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رأى و رؤى

خطاب «لوثر كينج»  ..وخطاب «السيسي»

ابرام مقار

بدعوة من منظمة « »Coptic Solidarityشاركت ممثالً جلريدة «جود
نيوز» ،مبؤمترهم السادس والذي أقيم مببني الكوجنرس بالعاصمة
األمريكية ،واشنطن ،وتناول اإلبادة التي يالقيها املسيحيني في
الشرق األوسط ،والتي تاتي في ذكري مرور مائة عام من إبادة األرمن.
وأعتقد أن فكرة إقامة املؤمتر كل عام في هذا املكان حتديدا ً هو أمر
هام ،فواشنطن ،تلك املدينة الصغيرة هي التي تضع السياسات ليس
فقط للواليات املتحدة بل للعالم أجمع .واشنطن التي بها مراكز
أبحاث توجه املواقف والقرارات ،تلك املدينة التي تضع األهتمامات
واألولويات امام السياسيني األهم في العالم ،قضايا جتد حالً مبجرد
وضعها علي املوائد  ،وقضايا اخري رمبا أكثر أهمية ال تري النور حينما
ال جتد اإلهتمام في عاصمة السياسة بأهم دولة في العالم األن .وإذا
كانت واشنطن ترسم حاضر العالم ورمبا املستقبل ،فأن تلك املدينة
تستطيع فيها قراءة املاضي أيضاً ،وتستخلص منه الدروس .فعلي
مقربة من البيت األبيض ومباني الكوجنرس املتعددة ،هناك نصب
«لينكولن التذكاري» والذي وقف املناضل العظيم  ،ورجل الدين
القوي القس «مارتن لوثر كنج» أمام  250الف متظاهر ،عام ، 1963
والقي خطابه التاريخي « ،»I have a dreamوقال عبارته الشهيرة،
«لدي حلم بأن يوم من األيام أطفالي االربعة سيعيشون في شعب
ال يكون فيه احلكم علي الناس بألوان جلدهم ،ولكن مبا تنطوي عليه
أخالقهم» .وبالفعل حتقق ما اراده بعد أشهر قليلة  ،بل وبعد خمسة
عقود جلس علي سدة حكم الواليات املتحدة األمريكية رئيس من
أصول أفريقية .مشهد «لوثر كينج» ورفاقه رمبا ال يختلف كثيرا ً عن
مشهد وقف فيه املصريني ،بعد نصف قرن ،في الثالث من يوليو ،2013
وحلموا بوطن لكل املصريني بعد خطاب السيسي وبدولة مدنية
حديثة يتساوي أمامها اجلميع في احلقوق بصرف النظر عن دين أو

جدول زيارات القس «بطرس سامي» راعي كنيسة مارمرقس باملعادي لكنائس كندا

عرق ،فالثالث من يونيو كانت فرصة
ثانية حباها اهلل للمصريني بعد ثورة
اخلامس والعشرين من يناير ،لكي
ننقل مصر للمكان الذي تستحقه بني دول العالم املتحضر .ولكن
يبقي السؤال ..ملاذا حتقق حلم مارتن لوثر ورفاقه بينما لم يتحقق
حلم املصريني وباقي القوي الوطنية التي اجتمعت في الثالث من
يوليو؟؟  ..الفرق أن احللم األمريكي حتول إلي واقع بفعل قوانيني جًترم
التمييز وتقنن املساواة .الفرق أن التظاهرة األمريكية كان هدفها
بناء املستقبل بينما التظاهرة املصرية أكتفت بهدم املاضي .الفرق
أن ال  250الف الذين تظاهروا امام نصب «لينكولن» كانوا قاطرة
قادت مئات املاليني األمريكان لدولة العدل واملساواة والتقدم ،بينما
ال  33مليون متظاهر في ميادين مصر فشلوا في قيادة النصف
األخر حتي األن ألهداف تلك التظاهرة.
بعد الثالث من يوليو بعامني لم يتغير األمر كثيراً ،رمبا تغيرت
املشاعر  ،رمبا قلت اخملاوف  ،لكن لم نري حتي األن الدولة التي حلمنا
بها ،ال قوانني رادعة للتمييز ،ال تفعيل للكثير من مواد الدستور،
مازال صبغة دينية حتكم الوطن ومواطنيه ،مازال اجلميع ليسوا
أمام القانون سواء ،مازال وضع االقليات الدينية وفي مقدمتها
األقباط وملفهم لم يتغير ،وإدارة ازماتهم بعيدة عن حلول الدولة
والقانون ،مازال التهجير والفكر القبلي ،سيف مسلط علي
رقابهم ،مازالت قضايا إذدراء األديان تهمة تالحقهم ،وباقي االقليات
الدينية سواء شيعة أو بهائيني أو ملحدين ليس لهم أي حقوق من
األساس .لوثر ورفاقه غيروا مجتمعهم  ،بينما أكتفينا نحن بتغيير
السلطة فقط
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علشان لو جه ميتفاجئش !...

ماجى ماجد الراهب

اصبح هذا العنوان صوت وصورة مدويه لكشف
مآسي طاملا تراكمت بفعل الزمن علي صفحات
التواصل االجتماعي الفترة األخيرة وخاصة بعد
زيارة رئيس الوزراء للمستشفيات وما وجده من
مناظر غير آدميه علي األطالق مما دفعه الي
االستياء من ذلك الوضع جملة وتفصيال وكأننا
نعيش في مشهد هزلي تتعدد ابطاله!.
القطط  ...ال يستطيع احد ان يغفل دورها
الرئيسي في املشهد علي أسرة املرضي وداخل
غرف العمليات والعناية املركزة وكأنها تشارك
مع املرضي معاناتهم ! هذا الي جانب الثعابني
واحليات التي استوطنت بفعل التشققات
والشروخ التي حلقت باملباني املُستهلكه دون
صيانه دورية وكأن الواقع الطبي حتول الي بيت
الزواحف ! والطيور والكالب والقائمة ال تنتهي !

ومتطلبات لسوق العمل فإذا أخذنا علي سبيل
املثال في أملانيا عندما قامت مظاهرات من قبل
األطباء واملهندسني للمساواة برواتب املعلمني
خرجت املستشارة األملانية (اجنيال ميركل ) لتقول
لهم  « :كيف أساويكم في الرواتب مبن علموكم «
فهذه هي قيمة صانع األجيال انا ال اطلب تأليهه
أو اعفاؤه من األخطاء فالذي يخطئ ويهمل يجب
انا ينال جزاءه ويحاسب ولكن ال ميكن ان ال يكون
لنا رؤيا علي األطالق ملنظومة التعليم والتي
تعد في نظري اخطر وأدق منظومة علي االطالق
ونطالب بعد ذلك بواقع حالم للتطور والتقدم .

واما اذا حتدثنا عن غرف العمليات غير اجملهزة
إلجراء العمليات فحدث وال حرج واألرض امللوثة
بالدماء الناقلة ألخطر األمراض املعدية وأيضا
عيادات األسنان وما نراه داخلها من ضعف
اإلمكانيات والتي تعتمد عليها بالضرورة هذه
العيادات وقلة التعقيم الذي يعتبر نواة عمل
طبيب األسنان وما خالف ذلك من مشكالت .

فالتطرف واجلرمية واالنفالت األخالقي والعنف
باسم الدين وكل هذه امللفات السوداء أول من
يحاسب عليها قطاع التعليم فالطالب يتشكل
وعيه جملة وتفصيال داخل احلقل الدراسي من
خالل معلم سبقه وكان يوما واحد ممن أنتجته
هذه املنظومة وهكذا ميتد العجز من جيل الي
اخر بال حل جذري للمشاكل .

وفي احلقيقة هذا قطاع الذي مت عرضه علي الرأي
العام فاملفاجأة لم تقتصر عليه وحسب بل
امتدت الي مشكالت املواطنني واملعوقات التي
تواجههم في صرف مستحقاتهم العالجية
لألمراض الكبدية واملستعصية والنادرة وهذا
بالطبع غير مشكالت األطباء وحقوقهم التائه
وسط كل هذا الدوائر املفرغة التي ال تنتهي !...

علشان لو جه ميتفاجئش مش مجرد حمله
على صفحات التواصل االجتماعي تعرض مآسي
ومشاكل القطاعات التي من املفترض ان تعد من
اهم قطاعات البنية التحتية للدولة  .ولكنها
حالة عامة منر بها داخل ثقافة مجتمع يحتاج
بالضرورة القصوى الي ان ينهض جتاه العمل اجلاد
الي تصحيح األخطاء اجلسيمة والتي تتسبب في
كم اخملالفات في حق املواطن والوطن الذي مازال
يتشكل نحو الغد فالصحة والتعليم ليسوا
فقط القطاعات املتضررة من اإلهمال والتراخي
بل هناك قطاعات أخري حتتاج الي من يسلط
عليها الضوء وتطرح للنقاش.

بالطبع املشكلة ال تتوقف عند حد القطاع
الطبي فهناك أيضا قطاع التعليم الذي يعاني
األمرين من إهمال في حق املعلم والطالب مما
جعل العالقة بينهم مضطربة ومزعجة الي
حد ال يليق باملؤسسة التعليمية ومكانتها على
األطالق فاذا الحظنا جند ان حال املعلم من حال
الطالب فاذا ضاعت وا ُهملت حقوق املعلم ووضع
حتت ضغط نفسي وعصبية ومالي ال نبحث
بعد ذلك عن طالب يحمل مؤهالت انسانية

اذا اردنا التغير فيجب ان تتم حلظة افاقه ورغبة
في احلياة السوية وسعى واستعداد وتأهب الن
املستقبل ال ينتظر أحدا فال بد ان يأتي وملا يجي
ما يتفاجئش !...

الفاتيكان يقرتح موعد لعيد القيامة يتوافق مع
الكنيسة األرثوذكسية
ذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا فرنسيس األول اقترح
حتديد موعد ثابت لعيد الفصح حتى ميكن االحتفال
به بشكل متزامن مع الكنيسة األرثوذكسية.
يشار إلى أن عيد الفصح هو أهم مناسبة لدى
املسيحيني وفيه يتم االحتفال بقيامة املسيح
ولكن موعده يتغير سنويا ،يحتفل الكاثوليك به
فى يوم االحد الذى يعقب أول اكتمال للقمر بعد 21
مارس وهذا العام حل املوعد فى اخلامس من أبريل.
وبالنسبة لألرثوذكس الذين يستخدمون التقومي اليولياني»نسبة إلى يوليوس قيصر» بدال من
التقومي امليالدى  ،يحل ذلك اليوم بعد هذا التاريخ بأسبوع .
وقال البابا فرنسيس  »:يجب أن نتوصل إلى اتفاق « بشأن تاريخ مشترك  ،مشيرا إلى أن ثانى أحد
من أبريل ميكن أن يكون مناسب ،وأضاف مازحا أنها « فضيحة « أن املسيحيني ميكن أن يلتقوا
اليوم ويسألوا بعضهم البعض « متى يبعث مسيحك ؟»  « ،مسيحى يبعث اليوم وانت األسبوع
املقبل».

رأى و رؤى

قصة الكوكاكوال العنصرية
هذه القصة الواقعية شغلت مواقع التواصل
اإلجتماعى في الواليات املتحدة األسبوع املاضي،
تدور وقائع هده القصة على أحد الرحالت الداخلية
لشركة يونايتد .قالت سيدة أمريكية من أصل
عربي تدعى “طاهرة أحمد” ،انه وفي أثناء رحلتها
الي العاصمة واشنطن علي منت خطوط شركة
يونايتد أيرالينز ،أنها طلبت من مضيفة الطائرة أن
تقدم لها «كوكاكوال دايت» ،فاحضرت لها املضيفة
عبوة مفتوحة ،فطلبت منها “طاهرة” أن حتضر لها
عبوة غير مفتوحة فرفضت املضيفة بطريقة وقحة–
حسب رواية طاهرة -وقالت لها «نحن ال نقدم عبوات
مغلقة النه ميكن أن يتم إستخدامها كسالح»
حينئذ أحست “طاهرة” بالظلم خاصة بعد أن رأت
املضيفة وقد أعطت للراكب الدي يجلس بجوارها
عبوة بيرة مغلقة ،فقالت طاهرة للمضيفة أن إن
هذا متييز صارخ وطلبت من الركاب حولها أن يكونوا
شهودا ً على هده العنصرية ،فصرخ فيها احد الركاب
والكالم مازال لطاهرة -ان تصمت النها مسلمةويأنه بالفعل ميكن أن تستخدم العبوة كسالح».
لم تصبر طاهرة حتى تهبط الطائرة وبدأت في
إرسال رسائلها الي مواقع التواصل اإلجتماعى حتكي
ما حصل من وجهة نظرها ،وألن السيدة طاهرة
أحمد ناشطة في هيئات إسالمية أمريكيةـ تلقفت
قصتها عشرات املواقع واجلرائد في خالل ساعات ،حتى
أن قناة السي إن إن استضافتها لتتحدث عن القهر
الدي تعرضت له برفض تقدمي عبوة الكوكاكوال الغير
مفتوحة لها ،وبدا املتحدث بإسم شركة يونايتد
بال دفاع سوى أن شركته تؤكد على عدم التمييز.
وقالت صحيفة اجلارديان -التى إشترت قطر اسهما ً
فيها -أن «اإلسالموفوبيا وصلت الى عنان السماء»
في إشارة الى حادثة «التمييز العنصري» الدي حدث
في الطائرة .وقالت هيئة «كير» اإلسالمية وهى
هيئة تثار الشكوك حول مصادر متويلها ومت إتهام
عدد من قادتها في قضايا تتعلق بدعم اإلرهاب داخل
الواليات املتحدة ،أنها تنظر في رفع قضية باإلنابة
عن «طاهرة».
في املقابل بدأت بعض مواقع اليمني األمريكي في
بحث خلفية طاهرة أحمد والنبش في مداخالتها
السابقة علي الفيسبوك وتويتر ،ونشروا مداخالت
لها تظهر تعاطفا ً مع عمليات جهادية أو هيئات
أصولية ،وكتبوا عن عالقتها بجماعة اإلخوان
املسلمني وهيئاتها اخملتلفة في الواليات املتحدة،

ايليا مقار

وحاولوا ربط طاهرة باإلرهاب سواء عن باطل أو عن
حق.
هل إنتهت القصة بعد؟ ال.
تقدم شاهد وشاهدة ممن كانو في مكان قريب من
كرسي طاهرة بشهادة عاصفة نفوا فيها قصة
طاهرة ،وقالوا أنها تعاملت مع املضيفة بطريقة
مستفزة ،وأنها طلبت من املضيفة شاي ساخن
وصودا دايت ،فأحضرت لها املضيفة الصودا وقالت
لها أن الشاي سيتأخر قليالً ،و عندما رأت طاهرة
أن العبوة مفتوحة ،قالت للمضيفة «ملادا تعطيني
عبوة مغلقة ،هل سأتسخدمها كسالح؟»
فذكرتها املضيفة أن تعليمات اخلدمة تقضى
بأن تقدم عبوة مفتوحة اال في حالة دفع ثمن
عبوة «كما حدث في قصة البيرة» .وقال الشهود
أن الراكبة كانت تصرخ في املضيقة بإحتقار وأن
املضيفة أحضرت زميال لها حاول تهدئة الراكبة
ولكنها لم تهدأ ،وأنه في دلك الوقت قام راكب بنهر
طاهرة وإستنكر انها تسببت في كل هده الضجة
من أجل عبوة كوكاكوال ،بعدها إستخدمت طاهرة
الهاتف املدفوع في الطائرة وبدأت في نقل روايتها
ألشخاص عبر الهاتف ثم بدأت في سرد روايتها
عبر صفحاتها علي الفيسبوك وتويتر انهته
بهاشتاجunited_with_tahra#
القصة لم تنتهى بعد ومازالت تتناقلها موقع
التواصل ،وفي قصص كهده ستجد نفسك
بسهولة قد قررت في أي جانب من القصة تقف،
ولكن الشيء املؤكد ،ان طاهرة وقصتها املستفزة
التى ثبت كدبها تغلق الطريق أمام التعاطف مع
قصص متييز قد تكون حقيقية ولكنها ألشخاص
ال ميلكون عالقات طاهرة وال قدرتها على الوصول
الى اإلعالم في دولة ال تخشى من فضح التمييز
الذي قد يحدث فيها.
elimakar@aol.com
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صديق إنتهازي
ياه!!..فينك من زمان ..إيه األخبار وكيف
حالك وحال املدام واألوالد؟ ترى

يقولون في بلدي إن»التربة غربة»،
أيضا إن
و»أهلك لتهلك» ،ويقولون
ً
املصري هو الوحيد بني اجلنسيات الذي
يسافر ليعود ،يعمل بعي ًدا ليبني بيتًا
في بلده ..وقبرًا .يقولون إن من يشرب
من ماء النيل ال بد أن يعود له ،فما بالك
مبن لم يشرب غيره ،يقولون إن ملصر
حبها اخلاص في القلب ،ال يبرحه أب ًدا
وكذلك وجعها.
تبدو مصر اآلن مثل الكرة التي تتقاذفها
األمواج ،يو ًما هنا وآخر هناك ،ال ترسى
على البر حتى اآلن ..ورمبا أب ًدا .تترك مصر
في القلب جراحها العميقة ،فال أنت
تبرأ منها وال أنت قادر على جتاهلها،
تصبح قدرًا مالز ًما لك ،ال فكاك منه وال
مناص ،وال حق في االختيار .مصر هى
احلبيبة التي يُفجعك حبها ،لكنّك ال
تتركها ،تبيت مثقل القلب ،ثم تبحث
عنها من جديد في الصباح.
مصر هي الوجع الذي تشعر به اآلن،
نعم ..أنت واآلن في هذه اللحظة ،ومن
لم يتألم بسببها هو كاذب ..ال يحبها؛
فمصر هي الفرحة واأللم في الوقت
ذاته ،هي األمان واخلوف ،هي الشبع
واجلوع ،هي القرب والبعد ،هي الفهم
واجلهل ،هي النور والظلم .مصر هي
الفجيعة التي تتوقعها في كل حلظة،
وهي اللغز الذي ال يُحل أب ًدا ،لن متلك
اإلجابة عن السؤال :ملا ال تهرب؟ فأنت
ببساطة لم تخترها موطنًا بل يبدو
أنها اختارتك.
رمبا أن أصحاب جنسيات أخرى يشعرون
بالدهشة ،فالوطن بالنسبة لهم هو
مكان يحصلون فيه على الراحة ،وكثير
من احلقوق البديهية ،لكن مصر بالنسبة
للمصري هي أمر مسلم به ،وهو أمر ال
ّ
يفهمه سوى املصريني« ..املصريون»
وحدهم .في هذه اللحظة الغريبة ،وفي
هذا التوقيت الذي ال عقارب لساعته،
يبدو أن الضرورة اآلن هو البحث «عن
الذات» أيًا ما كانت متثله هذه الذات.
يبدو أن املصاب مبصريته مسكني ،فال
هو يحصل على الراحة ،وال هو قادر على
الفكاك ،لكن أتعلمون من هو املسكني
حقاً؟ هو ذلك الذي يظن أنه يخدع هذا
البلد «الكهني» ،الذي خدع كل من
استهان بذكائه.
ليس كل من يقرأ يفهم ..لألسف ..أو
رمبا أنه خير.
لكن على كل حال اللبيب باإلشارة
يفهم.

كتابات ساخرة

سامح مسري

دوال أندراوس

رن جرس التليفون رنة طويلة معلنا ً مكاملة
من مسافة بعيدة .رفعت السماعة
وأنا أتساءل عمن عساه يكون املتصل واذ
بصوت بعيد لصديق قدمي يتصل من مصر.

