماليزيا 

 ) 18
* يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية على غير املسلمني ، ما عدا 
األحوال الشخصية ، أي الزواج والطالق مثال. ويرفض اإلخوان 
بناء الكنائس واملوجودال يتم ترميمه لو تهدم واألصل أال توجد 

كنائس في دار اإلسالم . ) 19 (      
 األقليات الدينية : 

 ( اإلبراهيمية  األديان  بغير  يؤمن  من  و  املرتد  تقتل  داعش   *
اإلسالم واملسيحية واليهودية ( ، فإما أن يعتنق اإلسالم أو يتم 
قتله، مثلما حدث مع اليزيدين ، فقد مت قتل الرجال والنساء 

واألطفال سبايا.   
* اإلخوان يبيحون قتل املرتد استناداً الى احلديث النبوي “ من 
الديانات  املواطنني من غير اصحاب  أما   .  “ دينه فاقتلوه  بدل 
القرآنية  اإلبراهيمية فال يتحدثون عنهم، وال يرفضون اآليات 
يُن  التي جتيز قتلهم “ وََقاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفْتَنٌة وَيَُكوَن الدِّ
امِلنَِي “ ) 20 ( أو احلديث  ِ َفإِِن انَْتَهْوا َفاَل ُعْدوَاَن إاِلَّ َعلَى الظَّ

هلِلَّ
النبوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهما عن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم : )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال 
اهلل، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها” 

  ) 21 ( .
املوقف من املرأة :  

الزوج  ومتعة  واألوالد  البيت  مكانها  املرأة  بأن  تؤمن  داعش   *
وبضرورة ارتدائها النقاب وال حقوق لها في دولة اخلالفة.  

مصدر  هي   . له  حقوق  ال  تابع  مجرد  املرأة  أن  يرون  اإلخوان   *
اإلغواء الشيطاني للرجل ، مصيرها غالباً هو جهنم . تبرجها 
من عمل اعداء اإلسالم .  ومن األعمال اخملزية التي تؤدي الى 
املروق من اإلسالم *) 22 ( . حجابها وختانها  فرض ديني . البيت 
هو مستقرها وعملها استثناء نادر وبشروط شرعية قاسية. 
ممنوع  تقلدها أي مناصب ، قال رسول اهلل “ لن يفلح قوم ولوا 
امرهم امرأة “* ) 23 (. من حق زوجها أن يتزوج اربعة نساء وأن 

مينعها من زيارة اهلها.  ) 24( 

املوقف من الفنون : 
* مما ظهر من فيديوهات داعش والتقارير الصحفية عن احلياة 

في دولتهم ، فال مكان ألي نوع من انواع 
الفنون من غناء ورقص ومسرح وسينما 
وغيرها . ) تذكر حتطيم التماثيل واآلثار(  
الرجال  غناء  هو  الوحيد  به  املسموح 

للتحريض على اجلهاد . 
الفنون  أن  اجماالً  يؤمنون  اإلخوان   *
تدمير  بهدف  الغرب  من  مستوردة 
غناء  أن  و   )  25  ( واملسلمني.  اإلسالم 
املرأة حرام ألنه  املفاتن التي جتذب الرجل 
 .)  26  (  . غرائزه  وتثير  انتباهه،  وتشد 
مثل  للضرورة  إال  حرام  كله  والتصوير 
األوراق الرسمية . يرون التماثيل حرام ما 
دون  من  يعبدونها  ان  ممكن  املسلمني  ألن  األطفال،  لعب  عدا 
اهلل . يؤمنون بأن املسرح والسينما والدراما التليفزيونية حرام 
إال اذا مت تنفيذها وفقاً للضوابط الشرعية اإلسالمية . ) 27 ( 

اخلالصة : 
في اجلوهر ال فرق بني اإلخوان وكل اجلماعات اإلرهابية ومنها 
.  خالل عمر  الديني  واحد  ، األساس  الفروق طفيفة  داعش، 
اإلخوان الطويل لم يطوروا هذا األساس الديني حتي يتصالح 
مع القيم اإلنسانية  احلديثة. كل محاوالت التطوير القليلة مت 
مطارردتها رغم أنها تعدل قليالً هذا األساس، مثلما حدث مع 
بعض شبابهم، فقد مت طردهم وخرجوا حملاولة تأسيس حزب 
اخر . منهم ابو العال ماضي الذي كان يرفض قتل املرتد . ) 28 ( 
الذي كان يؤمن على  الفتوح  ابو  املنعم  عبد  ايضاً  من هؤالء 
سبيل املثال بحرية اإلحلاد . مت تهميشه و التخقيق معه اكثر 
من مره . في النهاية مت طرده ، رغم أنهم جميعاً ال يرفضون 
فيها  يحسنوا  ان  يحاولون  لكنهم   ، مثالً  اإلسالمية  الدولة 

قليالً . ) 29 ( 
ادوات  في   ، احلركة  في  واإلخوان  داعش  بني  األكبر  الفرق    
حتى  اإلسالمية.  اخلالفة  دولة  األسمي  الهدف  الى  الوصول 
واألحاديث  اآليات  أن نسمع منهم  نريد  ال  األخوان  ال يخدعنا 
من  الواضح  موقفهم  لكن   ، للتسامح  تدعو  التي  النبوية 

اآليات واألحاديث التي حترض وتدعو وتدافع عن اإلرهاب .    
لإلرهاب  الروحي  األب  اإلخواني  هو  من   : القادم   البحث  في 

في العالم ؟  
سعيد شعيب 

كاتب وباحث 
E-MAIL: saiedshoaaib@gmail.com

FACEBOOK: saied shoaaib
TIWITER: shoaaibsaied

http://saiedshoaaib.blogspot.ca
املصادر :

18 -   صحيفة الشروق - ملاذآ يرفض دعاة الدولة املدنية مبدأ 
املواطنة؟  

http://www.shorouknews.com/columns/view.
aspx?cdate=14032009&id=cce6ab94-1bf1-4902-a396-

2db42ca9f2af
19 –مجلة الدعوة  العدد 56 ديسمبر 1980

20 – مجلة الدعوة العدد 23 ابريل 1978
21 – مجلة الدعوة العدد 62 يونيو 1981 

22 – مجلة الدعوة العدد  43  ديسمبر 1979   
23  –مجلة الدعوة  العدد    58  فبراير   1981

24 – مجلة الدعوة العدد      20    يناير      1987 
25 -  مجلة الدعوة العدد  49  يونيو   1980

26 –مجلة الدعوة العدد   12  مايو  1977
27 –مجلة الدعوة العدد  49  يونيو   1980

28 -  حزب الوسط اجلديد
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B2%D 
8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8

%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http:// 29 - اإلخوان يغتالون عبد املنعم ابو الفتوح ثالث مرات

almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-
%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%
A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/767329-%D8

%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7
%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%

84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8
%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-3-

%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA

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

سعيد شعيب

كتابات ساخرة
سامح سمير

في  كالم  اسمع  عايز  مش  قال  الريس    l
املوضوع ده تاني، وعليه اقترح ان تتم مناقشة 
بلغة  عليه  عرضها  عند  البرملان  في  االتفاقية 

االشارة
l الناس املستاءة من بيان شفيق وبيقولوا 
واحد  مينفعش  و  العكرة  املية  في  بيصطاد 
احب  علينا،  وينظر  يعدل  يقعد  االمارات  في 
اخلرايط  فني  منني؟  ده  الكالم  جبتوا  اسالهم، 

اللي توضح ان شفيق في االمارات؟ 
لنادي  شرفي  رئيس  بقى  سلمان  امللك   l
زيارته، مش  في  أوالند  املفروض  يبقي  الزمالك، 

أقل من اننا منسكه املنتخب
l رانيا محمود ياسني بتقول أن اجلزر سعودية 
في  أستشهد  ياما  بابا  ده   ، رانيا  يا  أنت  حتي 

األفالم فدا الوطن
l يعني انت بذمتك ترضى ان بنتك أو أمك 
برنامجها  بتعرض  وهي  احلكومة  ع  يتفرجوا 

على البرملان؟
من موضوع حاليب  خالص  قلقان  مش   l
وشالتني ومتأكد أننا هنالقي خرايط تثبت أنهم 

سعوديتني
عضوية  أسقط  البرملان  ما  ساعة  من   l
وطلعت  عليه  ترف  نازلة  والبالغات  عكاشة 
له  ومطلعني  مرتضى  ضد  شرسة  حملة 

سيديهاته ده مطلعش برملان، ده طلع كمني
l  انترفيو الوزراء اجلدد

اللي  باملشكالت  دراية  عندك  الوزراء  رئيس 
بتواجهها الوزارة؟

الوزير : ايوة معاليك
رئيس الوزراء : درست ملفاتها كويس؟

املرشح : حافظها صم
على  القدرة  نفسك  في  شايف  الوزراء  رئيس 

حلها؟
الوزير باذن اهلل، معاليك

خمس  بعد  فني  نفسك  شايف  الوزرا  رئيس 
سنني؟

الوزير في االمارات، معاليك

و من اللطافة .. ما قتل !!
ايفت صموئيل 

كثيرا ما نُردِّد » لطيف » في وصف أحد األشخاص ، و 
الشك أن اللطافة سمة من الِسمات املؤهّلة لتفاعل 
إنساني ايجابي ...  أن تكون لطيفاً ، يعنى أنك إنسان 
دِمث اخلُلُق ، حّساس ملشاعر اآلخرين و احتياجاتهم ، 
جُتيد التعبير و االصغاء .... لكن هل للــ » اللطافة » 

تداعيات أو آثار جانبية ؟؟
أظّن هذا . فقد يدفعنا حرصنا على لطافتنا للوقوع 
آسرى في أيدى الغير ،  جلباً لرضائهم ، ِحرصاً على 
استبقائهم في حياتنا .. و يُكلِّفنا هذا معاناة كبت 
إزاء  غضب  و  قلق  من  يساورنا  عما  الصريح  التعبير 
 ، غضبنا  نكتم   .. أفعالهم  ردود  و  مواقفهم  بعض 
جهدا  نبذل   ، احتمالنا  طاقة  فوق  بالتزامات  نقبل 

ل وقت الغضب و االنفعال .  فائضا ملمارسة التعقُّ
اللطافة ال تتناقض مع االلتزام باملصداقية .. و النزعة 
للـ “ كمال “ شئ و “ وهم إمكانية إدراكه “ ، شئ آخر 
يُعّد شكالً  للكمال  ان سعينا  االعتبار  آخذين في   ...
من أشكال الوفاء ملعايير وضعها اآلخرون داخلنا من 
خالل عمليات التأثير فينا .. فما املرء ِمّنا سوى مجموع 
ديناميكي مؤّلف من كل “ ما “ و  “ من “ المَس حياته ، 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالسلب أو بااليجاب 
التصرُّف بطريقة   ، . و قد يسيطر على وعينا أحياناً 
جتعل اآلخرين يُحبُّونا أكثر ، فال يُفرِّطوا فينا .. و كأننا 
استبدلنا  السعي لتقبُّل كل منا لـ “ ذاته “ ، بالسعي 

لتقبُّل اآلخرون له . 
وَهم امكانية ادراك الكمال ليس إال محاولة عقيمة 
لبلوغ املستحيل ، يكلفنا كثير من الوقت و اجلهد و 
املعاناة النفسية .. على اجلانب اآلخر ، يُقّسي قلوبنا 
نفس  ينتهجوا  ال  ألنهم   ، اآلخرين  على  احلكم  في 
النهج ، و ال يعاملوننا باملثل .. نحاول السيطرة على 
مساراتهم ، بقدر ال يقل عن حتكمهم في مساراتنا 
ر بالكثيٍر  عبر اعراف و معايير لم نتفق عليها و ال نُقِّ
لواّميني   ، حلظة  فى  يجعلنا  قد  الذي  للحد   ، منها 
ألنفسنا ، نشعر باالستياء مما نفعل و من أولئك الذين 

من أجلهم نفعله .
في الطفولة ، طغت علينا سيكولوجية “ االعتمادية 
“ الكاملة على الغير ، في املراهقة ، كان الغالب علينا 
سيكولوجية “ االستقاللية “ شبه الكاملة عن الغير 
.. و ظّني أن معيار نُضجنا ال يحدده عمر زمني ، بقدر 
املتبادل  االعتماد   “ سيكولوجية  اعتمادنا  يحدده  ما 
االعتمادية  ننجح في استخدام كل من  أن  وقت   ..  “
طبقا   ، اآلخر  تقدير  و  الذات  تقدير   ، االستقاللية   /
التوازن  من  حلالة  يؤدي  مبا   .. املوقف  و  للمشهد 

االنفعالي  و السالم الداخلي .
مبا  االلتزام  من  أنفسنا  نُحّرر  ألن  قائمة  الدعوة  لذا 
أن   ، توجهاتنا  عن  اختلف  متى  منا  اآلخرون  يتوقعه 
، أن نخبر اآلخرين بشعورنا  نقول “ ال “ عند الضرورة 
بطريقة  غضبنا  عن  نُعبِّر  أن   ، مواقفهم  و  جتاههم 
استمرارية  و  عالقاتنا  صون  تضمن  و  منه  تداوينا 
عندما  باحلقيقة  أصدقائنا  نخبر  أن   ، حيويتها 
ل عبء محاولة  يخذلوننا ، أن نهتم باآلخرين دون حتمُّ
أهليتها   و  قيمتها  ألنفسنا  ر  نُقدِّ أن   ، حياتهم  ادراة 

ل . إلدارة حياتنا بشكل ُمستقِّ
لن نكون كاملني ، و لن نسلم من أحجار الطريق ، لكن 
، سنكون أكثر معرفة بأنفسنا ، أكثر احتراماً و تقديراً 
، أكثر  ، أكثر فعالية في عالقاتنا  لها و صدقا معها 
احتراماً لكينونة اآلخرين و مساحاتهم الشخصية .. 

و سنظل لُطفاء .
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We Work for you NOT the lenders
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First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
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Investment properties
Good or Bad Credit 
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License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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 
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Mortgage Agent
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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 
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على  الزيادة  فى  العقارات  سوق  إستمر  إذا 

جذب  عامل  هذا  فسيكون  النحو,  هذا 

للمستثمرين.

رقماً  الكندية  املنازل  مبيعات  سوق  حقق 

قياسياً خالل شهر مارس 2016, ويرجع ذلك 

الساخنة.  االسواق  من  العديد  وجود  الى 

وأهم  الكندية  لالسواق  سريعة  حملة  إليكم 

املدن التى حققت إرتفاع فى أألسعار:

British Columbia

 Fraser Valley – the average home price

increased 29% year-over-year in March

Chilliwack: +20.3%

Greater Vancouver: +22.6%

Powell River: +14.9%

Vancouver Islan: +14.5%

 Alberta 

أثر  البترول  أسعار  هبوط  إستمرار  لألسف 

تأثيراً سلبياً على أسعار العقارات. 

)South Central Alberta )-25.7% 

)Lloydminster )-21%

 )Fort McMurray )-20.2%

أن  املستثمرين  بعض  يرى  قد  ذلك  مع  و   

إنه فرصة  حتى  القاع  الى  وصل  قد  السوق 

جيدة لإلستثمار العقاري.

 Saskatchewan

Some modest gains were made in cer-

سوق  tain Saskatchewan marketsشهد 

Saskatchewan إرتفاع طفيف: 

.Moose Jay 19.5%

Swift Current +14.6%

Battlefords +5.4%

Manitoba

Thompson and Winnipeg +2.3%

 Ontario 

Niagara Falls/Fort Erie: +30.7%

Kawartha Lakes )Lindsay( +22.6%

Oakville-Milton +22.3%

York Region: 18.2%

 New Brunswick

Norther New Brunswick +12.2%

Moncton +9.7%

 Nova Scotia 

Yarmouth +20.1%

Cape Breton +8.1%

South Shore +5.7%

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي 

soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب 

عليها تباعا.

مدحت سابا

Real Estate Broker 
Da Rosa, Justin. ”Sizzling Markets on In-

 vestors’ Radar.“ Canadian Real Estate
.Magazine. 18 Apr. 2016. Web. 18 Apr. 2016

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

أدى ارتفاع أسعار العقارات بشكل حاد في وسط تورنتو الى ازدياد كبير في الطلب على االيجار هناك. حيت ان الكثيرين من الشباب الذين يدخلون 

لسوق العمل ألول مرة،  مرتباتهم ال تؤهلهم للحصول على قرض عقارى لشراء عقار سكنى هناك فيلجأون الى االيجار. هذا باإلضافة الى تزايد 

فرص العمل في قلب تورنتو نظرا للنمو امللحوظ في القطاع التجارى خصوصا في مجال التصدير  وشركات اخلدمات وقطاع السياحة خاصة 

بعد نزول سعر الدوالر الكندى. وتقدر الزيادة في قيمه اإليجارات لهذا العام 6.8% مبتوسط 1891 دوالرا شهربا للشقة بينما ارتف عدد الوحدات 

التي مت تاجيرها ب 25% مقارنة بالعام املاضى ووصل الى 6163 وحدة سكنية. وهذا يعطى مؤشرات جيدة جلدوى االستثمار في الوحدات السكنية 

في قلب تورنتو.
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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.

بشرى للمستثمرين في وسط تورنتو
ارتفاع ايجار العقارات %6.8
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اختبار جيني يوفر على مري�ضات 

�ضرطان الثدي العالج الكيميائي

طور باحثون بلجيكيون اختبارا جينيا جديدا ميكن أن يوفر 
التجربة  خوض  الثدي  سرطان  مريضات  من  اآلالف  على 
التي  احلاالت  معرفة  خالل  من  الكيميائي  للعالج  املؤملة 
إجراء  بعد  اخليار  لهذا  اللجوء  فيها  الضروري  من  يكون  ال 

جراحة إلزالة الورم.
اجلمعية  في  بحثهم  نتائج  قدموا  الذين  الباحثون،  وقال 
األمريكية لبحوث السرطان في نيو اورليانز، انه من خالل 
حتليل التكوين اجليني للورم، ميكن التنبؤ بدقة بفرص عودة 

السرطان مرة أخرى بعد اجلراحة من عدمه.
وميكن لالختبار املذكور، الذي يسمى Mammaprint، أن يوفر على %14 من مريضات سرطان الثدي اخلضوع 

إلى العالج الكيميائي بعد إجراء جراحة إلزالة الورم السرطاني.
لبعض  ضروري  غير  الكيميائي  العالج  أن  أدركوا  الباحثني  ان  البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 

املصابات باملرض، ألن التكوين اجليني لألورام اخلاصة بهن يعني أنه من غير املرجح عودة هذه األورام.
واجري الباحثون هذا االختبار اجليني على أكثر من 3 آالف مريضة، فعندما أزال اجلراحون الورم، قام الباحثون 
بتحليل عينة منه من خالل إجراء فحص دقيق لـ 70 جينا مختلفا ملعرفة احتماالت عودة السرطان من 
كيميائي،  لعالج  يحتجن  ال  املتطوعات  من  االختبار مجموعة  نتائج  على  بناء  الباحثون  وصنف  عدمه. 
واتضح بالفعل خالل السنوات اخلمس التي أعقبت ذلك أن %94 من الالتي مت حتديدهن في تلك اجملموعة 

لم يظهر لديهن املرض مرة أخرى.

تعريف على فوائد اال�ضتحمام باملياه الباردة

ان  ميكن  النصيحة  هذه  الباردة”!  باملياه  استحمي 
بسبب  أهمية  أي  تعطيها  ال  ولكنك  تسمعيها 
الباردة  باملياه  االستحمام  محاولة  ولكن  غرابتها. 
تستحق التضحية والعناء ملا حتمله من فوائد صحية 

للجسم.
واليك في ما يلي فوائد اإلستحمام باملياه الباردة:

حرق السعرات احلرارية
تساعد املياه الباردة في زيادة حرق الدهون والسعرات 
احلرارية من اجلسم وبالتالي ستحصلني على الرشاقة 
الكيلوغرامات  خسارتك  بسبب  عنها  تبحثني  التي 

الزائدة.
شَد الترهالت

حمام املياه الباردة يساعد في شَد ترهالت اجلسم مما يساعدك في احلصول على جسم مشدود ومثالي.
تنشيط الدورة الدموية

الى كافة أعضاء اجلسم بشكل  الدم  الدموية باجلسم وتساعد على ضخ  الدورة  الباردة تعزز من  املياه 
أفضل. كما أن هذا يساعد في إعطاء البشرة رونقاً مميزاً واحمرارًا رائعاً.

محاربة األمراض
رغم ان فكرة االستحمام باملياه الباردة توحي لك بأنك ستصابني بنزلة البرد اال ان احلقيقة عكس ذلك. 

احلمام باملياه الباردة يقوي جهاز املناعة ومينع اإلصابة باألمراض خصوصاً نزلة البرد.
احلصول على ساعات أكثر من النوم

جسمك.  في  املوجود  التوتر  كل  وتزيل  ملحوظ  بشكل  بعدها  من  تسترخني  جتعلك  الطريقة  هذه 
االستحمام باملياه الباردة يساعدك في احلصول على ساعات أفضل من النوم ويحارب األرق.

حماتك مع  امل�ضكالت  لتجنب  ن�ضائح   6
الصعب... النوع  ومن  اإلرضاء  صعبة  حماتك  كانت  إذا 
البسيطة  النصائح  بعض  إليِك  عزيزتي  تقلقي  ال 
ستجنبك املشاكل الدائمة مع حماتك وجتعل عالقتك 

بها طيبة!
-1    كوني صديقتها قدر املستطاع

حاولي مصادقتها وطلب رأيها في بعض أمورك. فكري 
في أن تصطحبيها في نزهة صباحية وحدكما للتسوق 

أو لتناول مشروب دافئ وغير ذلك.
-2    اصمتي أمام تعليقاتها الالذعة

ال تردي على كل عبارة خاصة لو كانت عبارة عابرة عرضية وليس حديًثا جادًا، وحتى في وسط احلديث اجلاد، 
كوني هادئة وردي بترتيب وأفكار منظمة.

-3    ال تتدخلي في شؤون العائلة
ال تتدخلي في شؤون أسرة زوجك التي ال تخصك طاملا لم يطلب أحدهم رأيك، خاصة في أمور اإلرث أو 

خالف األشقاء أو غير ذلك.
-4    اهتمي بها

اهتمي مبا حتبه وبهوايتها ومبناسبتها والهدايا التي تتمنى احلصول عليها، مبعنى آخر حتببي إليها.
-5    اهتمي بأخوات زوجك

أخت زوجك هي األقرب ألمها، وإن كانت مقربة منك فستدافع عنك وتقدم صورة جيدة لك عند أمها.
-6    ال تبعديه عن أهله

ال تبعدي زوجك عن أهله، بل ادعميه للبر بهم واالهتمام بهم وكوني ابنة لهم كما تودين من زوجك أن 
يكون ابًنا ألبويك.

فقط اأ�ضبوعني  يف  اأطول  رمو�ش  لـ  خطوات   7
رموش  على  احلصول  تريدين  هل   
أن رموشك قد  طويلة؟ هل الحظت 
أخذت في التساقط بصورة أكبر مما 

سبق؟
اتبعي النصائح اآلتية للحصول على 
صحة  على  وللحفاظ  أطول  رموش 

وجمال عينيك:
1. املاء البارد هو  األفضل!

اغسلي عينيك باملاء البارد يومياً، ألن 
املاء البارد يعمل على إنعاش العيون 
اإلحساس  من  يقلل  كما  والرموش، 

بااللتهاب أو االحمرار في العني.
2. الزيوت الطبيعية لتطويل الرموش

احرصي على استخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش، ومنها زيت اخلروع وزيت الكافور. 
ضعي كمية قليلة من زيت اخلروع أو زيت الكافور في راحة يدك لتدفئة الزيت، ثم اغمسي أصبعك في 

الزيت ودلكي رموشك، مع احلرص على عدم وصول الزيت إلى داخل العني لتجنب حدوث اإللتهابات.
3. النوم ضروري جدا!

يجب أن حتصلي على قدرٍ كافي من ساعات النوم يومياً )حوالي 8 ساعات( للحفاظ على نضارة عينيك 
ورموشك، وجتنبي أيضاً السهر لوقت متأخر في الليل حتى ال تبدو عينيك مجهدة في الصباح.

4. األغذية املفيدة للرموش
احرصي أيضاً على تناول األغذية املفيدة لنمو الرموش، وعلى رأسها  الفواكة واخلضروات الغنية بفيتامينات 

)أ(، و )ب( و )ج(، وكذلك زيت الزيتون وزيت اللوز، وزيت جوز الهند.
5. عادات سيئة تسقط الرموش

ابتعدي عن العادات السيئة التي تزيد من تساقط الرموش، ومنها كثرة حك العني باليد بقسوة، وكثرة 
التعرض للشمس خصوصاً في فصل الصيف، أو النوم بدون إزالة مكياج العني.

6. أدوات التجميل
زيادة تساقط الرموش،  أدوات جتميل منتهية الصالحية على عينيك؛ ألنها تعمل على  أبداً  ال تستعملي 

فضالً عن ضررها في اإلصابة باحمرار والتهاب العني.
-7 املاسكارا 

األسبوع  في  يومني  أو  ليوم  املاسكرا  وضع  عدم  األفضل  فمن  يومية،  بصورة  املاسكرا  وإذا كنت تضعني 
إلعطاء الفرصة للرموش الطبيعية كي تتنفس، وكذلك احرصي على اختيار قلم العيون بحرص بحيث 
يكون طرياً وليناً على العني عند استخدامه في حتديد العيون: ألن القلم اجلاف يجعل الرموش تتساقط وال 

تنمو بشكل طبيعي على املدى الطويل.
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سترتفع أسعار الكهرباء مرة أخري في أونتاريو 
سعر  وسيكون   ، الصيف  موسم  بداية  مع 
الكيلووات في الساعة في أوقات الذروة منذ 
الساعة احلادية عشرة صباحا حتي اخلامسة 
وأما   ، االسبوع  أيام  خالل  سنت   18 مساء 
الساعة  بني  ما  املتوسطة  للفترة  بالنسبة 
السابعة صباحا وحتي احلادية عشرة صباحا 
والفترة ما بني الساعة اخلامسة مساء حتي 
الكيلووات  سعر  فسيكون  مساء  السابعة 
اخلمول  فترة  وفي   ، سنت   13.5 الساعة  في 
الساعة  حتي  مساء  السابعة  الساعة  من 
االسبوع وعطلة  أيام  السابعة صباحا خالل 
الرسمية  العطالت  وأيام  االسبوع  نهاية 
 8.٧ الساعة  في  الكيلووات  سعر  فسيكون 
ان  أونتاريو  في  الطاقة  مجلس  ويقدر  سنتا 
تزيد فاتورة الكهرباء لالسرة املتوسطة 3.13 
في  الطاقة  مجلس  ويقوم  الشهر  في  دوالر 
وتعديل  الكهرباء  أسعار  مبراجعة  أونتاريو 
أول   في  مرة  السنة  في  مرتني  الذروة  فترات 

شهر مايو والثانية في أول شهر  أكتوبر .

سُيطبق قانون املوت الرحيم بعد أقراره علي 
فقط،  فيها  واملقيمني  الكنديني  املواطنني 
باستخدامه،  لكندا  للزائرين  يُسمح  ولن 
وقالت وزيرة العدل جوي ويلسون أن القانون 
املوت  الذي في مرحلة  البالغ  للفرد  يضمن 
إنهاء  يختار  أن  شديدة  االم  من  ويعاني 
شاهدت  انها  الصحة  وزيرة  وقالت  حياته. 
بعض الناس ميوتون بشكل مؤلم ومن املهم 
أحترام اخليارات التي يرضاها الكنديني بينما 
أن  الكندية  احلكومة  في  املسؤولني  قال 
القانون سيطبق فقط علي الفرد البالغ من 
عمر 18 عاما او أكبر والذي يعاني من مرض 
مرحلة  وفي  أعاقة  أو  للشفاء  قابل  غير 
ميكن  ال  القدرات  في  التدهور  من  متطورة 
الفرد  من  يُطلب  وسوف   ، منها  الشفاء 
الراغب في إنهاء حياته أن يوقع علي طلب 
املريض  كان  إذا  له  نائب  عنه  يوقع  او  بهذا 
شاهدين  ويوقع  الكتابة  علي  قادر  غير 
علي  يعرض  الذي  الطلب  علي  مستقلني 
أثنني من االطباء ليدلوا برأيهم فيه ، وتكون 
عشر  خمسة  مدتها  الزامية  فترة  هناك 
يوما إال إذا كان املوت او فقدان القدرة علي 
املوافقة وشيكة ، وقبل قرار احملكمة العليا 
منذ عام باملوافقة علي  أصدار قانون املوت 
املوت  الرحيم، كانت مساعدة مريض علي 

جرمية حتمل حكم بالسجن 14 عاما.

زيادة أسعار الكهرباء في أونتاريو 
مرة أخري في أول مايو

 قانون املوت الرحيم الذي 
علي وشك أقراره في 

كندا لن يسمح للزائرين 
بأستخدامه

ثانوية  ملدرسة  مديرة  قامت 
ساسكاتشوان  مقاطعة  في 
مادة  في  أبنتها  درجات  بتغيير 
من  لتمكنها  االجنليزية  اللغة 
االن  وهي  باجلامعة،  االلتحاق 
املدرسني  أحتاد  من  عقوبة  تواجه 
أدانها  الذي  ساسكاتشوان  في 
بسوء السلوك املهني وبتقدمي مال 
أبنتها  درجات  ليرفعوا  للمدرسني 
بسحب  املدرسني  أحتاد  وأوصي   ،
ستة  ملدة  التعليمية  رخصتها 
يدافع  الذي  احملامي  ولكن   ، أشهر 
عن  املديرة قال  أنها ليس لديها أية 

مخالفات مهنية طول فترة عملها وأن ستة أشهر فترة طويلة أكثر من الالزم ويجب أن تكون 
العقوبة أسبوعني فقط ، وأستشهد بهذا عن حالة سابقة قام فيها نائب مدير مدرسة بتغيير 
في عالمات طالب وتلقي فقط توبيخ لهذا ، وقد أستمعت جلنة االخالق في أحتاد املدرسني الي 
أنها  قاال  والذين   2014 عام  املديرة  أبنة  بتدريس  قاما  الذين  االجنليزية  اللغة  معلمي  من  أثنني 
عرضت دفع 500 دوالر لكل منهما مقابل تغيير درجات أبنتها ، وفي يناير عام 2015 بعثت مديرة 
املدرسة برسالة بعد أن غادرت منصبها تقول فيها أنها تقر بأن أبنتها كانت تعاني من حتقيق 
درجات عالية في اللغة االجنليزية والتي هي مطلوبة لدخول اجلامعة وقيل لها إذا كان هناك ما 
يثبت أن أبنتها حصلت علي 80% في اللغة االجنليزية في الثانوية فانها سوف ال حتتاج لدراسة 
سنة أضافية في هذه اللغة  قبل اجلامعة ، ولهذا فقد رأت ان تطلب من معلمي اللغة االجنليزية 
مساعدتها في ذلك ولم تكن تري خطأ في هذا ، وقد مت أتهام املديرة  وموظفة في أدارة املدرسة 
بتبديل عالمات أبنة املديرة في اللغة االجنليزية من 60% الي 80% في نظام الكمبيوتر في املدرسة 
، وسيتخذ قرار بشأن توقيع عقوبة علي املديرة في غضون 30 يوما  ولكن نفت السيدتان هذا 

حسب ماقالته متحدثة من جلنة املدرسني في ساسكاتشوان.

9
االحتاد االوربي يطرح فرض تأشيرات زيارة علي القادمني من كندا

 مديرة مدرسة تواجه عقوبة سحب رخصة التعليم منها 
بسبب سلوك غير مهني

القوانني  وصانعوا  االوربي  االحتاد  أعضاء  يعقد 
عمله  يجب  ما  في  للبحث  عاجلة  محادثات 
إزاء فرض كندا تأشيرات للزيارة علي املسافرين 
أصدرته  بيان  ففي  ورومانيا.  بلغاريا  من  اليها 
دعت  أبريل،   12 الثالثاء  يوم  االوربية  املفوضية 
املفوضية دول االحتاد االوربي للبحث في إتخاذ 
موقف قبل 12 يولية القادم، بشأن رفض كندا 
البلغاريني  للمواطنني  الزيارة  تاشيرات  رفع 
االحتاد  في  أعضاء  هم  والذين  والرومانيني 
االوربي  االحتاد  في  عضو   26 وطلب   ، االوربي 
يسافرون  الذين  االمريكيني  و  الكنديني  الزام 
رداً  للدخول  تأشيرات  علي  باحلصول  أوربا  الي 
واللجوء،  الهجرة  محامي  وقال   ، ذلك  علي 
»جويل ساندالرك«، أنه في حالة املوافقة علي 
تأشيرة  علي  باحلصول  الكنديني  بإلزام  قرار 
القرار  هذا  تنفيذ  فإن  االوربية  البالد  الي  دخوا 
سيأخذ من 4 الي 6 أشهر ويعني هذا أن خطط 
الكنديني لعطلة الصيف لن تتأثر ، وقال أيضا 
أن نسبة كبيرة من ألزائرين لكندا من البغاريني 
والرومانيني اليوافق لهم علي الدخول او البقاء 
هؤالء  أهلية  تُقيم  كندا  ألن  وهذا  كندا  في 
وزير  بأسم  متحدث  وقال  لكندا.  الدخول  قبل 

بني  توازن  أن  حتاول  كندا  حكومة  أن  الهجرة 
والسالم  االمن  وحماية  لها   بالزائرين  الترحب 
الكنديني  علي  ُفرض  وإذا   ، فيها  والصحة 
دولة   26 فإن  للزيارة  تأشيرات  علي  احلصول 
وأنه بعد وقوع هجمات   ، أوربية ستتأثر بذلك 
وأن  قلقون  الناس  فإن  بروكسل  في  أرهابية 
تأشيرات  أوربا ستتقلص وفرض  السياحة في 
الوضع أصعب  الكنديني سيجعل  دخول علي 
كندا  تعامل  أن  االوربي  االحتاد  ويتوقع   ، هناك 
الطريقة  بنفس  االوربيني  املواطنني  جميع 
لكندا  زيارة  لتاشيرات  يحتاجون  ال  اآلن  النهم 
التاشيرات في كندا ال تستند  ولكن سياسة 

علي مبدأ املعاملة باملثل .

حكومة أونتاريو تتراجع عن 
التغييرات املقترحة لدور احلضانة

املقترحة  التغييرات  عن  أونتاريو  حكومة  تراجعت 
احلضانة  ودور  االطفال  رعاية  لنظام  قدمتها  التي 
ستجعل  إنها  من  واالمهات  االباء  خشي  والتي 
أغلي،  وبتكلفة   ، أقل  ألطفالهم  املتاحة  االماكن 
ليز  املقاطعة  في  التعليم  وزيرة  أعلنت  وقد 
احلكومة  تراجع  عن  أبريل   13 االربعاء  يوم  صاندلز 
عن  سمعنا  »نحن  فقالت  االقتراحات  تطبيق  في 
الدائر وأريد أن أكون واضحة بأن االقتراحات  القلق 
سيتم  تغييرات  هناك  وأن  تطبق  لن  نُشرت  التي 
أخري  خيارات  هناك  أن  من  نتأكد  وسوف  وضعها 
أخري  نظرة  احلكومة  تلقي  وسوف   ، لالباء  بديلة 
علي النظام املقترح«، ومبوجب اللوائح احلالية لدور 
مجموعات  تالثة  فهناك  االطفال  ورعاية  احلضانة 
 18 حتي  أشهر  عدة  من  االولي  االطفال  ألعمار 
شهر واجملموعة الثانية من 18 شهرا حتي 30 شهر 
واجملموعة الثالثة من 30 شهر حتي ما قبل املدرسة 
اقتراح  التقسيمات كانت ستتغير مبوجب  وهذه   ،
املقاطعة الذي جعل اجملموعة االولي من عدة أشهر 
الي 12 شهر والثانية من 12 الي 24 شهر والثالثة 
أن  النقاد  وقال  املدرسة.  قبل  ما  الي  من 12 شهر 
هذه التقسيمات اجلديدة سوف تقلل عدد االماكن 
رعاية  تكلفة  وسترفع  احلضانة  دور  في  املتوفرة 
االطفال وأنتقدها موظفوا مدينة تورنتو وقالوا إن 
أماكن جديدة  لتوفير  املقاطعة  هذا يخالف هدف 
 ، الطفل  رعاية  تكاليف  وتقليل  احلضانة  دور  في 
ولهذا فكان قرار تراجع حكومة أونتاريو عن االقتراح 
بتغيير الفئات العمرية هو إنتصارا لالباء واالمهات 
لوكالة  جانيت  املستشارة  هذا  وقالت  واالطفال، 
سمعت  احلكومة  أن  وقالت  سي  بي  سي  أنباء 
وكان  خاطئ  كان  قرارها  الن  جيد  وهذا  الرسالة  
ميكن أن تخسر املقاطعة 2000 مكان إذا أستمرت 

احلكومة في قرارها اخلاطئ .

شباب من الشعوب األولي يطالبون 
بدعمهم أسوة بالالجئني

قال زعيم الشعوب االولي أن قادة االمة خائفون 
إيذاء  يحاولون  الذين  الصغير  الشباب  علي 
أنتحار  محاوالت  بالفعل  هناك  وأن  أنفسهم 
جماعية، فقد حاول 11 فرد قتل أنفسهم  في 
 2000 يضم  الذي  اجملتمع  هذا  في  واحدة  ليلة 
لتقييم  املستشفي  الي  هؤالء  أٌخذ  وقد  فرد. 
املدينة  في  الطوارئ  حالة  أعلنت  وقد  حالتهم 
العديد من  مبراقبة  ومالحظة  الشرطة  وقامت 
عشرة  والثالثة  السابعة  سن  بني  ما  الشباب 
والذين حتدثوا مع مستشاريني الصحة العقلية 
االستهزاء  إن  وقالوا  بألياس،  شعورهم  عن 
لهم  أنشطة  وجود  وعدم  ومعايرتهم  بهم 
التي  االسباب  بعض  هي  السكن  في  واالزدحام 
تقودهم لالنتحار، وسأل أحد الشباب وزير شؤون 
السكان االصليني كيف أن كندا ترحب بالالجئني 
كشعوب  هم  بينما   ، زراعها  لهم  وتفتح 
مثل  حالتها  مجتمعات  في  يعيشون  أصلية 
املرحلة  طالب  بعض  وقال   ، الثالث  العالم  دول 
أنهم  االبتدائية  والسادسة  واخلامسة  الرابعة 
يهتم  أحد  هناك  ليس  ألن  االنتحار  يريدون 
العمل  الي  بحاجة  نحن  االمة  زعيم  وقال  بهم 
وليس لالسعافات االولية واجلزئية، وأن املزيد من 
املساعدات في طريقها اليهم وتعمل الشرطة 
االحتياطية علي مدار الساعة للتأكد أن اجلميع 
للعمل  االفكار  املستشارين  ويتبادل  أمان  في 

علي مساعدة الشباب وتشجيعه.

كندا ستدفع 68 مليون دوالر أضافية للمعونة السورية بعد نقص التبرعات
سوف  كندا  حكومة  أن  أبريل   13 االربعاء  يوم  كلودبيبو«،  »ماري  الدولية  التنمية  وزيرة  أعلنت 
تضيف 68 مليون دوالر الي صندوق االغاثة حلاالت الطوارئ في سوريا وذلك بعد أن قلة التبرعات 
للصندوق عن الهدف املطلوب  وهو 100 مليون دوالر. وقالت الوزيرة أن صندوق االغاثة هذا الذي 
احملافظني  والذي شكلته حكومة  املالية  القيمة  بنفس  فيه  التبرعات  احلكومة مبضاهات  تقوم 
السابقة في سبتمبر املاضي كان من املفترض أن يغلق في نهاية عام 2015 ولكن مت متديد موعد 
أغالقه الي 29 فبراير أمالً في جمع املزيد من التبرعات والتي تضاعفت ثالثة مرات تقريب ووصلت 
من حوالي 12 مليون الي حوالي 32 مليون دوالر ولذا فسوف تقدم احلكومة مبلغ 68 مليون دوالر 
ليكون االجمالي 100 مليون دوالر وسوف تقدم 32 مليون دوالرمن هذه  االموال الي صندوق الطوارئ 
في االمم املتحدة  ملساعدة الطفولة في زيادة فرص التعليم وحماية االطفال في سوريا واالردن 
، وسيقدم 68 مليون دوالر من حكومة  التطعيمات لالطفال في سوريا  وتدعيم جهود أعطاء  
كندا الي املنظمات الكندية والدولية املشاركة علي أرض الواقع ، مبا فيهم برنامج املساعدات 
الطارئة في العراق وأيضا في املساعدة علي توفير املآوي واالغذية  والرعاية الصحية واملياه لالسر 
ان الكنديني يظهرون مرة  التنمية  ، وقالت وزيرة  املتضررة في الصراع في سوريا والعراق ولبنان 

أخري كرم ال يصدق ملساعدة ماليني الناس الذين ال يزالوا يحتاجون الي املساعدة في سوريا.
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كيري وظريف يبحثان تطبيق االتفاق النووي اإليراني
بحث وزير اخلارجية األمريكي جون كيري ونظيره اإليراني محمد جواد 
التاريخي الذي  النووي  الثالثاء سبل ضمان تطبيق االتفاق  ظريف يوم 
وقعته إيران العام املاضي مع القوى الدولية بالشكل الذي كان مرجوا 

منه في األصل.
»اتفقنا  بنيويورك  املتحدة  األمم  مقر  في  للصحفيني  كيري  وقال 
مت  التي  بالطريقة  النووي  االتفاق  يطبق  أن  لضمان  معا  العمل  على 
التخطيط لها متاما وأن حتصل كل األطراف على املكاسب التي يفترض 

هو  وأنه  اليوم«  بشأنه  حتدثنا  ما  لتأكيد  أخرى  مرة  »سنجتمع  وأضاف  االتفاق.«  مبوجب  عليها  حتصل  أن 
للمناخ  باريس  اتفاق  توقيع  يوم اجلمعة على هامش مراسم  نيويورك  املناقشات في  وظريف سيستأنفان 

باألمم املتحدة.
وقال ظريف إنهما بحثا سبل »ضمان حصولنا على الفوائد التي تستحقها إيران من تنفيذ االتفاق«. وأضاف 
الوزيرين أي تفاصيل  إلى أفعال. ولم يذكر أي من  أنه وكيري سيبحثان يوم اجلمعة سبل حتويل أفكارهما 

بشأن األفكار التي نوقشت.
كان مسؤولون أمريكيون قالوا يوم االثنني إن من املتوقع أن يبحث كيري مخاوف طهران بشأن الصعوبات 
مبوجب  عنها  األمريكية  العقوبات  بعض  رفع  برغم  العاملي  املالي  النظام  إلى  الدخول  في  تواجهها  التي 
االتفاق النووي. ودعت طهران الواليات املتحدة لعمل املزيد إلزالة العقبات أمام القطاع املصرفي حتى تشعر 

الشركات باالرتياح جتاه االستثمار في إيران دون مخاوف من عقوبات.