فاطمة خري

رأى و رؤى

ما الذي ذكركم بنا بعد هذا العمر .قال
الصديق :״بصراحة وبدون لف ودوران
أنا طالب منكم خدمة..سيصل أخي إلى
تورنتو في غضون أيام مهاجرا ً إلى كندا.
وانا ال أعرف احدا ً هناك سواكما  ..لذلك
فكرت أن اتصل بكما وان أطلب منكما
هذا املعروف وهو أن حتاوال مساعدته على
اإلستقرار قدر اإلمكان״ .ثم استرسل يحكي
لنا عن أخيه وكيف أنه انسان طيب للغاية،
ومع ذلك فظروفه كلها ملخبطة وحالته
املادية متعسرة وانه بالكاد إستطاع أن
يجمع قرشني ليدفع منهم تكاليف التذاكر
وليبدأ مبا يتبقي حياته اجلديدة في كندا.
وطلب من زوجي أن يساعده على إيجاد مكان
قليل التكاليف ليمكث هو وأسرته فيه
حال وصولهم .لم منانع طبعا ً في املساعدة..
وسارع زوجي باإلتصال بكل معارفه
محاوال ً إيجاد مكان غير مكلف يكون
متاحا ً عند وصولهم ،كما اتصلنا أيضا ً
ببعض االصدقاء وطلبنا منهم أن ميدونا
مبا يستطيعون اإلستغناء عنه من عفش
أو كماليات منزل .واحلق يقال أن اجلميع
تلقوا األمر بروح تعاون ليس لها مثيل واننا
استطعنا في فترة وجيزة جدا ً جمع أشياء
عديدة نافعة وفي حالة جيدة.
وفي اليوم املعني لوصول تلك االسرة ،ذهبنا
إلستقبالهم في املطار بناء على طلب
صديقنا لنفاجأ ونحن هناك بوجود ثالث
عائالت أخرى غيرنا جاءت إلستقبالهم.
فقلت لزوجي هامس ًة :ألم يقل لك أنه ال
يعرف سوانا في كندا؟
فنظر إلي باسما ً ولم يرد .وبعد السالمات
والتحيات والتعارف وحتميل احلقائب في

السيارات ،قال زوجي ببساطة وأريحية:
تفضلوا عندنا ،فأجاب الرجل دون أدنى تفكير:
ال بل سنذهب عند فايز! وأشار إلى أحد
الرجال الواقفني..ثم إستطرد قائال ً سنقضي
هناك كام يوم إلى أن نستلم البيت الذي
قمنا بشرائه العام املاضي .حملت لنا هذه
اجلملة أكثر من مفاجأة ..فقد إكتشفنا
أن تلك ليست أول زيارة لهم لكندا ،كما
أدركنا من بعض التعليقات ان لهم عددا ً من
األصدقاء غير قليل ٬كما أنه من الواضح جدا ً
أن ظروفهم املادية على ما يرام واحلمد هلل.
انتابنا الوجوم للحظات إلى أن استطعنا
بعد حني أن نتغلب على الصدمة وانصرفنا
ذاهلني.
اسئلة كثيرة دارت في ذهني ونحن في طريق
العودة إلى املنزل ..لم أستطع أن أفسر ما
فعله ذلك الرجل أو ملاذا قال لنا ما قاله عن
ظروف أخيه ،التي من الواضح أنها أفضل من
ظروفنا نحن شخصياً .ملاذا ترجانا أن نبحث
له عن مكان يقيم فيه جاعال ً إيانا نضيع
وقتنا ومجهودنا عبثا ً بينما هو يعلم علم
اليقني أن ألخيه خط ًة أخرى .وملاذا طلب منا
فيما يشبه التوسل أن نذهب إلستقباله في
املطار في حني أنه قد رتب نفس الشيء مع
آخرين غيرنا ..أهو استنصاح أم إستنطاع أم
إستخسار أم إنتهازية ..لقد أراد أن يساعد
أخاه دون النظر ألي إعتبارات أخري ،فكذب
علينا بطريقة ممجوجة مكشوفة ليقنعنا
بأن نفعل له ما يريد ،ولم يعبأ مبا قد نكابده
في سبيل ذلك من مشاق .إنتهازية ممزوجة
بغباء ..وهي أسوأ أنواع اإلنتهازية .بصراحة
أنا إلي اآلن لست أدري أي نوع من الناس هو..
كل ما أدريه هو أن ذلك النموذج موجود في
اجملتمع وإنه وإن كان يستحق الرثاء إال أنه من
االفضل جتنبه ..فهذه الشخصيات ال يجلب
التعامل معها سوى املتاعب.

dandrawes0@gmail.com

كان نفسي اضحك ضحكيت

جورج عبد املسيح

كان نفسي اضحك ضحكيت
دورت ملقتهاش
سالت عليها يف حتيت
قالوا منعرفهاش
يا زمن وسارق فرحيت
ده الضحك كان ببالش
طفيت غنايا وبهجيت
والضحك صوته احتاش
رضيت جبرحي وقسميت
يف دنيا مابتسواش

• مبدئيا كل سنة واحنا طيبني ،اعلنت
دار االفتاء أن رمضان يوم اخلميس ،ما لم
يكن الفريق سامي عنان و اللواء مراد
موافي أخبرا الفريق شفيق بشئ آخر
• عندي احساس ان محلب هيسيب
سامح شكري يحضر جلسات القمة
االفريقية وينزل هو يلف في جوالت
مفاجئة على مدارس ومستشفيات
جوهانسبرج
• مش قادر افهم سر االستياء من
اكتشاف اننا بقالنا سنني بناكل حلم
حمير ،ده على اساس ان البقر واخلرفان
واملعيز وطنيني واحلمير خونة؟ اهي
كلها بهامي
• مش قادر افهم هوجة ان كل واحد
يكتب بوست طويل عريض عن رايه في
العام االول من والية السيسي ،كفايانا
تطفل بقى ،هي واليته وال واليتكم؟
• االنباء عن وقائع الغش في امتحان
الثانوية ،بتؤكد ان الطلبة اخدوا
بنصيحة الرئيس السيسي لالحزاب
وقرروا يخوضوا االمتحانات بقامية
موحدة
• محلب في جولة مفاجئة مبعهد
القلب ويهدد باقصاء األطباء املقصرين
 ..كده غالبا «ربنا خلقني طبيب» بتاعة
خطاب السيسي في املانيا ،كانت
حاجة شبه «ديليسبس» بتاعة خطاب
تأميم قناة السويس
• بعد فضيحة حلمة احلمير دي قررت
ابطل اكل حلمة برة البيت نهائيا  ..من
هنا ورايح هشتري حلمة حمير واكلها
في البيت
• سامع كالم ان فيه جزء جديد من
محاكمة القرن ،أنا لو من مبارك أطالب
مبضاعفة أجري

العالنك معنا
اتصل بـ
647.447.0455
هعيش واالقي ضحكيت
أنا عنها مستغناش

gnjournal@gmail.com
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سوق العقارات
اعلنت Toronto Real Estate Board
أن11,706منزلتم املعاملة عليها من خالل نظام
MLSخاللشهر مايو . 2015و متثل هذه النتيجةزيادة
بنسبة 6.3في املائةباملقارنة مببيعات املنازل املعلن
عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت
عدد الوحدات املباعة  11,013وحدة.
و في مدينة تورونتوفقط  ،والتي مثلت 36في املائة
من املعامالت  ،وصل متوسط نسبة الزيادة فى سعر
للمنزل املنفصل الى 18.2في املائة .و كان متوسط
السعر شامل كل أنواع املنازل  718,350دوالر وذلك
بأرتفاع قدرة  10فى املائة.
و فى باقي ال )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر
البيع الي 611,287دوالر باملقارنة545,921دوالرلنفس
الشهر من العام املاضىبإرتفاع قدره 12فى املائة.

ومن املتوقع إستمرار زيادة األسعار لسنة 2015
ويرجع ذلك الى قوة الطلب على إمتالك عقاراتو
خاصة املنازل .ويتبع ذلك زيادة الطلب على الشقق
التمليك مما ساهم فى زيادة االسعار باعلى من
معدل التضخم.

ملحوظة :املقال املنشور فى العدد املاضى مأخوذ من:

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و
التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام
حسب اجملال ,فقد ذكر ان 301,934قدم مربع قد
اؤجرت خالل شهر مايو2015من خالل MLSو ذلك

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates
I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently Owned & Operated

Member of

بإنخفاض قدرة 33.5فى املائة لنفس الفترة
في العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة
453,743قدم مربع فى اجملال الصناعى .و كان سعر
االيجار قد إرتفعبمقدار  5.7فى املائة للصناعي
ليصل  5.60دوالر للقدم املربع و إرتفع سعر االيجار
للتجارى بنسبة  2.6فى املائةليصل  22.25دوالر
باملقارنة 21.68دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة
للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 11.99دوالر
باملقارنة  13.77دوالر دوالرللسنةاملاضية و
ذلكبإنخفاض قدره  13.0فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال
الصناعى إرتفعت املبيعات مبقدار33.3فى املائة و
إنخفض سعر القدم املربع ليصل الى 107.61دوالر
مقارنة ب  112.05دوالر لنفس الفترة من العام
املاضى و ذلك بإنخفاض قدرة 4.0فى املائة .أما
فى اجملال التجارى فقد إنخفضت املبيعات مبقدار
 27.6فى املائة و أيضاتبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة 30.3فى املائة ليصل الى 190.77
دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد
إنخفضت املبيعات مبقدار  35.3فى املائة وتبعه
إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  31.5فى
املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى ليصل
الى متوسط 172.58دوالر للقدم املربع.

و في مجال الشقق اململوكة ()Condo Apartment
كانت املعاملة علي2,519شقةخالل شهرمايو.2015
استحوزت تورونتو علي نسبة 70باملائة من
اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع
للشقق السكنية في خالل هذه الفترةمن هذا
العام لل GTA391,901دوالربإرتفاع قدره 5.0فى
املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط
السعرالى422,947دوالربأرتفاع قدره 5.5فى املائة .و
فى باقي ال («)»905إرتفع متوسط سعر البيع الي
319,639دوالر بإرتفاع قدره  3.9فى املائة.

Atef Nekhil

بقلم:مدحت سابا

 ?Lerner, Michele. «Why Isn>t Your Home SellingReal Estate News and Advice - Realtor.com.»Real
Estate News and Advice Realtorcom.N.p., 22 Apr.
.2014. Web.4 June 2015

برجاء ارسال اسألتكمو استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.
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عامل العقارات

اعداد :ادوارد يعقوب

دائما ما يكون شهر مايو من املواسم النشطة فى
حركة بيع العقارات .وطبقا لبيانات الهيئه الكندية
للعقارات فأن مبيعات البيوت خالل شهر مايو من هذا
العام حققت رقما قياسيا على مستوى كندا كلها
وذلك خالل اخلمس سنوات املاضية .ومقارنة بالشهر
الذى يسبقه (ابريل) فأن مايو مبيعاته زادت  %60فى
تورنتو .ويرجع البعض السبب فى هذه الزياده الى قرار
الهيئه املسئولة عن حتديد التأمني على القروض الذى
رفعت فيه قيمة التامني على القرض الذى يزيد عن
 %90من قيمة العقار على يبدا تنفيذه من اول يونيه
فسارع اجلميع الى الشراء قبل البدء فى التنفيذ .وهذا
مما ساهم فى ارتفاع اسعار البيوت خالل شهر مايو
بشكل ملفت لالنظار حيث وصلت فى تورنتو الى
 .%9.2بينما حققت فى فانكهوفر .%8.9

عقارات نيوز

مبيعات البيوت فى كندا حتقق رقما
قياسيا مل حيدث منذ مخس سنوات
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د .شهرية بولس تكتب لـ «جود نيوز»

هل ممارسة الرياضة مفيدة للبشرة
من املعروف أن الرياضة مفيدة للقلب والرئتني،
وكذلك للحالة النفسية ،وجتديد النشاط،
ولكن السؤال هنا ،هل الرياضة تفيد البشرة؟؟ ...
واإلجابة «نعم» ،حيث أن ممارسة الرياضة
تعمل علي تنشيط الدورة الدموية ،وذيادة
ضخ الدم ،فيصل للبشرة مذيدا ً من
األكسجني ،والفيتامينات الالزمة لتغذية
البشرة ونضارتها ،كما يتم أيضاً التخلص
من العوامل الضارة بها ،وأيضاً اخلاليا التالفة،
يتم التخلص منهاعن طريق الدم.
تساعد الرياضة علي التخلص من الشد
العصبي والذي يؤدي إلي ذيادة التجاعيد.

كما أن الرياضة مفيدة جداً لبعض حاالت اجللد
مثل ، Acne , Eczema ،وذلك ألن زيادة الضغط
العصبي ،يُذيد من إفراز الهرمونات والتي تؤدي
إلي سوء هذه احلاالت.
واجلدير بالذكر ،أن أبسط أنواع الرياضة هي
املشي  ،وننصح به علي األقل  4 - 3مرات في
األسبوع ملدة  30 - 20دقيقة
وهنا يجب اإلهتمام بشرب كميات كافية من
املاء أثناء ممارسة الرباضة ،حيث أن اجلسم
يحتاج للماء أكثر في هذا الوقت حتي ال يصاب
اجلسم والبشرة باجلفاف

رائحة الطعام تسبب زيادة الوزن

كشفت دراسة جديدة أنه كلما كان استحضار رائحة الطعام
الذي نحبه ،وخاصة الغني بالسعرات احلرارية ،ازدادت أوزاننا.
واكتشف الباحثون أنه كلما كان التصور العقلي لروائح الطعام
أقوى ،كلما ازداد مؤشر كتلة اجلسم لدى الفرد.
وأشارت الدراسة إلى أنه لم يتضح بالتحديد ملاذا حتدث هذه التأثيرات ،ولكن رمبا يرجع السبب فيها
إلى أن هذه األفكار تتسبب في زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام ،ومن ثم استهالكنا منها.
وذكر باحثون أن التصور العقلي هو عامل مهم في االستثارة واحملافظة على الرغبة في تناول الطعام،
موضحني أنه مبا أن الرغبة في تناول الطعام غالبا ما حتدث لدى البدناء أكثر من أصحاب الوزن العادي،
فقد مت التوصل إلى أن القدرة على تصور الطعام تعزز من الرغبة في تناوله ،ومن ثم ترتبط بزيادة ازدياد
مؤشر كتلة اجلسم لدى الفرد.

طبق العدد...

اعداد :أمانى

أوزي السمك مع أرز صيادية

املقادير

للسمك

 1كيلو سمك (منزوع اجللد والعظم قطع
متوسطة)
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
 2ملعقة كبيرة عصير ليمون
 2فص ثوم ،مفروم
 1ملعقة كبيرة توابل مطحونة (كمون – كزبرة –
شطة ناعمة – لومي جاف  -قرفة  -قرنفل)
ملح وفلفل
 4ملعقة كبيرة سمن
 4/1كوب صنوبر
 4/1كوب لوز مُقشر

لألرز الصيادية

 2كوب أرز مصري
 4ملعقة كبيرة زيت زيتون
 2بصل كبير ،شرائح
 2فص ثوم مفروم
 2/1كوب عصير طماطم طازج
 2 2/1كوب مرق سمك أو دجاج
 1ملعقة كبيرة معجون طماطم
 2ملعقة كبيرة دبس رمان
 1ملعقة كبيرة توابل مطحونة
 2/1كوب بسلة (بازالء) مسلوقة
 2/1كوب جزر ،قطع صغيرة مسلوقة
أوراق جالش
سمن للدهن

الطريقة

و

سيدتى اجلميلة

للسمك

 يُتبل السمك بالزيت وعصير الليمون والثوموالتوابل املطحونة.
 يُسخن إناء على نار متوسطة ،يُضاف السمك،ويُترك حتى متام ال ُنضج ،ويُتبل بامللح والفلفل،
ثم يُرفع جانباً.
 يُسخن السمن في مقالة على نار متوسطة،ويُضاف الصنوبر واللوز مع التقليب حتى يُصبح
اللون ذهبياً ،ثم يُرفع على منشفة ورقية.

لألرز

 يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة،ويُضاف البصل والثوم مع التقليب ملدة  5دقائق
أو حتى يأخذ اللون البني.
 يُضاف األرز ،ثم يُضاف عصير معجونالطماطم واملرق ودبس الرمان ويُتبل اخلليط
بامللح والفلفل والتوابل املطحونة.
 يُُترك حتى يبدأ في الغليان ،ثم تُخفف احلرارةويُغطى وتُترك حلوالي  20دقيقة أو حتى متام
ُنضج األرز.
 يُرفع من على النار ويُترك ليبرد قليالً. تُخلط البسلة واجلزر في وعاء عميق مع األرزوالصنوبر واللوز وقطع السمك ،مع التقليب
حتى تتجانس املكونات.
 يُسخن الفرن على حرارة  180درجة مئوية. يُدهن قالب فرن دائري عميق بارتفاع 7سنتيمترات وقطر  10سنتيمترات بقليل من
الزيت ،وتُفرد ورقة من اجلالش بحيث تُالمس
الوعاء من الداخل وتتدلى األطراف الزائدة من
اجلالش خارج الوعاء ،وتُدهن بقليل من السمن
ثم تُوضع ورقة أخرى وتُدهن بقليل من السمن.
 مُي ُال القالب بحشوة السمك واألرز (مع الضغط
اخلفيف) ثم تُغطى باألطراف اخلارجية من أوراق
اجلالش بحيث تُغلق من أعلى وتُغطي احلشوة.
 تُكرر العملية السابقة حتى ننتهي من كميةاحلشو ومن أوراق اجلالش.
 تُقلب قوالب اجلالش في صينية فرن مدهونةبقليل من السمن ،ويتم رفع القالب جانباً.
 تُوضع قوالب اجلالش في الفرن ملدة  20دقيقةأو حتى تنضج.

 4طرق للحفاظ على شعرك بعد معاجلته
بالربوتني ..أهمها «جوز اهلند»
يعتبر عالج خصالت الشعر بواسطة مستحضر
«البروتني» من أحدث صيحات العناية والتجميل
التى أثارت ضجة فى السنوات األخيرة ،والتى
تترك آثارا رائعة على صحة الشعر تكمن فى
الشكل االنسيابى واللمعان املميز.
وعلى الرغم من كثرة الفوائد التى يتركها
البروتني على الشعر إال أنه من املمكن أن يصبح
حاله سيئا ،إذا تعاملت معه املرأة بطريقة غير
مناسبة ،ولذلك نتقدم لكي  4نصائح للحفاظ
على الشعر بعد معاجلته بالبروتني:
 -1قبل غسل شعر قومى بترطيبه بواسطة
زيت «جوز الهند» بوضع القليل منه على
راحة اليد ومن ثم وضعه على خصالت الشعر
وتركه  20دقيقة على األكثر ويكرر ذلك بشكل
أسبوعى.
 -2اغسلى رأسك بشامبو مخصص للشعر

املعالج بالبروتني وإال سوف تخسرين نتائج
البروتني الرائعة خالل أيام.
 -3اللوشن املرطب أو البلسم اخملصص
للشعر املعالج بالبروتني من األمور الهامة
جدا والتى تضفى على شعرك حيوية وملعاناً
مميزاً.
 -4حمام البخار من األمور املفيدة لشعرك
املعالج بالبروتني والتى تقوى البصيالت
بشكل ملحوظ.
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حمكمة أونتاريو حتكم لصاحل
«كندا بوست» يف نزاع قانوني
مع مدينة هاملتون

خرجت «كندا بوست» ،منتصرة من معركة قانونية
بينها وبني مدينة هاملتون ،حول وضع مجمعات
صناديق البريد في أحياء املدينة  ،وكانت جميع
البلديات في املدن عبر كندا تراقب عن كثب هذا النزاع
الن هذه القضية توضح إذا كان ميكن للحكومات
احمللية أن تتحكم في وضع مجمعات صناديق البريد
أم ال  ،وبعد أن استمعت احملكمة لكال اجلانبني ،وجد
قاضي محكمة أونتاريو إن الالئحة التنفيذية لنظام
مدينة هاملتون التي تطلب من كندا بوست دفع ٢٠٠
دوالر عن كل إذن يسمح لها بتركيب صناديق بريد
في منطقة ما  ،ال تتفق مع لوائح هيئة نقل البريد
القومية« ،كندا بوست» ،وقد قامت مدينة هاملتون
بفرض هذه الالئحة بعد أن تقدم السكان بشكوي حول
السالمة واخلصوصية واملرور في املواقع الغير مالئمة
التي توضع بها صناديق البريد .وقالت «كندا بوست»
إن هذه الالئحة ،والتي تقضي بدفع مبلغ مالي لوضع
صناديق البريد ،تنتهك القواعد الفيدرالية املمنوحة
لها والتي تعطيها الكلمة النهائية الماكن وضع
الصناديق ولقد رفعت «كندا بوست» دعوي قضائية
إلي احملكمة العليا في أونتاريو تطالب بأبطال الالئحة
التنفيذية للمدينة واحتجت بانه ينتهك القوانني
الفيدرالية ويؤخر خدمات البريد  ،وقالت أن الوضع املالي
لهيئة البريد هو الذي الزم الهيئة بإلغاء تسليم البريد
إلي املنازل ووضعها في مجموعة صناديق في احلي.
ومن جانبها ،رحبت «كندا بوست» باإلنتصار قائلة
إنها ستواصل العمل بشكل جيد وستتعاون
مع البلديات وأصحاب املنازل للبحث عن مواقع
مناسبة لصناديق البريد  ،ولكن متحدث عن مدينة
هاملتون ،قال أن هذه ليست سوي اجلولة األولي
في معركة قانونية  ،وأن «كندا بوست» ،ال تزال
تواجه إجراءات قانونية علي عدة جبهات أخري

يف اليوم العاملي ملكافحة عمل
األطفال :كندا حتمي األطفال من
اإلستغالل اإلقتصادي

في اليوم العاملي ملكافحة «تسخير» األطفال في
األعمال الشاقة ،أصدر وزير التنمية «كريستيان
براديس» ،البيان التالي  :أن األطفال هم املستقبل
وأثمن مواردنا وعلي مدي السنوات العديدة املاضية
قام اجملتمع الدولي بعمل مهم واحرز تقدما للقضاء
علي تشغيل األطفال وحتي األن اليزال  ٨٥مليون طفل
ميارسون أسواء األعمال اخلطرة ويتم بيعهم واالجتار
بهم واستغاللهم جنسيا ً وهذا امر ال يغتفر  ،ويجب
أن نبذل املزيد من اجلهد حلماية حقوق هؤالء األطفال ،
وكندا تؤيد وتنفذ املعايير الدولية التي حتمي األطفال
من االستغالل االقتصادي ومن إجبارهم علي العمل
الذي ميكن أن يكون خطيرا ً ويضر بصحتهم ومنوهم
 ،كذلك تعمل كندا جنبا ً إلي جنب مع الشركاء
الدوليني مثل منظمة العمل الدولية ملكافحة أسوأ
أشكال عمل األطفال حتي ال تكون فرصة أي طفل
في مستقبل جيد محدودة  ،وكندا تدعم التعليم
لكل فتي وفتاة ليحصل كل منهم علي حق متعادل
في التعليم ويحصل كل شاب وبالغ علي املهارات
الالزمة للنجاح في احلياة من خالل تامني مستقبل
األطفال ووضع استراتيجية للشباب بالتعاون مع
البالد النامية لتنفيذ نظم حلماية األطفال من
العنف واالستغالل واإليذاء.
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يف إحنياز إنساني  ..كندا تعرض قبول هجرة “رائف
بدوي” الذي يواجه السجن واجللد بالسعودية