نافذة على �سحافة العامل 10

فاز ملياردير العقارات املثير للجدل دونالد ترامب الساعي للترشح 
عن احلزب اجلمهوري في االنتخابات الرئاسية االمريكية باالنتخابات 
االعالم  وسائل  تقديرات  حسب  نيويورك  واليته  في  التمهيدية 

االمريكية.
على  كاسحا  فوزا  حقق  ترامب  فإن  االعالم،  تقديرات  وحسب 

منافسيه.
ورغم ان نتائج التصويت لم تكتمل بعد، فإنه يبدو ان ترامب سيزيد 

من تقدمه على منافسيه تيد كروز وجزن كاسيش.
وتشير التقديرات الى ان ترامب فاز بـ 68,6 باملئة من االصوات فيما لم يفز كروز اال بـ 13,6 باملئة وكاسيش 

بـ 1٧,8 باملئة.
كما تشير التقديرات الى ان هيالري كلينتون - وهي عضوة مجلس الشيوخ السابقة عن والية نيويورك - 

متكنت من التغلب على منافسها في الترشح عن الدميقراطيني بيرني ساندرز.
املزمع  لالنتخابات  حزبيهما  بترشيح  بالفوز  وكلينتون  ترامب  موقفي  يعززان  أن  الفوزين  هذين  شأن  ومن 

اجراؤها في تشرين الثاني / نوفمبر املقبل.

  ترامب وكلينتون يفوزان باالنتخابات التمهيدية في نيويورك ويعززان حظوظهما 
بالترشح للرئاسة

املعارضة السورية تغادر جنيف وتدين قصف إدلب
في  شعبيني  سوقني  على  الثالثاء  جوي  قصف  في  األقل  على  قتيال   44 قط 
ادلب شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن املرصد السوري حلقوق اإلنسان، ويأتي هذا 
التصعيد بالتزامن مع بدء أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات الثالثاء مغادرة 
جنيف غداة إعالنها تعليق مشاركتها في املفاوضات غير املباشرة اجلارية في 
أطفال  ثالثة  بينهم   ،44 إلى  ارتفع  املدنيني  القتلى  »عدد  املرصد  وأفاد  جنيف. 
معرة  مدينة  باستهدافها  حربية  طائرات  نفذتهما  مجزرتني  جراء  األقل،  على 
لقوى  الوطني  االئتالف  وأدان  اجلنوبي.  إدلب  ريف  في  كفرنبل«  وبلدة  النعمان 
الثورة واملعارضة السورية “اجملزرتني” في إدلب. وقال إنهما تضافان إلى “سلسلة 

اجلرائم الرهيبة واخلروقات املستمرة التي ارتكبها نظام األسد منذ بداية الهدنة”.  واعتبر أن ما حصل ميثل 
“تصعيدا خطيرا كفعل إجرامي همجي جتاه متسك وفد الهيئة العليا املفاوض بحقوق الشعب السوري 
وتأجيل  مشاركتها  بتعليق  للمفاوضات  العليا  الهيئة  قرار  ومشروعية  “أحقية  ويؤكد  ثورته”،  وثوابت 
املشاورات”. وقد غادرت املعارضة السورية جنيف غداة إعالنها تعليق مشاركتها في احملادثات غير املباشرة 
مقتل  عن  وأسفر  السورية  إدلب  محافظة  استهدف  الذي  اجلوي  بالقصف  منددة  السوري،  النزاع  بشأن 

العشرات، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.

بني  جبهة  من  أكثر  في  املعارك  حدة  تشتد  فيما 
جهة  من  و«املقاومة«  اليمنية  احلكومة  القوات 
الهدنة  باتت  أخرى،  جهة  من  احلوثيني  ومقاتلي 
الهشة التي أعلنت هذا الشهر على وشك االنهيار، 
السالم  مباحثات  مبستقبل  يحيط  والغموض 

املؤجلة.
مسلحا   13 مقتل  عسكرية عن  مصادر  أفادت   
في  احلكومية،  القوات  جنود  من  خمسة  بينهم 
معارك عنيفة مع احلوثيني في محافظة مأرب شرق 
أبرزها  اشتباكات،  أخرى  جبهات  وشهدت  صنعاء. 
التي  صنعاء،  شرق  شمال  نهم  منطقة  جبهة 
خروقات  فيها  التي سجلت  املناطق  ابرز  من  كانت 
لوقف إطالق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف 
يتبادالن  الطرفان  يزال  وال  نيسان/ابريل،   11-10 ليل 

االتهامات باملسؤولية عن خرقه.
للحكومة  املوالي  اجليش  أركان  هيئة  رئيس  وقال 
تزال  ال  »الهدنة  إن  املقدشي  علي  محمد  اللواء 
لكن  السياسية،  قيادتنا  لتوجيهات  وفقا  صامدة 
يلتزموا  ولَم  بها  يلتزموا  لم  وحلفائهم  احلوثيني 
لوقف  املشكلة  اللجان  بني  املبرم  باالتفاق  أيضا 

إطالق النار«.
يسيطر  التي  »سبأ«  وكالة  نقلت  املقابل،  في 
عليها احلوثيون عن مصدر عسكري قوله إن طيران 
»العدوان« السعودي واصل التحليق فوق محافظات 

املتمردون  عليها  يسيطر  التي  صنعاء  أبرزها  عدة، 
منذ أيلول/سبتمبر 2014. وأضاف املصدر أن القوات 
مواقع  واستحدثت  »تعزيزات«  أرسلت  احلكومية 
جديدة، السيما في محافظة تعز )جنوب غرب(.وقال 
إلى  لليمن سعى  املتحدة  األمم  إن مبعوث  مندوبون 
عنها  ممثلني  بإرسال  اليمنية  احلوثي  جماعة  إقناع 
هدنة  أصبحت  فيما  الكويت  في  السالم  حملادثات 
أعلنت هذا الشهر على وشك االنهيار. وعلى صعيد 
التابع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  أعلن مكتب  آخر 
توفوا، فيما تضرر 49 ألف  لألمم املتحدة أن 24 مينياً 
التي  األمطار  وسيول  الفيضانات  بسبب  ساكن، 

هطلت خالل الفترة املاضية

 DW

تواصل املواجهات في اليمن والغموض يحيط مبستقبل احملادثات

28 قتيال ومئات اجلرحى في تفجير انتحاري تبنته طالبان في كابول

ُقتل 28 شخصا على األقل وأُصيب 329 آخرون في هجوم انتحاري قرب مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة 
األفغانية كابول، بحسب مسؤولني أفغان. ووقع الهجوم بعد أن فجر انتحاري سيارته ثم اقتحم مسلحون 
السلطات  وأن  انتهى  النار  إطالق  أن  أمنيون  األمن.وأكد مسؤولون  قوات  النار مع  إطالق  وتبادلوا  املنطقة 
»طهرت املنطقة«. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وذلك بعد أسبوع من إعالنها بدء ما 
وصفته بـ«هجوم الربيع«. ووقع الهجوم في ساعة الذروة الصباحية في منطقة بول احملمود وهي منطقة 
تضم بنايات سكنية ومدارس ومساجد ومحال جتارية بالقرب من وزارة الدفاع وثكنات عسكرية. وذكرت 
شدة  وبلغت  املدنيني.  الضحايا  ضمن  أمن  ورجال  عسكريني  هناك  أن  سي  بي  بي  في  األفغانية  اخلدمة 
التفجير أنه هشم نوافذ بنايات تبعد على املكان بنحو كيلو متر. وقال بيان للرئاسة إن “مثل تلك الهجمات 
اخلسيسة لن تضعف عزمية وتصميم قوات األمن على محاربة اإلرهابيني”. وزاد نشاط حركة طالبان على 

مدار العام املاضي مستغلة انسحاب معظم القوات الدولية العاملة في أفغانستان بنهاية عام 2014.
وتفيد تقارير بأن احلركة استقبلت عشرات املقاتلني األجانب لالنضمام إلى صفوفها.

BBC

BBC رويترز 

France 24
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آسيوي يسرق صناديق تبرعات من مسجد ابوظبي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي ، قضية اتهام شاب آسيوي اجلنسية، تتهمه النيابة العامة، بسرقة صناديق 
التبرعات املوجودة بداخل احد املساجد.

 وكان قد ورد بالغ الى شرطة أبوظبي يفيد بوجود تسجيل مصور يظهر فيه املتهم وهو يسرق صندوق التبرعات 
التابع لهيئة الشؤون االسالمية واالوقاف بداخل احد املساجد.

 وعلى الفور شكلت الشرطة فريق بحث وحتر للوقوف على مالبسات اجلرمية ومت حتديد هوية املتهم، ومن ثم رصد 
حتركاته وضبطه وحتريز االدوات احلديدية التي استخدمها في حتطيم واتالف صندوق جمع التبرعات.

وبني التسجيل املصور بأن املتهم كان يواظب على مراقبة صندوق التبرع في املسجد املستهدف، وما ان اتضح 
له عدم وجود أحد داخل املسجد، عمد الى حتطيم واتالف الصندوق وسرقة محتوياته من تبرعات مالية والفرار 

من موقع اجلرمية.

مشادة »بالنيران« تنهي حياة العب معتزل

قتل العب فريق نيو أورليانز سينتس السابق لكرة القدم األميركية، ويل سميث، كما أصيبت امرأة في إطالق 
نار مبدينة نيو أورليانز بوالية لويزيانا،.

وقال مصادر في إنفاذ القانون ومصدر في فريق سينتس »على دراية مباشرة بالواقعة« قولهم إن سميث )34 
عاما( قتل بالرصاص بعد تصادم مروري عارض في منطقة غاردن ديستريكت باملدينة.

ولعب سميث في مركز الدفاع بالفريق لعشر سنوات، وكان ضمن الفريق الذي فاز في املباراة النهائية بدوري 
كرة القدم األميركية في فبراير 2010.

 وأفاد التقرير نقال عن متحدث باسم الشرطة، لم يذكر أن سميث هو القتيل، أن الضحية وزوجته كانا في 
سيارتهما التي صدمتها سيارة أخرى من اخللف.

باأللفاظ. واحتجزت  النار عدة مرات على الضحية وزوجته بعد تراشق  أن قائد السيارة األخرى أطلق  وأضاف 
الشرطة مطلق النار، وحتفظت على مسدس، وتواصل التحقيق. ولم يتسن االتصال بالسلطات لتأكيد هوية 

القتيل وزوجته.

األلعاب النارية تتسبب بكارثة باحتفاالت السنة الهندوسية

في  نشب  حريق  جراء  شخص،   100 من  أكثر  ُقتل 
نارية،  ألعاب  إطالق  إثر  وذلك  الهند،  بجنوب  معبد 
وفق ما أفادت مصادر رسمية في والية كيرال، جنوبي 

البالد.
وقالت مصادر حكومية محلية في الوالية، في وقت 
سابق، إن عدد ضحايا احلريق ارتفع إلى نحو 80 قتيال، 

قبل ارتفاع العدد مجدداً
يشاركون  األشخاص  مئات  كان  حني  احلريق  واندلع 
معبد  في  الهندوسية  السنة  رأس  احتفاالت  في 
الساحلية،  بارافور  مدينة  في  البوذي  بوتينغال 

ويحضرون عرضا ألعاب نارية.
 وذكرت املصادر أن أحد األسهم النارية سقط على كوخ يستخدم لتخزين األلعاب النارية، مما أدى إلى اندالع 

احلريق، وهذا ما أكدته لقطات مصورة نشرتها وسائل إعالم هندية.
وأظهرت اللقطات املصورة، ان سلسلة انفجارات ضخمة ناجمة عن احتراق األلعاب النارية في الكوخ الواقع 

وسط املعبد.

مات باملعتقل بعد نصف قرن على جرميته »الشهيرة«

قال مسؤولون في قطاع اإلصالح في السجون األميركية، إن 
املدان بقتل نادلة نيويورك كاثرين جينوفيس عام 1964 في 
في  الالمباالة  الضوء على مشكلة  جرمية شهيرة سلطت 

املدن، توفي في محبسه عن 81 عاما.
وكان وينستون موسيلي يقضي عقوبة بالسجن مدى احلياة 
الغتصابه وطعنه النادلة حتى املوت، إلى جانب تورطه في 
من  األخرى،  العنف  وجرائم  اجلنسية  اجلرائم  من  سلسلة 
عنه  اإلفراج  من  قصيرة  فترة  بعد  ارتكبها  جرائم  ضمنها 

بعد أول عقوبة بسجنه أربعة أعوام.
 وقال توماس مايلي، املتحدث باسم قطاع اإلصالح واملراقبة، 

إن موسيلي توفي في سجن دانيمورا شديد احلراسة في نيويورك. ولم يحدد سبب الوفاة إلى اآلن.
بعد  الثالثة  الساعة  رياضية  بصالة  حانة  في  كنادلة  عملها  نوبة  أنهت  قد  عاما(   28( جينوفيس  وكانت   
منتصف الليل يوم 13 مارس 1964، عندما تعقبها موسيلي الذي لم يكن يعرفها إلى أن وصلت إلى منزلها 

في منطقة كوين بنيويورك.
 وطعن موسيلي جينوفيس مرتني في الظهر قبل أن يصرخ أحد اجليران من نافذة شقة قائال: »دعها وشأنها« 

وهو ما دفعه إلى الهرب.
وانهارت جينوفيس بالقرب من مدخل املبنى الذي تسكنه غير أن قاتلها عاد إليها بعد عشر دقائق وسدد لها 

طعنات أخرى واغتصبها وسرقها. وجاء جار ملساعدتها في اللحظات األخيرة قبل أن تفارق احلياة.
أن  غير  عليها،  االعتداء  أثناء  للنجدة  طلبا  مرارا  استغاثت  جينوفيس  أن  إلى  آنذاك  األولية  التقارير  وأشارت 

عشرات من جيرانها لم يأبهوا لتوسالتها. وجرى التشكيك في هذه التقارير في وقت الحق.
نوفمبر  وفي  واألغاني.  التلفزيونية  والعروض  والكتب  النفسية  الدراسات  من  للعديد  محورا  اجلرمية  وكانت 

املاضي رُفض الطلب الثامن عشر ملوسيلي إلطالق سراحه بشكل مشروط.

اسبانيا تعتقل فرنسياً زود »مهاجم باريس« بالسالح
 

كوليبالي  أميدي  املسلح  زود  إنه  املزعوم  من  فرنسياً،  اعتقلت  الشرطة  إن   ، اإلسبانية  الداخلية  وزارة  قالت 
باألسلحة التي استخدمها في الهجوم على متجر لألطعمة اليهودية في باريس في يناير عام 2015، مما أسفر 

عن مقتل أربعة يهود وشرطية.
وقالت الوزارة في بيان إن الرجل البالغ من العمر 2٧ عاما من سانت كاترين في فرنسا، واعتقل في ملقة في 

عملية مشتركة مع الشرطة الفرنسية.
 وهاجم كوليبالي متجرا لألطعمة اليهودية بعد أيام من مقتل 12شخصا بالرصاص في هجوم ملسلحني اثنني 

آخرين على مكاتب صحيفة شارلي إبدو في باريس.

املانيا.. محاكمة مغربي في »حترشات رأس السنة«

بدأت في مدينة دوسلدورف األملانية، محاكمة رجل مغربي في االعتداءات اجلنسية التي وقعت في املدينة أثناء 
إحتفاالت رأس السنة، وأثارت في حينها احتجاجات واسعة.

وتتهم السلطات توفيق إم ) 33 عاما( باملشاركة مع 15-20 رجال بالتحرش بسيدة في ليلة رأس السنة، التي 
حفلت أيضا باعتداءات أخرى. وتظهر وثائق احملكمة أن توفيق أول متهم جتري محاكمته في املدينة على خلفية 

حوادث التحرش اجلنسي.
 ونسبت تلك االعتداءات التي وقعت غالبيتها في مدينة كولونيا اجملاورة إلى الالجئني، األمر الذي أدى إلى تأجيج 
السجال في البالد بشأن سياسات الهجرة املنفتحة التي تنتهجها حكومة املستشارة أجنيال ميركل. وأعلنت 
السلطات في كولونيا تلقيها أكثر من 1500 شكوى جنائية، تشكل نحو ثلث اجلرائم اجلنسية. ووجهت إلى 

شخص في املدينة تهم االعتداء اجلنسي.

متطرف يقتل »ُمدعي نبوة« في اسكتلندا 

قال »تنوير أحمد«، قاتل املسلم االسكتلندي، 
»أسد شاه«، في بيان أصدره عن طريق محاميه 
أنه قتل شاه لـ«عدم احترامه« اإلسالم بادعائه 

النبوة.
 فقد طعن القاتل أسد شاه البالغ من العمر 
أمام شهود  املوت في غالسكو  40 عاما حتى 
من  قليلة  ساعات  بعد  أسبوعني،  قبل  عيان 
الشخصية على  رسالة عبر صفحته  كتابته 
فيسبوك يهنئ فيها املسيحيني بعيد الفصح 
سعيد  فصح  وعيد  مباركة  »جمعة  قائال 

خاصًة ألحبائي من املسيحيني«.
متعلقة  احلادثة  أن  الشرطة  حتقيقات  وأكدت 
الرجلني  كال  كان  حيث  الديني«  »التطرف  بـ 

مسلمني، فيما قال أحمد البالغ من العمر 32 عاما عند مثوله أمام احملكمة األسبوع املاضي، إن قتله شاه ال 
عالقة له باملسيحية أو أي ديانة أخرى.

وكان أحمد قد قطع مسافة 320 كيلومترا قادما من برادفورد بإجنلترا لتنفيذ الهجوم الذي زعم أنه بسبب 
عدم احترام شاه للنبي محمد »صلى اهلل عليه وسلم«، حني زعم بأنه نبي  وهو ما يخالف ما جاء في القرآن 

والسنة.
 وأضاف أحمد في البيان الذي أصدره إنه لو لم يقم هو بقتل شاه فإن »آخرين كانوا سيقومون بقتله فضال عن 

حصول املزيد من جرائم القتل والعنف في العالم«.
 ولم يقدم أحمد أي حجة أمام احملكمة تبرهن صحة أقواله مما جعل احملكمة متدد البت في قرار سجنه على ذمة 

التحقيق إلى حني مثوله أمام احملكمة العليا في وقت الحق.
 وقد تعرض شاه وهو بائع جرائد للطعن 30 مرة بواسطة سكني مطبخ، وقد اقيمت وقفة احتجاجية صامتة 
أمام متجره بحضور مئات األشخاص ومن بينهم الوزيرة ألولى نيكوال ستورجيون، بعد وفاته، فضال عن جمع 

تبرعات عبر صفحة »GoFundMe » جتاوزت 111 ألف جنيه إسترليني لصالح عائلة الضحية.

»البيتزا« تتسبب فى سقوط زعيم كبير للمافيا فى إيطاليا

جنح رجال الشرطة االيطالية فى االيقاع بعضو 
عمال  زى  فى  التخفى  طريق  عن  املافيا  فى 
وسائل  وبحسب  املنازل.  الى  البيتزا  توصيل 
االيطالية متكنت  الشرطة  فان  ايطالية  اعالم 
رجال  كبار  احد  ماجنانيلو  ربورتو  بـ  االيقاع  من 
واعتقاله عندما كان يجلس فى منزله  املافيا 
نابولى  فريقى  بني  قدم  كرة  مباراة  ويشاهد 
فى  الشرطة  رجال  تخفى  ان  بعد  ميالن  وانتر 

زى عمال توصيل البيتزا الى املنازل. ,لم يتسن ملاجنانيلو -زعيم عصابة كامورا )وهى واحدة من عائالت املافيا 
االيطالية( الهارب منذ 2013- تذوق البيتزا .. اذ جرى اعتقاله على الفور وفقا ملا ذكرته الشرطة االيطالية.

واعرب الشرطة فى بيانها عن سعادتها لاليقاع بـ واحد من بني اخطر 100 مجرم فى ايطاليا. ويواجه ماجنانيلو 
»35 عاما« اتهاما بقتل رجلني فى اكتوبر 2004 اعضاء فى عصابة اخرى مما تسبب فى وقوع اشتباكات هى 
االكثر وحشية بني عائالت املافيا املقيمة فى حى سكامبيا مبدينة نابولى. وتطارد الشرطة زعيم عصابة كامورا 

بتهمة حيازة سالح بصورة غير شرعية وتزعم عصابة اجرامية.
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وزيرة الهجرة “ نبيلة مكرم “ تلتقي باملصريني في كندا

 التحديات التي تواجه بلدنا داخلياً أكبر واعمق من تلك التي تواجهها من اخلارج

 رجائي الوحيد هو أال تتحدثوا عن مصر بسوء أمام األجانب. توخوا االيجابية عند حديثكم عن االخبار التي تخص مصر. 