جود نيوز :قدمت كندا عرضا ً للمدون السعودي،
“رائف بدوي” واملسجون في السعودية“ ،شهادة
للهجرة باإلختيار” وذلك ألسباب إنسانية جلمع
شمل األسرة و لزيادة الضغط على اململكة
العربية السعودية إلطالق سراح بدوي والسماح
له باالنضمام إلى زوجته إنصاف حيدر وأطفاله
الثالثة الذين يعيشون حاليا في “شيربروك”

بكيبيك  ،وشهادة الهجرة باالختيار تُعطي في
حاالت استثنائية لألجانب الذين يحتاجون إلي
حماية  ،وتقول حكومة كبيك أنه سيتم التعجيل
بإجراءات الهجرة لبدوي و أن األمر األن متروك
للحكومة الكندية للضغط لألفراج عنه  ،وقال وزير
السالمة العامة “ستيفن بالني” أنه يأمل أن يكون
هذا العرض مساعدا ً لبدوي للقدوم إلي كندا  ،وقد
عم الغضب جميع أنحاء العالم بعد قرار احملكمة
السعودية بإدانة رائف واحلكم عليه بي ١٠٠٠
جلدة والسجن  ١٠سنوات بسبب انتقاده لرجال
الدين في السعودية  ،وقد تلقي رائف  ٥٠جلدة
خارج املسجد يوم  ٩يناير وتأجلت بقية العقوبة
بسبب حالته الصحية وقد أدانت احلكومة
السعودية النقد األجنبي العارم الذي القته
األحكام الصادرة من احملكمة العليا بالسعودية

وزير اهلجرة يدعو احلزب الليربالي باحلزب العنصري
مشادة حادة دارت بعد إنتهاء
إجتماع مجلس العموم ،بني «جون
ماكالوم» عضو احلزب الليبرالي ،
ووزير الهجرة «كريس الكسندر»
وتبادل االثنان الكالم الشديد  ،مما
أدي إلي تدخل عضوة بالبرملان عن
احلزب الدميقراطي اجلديد ،وتقول
لهم «توقفوا» .وسبب اجلدل
هو السؤال الذي سأله «جون
ماكالوم» ،لوزير الهجرة كريس
الكسندر ،عما إذا كان سيعتذر
للمسلمني الكنديني عن تعليقه بخصوص قانون عدم إرتداء النقاب أثناء أداء ميني املواطنة ،و الذي وقال فيه،
«أن الدولة حتتاج إلي هذا القانون الن الكنديني ال يريدون أن يكون إخوانهم املواطنني اجلدد إرهابيني» ،وقال عضو
احلزب الليبرالي جون مالكوم أن تصريحات الوزير تعني بان النساء املسلمات الالتي يرتدين النقاب هم إرهابيني إال
اذا كان يعني غير هذا  ،وربط أيضا موضوع الزيادة في جرائم الكراهية ضد املسلمني وبني لغة احلكومة املعادية
لإلرهابيني من املسلمني  ،وأضاف أن ستيفن هاربر هو رئيس الوزراء الوحيد من بني الرؤساء الذي يسعي للهجوم
علي مجتمع كامل ليحقق مكاسب سياسية  ،ورد علي هذا وزير الهجرة قائال أن هذه احلكومة هي احلكومة
الوحيدة التي تتخذ إجراءات حلماية املسلمني الكنديني والكنديني األخرين من خطر اإلرهاب وأضاف انه سيدعو
جون ماكالوم لالعتذار عن عقود من العنصرية من جانب حزبه حتت حكم« ،ماكنزي كينج» الذي منع األسيويني
والشرق أسيويني من اجمليء إلي كندا ومنع الكريبني من القدوم إلي كندا .وعن الظلم وتراكم األعمال غير املنجزة
في عهد بيير ترودوا األب وجون كريتيان  ،وقال عن احلزب الليبرالي أنه هو الطرف العنصري في البرملان علي
مدي عقود من الزمن  .وكان ماكينزي كينج رئيسا للوزارة من احلزب الليبرالي في كندا ملدة ثالثة عقود انتهت
عام  ١٩٤٨قبل أن يولد جون ماكالوم.

هاربر خيتتم جولته يف أوربا بزيارة قصرية للبابا فرانسيس
بابا الفاتيكان
اختتم رئيس وزراء كندا جولته في سته بالد أوربية،
بزيارة الفاتيكان يوم تعزيز العالقات اخلميس احلادي
عشر من يونيو احلالي ،وكان بابا الفاتيكان في
استقبال رئيس الوزراء الكندي وزوجته لورين ،في
زيارة قصيرة ومت فيها بحث سبل بني الفاتيكان
وكندا مع التركيز بشكل خاص علي العمل مع
من اجل الدفاع عن احلريات الدينية في جميع أنحاء
العالم وباألخص املسيحيني وغيرهم من األقليات
الدينية التي تواجه تهديد في الشرق األوسط وشرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وأفريقيا ،ولفت هاربر انتباه
البابا إلي الرسالة التي بعث بها «برنارد فالكورت» ،وزير شئون السكان األصليني وتنمية املناطق الشمالية
في كندا ،بشان جلنة التحقيق واملصاحلة التي قدمت  ٩٤توصية منها توصية تدعو بابا الفاتيكان بالقدوم
إلي كندا لالعتذار عن الفترة التي قامت املدارس الكاثوليكية فيها بإدارة مدارس داخلية ألطفال الشعوب
األولى الذين انتزعوا من عائالتهم ليتعلمو الثقافة الغربية ومحو ثقافتهم ولغتهم وعادتهم األصلية.
ولكن هاربر لم يقف كثيرا ً عند هذا االمر مع البابا فرانسيس بل دعاه لزيارة كندا عام  ٢٠١٧في ذكري مرور
 ١٥٠عام على االحتاد الفيدرالي للمقاطعات الكندية وجاء اجتماع هاربر القصير املدي على غير املعتاد مبقاييس
الفاتيكان مع البابا في اليوم التالي االجتماع البابا مع الرئيس الروسي فالدميير بوتني والذي استمر  ٥٠دقيقة

كنــدا نيـــوز

مضاعفة الغرامة على من خيل
بسجالت املرضي الطبية يف
أونتاريو

وعدت حكومة أونتاريو بتقدمي تشريع خالل هذا العام
يضاعف الغرامة لألشخاص الذين يحصلون علي
سجالت طبية ملرضي دون سلطة ويجعل من السهل
مقاضاتهم .وكانت هناك بضعة حاالت للعاملني
في مجال الرعاية الصحية الذين  -دون حق  -حصلوا
علي معلومات خاصة باملرضي من املستشفيات في
مدينة بيتربورو  ،وتورنتو  ،وسارنيا ومدن أخري  ،ومت بيع
املعلومات لشركات التسويق التي منحتهم مقابل
ذلك خطط ادخار للتعليم أو خدمات أخري .ومن
املعروف أن العاملني في عدة مستشفيات في تورنتو
استطاعوا احلصول علي معلومات خاصة بصحة
عمدة تورنتو السابق «روب فورد» ،وهي القضية
البارزة التي يتم التحقيق فيها  ،وقال وزير الصحة
أن التشريع اجلديد سوف يضاعف قيمة الغرامة
النتهاك خصوصيات املرضي إلي  ٥٠الف دوالر
للفرد و  ٥٠٠الف دوالر للمستشفيات واملؤسسات ،
وسوف يلغي التشريع اجلديد قاعدة تتطلب بان تبدأ
العقوبة علي املتهم خالل ستة اشهر من قيامة
بانتهاك خصوصية املريض ،وهي عقبة خطيرة
ملالحقة املتهم باالنتهاك وجتعل من الصعب جدا
أجراء حتقيقات وجتعل املالحقة القضائية نادرة جدا ،
ولهذا فأن ثالثة حاالت فقط من انتهاك اخلصوصية
وصلت إلي القضاء ولم تكن أبدا ناجحة مبوجب
قانون« ،حماية املعلومات الصحية الشخصية»،
والذي يعمل به منذ عام  ٢٠٠٤ويلزم التشريع اجلديد
التبليغ عن انتهاك اخلصوصية إلي املفوض املعني
باخلصوصية واملعلومات في أونتاريو ،وال يستطيع
املفوض أن يشرع في مالحقات قضائية للمتهم
ولكنه يقدم احلالة إلي النائب العام .وعلي اجلانب
األخر ،قال حزب احملافظني إن التشريع املقترح ينبغي
أن يتضمن ضرورة إبالغ الشرطة بانتهاك اخلصوصية

اليوم الكبري الحتجاج األطباء على
ختفيض الرعاية الصحية لالجئني
قام األطباء الكنديني وأخصائيون الصحة في ٢٠
مدينة كندية بالتجمع لإلحتجاج علي تخفيض
الرعاية الصحية لالجئني ،ودعت جماعة من
األطباء ،تسمي «األطباء الكنديني لرعاية الالجئني»
من حكومة كندا سحب االستئناف املقدم منها
ضد قرار احملكمة الفيدرالية التي حكمت بان قرار
تخفيض اخلدمات الصحية لالجئني غير دستوري
وغير أنساني .وقال فريق األطباء إن حكومة احملافظني
صرفت اكثر من مليون دوالر علي هذا االستئناف ،
وقال رئيس الرابطة الطبية في مؤمتر صحفي عقد
في أوتاوا قبل وقفة االحتجاج أن التخفيضات تؤثر
علي األفراد الضعفاء في كندا مثل النساء احلوامل
واألطفال  ،وان موقف حكومة كندا من الرعاية
الصحية لالجئني ال يتفق مع ما نعرفه عن كندا ،
وقد بدأت املعركة القانونية إزاء الرعاية الصحية
لالجئني عام  ٢٠١٢عندما قام حزب احملافظني احلاكم
بتخفيضات في برنامج الصحة لالجئني ،ولم يعد
طالبوا اللجوء قادرين علي رؤية طبيب العيون أو
األسنان أو احلصول علي األدوية ،وعليه قام مجموعة
من األطباء ومجموعة من طالبي اللجوء برفع دعوي
قضائية علي احلكومة والذي نتج عنها قرار احملكمة
عام  ٢٠١٤بان تخفيض الرعاية الصحية لالجئني
يعرض حياة الناس للخطر وهو غير دستوري  ،وفي
انتظار قرار االستئناف قامت حكومة كندا بوضع
خطة مؤقتة لتوسيع الرعاية الصحية للحوامل
واألطفال الالجئني ولكن النشطاء قالوا أن هذه
الرعاية غير كافية .ومن جانبه قال وزير الهجرة
«كريس الكسندر» ،إن الالجئني يحصلون علي رعاية
صحية جيدة ولكن الذين طلبوا اللجوء ولم يوفقوا
ألسباب ما أو رفض طلبهم للغش والتزوير ال يجب أن
يتلقوا رعاية صحية افضل من الكنديني انفسهم.
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أمريكا ترحل  6معتقلني مينيني من
غوانتنامو إىل ُعمان

قالت السلطات األمريكية إنها رحلت 6
معتقلني كانوا محتجزين في غوانتنامو منذ
أعوام إلى ُعمان.
ويعد هذا أول ترحيل ملعتقلني من غوانتنامو في
كوبا منذ أشهر.
وكان الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،وعد بغلق
معتقل غوانتنامو ،خالل حملته االنتخابية عام
 ،2008وعلى الرغم من أنه لم يفعل ذلك ،فأنه
خفض عدد املعتقلني إلى النصف .وأصبح عدد
املعتقلني في غوانتنامو حاليا .116

وقدتقرراإلفراجعنالستةمنذأعوام،ولكنلميتسن
ترحيلهم إلى اليمن بسبب االضطرابات هناك.
وألن الكونغرس منع ترحيل املعتقلني إلى
الواليات املتحدة ،لم يتبق للسلطات من خيار إال
ترحليهم إلى بلد ثالث.
وقالت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) في بيان
إن الواليات املتحدة «تعبر عن امتنانها حلكومة
عمان لعملها االنساني ودعمها جهود الواليات

BBC

املتحدة لغلق معتقل غوانتنامو».

ويعد هذا الترحيل الثاني خالل العام ،إذ أعلن
البنتاغون في يناير /كانون الثاني ترحيل أربعة
رجال إلى عمان ورجل إلى إستونيا.
وقال البنتاغون إن املرحلني اليمنيني هم إدريس
أحمد عبد القادر إدريس ،وشرف أحمد محمد
مسعود ،وجالل سالم عوض عوض ،وسعد ناصر
مقبل العزاني ،وعماد عبد اهلل حسن ،ومحمد
علي سالم الزرنوكي.
وكان عماد عبد اهلل حسن دخل عدة مرات في
إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون
تهمة منذ .2002
ويقول مراسلون إن الرئيس أوباما واجه اعتراض
الكونغرس على جهوده إلغالق غوانتنامو،
فاعتمد على مساعدة عدد قليل من الدول التي
قبلت استقبال املعتقلني.
وقد افرج العام املاضي عن  14معتقال من
غوانتنامو.

البشري يصل اخلرطوم واجلنائية الدولية
تنتقد جنوب إفريقيا
وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى
مطار اخلرطوم اليوم االثنني ( 15حزيران /يونيو
 )2015قادما من جنوب أفريقيا وذلك بعد أن قالت
محكمة في بريتوريا إنه كان يتوجب اعتقاله ،
كما نقلت وكالة رويترز لألنباء عن شاهد عيان،
وأظهرت لقطات تلفزيونية البشير وهو يترجل
من الطائرة ويحيي عشرات املستقبلني.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن وزير اخلارجية السوداني
إبراهيم غندور بعد وقت قصير من عودة البشير
إلى اخلرطوم القول «املشاركة كانت من املمكن
أن تكون طبيعية وبال ضوضاء ..لكن أراد لها أعداء
أفريقيا وأعداء السودان ...حاولوا أن يجعلوا منها
دراما حلجب األخ الرئيس من املشاركات الهامة»،
وذلك في إشارة إلى قرار احملكمة العليا في جنوب
إفريقيا مبنع البشير من املغادرة.

مبعوثون:األمم املتحدة
لن تتحرك قبل أن
يبت الكوجنرس يف
أي اتفاق مع إيران
االمم املتحدة (رويترز)  -قال مسؤولون إنه اذا
توصلت إيران والقوى العاملية إلى اتفاق نووي فإن
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة سيرجئ ملدة
شهر على األقل اتخاذ أي إجراء لرفع العقوبات
الدولية عن طهران حتى يتسنى للكوجنرس
األمريكي مراجعة االتفاق.
وقال مسؤولون غربيون حتدثوا شريطة عدم
الكشف عن هويتهم إن هذا التطور ليس محل
ترحيب لكنه ينطوي على ضرورة سياسية
ألن الكوجنرس الذي يهيمن عليه اجلمهوريون
املعارضون ملفاوضات الرئيس باراك أوباما مع
إيران ال يرغبون في أن تكون الكلمة جمللس األمن
الدولي أوال.

DW

وكانت محكمة في جنوب أفريقيا قد أصدرت أمرا
قضائيا ببقاء البشير في البالد ،ولكن عند صدور
القرار بإلقاء القبض عليه ،كان البشير في طريقه
إلى السودان.وأعلنت محكمة في جنوب أفريقيا
االثنني أن حكومة بريتوريا انتهكت دستور البالد
عندما امتنعت عن توقيف الرئيس السوداني عمر
البشير املطلوب من احملكمة اجلنائية الدولية بتهمة
ارتكاب جرائم حرب وإبادة.

نافذة على صحافة العامل

جيب بوش يعد بقيادة أمريكا يف
«قرنها األعظم»

BBC

بدأ حاكم والية كاليفورنيا السابق ،جيب بوش،
رسميا حملته للفوز بترشيح احلزب اجلمهوري
للمشاركة في أنتخابات الرئاسة األمريكية في عام
.2016
وأعلن بوش ،وهو ابن وشقيق لرئيسني أمريكني
سابقني ،ترشيحه في مدينته ميامي بوالية فلوريدا،
قائال «سوف منسك بزمام مستقبلنا مرة أخرى في
هذا البلد».
وشدد بوش على أنه لن يتعامل مع أي شخص أو أي
شيء بوصفه أمرا مسلما به.
وكان بوش قد استخدم مؤخرا إعالنا دعائيا حلملته
استخدم فيه اسمه األول فقط دون ذكر اسم
عائلته ،الذي ينظر البعض على أنه يلقي على
كاهله دينا سياسيا ثقيال.
وتشير بعض استطالعات الرأي إلى أن حظوظ بوش
في الترشح تتقدم على كثير من املرشحني اآلخرين
الساعني للفوز بترشح احلزب اجلمهوري.
وسبق إلقاء بوش خلطابه سلسلة من املقدمات
وعروض موسيقية ،حملت ملسة واضحة من تراث
اجلاليات ذات اجلذور اإلسبانية في الواليات املتحدة،
األمر الذي ُفسر بأنه محاولة الستمالة اجلاليات
اإلسبانية هناك.
وتعهد بوش ،في شريط فيديو عرض في حفل إعالن
ترشيحه قبيل خطابه ،بحماية الناس املستضعفني
في اجملتمع ،وإزالة احلواجز أمام احلراك االجتماعي.
وفي الفيديو الذي حمل عنوان «القرن األعظم» قال
بوش «أرى بالدا عظيمة على وشك أن تدخل قرنها
األعظم ،وانا جاهز للقيادة».

وعلى الرغم من احلملة االنتخابية أعلنت
رسميا األثنني ،إال أنها لم تكن سرا ،وكان فريقه
االنتخابي يعمل منذ عدة شهور جلمع مبلغ نحو
 100مليون دوالر لتمويل احلملة.
لكن بوش وجد نفسه في األسابيع األخيرة في
موقف دفاعي بسبب احلرب على العرق التي
شنها شقيقه الرئيس السابق جورج دبليو بوش،
إذ ظل متعثرا في توضيح موقفه منها.
وسلط هذا األمر الضوء على املشكالت التي قد
يواجهها بسبب شهرة اسم عائلته وتبعات ذلك
عليه.
وأصبح جيب بوش اجلمهوري احلادي عشر الذي
يعلن ترشحه ،بعد حاكم ويسكونسن ،سكوت
والكر ،والسيناتور اجلمهوري عن فلوريدا ،ماركو
رابني ،اللذين يعدان من أبرز منافسيه.
وبدت هيالري كلينتون باملقابل املرشح األبرز
في احلزب الدميقراطي ،مما يرفع احتمال أن تكون
املنافسة في انتخابات الرئاسة عام  2016بني
عائلتي بوش وكلينتون كما حصل في عام ،1992
عندما هزم زوج هيالري بيل كلينتون والد جيب
الرئيس السابق جورج أج دبليو بوش.

Family and Cosmetic Dentistry

وقال القاضي دونستان مالمبو ،الذي كان اصدر احلكم
األول بعدم مغادرة البشير أراضي جنوب أفريقيا قبل
البت في طلب احملكمة اجلنائية الدولية بتوقيفه ،إ ّن
«سلوك (سلطات جنوب أفريقيا) التي فشلت في
اتخاذ إجراءات العتقال واحتجاز الرئيس السوداني
عمر البشير يتعارض مع دستور جمهورية جنوب
أفريقيا» ،حسبما نقلت وكالة األنباء الفرنسية.

Reuters
وقالوا إن الكوجنرس سيعتبر ذلك حكما مسبقا
على أي اتفاق مينح إيران تخفيفا للعقوبات في
مقابل احلد من أنشطتها النووية احلساسة ملدة
عشر سنوات على األقل .ومن املرجح أن تقبل
إيران على مضض هذا التأجيل .وقال مسؤول
إيراني كبير اشترط عدم نشر اسمه «يبدو أنه ال
يوجد أي خيار آخر ..هل نحن راضون؟ بالطبع ال».
وكانت إيران ترغب في رفع كل العقوبات التي
تفرضها عليها الواليات املتحدة واالمم املتحدة
واالحتاد االوروبي فور التوقيع على اتفاق.
ويقول املسؤولون الغربيون إنهم سيحتاجون إلى
التأكد من امتثال اإليرانيني ألي اتفاق قبل تخفيف
العقوبات رغم ان تأجيل اي اجراء لألمم املتحدة من
أجل مراجعة الكوجنرس يعد عنصرا جديدا.

Church Weston Dental Office

Tel: 416 244 0402
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2143 Weston Rd,
Toronto ON M9N 1X8

Sheppard Jane Dental Office
Inside Jane Sheppard Mall

Tel: 416 742 5111
l
Denta
Office

2715 jane St,
Toronto ON M3L 1S3
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احلكم بإعدام قاتل
احملامية القبطية
وإبنتها باالقصر

أحالت محكمة جنايات األقصر برئاسة املستشار
محمد أحمد منصور أوراق قاتل محامية وابنتها
مبنطقة شرق السكة احلديد مبدينة األقصر إلى
فضيلة املفتى  .وكان احملامى العام األول لنيابات
األقصر قد أمر بإحالة املتهم ضياء الدين محمود
النوبى «  31سنة « إلى محكمة اجلنايات بتهمة
قتل اجملنى عليها وطفلتها عمدا مع سبق اإلصرار
والترصد .تعود وقائع القضية إلى منتصف يونيو
 2012عندما تلقى مدير أمن األقصر بالغا من هانى
سعد منصور «  30سنة « موظف مبحل موبايالت
مبصرع زوجته وطفلته بعثوره على جثتي زوجته
وطفلته داخل الشقة عند عودته من العمل وأنه
ال يتهم أحدا بارتكاب الواقعة حيث انتقلت أجهزة
البحث اجلنائى إلى موقع البالغ وتبني وجود جثة
احملامية ماجدة فايز فوزى «  27سنة « ملقاة داخل
غرفة األطفال .وترتدى تى شيرت أحمر مع بنطال
أبيض وبها طعن ذبحى بالناحية اليسرى من الرقبة
وإلى جوارها جثة ابنتها جولييت هانى سعد « 5
سنوات « مصابة بجرحني قطعيني بالرقبة وترتدى
بيجامة بيضاء ،كما عثر على ابنها الطفل كيرلس
هانى سعد «  10شهور « وأثار دماء على أرضية
احلمام وغرفة النوم وال توجد أثار عنف أو كسر فى
باب الشقة ونوافذها ومت حتريز عدد  2سكني عثر
عليهما بالصالة واملطبخ بهما أثار دماء  .وتبني من
التحريات أن مشاجرة نشبت بني املتهم وبني اجملنى
عليها بسبب خالفات اجليرة قبل  4أيام من وقوع
احلادث تبادال خاللها السب والقذف األمر الذي
دفعه لالنتقام منها فقام بقتلها وطفلتها داخل
شقتها باملنطقة وبعد مرور أسبوع من الواقعة
قام بتسليم نفسه للنيابة.
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القراصنة الصينيون حصلوا على معلومات
عسكرية أمريكية حساسة

أفادت صحيفة واشنطن بوست ان عملية
اختراق بيانات موظفني فى احلكومة االميركية
سمحت للقراصنة الذين نفذوها بالوصول
الى معلومات حساسة بينها تصاريح امنية
خاصة باملوظفني واملتعاقدين.