 نعمل على إعادة الثقة بني احلكومة املصرية واملصريني املقيمني باخلارج 

مكرم  املصرية نبيلة  الهجرة  وزيرة  وصلت 
للطيران  مصر  طائرة  علي  لها  املرافق  والوفد 
صباح السبت، السادس عشر من أبريل احلالي، 
بكندا،  املصري  السفير  استقبالها  في  وكان 
»أمال  السيدة  والقنصل،  مهران«،  »معتز 
والصيدلي   ، والقمص مرقس مرقس  سالمة« 
مينا«  »االنبا  عن  مندوباً  ثأوفيلوس«  »هاني 
كندا،  وغرب  مسيسوجا  إيبارشية  أسقف 
واملهندس رمزي شنوده ، والناشطة السياسية 
املدير  عمر«  »عمرو  واالستاذ  ملك«،  »غادة 

التنفيذي ملكتب مصر للطيران بكندا. 
هشام  السيد  الوفد  أعضاء  ضمن  من  وكان 
املؤسسات  مخاطر  قسم  رئيس  السفطي 

العميد عالء  والسيد  األهلي  بالبنك  والدول 
الدين عبداهلل عضو هيئة الرقابة اإلدارية. 

وقد توجهت السيدة الوزيرة والوفد املرافق لها 
بتورنتو  بارك  لو  قاعة  إلى  يوم وصولها  مساء 
حيث التقت مبمثلني من أعضاء اجلالية املصرية 
إلى  باإلضافة  وضواحيها  بتورنتو  املقيمني 
كممثلني  والقساوسة  القمامصة  من  باقة 
تورونتو. وكان في صحبة السيدة  عن كنائس 
العام  والقنصل  زهران  معتز  السفير  الوزيرة 

أمل سالمة. 
احلضور  بتعريف  كالمها  الوزيرة  استهلت 
حتقيق  في  الهجرة  وزارة  به  تقوم  الذي  بالدور 
التواصل بني مصريي اخلارج والداخل واخلدمات 

التي تقوم بتقدميها ملصريي اخلارج فقالت أن 
في  الوزارات  كافة  مع  تتعامل  الهجرة  وزارة 
أعمال  مع  وتشابكها  املصالح  تداخل  حال 

الوزارة االخرى. كما أنها تعمل في عدة اجتاهات 
أهمها تأسيس مظلة تأمينية للمصريني في 

التأمينات  مسؤولياتها  تشمل  كذلك  اخلارج. 
واملعاشات، االستشارات القانونية واملساعدات 
الوزيرة  أكدت  وقد  اجلثامني.  لشحن  القانونية 
املصريني  ثقة  استعادة  في  الوزارة  دور  على 
املقيمني باخلارج بحكومة وطنهم االم خاصة 
وقد مر على املصريني 20 سنة بدون وزارة للهجرة 
اخمللوع.  الرئيس  عهد  في  الغائها  بعد  وذلك 
وذكرت أنه قريبا سيتم إطالق موقع الكتروني 
املهاجرين  تهم  التي  املعلومات  ليضع  للوزارة 
تلقي  إلى  باإلضافة  أيديهم،  متناول  في 
مخصوصة  جلنة  تشكيل  مت  التي  الشكاوى 
املصرية  للجاليات  سيوفر  أنه  كما  ملعاجلتها، 
خبرات  من  االستفادة  فرص  العالم  أنحاء  في 
بعضها البعض وسيحوي عناوين وتيليفونات 
الدول  في  املصرية  القنصليات  و  السفارات 
املوقع سيكون  هذا  أن  املفترض  ومن  اخملتلفة. 
اجملتمعي  للنقاش  الهجرة  قانون  لطرح  منبرا 
قبل إقراره.   وأوضحت الوزيرة أن اخلطة التالية 
اإلعالمية  املادة  على  العمل  ستكون  للوزارة 
خاصة  قناة  خالل  من  وذلك  للخارج  املوجهة 
باملهجر يستعني بها أبناء اجلالية في الرد على 
االعالم الغربي وخاصة فيما يتعلق باالتهامات 

التي توجه ضد مصر. 
قامت  الثاني  اجليل  مع  التواصل  مجال  وفي 
ملتقى  تنسيق  مثل  املبادرات  ببعض  الوزارة 
بالوطن  لربطهم  املهجر  لشباب  سنوي 
وتضمن  بنجاح  ملتقى  اول  مت  وقد  األم. 
السياحية  املناطق  في  معسكرات  تنسيق 
ماراثون  في  واملشاركة  مصر،  في  الهامة 
وتأمل  األورمان.  مستشفى  لصالح  خيري 
السنوات  في  املبادرة  هذه  تنجح  ان  الوزيرة 
وقطاع  اكبر  أعداد  جذب  في  القادمة 
والثالث. الثاني  اجليل  شباب  من   أوسع 

وعن شهادة بالدي قالت الوزيرة أن أحد أهدافها 
هو إعادة الثقة بني املصري املهاجر و دولته األم 
للتعامالت  فيها  قنوات موثوق  بداية من خلق 
املالية، ووصوال للشراكة مع الدولة في العائد 
عن طريق االستثمار بدال من التبرعات. وأوضح 
الوزيرة  مرافقي  أحد  السفطي  السيد هشام 
عند  توجد مسؤولية ضريبية في مصر  أنه ال 

إستالم االصول مع األرباح وان الشهادة تخاطب 
 100 من  تبدأ  فهي  لذا  اجملتمع  طبقات  جميع 
ال هي تضاهي  مجملها  وفي  فأكثر،   دوالر 
 GIC guaranteed investment certificates 
)سواء  محددة  ملدة  املستثمر  يودعها  حيث 
املدة  نهاية  في  ويتسلمها  أعوام(   5 او   3  ،1
ويشترط  املركزي.  البنك  من  بضمان  باألرباح 
اليورو،  او  االمريكي  بالدوالر  األموال  تكون  ان 
اخلارج. في  مقيما  املستثمر  يكون   وان 
الصفحة  طريق  عن  الشهادة  شراء  يتم 
www.nbe.com. األهلي  للبنك  االلكترونية 
eg سواء عن طريق التحويل او بكارت كريديت 
الوزيرة  قامت  حديثها  ختام  وفي  مصري.  غير 
سعد  اجنيلوس  للقمص  خاص  شكر  بتوجيه 
بسبب موقفه الوطني في تقدمي الدعم املادي 
واملعنوي ملصر في وقت محنتها كما شكرت 

القمص مرقص مرقص على مرافقته لها منذ 
حلظة وصولها باملطار وحتى انتهاء اللقاء رغم 

ظروفه الصحية. 
في  مصرية  قنصلية  بإنشاء  املطالبة  وعن 
االمر  هذا  ان  الوزيرة  أوضحت  تورونتو  مدينة 
ووزارة  الدبلوماسي  السلك  تخصص  في  يقع 
اخلارجية  ان  ورغم  الهجرة.  وليس  اخلارجية 
كانت قد أقرت هذا الطلب سلفاً إال ان ميزانية 
الدولة حاليا ال تسمح. و قد أوضحت الوزيرة ان 
هو  اجلالية  أبناء  نفقة  على  قنصلية  تأسيس 
الشرف  ميثاق  مع  يتعارض  وارد حيث  غير  امر 

للدولة. 
والقديس  العذراء  السيدة  كنيسة  وفي 
والوفد  الوزيرة  التقت  مبسيسوجا،  أثناسيوس 
صالة  بعد  باملصريني  لها  املرافق  املصرفي 
الوزيره  وحتدثت  األحد،  صباح  األلهي،  القداس 
عن التحديات التي تواجه الدولة املصرية األن 
وضرورة التفاف املصريني باخلارج حول وطنهم 
األم، بينما قال رئيس بنك مصر أن مصر مرت 
بثورتني وأسقطت نظامني إال أن ودائع املصريني 
لم مُتس. وقال القمص أجنيلوس سعد أن مصر 
الوقوف  ويجب علينا  تنزف  التي  األم  األن مثل 
بجانبها ،وسأل هل ميكن للمنظمات أن تشارك 
الوفد  التقي  وبعدها  الشهادات.  تلك  في 
بعدد من األطباء املصريني املقيمني بكندا في 

إجتماع خاص.

تقرير دوال أندراوس
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اأوباما لـ »بوتني«: �ضوريا »تتمزق« ب�ضرعة 

والبد من اتفاق امريكي رو�ضي

ماملة  في  أوباما،  باراك  األمريكي  الرئيس  أكد 
أن  بوتني«،  »فالدميير  الروسي  نظيره  مع  هاتفية 
سوريا »تتمزق« بسرعة، وأنه ال ميكن التحرك إلى 
وأنه  وموسكو.  واشنطن  آراء  تتفق  لم  ما  األمام 
وأشارت صحف  منا«.  أي  »لن يخدم هذا مصالح 
إلي بيان صدر عن الكرملني أن بوتني وأوباما اتفقا 
تعزيز  في  املساهمة  الهاتفية على  املكاملة  خالل 
وكذلك  سوريا،  في  العدائية  األعمال  وقف  نظام 
خروقات  مع  للتعامل  إضافية  تدابير  وضع  على 

الهدنة. كما جاء في البيان، »ناقش الرئيسان بشكل مفصل الوضع في سوريا، وأكدا عزمهما على 
املساعدات  وصول  توفير  وكذلك  الدولة،  هذه  في  العدائية  األعمال  وقف  نظام  تعزيز  في  املساهمة 
اإلنسانية إلى املناطق احملتاجة«. وأفاد البيان بأنه »مت االتفاق على مواصلة تعزيز تنسيق جهود الدولتني 
على الصعيد السوري، مبا في ذلك عبر األجهزة األمنية ووزارتي الدفاع. ومن أجل ذلك سيتم وضع تدابير 

إضافية للتعامل السريع مع خروقات نظام الهدنة«. 

الق�ضاء االأمريكي يفتح حتقيقا يف »اأوراق بنما«

أعلن املدعي الفدرالي لوالية نيويورك في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس االربعاء ان القضاء 
كشفتها  التي  الضريبي  التهرب  بفضيحة  مرتبطة  وقائع  حول  نيويورك  في  حتقيقا  فتح  األميركي 
»اوراق بنما«. وأوردت الرسالة التي وجهت إلى االحتاد الدولي للصحافيني االستقصائيني الذي ساهم 
في تسريب هذه الوثائق ان السلطات »فتحت حتقيقا جزائيا حول وقائع وردت في اوراق بنما«. ولم تشر 
الوثائق املسربة سوى إلى عدد ضئيل من األميركيني يشتبه بنقلهم قسما من اموالهم إلى مالذات 
البنمي »موساك فونسيكا«الذي بات معروفا في  اوفشور مبساعدة مكتب احملاماة  ضريبية وشركات 
الذي اسس مع اخملرج ستيفن سبيلبرغ استوديو  املوسيقى  العالم.  ومن هؤالء دفيفد غيفن، قطب 
»درميووركس« لالفالم، غير ان اي شخصية كبرى أميركية سواء من السياسة او االعمال او املصارف لم 

يتلطخ اسمها في الفضيحة.

جنوب ال�ضودان: رياك ما�ضار يعود اىل جوبا

في خطوة مهمة ملستقبل عملية السالم املتعثرة في جنوب السودان، يعود زعيم املتمردين رياك ماشار 
إلى العاصمة جوبا للمرة االولى منذ اندالع الصراع املسلح بينه وحكومة الرئيس سالفا كير.

في  اليها  التوصل  مت  التي  السالم  اتفاقية  في  عليها  املنصوص  جوبا  الى  ماشار  عودة  الى  وينظر 
اغسطس 2015 على انها افضل امل النهاء احلرب االهلية التي مر عليها عامان والتي نشرت اخلراب في 

اصغر دول العالم عمرا ودفعت بها الى حافة اجملاعة.
وقتل جراء احلرب التي اتسمت بالفظائع عشرات اآلالف من سكان جنوب السودان، فيما اجبر اكثر من 

مليوني نسمة على ترك ديارهم. وما زال اكثر من 6 ماليني من السكان بحاجة الى معونات غذائية.
واندلعت احلرب في ديسمبر 2013، عندما اتهم الرئيس سالفا كير نائبه ماشار بتدبير انقالب ضده وهي 

تهمة ينفيها ماشار.
وسيعود ماشار الى جوبا لتولي منصب نائب الرئيس، وهو نفس املنصب الذي كان يشغله قبل ان يطرد 

منه قبل اندالع احلرب ببضعة شهور، ولتشكيل حكومة وحدة مع منافسه سالفا كير.
وفيما تعد عودة ماشار خطوة رمزية الى االمام، يحذر خبراء من ان تطبيق بنود اتفاقية السالم ستكون 

مهمة شاقة ومضنية.
الى جوبا »ستتيح تشكيل  ماشار  عودة  إن  الدولية  االزمات  من مجموعة  قال كيسي كوبالند  فقد 
حكومة انتقالية، وهي اخلطوة االهم في تطبيق اتفاقية السالم«، ولكنه يحذر من ان احلرب قد تستمر 
اذ ان العديد من امليليشيات التي تتبع اجندات محلية او التي تسعى لالنتقام ال تأمتر بسالفا كير او 

مباشار.

�ضول متخوفة ووا�ضنطن تهدد برد عنيف حول 

نووي كوريا ال�ضمالية

في  عنيف  برد  يانغ،  بيونغ  األميركية  اخلارجية  توعدت 
حال أقدمت على إجراء اختبار نووي جدي.

وقال أنتوني بلينكني، نائب وزير اخلارجية األميركي، الذي 
يلتقي مسؤولني بارزين في احلكومة اليابانية بطوكيو 
للصحفيني، إن كوريا الشمالية ستورط نفسها أكثر 

في حال استمرت في استفزازاتها.
وفي العاصمة سول، قالت رئيسة كوريا اجلنوبية ، إن 
ثمة دالئل على استعداد كوريا الشمالية إلجراء جتربة 

نووية خامسة وسط تقارير عن زيادة النشاط في موقع جتارب نووية رئيسي في البالد.
 وذكرت الرئيسة بارك غيون هاي في لقاء دوري مع كبار مستشاريها أن بيونغ يانغ قادرة على تنفيذ مثل 
هذا االختبار في محاولة لتعزيز الروح املعنوية بالتزامن مع تعرض البالد لعقوبات دولية صارمة بعد 

التجربة النووية الرابعة وإطالق صاروخ بعيد املدى في وقت سابق هذا العام.
وأجرت كوريا الشمالية املعزولة دوليا، اختبارا نووياً رابعاً في يناير، كما أطلقت صاروخا بعيد املدى في 

فبراير، في خطوتني شكلتا حتديا لقرارات مجلس األمن الدولي.

اجلي�ش االإ�ضرائيلي: التعاون الع�ضكري مع م�ضر 

واالأردن حاليا غري م�ضبوق

امليجر  اإلسرائيلي  اجليش  أركان  رئيس  نائب  أشاد 
أبريل  من  العشرين  األربعاء،  غوالن،  يائير  جنرال 
واألردن  ومصر  بالده  بني  العسكري  بالتعاون  احلالي، 
لقاء  ,قال غوالن، في  »داعش«.  تنظيم  في مواجهة 
مع صحفيني أجانب في أورشليم القدس، إن التعاون 
العسكري بني إسرائيل وكل من األردن ومصر »وثيق 
اجملال  في  مثيل، خاصة  له  يسبق  لم  بشكل  حالياً 
على  يتركز  التعاون  »هذا  أن  مضيفا  االستخباري«، 
اإلذاعة  نقلته  ما  وفق  داعش«،  تنظيم  مكافحة 

اإلسرائيلية.
في الوقت نفسه، حذر نائب رئيس األركان اإلسرائيلي »حزب اهلل« اللبناني، قائال: »أي حرب جديدة بينه وبني 
إسرائيل ستلحق بلبنان دماراً جسيماً، مبا في ذلك بالبنى التحتية واملناطق السكنية«. وأضاف أن التهديد 

الذي يشكله حزب اهلل إلسرائيل »أصبح أكبر من أي وقت مضى«.

عدم ا�ضتقبال امللك �ضلمان الأوباما يف املطار يثري اجلدل

أثار عدم استقبال العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس األمريكي باراك أوباما، في مطار 
الرياض، في زيارته هذا األسبوع بعد استقبال العاهل السعودي زعماء القمة اخلليجية، في املطار، موجة 
من اجلدل. وأعتبر سعوديون أن امللك عامل أوباما بازدراء، في ظل برودة العالقات بني احلليفني بسبب التوتر في 

املنطقة، خاصة موقف الواليات املتحدة من إيران، باإلضافة إلى أسعار النفط املنخفضة.
واستقبل أوباما في مطار العاصمة األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض و وزير اخلارجية عادل 

اجلبير، وذلك بعد قليل من بث التلفزيون السعودي استقبال امللك سلمان لزعماء قمة اخلليج.
في الوقت نفسه، قال مسؤول أمريكي إن »غياب امللك سلمان عن االستقبال فور الوصول لم يُنظر إليها 
كإهانة«، مشيرا إلى أن الرئيس األمريكي نادرا ما يستقبل الزعماء األجانب في املطار فور فوصولهم إلى 
الواليات املتحدة. واستقبل العاهل السعودي، في قصره بالرياض، الرئيس األمريكي والوفد املرافق له، بعد 
وصوله، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات حول القضايا الثنائية، وفق ما ذكرته وكالة األنباء السعودية 
العربية  اململكة  تهديد  عن  الكشف  أثاره  الذي  اجلدل  ذلك  في  اململكة  إلى  أوباما  زيارة  وتأتي  الرسمية. 
السعودية بسحب أصول تقدر مبليارات الدوالرات من الواليات املتحدة إذا أقر الكونغرس مشروع قانون آخر 
يدرسه حاليا ويسمح لعائالت ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعمليات إرهابية أخرى مبالحقة حكومات أجنبية 
قضائيا. من جانبه، قال بروس ريدل اخلبير في معهد »بروكنغز« لألبحاث واملسؤول السابق في وكالة اخملابرات 
املركزية األمريكية إنه »رغم كل االختالفات، السعودية وأمريكا لن ينفصال«، مضيفا: »نحتاج إلى بعضنا 

البعض«.

الربملان مينح حكومة �ضريف اإ�ضماعيل الثقة

بعد  إسماعيل،  شريف  املهندس  حلكومة  الثقة  العال،  عبد  على  الدكتور  برئاسة  النواب،  مجلس  منح 
لبرنامج  نائبا   38 ورفض  نائبا،   433 موافقة 
وجرت  اجمللس،  على  عرضه  سبق  الذي  احلكومة، 
وشهد  البرملان.  قبة  حتت  عديدة  مناقشات  حولة 
جلسات  من  العديد  أسبوعني،  مدى  على  اجمللس 
مناقشة برنامج احلكومة، الذي يتألف من 7 محاور 
والعدالة  القومي،  واألمن  الدفاع  تضمنت  رئيسية، 
العربي  والتعاون  اإلداري  واإلصالح  االجتماعية 
واألفريقي، والشفافية. وشكل اجمللس جلنة، برئاسة 
السيد محمود الشريف، وكيل البرملان، ضمت 197 
ناقشت كل  7 جلان منبثقة،  لـ  نائبا، مت تقسيمهم 

نواب هم   3 برنامج احلكومة، فيما عدا  بالكامل على  اللجنة  ووافقت  برنامج احلكومة.  منها أحد محاور 
أحمد الشرقاوي، وأحمد طنطاوي، وإلهامي عجينة.

�ضوي�ضرا تعلق جتني�ش عائلة �ضورية م�ضلمة ب�ضبب 

“امل�ضافحة”!
أعلنت السلطات السويسرية، يوم الثالثاء 19 أبريل، تعليق عملية جتنيس عائلة سورية مسلمة بسبب 
إن  سويسرا  شمالي  بال  كانتول  إدارة  باسم  املتحدث  وقال  معلمتهما.  مصافحة  املراهقني  ابنيها  رفض 
اإلجراء الذي بدأ في يناير علق “األسبوع املاضي”. واتخذ القرار إثر جدل اندلع في سويسرا قبل أسبوعني 
لرفض جنلي إمام يبلغان 14 و15 عاما، مصافحة معلمتهما كما هو معهود في املدارس السويسرية. وبرر 
الفتيان ذلك بأن اإلسالم مينع مالمسة رجل المرأة ليست من محارمه. وقال أصغر املراهقني في مقابلة إنه 
عرف ذلك لدى مشاهدته خطبة على اإلنترنت. وبعد إصرار املراهقني على رفض مصافحة املعلمة قررت 
إدارة املدرسة أن تعفيهما من ذلك ما أثار احتجاجات شديدة في سويسرا. ومن جهتها، قالت وزيرة الداخلية 
السويسرية سيمونتا سوماروغا: “ املصافحة جزء من ثقافتنا ورفض التلميذين غير مقبول باسم حرية 
العقيدة”. وقررت سلطات الكانتون طلب خبرة قانونية تظهر نتائجها في نهاية الشهر احلالي مايو املقبل. 
ووصل والد املراهقني وهو إمام مسجد في بال إلى سويسرا عام 2001 الجئا قادما من سوريا. واستدعى 
مكتب الهجرة في الكانتون املكلف بطلبات منح اجلنسية ألسرة املراهقني لتوضيح الشروط التي حصل 
مبوجبها الوالد على حق اللجوء. وذكرت الصحافة السويسرية أن بنات اإلمام وهن أخوات املراهقني املذكورين 

رجعن إلى سوريا المتام دراستهن هناك.