وأشار التقرير الى ان احملققني يبحثون فى
هجومني الكترونيني منفصلني ،يعتقد بشكل
كبير ان مصدرهما هو الصني ،اخترقا سجالت
املوظفني احلكوميني فى قاعدة بيانات مكتب ادارة شؤون املوظفني.
وقال مسئول اميركى للصحيفة طالبا عدم الكشف عن اسمه ان قاعدة البيانات «حساسة جدا وهى
موصولة بجهات عدة» ،واشار تقرير الصحيفة الى ان قاعدة البيانات رمبا حتتوى على ملفات لبعض
موظفى وكالة االستخبارات املركزية.

كندا تلقى القبض على صوماىل لالشتباه
فى خطفه صحفيني

قالت الشرطة الكندية إنها ألقت القبض على
صومالى يشتبه بأن له دورا فى عملية احتجاز
صحفيني رهينتني فى الصومال فى  2008هما
الكندية أماندا ليندو واالسترالى نايجل برينان.
وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على
على عمر فى «أوتاوا» بعد عمليات سرية خارج
البالد .ولم يقل مسئول فى الشرطة أن كانت
السلطات الكندية أبلغت احلكومة الصومالية
باحتجازه لديها.

وأضاف املسئول أن املعتقل الذى كان أحد أبرز املفاوضني إلطالق سراح الرهينتني اللذين احتجزا  15شهرا
وصل إلى أوتاوا منذ بضعة أيام.
وكان الصحفيان قاال بعد إطالق سراحهما فى نوفمبر  2009إنهما تعرضا للضرب والتعذيب والتجويع
تقريبا وكانا قد اختطفا فى  23أغسطس  .2008صومالى كندا اختطاف صحفيني

القبض على ممول «بيت املقدس» يف سيناء

إعتقال حارس أمن
بالسفارة األمريكية
ينتمى جلماعة كتائب
حلوان االرهابية

وعلى الفور ،تواصل مسئولو السفارة مع السلطات
املصرية إلمدادهم باملعلومات عن عملية القبض
التى لم يتم إخبارهم بها مسبقا.
وقالت السفارة ،فى بيان لها« ،نحن نتفهم أمر
اعتقال موظف السفارة األمريكية ،ونحن في
اتصال مع السلطات املصرية حول االتهامات
واالجراءات القانونية حيال هذا األمر».

أملانيا :حريق حمدود يف
القصر الرئاسي بعبوة
حارقة ألقاها جمهول

اندلع حريق محدود في قصر الرئاسة «بيليفو»
وسط العاصمة األملانية برلني ،بعد أن ألقى
مجهول زجاجة حارقة «مولوتوف» على سور
القصر.
وقال متحدث باسم الشرطة االحتادية في أملانيا،
إن املادة احلارقة اشتعلت ،ولكن أفراد الشرطة
االحتادية قاموا بإطفاء ألسنة اللهب بشكل
فوري.

وتابع املتحدث ،أن احلريق أسفر عن ترك بقع على
قاعدة سور القصر ،ولكن ليست هناك أية تلفيات
أو أضرار كبيرة ،وأن اجلاني الذي قام بارتكاب هذه
الواقعة على منت الدراجة ،قام بإلقاء بعض
املنشورات احملتوية على مطالب سياسية عبر
السور قبل مغادرة املكان.

غضب من زوجة أبيه
فأحرقها هي وابنتها

وقعت في شرق العاصمة السعودية الرياض،
حادثة غريبة من نوعها ،حيث أقدم شاب على حرق
زوجة أبيه وابنتها ،إثر خالف نشب بينه وبني األم.
وقال الناطق اإلعالمي لشرطة العاصمة العقيد
فواز امليمان إنه تبلغ مركز شرطة النسيم مبدينة
الرياض من عمليات الدفاع املدني عن إخماد حريق
نشب بشقة بحي النسيم نتج عنه وفاة مواطنة
تبلغ من العمر  37عام وابنتها البالغة من العمر
 7أعوام واصابة ابنتها الثانية  5أعوام بحروق
متوسطة كما أصيب في احلادث ابن زوجها ميني
اجلنسية يبلغ من العمر  26عاما إصابات طفيفة،
مت إسعاف املصابني وايداع اجلثتني ثالجة املوتى».
وأضاف «ومبعاينة موقع احلادث من قبل اخملتصني
لوحظ وجود رائحة بترولية تنبعث من الشقة
كما عثر في دوالب مالبس ابن الزوج مالبس تنبعث
منها رائحة الوقود ،وبالتحقيق معه اعترف
بإضرام النار في الشقة خلالف مع زوجة والده ،ومت
إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام
الستكمال التحقيق في القضية»

في واقعة فاجأت مسئولى السفارة األمريكية
بالقاهرة ،ألقت السلطات املصرية القبض على
حارس بالسفارة متهم بأعمال إرهابية وقيادى فى
جماعة «كتائب حلوان».
وجاءالكشف عن هوية املتهم الذى يدعى أحمد
على « 42عاما» جاء تزامنا مع الهجمات اإلرهابية
التى طالت معبد الكرنك فى األقصر ،والتى
أسفرت عن مقتل منفذى الهجوم وإصابة خمسة
من رجال األمن.

احلـــــوادث

أنثى فيل هاربة تقتل
رجال يف أملانيا
ألقت قوات األمن  ،القبض علي أحد العناصر الرئيسية لتمويل تنظيم بيت املقدس في سيناء ،ويدعى
مصطفي الشوربجي ،وشهرته «ماريو» ،الوسيط في توصيل األموال وتبادل املعلومات مع عناصر
التنظيم.
وقالت مصادر أمنية أن جهاز األمن الوطني متكن من رصد وتتبع املتهم وتعامالته مع عناصر التنظيم،
وترويعه املواطنني إلنهاء نزاعات علي أراض ،من خالل تهديدهم بعناصر تنظيم بيت املقدس التي تساعده
علي اغتصاب أراضي املواطنني واألهالي.
وبحسب املصادر األمنية ،فإن املتهم هو جنل االنتحاري عادل محمد عبد السميع الشوربجي منفذ تفجير
األتوبيس السياحي في طابا في فبراير عام  ،2014وعلي عالقة بالقيادات اإلخوانية الهاربة في اخلارج،
ويعد حلقة وصل هامة بني اإلخوان وتنظيم بيت املقدس في سيناء ،وقد أحيل للتحقيقات.

هربت أنثي فيل من سيرك وقتلت رجال في جنوب
غرب أملانيا .وقالت شرطة هيلبرون إن الرجل البالغ
من العمر  65عاما كان يقوم بجولته الصباحية
املعتادة في الغابات عندما هاجمه احليوان وسبب
له جروحا قاتلة.
ومت اإلمساك بأنثى الفيل البالغة مالتي حتمل
اسم «بيبي» وإعادتها إلى السيرك.
وقالت الشرطة إنها حتقق فيما اذا كان شخص
قد سمح لها مبغادرة مكان احتجازها وأسباب
تصرفها بعدوانية جتاه الرجل.
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نائب رئيس حزب احلركة الوطنية :أتوقع عودة شفيق قبل اإلنتخابات
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الكاتب صالح عيسي :جيب الوقوف جبانب الفريق للدور الوطين الذي قام به
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺗﺘﻢ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻰ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
ﹰ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳ ﹰﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻛﻜﻞ.

كتب ــ جرجس ابراهيم
أزمة عودة الفريق «أحمد شفيق» متثل
لغزا ً كبيرا ً منذ فترة  ،و حتاول «جود
نيوز» فك طالسمه  ،فقد غادر الفريق
احمد شفيق القاهرة عقب إعالن
نتيجة االنتخابات الرئاسية في شهر
يونيو  2012عندما خسر اإلنتخابات
أمام مرشح جماعة االخوان « ،محمد
مرسي» في إنتخابات شابها التزوير  ،و
توجه الفريق الي دولة االمارات العربية
ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ  -ﺟﺮﺟﺲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
املتحدة و لعب شفيق دور كبير في دعم
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻌﺎﻡ  ، ٢٠١٤ﻫﻰ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
إزحة
عندما مت
ﻓﻰاخلارج ،
ﺗﻌﺪﺩﻳﺔمن
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ 30نيو
ثورة
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ و ،ﻭﺛﺎﻧﻲ
توقع
االخوان٢٥من
احلكمﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ
سدة ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،ﻭ ﰎ
حكم ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ
ﹰ
ﳋﺎﺭﻃﺔ
ﺍ
ﺬ
ﺗﻨﻔﻴ
،
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ
اجلميع عودة الفريق لوطنه و قيادة حزبه
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺰﻝ
ﻋﻘﺐ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﻟﺘﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
في االنتخابات البرملانية و لكن لم يعود
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ  ،ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﺒﺖ
لالن .ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ
حتيﺣﻜﻢ
الفريقﻭﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ

ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

لعودته ،وان عدم عودته فى مصلحة
الفريق والوطن.
فى
واضاف قدري بان الفريق شفيق ليس
ﻭﻓﻲ  ٣٠ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
الفريق
قدري
مع أحد و
عداء
عودة ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ
توقعﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻦ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
احلزب
ﺳﺘﺒﺪﺀ قوة
لكيﻣﺎﻳﻮتزيد من
قبل
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
االنتخابات ١٥
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ, ،ﻭﻳﻮﻡ
ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.
ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
فى املنافسة جمللس النواب.
ﹰ

ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳ ﹰﻌﺎ
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺃﺛﻴﺮ
احلليم
عبد
الصحفى
ﺣﻮﻝ الكاتب
واكد
ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺛﺮﻩ  ،،ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺩﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
يعود
شفيق،
ﻛﺒﻴﺮﺓأحمد
الفريق
قنديل ،إن
لن ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ،
ﻟﻠﻤﺎﺭﺛﻮﻥ
ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
سياسيا.
فيه
مرغوب
وغير
ملصر
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳋﻄﺐ ﺍﳉﻠﻞ.

أضاف قنديل ،في تصريحات خاصة لـ «
جود نيوز» أن اجلميع يذكر للفريق أحمد
شفيق التسجيل املسرب الذى حتدث فيه
عن االنتخابات الرئاسية وترشح املشير
السيسى للرئاسة فى ذلك الوقت ،مؤكدا ً
أن ما ردده شفيق فى ذلك التسريب هو ما
تردده جماعة اإلخوان.

ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﹰ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ، ٢٠١٤ﻭﺍﳌﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺮﺑﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٤
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٤ﺧﻮﺿﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
 ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﳊﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﺧﻮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻣﺒﺪﺃ
ﲢﺼﲔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﺑﻌﺪ
عيسى،
صالح
الصحفي
ﺃﻫﻤﻴﺔأالكاتب
ﻭﻋﻦاشار
«يحيى و
ﻗﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺑﻮ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ
املستشار
ﺳﺎﻣﻰ قال
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖجانبه
ﺇﻋﻼﻥمن
و
ﺑﺄﻳﺎﻡ.
ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ
ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻭ
ﺑﻜﺮ
للصحافة،
األعلى
للمجلس
العام
األمني
احلركة
لرئيس
حزبﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻃﻠﺒﺎﺕ
األولﻟﺘﻠﻘﻰ
النائبﺍﶈﺪﺩﺓ
قدرى» ،ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ
توجدﺇﻧﻪ ﺑﺎﺕ
ال ﻧﻴﻮﺯ«
»ﺟﻮﺩ
احلكومة
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ من
ﺟﻠ ﹰﻴﺎحقيقة
ترجمة
عودة ﻝأنه
ملنع
تتدخل
لم
الدولة
إن
الوطنية،
ﻓﻰ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﳉﻨﺔ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺇﺑﺮﻳﻞ،
ﻓﻰ ٢٠
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،
السيسي،
ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح
ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻞ
أحمد ﻭﺯﻳﺮ
ﺻﺤﻔﻰ ﺃﻥ
ﻣﺆﲤﺮ
الوطن.
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉألرض
شفيق
الفريق
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﹰﺍ ﺃﺻﻴﻼﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻰ
علي
مشاكل وﺃﻥالتي
حل بعض
ﺍﳌﺸﻬﺪيخص
ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻰ فيما
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ
و نفي ان تكون هناك جهات في الدولة
أنه
ﻭﻳﺨﺘﺎﺭعلى
مشددًا
ﻳﺼﻨﻊشفيق
ﺍﻟﺸﻌﺐالفريق
راسها عودة
ﺭﺋﻴﺴﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ  ،ﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺳﺒﺎﻕعن
شفيق
ابلغت
عدم ،ﻭ ﺃﹸﻏﻠﻖ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
الفريق ﳋﻮﺽ
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ
ﻣﺠﻠﺴﻪ
املشكله
معاجلة هذه
ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ من
عودته البد
ﻹﺭﺍﺩﺗﻪ .بعي ًدا عن
غيرﻓﻘﻂ.
ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻴﻨﺤﺼﺮ
ﺑﺎﺏ
مناسب
الوقت
التوقيت و
ملصر و أن
املؤقتة.
واحللول
املسكنات
ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ
ﺑﻜﺮ ﺍﻥ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻮ
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﻇ ﹰﻔﺎ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﻣﻨﻪ  ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﳒﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ -ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٤ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻰ ﺷﺮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺎ
ﹰ
ﻟﻔﻘﺪﻩ
السابع ،
ﺣﺪﻳﺜﺔفيﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ
ﺗﻬﺮﻳﺐ
نيوز:ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺪﻧ ﹰﻴﺎ ﺗﺮﺗﺐ
ﻷﺳﻠﺤﺔأخري
األالف مرة
تظاهر
جود
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻃﺎﻟﺐ
ﻛﻤﺎ
ﻣﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﺪﻟﺔ
ﺻﺎﺣﺐ
ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻀﻼﹰ
ﲢﺪﻯ
أونتاريو ،ﻭﻫﻮ
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺮ
ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ
ﲢﺪ ﻣﻬﻢ
منﻋﻦ
مبنطقة
برملان
احلالي أمام
يونيو
ﻫﻴﺒﺔ
ﻭﻓﺮﺽ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻰ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
املناهج
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔضد
تورنتو ،
مبدينة
ﻭﺑﻨﺎﺀبارك»،
«كوينز
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻫﻴﺒﺔ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
اجلنسية ،والتي تريد حكومة «كاثلني وين»
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؟ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ »ﺍﳊﻴﻠﺔ
القادم ،ورفع
إقرارها
الليبرالية،
ﻋﻴﺴﻲ
سبتمبر ﺻﻼﺡ
فيﺍﻟﺼﺤﻔﻲ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺷﺪﺩ
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻱ«.
تلك املناهج.
الالفتات ضد
وهتفواﺃﻥ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻋﻠﻰ
املتظاهرنﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻨﺎفي
الشكل
حكومة
تدخل
ضد
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻟﻦ
بهذا ﲢﻴﻂ
اونتاريو ﺍﻟﺘﻰ
ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ابنائهم.
حياة
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ :ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺑﲔ
ﺍﳉﻬﻮﺩ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻀﺎﻓﺮ
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻌﻬﺎ ،
املنظمني ﹰ
إلحدي
تصريحات
للتظاهرة ،في
وقالت «غادة ملك» ،الناشطة السياسية وأحد
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
رسالة ﺍﳉﻤﻴﻊ
ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔلتلك
عن رفضنا
ﺍﺠﻤﻟﺎﺑﻬﺔ ونعبر
هذا األمر
للقائمني علي
القنوات الكندية« ،أننا جئنا لنعطي
ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ ﻟـ
املناهج»ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺗﻮﻛﻴﻞ..
ﻛﻞ
ﻋﻦ
ﻛﺮﺷﻮﺓ
ﺟﻨﻴﻬﺎ
ﺑﺪﻓﻊ ٢٥٠
ﻓﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ .

تظاهرة جديدة ضد املناهج اجلنسية اليت
طرحتها حكومة «كاثلني وين»

الذي لعبه في وقت الذي وجهة فيه مصر
حتديات كبيرة في الداخل واخلارج.
و في سياق متصل نفى مصدر رئاسى ما
تردد عن وقوف الرئاسة ضد عودة الفريق
أحمد شفيق رئيس الوزراء االسبق الى
مصر الفتا الى أن الرئيس ليس له عالقة
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
بقضية أحمد شفيق و أن من حقه العودة
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺜﻮﺭﺗﲔ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ.
فى أى وقت طاملا ال يوجد أى مانع قضائى

ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ
فى
الرئيس ال
املصدر
و
يتدخلﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ
أن ﻫﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
قالﺍﻵﻭﻧﺔ
ﻭﺣﺘﻰ
مصرى
ﻋﻠﻰ من
القضايا و
ﺍﳊﻜﻢ هذه
مثل
اى ﲟﻘﺘﻀﻰ
ﻋﻨﺼﺮحقﺍﻟﻜﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﲟﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ
سواء ﺣﻜﻢ
ﻛﻮﻧﻬﺎ
بحريته
ان يتمتع
غيره
شفيق او
ﺍﻟﺬﻱ
ﻫﻮ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﻣﻦ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﳌﺮﺷﺢ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺬﺭ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ كاملة فى بلده طاملا لم يرتكب جرما فى
ﻭﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ،ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺯ
حقها .
ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺰﺑﺎ ﺣﺎﻛ ﹰﻤﺎ ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ
فضائية
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽقال
شفيق قد
كان
حواراتﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﲡﺎﻩ
ﻧﺴﺒﺔفىﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺃﻧﻪ ﻣﻊ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻫﻨﺎ
الى
هناك
بجانب ان
عودته ﻭﻫﻲ
تريدﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
اجلهاتﺇﻟﻰالﻋﺪﻡ
بعضﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وشددﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ضرورةﻏﻴﺮالوقوف
ﺍﻵﺛﺎﺭعلى
«عيسي»،
مصرﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻳﺤﺪﺙ ﲢﻮﻝ
والوطني ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
للدورﻓﻲ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
الفريق ﺃﻥ
ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ
القومي
ﻧﺴﺒﺔتقديرًا
شفيق
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ  ٢٠١٤ﲡﺎﻭﺯﺕ  ، ٪٤٠ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﺇﻻ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ .

13
13

العدد¿ƒ`KÓãdGh
™°SÉàdG- 2015
يونيــوOó©dG -
2015 ƒ``«fƒj
6 âÑ°ùdG
االربعون
السبت 20

Gاعـــالنــات
äÉ`````fÓ```YE

14
وثائق توضح نقاشات بشأن
أداء املخابرات األمريكية
قبل هجمات  11سبتمرب

أظهرت وثائق أفرجت عنها وكالة اخملابرات املركزية
األمريكية «سي.آي.إيه» أن كبار مسؤوليها خاضوا
نقاشات مريرة فى السنوات التى تلت هجمات 11
سبتمبرعام  2001حول ما إذا كان يتعني فعل املزيد
لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الواليات
املتحدة فى تاريخها.
وشملت الوثائق التى كانت مصنفة سرية نسخة
أكثر اكتماال عن تقرير صدر عام  2005عن املفتش
العام للوكالة جون هلجرسون وخلص فيه إلى أن
وكالة اخملابرات املركزية األمريكية لم تكن متلك
استراتيجية شاملة ولم حتشد املوارد الكافية
ملكافحة تنظيم القاعدة قبل أن تصدم الطائرات
اخملطوفة برجى مركز التجارة العاملى فى نيويورك
ومبنى وزارة الدفاع «البنتاجون» فى  11سبتمبر.
وكان ملخصا ً منقحا ً عن هذا التقرير نشر عام
 ،2007وتظهر الوثائق التى أفرج عنها تأكيد
مدير وكالة اخملابرات املركزية جورج تينيت وكبار
مساعديه أن اخملابرات األمريكية كانت تركز بشكل
خاص على القاعدة وزعيمها أسامة بن الدن.
وال تسلط أى من الوثائق الضوء بشكل مباشر
على كيفية تعامل الرئيس األمريكى فى تلك
الفترة جورج بوش االبن والبيت األبيض مع تهديد
القاعدة بعد تسلمه منصبه فى يناير عام ،2001
وقال عدد من املسؤولني السابقني وبينهم قيصر
مكافحة اإلرهاب فى عهد بوش ريتشارد كالرك إن
الرئيس السابق لم مينح تنظيم القاعدة فى بادئ
األمر أولوية.
وفى رسالة غاضبة إلى املفتش العام للوكالة
«جون هلجرسون» فى يونيو  2005رفض تينيت
مسودة تقريره احلساس ،وقال له «إن تقريرك
يطعن فى مهنيتى واجتهادى ومهارتى فى قيادة
رجال ونساء وكالة اخملابرات فى مجال مكافحة
االرهاب»

خيارات تشكيل احلكومة
الرتكية بعد فشل حزب
«أردوغان»

يبدو ان لعنة الفراعنة اصبت جماعة االخوان
و تنظميها الدولي و زرعها السياسي في تركيا
املسمي بحزب العدالة و التنمية الذي يتراسه
الرئيس التركي رجب طيب اردغان .
و اصبح احلزب خارج احلكومة التركية املقبلة و
سيجلس في مقاعد املعارضة بعد االنتخابات
البرملانية االخيرة و التي مني فيها احلزب بخسارة
فادحة افقدته االغلبية املطلقة التي تعود عليها
احلزب منذ  13عام وحصل فيها علي  % 40من
مقاعد البرملان .
وفي محاولة للهروب من الواقع قال «أحمد داوود
اوغلو» رئيس حزب العدالة والتنمية اإلخواني ،
انه استبعد االتفاق بني احلزب العلماني والقومي
اإلسالمي ،مؤك ًدا أن أيًا من تلك التحالفات قد
تأتي بحكومة مستقرة وعليه فعلينا أن نكون
مستعدون من اآلن لعقد انتخابات جديدة.
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خالفة خامنئي تفجر صراعات يف ايران
كشف تقرير نشر في لندن أن إيران تشهد صراعا ً
متفاقما ً على خالفة املرشد األعلى علي خامنئي،
الذي بقي له أشهر معدودات أثر التدهور املتزايد
لصحته صاحب ال  75عا ًما والتي تزايدت بعد خضوعه
لسلسلة من العمليات لعالج سرطان البروستاتا..
وقال دبلوماسيون غربيون يشاركون في مفاوضات
االتفاق النهائي للبرنامج النووي اإليراني إن مثل هذا
الصراع الشرس بني املتنافسني على خالفة خامنئي
قد يعرقل مفاوضات االتفاق.
ونقلت صحيفة «ديلي تلجراف» االجنليزية عن تقارير أخيرة لوسائل اإلعالم اإليرانية قولها إن الرجل الذي
كان يهيمن على احلياة السياسية اإليرانية منذ وفاة آية اهلل روح اهلل اخلميني ،مؤسس الثورة في العام
 ،1989لديه أشهر معدودات للعيش فقط.
وملح التقرير إلى أن انتخاب أحد حلفاء خامنئي اخمللصني ،وهو املتشدد آية اهلل محمد يزدي (  84عاماً)،
رئيسا جمللس اخلبراء ،وهي الهيئة الدينية املسئولة عن اختيار املرشد األعلى اجلديد للبالد حني يشغر
ً
يصب في إطار الصراع اخلفي على السلطة.
املنصب،
ّ
ويقول دبلوماسيون غربيون إن رئيس النظام القضائي اإليراني املتشدد صادق الريجاني وأحد األشخاص
املقربني من خامنئي ،يجهز نفسه ملنصب املرشد األعلى اجلديد عندما يجتمع مجلس اخلبراء التخاذ القرار
في حال غياب خامنئي.
ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إنه في إطار الصراع على السلطة ،فإنه جتري حاليا ً عملية تطهير ضد
مزيد من آيات اهلل املعتدلني ،الذين كانوا عبروا عن رغبتهم في الترشح خلالفة املرشد األعلى.
وعلى سبيل املثال ،فقد أطلق الريجاني مؤخرًا حتقيقًا قضائ ًيا في مزاعم الفساد التي وجهت إلى آية
اهلل املعتدل« ،محمود هاشمي شهرودي» ،وهو حليف رئيسي للرئيس االيراني السابق املعتدل ،علي أكبر
هاشمي رفسنجاني .ويعتقد دبلوماسيون أنه من خالل هذا التحقيق ،فإن فرص شهروردي في الترشح
لالنتخابات قد انتهت فعل ًيا.

احلكم باإلعدام ملرسي وبديع والشاطر والكتاتين
والبلتاجي والعريان والقرضاوي
قضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة املستشار
شعبان الشامي ،باإلعدام شنقا ً كال من الرئيس
املعزول محمد مرسي ومرشد اإلخوان محمد بديع
وقيادات اجلماعة سعد الكتاتني ومحيي حامد وعصام
العريان ورشاد البيومي في قضية اقتحام السجون
املصرية واإلعدام آلخرين غيابياً ،بينهم الداعية
يوسف القرضاوي وصالح عبداملقصود وزير اإلعالم في
عهد مرسي وفلسطينيني من عناصر حماس .
وعاقبت احملكمة بالسجن املؤبد كالً من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وسعد احلسيني ومصطفى
طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحسن
راضي وحمدي حسن إبراهيم وأحمد محمد حسن دياب وأمين محمد حسن حجازي وعبداملنعم محمد أمني
ومحمد أحمد إبراهيم وأحمد محمد العجيزي ورجب عبدالرحيم املتولي وحازم فاروق وإبراهيم أبوعوف.
كما حكمت احملكمة أيضا على الرئيس املعزول محمد مرسي ،واملرشد العام لإلخوان محمد بديع باملؤبد،
باإلضافة إلى  164من عناصر وقيادات تنظيم اإلخوان و»حماس» و»حزب اهلل» اللبناني وآخرين ،من بينهم
سعد الكتاتني وعصام العريان وحازم فاروق ومحيي حامد وصفوت حجازي وجهاد احلداد وعصام احلداد وعيد
إسماعيل وإبراهيم الدراوي ،وذلك في قضية «التخابر».
كما حكمت احملكمة باإلعدام شنقا ً على كل من خيرت الشاطر وأحمد عبدالعاطي ومحمد البلتاجي،
واإلعدام غيابيا ً على كل من محمود عزت ،نائب مرشد اإلخوان ،وصالح عبداملقصود ،وزير اإلعالم في عهد
مرسي ،وسندس عاصم واحلسن الشاطر وأبوبكر حمدي وأحمد احلكيم وآخرين.
وقضت احملكمة كذلك مبعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن  7سنوات ،وانقضاء
الدعوى للقيادي املتوفى فريد إسماعيل.

إسرائيل أنقذت بشار من ضربة أمريكية لنظامه
وقفت إسرائيل وراء إنقاذ الرئيس السوري بشار األسد من ضربة عسكرية أميركية كانت مقررة ،بعدما
تقدمت مبقترح لتدمير األسلحة الكيميائية السورية بدال ً من توجيه ضربة عسكرية لنظام األسد.
وكشف السفير االسرائيلي السابق في واشنطن« ،ميخائيل اورين» أن اسرائيل كانت وراء االتفاق
االميركي ـ الروسي الذي انقذ رئيس النظام السوري بشار األسد من ضربة عسكرية اميركية مقابل
موافقته على تدمير ترسانته الكيميائية قبل عامني.
واكد وزير البنى التحتية االسرائيلي« ،يوفال شتاينيتس» أنه كان صاحب االقتراح بعقد الصفقة التي
نسفت مصداقية الرئيس اوباما أمام العالم بعد ان تراجع عن التزامه باستخدام العمل العسكري إذا
استخدم األسد اسلحة كيميائية ضد املدنيني .ونقلت صحيفة نيويورك تاميز عن الوزير االسرائيلي انه
ورئيس الوزراء بنيامني نتانياهو لم يكشفا دورهما في الصفقة لكي «ال يُقال انها فكرة اسرائيلية».

أخبـــــــــار

«جود نيوز» ترصد أحدث
«فتاوى» داعش الغريبة
اخلاصة بشهر رمضان
في أحدث فتوى أصدرها تنظيم (داعش) االرهابي
 ،استعدادا ً الستقبال شهر رمضان الكرمي منع
التنظيم النساء من اخلروج أثناء ساعات الصيام
في شهر رمضان ،كما أمر بإغالق احملال آخر  10أيام
قبل عيد الفطر املبارك.
ونقلت بعض مواقع «التواصل االجتماعي» التابعة
للتنظيم تلك الفتوى اجلديدة ،والتي حتظر على
النساء اخلروج قبل اإلفطار ،ومن ترغب في اخلروج
بعد صالة املغرب ،ينبغي أن يكون معها مرافق من
أقاربها الذكور.
وكان التنظيم قد أصدر فتاوى أُخَ رى كشفها
املرصد السوري حلقوق اإلنسان في رمضان املاضي
غريبة أيضا ألحد شيوخ التنظيم في مدينة
الباب السورية ،حيث أفتى ببطالن صيام من يكره
التنظيم.
وقال من ال يصلي ال يقبل صيامه ،ومن ال يحب
التنظيم في العراق والشام ال يقبل صيامه ،فمن
لديه هذه اخلصال فال يكلفن نفسه عناء الصوم،
فليس له من الصيام إال اجلوع والعطش.
وهناك فتاوى غريبة أخرى أصدرها التنظيم من
قبل ،ومنها غلق محال احلالقة الرجالية ومنع
تقصير الشعر وإزالة كل الالفتات واإلعالنات
التي توضع حملال التزيني النسائية ،كما أفتى مبنع
الشبان من تسريح الشعر بحسب القصات
احلديثة ووضع مادة على الشعر ،وكذلك فتوى حترم
استخدام الهاتف احملمول على النساء ،وكذلك
نقلت قناة « »mtvفتوى عجيبة أخرى تفرض على
جميع نساء الدولة اخلتان حتى يتطهرن.

مقتل «بلمختار» زعيم
كتيبة املوقعون بالدماء اليت
ذحبت االقباط يف ليبيا
أعلنت احلكومة الليبية  ،مقتل القيادي في تنظيم
القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي ،مختار بلمختار،
في غارة أميركية شرقي ليبيا.
وأوضحت احلكومة الليبية في بيان أن الغارة
األميركية التي استهدفت بلمختار ومجموعة
من أتباعه ،متت بالتشاور مع احلكومة الليبية.
وأكدت احلكومة «أن هذه العملية جزء من الدعم
الدولي الذي طاملا طالبت احلكومة الليببة حملاربة
اإلرهاب الذي بات يشكل هاجس على الوضع
االقليمي والدولي».
وطالب البيان باملزيد من التشاور والتنسيق حملاربة
اإلرهاب سيما تهديد تنظيم الدولة وسيطرته
على مدينة سرت وقيامة بالتحرك غربا جتاه
مدينة مصراته وجنوبا في إجتاه قاعدة اجلفرة
العسكرية.
وجددت احلكومة الليبية مطالبتها للمجتمع
الدولي برفع حظر توريد األسحلة للجيش الليبي
ودعمه في معركته ضد اإلرهاب.
واملتشدد بلمختار هو العقل املدبر لعملية احتجاز
الرهائن في منشأة الغاز في عني أمناس باجلزائر،
والتي أدت إلى مقتل جميع منفذي العملية ،ونحو
 32رهينة أجنبية  ،و هو مؤسس ورئيس جماعة
املوقعون بالدماء و التي يتوقع ان تكون هي التي
نفذت عملية خطف وذبح االقباط  21في ليبيا
مطلع شهر فبرير املاضي.
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يف وداع األقليات
قال السياسي« :ال تقرأ احلاضر بلغة املاضي.
العراق الذي كنت تعرفه راح .العراق احلالي أخطر
من السابق على نفسه وعلى جيرانه .التهمت
العصبيات العملية السياسية .الدولة مجرد
غطاء تستكمل حتته احلروب األهلية وعمليات
الفرز السكاني .هناك الشيعة وحشدهم
الشعبي .وهناك العشائر السنية التي تخسر
مرة حني يجتاحها «داعش» وأخرى حني يحررها
«احلشد الشعبي» .وهناك كردستان العراق التي
دفعت دما ً السترجاع «املناطق املتنازع عليها».
واملعركة بني «احلشد الشعبي» والبيشمركة آتية
مهما تأخرت .ال تسأل عن االيزيدين واملسيحيني
والشبك فهم إما تبخروا أو أنهم في الطريق».
وأضاف« :سورية التي كنت تعرفها راحت.
سورية احلالية أخطر من السابقة على نفسها
وجيرانها .يتقاتل السوريون اليوم على حدود
املكونات .ال تختصر املشكلة بوجود «داعش».
الواقع الذي أجنبه ميكن أن ينجب الحقا ً ما
هو أخطر منه .إننا في خضم حرب مذهبية
إقليمية .من ميتلك القوة الكافية سيحصل
على جزء من حطام الدولة السورية .األقليات
القوية سترسم حدود أقاليمها بالدم .األقليات
الضعيفة سيأكلها هذا النزاع .هل يحق لتونسي
من «النصرة» أن يقتل عشرين درزيا ً سوريا ً رفضوا
االمتثال ألوامره؟ هل سمعت استغاثات العرب
والتركمان من ممارسات امليليشيات الكردية
السورية التي تقاتل «داعش»؟ إنها تتحدث عن
عمليات تطهير وتنظيف .وضع املسيحيني
السوريني يذكر بذعر املسيحيني العراقيني».
المس السياسي جوهر املشكلة .تفككت الدولة
املركزية .سقطت احلدود الدولية .التحقت اجليوش
بعصبياتها العميقة وامليليشيات .سقط التعايش
وغرقنا في حروب املكونات .لم يعد السؤال عن
احلدود الدولية صار عن احلدود داخل احلدود .أين
تنتهي حدود الشيعة في ما كان يسمى العراق؟
أين هي حدود السنة؟ وأين حدود األكراد؟ أين هي
حدود السنة في ما كان يسمى سورية؟ وأين حدود
العلويني؟ وأين حدود األكراد؟ وماذا عن الدروز؟
أتذكر اآلن ما سمعته في العراق .قال السائق:
«هذا مخيم االيزيديني الذين فروا من جبل
سنجار ...إنه مخيم من بقي منهم .ينتظرون هنا
أبناء تأخروا وأحفادا ً لن يصلوا .ويسألون عن بنات
تعرضن للسبي ويعرضن اآلن للبيع بحفنة من
الدوالرات» .كانت املرأة املسنة جتلس قرب مدخل
اخليمة .لم يبق لديها دمع لتغسل جتاعيد وجهها.
كانت تنظر كمن ال يرى .خجلت من التحديق
في عينيها .رأيت فيهما جباال ً من القهر والذل.
راوغت املوت وفرت .لكنه عبقريومجرب اصطاد

مقــــاالت

غسان شربل

من عائلتها ابنا ً وثالثة أحفاد .حتاشيت فتح
جروحها .طلبت من السائق أن يتابع طريقه.
الحظ املرافق شدة تأثري .خشي أن اختصر مأساة
العراق بنكبة االيزيديني .قال إنه طرد هو اآلخر من
منزله في بغداد .سألته إن كان السبب انتماؤه
الكردي فأجاب« :ال ،طردت ألنني سني أقيم في حي
شيعي وبذريعة أن شيعة طردوا من أحياء سنية».
عدت إلى الفندق في إربيل .سألت الشاب العامل
خدمة فاسداها إلي .قلت أجامله .سألته عن
مدينته بعدما استوقفتني لهجته فقال« :أنا
من املوصل .احلقيقة أنني كنت من املوصل».
أثارت «كنت» حشريتي .روى أن والده تلقى اتصاال ً
حاسماً« :ال مكان لكم هنا» .سارعت العائلة
إلى الفرار .حكى بحرقة أن املوصل أرض أجداده
وأجدادهم وأن املسيحيني عاشوا فيها منذ مئات
السنني إلى جانب جيرانهم املسلمني .لفتني أنه
طرد من املدينة قبل سقوطها في يد «داعش».
أيقظت اإلطاللة املدوية لـ»داعش» وأشباهه ذعر
األقليات .ضاعف الهجوم اإليراني في اإلقليم
حدة النزاع السني  -الشيعي .احتمت األقليات
الكبرى بأسلحتها وحتالفاتها واندفعت في
مجازفات كبرى مضطرة حينا ً ومختارة أحياناً.
وضع العرب السنة في العراق ليس سهالً على
اإلطالق .صدام «حزب اهلل» اللبناني بالكتلة
السنية في سورية ليس بسيطا ً على اإلطالق.
أما األقليات التي تعوزها األنياب والعمق اجلغرافي
والرصيد السكاني فتبدو مرشحة خلسارات
قاتلة .ومن يدري فقد نكون في موسم وداع
األقليات .األقليات الكبيرة القادرة ستهاجر إلى
أقاليمها واألقليات الصغيرة العاجزة ستجهز
جوازات السفر استعدادا ً لعبور البحر.
سقوط العروبة احلضارية الرحبة نكبة لألكثريات
واألقليات معاً .شيوع التطرف املذهبي يعزز
النكبة ألنه ينسف حلم اللقاء حتت مظلة
الدولة .تتضاعف نكبة األقليات الصغيرة حني
تسلس قيادها لسحرة صغار أصابتهم لوثة
ادعاء األدوار التاريخية ولشرهني مقامرين يصرون
على احتكار الوليمة حتى ولو سبحوا في دم من
يزعمون إنقاذهم.

أمجل التهانى للقراء االعزاء حبلول شهر رمضان

جنــــة عـــــدن
ذكر سفر التكوين ان اهلل غرس اجلنة على األرض،
وحدد مكانها عند موضع يدعى عدن“ :وغرس
الرب االله جنة في عدن شرقا ووضع هناك ادم
الذي جبله وانبت الرب االله من األرض كل شجرة
شهية للنظر وجيدة لالكل وشجرة احلياة في
وسط اجلنة وشجرة معرفة اخلير والشر .وكان
نهر يخرج من عدن ليسقي اجلنة ومن هناك
ينقسم فيصير اربعة رؤوس « (تك .)5
وعن حتديد موقع اجلنة اختلف الباحثون
واملفسرون فمنهم من قال بانها في ارمينيا حيث
ينبع الدجلة والفرات ،ومن قال بأنها القسم
اجلنوبي من العراق حيث األرض اخلصبة .واخرون
قالوا في شماله .وهناك ومن اعتقد انها في ارض
الرافدين جملة.
وذكر العالم فريدريك ديلتش ان مكان اجلنة هو
في املنطقة الواقعة إلى الشمال من بابل بني
نهري دجلة والفرات .وان ارض حويلة (ارض الرمل)
هي االراضي املتاخمة للفرات من برية سورية.
وان نهر فيشون كان يخترقها .وان الذهب واملقل
وحجر اجلزع توجد في انحاء بابل ،على الضفة
الغربية من الفرات .وكوش على الضفة الشرقية.
فالفرات اذا هو الذي يسقي جنة عدن برؤوسه
األربعة التي يضحى كل منها نهرا مستقال مع
دجلة .وانه في في نواحي بابل كانت توجد قناتان
او رافدان صغيران هما فيشون وجيحون ،وكانا
يسقيان ارض اجلنوب في املناطق التي نشأت
فيها بعد ذلك مدن اور وارك وبابل واكد وكلنة
التي وردتفي سفر التكوين.

قليين جنيب  -مونرتيال

وانتشر خبر اجلنة ايضا في شبه اجلزيرة العربية،
أخذه العرب عن اهل الكتاب؛ ولكنهم أضافوا
اليه الكثير مما لم يرد في القصة التوراتية ،من
ذلك ما انشده امية  -وهو يعرف عند العرب
بأنه شاعر نصراني عاش في اجلاهلية  -وصفا
للجنة ،وقد جانب فيه الكثير الوصف التوراتي
السابق لها ،فاجلنة هنا اشبه بحديقة غناء،
جتري فيها االنهار لسقاية ما بها من اشجار
ونبات وحيوان ،واول البشر وزوجته:
فذا عسل وذا لنب وخمــــر
وقمح في منابته صريـــــــم
ونخل ساقط األكتاف عــــد
خالل أصوله رطب قميــــــم
وتفاح ورمان ومــــــوز
وماء بارد عذب سليــــــــم
وفيها حلم شاهدة ونحـــــر
وما فاهوا لهم فيها مقيـــــــم
وحور ال يرين الشمس فيهــا

وقال رولنسون ايضا ان الفردوس كان في بابل
او في نواحيها ألنها دعيت في اثار األقدمني:
كاندونياش -اي جنة دونياش وهي قريبة من  Gan-نواعم في األرائك قاصــرات
فهن عقائل وهم قــــــــروم
 >Edenاي جنة عدن .كما تسمت ايضا باالكدية
 Tin-tir-kîمبعنى مكان شجرة احلياة.
على سرر ترى متقابــــالت
اما اصحاب الرأي القائل بانها في ارمينيا فقد
االثم النضارة والنعيــــــــم
كانت لهم اسباب يعتد بها ،منها ان من هناك ينبع
وكأس ال يصدع شاربيــــها
الفرات .ويرون ان نهر فيشون هو نهر كورا (كورش)
يلذ بحسن رويتها النديـــــــم..
الذي ينبع بالقرب من منابع الفرات غربا ليصب في
بحر قزوين .وهو يروي السهول الواقعة بني جبال وهنا يخالف
النص التوراتي في أشياء كثيرة:
َ
القوقاز في الشمال الشرقي والبحر األسود غربا فانهار اجلنة هي انهار ماء لري النباتات وليس
حيث اقليم كولشيد ،وبالتالي تكون هي ارض فيها خمر او لنب .وليس باجلنة التوراتية حور
احلويلة املذكورة في سفر التكوين .ونهر جيحون نواعم يفترشن االسرة .وال مجالس للندباء
يفترض انه نهر ا ُ ُ
راكس الذي يصب في بحر قزوين وال لسكارى يصدحون اخلمر في كوؤس .وليس
هو االخر .وهو يضاهي جيحون .وبالتالي تكون بها اكل حلوم ،فهذا ما عرفه االنسان بعد
السهول التي يرويها هي بالد كوش حيث عاش السقوط والطرد من الفردوس.
فيما بعد الكوشيون او الكاسيون او الكسديون،
وهي تقع بني القوقاز شماال وبالد فارس جنوبا.
على صور الدمى فيها سهـــــوم

وكما حدث لقصة اخللق ،ولقصة الطوفان من
تشويه اسطوري أضافته خياالت الرواة عند
شعوب الشرق القدمي ،كذلك فعلوا في امر
اجلنة فتصور كل شعب ان مكان اجلنة كان في
نواحيه طاملا توفرت االنهار واألراضي اخلصبة
واألشجار الكثيفة .فظن الكلدان انها في اريدو
وزعم الهنود انها في جبال الهيمااليا حيث تنبع
االنهار .واعتقد االيرانيون انها في جبالهم جتري
انهار محيية تنحدر من السماء .وقال الصينيون
انه في احد جبالهم كانت جتري اربعة انهار من
يشرب من ماء نبعها ال ميوت.
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سبعة أرقام قياسية حققها «رونالدو» بعد هاتريك أرمينيا
حقق النجم البرتغالى
كريستيانو رونالدو ،العديد
من األرقام بعد تسجيله
ثالثة أهداف «هاتريك»
فى مرمى منتخب أرمينيا
من
اخلامسة
باجلولة
التصفيات املؤهلة إلى
بطولة أمم أوروبا .2016

حيررها مســري اسكنـدر

منتخب مصر يكتسح تنزانيا
بثالثية ويرتبع على قمة
اجملموعة السابعة

اكتسح املنتخب الوطنى املصري نظيره
التنزانى بثالثية نظيفة ،فى املباراة التى
جمعتهما بإستاد برج العرب فى افتتاح مشوار
الفريقني فى التصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا
 2017باجلابون.
افتتح رامى ربيعة أهداف الفراعنة فى الدقيقة
 60من عمر املباراة ،وأضاف باسم مرسى الهدف
الثانى فى الدقيقة  65قبل أن يسجل محمد
صالح الهدف الثالث فى الدقيقة .70
بهذه النتيجة تربع املنتخب الوطنى على قمة
اجملموعة السابعة بالتصفيات بفارق األهداف
عن منتخب نيجيريا الذى فاز على تشاد
بهدفني نظيفني.