اأخبـــــــــار 14
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هو  بالعقيدة  والتمسك  التعصب  بني  الفارق 
اجل  من  وميوت  يُضَطهد  من  بني  الفارق  بعينه 
يعتقد  لم  من  ويضطهد  يبغض  ومن  عقيدته، 
انني  واذكر  بِنْحلته.  ينتحل  لم  ومن  بعقيدته 
 UQAM بجامعة  للدراسة  التحقت  عندما 
من  الوافدين  بعض  الى  تعرفت  مبونتريال، 
متنوعة  لغات  يتحدثون  ممن  مختلفة  جنسيات 
كالصينية واالسبانية والجنليزية والفارسية، الى 
جانب الفرنسية وهي لغة مقاطعة كيبك، ومن 
ثم كانت هي لغة التعلم والتفاهم بني الطالب 

وبعضهم وبينهم وبني املدرسني. 
ان  الدرس  قاعة  الى  اجته  كنت  بينما  يوم،  وذات 
عليهما  فالقيت  امامها،  يقفان  زميلني  صادفت 
التحية  احدهما  فرد  بالفرنسية.  الصباح  حتية 
دون جدل او جدال؛ بينما انف الزميل االخر ردها. 
اخي  يا  السالم  قل   “ قائال  اللوم  بتوجيه  وبادرني 
فانفرجت   “ اخي  يا  عليك  السالم   “ له  فقلت   ،“
اساريره. وقال “ هكذا تكون حتية االسالم “. فقلت 
له  ليس من السالم اال حتترم “ سالم “ االخرين. 
التوجه  وفضلت  احلد  هذا  عند  االمر  وانتهى 
طائل  ال  جدل  في  االسترسال  على  احملاضرة  الى 
منه. ولكن دار في خلدي ان صاحبنا - كغيره من 
االصوليني - يتعصب للسالم وهو ال يدري ان حتية 
وقد  االرض.  على  االنسان  بقدم  قدمية  السالم 
السامية،  باللغات  الناطقني  تزال حتية  وال  كانت 
والسريان  اليهود  فيستعملها  السامية،  وغير 
املسيحيون  ويستخدمها  اليوم.  الى  وغيرهم 
الكاهن:  يقول  عندما  القداس  صالة  في  كافة 
الكلمة  وردت  لقد  بل   .“ جلميعكم  السالم   “
واربعني مرة في  اربعمائة وتسع  مبعانيها حوالي 
في  يوسف  استعملها  فقد  املقدس.  الكتاب 
 “ تخافوا  ال  لكم  سالم  فقال   “ الخوته  خطابه 
لك  السالم   “ جلدعون  الرب  مالك  وقال  )تك43(. 
اخيمعص  خاطب  وبالسالم   . )قض6(   “ تخف  ال 
داود نبي اهلل “ وقال للملك السالم “ )2صم 18(. 
وبذات التحيه خاطبه عماساي القائد “ سالم لك 
وسالم ملساعديك الن الهك معينك “)1اخبار12(. 
على  سالم   “ قوله  )الزابور(  املزامير  بسفر  وجاء 
طوبيا  روفائيل  بارك  وبه  )مز125(.    “ اسرائيل 
واهله “ فقال لهما املالك سالم لكم ال تخافوا “ 
)طوبيا12(. ومثله قول املالك لدانيال “ سالم لك 

“)دا10(. 
    ولم يكن “ السالم “ مقتصرا على انبياء اهلل 
وال على بني اسرائيل. بل انه كان حتية الشعوب 
به  يفتتحون  واحلكام  امللوك  وكان  ايضا  الوثنية، 
الى  رسالته  ففي  به.  ويختمونها  خطاباتهم 
رعاياه قال نبوخذنصر ملك بابل “ من نبوخذنصر 
امللك الي كل الشعوب واالمم وااللسنة الساكنني 

في االرض كلها ليكثر سالمكم “ )دا4(. 
وكانت حتية السالم شائعة االستعمال في صدر 
مرمي  العذراء  على  املالك  سلم  فقد  املسيحية؛ 
قومها:  عند  والشائعة  عليها  املتعارف  بالتحية 
الرب معك  املنعم عليها  ايتها  “ وقال سالم لك 
السيد  وكان  )لو1(.   “ النساء  في  انت  مباركة 
املسيح عندما يلتقى حواريه يقول لهم “ سالم 
لكم “.  ولم يكن قوله مجرد حتية او كلمة عابرة  
ربانية  نعمة  كانت  بل  حضوره   عن  بها  يعلن 
تبعث الطمأنينة في نفوسهم. ومنه ما رواه لوقا 
وقف  بهذا  يتكلمون  هم  وفيما   “ قوله  البشير 
يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سالم لكم 
“ )لو24(. وقال له اجملد “ سالما اترك لكم سالمي 
انا  اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم 
“ )يو14(. وهذا السالم كغيره من املواهب والنعم 
الروحية التي منحها حلواريه، اوصاهم ان مينحوها 
بدورهم للمبَشرين باالميان فقال لهم: “ واي بيت 
دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت “ )لو10(. 
املبشرين  اقدام  اجمل  ما   “ الرسول  قال  وعنهم 

بالسالم “ )رو10(.
   واختبر املؤمنون سالم املسيح في قلوبهم فقال 
بولس الرسول “ ليس ملكوت اهلل اكال وشربا بل 
)رو14(.   “ القدس  الروح  في  وفرح  وسالم  بر  هو 

ولكن  موت  هو  اجلسد  اهتمام  الن   “ ايضاً  وقال 
اهتمام الروح هو حياة وسالم “ )رو8(. وفي رسائله 
كان يسلم على املؤمنني ويدعوا لهم بالسالم “ 
“ نعمة لكم  وسالم  )اف6(،   “ سالم على االخوة 
رسائله  يختم  )1كو1(. كما كان   “ ابينا  من اهلل 
يفوق كل عقل  الذي  اهلل  “ وسالم  الدعاء:  بذات 
يحفظ قلوبكم وافكاركم “ )في4(، “ ورب السالم 
كما  )2تس3(.   “ دائما  السالم  يعطيكم  نفسه 
الى  رسالته  في  بالسالم  والنعمة  الرحمة  اقرن 
تيطس “ نعمة ورحمة وسالم من اهلل “ )1تي1(. 
على  الرسل  من  رفاقه  رسائل  اشتملت  وكذلك 
لتكثر لكم   “ مار بطرس:  بالسالم؛ فقال  الدعاء 
النعمة والسالم”)2بط 1(. وقال مار يوحنا: “ تكون 
 “ )2يو1(،   “ ورحمة وسالم من اهلل  نعمة  معكم 

نعمة لكم وسالم من الكائن والذي كان “ )رؤ1(. 
وبعد هذا ميلكنا العجب عندما نستمع الى احد 
القنوات  احدى  عبر   - يفتى  وهو  االفاضل  االثمة 
السالم  يقرن  اال  عليه  يجب  املسلم  الزوج  بأن   -
لزوجته املسيحية. قال: “ يجوز نكاح اهل الكتاب 
مع الكراهة  .. لو دخل البيت ميبديهاش بالسالم 
“.  ولعل فضيلته استند الى واحدة من مجموع 
فتاوى كتلك التي وردت في كتاب )االقناع في حل 
اليهود  تبدأوا  وال   “  542 صـ  شجاع(،  ابي  الفاظ 
احدهم في طريق  لقيتم  اذا  بالسالم،  والنصارى 
في مجلس  يَوَقرون  وال   ... اضيقه  الى  فاضطروه 
فيه مسلم، الن اهلل تعالى اذلهم “. وفي شرحه 
االزهر  مؤسسة  عن  الصادر  الكتاب  ذلك  ملنت 
يقول  للنشئ،  تدريسه  يتم  والذي  الشريف، 
النووي: واما اهل الذمة فاختلف  : “ قال  الفقيه 
يجوز  ال  بانه  االكثرون  فقطع  فيهم  اصحابنا 
بحرام  هو  ليس  اخرون:  وقال  بالسالم  ابتداؤهم 
الرد  في  قال  فان سلموا على مسلم  بل مكروه 

وعليكم وال يزيد على هذا “.  
القي  اذا  املسلم  بأن  يفتى  السياق  ذات  وفي 
اكتشف  ثم  مسلم  ظنه  شخص  على  السالم 
انه كافر فعليه ان يطالبه برد السالم! ، يقول: “ 
قال املتولي ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان 
رد على  له  يرد سالمه فيقول  ان  كافرا يستحب 
له  ويظهر  يوحشه  ان  ذلك  والغرض من  سالمي 
انه ليس بينهما الفة “. ويقول بشأن حتية الذمي: 
“ ولو اراد حتية ذمي فعلها بغير السالم بان يقول 
هداك اهلل او انعم اهلل صباحك. وهذا ال بأس به. 
واذا احتاج اليه فيقول صبحت باخلير او بالسعادة 
يقول  ال  ان  فاالختيار  اليه  يحتج  لم  اذا  واما   ...
صورة  واظهار  وايناس  له  تبسط  ذلك  فان  شيئا 
ود ونحن مأمورون باالعالظ عليهم ومنهيون عن 

ودهم فال نظهره “. 
 “ املسيح:  السيد  يقول  ذلك  من  العكس  وعلى 
الى  احسنوا  العنيكم  باركوا  اعداءكم  احبوا 
اليكم  يسيئون  الذين  الجل  وصلوا  مبغضيكم 
يحبونكم  الذين  احببتم  ان  النه   ... ويطردونكم 
فاي اجر لكم... وان سلمتم على اخوتكم فقط 

فاي فضل تصنعون “ )مت5(. 
   واختم قولي برسالة قصيرة ابعث بها الى كبير 
االفاضل انه قبل ان يتحدث عن سالم مزعوم، ان 
البغضة  الى  يدعوا  مما  التراث  بتنقية  اوال  يبادر 
والكراهية، لكي يعم السالم االرض التي كساها 
االبرياء،  بدماء  ورووها  الكراهية  بوشاح  اُصوليوه 
تارة بالتحقير وتارة  بالتكفير، حتى يكون حلديثه 

معنى.  

حديث السالم
قليني جنيب - مونتريال

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل الثانى

املشهد األول  )تكملة(

القاضى : دعونا نعود الى موضوعنا اخلاص بترجمة كتب الفلسفة واملنطق؟
حنني : قلت لكما إننا نترجم هذه الكتب من أجل زيادة فهمنا ملبادىء عقيدتنا و تقوية 
أو فى  دينه  واملنطق تشككانه فى  الفلسفة  أن  الناس  أحد من  رأى  فإذا  بديننا.  إمياننا 

الكتب املنزلة فهذا شأنه.                   
القاضى: املنطق والفلسفة تضعان العقل على مستوى واحد مع الكتب املنزلة. فما 

قولك؟   
رياضة  العقل على قضايا املنطق والفلسفة هو  إن تدريب  حنني: هذا تخريج خاطىء. 
عقلية لتوسيع أفق االنسان وزيادة وعيه حتى يفهم حدود الدين بصورة أكثر دقة، وقد 
أكد األئمة أن  العقل مناط التكليف. فاجملنون اليحاسب على تصرفه ألنه اليدرك احلالل 
من احلرام وال اخلطأ من لصواب. والقياس فى الدين يقوم على أساس اإلميان والكفر. ولكن 

فى املنطق والفلسفة يجرى القياس على أساس اخلطأ والصواب.        
التفسير ما يكفينا  الوضعية، وفى علم  العلوم  أغنانا عن هذه  الدين  القاضى: لكن   
الى  املعتزلة  دفعت  التى  هى  العلوم  هذه  أن  تعلم  وأنت  العقول.  لشطط  داعى  وال 
الشطط والزيغ حتى قالوا بأن القرآن حادث وليس قدمي، وقد أدى هذا الى كثيرمن الفنت 

واآلضطرابات التى راح ضحيتها الكثيرون.
تبعة  بريئان من  والفلسفة  املنطق  أن  ورأى  أو فعل.  قال  انسان يسأل عما   حنني: كل 
يفرض  أن  على  املأمون  اخلليفة  اصرار  هو  وقوعها  فى  السبب  وقعت.لعل  التى  اجلرائم 
على الناس رأيه فطالبهم بأن يؤمنوا بإميانه وأن يقولوا قوله بأن القرآن مخلوق وكل من 
رفض ذلك مت تعذيبه أوقتله وهنا تكمن املشكلة. واخلالص يأتى بإطالق حرية العقيدة 
كما أمرالقرآن وحتريرعقول الناس وضمائرهم وأن تكون الدولة حامية وراعية  للجميع 

دون إنحياز لدين معني أو مذهب معني.   
أعطيتهم  أنك  هذا  ومعنى  واملنطق،  الفلسفة  فى  كانت  الشر  بذرة  لكن  احملتسب: 

السالح الذى استخدموه.
 حنني: السالح ممكن يستخدم حلماية النفس واملال وميكن استخدامه للقتل. فإذا اختار 

شخص أن يستخدم سكني املطبخ لقتل الناس فما شأن صانع السكني. 
احملتسب:لن نستطيع أن جناريك فى هذا اجلدل الفلسفى ياحنني ألن هذا اختصاصك.

الطيور املهاجرة 

د. وجدى ثابت

مضاعفا  االلم  حتملنا  ملاذا   ... ؟  مصر  تركنا  ملاذا 
؟  الغربه  و  الصليب  و  احلرمان  و  الشوك  طريق  و 
اجلهل فقط بهذا الطريق ، اقسي انواع الغربة و 
هى تلك التى تعيشها فى بلدك من غربة فكرية 

و حضارية بني اقرانك. 
املر اهون من أن تعيش غربة بال غرباء فيها سواك 
املسافرون  و  املهاجرة  الطيور  من  امثالك  و  انت   ،

بغير زاد . 
جرمك الوحيد انك تطير على ارتفاع يسمح لك 
برؤية ما ال يراه من يلتصق باالرض اللتقاط احلبوب 

الن عقله فى االكل و املتعه و اكتساب السلطان بال جهد داخل القطيع اذ يفضل امللق و السقوط فى 
الرمال على التحليق معك. 

تركنا مصر السباب عديده و لكن اولها الظلم املرير و عدم جدوى املعارك ، املزايدات الباطلة و تلوين 
احلقائق ، العبث و زمن املسخ املرير و السقوط ، االضطهاد و الكراهية كثقافه تظلم و تقسو تتجبر و 

تفترى و يطالبونك اال توبخ افعالهم الدنيئه اال بحساب و بقدر و كأنك ليس صاحب البيت ! 
و  التعميه  فى  املتخصصني  و  اجلهلة  و  املزايدين  صراخ  وسط  تسمع  اذان  فال  جدواك  بعدم  الشعور 
التزييف و انصاف العلماء يحيطون بك من كل جانب . فقط التحليل الفج او الفكر السطحى يتوهم 
اان يكون لنا جدوى فى مصر لو كنا فيها . فقط نظرة موضوعية مسئولة ترى اننا اكثر جدوى ملصر 

خارجها . 
الهلس  و  يريد  ملن  فيها  مكفول  العلم  ارض  فى  تعلمنا  و  معرفه  و  حقيقى  علم  عن  بحثا  تركناها 

مكفول فيها ايضا ملن يريد
و هنا يصبح للحرية معنى اذ تصبح مسئوليه و حتملناها وهنا على وهن العوام و اعوام . 

شئنا التعلم على ايدى علماء بحق و ليس من كتب التخلف و البدائية الصفراء و مهاترات جوفاء و 
ترهات صماء 

تركنا مصر حبا فيها و ليس كرها لها. تركناها و هى فى القلب لم تتركنا 
من احلب ما يقتضى البعد و الهجر و من السطحيه و انعدام اخلبرة باحلياه الظن بعكس ذلك. 

عندما تتنكر االم المومتها تسرها مماألة املنتصر و مهادنة الغالب و جتعل من الذئاب املعتدين و احلثالة 
من يسود على ابناء البيت فيتسول البنون فى بيتهم حقهم املهدور . 

عندما تسقط العدالة ال تطلبوا من ضحاياكم ان يكونوا قديسني و مالئكه و انتم عاجزون حتى ان 
تكونوا بشرا !
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ذكرت دراسة نشرتها مجلة فوربس 
السلة  كرة  جنم  ان  االميركية 
جوردان  مايكل  السابق  االميركي 
)5ر98  دوالر  110 ماليني  حصل على 
يجلعه  ما   2015 في  يورو(  مليون 
في  دخال  االعلى  املعتزل  الرياضي 
الفائز  جوردان  وحصل  العالم. 

دوالر من  اعتزل عام 2003، على 100 مليون  والذي  احملترفني  بدوري  مرات   6
احلذاء  على  اسمه  استخدام  مقابل  الرياضية  للتجهيزات  نايكي  شركة 
الشهير الذي حقق ارتفاعا في االرباح بنسبة 14% عام 2015 في الواليات 
فريق تشارلوت هورنتس  اكبر مساهم في  املعتزل جوردان،  ودخل  املتحدة. 
رياضيا كبيرا،  االعتزال عندما كان جنما  اعلى من دخله قبل  السلة،  لكرة 
القدم  كرة  جنم  الثانية  املرتبة  في  الدراسة  حسب  ويأتي  اجمللة.  حسب 
االميركي  اجلولف  العب  ثم  دوالر(،  مليون   65( بيكهام  ديفيد  االنكليزي 
باملر )60 مليونا( وكالهما مرتبطان بعقود رعاية واسمهما  ارنولد  السابق 
العب  على  هؤالء  ويتقدم  العالم.  في  عدة  رياضية  منتجات  على  موجود 
الوجبات  مطاعم  الى  حتول  الذي  بريدجمان  جونيور  السابق  السلة  كرة 
فريق  السابق وصاحب  االميركية  القدم  والعب كرة  مليونا(   32( السريعة 
كاروالينا بانترز جيري ريتشاردسون )30 مليونا(.   ويأتي في املرتبة السادسة 
السلة  عمالق  امام  مليونا(   26( نيكالوس  جاك  السابق  الغولف  اسطورة 
شاكيل اونيل الذي حتول الى مستشار وناقد تلفزيوني )22 مليونا(، والسائق 
السابق روجر بانسكي الذي يرئس امبراطورية سيارات )20 مليونا(. وحجز 
العب كرة السلة الرمز في لوس اجنليس ليكرز ماجيك جونسون والذي حتول 
اجنليس  لوس  فريقي  مع  الرياضة  وكذلك  والسينما  التأمني  مجاالت  الى 
مليونا(،   18( العاشر  املركز  القدم،  لكرة  اجنليس  ولوس  للبيسبول  دودجرز 
بينما اكتفى اشهر العب كرة قدم في التاريخ البرازيلي بيليه باملركز الثالث 
عشر )14 مليونا( مشاركة مع اول امرأة في الترتيب وهي العبة كرة املضرب 

الصينية نا لي املعتزلة عام 2014 )14 مليونا ايضا(.

مايكل جوردان األعلى دخالً 
بني املعتزلني في العالم لعام 2015 

يحررها سمير اسكندر 

قطبا مدريد ينتصران ويالحقان برشلونة

لقب  على  املنافسة  في  حظوظه  إلبقاء  طامحا  مدريد  ريال  دخلها  مباراة  في 
الدوري اإلسباني، تغلب ملوك مدريد على ضيفهم فياريال بثالثة أهداف نظيفة، 
في حني جنح أتلتيكو مدريد في حتقيق فوز هام على اتلتيك بلباو بهدف نظيف 

جعله يتقاسم صدارة البطولة مع برشلونة من جديد.
ففي املباراة التي أقيمت على ملعب سناتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، افتتح 
لينتهي   ،40 الدقيقة  عند  للملوك  التسجيل  بنزميا،  كرمي  الفرنسي،  املهاجم 

الشوط االول بتقدم الريال بهذا الهدف.
الفوز  تأمني  الثاني بطموح  الشوط  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  املدرب  أبناء  دخل 
في املباراة، وجنحوا بالفعل في مهمتهم، عندما سجل الالعب اإلسباني، لوكاس 
فازكيز، الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 68، ليعود ويسجل النجم الكرواتي 

لوكا مودريتش الهدف الثالث للريال عند الدقيقة ٧5 من عمر اللقاء.
املتصدرين  خلف  نقطة   ٧8 إلى  رصيدهم  العاصمة  ملوك  رفع  االنتصار،  وبهذا 
برشلونة وأتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزا هاما على مضيفهم  أتلتيك بلباوبهدف 
 ،38 الدقيقة  عند  توريس،  فرناندو  اخملضرم،  اإلسباني  املهاجم  سجله  نظيف 

بنقطة واحدة.
أربع جوالت على خط  الكبار مع تبقي  الثالثة  الليجا بني  ويشتعل الصراع على 
النجم  بني  املوسم  لهذا  الدوري  هداف  لقب  على  املنافسة  النهاية، كما حتتدم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره األوروغوياني لويس سواريز.