وقبل أن يدخل رونالدو
املباراة ،كانت عدد أهدافه
مع منتخب بالده تفوق جميع األهداف الدولية لالعبى املنتخب األرمينى احلاليني  ،حيث سجل
الدون  52وسجل العبى أرمينيا  44فقط ،ليزيد صاروخ ماديرا الرصيد إلى  55هدفاً ،وتصبح عدد
اهداف العبى أرمينيا  46بعد املباراة.
وفيما يلى أبرز  7أرقام قياسية التى حققها الدون بعد املباراة:
 1ــ أصبح رونالدو هو أول العب برتغالى يسجل هاتريك فى تصفيات كأس العالم ،واليورو أيضا.
 -2فى آخر ثالث مباريات مع ريال مدريد أو منتخب بالده سجل هاتريك  ،وذلك فى مرمى إسبانيول،
خيتافى مع امللكى ،وأمام أرمينيا.
 -3الهاتريك جعل رونالدو هو ثانى الهدافني التاريخيني فى تصفيات اليورو حيث وصل رصيد أهدافه
لـ 20بفارق هدف واحد فقط عن األيرلندى روبى كني صاحب الصدارة.
 -4هذا الهاتريك هو الثالث لرونالدو مع منتخب بالده ،حيث سبق له التسجيل عام  2013فى مرمى
ايرلندا والسويد.
 -5أصبح الدون ثالث برتغالى يسجل هاتريك فى تصفيات اليورو ،بعد باولو ألفيش ( )1995وجواو
بينتو (.)1999
 -6جتاوز رونالدو املهاجم األوكرانى أندريه شيفتشينكو صاحب الـ 33هدفا فى تصفيات كأس
العالم واليورو ،ليصبح فى رصيده  35هدفا ،وال يفصله عن صاحب الصدارة روبى كني سوى ثالثة
أهداف.

مفاجأة..داعش تتقدم رمسياً للفيفا باملشاركة يف كأس
االمم االسيوية  ،والفيفا :ال مانع!!
اكدت تقارير صحفية ان احملامي العام
جلماعة داعش االرهابية تقدم الي الفيفا
بأوراق دولة اخلالفة للدخول في تصفيات
كأس االمم االسيوية املقبلة.
و اشارت الفيفا ان الفريق يضم الكثير
من املواهب املغمورة الي جانب اثنني من
املشاهير اهمهم أندريا اجاسي الالعب
البرازيلي الذي انضم للمجموعة في
أكتوبر املاضي.
و اضاف املتحدث الرسمي باسم الفيفا
ان دولة اخلالفة االسالمي لها كل احلق في
املشاركة بالبطوالت الدولية الن الفيفا ال
تأخذ السياسة في االعتبار ،فمثالً وافقت
علي دخول دولة مونتنجرو و صربيا و
فلسطني و بلغاريا و جزر القمر.
و ردا علي السؤال املوجه حملامي داعش ما اذا كان اختيار داعش آلسيا مقصود ،أشار الي ان اجملموعة
ستبدأ بليبيا ثم ستنتشر الي افريقيا و أوروبا عبر األندلس في خالل ال ٢٠عام املقبلة .و نوه الي ان
االٍرهاب يعد جزئ صغير من نشاط داعش ،معربا ً عن دور االعالم في تشويه اجملموعة التي أسست
اكثر من مدرسة و هدت اكثر من صرح اثري و ألفت اغنية رائعة كأغنية صليل الصوارم و غيرها.

«ديل بوسكى» يصل للمباراة املئوية مع منتخب إسبانيا
وصل املدرب اخملضرم «فيثنتى ديل بوسكى» للمباراة املئوية من املنتخب اإلسبانى بعد املباراة أمام
منافسه روسيا البيضاء باجلولة السادسة من اجملموعة الثالثة بتصفيات يورو .2016
وتولى ديل بوسكى تدريب املاتادور خلفا للمدرب الراحل لويس اراجونيس عام  2008وتوج معه بلقبى
مونديال  2010فى جنوب افريقيا وأمم أوروبا  2012بأوكرانيا وبولندا.
وخاض منتخب إسبانيا  99مباراة حتت قيادة ديل بوسكى فاز فى  77مباراة وتعادل فى  8وخسر ، 14
سجل  228هدفا وتلقى  55هدفا.

رياضة نيوز

فساد الفيفا  ..عضو بلجنة
مونديال  2010قتل فى 2009
بسبب كشفه وقائع تزوير
أكدت بونى زوجة «جيمى موهالال» الذى كان
عضوا باللجنة احمللية لتنظيم كأس العالم
 ،2010أنه زوجها تعرض للقتل فى عام ،2009
بعد أن كانت نيته فضح بعض قضايا الرشوة
والفساد فى تنظيم مونديال  2010فى جنوب
إفريقيا.
وقالت موهالال  ،فى تصريحات جلريدة «ديلى
ميل» اإلجنليزية،أن زوجها الذى كان رئيسا
لبلدية مبومبيال مبدينة نيلسبروت اجلنوب
إفريقية ،تعرض لالغتيال بالرصاص أمام منزله
قبل يوم واحد من ذهابه إلى احملكمة لكشف
وقائع فساد ،وتزوير فى عقود بناء ستاد
«مبومبيال» التى توضح أنه تكلف  80مليون
جنيه إسترلينى.
وأضافت زوجة جيمى موهالال أنه زوجها
تعرض للقتل مضيفة «زوجى سيكون على
قيد احلياة اليوم لو لم يكن هناك فسادا فى
كأس العالم».
وتأتى هذه التصريحات بعد أيام قليلة ،من
التقارير التى فجرت مفاجأة من العيار الثقيل،
بأن املغرب تفوقت على جنوب أفريقيا فى
سباق التصويت على تنظيم بطولة كأس
العالم  ،2010إال أنه حدث تالعب فى نتائج
التصويت ،ملنح جنوب أفريقيا شرف تنظيم
املونديال.
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Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

حالة طارئة Avulsed Tooth

عندما تتلقى مكاملة من املدرسة او تتلقى املفاجأة السيئة
بأنخالع سنة  Avulsed Tooth due to traumaنتيجة حادثة من
الرياضة ال بد ان نعرف الطريقة املثالية للتعامل معها حتة تتم
اعادة زرعها من جديد بعد السيطرة على النزيف و األطمئنان
على الطفل .
أوال يجب ان نتجنب متاما غسيل اجلذر بفرشاة االسنان و جتنب
لف السنة باملناديل الورقية او القطن الن ذللك يعمل على
جفاف االربطة املتبقية حول اجلذر  periodontal ligamentو
التى يجب احملافظة على حيويتها النها مع عامل الوقت هما
مفتاح جناح اعادة زرع السنة .
يجب ان نتجنب ايضا حمل السنة من اجلذر للبعد عن هذة االربطة  ,و الكن يتم حملها من التاج
 crownو غسلها مبحلول ملحى او مياة ملدة  10ثوانى فقط ثم اعادتها مرة اخرى مكانها ان امكن و ان
كان ذللك صعبا او مستحيال بعد وقع املفاجأة فيكون أفضل بديل هو احمللول امللحى  ,او لنب بارد او على
االقل األحتفاظ بها داخل الفم حتت اللسان او عند اخلد اذا كان الطفل صغيرا جدا و نخشى ابتالعها .
كل ذلك يتم قبل االتصال بعيلدة االسنان ألن
حسن التصرف فى اول ساعة هو مفتاح جناح
طبيب االسنان فى اعادة زراعة السنة و تثبيتها
و نزع عصبها مع اعطاء املضاد احليوى املناسب و
املضمضة مع التأكد ان الطفل أخذ جرعة مصل
التيتانوس و ان ال يكون الطفل لدية مرض فى
صمامات القلب .

اخلضراوات والفواكه والبيض تعزز خصوبة الرجال والنساء

نتائج جديدة كشفت عنها مؤخرا ً دراسة إيطالية
حديثة ،حيث أشارت أن تناول اخلضراوات والفواكه
يساهم تعزيز خصوبة الرجال والنساء وحتسني
قدرتهم على اإلجنابية.

وتابعت الدراسة أن الرجال الذين يتناولون 5
حصص غذائية من اخلضراوات والفواكه تتحسن
صحة حيواناتهم املنوية ،وتقل احتماالت الضرر التى تصيبها ،الفتة أن األزواج الذين يجدون صعوبة
كبيرة فى اإلجناب غالبا ً ما يتناولون كميات قليلة من اخلضراوات والفواكه.
وكما أشار الباحثون أن البيض يساهم نظريا فى تعزيز فرص إجناب الرجال ،حيث كشفت النتائج أن
الرجال الذين قاموا بتناول كميات كبيرة من البيض تعززت خصوبتهم وزادت فرصهم اإلجنابية.
وفيما يتعلق بالنساء ،أكد الباحثون أن السيدات الالتى تناولن كميات كبيرة من البقوليات واحلبوب
والفواكه تعززت قدرتهم على احلمل واإلجناب ،وهو ما يوصى بضرورة اإلقبال على تناول اخلضراوات
والفواكه واألطعمة الصحية ،واحلد متاما ً من تناول الوجبات السريعة واألطعمة اجلاهزة.
وقد أُذيعت هذه النتائج مبؤمتر طب األجنة ،والذى نظمته مؤخرا ً اجلمعية األوربية للتكاثر البشرى فى
مدينة لشبونة البرتغالية ،وكما نشرت على املوقع اإللكترونى لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية

دراسة إسبانية :األشخاص الذين يتناولون الشيكوالتة لديهم
قلب صحى جدا
كشفت دراسة إسبانية وجود عالقة بني زيادة

استهالك الشيوكوالتة وانخفاض خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية ،وأن ساعة من
التمارين الرياضية تقلل من خطر اإلصابة بقصور
فى القلب بنسبة  .%46ووفقا لصحيفة «الباييس»
اإلسبانية ،خالل تقرير لها ،فإن الدراسة أكدت أن
األشخاص الذين يتناولون الشيكوالتة لديهم خطر أقل لإلصابة بأمراض القلب فى املستقبل،
وهذه هى نتائج حتليل  20951شخصا مت مراقبتهم ملدة  12عاما ،وشملت الدراسة أيضا مراجعة
األبحاث املنشورة فى جميع أنحاء العالم على العالقة بني استهالك الشيكوالتة وأمراض القلب
واألوعية الدموية والتى تشمل  158.000شخص .وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أنه من
املعروف أن الشيكوالتة هى مصدر مهم من الفالفونويد ومركبات من النباتات التى حتمى من أمراض
القلب واألوعية الدموية ،يعترف الباحثون بأن الدراسات املتوفرة من الصعب إقامة عالقة السبب
والنتيجة بني تناول الشيكوالتة وصحة القلب .وقالت الدراسة ألن السبب ليس فى املواد التى
حتتويها الشيكوالتة ولكن «من املمكن أن الناس الذين يستهلكون املزيد من الشيكوالتة لديهم
السلوكيات األخرى التى تعود بالفائدة على صحة القلب واألوعية الدموية».
أخيرا ،وجد العلماء أيضا أن الفوائد ال تنتج فقط عن طريق تناول الشيكوالتة السوداء ،كما كان
ينظر إليها حتى اآلن ،ولكن يرتبط أيضا مع استهالك شيكوالتة احلليب« .قد يشير هذا إلى أن
مركبات الفالفونويد فحسب ،بل أيضا مركبات أخرى ،قد يكون مرتبطا مكونات احلليب ،مثل
األحماض الدهنية و الكالسيوم

سرطان القولون ()4
نتحدث في هذا العدد عن العالج اجلراحي ملرض سرطان
القولون  ،واجلراحة هنا تنقسم الي نوعني

د .ياســـر بطرس

 -1جراحة  +كيس
 -2جراحة بدون كيس
و في النوع االول من اجلراحة و الذي يصاحبه تركيب كيس ،
جتري هذه العملية في حالة ما اذا كان الورم حجمه كبير جدا
و يحتاج للعالج الكيمائي او االشعاع بجانب اجلراحة
 ،فيتم في اجلراحة استئصال الورم السرطاني ثم نقوم باخراج
احد طرفي القولون علي البطن و يتم تركيب الكيس
اما علي اجلانب االمين من البطن و يسمي «  « ileostomyاو
علي اجلانب االيسر من البطن و يسمي « « colostomy
و هو كيس مؤقت يتم تدريب املريض علي كيفية استعماله قبل تركيبه ويتم تغييره كل اسبوع
تقريبا و هكذا ملدة  5 - 4شهور  ،ثم يتم اجراء جراحة صغيرة اخيرة الزالة الكيس
بعد استكمال العالج الكيمائي او االشعاع
و في بعض احلاالت النادرة يتم تركيب هذا
الكيس بصفة دائمة مدي احلياة و ذلك اذا
كان الورم السرطاني في مرحلة متأخرة
جدا و يصعب استئصاله  ،فنقوم بتركيب
الكيس حتي ال يحدث انسداد بالقولون
اما في النوع الثاني من اجلراحة ( بدون كيس
) و التي جتري في حالة ما اذا كان الورم صغير
احلجم نسبيا  ،و يتم فيها استئصال اجلزء
من القولون الذي به السرطان
ثم نقوم بتوصيل طرفي القولون السليم
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افقياً

حـل مسابقة
العـدد السابـق

5
6
7
8
9
10

:
 -1ساعدت وأعطت  oانتهاء وتوقف
 -2أول من استخدم االسفلت في تعبيد الطرق
 -3من مواليد قرطاج ومن أعظم القادة العسكريني
في التاريخ
 -4بحر  oللتعريف  oفي الفم
 -5حتفر عميقا الستخراج معدن ثمني
 -6أحد ملون فرنسا
 -7مخترع الديناميت
 -8مكافأة لعمل جليل  oنظر برقة وحنان
 -9ألوان ما بعد املطر  oزيت سبب احلروب
 -10ضرب وطرق  oللكسور  oتوضع عليه األشياء

لوحـة الشرف



فرج فوده

3

أدم بيندر

جــود تاميــز

عامودياً

:
 1للقسم  oأشعل
 2متشابهان  oللبيع والشراء
 3اشتياق شديد  oمدينة عربية على احمليط االطلسي
 4أول بلد عربي عرف الطباعة  oنظر بطرف عينه
 5بلد آسيوي يعني بلد األحرار  oألقى وطرح
 6متشابهان  oنقول أهال وسهال ومرحبا
 7املشتغلون
 8حيوان يحك أذنه بأنفه  oتفتت واختفاء في السوائل
 9متشابهان  oأحد جنوم السماء  oهرب
 10أداة نافية ناصبة  oقال كالما  oقطع

حظك مع جود نيوز

برج احلمل :أكثر األشخاص غضبا ً بإمكانك تهدئتهم اليوم بسهولة فقدراتك الكالم ّية
الديون.
مرتفعة ،الكلمة الزّين تقضى ّ
برج الثور :وقت ُمناسب لتبدأ فى سد النقص من حاجاتك املنزلية  ،حتى التضطر إلرجاع
بضاعة ليست مطلوبة.
برج اجلوزاء :اليوم بإمكانك تنشيط املكاملات على هاتفك وزياراتك للقريب والبعيد ولو
أى ما ّدة.
صلَة ال ّرحم أثمن من ّ
بدون هدف ما ّدى ِ ،
برج ّ
السرطان :أحدهم قد يطلب ُمساعدتك ولن تتأخر عن توفير اخلدمة املطلوبة  ،لكن
تأكد أنها ليست خدمة مشبوهة أو تفوق قدراتك.
برج األسد :حان الوقت لتنظيف نفسك من عادات سيئة مثل التدخني أو أن تكون
بصن ِْعة لطا َفة.
شكل َ
الضح ّية الساذج حلبيب ماكر أو زميل ُمستغل  ،تخلص من امل ُ ِ
برج العذراء :اإلستمتاع باملُتَع احلس ّية كالطعام والشراب واجلنس ليست حراما ً طاملا
سط.
كانت فى اإلطار ّ
الدينى واألخالقى الصحيح ودون شطط ،خيراألمورال َو َ
برج امليزان :قد ال يمُ كنك جتنب اإلنفاق لكن بإمكانك التوفير باختيار السلع املفيدة
واألسعاراملناسبة ،هكذا نرضى جميع األطراف.
برج العقرب :تبدو مثل املاكينة مما يجذب العني احلاسدة نحوك  ،مكاسب مالية ليست
فجائية هى نتيجة هذا العرق الشريف ،أشكر اهلل على النعمة.
برج القوس :ال تقم باستالم أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بالفعل ،وبكفاءة و إتقان
 ،أجنز القليل لكن أجنزه بإتقان.
ّ
برج اجلدى :عليك احلذر فى تعامالتك املالية،التوقع على ُمستند إال بعد قراءته مرات
وبحضور خبير موثوق.
برج ال ّدلو :إحترس من جتاوز التقاليد على اجلبهة العاطفية ،وال ميكن إلقاء اللوم على
بالسوء.
األمارة
النجوم ،بل على تلك النّفس ّ
ّ
برج ُ
احلوت :جتلب لنفسك القلق على مقتنيات ليست ذات قيمة،ويبدو أنك تبحث عن
أى سبب لتكون قلقاً ،تغلب على الكآبة بزيارة دور العبادة ،هى وصفة ُمؤكدة إلستعادة
اإلتزان النفسى

S
U
D
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U

مفكر وكاتب صحفي مصري ولد في  20أغسطس 1945
ببلدة الزرقا مبحافظة دمياط .حاصل على ماجستير
العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في االقتصاد الزراعي
من جامعة عني شمس .أثارت كتاباته جدال واسعا بني
املثقفني واملفكرين ورجال الدين ،واختلفت حولها اآلراء
حيث كان ينتقد التطرف االسالمي بحدة ويعارض
الدولة االسالمية كما كان يعارض بحدة الفكر الذي
تقوم عليه نظرية اجلهاد فدخل في صراعات عدة مع
شيوخ وكتاب مشهورين مثل الغزالي ومحمد عمارة
وعبد احلميد كشك و فهمي هويدي مطالبا بوقف
سلطة رجال الدين على الدولة والشئون الدنيوية.
شنت عليه جبهة علماء األزهر هجوما كبيرا  ،وطالبت جلنة شؤون األحزاب بعدم منح الترخيص
حلزبه ،بل وأصدرت تلك اجلبهة في « 1992بجريدة النور» بيانا ً بتكفيره بالرغم من تأكيده على إسالمه
و إعالنه ألكثر من مرة أن صراعه مع االخوان هو صراع سياسي و ليس ديني.
شارك الدكتور فرج فودة في تأسيس حزب الوفد اجلديد ،ثم استقال منه وذلك لرفضه حتالف احلزب
مع جماعة االخوان املسلمني خلوض انتخابات مجلس الشعب املصري لعام  1984وذلك الميانه بان
االخوان املسلمني يشكلون خطرا على الدميقراطية والوحدة الوطنية .حاول تأسيس حزب باسم
«حزب املستقبل» وكان ينتظر املوافقة من جلنة شؤون األحزاب التابعة جمللس الشورى املصري غير
أنه مت اغتياله على يد اجلماعة اإلسالمية في  8يونيو  1992أمام مبنى اجلمعية املصرية للتنوير التي
اسسها في شارع أسماء فهمي مبدينة نصر.
من أشهر كتبه احلقيقة الغائبة ،زواج املتعة ،حوارات حول الشريعة والطائفية إلى أين.
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«جود نيوز» تشارك يف مؤمتر بالكوجنرس األمريكي عن مسيحي الشرق األوسط
 14عضو بالكوجنرس  ،واملذيعة الشهرية «جينني بريو»  ،وعضو الربملان الكندي «بوب ديكارت» أبرز املشاركني
واشنطن  -ابرام مقار :في احلادي عشر من يونيو احلالي وبإحدي
قاعات الكوجنرس األمريكي ،شاركت «جود نيوز» باملؤمتر السادس
ملنظمة «التضامن القبطي» ،والذي حمل عنوان« ،بعد مائة عام
أخري ،مسيحيو الشرق يواجهون اإلبادة» .وقد حتدث باملؤمتر أكثر
من  14عضو بالكوجنرس األمريكي ،باإلضافة إلي املدعي العام
األمريكي «مايكل موكاسي» ،و «كاترينا الندوس» رئيسة جلنة
احلريات الدينية األمريكية ،باألضافة إلي القاضية ومذيعة فوكس
نيوز الشهيرة« ،جينني بيرو» ،والعديد من قيادات املنظمات
احلقوقية الشهيرة في امريكا وأوربا.
وفي كلماتهم باملؤمتر ،أتفق معظم أعضاء الكوجنرس األمريكي
علي اإلشادة بزيارة السيسي للكاتدرائية ليلة عيد امليالد املاضي،
واعتبروها بادرة مختلفة من السلطة في التعامل مع األقباط،
إال انهم اتفقوا أيضاً ،أنها خطوة حتتاج مذيدأ من اخلطوات .وقال
عضو الكوجنرس عن والية تكساس« ،تيد بو» أن هناك جتاهل
إعالمي بالغرب جتاه ما يحدث للمسيحيني بالشرق من إبادة .بينما
هاجم «بريد شيرمان» ،عضو الكوجنرس عن والية كاليفورنيا،
تعامل الرئيس أوباما وإدارته مع تنظيم داعش وقال« :هل تنتظر
إدارة أوباما مزيد من دماء البشر في العراق و سوريا على يد داعش
حتى تنفذ مواجهة حقيقية لذلك التنظيم اإلرهابي؟ ،وماذا
تفعل إدارة أوباما إليقاف تهجير املسيحيني من العراق».
بينما قال «جيم ماكجوفرن» ،عضو الكوجنرس عن والية
ماسوشيتس« :نحن موجودون اآلن ليس فقط بسبب القتل
والتهجير الذي يالقيه املسحيني في منطقة الشرق األوسط،
ولكن بسبب هدم الكنائس أيضا وكذلك كل ما يتعرض له

األقليات في كافة الديانات ،فاحلرية الدينية ال تتجزأ ،والوضع في
منطقة الشرق األوسط وصل إلى حد الغليان» .وعن مصر حتديدا ً
قال «جيم» ،أن األزمة في مصر تتمثل في جتميد مواد الدستور التي
متنع التمييز بسبب الدين ويرسى حرية العقيدة.
وقال عضو الكوجنرس عن والية اريزونا« ،ترنت فرانكز»« :أننا شهود
علي اإلبادة التي يالقيها املسيحيني في الشرق األوسط .كذلك شدد
«ديف تروت» ،العضو اجلمهوري بالكوجنرس عن والية ميتشجان،
على ضرورة أن يعيد اجليش املصري بناء كل الكنائس التي مت حرقها
من قبل اإلخوان كما وعد السيسي»
وهاجمت «جينني بيرو» املذيعة الشهيرة بقناة فوكس نيوز ،الرئيس
أوباما وأتهمته بأنه يدافع عن جماعة اإلخوان املسلمني  ،بينما
يلتزم الصمت جتاه ما يحدث لألقليات الدينية بالشرق األوسط كما
إنتقدت «جينني» ،بابا الفاتيكان لعدم زيارة أطفال سوريا والعراق
وليبيا الذين يذوقون املوت على أيدى اإلرهابيني بينما يزور أطفال
الواليات املتحدة.
وأكد «بوب ديكارت» عضو البرملان الكندي ،علي أهمية مراجعة
قوانني احلريات الدينية فى العالم لضمان حماية حقوق األقليات
الدينية ،وأضاف أن كندا تبذل جهودا كبيرة حملاربة اإلرهاب وترسل
معونات مالية ملصر ملساعدة احلكومة على حتقيق العدالة وإرساء
مبادئ احلرية الدينية.
واجلدير بالذكر أن منظمة التضامن القبطي مت إنشائها قبل  6اعوام
ولها مجلس أمناء  ،وتقيم مؤمترها السنوي في هذا الوقت من كل
عام ويرأسها املهندي عادل جندي

With great joy, his holiness Pope Tawadros II layed down the cornerstone of the St. Anthony Coptic
Orthodox Monastery on Friday September 26, 2014
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البابا شنودة  ..وسنوات مع اسئلة الناس

اإلحرتام و عدمه لدي األطفال

ملاذا صوم الرسل؟

بقلم:مريفت روفائيل -فانكوفر

قله اإلحترام عاده ما تأتي من حقيقه أن األطفال ال
يتلقون احتراما كافيا منا  .لذلك إن لم نظهر شيئا
من اإلحترام ألطفالنا و ألفكارهم و لذواتهم و ارائهم و
اهتماماتهم و إحترامنا ألصدقائهم و لشخصيتهم
الفريده و كل شئ يتعلق بهم  ,فمن غير احملتمل أن
نحظي منهم باالحترام .
فاالحترام يدل علي الفهم و التقدير  .فليس من
الكافي أن نقتصر علي حبنا الطفالنا  .فإذا لم نظهر
إحتراما لهم و لذواتهم ,فإنه لن يكون لديهم االحترام
الذاتي الضروري إليجاد أفضل سبيل في احلياه .
ما نفعله
 +نتخذ خطوات نحو كسب احترام أطفالنا عن
طريق احترامنا لهم  .مبعني إظهار سرورو إستحسان
و إهتمام باألشياء التي يفعلونها .هذا ليس معناه
اإلثابه علي السلوك السئ  ,إنه ببساطه التركيز
علي نقاط القوه و سماتهم الفريده ,و إبالغهم إننا
نقدرها و نقدرهم
 +ننصت الي أطفالنا و مننحهم الوقت الكافي  ,و
نتحني الفرص ملناقشه ما يقولوه و نقوم بالثناء عليه.
 +يجب أن نكون ثابتني علي مبدئنا  ,فليس
هناك شئ يقلل من االحترام أكثر من كوننا غير

الكلمة نيـــوز

مسئولني ,فإذا إستسلمنا و غيرنا آراءنا و أخلفنا
وعودنا و قمنا بإنزال عقوبات ظامله بهم فلن ينمو
لديهم االحترام لنا.
 +إظهار االحترام لآلخرين  .فاالحترام املتبادل أساس
عظيم للصداقات و عالقات العمل و عالقات احلب  .و إذا
رأوا أطفالنا هذا بصوره عمليه  ,فاالرجح أنهم سيقلدونا .
 +معامله أطفالنا بالطريقه التي نحب أن يعاملونا بها
 ,فهذا يعزز االحترام املتبادل و التواصل
 +نستغرق الوقت الكافي لشرح أسباب قيامنا بأشياء
معينه و أسباب اعتقادنا بوجوب سير بعض األمورعلي
نحو معني .ال نستخدم املبرر الذي يقضي بأن(هذه هي
الطريقه التي تفعل بها األشياء) فالبد نظهر أسباب
وراء تصميمنا علي القيام بأشياء معينه علي هذا
النحو و هذا يعزز احترام أطفالنا لنا.
 +جنعل األمانه سياسه لنا و السرنا أيضا.
ما يتعلمه األطفال
االحترام هو أساس انضباط السلوك في شتي دروب
احلياه  .فإذا تعلمه أطفالنا منذ وقت مبكر
فسوف يستخدموه طيله حياتهم  ,سيتعلمون احترام
الذات  ,و سيدركون أهميه االحترام في أي
عالقه.
اآلن بعدما يكتسبوا االحترام ,يكون من الصعب
فقدانه  ,و إذا اخطأنا كآباء فعلينا أن نبادر باالعتراف
باخلطأ و نعتذر عنه  .و ال ندع كبريائنا و فخرنا بأنفسنا
يقفا في طريق اقامه عالقه طيبه مع اطفالنا .
و اللهنا اجملد الدائم الي االبد آمني.

ال يستهن أحد بصوم أباءنا الرسل  ،فهو أقدم صوم عرفته الكنيسة
املسيحية فى كل أجيالها واشار إليه السيد بقوله «ولكن حينما يرفع
عنهم العريس فحينئذ يصومون»  ،وصام اآلباء الرسل  ،كبداية خلدمتهم ،
فالرب نفسه بدأ خدمته بالصوم  ،أربعني يوما ً على اجلبل  .صوم الرسل إذن
هو صوم خاص باخلدمة والكنيسة
ويقول الكتاب« :وبينما هم يخدمون الرب ويصومون  ،قال الروح القدس إفرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى
دعوتهما إليه .فصاموا حينئذ وصلوا ،ووضعوا عليهما األيادى  ،ثم أطلقوهما .فهذان إذ أرسال من الروح القدس،
انحدرا إلى سلوكية» (أع .)4-2 :13وهناك أمور هامة متيز بها صوم آبائنا الرسل  ،منها :الصوم ،والصالة واخلدمة،
وعمل الروح القدس .ويسرنا أن يعمل الروح القدس خالل الصوم وأن تأتى الدعوة اإللهية خالل الصوم  ، ...وان تتم
سيامة اخلدام أثناء الصوم أيضا ً  ، ...وأن يبدأ اخلدام بالصوم  ،قبل البدء باخلدمة  ....هناك أصوام خاصة بالتوبة ،
مثل صوم أهل نينوى ،ومثل أصوام التذلل التى تكلم عنها سفر يوئيل  .وأصوام أخرى خاصة بطلبة معينة ،مثل
صوم أستير  ،وأصوام إلخراج الشياطني ،كما قال الرب إن هذا اجلنس ال يخرج بشئ إال بالصالة والصوم  .وأصوام
نصومها قبل كل نعمة نتلقاها من الرب ،كاألصوام التى تسبق األسرار املقدسة كاملعمودية وامليرون والتناول
والكهنوت .أما صوم الرسل فهو من أجل اخلدمة والكنيسة على األقل لكى نتعلم لزوم الصوم للخدمة  ،ونفعه
لها .نصوم لكى يتدخل اهلل فى اخلدمة ويعينها .

خواطر مسافر إلي النور ()3

د .رءوف إدوارد

ثانياً  :ناموس موسي ...ملاذا ؟

 قلنا في املقال السابق أن طبيعة اإلنسان قبلالسقوط كانت مخلوقة علي صورة اهلل في البر.
اح ٍد (آدم) دَخَ لَ ِت الخْ َ ِط َّي ُة إِلَى الْ َعالَ ِم
ان وَ ِ
ولكن « بِإِن َْس ٍ
وَبِالخْ َ ِط َّية املوت ( ففسدت طبيعة اإلنسان) وَ َ
هك َذا
ْ لمْ َ
َ
َّاس إِذْ أَخْ َطأ َ الجْ َ ِمي ُع ( إشارة
يع الن ِ
اجتَاز َ ا ْو ُت إِلى َج ِم ِ
إلي فشل آدم وحواء في طاعة وصية اهلل في جنة
عدن  .وكذلك بني اسرائيل بالنسبة لوصايا اهلل
التي أعطاها لهم في ناموس موسي كما سنشرح
الحقا ً )( ».رومية .)12:5
 ناموس موسي جاء ل ُي َّعرِف اإلنسان بضعفطبيعته الساقطة وعدم قدرته علي اخلالص مبجهوده
وسا
لكنِّي أَرَى ن َا ُم ً
وبالتالي احتياجه إلي ُمخَ لِّص « وَ ِ
س ِبي ِني
آخَ رَ ِفي أ َ ْع َ
وس ذِ ْه ِني ،وَي َ ْ
ضائِي يُ َحار ِ ُب ن َا ُم َ
ضائِي .وَي ْ ِحي أن َاَ
َ
وس الخْ َ ِط َّي ِة الْ َكائ ِ ِن ِفي أ ْع َ
إِلَى ن َا ُم ِ
َّ
ُ
س ِد ه َذا المْ َ ْو ِت؟»(
ج
ن
م
ي
ن
ذ
ق
ن
ي
ن
م
!
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ق
الش
اإلِن َْسا ُن
ْ
ِ ُّ َ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َ َ
رومية.)24:7
 إختار اهلل بني إسرائيل بدون استحقاق شخصيمنهم .وذلك لكي يُظهر إسمه و برَّه وسط شعوب
األرض عن طريقهم .فإميانهم باهلل رفع شأنهم
وسط األمم القوية بينما هم كانوا أقل األمم شأنا ً في
عصرهم .ف َعرِ َفت كل األرض من هو اهلل احلقيقي ،وأن
فضله علي من يؤمن به ليس علي سبيل اإلستحقاق
– بالرغم من جهاد اإلنسان وسعيه  -ولكن بسبب
صالح اهلل بالدرجة األولي وإميان اإلنسان ببر اهلل
وصالحه هذا .ولألسف إنشغل اليهود بأعمال
الناموس  ،وظنوا أن مبجهودهم الشخصي واألداء
احلَرْفي ألعمال الناموس ينالون إستحقاق القربي إلي
اهلل  ،وفات عليهم أن فضل إختيارهم أساسا ً هو
َ
وس
لك َّن إ ِ ْسرَائِي َل ،وَ ُه َو ي َ ْ
من اهلل ».وَ ِ
س َعى ِفي أثَرِ ن َا ُم ِ
َ
س
وس الْ ِبرِّ! لمِ َاذَا ؟ ألن َّ ُه َف َع َل ذلِ َك لَ ْي َ
الْ ِبرِّ ،لَ ْم يُ ْدر ِ ْك ن َا ُم َ
باإلميَان ( أن الفضل هلل)  ،ب َ ْل َكأَن َّ ُه بأ َ
وس».
م
َّا
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(رومية  .)9:31فصارت أعمال الناموس بالنسبة لهم
مصدرا ً للتوهان عن اهلل وليس لنوال براهلل اجملاني.
وهكذا صار الناموس لهم للخطية واملوت بدال ً من أن
يكون للبر وللحياةَ ».ف ُو ِج َد ِت الْ َو ِص َّي ُة الَّ ِتي لِلْ َح َيا ِة ِه َي
سهَ ا لِي لِلْ َم ْو ِت» ( رومية.)10:7
ن َ ْف ُ
 هكذا رأي اإلنسان في النهاية أنه فشل في الوصولإلي حالة ال ِّبر  -املوعود بها له من اهلل – مبجهوده
الشخصي مبعزل عن اهلل .فعندما أعطاه اهلل الوصية
مرة أخري في ناموس موسي بعد فشل أبويه آدم وحواء
وجد أنه يسترضي نفسه بهذا الناموس وليس اهلل.
فآدم وحواء أرادا أن يصيرا مثل اهلل إختطافا ً وليس
بنعمة تبني اهلل لهما (تكوين .)4:3وكذلك بني
إسرائيل أرادوا خطف كرامة اهلل بني شعوب األرض
بافتخارهم بناموس موسي وتطبيقه احلرفي دون روح
الناموس .من هنا كان قول الرب يسوع املسيح لهم «
َفاذْ َه ُبوا وَت َ َعلَّ ُموا َما ُه َو :إِن ِّي أُرِي ُد ر َ ْح َم ًة (روح الناموس)
آت
ال َ ذَب ِ َ
يح ًة ( تطبيق الناموس بتقدمي الذبائح) ،ألَن ِّي لَ ْم ِ
ألَدْ ُع َو أَبْرَارًا (بني إسرائيل املفتخرين ببرهم الذاتي) ب َ ْل
خُ َطا ًة (باقي شعوب األرض في نظر بني إسرائيل) إِلَى
ال َّت ْوب َ ِة» (متي  .)13:9وهكذا تعلم اإلنسان في النهاية
أن الطريق إلي اهلل هو نعمة وليس حقا ً أو مبقدور
َ
وكش َفها أمام
بشر .فالناموس فضح خطية اإلنسان
الضمير مثل امل َّدعي العام ،ثم حكم عليها  ،متهيدا ً
لتقدميها للطبيب الشافي يسوع املسيح ليلغيها
يح،
بخالصه « .إِذًا َق ْد َكا َن النَّا ُم ُ
وس ُم َؤدِّبَنَا إِلَى المْ َ ِ
س ِ
ان( « .غالطية  .)24:3وكأن خطية
لِ َك ْي ن َ َت َبرَّر َ بِاإلِمي َ ِ
َ
وس َف َدخَ َل لِ َك ْي
اإلنسان أزدادت بالناموس» وَأ َّما النَّا ُم ُ
لك ْن َح ْيثُ َك ُثرَ ِت الخْ َ ِط َّي ُة ازْدَادَ ِت ال ِّن ْع َم ُة
ت َْك ُثرَ الخْ َ ِط َّي ُة .وَ ِ
ِج ًّدا ( خالص املسيح) ( ».رومية .)20:5
 وهكذا كان انتظار البشرية علي مدي تاريخهاتتحرق شوقا ً جملئ املسيح ليت ِّمم خالصها َ « :قالَ ْت لَ ُه
س َّيا،
المْ َرْأ َ ُة (السامرية تخاطب املسيح) ’:أَن َا أ َ ْعلَ ُم أ َ َّن َم ِ
يح ،يَأْتِيَ .ف َمتَى َجا َء ذ َ
َاك يُخْ ِب ُرن َا ب ِ ُك ِّل
س ُ
الَّ ِذي يُقَا ُل لَ ُه المْ َ ِ
َ
ُ
سوعُ«:أن َا الَّ ِذي أ َكلِّ ُم ِك ُه َو»» ( .يوحنا
َش ْي ٍء‘َ .قا َل لَهَ ا ي َ ُ
( )25:4يُت َبع).

ان أمنت ترين جمد اهلل !!

لو كنت ههنا يا سيد ملا مات أخى
قالتها أخت لعازر امام
مرثا ان هذا املوت
الم يقدر من فتح عينى األعمى
من يقدر على اقامة املوتى
شفى األعرج و األصم
فاض قلب يسوع باحلزن و بكى
طالبا أن يستمع لصالته
و بقوة نادى لعازر هلم خارجا
سيدى نريد احلياة فاخرجنا
فبنورك نرى نورا تنادينا
نحن كغنم ضللنا و انت الراعى
حتمله على منكبيك فرحا
فيهتف ربى انت كل من لى

اجلمع الذى جاء للمواساة
هو جملد اهلل مالك احلياة
أن ينتهر املوت و يهب النجاة ؟
انه يسوع و ال أحد سواه
و أعطى األبرص طهارة و شفاء
و رفع عينيه للرب فى السماء
و يقيم امليت و يوقف البكاء
فخرج امليت و معه األكفان
من ظلمة العالم الى نورك يا حنان
للحياة األبدية فنهزم املوت يا ديان
الصالح الذى يسترد الشريد
متنحه غفرانا و خالصا اكيد
و معك فى السما ال شيئا أريد

جورج توفيق
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بريطانى يقدم حلبيبته خامت
خطوبة مصنوعا من عظم
ساقه املبتورة

ال ينظر احلبيبان أب ًدا للدبلة على أنها
مجرد حلقة فضية أو ذهبية ،بل يعتبرانها
دائما به ،وهو
جزءا من احلبيب مرتبط
ً
املعنى الذى لم يعد مجازيًا أب ًدا فى قصة
البريطانى «آيك بيريت» وعروسه «مليتا»،
فقد كانت دبلتها ال حتمل اسمه فحسب
أيضا ،حتدي ًدا من عظم ساقه
بل جزءا منه ً
اليمنى املبتورة.
وكان «آيك» خسر ساقه اليمنى عام
 2006بعد سقوطه من فوق جبل أثناء
مشاركته فى عمل تطوعى فى أحد دور
األيتام ،ولكنه بدال ً من أن يتخلص منه قرر
احلفاظ على جزء منه فطلب من األطباء
أن يعطوه جزءا من عظم الساق.
وفى عام  2011حني شعر «آيك» أنه
مستعد للزواج من «مليتا» وخطبتها قرر
أن يضع قطعة من هذا العظم فى خامت
اخلطوبة ،فذهب إلى جواهرجى متخصص
فى لندن وطلب تصنيع اخلامت املصنوع
من البالتني واملرصع بقطعتني من عظام
مايك وربع قيراط ماس.
وبالفعل قبلت «مليتا» عرضه وسعدت
كثيرًا باخلامت الذى اعتبرته شجاعة كبيرة
منه .

اإلمارات تفرض عقوبات
 2000درهم على املفطر يف
رمضان من املسلمني وغريهم

السبت  20يونيــو  - 2015العدد االربعون

حفل ألمري السويد وعروسه مبخبأ حتت األرض
يستعد االبن الوحيد للملك كارل
السادس عشر جوستاف وامللكة
سيلفيا للزواج من خطيبته السويدية
في احتفالية فخمة في ستوكهولم.
وسيعقد األمير كارل فيليب قرانه
على جنمة تلفزيون الواقع السابقة
وعارضة األزياء ،صوفيا هيلكفيست
« 30سنة» ،في كنيسة القصر امللكي ،أمام خمس ملكات أوروبيات وأميرة يابانية ،إضافة
إلى عشرات املدعوين من ذوي األصول امللكية .وكان االثنان عقدا خطبتهما في يونيو .2014
وكارل فيليب 36 ،سنة ،الثالث في ترتيب والية العرش بعد شقيقته الكبرى ولية العهد األميرة
فيكتوريا ،وابنتها البالغة من العمر ثالث أعوام ،األميرة إستيل.
وذكرت الصحف السويدية ان الزوج أقام حفل عشاء قبل الزفاف ملائتي وسبعني مدعوا في
مخبأ حتت األرض ،كان يستخدمه اجليش السويدي في املاضي.

إعتقال بريطانية زلزلت جبال يف ماليزيا
هذه باختصار حكاية فتاة بريطانية قامت
بزيارة سياحية إلى ماليزيا ،قبل أن تعتقلها
السلطات بناء على طلب من زعيم قبلي من
السكان األصليني في والية صباح املاليزية.
فقد طالب الزعيم القبلي السياح الغربيني
اخلمسة ،الذين اعتقلوا ألنهم تعروا على قمة
جبل مقدس للقبيلة األصلية ،بدفع فدية
تصل إلى  10جواميس من أجل اإلفراج عنهم.
وكانت الفتاة البريطانية إلينور هوكينز « 34عاماً» قد اعتقلت في مطار بورنيو بينما كانت في
طريقها إلى كواالملبور .ويتم التحقيق مع إلينور وباقي السياح الرتكابهم «سلوكا ً شائناً» لتعريهم
والتقاط صور على قمة جبل كينابالو.
وبعد هذا السلوك بأيام ،وقع زلزال بقوة  5.9درجة في املنطقة ،مما أدى إلى مقتل  18متسلقاً ،األمر
الذي دفع الزعيم القبلي املاليزي إلى زعم أن سلوك السياح األجانب هو السبب وراء الزلزال ،معتبرا ً
إنه أثار غضب اآللهة».
ً
يشار إلى أن جبل كينابالو يعتبر مقدسا لدى جماعات قبلية أصلية في والية صباح وتعتقد أن
القمة هي املالذ األخير لراحة األرواح بعد املوت.
وقال مسؤولون إن ما قام به السياح يشكل «عدم احترام لقداسة املكان» ،مضيفني أنه مت إعداد
ترتيبات للقيام بطقوس من أجل تهدئة روح اجلبل ،في أعقاب الزلزال القاتل.

منوعات نيـــوز

دراسة :اإلقالع عن التدخني قبل
الـ 40يقلل احتماالت الوفاة
بنسبة %90
قالت دراسة نشرتها مؤسسة الرئة
العاملية ،إن ترك التدخني قبل بلوغ األربعني
ميكنه أن يقلل من نسبة احتمال الوفاة
بفعل األمراض املرتبطة بتعاطي النيكوتني
مبقدار  ،%90كما أوضح أطباء بريطانيون
في دراسة أخرى في عام  2005أن املدخنني
الذين يقلعون عن تعاطي التبغ في عمر
الـ 60و 50و 40و 30يكتسبون حوالي  3أو 6
أو  9أو  10أعوام إضافية حلياتهم ،بحسب
«سي إن إن «عربي.

وأضافت يتسبب التدخني بالكثير من
األضرار التي تصيب الرأس والعنق ،ومن
بينها سرطان الفم وأمراض اللثة والعني
والسكتة الدماغية .وعن األضرار التي
تصيب القلب واألوعية الدموية ،ذكرت
الدراسة «أنها تتمثل بتمدد األوعية
الدموية ،وأمراض القلب ،والشرايني» ،كما
يتسبب التدخني بأذية الرئة ما يؤدي إلى
نوبات الربو ،ومرض االنسداد الرئوي املزمن،
ويؤدي التدخني إلى إصابة األعضاء الداخلية
باألمراض مثل السرطان والسكري.
وأوضحت الدراسة أن هناك حوالي 15
مليار سيجارة يوميا ،أو  10ماليني كل
دقيقة ،أما ثلث املدخنني في العالم من
الذكور البالغني.

الدوالر األمريكي يعادل 35
مليون مليار دوالر زميبابوي

ملكة بريطانيا حتتفل بعيد ميالدها الـ89
شاركت امللكة إليزابيث الثانية ،ملكة بريطانيا ،وأفراد العائلة املالكة في عرض عسكري،
مبناسبة االحتفال بعيد امليالد الرسمي للملكة ،حيث بلغت عامها الـ.89
قررت إدارة شرطة إمارة عجمان للبحث
اجلنائي ،بدولة اإلمارات ،تفعيل عقوبة
ملن يأكل أو يشرب أثناء نهار رمضان ،وهي
غرامة مالية تقدر بـ  2000درهم إماراتي.
وأوضح مدير إدارة البحث اجلنائي في
شرطة عجمان ،أن تنفيذ هذه العقوبة
يرجع وفقا للمادة  313من قانون العقوبات
االحتادي ،والتي تصل لغرامة مالية 2000
درهم أو السجن ملدة أقصاها شهر واحد،
ملن يجاهر بإفطاره في نهار رمضان أو
يدخن.
وأوضح الشحي أن تناول الطعام أو
التدخني في نهار رمضان أمر محظور
مبوجب القانون ،إذ إنه يخالف التعاليم
اإلسالمية وعادات وتقاليد الدولة .وأضاف
أن القانون ينطبق على جميع املسلمني
وغير املسلمني ،من الذكور واإلناث.
وقال الشحي إن اخملالفني ممن يزورون
اإلمارات للمرة األولى ،نقوم بتوعيتهم،
وإعفائهم من العقوبة ،لكن إذا كان
اخملالف من املقيمني في الدولة منذ فترة
طويلة ،نعمل على حترير تقرير بشأنه،
ونحيل القضية إلى النيابة العامة.

وعيد ميالد امللكة إليزابيث الفعلي في  21أبريل ،ولكن االحتفال بعيد امليالد الرسمي للعاهل
البريطاني يوافق أحد أيام السبت من شهر يونيو من كل عام ويتغير التاريخ كل عام ،وبدأ
اتباع هذا التقليد منذ عام .1748
وشارك أكثر من ألف جندي في العرض العسكري ،مستعرضني مهارتهم في ركوب اخليل،
كما عزفت فرق املوسيقى العسكرية بهذه املناسبة.

صورة وتعليق

الفقراء هم األكثر كرماً وعطاءاً
ألنهم يعلمون جيداً معنى إنك ال
متلك شيئاً ..

أعلنت حكومة زميبابوي أن مالكي الدوالر
احمللي ،الذي مت تعليق العمل به منذ
سنوات ،بإمكانهم حتويل أرصدتهم إلى
دوالر أميركي ،بحيث يساوي األخير 35
مليون مليار»كوادريليون» دوالر زميبابوي.
وتسعى احلكومة الزميبابوية ملكافحة
التضخم غير املسبوق الذي ضرب البالد
قبل أعوام ،وفي  2009قررت تعليق التعامل
بالدوالر احمللي ،واستبداله بالدوالر األميركي
أو الراند اجلنوب إفريقي ،بعدما وصل سعر
السنت األميركي الواحد إلى  500مليار
دوالر زميبابوي .
وفي خضم األزمة االقتصادية التي
جعلت الدوالر الزميبابوي بال قيمة ،كان
سكان هذا البلد مضطرون حلمل حقائب
مليئة بالنقود من أجل التسوق وشراء
احتياجاتهم األساسية ،وكانت األسعار
تتضاعف بشكل جنوني ،مما دفع باحلكومة
لتعليق العمل بالعملة احمللية.
وقال محافظ البنك املركزي في زميبابوي ،
إن أصحاب احلسابات املصرفية احمللية التي
تعود إلى ما قبل عام  ،2009بإمكانهم
حتويل أموالهم إلى العملة األميركية،
على أن يتم صرف الدوالر الواحد مقابل 35
كوادريليون دوالر زميبابوي.
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Part 1

Human Body Facts
• The brain uses over a quarter of the oxygen used by the human body.
• Your heart beats around 100000 times a day, 36500000 times a year and
over a billion times if you live beyond 30.
• Red blood cells carry oxygen around the body. They are created inside the
bone marrow of your bones.

cows, and they began to munch on
the reeds on the river bank.

Two years!!!
That’s a long time to be sitting in jail!
I wonder if Joseph was wondering if
God was REALLY with him.
But two long years went by since
Joseph helped the Butler - and the
Butler never said a word to Pharaoh
about Joseph.
Nice guy!
But, I guess it is an easy thing to
do when you are living in a magnificent palace, where there are rows
and rows of stone columns as big
as trees, polished marble floors, and
gold statues everywhere you look.
When you have plenty of scrumptious things to eat, and all kinds of
fancy stuff and cool things, it’s easy
to forget about the people who
don’t.
And that’s just what the Butler did.
He forgot all about Joseph in chains,
back there in that cold dark prison.

But then, he saw seven different cows
come up from the river. These cows
were all thin and ugly. They looked
REALLY hungry - like they could eat
a cow.
And that’s just what they did.
The seven thin and ugly cows ate the
seven fat cows!
Pharaoh sat up in his bed. “Whoa!
That’s freaky!” he said. (Okay, he really didn’t say that! He probably said
something in Pharaoh-ese - but that’s
probably what he was thinking!)

• The colour of a humans skin is determined by the level of pigment melanin
that the body produces. Those with small amounts of melanin have light skin
while those with large amounts have dark skin.
• Adult lungs have a surface area of around 70 square metres!
• Humans have a stage of sleep that features rapid eye movement (REM).
REM sleep makes up around 25% of total sleep time and is often when you
have your most vivid dreams
• Most adults have 32 teeth.
• The smallest bone found in the human body is located in the middle ear.
The staples (or stirrup) bone is only 2.8 millimetres long.
• Your nose and ears continue growing throughout your entire life.
• Infants blink only once or twice a minute while adults average around 10.
• As well as having unique fingerprints, humans also have unique tongue
prints.
• The left side of your body is controlled by the right side of your brain while
the right side of your body is controlled by the left side of your brain.

And then he fell back in his bed and
went back to sleep.

Riddle Time

He had another dream.
In this one, he saw seven heads of
grain. They all grew from the same
stem, and they were all healthy and
full.
But then he saw seven new heads
of grain grow up from the same stalk.
These were all thin and scorched by
the east wind.

1- What has a single eye but cannot see?
2- I’m light as a feather, yet the strongest man can’t hold me for
more than 5 minutes. What am I?
3- Mr. Smith has two children. If the older child is a boy, what are
the odds that the other child is also a boy?

But God didn’t.

And then the seven thin heads of
grain swallowed up the seven healthy
ones.

Well...

Pharaoh sprang up in his bed again.

One night, Pharaoh had a dream.

“What was that all about?!!!!” he said
out loud.

1- they don’t wear socks, they have bear feet !
2- Asp-rin !
3- A piano

The next morning, he couldn’t get the
strange dreams out of his head. “They
must mean something,” he thought.

By: Peter Elarif

In his dream he was standing by
the Nile River, when all of a sudden
he saw seven cows come up from
the river. These were seven big, fat

The answers of the last issue’ riddles:

Friends
To be one of Good News Friends,
please send your name & picture by
E-mail to:

gnjournal@gmail.com
Happy Birthday
Demiana

Happy Birthday
Youssef
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Time for a Reality Check
Father Anthony Messehnswers

Youth News

From darkness
into light

Reality check. I needed that.
Every now and then we need a similar
reality check in our spiritual lives. We
need to remember who we really are
and where we really belong. Yes, God
gives us grace and treats us better than
we deserve (MUCH better than we deserve), but we can never forget the truth
about who we are.

THEODORA GIRGIS
These last couple of months have
been extremely difficult for me. Despite the fact that I am in elementary
school, there are some insane things
going on in this modern age and specifically in my school. As many of you
have perhaps noticed, I haven’t actually written anything for a long period
of time. I apologize, but I was busy
staying up until 4 or 5am every night
studying and doing crazy assignments that will get me nowhere in life.
Recently however, an issue came up
which I would like to share with you.
As a certain number of you may already know, the Public District School
Board’s teachers have been on strike
for a while and have recently decided
that they will not be giving out end
of year report cards. This of course
angered me, because I’ve been pouring my heart and soul into my work
for the past five months to the point
that I’ve practically killed myself and
none of it actually mattered. I already
hate my school, I’ve had to tolerate
students and teachers and have had
to deal with the horrible environment
and poverty and it meant absolutely
nothing. Considering that this is actually my last year and it’s been ruined
hasn’t been helping much either. We
are, for some reason, still expected
to do work despite the fact that we’re
leaving next week.
I am currently in a horrible mood because of this and one other thing. For
my eighth grade year, I had only two
goals. My first was to be president on
student council. I lost by one vote because I voted for the other candidate.
My second is to be the class’s graduating Valedictorian, but we still don’t
know who won. Being a teenager is
ugly, and I heard that from here on
it gets worse from here. I however
have learned one thing from everything that has happened recently
and that is that God knows what’s
best and maybe we’ll never understand why, but his plan is always the
right one, and that’s all that matters.
Please please please, remember me
in your prayers and may God bless
you all throughout the journey of your
lives.

Jesus once gave a reality check like this
to His disciples. The story takes place
in Matthew 18.

Reality checks – where would we be
without them? We all get a little ahead
of ourselves sometimes and need someone or something to bring us back down
to earth. One such reality check happened to me during the summer after I
finished 8th grade and was preparing for
high school.
Up through that year, I had been playing
football in my local town youth league. I
loved playing football and not too toot my
own horn, but I think I was pretty good
(toot toot). There were three teams in
each weight class – an “A” team and two
“C” teams. The “A” team was comprised
of the top 30-40 players in each weight
class and the rest of the kids were divided equally amongst the two “C” teams.
I was chosen for the “A” team in my 7th
grade and 8th grade years (hold your
applause please).
Not only was I playing for the “A” team,
but our team in particular was pretty
good. One of my greatest memories
was in 1988, when our team – unfortunately named the Vienna Cowboys
– went down to Florida to compete in
a national youth football league tournament and beat teams from St. Louis and
Chicago to become National Champions
in 95 lb. weight class (you may now feel
free to cheer wildly).
Bottom line: I was riding high. On top
of the world. Ready to move on to the
next challenge. Preparing to just enjoy
my final years of youth football before
signing my deal in the NFL. I had it all
planned out.
And then something happened… HIGH
SCHOOL FOOTBALL.
My reality
check.
Before high school, you played in a
league based on age and weight – so
everyone was about the same size. But
once you got to high school, the rules
change. There you play with other kids
your age – REGARDLESS OF SIZE!
Needless to say, that changed everything for me. At 105 pounds, I wasn’t really striking fear in anyone’s hearts and
my football career pretty much fizzled
out in an instant. I didn’t even try out for
freshman football – wasn’t worth the risk
of getting run over by a 180 pound running back or trying to tackle a 200 pound
fullback.

“At that time the disciples came to Jesus, saying, “Who then is greatest in the
kingdom of heaven?” Then Jesus called
a little child to Him, set him in the midst
of them, and said, “Assuredly, I say to
you, unless you are converted and become as little children, you will by no
means enter the kingdom of heaven.”
(Matthew 18:1-3)
Ouch! How’s that for being brought
down to earth?
The story starts with the disciples discussing who would be greatest in the
kingdom. I imagine it went something
like this:
Peter: “Hey guys, I want to let you know
that since we’re friends, I am going to let
you guys come and visit me when I am
sitting at the highest chair in heaven.”
Andrew: “Uh, who said that seat will be
yours Peter?”
John: “Yeah, I bet I’ll be higher in heaven than you – we all know who Jesus’
favorite is.”

Poem by: Nada Bakhoum

With a lie my life was built
Filled with crying and guilt
From God I walked away
Thought I’d be happy this way
I found myself all alone
Not a clear way has been shown
Walking in a dark track
Not knowing how to get back
Finally to God I prayed
Hoping I might be saved
From the very far I saw a light
A way that was very bright
And I felt God’s Hand
Changing the darkness into a shining land .

Peter: “Excuse me, but exactly how
many times did any of YOU walk on water?”
James: “Oh yeah, well we also never
had Jesus call us SATAN EITHER! I’d
say that balances out the whole walking
on water thing.”
And so on.
They were trying to figure out who would
be the greatest. But Jesus brought them
back down to earth. He called a young
child over to them – not the heir to a royal throne kind of a child, but just any old
peasant child. Then He told them that
unless they are converted and become
as little children, they will BY NO MEANS
ENTER THE KINGDOM OF HEAVEN.
Excuse me? I beg your pardon. What’s
that you said Jesus?
“Unless you are converted and become
as little children, you will BY NO MEANS
ENTER THE KINGDOM OF HEAVEN.”
Talk about a reality check. One minute they’re arguing which room they
want in heaven and the next minute
they’re asking just to be allowed in.
They went from arguing over who would
be greatest to just hoping to get inside!
We need that same reality check sometimes, don’t we? We need to remember
that our place in heaven isn’t cemented
permanently. Yes, we are all invited

to the kingdom and we have a special
place waiting for us there, but we can
just as easily lose our place and find
ourselves standing outside knocking
and wondering what happened.
The path to the kingdom of heaven isn’t
static; it’s dynamic – an ever evolving
and developing path that we must continue to seek daily. Just because we
found the path yesterday doesn’t mean
that will necessarily be on that path
tomorrow. If we aren’t careful we can
lose our way in the blink of an eye, before we even know what hit us.
That’s what happened to my professional football future. Don’t let it happen to your eternal future.
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What is Bill C-51?
By: Marina Abdel Malak

www.anorexiarecovery1.blogspot.ca

Countdown to Canada’s
150th Birthday!
By Costas Menegakis, MP

On Thursday June 4, 2015, I had the
honour of attending a news conference with Prime Minister Stephen
Harper about Bill C-51, otherwise
known as the ‘anti-terror’ bill.
I think there is a lot of misinformation
stemming about this law, and many
of us are left feeling confused about
what it is actually all about. So, let’s
clarify some things.

-the law will help the government to
protect Canadians from terrorism.
This is really important for the public
to understand. The bill isn’t against
certain types of people simply because of who they are; rather, the
bill is an attempt to protect Canadian
citizens from ideologies that lead to
destructive behaviours as a result of
radicalism or extremism, including
hate crimes
-it will be a crime to leave Canada
in order to go to other countries to
engage in terrorist activities. This is
pretty self-explanatory!
-fraudulent passports and visas will
be revoked. Again, this doesn’t need
explanation
-border crossings will ensure that suspicious or confirmed individuals who
engage in terrorism will not be allowed
to enter our country. In essence, individuals who pose a threat to our safety will simply not be permitted to enter
Canada in order to harm our people
-biometric screening will help ensure that individuals cannot run from
who they truly are. What does this
mean? It means that people can
make fake passports, visas, and
documents. And these may appear
to be very real -there may not be a
way to determine which are fake and
which are real. However, biometric screening would match people

to their DNA or genes - meaning that
they would be properly identified as
who they truly are.
There is more to the bill, although this
quick list summarizes major and key
points. What about privacy concerns?
How can the government protect Canadians from terrorism by collecting information and not breech citizens’ privacy? The government of Canada has
made this quite clear: there are rules
about privacy for Canadians, and the
government is obligated to follow them.
This means, bluntly, that if you aren’t
engaging in activities that are illegal,
harmful to the Canadian public and
society, or terrorist-like in nature, your
privacy shouldn’t be affected.
One very important lesson to be learned
from this is to ensure that you always
get the facts straight before jumping
to conclusions or making a decision or
judgment about something. There are
many inaccurate sources of information, each with their own biases and
agendas. To ensure that you do not fall
victim to this trap, try to gather information from unbiased sources, if possible.
And try to form your own opinion first,
then learn about others. One thing that
I’ve found helpful is to read the news
(almost all stations have apps now for
smartphones!), analyze information according to what I already know, and to
ask questions. Doing so enables me to
form an opinion on issues without acting impulsively.
And always be prepared to learn new
information. Things always change,
including ourselves! By engaging in
continuous learning and allowing our
minds to accept different perspectives,
we can ensure that we are informed
people.

He also created the North West
Mounted Police, the precursor to the
Royal Canadian Mounted Police.
50th anniversary of the National
Flag of Canada
Our red and white maple leaf flag
was first raised over Parliament Hill
50 years ago on February 15, 1965.
Fifty years later, we reflect on our flag
and what it represents — a strong,
proud and free country. Our national
flag speaks to what we have accomplished together, to the historical moments that have served to define us,
and to the promising future of this
great country.

niversary of Confederation in 2017,
Canada will mark a broad range of significant nation-building anniversaries
and accomplishments that have made
it the strong, proud and free country it
is today.
Canadians and their communities will
have opportunities to participate and
celebrate together and build a deeper
understanding of Canada, its people
and what it means to be Canadian.
Our people, places, achievements and
events will all be showcased to help
shape Canada’s leaders of tomorrow.
In 2015, the Government of Canada will
commemorate the 200th anniversary of
the birth of Sir John A. Macdonald, the
50th anniversary of the National Flag
of Canada and the 100th anniversary
of the Second Battle of Ypres and writing of “In Flanders Fields.”
Bicentennial of Sir John A. Macdonald’s birth
On the road to Canada’s 150th anAs
one of the Fathers of Confederation
and Canada’s first Prime Minister, Sir
John A. Macdonald’s role in shaping
Canada’s history is unparalleled. He
was instrumental, with the assistance
of Sir George-Etienne Cartier, in expanding Canada to the Pacific Ocean.
During his years as Prime Minister,
Canada experienced rapid growth and
prosperity; Manitoba, British Columbia
and Prince Edward Island joined Confederation, while the last spike of the
Canadian Pacific Railway’s transcontinental line was driven into the ground.

The 100thanniversary of the writing
ofIn Flanders Fields
In 2015, we commemorate the 100th
anniversary of the writing of In Flanders Fields. This iconic poem was
written on May 3, 1915 by LieutenantColonel John McCrae during the Second Battle of Ypres — the first time
gas was used in modern warfare.
In September 1914, McCrae volunteered to fight in the First World War
as the second-in-command and brigade surgeon of Morrison’s 1st Brigade, Canadian Field Artillery. There,
he attended to hundreds of wounded
and dying Canadian soldiers.McCrae was moved to write In Flanders
Fields on May 3, 1915 after a friend
was killed in the midst of the Second
Battle of Ypres, in Belgium. The poem
was published in England’s Punch
magazine on December 8, that same
year. In Flanders Fields went on to
symbolize the sacrifices of all who
were fighting in the First World War
and later, became the reflection of remembrance for all wars.
Whether you’re part of an organization, a community, or an individual,
there are countless ways to commemoratethe 150th anniversary of
Confederation in 2017. I look forward
to celebrating together.
Costas Menegakis is the Member of
Parliament for Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the Minister of
Citizenship and Immigration. He can be
contacted at 905.918.1880 or through his
website at www.costasmenegakis.ca.