ريا�ســـــــة

األهلي يفوز علي »ياجن أفريكانز« 

و الزمالك يفوز علي »بجاية« في 

بطولة أفريقيا

القدم  لكرة  األول  الفريق  حقق 
ومثيرًا  غالياً  فوزًا  األهلي،  بالنادي 
على ضيفه ياجن أفريكانز التنزاني، 
مقابل  هدف  مقابل  بهدفني 
أقيمت  التي  املباراة  في  هدف، 
العرب  برج  ملعب  علي  بينهما 
األربعاء،  مساء  باإلسكندرية، 
العشرين من أبريل احلالي في إياب 
أبطال  دوري  بطولة  من   16 ال  دور 
الزمالك  نادي  أفريقيا.   كما صعد 
دوري  بطولة  في  اجملموعات  لدور 
التعادل  بعد  وذلك  أفريقيا،  أبطال 
في  الفريق  حققه  الذي  اإليجابي 
املباراة التي جمعته مساء الثالثاء، 
فريق  مع  أبريل،  من  عشر  التاسع 
بجاية اجلزائري على ملعب لوحدة 
املغاربية، في إياب دور الـ 16 لدوري 

أبطال أفريقيا.

كل عام وانتم بخير مبناسبة عيد القيامة اجمليد
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االسعافات االولية الصابة االسنان )كسور االسنان (

هى تقدمي املساعدة الفورية ألى من اصابات االسنان فى حالة 
الكسر او الفقد اثر حادثة معينة حتى وصول املساعدة الطبية 

املتخصصة.
اعادة  أحيانا  ميكن  مكانها  من  تخلع  التى  الدائمة  االسنان  و 
االصابة  او  احلادثة  بعد  عليا  العثور  مت  اذا  اخرى  مرة  زراعتها 

باخذعا الى اقرب مكان متخصص طبى .
أسباب اصابة االسنان:

حوادث سيارات.  
قضم الطعام اجلامد .

السقوط  اثناء اللعب او ممارسة الرياضات .
االسعافات االولية الصابات االسنان:

1-االحتفاظ باية اسنان مت فقدها من االثة المكانية زراعتها مرة اخرى و حملها لطبيب االسنان 
باقصى سرعة ممكنة الن االنتظار يقلل من فرص النجاح فى الزراعة .

استخدام استخدام احدى اخليارات التالية لنقل االسنان:
بحيث  مكانها  فى  اخمللوعة  السنة  ابقاء  حاول 
محاولة  مع  اجملاورة  االسنان  مستوى  فى  تكون 

الضغط عليها .
اذا لم يستطيع املصاب وضع السنة فى مكانها 

يتم وضعها فى اناء صغير بة لنب .
2-وضع كمادات باردة على الفم او اللثة لتخفيف 

االلم.
3-الضغط املباشر على مكان االصابة باستخدام 

شاشة للتحكم فى النزيف.
4-البحث على املساعدة الطبية على الفور.

و فى حالة الكسور اخلطيرة قد تتأثر انسجة االعصاب التى توجد داخل االسنان وفى هذة احلالة 
التدخل الطبى الفورى مطلوب .

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

شافي  عالج  االن  حتي  يوجد  ال  بأنه  اإلقرار  من  البد 
ملرض التوحد، ولكن هذا ال مينع من وجود وسائل فعالة 
حتسن كثيرا من أعراض مرض التوحد، وجدير بالذكر أن  
فاعلية هذه العالجات تزيد كثيرا كلما بدأ هذا العالج 

مبكرا. 
كبقية   « التوحد  طفل   : جدا  هامة  ملحوظة 
التي  األمراض  بسائر  يصاب   أن  األطفال«ميكن 
مشقة  األمر  يزيد  ولكن  العادي،  الطفل  لها  يتعرض 
أعراض،  من  به  يشعر  عما  التعبير  يستطيع  ال  أنه 
األمراض  وتلك  األلم  مع  تفاعله  لقلة  باإلضافة  هذا 
أعراض  مع  عنها  التعبير  يختلط  قد  مثال«  »الصداع 
هذه  حدوث  إلمكانية  التنبه  يجب  وعليه  التوحد 
املنتظم  الدوري  الفحص  ألهمية  وأيضا  األعراض، 
لهؤالء األطفال لكل أجهزة  اجلسم  مبا فيها األسنان. 
أهمهم   محاور.  أربعة  علي  يركز  التوحد  مرض  عالج 
 Applied للتصرفات   التحليلية   التطبيقيات 

  Behavioral Analysis. ABA
احملور األول : الغذاء. يجب التركيز  علي تفادي األطعمة 
اإلحتياجات  توفير  وعلي  احلساسية  في  املتسببة 
ذلك  واملعادن؛  والفيتامينات  السعرات  من  البدنية 
من  تزيد  واملعادن  الفيتامينات  ونقص  احلساسية  ألن 

أعراض مرض التوحد. 
األعراض  تعالج  التي  العقاقير  ويشمل   : الثاني  احملور 
التركيز  وعدم  التهيج   مثال  للتوحد  املصاحبة 
قد  أمراض  أي  لعالج  باإلضافة  والتشنج،  واإلكتئاب 

تصيب طفل التوحد كغيره من األطفال.  
احملور الثالث : العالجات البديلة أو التكميلية وتشمل 
الغذاء اخلاص الذي يعتقد البعض بفائدته، باإلضافة 
من  التخلص  في  تساعد  التي  العقاقير  بعض  إلي 
املواد  العالجات  هذه  تشمل  وأيضا  الثقيلة،  املعادن 
علي  الضغط  ينجح  وقد  السيروتونني  مثل  احليوية 
 Heavy Vest ثقيلة  أوزان  لها  بإرتداء مالبس  اجلسم  
واجلدير  التوحد  مريض  تهدئة  علي  املساعدة  في 
األطفال  بعض  مع  تنجح  العالجات  هذه   أن  بالذكر 
فقط وعليه ال ميكن إعتبارها عالجات أساسية لكل 

مرضي التوحد.  
احملور الرابع واألهم : التطبيقات التحليلية للتصرفات  
األكثر  وهو   .Applied Behavioral Analysis  ()ABA(
إنتشارا وجناحا في العالم حتي اليوم  لتعليم احلركات 

واملهارات والكالم.
مع  التعامل  في  أخصائيون  العالجات  بهذه  ويقوم 
مالحظة  لألباء  املمكن  من  كان  وإن  التوحد  مرضي 
مع  وإتباعها  العالجات  لهذه  األساسية  اخلطوات 
احلركات  املزيد من  لتعليم أطفالهم  وذلك  أطفالهم 
إلي  التوحد يحتاج  أن طفل  ذلك  والكلمات  واملهارات 
باألطفال  مقارنة  املهارات  تلك  إلكتساب  طويل  وقت 
في  تساعد  واألهل  األباء  مشاركة  وأيضا  العاديني،  
من  دائرة  من  توسع  وأيضا  العالج  نفقات  خفض 
أساسي  مطلب  وهو  التوحد  طفل  معهم  يتعامل 
مع  التعاون  حالة  في  وحتي   ولذلك  األطفال؛  لهؤالء 
واألخر  احلني  بني  األخصائيني  تغيير  يتم  األخصائيني 

لتوسيع دائرة التعامل   
 ويحتاج الطفل في هذا النوع من العالج  20 إلي 40 

ساعة في اإلسبوع.   
ويشمل ABA  علي أنواع كثيرة منها : 

مهارات  تعليم  بغرض  التجريبي  املفصل  التمرين   )1
وتكرار  خطوات  عدة  إلي  بتقسيمها  وذلك  معينة، 
إيجابيا مبكافأة  وتعزيزها  لتعلم كل  خطوة  احملاوالت 

الطفل قبل اإلنتقال للخطوة التالية . 
2( عالج تداخلي مبّكر : خاص باألطفال حتت 5 سنوات 

ويبدأ قبل 3 سنوات. 
3( عالج تداخلي خاص لتعلم الكالم . 

للتعلم  الطفل  دوافع  بزيادة  محوري  تدريبي  عالج   )4
والتواصل.  

علي  التحليلية  بالتطبيقات  العالج   أنواع  وجميع 

التصرفات ABA  : تبدأ بدراسة األتي : 
ا( بيئة الطفل ملعرفة املؤثرات التي تزعجه لتفاديها ) 

مثال الضوضاء أو الضوء الشديد(.  
ب(  مقدرات الطفل ملعرفة ما ميتلكه وما ينقصه.  

ج( إحتياجات الطفل للتركيز عليها في التعلم. 
للتعزيز  كمكافأت  إلستخدامها  للطفل  احملببات  د( 
التعزيز  ويتدرج  التعلم.  علي  للتحفيز  اإليجابي 
تعلمها،  املطلوب  املهارة  صعوبة  حسب  اإليجابي 
وتشمل كلمة مشجعة، أو التصفيق، أو أكل محبب 
وغير متاح في الوجبات العادية، أو ملصقات أو أشرطة 
أو  املنزل  أو خروج من  رقبته،  أو  يده  تعلق علي  ملونة 

رحالت ....الخ .  
إمثلة: للتطبيقات التحليلية علي التصرفات  وتشمل  

اخلطوات األتية :
1( حتديد املهمة Task  : إستخدام فرشاة األسنان. 

2( تقسيم املهمة إلي خطوات  Chaining ا( فك غطاء 
األنبوبة ب( الضغط علي األنبوبة إلخراج املعجون علي 
الفرشاة  ج( اإلمساك بالفرشاة في الوضع الصحيح 
د( حتريكها داخل الفم و( املضمضة للتخلص من بقايا 

املعجون.  
3( دفع الطفل لعمل اخلطوة األولي Promoting بالكالم 
) إخلع الغطاء ( أو باإلشارة إلي الغطاء أو باإلمساك 
بيد الطفل وفعل هذه اخلطوة  أو باملشاهدة كيف تتم 

هذه اخلطوة ؟  ثم طلب التقليد من الطفل .  
4( ثم تكرار احملاولة عدة مرات مع تقليل املساعدة ثم 

بدون مساعدة. 
باملكافأة  إيجابيا  تعزز  صحيحة  محاولة  كل  وفي   )5
مرات  عدة  تكرر  ثم  احلركة  صعوبة  حسب  املتدرجة 

لتثبيت التعلم . 
6( ثم تعلم اخلطوة الثانية. بنفس الطريقة. 

ثالثة  تعلم  ثم  متتاليتني  تعلم عمل خطوتني  ثم   )٧
خطوات وهكذا حتي إمتام املهمة. 

وقت  يحتاج  املتوحد  الطفل  تعليم  أن  بالذكر  وجدير 
النهاية  في  ولكنه  العادي،  الطفل  من  بكثير  أكثر 
العلمية  األساليب  باتباع  وذلك  التعلم  ميكنه 
علماء  فهم  لتطور  تبعا  وذلك  تطويرها،  يتم  والتي 
األطفال  هؤالء  بني  اإلختالف  حلقيقة  السلوكيات 

واألطفال العاديني  .  
هؤالء  تعليم  أيضا،   منها  ونذكر  حتصي  ال  واألمثلة 
أوال  املنزل  في  قصاصات  صورة  في  األلوان  األطفال 
باإلختيار للون املاثل ثم ثانيا بنطق الكلمة الدالة علي 
اللون ثم أخيرا اخلروج إلي الشارع  والسؤال علي هذه 
األلوان في احلياة  كاألشجار والزهور والسيارات... الخ.  
أيضا في تعليم الكالم  جملة مثال  نبدأ بكلمة واحدة 
مرة  كل  وفي  مختلفة  بطريقة  مرة  كل  وننطقها 
نطقها  مت  كما  بالظبط  تقليدها  الطفل  من  نطلب 
أمامه مثال :   مرة بصوت عالي ومرة  بصوت منخفض 
ومرة ممدودة ومرة قصيرة ومرة مع تغير النغمة لنفس 
احملاولة  تعزز  الطفل  ينجح  مرة  كل  وفي  الكلمة 
مبكافأة الطفل ويتم تكرار احملاولة عدم مرات لتثبيتها. 
ثم تتطور احملاولة جلملة من كلمتني ثم ثالث كلمات 

وهكذا. 
هوامش :الغرض من تغيير طريقة النطق هو التخلص 
من الطريقة ذات النغمة الواحدة الروبوتية التي ينطق 

بها طفل التوحد .  
نبدأ   Puzzles القطع  تركيب  لعبة  في  أخر  ومثال 
احملاولة  وتعزيز  قطعتني  تركيب  الطفل  بتعليم 
لتثبيت  مرة  من  أكثر  وتكرارها  باملكافأة  اإليجابي 
عدد  زيادة  ومع  قطع  أربع  ثم  قطع  ثالث  ثم  التعلم 

القطع تتدرج املكافأة لزيادة حتفيز الطفل وهكذا.  
وقت  كل  أن   : األطفال  هؤالء  ألباء  أقول  النهاية  وفي 
واحلركات  املهارات  لهذه  تعليمهم  في  ينقضي 
هؤالء  إستثمار ملستقبل  أعظم  مبثابة  هو  والكلمات 
األطفال، وتطورهم، وتواصلهم مع األخرين. »األطفال 

املتوحدون  مختلفون ال متخلفون«  .  

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

 )Autism( مرض التوحد
عالج مرض التوحد ) اجلزء الثالث واألخير (. 

املتوحدون مختلفون ال متخلفون
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رأسي
1- قذف بالكلمات o صاحب شيء ومسؤول عنه o معنوياته في الحضيض 

2- أكبر أهرامات مصر o حرف عطف 
3- يغطي الطيور o في القالدة o جواب 

4- توضع فيها الصور o تقال عند الشعور بالبرد o متشابهان 
5- حارس o يتعاطاه بعض الرياضيين لتحقيق الفوز 

6- حيوان منقرض 
7- تجبر وتكبر وظلم o اسم مبدأ في الرياضيات )للقوة( o قال كالما صريحا 

8- موسيقى اميركية للسود o تلف في دائرة 
9- سائل حي أحمر اللون o عملة اليابان o نصف سوشي 

10 - قصة ممثلة أمام الجمهور o أصبح غير عاقل لألشياء حوله
أفقي

1- قائم في الليل o حب شديد 
2- تتكون من اسكتلندا وانجلترا وويلز 

3- سكين o القمر وقت اكتماله 
4- طير خرافي o بين جبلين )مبعثرة( o صفار 

5- عاصمة رومانيا 
6- عكس حزن o تدفع ألهل الميت 

7- فاكهة صفراء o وعاء 
8- أتباع 

9- يهبط به الجندي من الطائرة o ضرس 
10 - جبل راسخ o لبسه الناس أيام األتراك خصوصا

حل العدد السابق
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برج احلمل: على جبهة العاطفة عّبر عن نفسك بوضوٍح تام ، إحذر من اإلفراط فى ثقتك بنفسك أو بغيرك وإبتعد 
عن التسّرع فى ردودك.

 برج الثور: التوفير وليس البخل ، فضيلة ، هذا يعنى قرش على قرش قرشني، وتبدأ فى مشروع أحالمك أو وديعة بنكّية 
ألوالدك من بعدك مبشيئة اهلل تََعالى.

بابتسامة هادئة  وكلمة حلوة فسوف يخبو غضبه تدريجّياً وتنتهى   برج اجلوزاء: إن قابلت أكثر األشخاص غضباً 
املُشكلة، مبشيئة اهلل تََعالى.

 برج الّسرطان:الّنظام والّروتني مهما كان مزعجاً فقد مت صنعه لسبب وجيه، تعطيلك عن احلركة السريعة  لتأخذ 
املزيد من احلذر وتفحص التوافه الصغيرة املاكرة.

 برج األسد: تغافلك عن عيوب معّينة فى العمل أو العاطفة قد يجلب املتاعب فاعمل على إنهاء أّية مشاكل فى 
بدايتها قبل أن تستفحل الحقاً.

 برج العذراء: فرصة لتسوية ديونك و فواتيرك املُتأخرة مبشيئة اهلل تََعالى، وّظف مكاسبك مهما كانت صغيرة إلنهاء 
إلتزاماتك املالّية بدالًعن تضييِعَها على ما اليُفيد.

 برج امليزان:  إن كنت خاطباً فالتسمح بأى جتاوزات أو تراٍخ للخطوط األخالقّية ، إن كنت ُمتزّوجاً فأنت ُمطالب بأداء 
أفضل مالديك إلنتاج درزينة من األطفال.

 برج العقرب: احلديث بالفن والرياَضة أفضل مادة للنميمة بعيداً عن النعكشة فى أمورك الشخصّية أو املالّية على 
لسان املُتطفلني ، الوحدة خيٌر من جليس الّسوء.

 برج القوس: مْيلك للتدقيق وفحص التفاصيل التافهة رغم إنزعاج احمُليطني يوّفر عليك األخطاء ، على جبهتْى العمل 
والعاطفة، مبشيئة اهلل تََعالى.

، إبحث عن أرضّية/وظيفة صلبة   برج اجلدى: التنظر وراءك والحتت قدمْيك لكن ثّبت رأسك لألمام لترى املستقبل 
وابتعد عن مشاريع اإلثراء السريع املشبوهة.

من  لترفع  األقل  على  واحدة  مشكلة  من  تفكيرك،تخّلص  تشل  مجتمعة  مشاكل  عّدة  فى  التفكير  الّدلو:  برج   
معنّوياتك ، رّكز على حل مشكلة واحدة على األقل دون تشّتت.

 برج احلُوت: تنجح فى إزالة التشويش ألمور تخص العمل وإعادة الُبوصلة إلجتاهها الصحيح، وبالتوازى اتزانك على 
جبهة املنزل مبشيئة اهلل تََعالى.
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 حل
 العدد

السابق

بمحافظة  األمديد«  »تمى  مدينة  1936، في  عام  ُولد 
للشخص  وألّن  الحال،  متوسطة  أسرة  الدقهلية، وسط 
نصيب من اسمه في الُدنيا، فكان اسم »الضيف أحمد الضيف« 
بها،  الخفيف  كالضيف  عاش  حيُث  ُمسمى،  على  اسٌم  هو 
إلى أّن رحَل في سن صغيرة، عن ُعمر ُيناهز 33 عاًما. تجّلت 
فكاَن  طفال،  مازال  وهو  أحمد  الضيف  عّند  التمثيل  موهبة 
أن  وبعد  الصغيرة،  مدرسته  في  الُمدرسين  تقليد  في  بارًعا 
الجامعي،  المسرح  نجم  وأصبح  األمر  تطور  الجامعة،  دخَل 
عن  جوائز  عدة  على  فحصَل  اآلداب،  ُكلية  مسرح  وتحديًدا 
األدوار التى قام بتمثيلها على مسرح الجامعة، والُمختارة من 
العالمي، مثل؛ مسرحية »شترتون« و»الفريد  المسرح  روائع 
ويتعّكز  العالمية،  النصوص  عن  يبتعد  كان  واحياًنا  ُيغنى«، 
وحده. ومن مسرح  النص  ويمثل  ويخرج  فيؤلف  موهبته  على 

الجامعة، كانت انطالقته الحقيقية، بينما كان يؤدى أحد األدوار على خشبة المسرح، رآه الفنان، فؤاد 
أحمد  الضيف  برَعت موهبة  الهواة، حيُث  ونشاط  الجامعي  المسرح  ُيتابع نشاط  كان  فيما  الُمهندس، 
في مسرحية »كرامازوف«. ومن بعدها تم اختياره فوًرا للُمشاركة في مسرحية »أنا وهو وهي«. من 
الموهوب.عنّدما تأسست فرقة  النجاح للشاب األسمر  أبواب  الُمهندس وشويكار، فُفتحت  بطولة فؤاد 
»ُثالثي أضواء المسرح« في ستينيات القرن الماضي، واستأجروا مسرح »الهوسابير« بوسط البلد، لم 
يُكن الضيف أحمد ُمجرد ُممثل عادى، بل كان أكثر من فنان الشامل، حيُث قام بإدارة المسرح واإلشراف 
الفني على العروض، فكان هو العقل الُمدبر لخروج مسرحيات الفرقة، وأبرزهم »حواديت«، »براغيت«، 
»طبيخ الماليكة«، و«الرجل اللى جوز مراته« التي أخرجها للفرقة و»حدث في عزبة الورد« والتى قال 
بل هّى خط جديد في  عاّدية،  بكوميديا  ليست  إنها  اإلعالمية سلوى حجازي،  له مع  لقاٍء  عنها في 

الكوميديا، مبّنى على تخُيل أحداث منطقية.
أحمد«  الضيف  »أحمد  النحيل  األسمر  أّن  الجميع  1970، وبموته اكتشف  ابريل   16 في  توفي 
كان ُرماّنة ميزان ُثالثى أضواء المسرح، وبموته تفرق ِشمل الثالثي وذهب ُكل منهم إلى طريق.

الضيف أحمد

لوحة ال�رشف



صرخة قلق 

احلياه نعيش فيها نتعلم منها تقسو علينا أحياناً  وتطبطب  علينا برفق أحياناً،  
ونزعل منها ونغضب ونبكى اذا وصل بَِنا االمر منها ولكننا نحبها بكل ما فيها 
فهى حياه نعيشها  سواء شئنا ام ابينا ، ومع اإليقاع السريع حلركة  احلياه التى 
ميكن  ولكن  اجتنابه  ميكن  ال  سماتنا  من  سمه  والقلق  التوتر  اصبح  نعيشها 
يجعلك  النه  به  بأس  ال  القلق  من  قليل  ادق  مبعنى  لصاحلك  وحتويله  منه  احلد 
على استعداد ملواجهة بعض اخملاطر و الرد عليها فبعد ان كان يوصف عصرنا 
األعمال  ومن  القلق  وهو عصر  له  جديد  هناك مسمى  اصبح  السرعة  بعصر 
النرويجي  للرسام  الصرخه  لوحة  بأشكاله  فعالً  القلق  جسدت  التى  الفنيه 

»ادڤار مونش«
ولوحة الصرخه هذه بالرغم من بساطتها الظاهره اكتسبت شهره واسعه بعد لوحة »املوناليزا »و يعود سبب 
شهرتها الى شحنة الدراما املكثفة فيها واخلوف والقلق الذى جتسده  فأستطاله الوجه ومالمحه شبه  املطموسة 
والعينان شاخصتان بشكل مبالغ فيه والفم املفتوح وكأنه يصرخ فتشعر وكأنك فعال تسمع صرخته ، فحقا 
استطاع ادڤار ان يبدع فى هذه اللوحه بخطوطه البسيطه وألوانه الداميه الصارخة احيانا والداكنة احيانا آخرى 

والتى تضفى اجواء كابوسيه غريبه
هذا  اال  عنها  انطباعتنا  فى  نختلف  نراها  لوحه  اى 
بنفس  يخرج  فالكل  اثنني  عليه  يختلف  ال  العمل 

األحساس جتاهه
كانت هذه اللوحه مثار جدل الكثير من مؤرخو الرسم 
والنقاد ويحضرني هنا قول الدكتور شاكر عبد احلميد 
عالم  سلسله  عن  الصادر  الصرخه  عصر  كتابه  فى 
األلم  اوحت لتصوير  الصرخه  ان لوحه   : املعرفة قائالً 
احلاضر باحلياة احلديثة و أيقونة اخلوف اإلنساني وتكون 

الشخصيه فيها أشبه بالتجديد الشبحي للقلق
فأنهم  مونش  ادڤار  الفن  مؤرخون  يتذكر  فعندما 
يتذكرونه بسبب هذه اللوحه بالذات ألنها حاله ذهنيه
لوحه الصرخه حتولت منذ ظهورها فى عام 1893 إلى 
موضوع لقصائد الشعراء وصرعات املصممني، رغم أن 
للفنان لوحات أفضل منها وأقل سوداوية وتشاؤماً ! »

امام  مجسدا  داخلك  الكامن  القلق  ترى  ان  أردت  وإذا 
عينك ما عليك إال النظر للوحه الصرخه إلدڤار مونش 
وسوف تسمع من خالل لوحته صرخه القلق بداخلك !
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هذا الوجه املاكر!

بقلم: عـادل عطيـة
يفسد كل شيء، وينكر كل شيء، هو الظلمة، وهو الدمار، وهو 

املوت!
ولد من رحم الشيطان، ولكنه يوحي للجميع أنه ال وجود له!

نعرفه  أننا  يعرف  وألنه  يديه،  وعمل  بأفكاره  بيننا  موجود  وألنه 
األشياء  خالل  ومن  وقورة،  هيئة  في  يتجلى  فأنه  نراه؛  عندما 

اجلميلة:
.. فقد ظهر في احلّية القدمية التي كانت إذ ذاك أحكم اخمللوقات 
على األرض، وعندما كانت تطير بأجنحتها، كان منظرها يبعث 

بهاًء مبهراً للبصر!
.. وظهر في أجمل ثمرة من ثمار شجرة املعرفة!

الناس، وحاملي املسابح،  .. ويظهر في وجوه بشرية من وجهاء 
وحافظي الشريعة!

************

له اسم يختاره الرجال والنساء، مبحض إرادتهم: 
.. أختاره آدم، وسمي: العصيان أو التمرد!

.. وأختاره قايني، وسمي: القتل!
.. وأختاره نيرون، وهتلر، وموسيليني، وابن الدن، وأبو بكر البغدادي، وكل من يلبس الشر مثل ثوبه.. وسمي: 

السلطة، والكبرياء، والغيرة، واجلهاد في سبيل اهلل!
************

صوته ينطلق من كتاب، ومن صحيفة، ومن منابر خصصت للعبادة، ومن فضائيات يفتح أصحابها فمهم 
القتلة  رأس  إلى  يصعد  وعندما  والعنف،  الكراهية  رسالة  معلنني  ويتكلمون  تعصبهم،  عن  ويكشرون 

كالهروين: فيصرخون في هوس يكاد ينفذ إلى البشرة: اهلل أكبر!
وعوده ال تزال خادعة، وكاذبة:

.. وعد آدم وحواء إذا أكال من الثمرة احملرمة: “يصيران مثل اهلل يعرفان اخلير والشر”!
.. ويقول لإلرهابي: أقتل؛ فلك اجلنة، وحور العني!

.. وينحني على آذاننا، ويوسوس: متردوا؛ فسأمنحكم عطايا احلرية!
قد يرى الشاعر الفرنسي شارل بودلير، أن للشر أزهار!

ولكن اهلل جّسد كرهه للشر في العالم الذي خلقه، مبعاقبته مرتكبي األعمال الشريرة يوم احلساب اآلتي!
منتخبني  بشجاعة،  بصوتكم  أدلوا  بل  الصامتة،  بتأييداتكم  تصافحونه  فال  الشر،  وجه  اكتشفتم  فان 
محبتكم هلل، ومحبتكم الخوتكم في اإلنسانية، عارفني أن الذي حتبونه، كما يحبكم، يحب كل خليقته!...
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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»

نسرين عيسي - ساسكاشوان
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اليوم األخير

من أجلى و أجلك حتمل الشوك و البصق 
رفع اثامنا و غفر ذنوبنا و القى بها فى العمق 

رضى بالعار و سالت دماه و حتت سياط اجلند انسحق
يوم الصلب اظلمت السماء غاضبة تزلزلت األرض

تشققت الصخور اختفت الشمس وراء األفق
أما حجاب الهيكل فمن أعلى الى أسفل انفلق

خاف قائد املئة و من معه من الزلزلة
شهدوا قائلني هذا كان ابن اهلل باحلق

دفن فى قبر منحوت فى صخر وعلى بابه دحرج احلجر
ذهبت اليه املرميات باكرا باحلنوط قبل طلوع الفجر

و لكن القبر كان فارغا و مالكا جالسا منظره كالبرق 
جرى بطرس الهثا تسبقه دقات قلبه غير مصدق

رأى املنديل و األكفان موضوعان أما رب اجملد فانطلق
هذا هو الهنا و مسيحنا من أمنا به

قام حقا و منتصرا رب األكوان و اخللق 

 جورج توفيق

نحو رؤية مسيحية للحياة املسيحية
بقلم : د. رءوف إدوارد

ُهودِ ِمْقَدارُ هِذِه ُمِحيَطٌة بَِنا، لَِنْطرَْح ُكلَّ ثِْقل، وَاخْلَِطيََّة  ” لِذلَِك نَْحُن أَيًْضا إِذْ لََنا َسَحابٌَة ِمَن الشُّ
اإلمِيَاِن  رَئِيِس  إِلَى  نَاِظرِيَن  أََماَمَنا،  امْلَْوُضوِع  اجْلَِهادِ  ِفي  ْبرِ  بِالصَّ وَلُْنَحاِضرْ  بُِسُهولٍَة،  بَِنا  ِيَطَة  احمْلُ
لِيَب ُمْسَتِهيًنا بِاخْلِزِْي، َفَجلََس  ُرورِ امْلَْوُضوِع أََماَمُه، اْحَتَمَل الصَّ لِِه يَُسوَع، الَِّذي ِمْن أَْجِل السُّ وَُمَكمِّ
ُروا ِفي الَِّذي اْحَتَمَل ِمَن اخْلَُطاِة ُمَقاوََمًة لَِنْفِسِه ِمْثَل هِذِه لَِئالَّ تَِكلُّوا  ِفي مَينِِي َعرِْش اهلِل…َفَتَفكَّ
ِم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اخْلَِطيَِّة.“ ) عبرانيني 12(.                               وَتَُخورُوا ِفي نُُفوِسُكْم . لَْم تَُقاوُِموا بَْعُد َحتَّى الدَّ
- من املؤلم أن يَري البعض أن احلياة مع املسيح هي حرمان و عذاب في العالم احلاضر من أجل 
.  بل و البعض ال يشعر بالعدل عندما يصفح اهلل عن اخلاطئ )  خير سيأتي في حياة اآلخرة 
تأمل موقف اإلبن األكبر من صفح أبيه عن اإلبن الضال  : إجنيل لوقا 15(. و نري البعض يتشدد 
في مفهوم العدل عند اهلل لُيخرجه من إطاره األبوي املسيحي . فيفهمه  و يريده  ناراً ُمستعرة 
علي اآلخرين الذين سلكوا حسب شهوات العالم . و ما هذا إال رد فعل  ملفهومهم  أن احلياة مع 

املسيح  هي دواء ُمّر يتجرعه املؤمن ليكون من الفرقة الناجية .
- ليكن معلوماً أن احلياة مع املسيح مستحيلة بحسب قانون العالم احلاضر .  لذلك فاحلياة مع 

املسيح ليست نتيجة قوة  إرادة  أو  بطولة  أو  حتي  عجز إنساني .
ا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبلُوُه َفأَْعَطاُهْم ُسلَْطانًا أَْن يَِصيُروا  -  احلياة مع املسيح هي سلطان من اهلل : ” وَأَمَّ

أَوْالَدَ اهلِل، أَِي امْلُْؤِمُنوَن بِاْسِمِه.“ )يوحنا12:1( .
- احلياة مع املسيح هي نعمة و قوة من املسيح : ” َفَقاَل يَُسوُع :» َقْد مَلََسِني وَاِحٌد، ألَنِّي َعلِْمُت 
ًة َقْد َخرََجْت ِمنِّي«.“ )لوقا 46:8(. هذا السلطان و هذه القوة العجيبة  جتعل املؤمن باملسيح  أَنَّ ُقوَّ
ََّة آيٍَة تَْصَنُع لَِنرَى  يعيش حياة نازلة من السماء و ال يعيش حرماناً في العالم  :  ” َفَقالُوا لَُه :»َفأَي
َماِء  َُّه أَْعَطاُهْم ُخْبزًا ِمَن السَّ وَنُْؤِمَن بَِك؟ َماذَا تَْعَمُل؟ آبَاُؤنَا أََكلُوا امْلَنَّ ِفي الَْبرِّيَِّة، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: أَن
َماِء، بَْل أَبِي  لَِيأُْكلُوا«.َفَقاَل لَُهْم يَُسوُع:»احْلَقَّ احْلَقَّ أَُقوُل لَُكْم: لَْيَس ُموَسى أَْعَطاُكُم اخْلُْبزَ ِمَن السَّ
َماِء الَْواِهُب َحَياًة لِلَْعالَِم«.  َماِء، ألَنَّ ُخْبزَ اهلِل ُهَو النَّازُِل ِمَن السَّ يُْعِطيُكُم اخْلُْبزَ احْلَِقيِقيَّ ِمَن السَّ
َفَقالُوا لَُه:»يَا َسيُِّد، أَْعِطَنا ِفي ُكلِّ ِحنٍي هَذا اخْلُْبزَ«. َفَقاَل لَُهْم يَُسوُع:»أَنَا ُهَو ُخْبُز احْلََياِة. َمْن يُْقِبْل 
إِلَيَّ َفالَ يَُجوُع، وََمْن يُْؤِمْن بِي َفالَ يَْعَطُش أَبًَدا “ ) يوحنا 6( .  واضح من حديث املسيح أن احلياة مع 

اهلل سواًء في العهد القدمي أو العهد اجلديد اعتمادها و خبزها ” نازل من السماء “.
العالم  آنيِّاً في  العالم بل هي َسْبق إعالن للحياة اآلخرة   - احلياة مع املسيح ليست من هذا 
ٌس َمْن لَُه نَِصيٌب  احلاضر. لذلك يُطلِق عليها الكتاب املقدس أسم القيامة األولي : ” ُمَبارٌَك وَُمَقدَّ

ِفي الِْقَياَمِة األُولَى “ ) رؤيا يوحنا 6:20( .
- بسبب مفاعيل هذه القيامة األولي يصير املؤمن باملسيح متحداً به يري بعيني املسيح  السرور 
ا أَنَا َفَقْد أَتَْيُت لَِتُكوَن لَُهْم َحَياٌة وَلَِيُكوَن لَُهْم أَْفَضُل )  املوضوع أمامه في حياته احلاضرة ” وَأَمَّ
بُوا  حياة القيامة األولي ( “ ).يوحنا 10:10(. بل فوق هذا يشتاق إلي القيامة األفضل : ” وَآَخُروَن ُعذِّ
وَلَْم يَْقَبلُوا النََّجاَة لَِكْي يََنالُوا ِقَياَمًة أَْفَضَل ) القيامة الثانية األخيرة ، مقارنًة باألولي ( “ )عبرانيني 

. )35:11
ِم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اخْلَِطيَِّة.“ ) عبرانيني 12( ،  - إن املعني األعمق لآلية ” لَْم تَُقاوُِموا بَْعُد َحتَّى الدَّ
رمبا ال يكون باملعني احلسي أي اإلستشهاد و سفك دم املؤمن باملسيح  و لكن أن يسمو املؤمن 
فوق أي دوافع فكرية إنسانية نفسية أو مادية  في إميانه باملسيح  و أن يصل اإلنسان في إميانه 
ا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبلُوُه َفأَْعَطاُهْم ُسلَْطانًا أَْن يَِصيُروا  باملسيح إلي عمق املكتوب في )يوحنا12:1( ” وَأَمَّ
أَوْالَدَ اهلِل، أَِي امْلُْؤِمُنوَن بِاْسِمِه.اَلَِّذيَن ُولُِدوا لَْيَس ِمْن دٍَم، واَلَ ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، واَلَ ِمْن َمِشيَئِة رَُجل، 
بَْل ِمَن اهلِل“ . و معناه أن احلياة املسيحية مصدرها إلهي  ليس مادي و ال من قوة بشر و ال فلسفة 
إنسان . و بالتالي ال يعيش  املؤمن باملسيح حرماناً دنيوياً أو كبتاً دينياً ليس من املسيحية في 
ََّنا نَْحُن الَ  شئ . بل بالعكس ، يحزن لكل إنسان لم يعرف املسيح بعد فيقول مع الرسل ” ألَن

مُيِْكُنَنا أَْن الَ نََتَكلََّم مِبَا رَأَيَْنا وََسِمْعَنا«. “ ) أعمال 20:4( .    و الُسبح هلل

خواطر مسافر 
إلي النور  

)21 (

األقباط يبدأون أسبوع األالم ويستعدون لإلحتفال بـ »عيد القيامة اجمليد«

 إختتم األقباط في كندا والعالم أمس اجلمعة، الثاني والعشرون من أبريل، الصوم الكبير بجمعة ختام 
الصوم ، وتستعد الكنائس للتزين بسعف النخيل، حيث تقام غداً األحد صلوات قداس »أحد الزعف« 
، ثم اجلناز العام ، وتعلق الستائر السوداء لبدء صلوات أسبوع اآلالم، من خالل البصخة املقدسة أيام 
االثنني والثالثاء واألربعاء، ثم خميس العهد واجلمعة العظيمة. ويحتفل األقباط بعيد القيامة في األول 
من مايو القادم. ومن املنتظر أن يحضر بقداس ليلة عيد القيامة عدداً من السياسيني الكنديني من كل 

األحزاب كما هي العادة، و »جود نيوز« تتمني للجميع عيد قيامة سعيد .

/Arklimo
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العلماء يتوصلون إلى الطريقة املثلى 

للتسوق

لتكون  الطرق  هذه  إحدى  بانتهاج  العلماء  ينصح 
األولى  الطريقة  وتتجلى  مثالية،  التسوق  عملية 
في  والثانية  باملشتريات  قائمة  إعداد  في  بينها 

الدوران حول رفوف السوبرماركت عدة مرات.
 وتتجلى الطريقة املثلى في التسوق حسب العلماء 
في إعداد قائمة باملشتريات قبل التوجه إلى السوق 
وفي حالة عدم الرغبة في استخدام هذه الطريقة 
بانتهاج  ينصحون  املشتريات،  قائمة  نسيان  عند  أو 
الطريقة الثانية وهي أن يطوف املتسوق حول رفوف 
السوق املمتازة عدة مرات حتى يتذكر كل ما يرغب 

في شرائه.
 ولتأكيد نظريتهم قام العلماء بتجربة صغيرة على 
مجموعة من املتسوقني، إذ مت تقسيمهم إلى فئات 
حيث أن الفئة األولى طلب منها االستعانة بقائمة 
للمشتريات سبق لهم ان أعدوها، أما الفئة الثانية 
فطلب منها أن تطوف حول أرفف السوق عدة مرات 
لشراء حاجياتها والفئة الثالثة طلب منها أن حتفظ 
في  ترغب  التي  املشتريات  اسماء  قلب  ظهر  عن 
شرائها والتسوق بطريقة عادية دون احلاجة للدوران 

عدة مرات حول أرفف السوق.
في  املشاركني  جميع  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
التجربة متكنوا من النجاح في التجربة فيما يخص 
كاخلبز  اليومي  االستخدام  ذات  املشتريات  شراء 
ولكن  الضرورية،  املنتوجات  من  وغيرها  والسكر 
منهم  طلب  الذين  ملتطوعني  لدى  ظهر  املشكل 
الالزم  املشتريات  تذكر  أو  حفظ  طريق  عن  التسوق 
ما  نادرا  مشتريات  شراء  نسوا  أنهم  إذ  شراؤها 

يستخدمونها في حياتهم اليومية.
 ونصح العلماء باتباع إحدى هاتني الطريقتني حتى 
تكون عملية التسوق مثالية، مشيرين إلى أن نصف 
املتسوقني فقط ممن يقوم بإعداد قائمة باملشتريات 
وأن عددا قليال منهم يطوف  التوجه للتسوق،  قبل 
ما  لتذكر  املمتازة  السوق  أرفف  حول  مرات  عدة 
يرغبون في شرائه.  وذكر العلماء أنه إذا كان املتسوق 
ال يرغب في نسيان شراء أشياء مهمة، على سبيل 
إال  أقربائه، فما عليه  السنة ألحد  رأس  املثال هدية 

اتباع إحدى الطرائق التي يقترحونها.

دراسة جديدة: السعادة أيضا قد تصبح 

»قاتلة«!

يتفق اجلميع تقريبا على أن األحداث احملزنة والصدمات 
تعد مصدرا للمشاكل الصحية، لكن دراسة جديدة 
غيرت مسار هذا االعتقاد السائد لتؤكد أن األحداث 

السعيدة أيضاً قد تصبح »قاتلة«.
 فقد أثبتت دراسة حديثة أجراها عاملان سويسريان 
من مستشفى زوريخ اجلامعي أن السعادة ميكن أن 
التي  الدراسات  عكس  على  القلب  على  سلبا  تؤثر 
أكدها العلماء منذ مطلع التسعينات والقائلة بأن 
الصدمات ميكن أن تصيب القلب بـ«متالزمة القلب 

املنكسر« املشابهة لألزمة القلبية.
بعد  العلماء  إليها  توصل  التي  النتائج  وتشير   
أن  أو  طفل  والدة  أن  إلى  سنوات،  خمس  دام  بحث 
بـ«متالزمة  يتسبب  قد  املرء  يحققه  كبيرا  انتصارا 
تاكوسيبو  باعتالل  أيضاً  املعروفة  املنكسر«  القلب 
مفاجئا  ضعفا  تسبب  مرضية  حالة  وهي  للقلب، 
في عضالت القلب، ما يتسبب في تضخم البطني 
في  صعوبة  إلى  باإلضافة  مفرطا،  تضخما  األيسر 
هذه  عن  ينتج  قد  الصدر  في  شديد  وألم  التنفس 
رمبا  حادة  قلبية  أزمة  أيضا  تسبب  وقد  األعراض، 
منذ  السويسريان  الباحثان  وقام  الوفاة.   إلى  أدت 
اخملتلفة، وجمعا  احلاالت  2011 مبتابعة سجالت  عام 
بيانات 1750 من  خاللها، على مدى خمس سنوات، 
املرضى املسجلني في 25 مركزا صحيا في تسع دول.

وتوصل الباحثان إلى أن 485 مريضا عانوا من صدمة 
عصبية، من بينهم 20 ، أي ما يعادل %4، عانوا من 
سعيدة،  أحداث  بسبب  تاكوسيبو  اعتالل  أعراض 
فيما  حفيد،  مولد  أو  مفضل  فريق  فوز  أو  كزواج 
أحداث  بسبب  األعراض  لهذه  شخصاً   465 تعرض 

حزينة، كوفاة شريك احلياة أو االبن أو أحد الوالدين.

أوباما و زوجته يقلصان تبرعاتهما 
بسبب »تراجع الدخل«

األبيض  البيت  نشرها  ضريبية  إقرارات  أظهرت 
األمريكي، أن الرئيس األمريكي باراكأوباما وزوجته 
ميشيل خفضا من تبرعاتهما للمنظمات اخليرية 

في 2015 وذلك بعد تراجع دخلهما.
إلى  دوالرا   64066 مببلغ  وزوجته،  أوباما  وتبرع 
بانخفاض  املاضي  العام  في  خيرية  منظمة   34
قدرها  البالغ  تبرعاتهما  عن  تقريبا  املئة  في   9.4

70712 دوالر في 2014 الى 33 منظممة خيرية.
بشكل  بأقل  العامني  من  كل  في  الزوجان  وتبرع 
دخلهما  من  املئة  في   15 نسبة  من  طفيف 
املتوسط  في  األمريكيون  اخليرية.ويتبرع  لألعمال 

بنحو 3 في املئة من دخلهم لألعمال اخليرية.
عام  في  دوالرا   436065 وزوجته  أوباما  وكسب 
2015 بانخفاض 8.7 في املئة تقريبا عن 477383 
بسبب  التراجع  اجتاه  يواصالن  حيث   2014 في 

تراجع مبيعات كتب الرئيس.
على  احلصول  لـ»أوباما«،  يحق  الرئيس،  وبوصفه 
راتب سسنوي يبلغ 400 ألف دوالر، ويأتي معظم 

بقية دخل أوباما وزوجته من مبيعات الكتب.

خطأ في خرائط جوجل يتسبب في 

هدم منزل سيدة

بتدمير  الهدم  عمليات  عن  مسؤول  طاقم  قام 
زودتهم  أن  بعد   ، اخلطأ  طريق  عن  سيدة  منزل 

خرائط جوجل باجتاهات خاطئة.
جوجل  خرائط  خطأ   « »دياز«  السيدة  وقالت 
جوجل  وأعترف  ملنزلي«.  خسارتي  في  تسبب 
العمال  بهذا اخلطأ، حيث وجهت خرائط جوجل 
وتقوم  املطلوب،  للعنوان  مغاير  آخر  عنوان  إلى 

الشركة حاليا بالتحقيق في القضية.
مثل هذه األخطاء ميكن أن يحدث في نظام حتديد 
أو  ذكيا  هاتفا  ميلك  شخص  أي  أن  حيث  املواقع، 
إمكانية  هناك  أن  يعرف  املواقع  لتحديد  جهازا 

حلدوث مثل هذه األخطاء.
املوقع  على  املشرف  إن  »دياز«  السيدة  وقالت   
املوقع  من  بالتحقق  قاموا  أنهم  أكدوا  والطاقم 
والزاوية  املنزل  كرقم  الهدم  بعملية  القيام  قبل 
وكانت لديهم أيضا معلومات عن أن البيت كان 

قد هدمه سابقا إعصار.
و أضافت لقد التقيت الحقا مبالك شركة غوغل 
اعتذاراً  لي  فقدموا  وزوجته  التنفيذي  وبالرئيس 

شديداً«.

أطول رجل في العالم يّتجه نحو النجومية في »هوليوود«

»سلطان  التركي  يستعد 
كوسان«، احلاصل على لقب أطول 
إلى  للتوجه  العالم،  في  رجل 
وأخذ  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
سيتم  سينمائي  فيلم  في  دور 

تصويره في هوليود.
على  يحافظ  الذي  كوسان،  وقال 
منذ  العالم  في  رجل  أطول  لقب 
لألرقام  غينيس  موسوعة  دخوله 
تلقى  إنه   2009 عام  القياسية 
من  عامني  نحو  قبل  عروضاً 
بعض منتجي األفالم األمريكيني، 
في  دور  ألخذ  السيناريو  وكاتبي 

أفالمهم.
 وأوضح كوسان، الذي يبلغ طوله مترين و 51 سم، أنه وافق على عرض يتضمن متثيل دور في فيلم بعنوان 
أن تصوير الفيلم سيستغرق نحو شهرين في هوليود، معرباً عن أمله في أن  »حتقيق املستحيل«، مضيفاً 

يحظى فيلمه بإعجاب املشاهدين.
دوراً مع  الفيلم اجلديد والذي يحمل أسم »حتقيق املستحيل« حيث سيأخذ  أن يكون موضوع  املنتظر  ومن 

شخص ليس له يدان وال ساقان، مبيناً أن التصوير سيبدأ خالل األشهر القادمة.
كما بنّي كوسان أنه سيتوجه إلى أستراليا عقب انتهائه من تصوير الفيلم في هوليود، وذلك لتصوير فيلمه 

الثاني، مؤكداً أنه سيمثل بالده على أحسن وجه.

اآليسلندية  العاصمة  في  مقهى  قام 
لزبائنه  كرمي«  »آيس  مثلجات  بتقدمي 
الوزراء  رئيس  فضيحة  من  استوحاها 
»وثائق  تسريبات  شأن  فيم  اآليسلندي 

بنما«.
على   »the Valdis« مقهى  نشر  وقد 
صفحته على الفيسبوك صورة مثلجات 
مكونة من نكهتني مختلفتني مع بعض 
»إنها  تعليقا  عليها  وكتب  الليمون 
حامضة جدا ومعبأة بالكبرياء واألعذار«.
بفكرة  فيسبوك  عبر  كثيرون  ورحب 

البوظة اجلديدة وعبروا عن رغبتهم في جتربتها.
قام  التي  الشركة  السم  واضحة  إشارة  في   »Wintris›s  « باسم  اجلديدة  املثلجات  تسمية  املقهى  وقرر 
بتأسيسها رئيس الوزراء اآليسلندي سيغموندور غونلوغسون سرا، حيث أظهرت الوثائق املسربة أنه وزوجته 
اشتريا عام 2007 شركة دولية »أوفشور«في جزر فيرغن البريطانية عبر شركة »موساك فونيسكا« للمحاماة 

ومقرها بنما، وهي متخصصة في تأسيس شركات املعامالت اخلارجية.

آيس كرمي بنكهة »وثائق بنما«

قوائم املأكوالت في املطاعم تُصمم 

بطريقة تخدع الزبون حتى يطلب املزيد

أكد خبراء التسويق أن لوائح الطعام في املطاعم 
الزبائن يطلبون األطعمة  صممت بطريقة جتعل 
يقوم  أنه  يعتقد  الزبون  كان  وإن  الثمن.   الغالية 
أي  إلى  ذهابه  حني  الطعام  من  يريد  ما  باختيار 
مطعم كان، فاخلبراء اآلن يثبتون عكس ذلك. وهذا 
في  وضعت  التي  األساسية  اخلطة  بسبب  كله 
املطاعم للتأثير بشكل غير مباشر على نفسية 

الزبون بأكبر قدر مستطاع من مغريات الطعام.
الطريقة  إلى  انظروا   »: ألني  هارون  اخلبير  وقال 
املستخدمة  كاأللوان   ، القائمة  بها  توضع  التي 
اخلطة  من  جزء  كله  هذا  األطباق،  وصف  وطرق 
معينة،  قرارات  باتخاذ  إقناعكم  إلى  تهدف  التي 
املستهلك  جعل  هدفها  الغالب  في  هي  والتي 
ينفق املزيد من املال«، وهنا تكمن اخلدعة املوجهة 

بشكل مباشر للتأثير على قرارات الزبون.

صورة 
وتعليق
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Animal Facts “Dolphins”

•	 Compared	to	other	animals,	dolphins	
are	believed	to	be	very	intelligent.

•	 Dolphins	are	carnivores	(meat	eaters).
•	 The	 Killer	 Whale	 (also	 known	 as	

Orca)	is	actually	a	type	of	dolphin.
•	 Bottlenose	 dolphins	 are	 the	 most	

common	 and	 well	 known	 type	 of	
dolphin.

•	 Female	 dolphins	 are	 called	 cows,	
males	 are	 called	 bulls	 and	 young	
dolphins	are	called	calves.

•	 Dolphins	live	in	schools	or	pods	of	up	to	12	individuals.
•	 Dolphins	often	display	a	playful	attitude	which	makes	them	popular	

in	human	culture.	They	can	be	seen	jumping	out	of	the	water,	riding	
waves,	 play	 fighting	 and	 occasionally	 interacting	 with	 humans	
swimming	in	the	water.

•	 Dolphins	use	a	blowhole	on	top	of	their	heads	to	breathe.
•	 Dolphins	have	excellent	eyesight	and	hearing	as	well	as	the	ability	to	

use	echolocation	for	finding	the	exact	location	of	objects.
•	 Dolphins	 communicate	 with	 each	 other	 by	 clicking,	 whistling	 and	

other	sounds.
•	 Some	dolphin	species	face	the	threat	of	extinction,	often	directly	as	a	

result	of	human	behavior.	The	Yangtze	River	Dolphin	is	an	example	
of	a	dolphin	species	which	may	have	recently	become	extinct.

•	 Some	fishing	methods,	such	as	the	use	of	nets,	kill	a	large	number	
of	dolphins	every	year.

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

By: Philo Girgis

Outside	it	is	strangely	quiet.
In	 the	cool	night	air	of	Egypt,	 the	
whisper	 of	 a	 breeze	 rustles	 the	
leaves	of	a	tree.	
This	is	the	night.
This	 is	 the	 night	 Moses	 told	 the	
children	 of	 Israel	 to	 be	 ready	 for.	
This	 is	 the	 night	 they	 are	 going	
to	 be	 set	 free	 from	 the	 pain	 and	
suffering	 of	 slavery	 in	 a	 foreign	
land.	 This	 is	 the	 night	 they	 are	
going	 to	 begin	 their	 journey	 to	 a	
land	flowing	with	milk	and	honey.	
This	is	the	night	the	angel	of	death	
is	coming.
Moses	had	told	them	to	go	out	to	
their	 flocks	 four	 days	 before	 and	
choose	a	spotless	lamb.	It	was	to	
be	a	lamb	without	any	defects,	its	
wool	 without	 any	 bare	 spots,	 its	
eyes	 clear,	 its	 legs	 straight	 and	
strong.
They	 took	 the	 lamb	 into	 their	
house,	and	 it	 lived	with	 them	 like	
a	family	pet.
And	then	this	day,	at	sunset,	they	
killed	 the	 lamb	 and	 prepared	
the	meat	 for	a	special	meal	 -	 the	
Passover	Meal.	They	 roasted	 the	
meat	on	a	fire	with	bitter	herbs	to	
remind	 them	of	 the	bitter	 taste	of	
slavery.	 They	 made	 a	 flat,	 hard,	

bread	without	yeast	because	there	
wasn’t	time	to	let	dough	rise.	They	
ate	with	their	walking	sticks	in	their	
hands,	and	 their	 sandals	on	 their	
feet.	They	had	to	be	ready	to	leave	
at	any	moment.
But,	most	importantly,	they	took	a	
bowl,	 and	 with	 a	 hyssop	 branch	
they	 marked	 the	 crosspiece	 and	
sideposts	 of	 their	 front	 door	 with	
the	blood	of	the	lamb.
And	now	they	waited.
At	midnight	 they	heard	a	cry	way	
off	in	the	distance.	It	was	the	cry	of	
a	mother	who	just	discovered	that	
her	first	born	child	was	dead.	And	
then	 they	 heard	 another	 cry,	 and	
then	 another,	 and	 then	 another.	
Until	 the	 night	was	 filled	with	 the	
awful	cries	of	pain	and	loss.
The	 angel	 of	 death	 had	 come	 to	
Egypt.
But	the	angel	of	death	didn’t	come	
to	this	house.
The	 angel	 of	 death	 passed	 over	
every	house	that	was	marked	with	
blood.
They	were	saved	by	 the	blood	of	
the	lamb.
That	 very	 night,	 Pharaoh	
commanded	 Moses,	 “Take	 your	
people	and	go!”
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Why Lord have you taken them away? 
What have they done to deserve this 
fate?Innocent lives, they were good 
people, not like those full of hatred 
and evil. Why Lord are you letting evil 
prosper? Shooting their guns and get-
ting much stronger. This earth I fear is 
no longer safe, feels now like a com-
pletely different place. This is where I 
used to call home, a place where I used 
to never feel alone… or afraid.
Lord I’m afraid. What’s going on? You 
said in bad times you would never be 
gone. Where are you? We need you, you 
are the only one that can free us from 
this evil.
Please Lord, please be listening. I need 
to hear your voice. Lord? Anything?
Child, don’t be afraid, I need you to stay 
strong, I need you to stay brave. I am 
here, I always have been. This fate, it 
is not one that I have chosen. I know 
that this world is hurting. I hear all the 
prayers that are being spoken, I hear all 
the people who are heartbroken. I see 
the tears, I feel their fears. But Child 
know that I am here, my love will 
never disappear. Child know that they 
are not gone, they are with me, where 
they belong. I am the first who suffers 
from this, the pain of all of my children 
will never be dismissed. Every tear is 
counted, every prayer is heard, I do not 
miss a single word. Child, you have no 
reason to be afraid, you will be with me 
at the end of all days. Child trust me, 
I will keep you safe, cry no more and 
keep your faith. I am standing beside 
every victim, child don’t worry this evil 
will be convicted. Child, please, do not 
feel alone, Child please, do not be afraid 
my love for you; it is impossible for it 
to fade.

Child, 
Mary Farag

Children are born 
Mathematicians!

ahmed abdallah Shalby – Sherbrooke university - Canada
Everyone is born with a streak 
of natural artistic creativity and 
“hearing is the first sense a fetus 
develops in his mother’s womb, 
and the first thing he hears is his 
mother’s heartbeat which sym-
bolizes love and compassion. And 
what is a heartbeat? A heartbeat is 
a rhythm, an auditory sequence 
of beats, and what is a rhythm? A 
rhythm is an applied calculation 
and a musical pattern. That is to 
say, the first thing a child learns in 
life is quite related to mathemat-
ics, artistic (musical) feeling and 
emotional warmth”.
According to mathematician and 
sculptor, Ferguson, “we see the 
beauty of mathematics in our 
minds and we want to build it for 
others”. As for Jacoby, “emotions 
are one… and there’s no differ-
ence between artists, scientists, 
poets and mathematicians. To-
day’s mathematics touches my 
heart and my feelings”.
That’s why it is widely consid-
ered as a subtle mental art that 
we can feel and enjoy in our mind 
and soul. Mathematics, for me, 
is a creative art and a creation 
of math knowledge. And person-
ally, I don’t see any difference be-
tween creativity and innovation 
in any field of knowledge or art, 
because they are all created by 
human brain and feelings.
And whereas each and every one 
of us is somehow an innovative 
mathematician and artist, he shall 
seek to develop his skill through 
helpful readings.
I guess “I create therefore I live 
and I live therefore I create… can 
be a great alternative to Sartre or 
Descartes saying “I think there-
fore I live and I live therefore I 
think”.  
While some people create to 
live, some others live to create. 
The same goes for the other liv-
ing creatures on earth. They all 
innovate and renew in order to 
survive. Let’s take a look at few 
examples: 
Example 1: Some birds nest on 
top of deviated tunnels they made 
themselves inside trees, so they 
can be safe from rain… 
Example 2: Birds leave their 
homes for other safe spots, once 
they notice a drop in the number 
of their laid eggs.
Example 3: Microorganisms, 
such as viruses, change their 
properties and characteristics to 
fight antibiotics.
Change is central to the creative 

management of our indi-
vidual lives, even within 
a certain frame pattern.
Silkworms are one of 
the best-characterized 
models for constructing 
innate, unique and beau-
tiful architectural struc-
tures. Silkworms feed on 
green leaves to produce silk and 
build their cocoons patiently.
While working on their cocoons, 
silkworms may face various dif-
ficulties based on their location. 

Sometimes, they try hard 
to find a good spot to 
their cocoons; sometimes 
they creatively adapt their 
movements just to inclose 
themselves in their co-
coons.
In brief, creativity is the 
very corner stone of sur-

vival. And instead of saying: 
“Only the strongest will survive!” 
let’s say: Only the versatile and 
the creative will survive!

her secret way…… 

Her secret way…
She had that secret way 
Dealing with the hurt everyday
And even when the pain increases 
She falls more in love with her broken pieces 
Because they are the reason why she’s strong
They’ll always be her power when things go wrong
People think that the girl’s power is in her hair
But I believe that power is inside her 
When a girl falls and gets back on her feet 
Know that:
She is one of the strongest girls you’ll ever meet.

Nada Bakhoum
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You may have heard of something called 
Season Affective Disorder (SAD), a 
condition in which the season/seasonal 
changes can have profound influences 
on one’s mood. Typically, someone 
with SAD will feel depressed or anxious 
(or stressed, etc) in the winter, and will 
improve as spring and summer approach. 
Like any condition, it is difficult - if not 
impossible - to pinpoint just one cause for 
this condition. However, we DO know that 
the effects of light are heavily implicated 
in SAD. Exposure to light therapy seems 
to improve symptoms, as does the arrival 
of a bright, sunny day. There are even 
specific lamps that one can buy to stimulate 
‘light therapy’ and help with symptoms. 
Let’s delve deeper into this. Sometimes, 
we all feel down when there isn’t any sun 
around. Does this mean we all have SAD? 
No, of course not! There are specific criteria 
to diagnose SAD, along with protocols or 
methods for treatment. But what is really 
interesting is the actual effects of the 

weather, in terms of light/sunshine, on mood. 
Think about a rainy day: rain is beautiful! 
It gives flowers and grass the water they 
need to grow, it cleans the streets, etc. 
But sometimes, the rain makes us feel 
groggy, irritated, and tired (perhaps 
because the lack of light means that we 
feel its time to sleep...?). There are times 
when I don’t mind the rain, but there 
are other times when I REALLY hate 
it and wish there was some sunshine! 
Now that we are entering spring-like 
weather, it is great to see more sunshine, 
and to feel the warm weather settling in. 
What a nice change from the unpredictable 
Canadian winter we have had this year! 
One resolution I’ve made to myself is to 
try to enjoy the sun as much as possible. 

There is something extremely empowering 
and motivating about waking up to the sun 
filling the room. In fact, there are many 
studies that show that the sun actually 
stimulates parts of our limbic system, the 
part of the brain that controls our emotions 
and mood.
What’s the takeaway point? Rain is 
good. Sunshine is good. But now that the 
weather is FINALLY starting to become 
spring-like, let’s try to enjoy the sun and 
all the goodness it has to offer (but don’t 
forget your sunscreen!). Let’s try to take 
advantage of the natural, beautiful light 
that fuels nature with it’s glory. Feel the 
warmth on your face and embrace the 
start of a new season. Take time to enjoy 
these little things - the beauty and power of 
nature is truly majestic.

The economy remains the number one pri-
ority for Canadians. 
When it gets right down to it, it is our 
quality of life and the availability of op-
portunity for us and our families that are 
important. 
For most, this means having a steady, job 
or source of income.
For others, this could mean having access 
to predictable government services and 
programs.
That is precisely why our Conservative 
Party remains committed to a low-tax plan 
for jobs and economic growth. We believe 
a strong economy is the best recipe for a 
high quality of life for individuals and 
communities.
In our last full year in government, we 
balanced the books and had a $1.9 billion 
surplus. 
Moreover, the independent and non-parti-
san Parliamentary Budget Officer projects 
that Ottawa will run a $700-million surplus 
in 2015-2016; not the $5.4-billion deficit 
that Liberals say they want.
It was this philosophy – lowering taxes for 
individuals and businesses, and support-
ing job creators – that allowed Canada to 
weather the recession better than any other 
country in the G7.
Indeed, as stated recently in the House of 
Commons by hard-working MP Earl Dree-
shan, as Conservatives, we had it right 
with our economic formula: tax relief, 
training our future workforce, and support-
ing trade.
What were the ingredients that made up 
this success, you may ask?
Lower taxes on families and Canadian 
businesses;
Conclusion of a record number of free 
trade agreements;
Provision of support to apprentices and 
establishment of the Canada Job Grant to 
ensure skills-training led to future employ-
ment;

Reform of Canada’s immigration system 
to ensure that it complements the country’s 
economic needs
Launch of the longest and largest invest-
ment plan for public infrastructure in Can-
ada’s history;  and
Help for firms to invest in new technolo-
gies and research and development through 
targeted tax relief and funding partnerships 
with Canada’s universities and colleges.  
Families know that they cannot spend 
more than they take in for very long. If you 
do, sooner or later, your finances will be 
in ruins.
Conservatives know this as well and that 
is why we are also fully committed to bal-
anced budgets. 
Why is a balanced budget important?
It means that there is more money to spend 
on the programs and services Canadians 
want and need as we pay less on interest to 
service the debt. 
Conservatives also understand that small 
businesses are actually the backbone of 
our economy. 
This is why we proposed to lower the small 
business tax rate from 11 to 9 percent. For 
when businesses have more money on 
hand to invest - jobs and economic growth 
will follow. 
That is precisely why over our term in gov-
ernment, as we reduced taxes, job growth 
increased.  
And the vast majority of these net, new 
jobs are high paying and in the private sec-
tor.  Believing that individuals should keep 
more of their money, lower taxes, balanced 
budgets, and strong economic leadership, 
continues to be the Conservative Party›s 
position.  
Costas Menegakis is the former Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship and Immigration and small busi-
ness owner. He resides in Richmond Hill, 
Ontario and can be contacted at costas@
aorconservative.ca.

Lower taxes means opportunity for all  By Costas Menegakis, MP Richmond Hill
Sunshine....
           and Mood?

By:


