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التنمية واملواطن السليب

عبد املسيح يوسف - مونرتيال

 !... العقالء  حيرَّ  الذي  الصفر 
ماجى ماجد الراهب

رأى و رؤى

ولكن علي املواطن السيناوي أيضا واجب اخلروج 
في  هانتجتون  صمويل  قال  فكما  سلبيته.  من 
كتابه عن احلداثة والتنمية والسياسة والنظام 
اإلنسان  يتسم  التقليدي  اجملتمع  إن  السياسي، 
بقدرته  يؤمن  وال  لإلذعان،  وامليل  بالسلبية  فيه 
املبادر  باإلنسان  باملقارنة  اإليجابي،  التغيير  على 

في اجملتمعات احلديثة واملتقدمة.

إن تنمية البوابة الشرقية ملصر، مبدنها اخملتلفة، 
القاهري،  املركز  نفوذ  من  تدريجيا  سيخصلنا 
والثروات  للموارد  الالمتكافئ  التوزيع  من  ويحد 
الغيرة  وعالقات  احلدودية،  واملدن  العاصمة،  بني 
أن  يجب  -التي  التجانس  وعدم  الرضاء  وعدم 
القاهرة  جتاه  املدن  هذه  سكان  من  بها-  نعترف 
واملستحوذة علي  املسيطرة  »املصاروة«،  الكبري 

كل املوارد واملناصب.

إذا جنحنا في حتقيق التنمية وفق خطط تفصيلية 
واجملتمعية  الشعبية  القيادات  تشارك  معلنة، 
رسمها  في  الشرقية،  البوابة  مدن  في  احمللية، 
املعتادة،  التقليدية  النخب  وتنفيذها، بعيدا عن 
والسويسي  »السيناوي  املصري  املواطن  فإن 
والبورسعيدي واإلسماعيالوي«، سيشعر أن هذه 
اخلطط التنموية تعبر عن احيتاجاته وتطلعاته، 
مفروضة  خطط  مجرد  وليس  منها،  جزء  ألنها 

من أعلى ال تعبر عن احتياجات هذه اجملتمعات. 

ولذا  واالستثمارات،  املال  لرأس  التنمية  وحتتاج 
إدارية  عاصمة  لبناء  مليارات  توجيه  من  فبدال 
املدن  من  العديد  بها  مصر  وأن  خاصة  جديدة، 
الشيخ  وأكتوبر،  العاشر،  القاهرة،  في  اجلديدة، 
زايد، واملنيا، وغيرها ... فنحن في حاجة للتنمية 
لتنمية  الشرقية  البوابة  مدن  في  املستدامة 
األرض واإلنسان، بدال من مجرد مباني للعاصمة 
والرضاء  واالنتماء  االرتباط  تزيد  لن  اإلدارية، 
والدولة  املدن،  هذه  في  املصريني  املواطنني  بني 

املصرية.

يصاحبها  أن  يجب  املستدامة  التنمية  هذه 
مقدمتها  في  يأتي  وضرورية،  مكملة  خطط 
البوابة  مدن  في  ليس  املصري،  التعليم  تطوير 
نفوذ  سطوة  عن  بعيدا  املصرية،  الشرقية 
اإلخوان سابقا والسلفيني حاليا، ليكون تعليما 
احلقيقية،  املواطنة  قيم  يغرس  خالصا،  مصريا 
بعيدا عن أى اعتبارات أولية دينية أو جغرافية أو 
عرقية، فاملصري له من حقوق وعليه من واجبات، 
في الصياغات القانونية والدستورية، واملمارسة 
الفعلية، والتي هي الفيصل احلقيقي، أيا كانت 

مدينته، التي يعيش فيها.

الفكر  وأد  عن  بسهولة  احلديث  نستطيع  هنا 
واخلطاب اإلرهابي جلماعات وأهل الشر في سيناء 
وغيرها من مدن مصر. وستكون مهمة األجهزة 
اإلرهاب  مكافحة  بها  املنوط  املصرية،  األمنية 
والقضاء عليه سهلة، بفضل الظهير الشعبي 
األمة  أعداء  ملواجهة  معها  واملتوحد  املتحالف 

والوطن املصري.

amfelly@yahoo.fr

هل فقد الناس اإلميان بالتنمية، بعد أن فقدت 
جنى  عن  بعيدا  عنها  احلديث  وزاد  بريقها 
بريقها،  للتنمية  تزال  ال  ال،  بالطبع  ثمارها؟ 
ودورها في حتسني ظروف املعيشة للمجتمعات 
ولكن  التنمية،  في  ليس  والعيب  والشعوب، 
نعرف  ال  دول  فهناك  التنمية.  يطبق  من  في 
اإلعالمي،  املستوى  على  قادتها،  عن  الكثير 
مثل فلندا، السويد، الدامنارك، وسويسرا، وتعد 
في مقدمة دول العالم املتقدم، وفق مؤشرات 
املؤسسية  الطبيعة  بفضل  وذلك  التنمية، 
وحزم القوانني والتشريعات، التي تنظم جهود 

وتوزيع ثمار التنمية.

أردنا  إذا  السطح  على  تبرز  احلقيقة  هذه 
ومواجهة  اجملتمع  ظروف  تغيير  جدية  بصورة 
ملصر،  الشرقية  البوابة  عند  خاصة  اإلرهاب، 
مدارس  عن  وبعيدا  القناة.  ومدن  سيناء  في 
من  والتبعية،  والتخلف  والتطور  التحديث 
املنظور األوروبي، أو منظور دول اجلنوب، فسيناء 
بورسعيد  ومنها  الشرقية،  البوابة  مدن  وكل 
حقيقية  حاجة  في  والسويس،  واإلسماعيلية 

للتنمية.

نستطيع  لن  سيناء،  في  املنتشر  فاإلرهاب 
مواجهته فقط بالسالح، ولكن أيضا بالتنمية، 
لألجيال  حتفظ  التي  املستدامة،  والتنمية 
القادمة احلق في نصيب عادل من ثمار وتراكم 

الثروات في احلاضر واملستقبل.

النجاح  وبعد  البراقة،  التصريحات  عن  وبعيدا 
لقناة  الوطني  املشروع  لتنفيذ  الواقعي 
من  حيوية  منطقة  في  اجلديدة  السويس 
أصبح  ملصر،  اجليواستيراتيجية  الناحية 
التنمية  خطط  عن  اإلعالن  الضروري  من 
الشرقية  البوابة  هذه  ملدن  التفصيلية 
املفصلية لألمن القومي املصري. فمن الناحية 
االقتصادية واألمنية والسياسية، االستثمارات 
التي يفترض أن توجه للعاصمة اإلدارية اجلديدة 
لتطوير  توجه  أن  األفضل  من  تنفيذها،  املزمع 
هذه املنطقة الشرقية، وعلي احلكومة أن حتدد 

أولوياتها وفق املتاح لها من موارد.

قناة  تنفيذ  قادت  التي  اجملموعة،  أثبتت  لقد 
أنها  التسمية،  كانت  أيا  أو  الثانية،  السويس 
في  أننا  باقتدار،  أجنز  عظيم،  وطني  مشروع 
حاجة إلى مجموعات مناظرة لتنفيذ مشاريع 
التنمية في منطقة سيناء ومدن القناة، التي 
يجب أن متتد باملعني اجليواستيراتيجي ليشمل 
أجزاء كبيرة من سيناء، حيث تنتشر جماعات 

»أهل الشر« للتطرف واإلرهاب الديني.

ليشعر  في حاجة  في سيناء،  املصري  املواطن 
بأن اجملتمع والوطن األم مصر، يفتح ذراعيه له، 
ويؤكد له أنه ليس مواطنا من الدرجة الثانية، 
وال يقال عليه بدوي –مع التقدير لهذه احلقيقة- 
عن  بعيدا  املصريني،  كل  شأن  مصري  لكنه 
مجتمعات  قسمت  التي  الهوية،  ودوائر  أزمات 
وجماعة  إرهابية  قوى  ملصلحة  أخرى،  وأذلت 

الشر، املتاجرة باسم الدين.

واملسؤولية هنا ال تقع علي عاتق الدولة واجملتمع 
املصري ليمد يديه للمواطن املصري –السيناوي- 

حافلة  لها  مسيرة  بعد  له  تعرضت  الذي  الشديد 
بالنجاح والتفوق سوف تتكرر ان لم يتم وجود حلول 
قضية  اصبحت  مرمي  قضية  ان   . لها  وجذرية  جديه 
رأي عام يندد بالتدهور للمنظومة التعليمة بأكملها 
ما  العتق  وتلقينية وحتمل من  من مناهج متهالكة 
النظرة  تأهيل  وإعادة  تأهيلها  إعادة  يتم  ان  يكفي 
. االيجابي  التغير  أردنا  إذا  مصر  في  التعليم  لفكرة 

فالبحث عن حق املعلم واملتعلم من احلقوق املهدرة 
واملتعلم  املعلم  بني  فالعالقة   . مجتمعاتنا  في 
توافر  عدم  الي  يرجع  وذلك  توترها  اوج  في  اصبحت 
اإلنسانية  ومراعاة حقوق  بالدقة  ميتاز  تعليمي  مناخ 
علية  يُعتدي  معلم  بني  اليوم  احلوادث  اكثر  فما   .  !
حد  الي  ضرباً  يُبرحون  تالميذ  او  تالميذه  قبل  من 
املتوتر  اجلو  لهذا  كيف   . معلمهم  قبل  من  االصابة 
لألسباب  عدنا  وإذا  سليمة  منظومة  يخلق  ان 
احلصص  واختفاء  وتكدسها  املناهج  سوء  ان  فنجد 
األسباب  اهم  من  شكليات  اآلن  تعتبر  التي  الفنية 
املادية  الظروف  عن  ناهيك  االزمة  حلدوث  الرئيسيه 
وعدم  املعيشة  غالء  من  املعلم  حتتها  يوضع  التي 
وجود تناسب مادي ملا يتقاضاه من مرتب ولذلك يلجأ 
األسره  كاهل  علي  تعود  التي  اخلصوصية  للدروس 
عندما  انه  ذلك  من  واألغرب   . الدائرية  األزمة  وتبدأ 
ال  انه  املستميت  الدفاع  لديه  جتد  مسئول  تخاطب 
! بأسرها  املنظومة  او  التعليمه  املناهج  علي  غبار 

فال ميكننا ان نري التقدم بهذه الطريقه من االهمال 
في  عنها  املسكوت  امللفات  فتح  عن  والتواني 
األزمات  إدارة  فن  نتعلم  ان  يجب  القطاعات  جميع 
يتثنى  حتى  صحيحة  علمية  بطريقة  واملشكالت 
لنا ان نتقدم اذا كانت لنا الرغبة احلقيقة في ذلك !

يا سادة الصفر ليس رقماً مت وضعة في شهادة مرمي 
غير  والرؤى  العشوائي  التخطيط  من  يبدأ  الصفر 
فما  املتكررة  األخطاء  عن  املبرر  والدفاع  الصحيحة 
حقيقى  وطن  نبني  ان  نريد   ! بالبارحة  اليوم  أشبة 
قناة  اجناز  يوازي  اجناز  نري  ان  نريد  قيمة  عقول  يسع 
حتى  التعليم  منظومة  داخل  اجلديدة  السويس 
وقفة جادة  دون  يتم  لن  وذلك  الغد  نري  ان  نستطيع 
وصريحة امام منظومة تعد هي االصعب بني جميع 
بها  تتصل  معقدة  شبكة  فالتعليم  املنظومات 
والصحة  والسياحة  واالقتصاد  واألمن  السياسية 
والفن واحلضارة والكثير من اجملاالت اإلنسانية فعلينا 

االنتباه حتى نصل إلي املستقبل بسالم .

عليها  نعلق  التي  الشماعة  الصفر  يصبح  عندما 
األخطاء الفادحة و املبررات الواهية حلالة التراخي عن 
مواجهة السلبيات التي تطل علينا برأسها من حني 
آلخر دون اي داعي . عندما يُصبح احللم متوقف علي 
من ال حلم وال طموح لهم ومن ال يعرفون سبيل سوي 
االهمال املبالغ فيه إلي متي ميكننا ان نسمع عن هذه 
العلماء  إنتاج  املشاكل في عصر يسابق نفسه في 
ويتسارع الستقطابهم من كل  واملثقفني  واملبدعني 
املتعددة  االمكانيات  أمامهم  ويطرح  وصوب  حدب 
حتى يُصبح عالمة في مجاله ! ثم نعود ونشكى نحن 
من هجرة العقول ورحيل القامات العلمية واألدبية . 

اجلروح   « الطالبة » مرمي مالك ذكري  لقد فتح صفر 
القدمية التي لم يستطيع أن يداويها الزمن يوماً من 
مكونات  من  تُعتبر  التي  التعليم  منظومة  أزمات 
البنية التحتية ألي مجتمع متقدم او يريد التقُدم . 
كيف ميكننا ان نصنع مجتمع متقدم علمياً ويهتم 
بعقليات بها من اإلبداع واإلمكانيات ما يكفي إلقامة 
مجتمع ُمتحضر ال يقل قيمة عن الهند و اندونيسيا 
العلم  أدركت قيمة  التي  النامية  الدول  والكثير من 

والتطور .

ان الصفر الذي حصلت عليه مرمي في الثانوية العامه 
رحلتها  في  احلقيقي  التفوق  من  لها  مشوار  بعد 
التعليمية ال يَرد علي عقل إنسان ان يكون حقاً لها 
اجابة واحدة  انها لم جتيب  علي االطالق فإذا فرضنا 
جتيد  ال  انها  ايضاً  ميكن  فال  مادة  اي  في  صحيحة 
سوي  ليس  الصفر  هذا  لكن   ! األقل  علي  الكتابه 
مهزلة بكل ما حتمله الكلمة من معني ليس في حق 
مجتمع  حق  في  بل  فحسب  املهذبة  وأسرتها  مرمي 
بأكمله يتطلع إلي مستقبل جاد في طريق التطور .

هناك عالمات استفهام متعددة حول تلك الواقعه . 
كيف ميكن ان يخرج وزير التربية والتعليم بتصريحات 
متعجلة عن تأكيد صفر مرمي قبل النتائج النهائية 
هذا  ؟  اآلن  تتم  التي  التحقيقات  عن  ستنتج  التي 
من  أن  علي  سيادته  من  الرهيب  االصرار  جانب  إلي 
املستحيل ان يكون هناك خطأ وارد بداية من رئيس 
واملنظومة  واملراقبني  اللجنة  برئيس  مروراً  الكنترول 
يخطئون  ال  اخلطأ  عن  منزهون  اجلميع  هل   ! كلها 
ابداً ؟ هل الكمال وصل الي حده حتى ال حتدث شبة 
تزوير او تالعب في األوراق ؟ ملاذا الهروب من مواجهة 
؟  النعام  مثل  الرمال  في  الرءوس  ودفن  األخطاء 
وثغرات  ثغرات  هناك  ان  انفسنا  نصارح  ال  متي  الي 
جسيمة يجب ان يعاد النظر فيها بعني االعتبار كي 

نبدأ علي أرضية سليمة ؟ 

هذا الصفر إذا لم يعالج سوف ميتد لقطاعات آخري 
التي تتردد  . ان مأساة مرمي  بالفعل  ان لم يكن ممتداً 
منذ ان حدثت لها تلك االزمة علي املستشفي بسبب 
بالظلم شعورها  نتيجة  الصحية  حالتها  تدهور 
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اآلخرين من أجل التطوير والتقومي والتصليح  في كل 
الظروف و حتت كل األوضاع. 

لتصليح  سعينا  عدم  في  السبب  نرجع  أحياناً 
العالقات إلي اليأس كما حدث مع إحدى صديقاتي... 
فقد قالت لي مؤخرا أنها يئست من محاولة إصالح 
نظراً  عنه  االنفصال  تنوي  وأنها  بزوجها  عالقتها 

للخالفات املستمرة بينهما.

وأنا ال أنكر عليها كثرة محاوالتها..كما أتعاطف مع 
نظراً  إحباطها..ولكن  وأتفهم  اليائسة  مشاعرها 
للعالقة القوية التي تربطنا وألنهما دائماً يحتكما 
إليّ  كلما شب بينهما خالف فقد أرغمتني الظروف 
علي أن أشهد الكثير من املواقف املتوترة واملشادات 
طريقتهما  أن  نظري  ولفت  بينهما  حدثت  التي 
مع  تعاطيهما  وطريقة  بعضهما  مع  التعامل  في 
عاماً  عشر  خمسة  مدي  علي  تتغير  لم  املشاكل 
هي عمر زواجهما..حتي مناقشاتهما أكاد أجزم أني 
لست  ولذلك  مرة  أكثرمن  النص  بنفس  سمعتها 
أدري علي أي أساس يتوقعان ردود أفعال مختلفة كل 
مرة يتشاجران فيها.. فعلمياً البد من إحداث تغيير 
طريقة  في  أو  التجربة  معطيات  في  طفيف  ولو 
مختلفة.  نتيجة  علي  احلصول  أجل  من  التطبيق 
طبيعي جداً أن نصاب باإلحباط عندما نفشل ولكن 
من غير الطبيعي أن نظل نننتهج نفس املنهج الذي 
أفضي بنا إلي الفشل ثم نلقي بالالئمة علي الغير 

أوعلي الظروف. 

التي نتعلل بها حتي ال  النظر عن األسباب  وبغض 
أجل تصليح عالقاتنا  املطلوب منا من  بالدور  نقوم 
وإنعاشها..وسواء ادعينا أنه اليأس أو امللل أو غياب 
انكارها  نحاول  التي  احلقيقة  أوغيرهم...تبقى  احلب 
واضحة جلية وهي أننا لم نعد نرغب في بذل اجلهد 
الالزم النعاش عالقاتنا وصيانتها من السلبيات التي 

قد تعرضها للتلف والتهرؤ.  

dandrawes0@gmail.com

اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى« ومن 
غير املمكن إطالقاً أال يرى شخص نور الشمس 
نفسه  وباملنطق  السماء،  كبد  تتوسط  حني 
بأن  عاقل  ينكر  أن  أبداً  املعقول  غير  يكون من 
حقيقي  دافع  هو  اجلديدة  القناة  مشروع  إجناز 

للفرح.

قناة السويس اجلديدة، أو املمر اجلديد فى قناة 
السويس، أو أياً كان اسم املشروع الذى نحتفي 
به، ليس مجرد مشروع قومى أو اقتصادى، هو 
ببساطة »طاقة أمل« تبعث فى سماء مصر، 
بعد سنوات عجاف، هذا املشروع هو أول مشروع 
قومى تشهده األجيال اجلديدة، ونشهده نحن 
احلالية  الظروف  أضفنا  وإذا  األمر،  في حقيقة 
رسالة  األمر  يصبح  املنطقة،  ببلدان  احمليطة 
وناهضة  اجلذور  وثابتة  بأن مصر قوية  واضحة 
اإلرهاب فى  لألمام، وإذا زدنا بأننا نحارب فعلياً 

سيناء، ندرك أن األمر معجزة.

لم  ألننا  حقنا،  من  اجلديد  باملشروع  الفرحة 
املزعجة  الكلمة  هذه   – لكن  زمن،  منذ  نفرح 
لكى  أنه  إدراك  من  بد  ال    - ضروريتها  برغم 
وأحب  العقل،  إعمال  علينا  الفرحة  تكتمل 
املواقف املهمة فى حياتى  أتذكر فى  أن  كثيراً 
حكمة قدمية علمنى إياها أبى أطال اهلل عمره 
 ، آخ  ومبعنى  الفكرة«،  وجات  السكرة  راحت   «
بد  ال  احلزن،  أو حتى  بالفرح   االنفعال  بعد  أنه 
من إعمال العقل والفكر، فكلنا ندرك أن جزء 
كبير من أهمية املمر اجلديد فى اجملرى املالحى 
لقناة السويس يكمن فى مشروعات التنمية 
املرتبطة به، وإذا كان العمل قد سار على قدٍم 
وساق بنجاح حتى اآلن ؛ فال مفر من استكمال 
األخرى  التنموية  املشروعات  بتنفيذ  املشروع 

وإال نكون كمن »يحرث فى البحر« .

الفرح  ألن  حقنا  من  اجلديدة  بالقناة  الفرحة 
حق إنساني، وألننا اشتقنا للفرح، وألننا نفتقد 
منذ زمن اإلحساس بقوميتنا املصرية وبهويتنا 
الوطنية، على األقل جيلي لم يعاصر ما يدعو 
لهذا اإلحساس، وأنا أحسد اجليل الذى تتفتح 
حياته  يستقبل  ،فهو  اآلن  الدنيا  على  عيناه 
لكننى  الوطنية،  بالنزعة  عالى  بإحساس 
احللم  يكتمل  لم  لو  جداً  عليه  سأشفق 

فتنقلب اآلية إلى إحباط مدمر.

الفرحة حتتاج كثير من العمل،والنية الصادقة 
اجلميع،  لتكاتف  حتتاج  وتستمر،  لتكتمل 
وجهات  إلى  لالستماع  البناء،  الذاتى  للنقد 
النظر اخملتلفة واملتعددة، حتتاج إلى طاولة حوار 

باتساع الوطن.

وقناة  واألهرامات  احلياة  ومفتاح  قمح  سنبلة 
السويس ، هى رموز مصر فى الطابع التذكارى 
وهى  اجلديدة،  القناة  مشروع  افتتاح  مبناسبة 
بالنسبة لى تلخص مصر التى أحبها وأريدها، 
فرحاً  الفرح..  من  مزيداً  مينحنا  أن  اهلل  عسى 

دائماً ال ينضب أبداً

فاطمة خري

رأى و رؤى

السالم ليكي يا عدرا
جورج عبد املسيح

السالم ليكي يا عدرا
 يا جماهده يا مثابره

 ياللي عشيت طول حياتك
باإلميان وكنت صابره

 ملا فكر جيي لينا
كنت انت السفينه

االمينه 
 وهو بر وهو مينا ...
امليالد كله خماطره 

 اهلروب كان فيه مغامره
والصليب رغم الوجع
 كان قرار وفيه مبادره

وانت ام ولسه عدرا

العالنك معنا فى

اتصل بـ:
647.447.0455
gnjournal@gmail.com 

الرفا اإلنساني
دوال أندراوس

يدي  في  حاملة  املنتظرين  بني  دوري  آخذة  وقفت 
سروال ابني املقطوع بينما أخذت أتابع بعيني الرجل 
منكب  وهو  أمامي  الكرسي  علي  اجلالس  السمني 
املمتلئة  أصابعه  كانت  بالغ.  باهتمام  عمله  علي 
تتحرك في رشاقة التوحي بها غالظتها خالل ثنايا 
ليرفع  وآخر  حني  بني  يتوقف  وجتعداته..وكان  الثوب 
حافة  علي  انزلقت  التي  كباية״  ״الكعب  النظارة 
أنفه من طول االنحناء. حلظات ثم يهب واقفا مناديا 
يرفع  ثم  إياه  ليسلمها  الثوب  صاحبة  املرأة  علي 
صوته اجلهوري مستدعياً الشخص الذي يليها في 

الدور قائالً: »اللي بعده!«

واملالبس  األثواب  أري  وأنا  إنبهار  في  أتأمله  أخذت 
الساحرتني  يديه  بني  تلتئم  املقطوعة  واألقمشة 
لو  فتمنيت  احللم  وغشاني  كاجلديدة.  متاماً  وتعود 
يوجد من ميتهن تلك احلرفة علي املستوي اإلنساني 
فنستطيع أن نأخذ إليه عالقاتنا املتهرئة ونفسياتنا 
فتعود  ورفوها  بتصليحها  ليقوم  البالية  املمزقة 

متاماً كاجلديدة.

واليأس  اإلحباط  إلّي  ساقه  اإلنساني״  ״الرّفا  حلم 
تصليح  مبحاوالت  بأنفسهم  الناس  يقوم  أن  من 
عالقاتهم التي فسدت أو انقطعت..فأنا إذ أنظرحولي 
أجد أن أحداً لم يعد يرغب في بذل أي جهد في هذا 
على  العمل  علينا  السهل  من  أصبح  لقد  الشأن. 
من  بدالً  باجلديد  واستبداله  القدمي  من  التخلص 
تكمن  املشكلة  وكأن  وترميمه  إصالحه  محاولة 
دائماً في هذا اآلخر.. وكأن التخلص منه كفيل بأن 
مع  عالقاتنا  يسهل  وان  إحتماالً  أكثر  احلياة  يجعل 
البشر الباقني ويجعل تعامالتنا االخرى أيسر واكثر 
اخضرارا  أكثر  العشب  أن  البعض  يعتقد  سالسة. 
املؤسفة  احلقيقة  لكن  النهر،  اآلخرمن  اجلانب  علي 
والتي قد تكون صادمة إلى حد ما أيضاً هي أننا كلنا 
الناس  بني  االختالفات  وأن  بآخر،  أو  بشكل  نتشابه 
الصفات  باقة  في  تنويعات  مجرد  كونها  تتعدى  ال 
واملزايا والعيوب التي ميتلكها كل فرد منا. والعالقات 
الناجحة ال تنجح هكذا من تلقاء نفسها.. لكنها 
مشروع  قوامه عمل دؤوب مستمر على النفس ومع 

 باملعونه بتبقي حاضره 
 الصاله بتفتح بيبان
 فيها سر وفيها قدره

 السالم ليكي يا عدرا

كتابات ساخرة
سامح مسري

وفيه   50 وصلت  احلرارة  ده  االسبوع   •

 ،55 هتوصل  اجلاي  االسبوع  ان  كالم 

املوجة دي شكلها بتحسن وناوية على 

طب

 ، الكل  خدعت  السيسي  بدلة   •

هو  بخناقة  انشغل  الكل  ودلوقتي 

وتركوا   ، عسكري؟  وال  مدني  رئيس 

املصيري،  والسؤال  اجلوهرية  القضية 

هي قناة وال تفريعة؟

• بفكر أخدلي أجازة يومني أطلع أصيف 

في خط االستوا

يا  لها  واملتحمسني  امللكية  عشاق   •

فؤاد  امللك  صحيح  مايزعلوش،  ريت 

افتتاح  حفل  هيحضر  مش  التاني 

امللك  لكن  اشيع  كما  اجلديدة  القناة 

»محمد منير« هيحضر واحتمال يغني 

كمان

• مرتضى منصور يؤكد مبا ال يدع مجاال 

ما  أول   ، أصيل  زملكاوي  انه  للشك 

حس ان النادي انحرف عن مساره وتنكر 

يتحول  وهيبدأ  بالدوري  وفاز  لتقاليده 

قدم  و  ماستحملش  بطوالت  لنادي 

ملباديء  انتصارا  الفور  على  استقالته 

وقيم القلعة البيضاء

• نشكر احتاد الكرة اللي مراعاة لظروف 

البلد لم يكتفي باقامة مباراة األهلي 

اقامتها  وقرر   ، جمهور  بدون  والزمالك 

بدون الزمالك ايضا







مفاجأة.. »العالقات العاطفية« تطيل العمر
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د. شهرية بولس تكتب لـ »جود نيوز«

فالنوم  ظهرك  على  تنامى  ان  حاولى   -1
فى  يتسبب  الوجه  على  او  اجلنب  على 
على  للضغط  نتيجة  للتجاعيد  حدوث 

اماكن معينة فى الوجه.

وخصوصاُ   االسماك  اكل  من  اكثرى   -2
 3-Omega فيه   يتوفر  حيث   Salmon
Acid مما يساعد على احلصول على بشرة 

نضرة.

3- استخدمى نظارة القراءة حيث محاولة 
القراءة بدون نظارة يؤدى الى حدوث جتاعيد 
الشمس  نظارة  استخدام  عدم  وايضاث 

يؤدى الى نفس النتيجة.

4- احرصى على استخدام مستحضرات

طبق العدد...
مسك حبشو البقسماط والبصل

املقادير 
1سمك، متوسط 

2/1 كوب دقيق 
1  بيض، مخفوق

2/1 كوب بقسماط )فتات اخلبز(

احلشو
 2/1     كوب زيت زيتون

1  حبة شمر، شرائح
2  بصل متوسط، مفروم

3 فص ثوم، شرائح
2/1 كوب بقدونس، مفروم

4/1 كوب صنوبر
1  ملعقة كبيرة كابري
4/1  كوب عصير ليمون

2/1 1كوب بقسماط )فتات اخلبز(
ملح وفلفل

الطريقة
ويٌترك  والقشر،  أحشاؤه  وتُنزع  السمك  يُنظف   -
فى ماء ) ُمضاف إليه 2 ملعقة كبيرة من الدقيق 
وملعقة من امللح( ملدة نصف ساعة، ثُم يُشطف 

جيداُ، ويُترك فى مصفاة للتخلص من املاء الزائد.

ثُم  البيض،  ثُم  الدقيق،  فى  السمك  يُوضع   -
البقسماط حتى يُغطى متاماً، ثُم يُوضع فى صاج 

فرن.

متوسطة،  نار  على  مقالة  فى  زيت  يُسخن   -
يُضاف الشمروالبصل، ويُقلب جيداً حتى يُصبح 

لونه ذهبياً.

والكابري  البقدونس  الصنوبر،  الثوم،  يُضاف   -
يُُرفع  ثُم  تتجانس،  حتى  جيداً  املكونات  وتُقلب 

اخلليط عن النار. 

عصير  يُضاف  عميق،  وعاء  في  اخلليط  يوضع   -
مع  والفلفل  بامللح  يُتبل  والبقسماط،  الليمون 

التقليب حتى تتداخل املكونات.

- يُحشى السمك باخلليط )في جتويف البطن( – 
مع االحتفاظ بقليل من اخلليط للتقدمي، ويُوضع 

فى الفرن ملدة 25 دقيقة أو حتى متام النضج.

- يُقدم السمك دافئاً مع مكرونة أو أرز - حسب 
الرغبة – وقليل من خليط البصل والشمر

انعشي بشرتك وعاجلي تشققات الكعب مبياه »البحر«

و

عداد: أمانى

الـ )AHAS( فهى تقوم بتقشير اجللد امليت 
Sun Screen على استخدام الـ

احملتوى   Cleanser بالـ  وجهك  اغسلى   -5
تكرار  عدم  ومراعاة  مرطبة  مواد  على 

الغسيل اكثر من مرتني فى اليوم الواحد.

 

عالج  على  تعمل  املاحلة  املياه  أن  إلي  باإلضافة 
معظم مشاكل اجللد مثل حب الشباب، اإلكزميا، 

والصدفية. 

ملرضى  طبيعي  عالج  مبثابة  البحر  مياه  وتعد 
حيث  الروماتيزمية؛  واآلالم  املفاصل،  التهابات 
تعمل السباحة في البحر على تخفيف الضغط 
على املفاصل، خاصة عندما يكون ماء البحر دافئا 

قليال. 

والعالج،  املرض  والفائدة،  الضرر  البحر  مياه  حتمل 
املعاناة واملتعة، األمر الذي يضع البعض في حيرة بني 
نزول البحر من عدمه. فكيف ميكن حتقيق االستفادة 

من تلك املياه املاحلة وجتنب ضررها؟

حتتوي مياه البحر على بعض األمالح واملعادن الهامة 
واليود،  الكالسيوم،  البوتاسيوم،  الصوديوم،  مثل 
عند  وجتديدها  اجللد  خاليا  تغذية  على  تعمل  التي 

تشرب اجللد لها.

طبيعي  مساج  بعمل  تقوم  األمواج  حركة  كذلك 
خاليا  وينعش  الدموية  الدورة  ينشط  مما  للجسم، 

اجللد.

يخلص  مائه،  في  طويلة  فترة  القدم  وضع  ان  كما 
اجللد،  خاليا  ويجدد  امليت،  اجللد  من  القدمني 
الكعبني.  لتشققات  جيدا  عالجا  يعد  األمرالذي 

نصائح لتقليل جتاعيد الوجه

مخس عالمات يف وجهك تنم عن مشكالت صحية

أثبتت دراسة أجراها فريق من علماء االجتماع األملان 
أن احلياة االجتماعية واالنفعاالت العاطفية هما سر 

طول احلياة بني البشر.

 2 يكتسبان  الزوجني  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
األشخاص  وأن  الزواج،  بعد  الوزن  في  زيادة  كيلوجرام 
الذين تربطهم عالقة عاطفية يساعدهم ذلك على 
الذين  أو  العزل  األشخاص  من  أطول  حياة  العيش 

يعيشون مبفردهم. 

تدل على  الفم  وجوانب  الوجه  تقرحات  أن  كما 
السوداء  الهاالت  تدل  كما  »ب«،  فيتامني  نقص 
حول العني على اإلرهاق، واضطراب النوم، وسوء 
التغذية، مضيًفا: »إن ارتفاع الكوليستيرول في 

اجلسم يؤدي لظهور بقع صفراء على اجللد«.

وخلو الوجه من تلك العالمات، ال يؤكد بالضرورة 
أو  الصحية،  املشكالت  تلك  من  اجلسم  خلو 

العكس.

يقولون إن الوجه هو نافذة الروح، فهو دليل ماهر 
على  يطرأ  وقد  اإلنسان،  لصحة  أمني  ومرشد 
في حني  باالً،  لها  نلقي  ال  التغيرات  بعض  الوجه 
أمثلة  إليكم  لذلك  أكبر؛  خلطر  إنذار  جرس  أنها 
وما  الوجه،  على  تطرأ  قد  التي  التغيرات  لبعض 

تشير إليه من مشكالت صحية.

ويعد الوجه من أماكن اجلسم األكثر تأثرًا؛ مبا يطرأ 
اجللد  فجفاف  تغيرات،  من  الصحية  احلالة  على 
وتشققه ينم غالًبا عن حالة جفاف عامة يتعرض 
هو  األساسي  عالجه  أن  موضًحا  اجلسم،  لها 
والفواكه  اخلضراوات  وتناول  والسوائل،  املاء  شرب 

الطازجة.

و شحوب الوجه، واختفاء اللون الوردي من اخلدود، 
التغذية«،  سوء  على  واضح  دليل  هو  والشفاة 
ناصًحا بعمل اختبار »صورة دم«؛ للتأكد من عدم 

االصابة باألنيميا، وخاصة أنيميا نقص احلديد.
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في جولته االنتخابية من أوتاوا يوم األحد، التاسع 
زعيم  هاربر«  »ستيفن  قال  احلالي،  أغسطس  من 
حزب احملافظني  انه إذا أُعيد إنتخابه سوف يتقدم 
بتشريع يُجرم الكنديني الذين يسافرون إلي أماكن 
في العالم حتت سيطرة اجلماعات املتطرفة. وقال 
فسوف  احملافظني  حكومة  إنتخاب  أُعيد  إذا  انه 
اإلرهابيني جرمية  إلي مناطق نشاط  السفر  تعتبر 
األكثر  املناطق  عن  نتحدث  نحن  وقال   ، جنائية 
خطورة في العالم حيث ال توجد حكومة وينتشر 
العنف والهمجية ، والقانون املقترح سوف ينطبق 
علي مناطق معينة لم يذكر أسمائها وأشار هاربر 
انه قد توجد استثناءات لبعض األفراد مثل عمال 
وسيجعل  والصحفيني  والدبلوماسيني  اإلغاثة 
هذا القانون وكاالت األمن القومية تتابع الكنديني 
بهذا  ويعمل  متطرفة  بؤر  إلي  يسافرون  الذين 
القانون في أستراليا التي عينت مناطق من سوريا 

والعراق مناطق غير مسموح السفر إليها.

 »بريد كندا« تطلب من موظفيها تسليم منشورات 
مناهضة لإلجهاض تستهدف »ترودو«

تورنتو  في  الناس  استلم  املاضية  األسابيع  خالل 
منشورات داخل اظرف كتب عليها من اخلارج، »معلومات 
بها  نشرة  الظرف  داخل  وفي  االنتخابات«  عن  مهمة 
صورة جنني مجهض بجانبه صورة جسنت ترودو وتعليق 
لصالح   تصويت  هو  ترودو  لصالح  التصويت  أن  يقول 
روداتشيك«،  »روبرت  قام  املاضي  يونية  وفي  اإلجهاض. 
شكوي  بتقدمي  ساسكاتشوان  مقاطعة  من  أب  وهو 
شعرت  وقال  املنشورات  هذه  بخصوص  الشرطة  إلي 
جارة حفيدته  أن  أيضا  وقال  لألطفال  اإلساءة  بكمية 
الصورة  رؤية  عند  وتقيأت  عصبية  بصدمة  أُصيبت 
، ولكن متحدث من هيئة بريد  املوضوعة في املنشور 
كندا قال أن الهيئة القومية ال ميكنها أن تفعل شيء 
حيال هذه املنشورات ولسنا مسئولني عن محتوياتها 
وليس لدينا احلق القانوني في عدم تسليم مادة بريدية 
بسبب إننا أو غيرنا من الناس نعترض علي محتوياتها 
، وأن أي فرد لديه اعتراض أو مخاوف مما حتتويه اإلعالنات 
فينبغي أن يتصل بالناشر أو يتخلص منها ببساطة. 
 بينما دافعت اجملموعة املسئولة عن إرسال هذه املنشورات، »سي سي بي أر«، حيث قال كاميرون كوت متحدث 
من  استاءوا  الناس  كان  واذا  املنشور  هذا  من  املستهدفة  اجملموعة  هم  ليسوا  األطفال  أن  اجملموعة  هذه  من 
الصورة في املنشور فيجب أن يفكروا قليال في العمل نفسه .هذا وتستهدف اجملموعة دوائر انتخابية جديدة 
قبل االنتخابات الفيدرالية املقبلة.  ومن ناحية أخري فان وزارة الصحة الكندية أعلنت موافقتها على بيع دواء 

يساعد على اإلجهاض بعد استشارة الطبيب وسيكون متوفرا للبيع في شتاء عام ٢٠١٦

قانون حيظر التقاط أية نباتات صاحلة لألكل من احلدائق يف 
مدينة تورنتو

والنباتات  والفطر  األعشاب  جمع  ممارسات  زادت 
والوديان  والغابات  احلدائق  من  لألكل  الصاحلة 
شهي.  مذاق  ذات  أطعمة  لطهي  كوسيلة 
 ، والذواقة  الطهاة  من  كبير  عدد  ويستخدمها 
وعلى الرغم من زيادة شعبية هذه املمارسات، فان 
مدينة تورنتو حتث الناس علي التوقف وتقول أن 
تعرية التربة الناعمة من النباتات الصاحلة لألكل 

البرية  للحيوانات  الغذاء  ومصدر  البيولوجي  التنوع  من  وتقلل   ، األيكولوجي  النظام  علي  سلبا  تؤثر 
باإلضافة إلي أن هذا ممنوع مبوجب قانون احلدائق ، فقرة رقم ٦٠٨ ، وقد علق كثير من الناس علي هذا اخلبر 
وقال احدهم إن ممارسة التقاط النباتات من الطبيعة كانت موجودة منذ اقدم العصور وأن اهلل خلق لنا 
الطبيعة لهذا ، وهذا القانون سخيف ، وزاد قائال ملاذا ال متنعونا أيضا من التنفس ألننا قد نفسد طبقة 

هاربر ينوي منع السفر إىل 
مناطق اإلرهابيني إذا ما فاز يف 

اإلنتخابات القادمة

غرباء يتربعون ألم من »الربتا« 
مبصاريف طبية قدرها ٣0 ألف 

دوالر بعد والدة مبكرة
جدل بني وزيرة التعليم وحزب احملافظني بأونتاريو 

بسبب املناهج اجلنسية اجلديدة
»ليز  أونتاريو،  مقاطعة  في  التعليم  وزيرة  قامت 
من  البرملان  عضو  تصريحات  علي  بالرد  صاندلز« 
اجلنس  منهج  حول  أونتاريو،  في  احملافظني  حزب 
اجلديد حني قال »أن اإلباء واألمهات سوف يختاروا أن 
يتعلم أطفالهم في املنازل بدال من املدارس العامة 
، وكان ذلك  بسبب املنهج اجلديد لتدريس اجلنس« 

في حديث عضو البرملان في جمع لتحالف اإلباء واألمهات لتقدمي خيارات لآلباء واألمهات املستائني من 
املنهج اجلديد لتدريس اجلنس. وقال في جزء من حديثه، »هناك املزيد واملزيد من الناس عبر كندا و علي 
األخص في أونتاريو يبحثون عن بدائل للتعليم وهناك تقرير من معهد فريزر يوضح أن هناك ارتفاع بنحو 
، وفي رسالة إلكترونية  بعثت بها  املنازل«  ٢٩%  في السنوات العشرة املاضية   لتعليم األطفال في 
وزيرة التعليم قالت فيها إنها تشعر بالدهشة وخيبة اآلمل الن عضو منتخب في حزب احملافظني يشجع 
بكل نشاط اإلباء واألمهات علي إزالة أطفالهم من  نظام املدارس العامة في مقاطعة أونتاريو ، بسبب 
معارضته أليدولوجية حتديث املناهج الدراسية للصحة، وأضافت أيضاً أن جميع أعضاء البرملان من جميع 
احملافظني  زعيم حزب  فان  وأيضا  لدينا  العام  التعليم  نظام  لدعم  العمل معاً  األحزاب مسئولون علي 
»باتريك برون« تكلم أيضا  ضد املنهج اجلديد وانا ادعوه ليوقف جهود »مونت ماك نوغتون« التي تضعف 

مدارسنا العامة.

»سافيل«، هي امرأة من البرتا كانت مع عائلتها في 
رحلة لشمال أونتاريو ملدينة تيمينز وهي حامل في 
شهرها السابع، حني فجاءتها آالم الوالدة ، فهرعت 
إلي اقرب مستشفى ولكن قيل لها أن املستشفى 
غير مستعد الستقبال حالة والدة مبكرة والبد أن 
تذهب إلي مستشفى في مدينة سدبري علي بعد 
أربعة ساعات وكان البد من حمل األم جواً بطائرة 
قيصرية  والدة  متت  حيث  الهليكوبتر  اإلسعاف 
األم  فوجئت  ثم  سدبري  مستشفى  في  لطفلة 
جوا  نقلها  مصاريف  دوالر  الف   ٣٠ تبلغ  بفاتورة  
بالها  علي  يخطر  يكن  ولم  الطائر  باإلسعاف 
للسفر  صحي  لتامني  بحاجة  ستكون  إنها  أبدا 
اخلدمات  ستغطيها  الوالدة  تكاليف  أن  وافترضت 
وال  البرتا  حكومة  ال  ولكن  البرتا  في  الصحية 
حكومة أونتاريو ستدفع هذه املصاريف وقال ممثل 
تكلفة  أن   ،« أوراجن   « الطائر  اإلسعاف  شركة  من 
في  متخصصني  اثنني  مع  الهيلوكوبتر  الطائرة 
تقدمي الرعاية الصحية تصل من ٨٠٠٠ إلي ١٠٠٠٠ 
دوالر في الساعة وقال لقد علمنا بظروف األم املالية 
الصعبة وحتدثنا معها في شروط تسديد  مقبولة 
للطرفني وباإلضافة إلي فاتورة اإلسعاف الطائر فان 
املستشفى استبقت  الطفلة املولودة ألنها التزال 
حتتاج لرعاية طبية واضطرت األم مع طفلها الثاني 
وتقول  املولودة  ابنتها  بجوار  فندق  في  تبقي  أن 
النقل  البرتا ولكن تكاليف  إلي  العودة  إنها تبغي 
األن جمعية  وحتاول  دوالر  الف   ٥٥ الطبي ستكون 
الف  أن جتمع لها ٧٥  العاملي  املالك  خيرية تسمي 
عودتها  ومصاريف  اإلسعاف  مصاريف  لدفع  دوالر 
إلي البرتا وجمعت حتي األن ٥٠٠٠ دوالر من غرباء 

من أونتاريو والبرتا. 

مرض  تفشي  من  العامة  الصحة  مسئولوا  حذر 
معوي يُدعي »سيكلوسبورا«،  وأُصيب به ٨٣ فرد 
اثنني في املستشفى ولكن  عبر كندا، ومت احتجاز 
املرض  هذا  وقد ظهر   ، وفاة  حالة  أي  عن  تُبلغ  لم 
في  يوليه  و١٨  مايو   ٩ بني  ما  الفترة  في  املعوي 
أونتاريو. ولكن هناك أيضا حاالت في البرتا و كيبيك 
و بريتش كولومبيا. وقالت  وكالة الصحة الكندية 
انه غير معروف مصادر هذا املرض ولكن يعرف انه 
يرتبط باملنتجات الطازجة املستوردة مثل السلطة 
والبازالء  والتوت  والكزبرة اخلضراء  املعلبة  اخلضراء 
واخلص. ويعتبر هذا املرض منخفض اخلطورة وميكن 
خطورة  يشكل  ولكنه  احليوية  باملضادات  عالجه 
أن يسببه من  علي األطفال وكبار السن ملا ميكن 
في  تشنجات  املرض  أعراض  وتشمل   ، مضاعفات 
املعدة وإسهال وفقدان للشهية وطلب من الناس 
الفواكه  غسل  عند  االحتياطات  من  املزيد  إتخاذ 
الصحة  من  دكتور  وقال  وتخزينها  واخلضروات 
بغسل  تزول  ال  الطفيليات  هذه  أن  بكندا  العامة 
أو  اخلضروات  طهو  ويلزم  اجلاري  باملاء  اخلضروات 
هو  األخر  واحلل  عالية  حرارة  درجة  علي  الفاكهة 

شراء املنتجات الكندية.

ماكينة الستعارة الكتب ستوضع 
قريبا يف حمطة قطارات 

»يونيون«
فكرة جديدة من املكتبات العامة في تورنتو، تهدف 
إلي جعل الكتب في متناول اجلميع ، وتوسع عدد 
املستخدمني للمكاتب وهذا بوضع ماكينات حتتوي 
علي كتب وأفالم فيديو يستطيع الفرد الذي يحمل 
وهي  منها  االستعارة  تورنتو  من  مكتبية  بطاقة 
وتقول  اخلفيف.  األكل  أو  املرطبات  ماكينات  مثل 
»ماريا كريتشلي« مديرة من إدارة املكتبات أن هذه 
علي  للحصول  مريحة  وسيلة  املاكينات ستكون 
يزالوا  ال  املشروع  لهذا  املنظمني  الن  ونظرا  كتاب 
يبحثون عن مشترين لهذه املاكينات يستطيعون 
املعنية  اجلهات  مع  والعمل  املشروع  بهذا  القيام 
لها  مناسب  موقع  إلختيار  يونيون،  محطة  في 
لم  املاكينات  لهذه  أخري  مهمات  أيضا  فهناك 
من حتميل كتب  الفرد  فقد متكن  بالضبط  تعرف 
أوتاوا  في  بالفعل  املاكينات موجودة  وهذه   ، أيضا 
املتحدة  الواليات  في  الكبرى  واملدن  أدمنتون  و 
أيام في  وأروبا حيث ميكن استعارة الكتب سبعة 
يسمح  مما  يوميا  ساعة   ٢٤ مدي  وعلي  األسبوع 
دون  الكتاب  علي  يحصل  بأن  املشغول  للقارئ 
 ، الوقت  بعض  وتوفير  العامة  للمكتبة  الذهاب 
وقالت ماريا أن وضع ماكينات استعارة الكتب في 
إلي  الذاهبون  سيساعد  مزدحمة  ركاب  محطة 
تقرير عن  وقال  املدارس علي االستعارة.  أو  العمل 
انه عند جناح ماكينة االستعارة في  هذا املشروع 
محطة »يونيون« سوف يتم وضع ماكينات أخري 
في عدد من احملطات األخرى ،وذكر التقرير أن تكلفة 
دوالر  الف   ٢٠٠ إلي  تصل  واحدة  ماكينة  وضع 
وسوف  جارية  مصاريف  أيضا  لها  يكون  وسوف 

متول املدينة هذه املاكينات.

حتذير للكنديني من تفشي 
مرض معوي مرتبط بتناول بعض 
اخلضروات والفواكه املستوردة

مدينة مونرتيال حتتفل بذكري 
مرور ٧0 عاما على قصف مدينة 

هريوشيما بالقنبلة الذرية

إحتفلت مدينة مونتريال مساء يوم األربعاء، اخلامس 
من أغسطس احلالي، بالتزامن مع إحتفاالت اليابان 
بذكري مرور ٧٠ عاماً علي قصف القوات األمريكية 
ملدينة هيروشيما بالقنبلة الذرية عام ١٩٤٥ إثناء 
احلرب العاملية الثانية والتي راح ضحيتها ١٤٠ الف 
والقنصل  »كودير«  مونتريال  عمدة  قام   ، نسمة 
العام لليابان في مونتريال معا بدق جرس السالم 
 « النباتات  في حديقة  الياباني  اجلناح  في  املوجود 
بوتانيكل جاردن » وقد بدأت مدينة مونتريال حتتفل 
بهذه الذكري منذ عام ١٩٩٨ عندما سميت مدينة 

مونتريال بأخت مدينة هيروشيما .
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منطقة أمنة مشال سوريا بدعم 
أمريكي ودولي

انفجار يقتل حنو 50 يف والية بورنو النيجريية

نافذة على صحافة العاملالسبت 15 أغسطس 2015 - العدد الرابع و االربعون

شمال  في  إسالمية  دولة  إلنشاء  سعيا  املسلحة 
شرق نيجيريا.

شخص   600 من  أكثر  فإن  رويترز  إلحصاءات  ووفقا 
قتلوا في غارات وتفجيرات منذ تولى الرئيس محمد 
بخاري حكم نيجيريا في 29 مارس آذار املاضي وتوعد 

بسحق اجلماعة.

السيطرة على  لبوكو حرام  العام كانت  بداية  وفي 
أراض تساوي مساحة بلجيكا.

بوكو حرام من غالبية  إنه طرد عناصر  اجليش  وقال 
تلك األراضي خالل األشهر القليلة املاضية مبساعدة 
اجلماعة  لكن  والكاميرون  والنيجر  تشاد  من  قوات 

صعدت عملياتها املسلحة في الفترة األخيرة.

انفجار  قتلوا في  إن حوالي 50 شخصا  قالت مصادر 
بوالية  جاري  سابون  بلدة  في  مزدحمة  بسوق  قنبلة 
بورنو  في شمال شرق نيجيريا وهي معقل للجماعة 
اإلسالمية املتشددة يحمل بصمات جماعة بوكو حرام.

شعبية  مقاومة  بقوة  عضو  وهو  كيدا  عمر  وقال 
الهاتف »حتى اآلن مت نقل 52 مصابا و47  لرويترز عبر 

قتيال من السوق.«

السوق  إن  اجلثث  نقل  عملية  الذي شاهد  كيدا  وقال 
كان مكتظا حني دوى االنفجار.

كما أكد مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه إن نحو 
50 شخصا قتلوا في الهجوم.

وقتلت بوكو حرام آالف األشخاص منذ بدأت عملياتها
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العراق: إصالحات كبرية وتبقى 
التساؤالت كثرية

» أّن اإلصالحات سوف تضبط على إيقاع الدستور« 
قيد، قد يحدد  يعتبره كثيرون عبارة عن  ما  وهذا   ،

تطبيق اإلصالحات ولكن قد يعيقها.

بعض متابعي الشأن العراقي عزوا هذه التطورات 
التنفيذية  السلطة  من  واملتسارعة  املنتظرة  غير 
الضغط  تزايد  من  مخاوف  وجود  إلى  والتشريعية 
الشعبي ، معتبرين أن اإلجراءات التي أقّرت ال تكفي، 
مساسا  وأكثر  أهم  إجراءات  بانتظار  اجلميع  وأن 

مبصالح الناس.

من جانبه، اعتبر اخلبير القانوني زهير كاظم عبود 
أّن » اجلماهير اآلن تطلب إصالحا حقيقيا، وتطلب 
عودة حلياة مدنية، وتطلب إنعاش وضع العراق املالي 
والسياسي واالجتماعي، وهو ما يحتاج إلى حزمة 
إصالحات، وسيتمكن العبادي من تنفيذها إذا سلخ 
نفسه من شرنقة حزبه، حزب الدعوة الذي فشل 

في إدارة العراق ».

في سابقة نادرة، مّرر مجلس النواب العراقي في 
اإلصالحات  حزمة  باإلجماع  علنية  عامة  جلسة 
أعلن  قد  العبادي  احلكومة حيدر  رئيس  التي كان 
املسؤولني  كبار  من   6 إعفاء  تشمل  والتي  عنها 
النواب  مجلس  قام  ما  وسريعا  مناصبهم.  من 
بتمرير ورقة إصالح برملانية أخرى باإلجماع لتكون 
اخلبير  احلكومية.  اإلصالح  لورقة  مكملة  حزمة 
القانوني والقاضي السابق زهير كاظم عبود اعتبر 
إصالحات  ينتظر  الشعب  أّن   DW إلى  في حديثه 
من  العبادي  يتمكن  أن  في  ويأمل  عميقة  جذرية 
مرهون  اإلصالحات  »تطبيق  أّن  مؤكدا  حتقيقها 
 ، الدقيق  والدستوري  القانوني  بالتطبيق  جدا 
وللعبادي  مساره،  لتصحيح  للبرملان  فرصة  وهي 
وهذه  الشعب،  من مطالب  بجزء  اآلن  التزم  الذي 
مطالب  كل  ليست  هي  اآلن  أقرت  التي  احلزمة 
مجلس  رئيس  أشار  االجتاه،  نفس  في  اجلماهير«. 
النواب سليم اجلبوري في كلمته أمام اجمللس إلى

رويترز

اجملموعة  على  تقع  املسؤولية  إن  أوغلو  داوود  قال 
الدولية لوقف هذا التدفق بحل األزمة في سوريا.

قوية  سوريا  في  املعتدلة  اجلماعات  كانت  »إذا  وقال: 
مبا فيه الكفاية، لن تكون هناك حاجة إلى تدخل دول 

أخرى عسكريا، مبا فيها تركيا.«

تعرضت  إذا  عسكريا  ستضرب  بالده  إن  قال  ولكنه 
للتهديد.

عن  األمريكية  اإلخبارية  إن  إن  سي  شبكة  ونقلت 
والواليات  بالده  إن  قوله  التركية  اخلارجية  وزارة  وكيل 
آمنة«  »منطقة  إنشاء  شروط  على  اتفقتا  املتحدة 

شمال سوريا.

ونُقل عن فريدون سينيرلي أوغلو قوله إن مقاتلني من 
اجليش السوري احلر سوف يسيرون دوريات في املنطقة، 
األمريكية  للقوات  تسمح  سوف  إنها  قال  التي 
والتركية بشن هجمات على مسلحي تنظيم الدولة 

اإلسالمية واألكراد لو دخلوها.

إن  قال  التركي  املسؤول  فإن  إن،  إن  سي  وحسب 
املنطقة  يكون طول  أن  اتفقتا على  وأنقرة  واشنطن 

98 كيلومترا وعرضها 45 كيلومترا

أوغلو، عزم  داوود  أحمد  التركي،  الوزراء  رئيس  أعلن 
احلدودي،  الشريط  على  آمنة  منطقة  إقامة  بالده 
ودول  املتحدة  الواليات  مبساعدة  سوريا،  شمالي 

أخرى.

هذه  إن  سي،  بي  بي  مع  مقابلة  في  أوغلو،  وقال 
املنطقة ستوفر األمن للمدنيني من هجمات قوات 

احلكومة السورية أو تنظيم »الدولة اإلسالمية«.

وتؤوي تركيا أكبر عدد من الالجئني السوريني مقارنة 
األمم  أرقام  حسب  عددهم،  ويصل  أخرى،  دولة  باي 

املتحدة، إلى 1،8 مليون الجئ.

ودعا داوود أوغلو، في حوار شامل مع جيرميي بوين، 
األزمة  حلل  اجلهد  من  املزيد  إلى  الدولي  اجملتمع 
تركيا  تكون  أن  ونفى  أعوام،  أربعة  منذ  املستمرة 
ساعدت تنظيم »الدولة اإلسالمية«، أو أي تنظيم 

متشدد آخر.

التابع  األمن،  في مجلس  الدائمني  األعضاء  وانتقد 
لألمم املتحدة، لعدم توصلهم إلى »قرار قوي« لوقف 

الفظائع في سوريا.

وبخصوص ما إذا كانت تركيا تعمل ما ينبغي ملنع 
تدفق العدد الكبير من املهاجرين عبر بالده إلى أوروبا، 

إعالن حالة الطوارىء يف مدينة فريجسون األمريكية

France 24
ووفقا للبيان فقد مت إعالن حالة الطوارئ نظرا إلى 
أعمال العنف واالضطرابات التي وقعت في ختام 
النهار الذي شهد إحياء ذكرى مقتل الشاب براون 
والتي كان من املمكن أن تلحق أضرارا باألشخاص 

واملمتلكات، 

الدرجة  من  بـ«االعتداء  هاريس  الشاب  ويتهم 
بعمل  و«القيام  شرطة«،  ضابط  على  األولى 
بيان  أو من سيارة«، بحسب  إجرامي مسلح على 
شرطة املقاطعة. وال يزال هاريس في املستشفى 

اإلثنني بعد إصابته بجروح في إطالق النار.

أعلنت مقاطعة سانت لويس حالة الطوارئ إثر 
ليلة من االضطرابات في مدينة فيرجسون على 
ضباط  على  النار  بإطالق  مراهق  اتهام  خلفية 

شرطة.

وفي بيان، أعلن ستيف سينغر، مسؤول مقاطعة 
سانت لويس، أن شرطة املقاطعة ستتولى فورا 
احمليطة  واملناطق  الطوارئ« في فيرغسون  »إدارة 

بها.

تيرون  للشاب  التهم  توجيه  بعد  البيان  وجاء 
في  نار  إطالق  في  بالضلوع  عاما(   18( هاريس 
السلمية  االحتجاجات  من  يوم  بعد  فيرغسون 
إلحياء مرور عام على ذكرى مقتل الشاب األسود 
هذه  في  أبيض  شرطي  برصاص  براون  مايكل 
املدينة الواقعة في والية ميزوري بوسط الواليات 

املتحدة.

DW

BBC
االتفاق«.  على وشك  أننا  »أعتقد  أثينا:  في  الدائنني 
مستقل  صندوق  إنشاء  على  اليونان  ووافقت 
غير  املصارف  ديون  إدارة  وكيفية  للخصخصة، 
وكانت  يونانيني.  مسؤولني  حسب  الناجحة، 
محرر  ويقول  املفاوضات.  في  عالقتني  املسألتان 
الشوؤن االقتصادية في بي بي سي، روبرت بيستون، 
إن املفاوضات الصعبة ستبدأ بخصوص خفض ديون 
في   200 تصل  أن  يتوقع  والتي  الضخمة،  اليونان 
الوطنية  اإليرادات  أو  العام،  الداخلي  الناجت  من  املئة 
الدولي.  النقد  املقبلني، حسب صندوق  العامني  في 
أن  كما  الرفاهية،  تعرف  لن  اليونان  أن  ويضيف 
باالستفادة  مرهون  اليورو  منطقة  في  مستقبلها 

من إلغاء بعض الديون. 

قالت اليونان إنها وافقت على جوهر حزمة املساعدات 
يوكليد  املالية،  وزير  وقال  الدائنون.  قدمها  التي 
ساكالوتوس، في تصريح لوكالة رويترز: إن »مسألتني 

أو ثالث مسائل« ال تزال عالقة مع الدائنني.
اليورو،  منطقة  في  للبقاء  اتفاق  إلى  اليونان  وحتتاج 
مشروع  احلكومة  تعرض  أن  ويتوقع  اإلفالس.  وجتنب 
االتفاق على البرملان خالل هذا األسبوع. وعلى الطرفني 
أن يوقعا االتفاق بحلول 20 أغسطس/ آب، وهو التاريخ 
الذي على اليونان أن تسدد فيه دينا بقيمة 3 مليارات 
دوالر إلى البنك املركزي األوروبي. وليس مبقدور اليونان 
تسديد هذا الدين إذا لم حتصل على حزمة املساعدات 
ساكالوتوس  وقال  فقط.  أعوام  خمسة  في  الثالثة 
عن املفاوضني  مع  ليلي  اجتماع  من  خروجه  لدى 
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“هاربر” يف زيارة مدتها ساعة:
حزب احملافظني ُيدعم األقليات الدينية املضطهدة يف الشرق األوسط

دعم الالجئني مببلغ 9 مليون دوالر و قبول 10000 الجئ إضايف يف حالة فوز احلزب
كندا تستطيع املشاركة عسكرياً ضد داعش جبانب املساعدات اإلنسانية

الدينية  لألقليات  دعم  علي  هاربر”  “ستيفن  وأكد 
أن   ” قال  حيث  األوسط،  الشرق  في  املضطهدة 
الدين،  بسبب  املضطهدين  يدعم  حزباحملافظني 

والذين ال ذنب لهم سوي إميانهم”.

في  احملافظني  حكومة  فوز  حال  هاربر  وتعهد 
 9 بتقدمي  القادم،  أكتوبر  في  الفيدرالية  اإلنتخابات 
لدعم  سنوات  ثالث  مدي  علي  إضافية  دوالر  مليون 
األقليات الدينية، كذلك قبول 10 أالف الجئ إضافي 

من سوريا والعراق في برنامج مدته 4 سنوات
“هاربر”  إعالن  من  واحد  يوم  بعد  اللقاء  هذا  ويأتي 
بالعالم  ملناطق معينة  الكنديني  عزمه حظر سفر 

والتي تُعتبر بؤر إرهابية

وغادر رئيس الوزراء “ستيفن هاربر” الكاتدرائية بعد 
إنتهاء كلمته مباشرة ، والتقي نيافة األنبا اكليمنضس 
تعارف لقاء  في  كيني”  “جيسون  الدفاع،  بوزير 
يعتبر  والذي  باللقاء،  نيوز”  “جود  جريدة  وشاركت 
“ستيفن  الكندي،  الوزراء  لرئيس  الثانية  الزيارة 
هاربر” للكاتدرائية بعد أن افتتحها مع قداسة البابا 

تواضروس الثاني في سبتمبر املاضي
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االنتخابات  تعد  ابراهيم  جرجس   - نيوز  جود 
الرئاسية فى مصر لعام ٢٠١٤ ، هى ثالث انتخابات 
انتخابات  وثاني   ، تاريخها  فى  تعددية  رئاسية 
ملا  ا  وفقً و مت حتديدها   ، يناير   ٢٥ ثورة  بعد  رئاسية 
ا خلارطة  أعلنته اللجنة العليا لالنتخابات ، تنفيذً
السابق  الرئيس  عزل  عقب  أعلنت  التى  الطريق 
طالبت  التى  املظاهرات  بعد   ، مرسى  محمد 
التمكني  ومخطط  اإلخوان  حكم  وإنهاء  برحيله 

من مفاصل الدولة.

تقدم للترشح لالنتخابات كالً من حمدين صباحى 
السيسي  الفتاح  واملشير عبد   ، فبراير ٢٠١٤  في 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربى السابق في مارس ٢٠١٤ 
بعد استقالته من وزارة الدفاع ، كما أعلن مرتضى 
منصور في إبريل ٢٠١٤ خوضه انتخابات الرئاسة 
، إال أنه أعلن انسحابه من السباق الرئاسى قبل 
الناشط احلقوقى خالد على  أعلن  ، فيما  يبدأ  أن 
مبدأ  لرفضه  الرئاسية  لالنتخابات  خوضه  عدم 
بعد   ، لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرارات  حتصني 

إعالن الفريق سامى عنان انسحابه بأيام.

الترشيح  طلبات  لتلقى  احملددة  الفترة  وبانتهاء 
فى ٢٠ إبريل، أعلنت جلنة االنتخابات الرئاسية فى 
مؤمتر صحفى أن وزير الدفاع املستقيل عبدالفتاح 
االشتراكى   الشعبى  التيار  ورئيس  السيسى 
من جمع  متكنا  من  هما فقط   ، حمدين صباحى 
أُغلق  ، و  التوكيالت الالزمة خلوض سباق الرئاسة 

باب الترشح لينحصر الترشيح فيهما فقط.

خملالفته  السيسي  ترشح  ضد  طعن  وقدم 
اخلارجية  بوزارة  ا  موظفً تقدم  حيث  الدستور: 
برفع دعوى قضائية يطلب فيها رفض قبول أوراق 
املرشح العسكري السابق عبد الفتاح السيسي 
رئيس  ملنصب  الترشح  من  بالدعوى-  ورد  -كما 
اجلمهورية خملالفة ذلك للدستور املصري عام ٢٠١٤، 
مدنيًا  رجالً  يكون  أن  وهو  أساسيًا  ا  شرطً لفقده 
بتوضيح  طالب  كما  مدنية،  بدلة  صاحب  وليس 
من هو الرئيس املدنى؟ وهل تنطبق الشروط علي 
صاحب اخللفية العسكري للتقدم ملنصب رئيس 
اجلمهورية من عدمه؟ وقد وصف ذلك بأنه «احليلة 

العسكرية لالستيالء على احلكم مرة أخري».

الشهر  فتح  صباحى  حمدين  ضد  طعن  وقدم 
طالب  حيث  والرشوة:  اجلمعة  يوم  العقاري 
واقعة  فى  بالتحقيق  منصور  املستشارمرتضى 
لعمل  اجلمعة،  يوم  العقارى  الشهر  فتح مكاتب 
بالقيام  اتهمه  لـ حمدين صباحى، كما  توكيالت 

بدفع ٢٥٠ جنيها كرشوة عن كل توكيل..

العليا  اللجنة  أعلنت  املاضي  مارس   ٣٠ وفي 
الترشح  باب  فتح  موعد  عن  الرئاسية،  لالنتخابات 
االنتخابات  ستبدء  مايو   ١٥ ,ويوم  لالنتخابات، 

الرئاسية للمصريني باخلارج.

ا  وأثير حول االنتخابات الرئاسية املصرية ، جدالً واسعً
فى مصر والعالم بأثره ،، حيث فردت وسائل اإلعالم 
، وعلى  الرئاسى  للمارثون  العاملية مساحات كبيرة 

املستوى الداخلى أصبحت اخلطب اجللل.

ابو  خالد  قال  االنتخابات  فى  املشاركة  أهمية  وعن 
بكر احملامي و الناشط احلقوقي في تصريحات خاصة 
ل «جود نيوز» إنه بات جليًا االختالف الذى طرأ على 
 ، السابقة  سنوات  الثالث  خالل  املصرى  الشعب 
وأصبح متغيرًا أصيالً فى العملية السياسية وفى 
املشاركة  أن  ا  ،مضيفً بأكمله  السياسى  املشهد 
رئيسه  ويختار  مستقبله  يصنع  الشعب  أن  تعنى 

ا إلرادته .  ويختار مجلسه التشريعي وفقً

وأضاف ابو بكر ان املصريني أدركوا أهمية املشاركة 
تواجه  التى  والتهديدات  اخملاطر  لتعدد  الشعبية 
ا أن األخطار التي تهدد أمن مصر  الوطن وأمنه ، متابعً
اجلنوب  فمن  اجلهات  جميع  من  بنا  حتيط  القومي 
الشرقي  الشمال  من  النيل،  نهر  مياه  تهديد  جند 
توجد أخطار األنفاق وتهريب األسلحة واإلرهابيني ، 
وما  ليبيا  شرق  فى  املنتشرة  الفوضى  الغرب  من  و 
 ، ترتب عليها من تهريب ألسلحة حديثة ومتطورة 
فضالً عن حتد مهم وأساسي يواجه مصر وهو حتدى 
التنمية وبناء مؤسسات الدولة احلديثة وفرض هيبة 

الدولة وهيبة القانون.

عيسي  صالح  الصحفي  الكاتب  شدد  جانبه  ومن 
أن  على  للصحافة  األعلى  للمجلس  العام  األمني 
لن  بنا  حتيط  التى  واملتشابكة  املتعددة  التحديات 
يستطيع الرئيس القادم وحده مجابهتها والتعامل 
بني  اجلهود  تضافر  يحتاج  األمر  أن  ا  موضحً  ، معها 
لهذه  والفعالة  الناجحة  اجملابهة  لتحقيق  اجلميع 
الكبير  وزنه  الشعبى  للدور  أنه  ا  مضيفً التحديات، 

فى مجابهة هذه اخملاطر .

الطموحات املطلوبة من شعب يصنع مستقبله 
واستطاع القيام بثورتني في أقل من ثالثة أعوام.

وأكد عبد اجمليد أن الدميقراطية منذ عهد اإلغريق 
نظم  من  النظام  ذلك  هي  الراهنة  اآلونة  وحتى 
مبقتضى  الكم  عنصر  على  يعتمد  الذي  احلكم 
كونها حكم الشعب أو حكم األغلبية، مبعنى أن 
املرشح الذي يختاره األغلبية من الناخبني هو الذي 
أغلبية  تفضيالت  إليه  تتجه  الذي  واحلزب  يفوز 
أن  اخلطورة  ا  ،متابعً ا  الناخبني يصبح حزبا حاكمً
هنا أنه مع انخفاض نسبة املشاركة نتيجة اجتاه 
نسبة كبيرة من الشعب إلى عدم املشاركة وهي 
التي يطلق عليها األغلبية الصامتة يحدث حتول 
جوهري في مفهوم الدميقراطية من كونها حكم 

األغلبية لكي تصبح حكم األقلية النشطة .

وأضاف عيسي  أن الشعب هو هدف عملية التنمية 
تتم  ومبشاركته  خالله  من  الذى  وهو  أداتها  وهو 
واألمنية  االقتصادية  التحديات  كافة  مواجهة 
هى  نقطة  وأهم  واخلارجية  والداخلية  والسياسية 
هذه  أن  ة  خاصً  ، االنتخابات  في  الشعب  مشاركة 
الرئيس  على  الشرعية  من  ا  مزيدً تضفي  املشاركة 

القادم وعلى النظام السياسى ككل.

من جانبه حذر وحيد عبد اجمليد، مدير مكتب األهرام 
السابق، من  الشعب  االستراتيجى، وعضو مجلس 
أن  ا  مضيفً  ، االنتخابات  فى  املشاركة  عدم  خطورة 
سيترتب  االنتخابات  فى  املشاركة  درجة  انخفاض 
فيها،  املرغوب  غير  والنتائج  اآلثار  من  عدد  عليها 
على  االستفتاء  في  املشاركة  نسبة  أن  ا  مضيفً
ارتفاع  وبرغم   ،  ٪٤٠ جتاوزت   ٢٠١٤ في  الدستور 
من أقل  تعتبر  إنها  إال   ، كان  مبا  مقارنة  النسبة 

أحتفل املصريني مبونتريال بأفتتاح مشروع 
بتنظيم  وذلك  اجلديدة،  السويس  قناة 
احتفالية أمام مقر القنصلية العامة في 
أغسطس  من  السادس  مساء  مونتريال 
األعالم  بتوزيع  القنصلية  وقامت  احلالي، 

عليهم.

القنصل  إستقبلت  األخر  اجلانب  وعلي 
سالمة«،  »أمل  مبونتريال،  املصري  العام 
الكنيسة  من  وفداً  القنصلية،  مبقر 
اكليمنضس  األنبا  يتقدمه  القبطية، 
للتهنئة  لكندا،  لشرق  العام  األسقف 
والتعبير  اجلديدة،  السويس  قناة  بافتتاح 
عن مشاعر الفرحة التي يشعر بها أبناء 

اجلالية املصرية في كندا بهذه املناسبة

املصريني يف مونرتيال حيتفلون بإفتتاح »قناة 
السويس اجلديدة« أمام القنصلية املصرية

يتقدم  اكليمنضس  األنبا 
القبطية  الكنيسة  وفد 
للتهنئة بأفتتاح املشروع

وزعيم  الكندي،  الوزراء  رئيس  قام  نيوز:  جود 
كاتدرائية  بزيارة  هاربر”،  “ستيفن  احملافظني  حزب 
القديس مرقس القبطية مبدينة ماركهام، شمال 
في  الكاتدرائية  مقر  إلي  “هاربر”  ووصل  تورنتو، 
ودعوات  أمنية  إجراءات  وسط  صباحاً  العاشرة 
األنبا  نيافة  إستقباله  في  وكان  كالعادة،  خاصة 
بشرق  القبطية  الكنيسة  أسقف  إكليمنضس، 
كندا ، والقمص “يوحنا رمزي” ، والقمص “أجنيلوس 
والقمص   ، عطاهلل”  “بيشوي  والقمص   ، سعد” 
“أمونيوس جرجس” ، وعدد من األباء الكهنة األقباط 
، كذلك نيافة املطران، “بشار متي” رئيس أساقفة 
إيبارشية أربيل الكلدانية. كذلك إستقبلته عائلة 
العائلة  ورفعت  داعش  إرهاب  من  الجئة  عراقية 
لهاربر عبارة “شكراً”. وبعد الترحيب باحلضور، حذر 
“هاربر” تنظيم داعش اإلرهابي بالقول “أن علي داعش 
أن تتوقف”، وقال أن حكومة احملافظني هي الوحيدة 
اإلرهابية،  التنظيمات  تلك  إيقاف  علي  القادرة 

من  املاليني  يخلق  داعش  تفعله  ما  أن  علي  وأكد 
أن  علي  “هاربر”  وأكد  شهرياً،  والضحايا  الالجئني 
خيار  أمامهم  يكن  لم  وحلفائهم  وكندا  اوباما 
أمام  داعش  علي  احلرب  في  معاً  املشاركة  سوي 
تلك املذابح اجلماعية التي حتدث. وأشار “هاربر” في 
والدميقراطي  الليبرالي  حزبي  زعيمي  إلي  خطابه 
اجلديد، حيث قال “ولكن ترودو و موكلير ال يريدون 
واإلكتفاء  العسكرية  العمليات  في  املشاركة 
ذلك  هاربر  واصفاً  فقط”،  اإلنسانية  باملساعدات 
بأنه مثل إسقاط املساعات علي املوتي. مضيفاً أن 
كندا تستطيع القيام بكالً من التدخل العسكري 

وإرسال املساعدات اإلنسانية.

تصوير: أميل حبيب

عائلة عراقية هاربة من 
جحيم داعش ترفع هلاربر 

الفتة »شكرًا«
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قالت املتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن 
املهاجرين غير الشرعيني يهددون موظفي واألطقم 
العاملة على احلدود للوصول الى اململكة املتحدة، 
نظر  وجهة  يشارك  الوزراء  رئيس  أن  إلى  مشيرة 
وزير اخلارجية فيليب هاموند نفسها حول التهديد 
الذي ميثله املهاجرون على مستويات املعيشة في 

أوروبا.

أيدت املتحدثة الرسمية باسم رئيس الوزراء اليوم 
على  أوروبا  قدرة  عدم  عن  هاموند  فيليب  حتذير 

استيعاب املاليني من السكان اجلدد من إفريقيا.

ديفيد  ورد  احلالية  األزمة  وقالت في تعليقها على 
وزير  يعرضها  التي  النظر  وجهة  »إن  كاميرون 
اخلارجية، التي يشترك معه فيها رئيس الوزراء هو 
الى وجود 150  األرقام  حجم هذه املشكلة. تشير 

ألف مهاجر يسعون لدخول االحتاد األوروبي”.

كان وزير اخلارجية البريطاني صرح بأن ضمان إعادة 
في  األزمة  حل  أساس  هو  بالدهم  الى  املهاجرين 
على  األشخاص  مئات  يتجمع  كاليه، حيث  ميناء 

أمل متكنهم من عبور القناة الى بريطانيا.

املتمثل في مئات اآلالف  التحدي  وأضافت، »هناك 
من املهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى االحتاد 
األوروبي، ورئيس الوزراء حتدث من قبل عن الضغط 
الذي يضعه هؤالء على اجملتمعات من حيث اخلدمات 
العامة. ولكن ينبغي أن يكون التركيز على التدابير 

التي ميكن أن نتخذها. التدابير العملية«.

وتابعت »يركز رئيس الوزراء على اخلطوات العملية 
التي ينبغي اتخاذها. إنها حقيقة أن هناك عشرات، 
إن لم يكن أكثر، من املهاجرين حول مدخل النفق 
في كوكي كل ليلة يسعون لتهديد الناس هناك 
واختراق األسوار لدينا والدخول إلى اململكة املتحدة 

بشكل غير قانوني«. 

نيابة أكتوبر جتدد حبس قبطي قام بتوزيع “كتب 
مسيحية” 15 يوم وتوجه له تهمة ازدراء األديان

في  األديان  بإذدراء  األقباط  إتهام  أخري  مرة  عادت 
الظهور بشكل متكرر، فقد قرر قاضى املعارضات 
اجليزة حبس  أكتوبر مبحافظة  من  السادس  بنيابة 
حمل  بتمهة  املتهم  اسحق”  “مدحت  القبطي 
عدد من الكتاب املقدس وتوزيعه أمام إحدى املراكز 
التحقيق  ذمة  على  يوما   15 أكتوبر   6 ب  التجارية 
وتوجيه اتهام له بازدراء األديان ، وقرر دفاع القبطي 
املوجه  االتهام  ورفض  احلكم  على  االستئناف 

للشاب لعدم توفر األدلة لإلساءة للدين.

وقال محام الشاب املتهم إن النيابة رفضت املعارضة بشان حبسه أربعة أيام وقررت جتديد احلبس 15 يوما 
على ذمة التحقيق ولكن املفاجأة كان في االتهام اجلديد للنيابة بتوجيه تهمة ازدراء األديان للشاب وهذا 
أمر آثار اجلميع لعدم توافر أركان اجلرمية لالزدراء والتي تقر بضرورة اإلساءة للدين سواء بالقول أو بالفعل 
وهذا غير متوافر لدى الشاب ولم يضمه محضر الشرطة بشأن الشخص املسلم الذي قام بإلقاء القبض 
عليه واقر في احملضر إن القبطي كان يوزع كتب مقدسه ” إجنيل ” أمام املول التجاري ولم يضم احملضر وجود 

إساءة للدين االسالمى .

 وأضاف إن تطور الوضع بتوجيه اتهام جديد هدفه خلق وإيجاد تهمة يعاقب عليها القانون نظرا الن توزيع 
الكتب املقدسة ال يعتبر اتهام وال يوجد بالقانون تهمة تخص التبشير ولذا حتول األمر إلى ازدراء األديان وهى 

عبارة مطاطة أسقطت أبرياء وضحايا كثيرين .

رئاسة الوزراء الربيطانية: 
املهاجرون يهددون أطقم 

احلدود لدخول البالد

بروجردي: طهران مازالت ال 
تثق يف أمريكا األكراد: أردوغان املسئول األول يف فشل مفاوضات السالم

اخلارجية  والسياسة  القومي  األمن  جلنة  رئيس  قال 
مبجلس الشورى اإليراني عالء الدين بروجردي إن النزعة 
االستكبارية األمريكية هي السبب في عدم ثقة إيران 

بها إلى اآلن.

املتحدة  بالواليات  تثق  ال  إيران  أن  بروجردي على  وأكد 
الداعمة  وسياساتها  االستكبارية  نزعتها  بسبب 

إلسرائيل وقتل الشعب الفلسطيني املظلوم.

عدم  تسودها  التي  األجواء  هذه  مثل  »في  وأضاف 
اآلخر  اجلانب  قبل  من  لالتفاق  خرق  أي  فإن  الثقة، 

سيؤدي إلى إجراء مماثل من قبل إيران.

وأشار البرملاني اإليراني إلى دراسة حصيلة املفاوضات 
النووية بني إيران ومجموعة )5+1( بشكل جدي ودقيق 
يكون  أن  يجب  باالتفاق  االلتزام  أن  وإلى  اجمللس  في 
بتعهداته  الغربي  اجلانب  يلتزم  لم  »إن  وقال  متبادال، 

فإن إيران أيضا لن تكون ملزمة بأي تعهد«.

وبخصوص مراجعة االتفاق النووي في الوالت املتحدة 
اإلدارة  أن  »لنفترض  بروجردي  قال  احلظر،  وإلغاء 
بادر  الكوجنرس  وأن  احلظر  بإلغاء  قامت  األمريكية 
لالتفاق  وفقا  األمريكية  اإلدارة  فإن  احلظر،  وقف  إلى 
تعهدت بتطبيقه، وهو ينص في جانب منه أيضا على 
ضرورة وقف الكوجنرس لقرارات احلظر ضد إيران وفي 
فإن طهران ستحتفظ بحقها في  االتفاق  حال خرق 

الرد بشكل مماثل.

النووي،  االتفاق  للمجلس بشأن  العامة  الرؤية  وحول 
وإصدار ستة  عاما   12 استغرق  »بعد حتد طويل  قال 
قرارات ضد إيران، متكنا في النهاية من فرض منطقنا 
أن  نرى  واليوم  املتكافئة  غير  املواجهة  هذه  في 

مجموعة )5+1( تعترف بحقنا في التخصيب.

وتابع قائال إنه من اآلن فصاعدا سيكون من حق إيران 
التخصيب بشكل رسمي كما هو حال بعض الدول 
التي متتلك التقنية النووية السلمية، وقال »من غير 
املسبوق أن تصدر األمم املتحدة ستة قرارات ضد بلد ما 
ومن ثم تقوم بإلغاء جميعها دون أن تطبق أي واحدة منها.

 وأشار بروجردي إلى أن احلظر السياسي سقط بزيارة 
عدد من الوفود األوروبية لطهران وتقدمي طلبات لزيارات 
منافسة  بدأت  أيضا  االقتصادي  القطاع  وفي  مماثلة، 

لدخول األسواق اإليرانية. 

إن  الكردي،  الدميقراطي  الشعوب  حزب  وفد  قال 
ومسئولي  أردوغان  طيب  رجب  التركي،  الرئيس 
فشل  عن  املسئولون  هم  والتنمية  العدالة  حزب 

مفاوضات السالم.

وأبرزت وكالة أنباء جيهان اإلخبارية التركية ما قاله 
أردوغان كان يسعي من وراء تلك  احلزب الكردي، بأن 

املفاوضات إلى حتقيق أهدافه السياسية وتوسعة
 نشاط حزب العدالة والتنمية قبيل االنتخابات البرملانية.

بارفني  البرملان،  في  الدميقراطية  الشعوب  نواب حزب  رئيس مجموعة  وكيلى  من  املكون  »الوفد«  وأوضح 
بولدان وإدريس بالوكان، إضافة إلى نائب احلزب عن مدينة أنقرة سّري ثرية أوندار، أن أردوغان بدأ في إشعال 
حرب جديدة شبيهة بالتي شهدتها البالد خالل عام 2012، بعد أن أدرك أنه من املستحيل االنفراد باحلكم 

والوصول إلى النظام الرئاسي من الناحية السياسية. 

»نعمت شفيق« تتصدر املرشحني لتولي رئاسة »مراقبة 
السلوكيات املالية« بربيطانيا

الدكتورة  أن  البريطانية  تاميز«  »ذي  صحيفة  ذكرت 
املصرية نعمت شفيق تتصدر قائمة الشخصيات 
مراقبة  هيئة  رئيس  منصب  لتولى  املرشحة 
بالرئيس  اإلطاحة  بعد  وذلك  املالية،  السلوكيات 

التنفيذي للهيئة مارتن ويتلي الشهر املاضي.

منصب  حاليا  شفيق  نعمت  الدكتورة  وتتولى 
اخلدمات  عن  واملسئولة  إجنلترا  بنك  محافظ  نائب 
املصرفية، وقادت اجلهود الرامية إلى إصالح النظام 

املالي في أعقاب فضائح تزوير العمالت األجنبية التي شوهت سمعة لندن كمركز جتاري عاملي.
وكانت امللكة إليزابيث قد كرمت الدكتورة »نعمت شفيق« في شهر يونيو املاضي، حيث منحتها وسام 
السيدة القائد، وهي رتبة فائقة االمتياز متنحها اإلمبراطورية البريطانية نظير خدماتها في اإلدارة العامة 

واالقتصاد العاملي.

سيارات إسعاف تنقل جرحى 
»داعش« لرتكيا وتعود مبنضمني جدد

بتركيا  املعارض  اجلمهوري  الشعب  حلزب  تقرير  أفاد 
بشكل  تستخدم  التركية  اإلسعاف  سيارات  بأن 
منتظم في محافظة »آديامان« بجنوب شرقي تركيا 
اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  عناصر  من  املصابني  لنقل 
لنقل  أخرى  مرة  والعودة  تركيا  داخل  إلى  سوريا  من 

منضمني جدد عبر احلدود إلى سوريا.
وذكرت صحيفة »تودايز زمان« التركية أنه وفقا للتقرير، 
من  عدد  أكبر  ثانى  على  احلاصل  احلزب  أصدره  الذى 
املقاعد فى االنتخابات البرملانية األخيرة، فإن وفدا من 
»آديامان«  إلى مدينة  بزيارة  قاموا  الذين  احلزب  أعضاء 
مؤخرا اكتشفوا أن العديد من السكان احملليني الذين 
عن  سوريا  إلى  يعبرون  »داعش«  قبل  من  جتنيدهم  مت 
فيما  صغيرة،  مببالغ  احلدود  حرس  قوات  رشوة  طريق 
تغض الشرطة ورئاسة الوزراء وجهاز اخملابرات الطرف 
عن تقارير حول أنشطة غير مشروعة على طول احلدود 

املشتركة لتركيا مع سوريا.
وأشار التقرير إلى أن بعض املقاهي، إضافة إلى عدد من 
املساجد، في املدينة تستخدم كنقاط اتصال لداعش، 
الذين  »داعش«  مسلحي  من  العديد  أن  موضحا 
أليديولوجية  بالترويج  لهم  يسمح  سوريا  من  يأتون 
جماعتهم، وحتديدا في مسجدي »مارا شيالر« و«فاحت«، 
فيما يغض أئمة هذين املسجدين الطرف عن األنشطة 

غير القانونية التي متارسها عناصر »داعش«.
املنطقة  فى  املساجد  أئمة  أحد  فإن  التقرير  وحسب 
جتنيد  على  القائمني  »هؤالء  األمر  هذا  مبررا  قال 
الشباب لتنظيم داعش قد جاءوا من اخلارج، واحلكومة 
سريعا،  وسيغادرون  بذلك،  لهم  سمحت  التركية 

حسب تعبيره

احلر يقتل املصريني .. وخيلف مئات املصابني
ارتفع عدد حاالت والوفاة واإلصابات بضربات الشمس، علي مدي األيام املاضية وحتي مثول جريدة »جود نيوز« للطبع، بسبب االرتفاع الشديد لدرجات احلرارة 
مبختلف أنحاء مصر، إلى قرابة 60 حالة وفاة بينهم 10 من نزالء مستشفى األمراض العقلية، وتخطت أعداد اإلصابات باإلجهاد احلرارى الـ 130 إصابة نتيجة 
ضربة الشمس. وخرجت حاالت من املستشفيات لتحسن حالتهم والباقى حتت العالج واملالحظة. وحذرت وزارة الصحة املصرية املواطنني من التعرض حلرارة 
الشمس وطالبت وزارة الصحة املواطنني، خاصة املسنني واألطفال، باتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة فى ضوء االرتفاع املسجل فى درجات احلرارة كاإلكثار من 
شرب املياه متوسطة البرودة وجتنب التعّرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، وتفادى اخلروج فى أوقات الذروة، وفى حال ضرورة اخلروج يجب احلرص على املشى 
فى الظّل وارتداء قّبعة على الرأس. وشددت وزارة الصحة، على ضرورة شرب املاء والعصائر الطبيعية وتفادى املشروبات املنّبهة أو املشروبات التى حتتوى على 
السكرّيات، وضرورة تناول الوجبات بصفة عادية، حفاًظا على األمالح املعدنية باجلسم، أما بالنسبة للمسّنني يجب احلرص على البقاء باملنزل فى الغرف األكثر 
برودة مع إغالق الستائر نهارًا وفتح النوافذ ليالً. كما أوصت بضرورة التوجه للطبيب عند الشعور بأى أعراض غير طبيعية كالتقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع حرارة 

اجلسم واجلفاف خاصة لدى األطفال واملسنني، واإلقالل من تناول املشروبات الساخنة.

العالنك معنا اتصل بـ:
647.447.0455
gnjournal@gmail.com 
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اصحاب  الن  احملتاجني.  بإقراض  واخلاص  عنه  املنهى 
املصارف واملشاريع االستثمارية بل والعاملني فيها 
بطونهم  تتلوى  ولم  واملعوزين،  الفقراء  من  ليسوا 
الناس حظا  ولم يتضوروا جوعاً، بل هم من اكثر 
البنوك  في  اموالهم  يحفظون  ومن  اجملتمع.  في 
التصرف  في  احرار  الفوائد هم  تقاضي  ويرفضون 
في ما لهم؛ ولكن ما يتنازلون عنه من فوائد امنا 
لصالح  تذهب  ورمبا  املصارف؛  خزانة  الى  تذهب 
املوظفني القادرين في شكل حوافز ومكافات. ومن 
االفضل الصحابها لو انهم تقاضوها وانفقوها في 
الربا واالستثمار  اما فتوى اخللط بني  اعمال اخلير. 
من  املستوردة  الوهابية  الفتاوى  من  واحدة  فهي 
ال  التي  اجلماعة  تلك  متول  التي  اجلوار  دول  احدى 
املسيحيني  وحتقير  اخملالفني  تكفير  عن  تتوانى 
كفار.  باعتبارهم  واخرى  زميني  باعتبارهم  تارة 
واخر  باعيادهم  تهنئتهم  جواز  بعدم  يفتي  فهذا 
بهدر  يفتهي  وثالث  اجلزية  بدفع  بالزامهم  يفتى 
ان  يجب  ال  املسلم  الزوج  بأن  يفتي  ورابع  دمائهم 
يقر السالم لزوجته املسيحية! وقد تناسوا  - ولن 
 - مصر  اقباط  خيرات  قوافل  ان   - التاريخ  ينسى 
وعلى حد قول عمرو بن العاص الذي اورده ابن عبد 
أولها في احلجاز واخرها  - كان  تاريخه  احلكم في 
في الفسطاط لكي تطعم سكان البادية الذين ال 
يزالوا يتحفوننا بفتاوى التحقير واالزالل خللق اهلل 

الذي يدعون عبادته.
ممن  واحد  علينا  اطل  ببعيدة  ليست  فترة  ومنذ   
االجالء  بالفضالء  واخرى  بالعلماء  تارة  يلقبون 
ضرورة  الى  ومريديه  اتباعه  فيها  يدعوا  بفتوى 
النفس  غرائز  ضد  االنسان  جهاد  ليس  اجلهاد، 
وشهواتها بالتسلح بالتقوى والفضيلة، الذي دعا 
اليه بولس الرسول من قبل، والذي يعرفه كل قارئ 
لالجنيل؛ ال، ليس هذا؛ بل دعا الى جهاد اخر يقوم 
اموالهم  على  واالستالء  االخرين  بالد  غزو  على 
وسبي نساءهم واوالدهم واالجتار بهم. هذا ما قاله 
بَُثت خطبته  ادنى حرج. وقد  فضيلته بفخر ودون 
اطرح  وهنا  الفضائيات.  عبر  املأل  على  العصماء 
سؤاال غاية في االهمية: كيف يحرم هؤالء الفوائد 
الناس  ارض  غزو  ويستحلون  جانب،  من  البنكية 
وهل  اخر؟!  جانب  من  وعرضهم  مالهم  وسلب 
يقبل احد ُفضالئهم ان دولة ما ممن اتاهن اهلل القوة 
والعتاد النووي ان تطبق امنية فضيلته لصاحلها؟! 
ان الضمير االنساني الذي يتحلى به هؤالء الكفار 
العقول  تلك  ضمائر  من  يقاس  ال  مبا  اسمى  لهو 
باجلهل.  وتلتحف  بالكراهية  تأتذر  التي  الظالمية 
فعندما يكون الضمير معتال والعقل معطوبا فال 
تسمع غير ما سمعت مما يثير العجب من اراء رمبا 
ماليني  خمسة  قبل  عاشوا  لقوم  مناسبة  كانت 

سنة على كوكب غير كوكبنا. 

حمار.. عالقات...بال  او  معارف  جاة...بال  مال...بال  بال 
اعتبر ان احلياة ال تستحق احلياة فما قيمة احلياة بدون 
االنتحار  كان  معني..لذلك  ال  و  لها  قيمة  ال  هؤالء؟ 
داخلة  شيئا  املستحمر..كان  للباشا  نهائيا  قرارا 
يدفعه للحياة وان احلياة ميكن ان يعيشها االنسان 
بدون هذة النظرية احلمورية...لكن صوت املوت عندة 
اقوي من الرغبة ف احلياة .....وكان حبل االنتحار هو 

احلل...انتحر الباشا.

من  تفوح  العفن  رائحة  اجليران  اشتم  و  ايام  مرت 
وصل  عندما  الذي  البوليس  ..طلبوا  الباشا  حديقة 
علية  املكتوب  القبر  املنزل  حديقة  في  وجد  البيت 
»هنا يرقد اعز االصدقاء« اعتقد البوليس ان بالقبر 
بانها  فؤجئ  بالنبش  مقتول...امر  لشخص  جثة 
املنزل  داخل  رحلتة  البوليس  يكمل  حلمار...لم  جثة 
طمئن  وهنا  الرائحة  سبب  وجد  انة  تؤهم  النة 
اجليران:«اطمئنوا ال يوجد شي يستحق القلق فسبب 
امليت«!هنا  احلمار  ذلك  هو  البيت  هذ  في  العفن 
تهكم احلاضرين:«اذن يا افندم االمر ال يحتاج جنازة 

حلمار«.

وسط فرحة املصريني والعالم بافتتاح قناة السويس 
عهد  في  املصري  للشعب  االول  االجناز  وهو  اجلديدة، 
سوف  والذي  السيسي  الفتاح  عبد  احملبوب  رئيسه 
ثقة  وانطالقا من  ذهب،  مبداد من  التاريخ  له  يسطره 
الشعب في رئيسه، تلك الثقة التي دفعت الناس دفعا 
الكبير  القومي  املشروع  ذلك  متويل  في  االسهام  الى 
قبل البدئ فيه، وسط تلك الفرحة تخرج الينا فتوى 
ُل مفتيها املساهمني  من حزب » خالف تعرف » يَُحمِّ
ببعض  دفعوا  النهم  باملرابني  اياهم  واصفا  عتيا  ذنبا 
فائدة  القناة مقابل  لتمويل مشروع  ما لهم  او بكل 
تلك  يوجهوا  ان  بهم  حريا  كان  انه  ويقول  ربحية. 
ما  وعلى  واحملتاجني.  الفقراء  مساعدة  الى  االموال 
يبدوا في هذا التصريح من حسن ظاهر، فمن يسمع 
يسمع  ال  ومن  ويستنكر؟!  يكبر  وال  مريديه  من  ذلك 
ويتحسر؟  مشاعره  تتدغدغ  وال  البسطاء  من  ذلك 
الترهات،  بتلك  العقالء  ينخدع  ان  هيهات  ولكن 
لكنهم يدركون ان هذا التصريح امنا يحمل في باطنه 
مكرا ودهاءا يبغي من ورائهما ان يعكر صفو االجواء 
ويشوش اصداء هذا االجناز العمالق ليقلل من اهميته. 
وكما يقول املثل العامي » مالقاش في الورد عيب قاله 

يا احمر اخلدين ». 
فالى جانب ما سوف يخلقه هذا املشروع اجلديد من 
فرص عمل للماليني العاطلة، فانه سوف يدر للدولة 
املعيشة   مستوى  رفع  في  يساهم  مما  كبيرا  عائدا 
لالمة باسرها، وفي مقدمتها اصحاب الدخول احملدودة، 
الدخول  البائدة من اصحاب  العهود  في  والتي كانت 
املعدومة. وليست هذه هي الفتوى االولى - ولن تكون 
االخيرة- التى حتمل في طياتها ضغينة وحقدا ينمان 
حالك  واد  في  يسيرون  امنا  وجماعته  مفتيها  ان  عن 
التنمية  في  الراغب  الشعب  وبقية  مسدود؛  وطريق 
واد  املتحضر، يسير في  العالم  والتقدم مثل شعوب 

اخر يضيئه نور العقل.   
    ووصفه للمساهمني في املشروع باملرابني امنا ينم عن 
سطحية  في التفكير وجهل في تقدير املعايير، الن 
الربا شئ واالستثمار شئ اخر. وهنا البد وان الفت نظر 
القارئ الكرمي الى ان التشريع اخلاص بالربا - كغيره من 
دونه  توراتي  - هو في االصل تشريع  تشريعات كثيرة 
موسى النبي قبل نحو خمسة وثالثني قرنا من الزمان. 
املسيحيون  به  عمل  كما  قبل،  من  اليهود  به  وعمل 
من بعد، وقبل ظهور االسالم بعدة قرون. وقد جاء فيه 
امر الوحي » فضتك ال تعطه بالربا وطعامك ال تعط 
باملرابحة )ال 25 : 37(. وقوله ايضا » ان اقرضت فضة 
ال  كاملرابي  له  تكن  فال  عندك  الذي  الفقير  لشعبي 
تضعوا عليه ربا » )خر22 : 25(. وامتد النهي عن الربا 
 ،10  :  5 )نح  االحقني  االنبياء  الى كتب  املرابني  ومقت 
مز 15:  5، ام 28: 8، حز 18 : 13 ، 22 : 12(، فهو تشريع 
وفقاً  به  وعملوا  واملسيحيني  اليهود  على  ُفرض  قدمي 

للفهم القومي للدين.  
ان  هو  هنا  عنه  واملنهى  احلقيقي  مبفهومه  فالربا 
او  ماال  ر،  ُمَعسَّ اخر  شخصا  ُميَّسر  ما  احُد  يُقرض 
طعاما مقابل زيادة في القرض. الن في ذلك استغالل 
املصارف  في  االموال  ايداع  اما  احلال.  ملتعسر  سيئ 
مقابل  االستثمارية  املشروعات  فس  واملساهمة 
فائدة ربحية فال عالقة له من قريب او من بعيد بالربا 

احلمار... ذلك  سوي  الفقير  الباشا  هذا  ميلك  لم 
ومالة  جتارتة  كل  وخسر  الرجل  افلس  فقد 
بالسؤال  يقومون  اصدقاء  اي  لة  يصبح  ولم 
احلجر  منة  ضاع  قبل..فقد  من  كان  كما  علية 
يجذب  كان  الذي  املال  هو  الذي  املغناطيسي 
وحيدا  الرجل  انتباة.عاش  محور  يجعلة  و  الكل 
حديقة  حظيزة  في  يعيش  كان  الذي  حمارة  مع 
يحمل  عندما  مساءا  يوم  كل  اللقاء  املنزل..وكان 
للحمار. بها  وينزل  املعتبرة  الفول  وجبة  الرجل 

وينتهز الرجل فترة اخللوة احلمورية ويحكي حلمارة 
هموم الدنيا وما وصل الية حال العباد..وجد الباشا 
في احلمار صدرا حنينا استمر هذا اللقاء لسنوات.
كل ما يؤنس حياة الباشا هذا احلمار الطيب واسع 
احدي  في  >انة  القدر  الرفس.ولسوء  قليل  الصدر 
دون  االرض  علي  ملقيا  حمارة  الباشا  وجد  االيام 
من  الكيل  بة  طفح  احلمار  ان  السبب  حركة.هل 
احلمار  دم  ضغط  فارتفع  الكئيب  الباشا  حديث 

فمات.ال احد يعلم االجابة...سوي ان احلمار مات!

بكي الباشا علي صديقة املفضل..والنة باشا ابن 
باشا ويحفظ العشرة جيدا فقد قرر ان يبني قبرا 
في حديقة منزلة للحمار و كتب علية«هنا يرقد 

اعز االصدقاء«.

سئم الرجل كثيرا بعدما فقد كل شي اصبحت احلياة

هكذا يفكر من ال يفكر
ميالد حليم 

مونرتيال

جنازة محار

الفصل األول- املشهد الثانى

الراوى:  )يشير إلى القلعة ( هذه قلعة عالية على نهر دجلة اعتاد اخلليفة أن يقيم فيها احتفاالته الرسمية، 
وأن يزورها  من وقت الى آخر لقضاء بعض األمسيات مع ندمائه وجواريه املفضالت. وقد وضع حنني فى 
هذا السجن حتى اليكون بعيدا عن حرمي اخلليفة ، الالئى قد يحتجن الى مشورته فى عالج أمراضهن بل 
وحتى من الوعكات اخلفيفة التى تصيبهن. وكان بينهن جارية جميلة وذكية وعلى درجة عالية من الثقافة 
بدسائس  معرفتها  عن  فضال  الشعر  ابيات  أجمل  وحتفظ  التاريخ،  من  كثيرا  تعرف  املرهف،  واإلحساس 

القصوروأحوال احلكام . 
    وقد وكل إليها اخلليفة أمر حنني لكى تراقبه وتزوره من وقت الى آخر لتسأله عما يحتاج اليه وأن حتاول 
الدخول الى عامله اخلاص عن طريق احلديث فى األدب والشعر والفلسفة، وكذلك  عن أيام طفولته وصباه، 
وكيف تأتى له أن يتقن أربع لغات قبل أن يتجاوز اخلامسة والعشرين من العمر؟ وفى أى البالد متكن من 
اللغة اليونانية واستوعب ثقافتها وعلومها الطبية ؟ وعن مغامراته العاطفية وحياته هناك، لعلها تعثر 
من خالل ذلك على ثغرة تنفذ منها الى كشف أسراره ونواياه . حتى يطمئن إليه اخلليفة أويتخلص منه. 
ومن جانبها حاولت أن  تطمئن حنني  فتدعوه لزيارة احلرمي  واالستماع الى شكاوى املرضى من اجلوارى ونساء 

القصر. وقد حقق حنني جناحا كبيرا جعل الكثيرات منهن يحطن به فى اعجاب ومحبة.
            

                 ) فى مدخل القلعة يقف رجالن هما قائد القلعة ومساعده.(
القائد : خذ بالك جيدا فهذا السجني ليس رجال عاديا. إن اخلليفة يحرص على وجوده وسالمته               

         ألقصى درجة.  يقال إنه أعظم طبيب فى كل أنحاء بغداد.بل فى كل  انحاء اخلالفة    
         العباسية . 

املساعد : غريبة ،و ملاذا يسجنه هنا ؟ وهل تكون مكافأته السجن؟.
القائد   : ال تتعجل الكالم وافهم . قلت لك إنه ليس سجينا عاديا وهذه ليست سجنا. إن هذه القلعة هى 
أعظم قالع اخلالفة وأكثرها حصانة. يلتصق بها قصر اخلليفة املتوكل من اجلهة اخللفية يحرسه اجلنود 
األتراك الذين جاءوا به الى السلطة. ومن أمامها يجرى هذا النهرالعظيم . إنه املكان املفضل للمتوكل 

الذى اعناد أن يقيم فيه احتفاالته، ويقضى فيه أجمل أوقاته مع حرميه وجواريه.
املساعد : يريد اخلايفة أن يكون هذا الطبيب قريبا منه ومن حرميه وجواريه ؟           

 القائد   :  ألم أحذرك من السخرية والثرثرة ؟                     
املساعد : أال يعنى هذا أن اخلليفة حرصا منه على صحة حرميه سجن هذا الطبيب هنا ؟.

القائد    : رمبا ، ورمبا يريد أن يروضه حتى يخضع لكل مايريده منه.      
املساعد : ) يضحك ( سبحان عالم الغيوب  ..!

القائد    : إياك أن تتكلم فى السياسة. هذا قرار موالنا أمير املؤمنني الذى الترد كلمته. وليس من شأن 
أمثالنا أن نناقش هذه األمور.  

املساعد :  أنا ال أناقش. فقط أريد أن افهم.
القائد    : وانت تفهم إيه ؟

املساعد : أفهم  مهمتى على األقل!
القائد    : إن مهمتنا هى حراسة هذا الرجل وحمايته، وكذلك  معرفة كل من يدخل إليه أو يخرج من عنده. 
هذه أوامر موالنا أمير املؤمنني. وقد خصص له ثالثة من اجلوارى احلسان للسهر على خدمته. وأوكل أمر 
االشراف عليهن الى جميلة اجلميالت، ندمية املتوكل وكامتة أسراره، األميرة شهرزاد . وسوف يتلقى منها 

التعليمات بشكل مباشر يوميا.

قليين جنيب 
- مونرتيال

مأساة طبيب اخلليفة  
نسيم جملى
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Hernia - الفتاء

د. ياســـر بطرس
Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Teeth Whitening (3)
تناولت فى مقااللتى السابقة االنواع املنزلية من مواد تفتيح 
يستخدمها  التى  املولد  اشرح  سوف  اليوم  و  االسان  لون 
املتوفرة  االنواع  مئات  من  االسنان.  عيادة  فى  املتخصصني 
مئات  او  عشرات  بني  اسعارها  املتباينة  و  للمتخصصني 
تأثيرها  تعطى  تفتيح  مواد  بني  املتخصص  يختار  الدوالرات 
لتعطى  ساعة  نصف  حوالى  حتتاح  هذة  و  فقط  كيميائيا 
نتيجة ملموسة او يختار بني مواد تفتيح اخرى تعطى تأثيرها 
املادة  يحفز  ضوئى  جلهاز  تعرضها  مع  بالتزامن  كيميائيا 
و هذة هى  أكثر  و   ) دقائق   10 ) حوااى  اسرع  نتيجة  لتعطى 

الطريقة االكثر فاعلية و راحة لتفتيح لون االسنان . 

ان عيادات االسنان التى ال تستعمل هذا اجلهاز قد 
تكون السباب فنية او ألنها ال تريد ان تستثمر فى 
ثمن اجلهاز او يكون لضيق املكان و يكون اختيارهم 
فقط. كيميائيا  تعمل  التى  املواد  هو  الوحيد 

يبقى ان اوضح  ان اللون اجلديد املتوقع يكون أفتح 
على  يعتمد  وذللك  درجات  خمسة  حتى  درجتني 
املسببة  اخلارجية  املسببات  و  املستخدمة  املواد 
لالصفرار و اللون االصلى لالسنان الذى يشبة الى 
يتوافق لون  ان  , و يجب  البشرة  الى لون  حد بعيد 
. جذابة  النتيجة  لتكون  االسنان  لون  مع  البشرة 

صحة نيوز

منطقة  وجود  عن  ينتج  وهو  »الفتاء«،  عن  العدد  هذا  في  نتحدث 
ضعيفة في جدار البطن، تتسبب في خروج جزء من األمعاء. 

هناك نوعان من الفتاء :
1 - فتاء »احلجر« ، ) Inguinal Hernia ( ، وهذا النوع من الفتاء يحدث 

أكثر في الرجال 
2 - فتاء البطن ، ) Ventral Hernia ( ، فوق أو حتت السرة ، وهذا النوع 
من الفتاء يحدث بالتساوي في الرجال والسيدات ، وقد يحدث هذا 

النوع من الفتاء بعد العمليات اجلراحية التي تتم في البطن 
املشاكل الناجتة عن الفتاء :

قد  وأيضاً   ، العام  الشكل  ، وتشوه  الفتاء  ألم في مكان   وتشمل 
اجلراحة  بإجراء  يُنصح  ولذلك  الفتاء  داخل  لألمعاء  إختناق  يحدث 

مبجرد تشخيص الفتاء لتجنب هذه املشاكل.
إجراء  إلي  نحتاج  وقد   ، الكشف  الفتاء عن طريق  ويتم تشخيص 

.) Ultra Sound ( سونار
أسباب الفتاء :

1 - يحدث الفتاء في األشخاص الذين ترتبط طبيعة عملهم برفع أحمال 
ثقيلة 

2 - زيادة الوزن ، حيث يؤدي إلي ضعف العضالت مما يُسهل فتأها 
في ضعف  أيضاً  ويتسبب   ، إلي كحة مزمنة  يؤدي  ، حيث  التدخني   -  3

العضالت
4 - مرض السكر 

5 - أمراض الرئة ، والتي تسبب الكحة ملدة طويلة 
6 - األشخاص الذين يقومون مبمارسة الرياضة بإستمرار وخاصة رفع األثقال 

زيادة الوزن والسمنة )3( 
املشكلة الصحية األولي اليت تواجه اإلنسان

أ.د. ناجي إسكندروصف الغذاء قبل وصف الدواء
األغذية  من  أنواع   علي  أمكن  ما  يشتمل  أن    .3
لضمان  كمياتها  خفض  مع  للمريض  املفضلة 
إلتزام    املريض   وهنا البد إن يشارك املريض أخصائي 

التغذية في وضع النظام الغذائي اخلاص به.

4. أن يتناول املريض 3 وجبات في اليوم واحدة صحية 
متوازنة  و 2 سناك.  

ال  الوزن مدة  ببرنامج خلفض  املريض  يلتحق  أن   .5  
تقل عن 6 شهور. 

ملدة  األقل  علي  الوزن  علي  للمحافظة  وبرنامج     
سنة.  

نوع الغذاء : هذه هي النقطة األهم  الكيف وليس 
فقط الكم 

 وعليه يجب مراعاة األتي 

1.  الدهون  : أعلي األغذية في كم السعرات التي 
فيجب  وعليه  ومشتقاتها  الدهون  هي  حتتويها 
واأليس  املقليات   مثال   ( جدا  تناولها  من  اإلقالل 
كرمي واجلاتوهات ومنتجات األلبان الكاملة أو عالية 

الدسم وخالفه (  

2 . الكربوهيدرات  : من املعروف أن الهرمون الوحيد 
الذي يساعد تكوين الدهون باجلسم هو اإلنسولني  
وكمية اإلنسولني التي يفرزها اجلسم تعتمد علي 

شيئني :

 glycemic load  ا كمية السكر في األكل

 glycemic ب  واألهم  سرعة إمتصاص هذا السكر
index وعليه األهم من خفض تناول السكريات  هو 
البعد عن السكريات سريعة اإلمتصاص والتي تؤدي 
الدهون  تكوين  زيادة  وعليه  اإلنسولني  إفراز  لزيادة 

باجلسم  وعليه زيادة السمنة. 

أمثلة مشهورة :  تناول ثمرة برتقال أخف ضررا من 
إمتصاص  ألن  الثمرة  لنفس  برتقال  عصير  تناول 
مبا  الثمرة  من  جدا  أسرع  العصير  من  السكر 
سيؤدي لزيادة إفراز اإلنسولني لذلك ننصح باإلبتعاد

 تقل كمية األلياف في الغذاء عن 30 جرام يوميا.  

ج إحتواء اخلضراوات والفاكهة علي نسبة عالية 
سالمة  علي  حتافظ  التي  األكسدة  مضادات  من 
وتقي    DNA النووية  واألحماض  اجلسم  خاليا 

اجلسم من اإلصابة بكثير من السرطانات

اليوم   في  األقل  علي  لتر   2,5 بكثرة  املاء  شرب   5
مع  املاء  شرب  زيادة  أهمية  عن  الحقا  وسأحتدث 
اإلقالل جدا من امللح حتي ال يؤدي إلي إحتجاز املاء 

داخل اجلسم وزيادة ضغط الدم.  

من  املتوسط  البحر   غذاء  يعد   : هامة  ملحوظة 
أفضل األنظمة الغذائية  في العالم ويتكون من  
أسماك  وكميات كبيرة من اخلضراوات والفاكهة  
زيتون  وزيت  كاملة  حبوب  من  خبز  و  ومكسرات  
مع  خاصة  جدا  الطعام  ملح  من  اإلقالل  ويجب 

وجود إرتفاع في ضغط الدم. 

اجلزء الثالث 
مزمن  مرض  فالسمنة  أشرت  وأن  سبق  كما  

يستلزم عالج مدي احلياة. 

وعليه فإنه  في  عالج السمنة  يوجد هدفان : 

أوال : الوصول للوزن األمثل صحيا وهذا هو الهدف 
األسهل.  

ثانيا : البقاء علي هذا الوزن مدي احلياة وهو الهدف 
األصعب.   

مرض  أي  مع  التعامل   فإن  العقوداألخيرة  وفي 
طبي  لم يعد يقتصر كما كان في املاضي  علي 
وإمنا  أصبح   ) اجلراحي  أو  الدوائي   ( الطبي  العالج 
ميتد ليشمل املثلث العالجي ) عالج غذائي - عالج 

سلوكي - وعالج طبي(.    

أتناول  وسوف  كمثال   السمنة  مرض  وسنأخذ 
ملقاالت  التفصيالت  وأترك  العريضة  اخلطوط 

الحقة بإذن اهلل.   

العالج الغذائي :  يعتمد علي درجة السمنة وعلي  
وجود مضاعفات  وعلي إرادة املريض.

ويشتمل علي شقني ) كمية ونوع الغذاء(.   

كمية الغذاء : ما من شك أن خفض كمية الغذاء 
والهدف  ناجح.   نظام غذائي  أي  في  أساسي  أمر 
خفض السعرات  احلرارية حيث أن كل ٩ سعرات 
يتم  مصدرها  كان  أين  اجلسم   إحتياج  عن  تزيد 
حتويلها إلي جرام دهن وفي العموم  حتتاج النساء 
يحتاج  بينما  يوميا  سعر   1500 إلي   1200 إلي 

الرجال إلي 1500 إلي 1٨00 سعر يوميا

واإلختيار  األنظمة.   هذه  من  العشرات  ويوجد   
مابينها ال بد أن يحقق الشروط األتيًة. 

األغذية لضمان  نوع معني من  يركز علي  ال  أن   .1
حصول اجلسم علي كافة متطلباته الغذائية. 

2. إن  يحقق خفض في الوزن  واقعي وغير عنيف 
ال يزيد عن كيلوجرام واحد كل إسبوع. 

لنفس  الغازية  واملشروبات  العصائر  تناول  متاماعن 
السبب حتي diet احملتوية علي نسبة أقل من السكر 

ألنها تؤدي لسمنة مؤكدة.    

البطاطس حتتوي علي سكريات سريعة اإلمتصاص  
ويزداد اخلطر جدا في حالة قليها لوجود نسبة عالية 
من الدهون  أي أن البطاطس املقلية قنابل غذائية. 

من  الكثيرون   يعتقد  ما  عكس  علي  البطيخ 
سكر  علي  إلحتوائه  نظرا  السمنة  يسبب  ال  أنه 
قليل  وعليه  ال يؤدي للسمنة ولكنه سكر سريع 
في  البطيخ  من  اإلكثار  جتنب  فيجب  اإلمتصاص 

حالة السمنة. 

السمنة  ملرضي  األفضل  الغذاء  هي   : البروتينات   3
لسببني :

ا إحتوائها علي سعرات قليلة. 

ب واألهم أن اجلسم ال يستطيع  اإلستفادة اال من 
ثلثي هذه السعرات فتسبب »مقارنة بوزن مماثل من 
الدهون أو السكريات » سمنة أقل   ولكن يراعي في 
حالة أكل  البروتينات احليوانية )اللحوم بأنواعها ( أن 
تكون خالية أوقليلة الدسم وتأكل بدون قلية. )بدون 

إضافة دهون (.

الدسم  قليلة  األسماك  هي  األنواع  أفضل  وطبعا 
وصدور الفراخ.    

4. اخلضراوات والفواكه بكل صورها  ) السلطة مثال( 
هي العمود الفقري في كل األنظمة الغذائية

كثيرة   وألياف  قليلة  سعرات  علي  إلحتوائها  وذلك 
طهي  بدون  منها  األكبر  اجلزء  يأخذ  أن  ويفضل 

للحفاظ علي القيمة الغذائية لها.  

املزايا : ا.  إحتوائها علي معظم  العناصر الغذائية 
التي يحتاج اجلسم اليها. 

عالية  ونسبة  قليلة  سعرات  علي   إحتوائها  ب. 
التي ال متتص من اجلهاز   ) ) السليولوز  األلياف   من 
بالشبع إلمتالء  الهضمي فتساعد علي اإلحساس 

املعدة دون إضافة سعرات زائدة. 

باإلضافة أن األلياف مواد ملينة متنع اإلمساك  وتقلل 
من خطر اإلصابة بسرطان القولون 

بتناول  مماثل  تأثير  علي  احلصول  ميكن   : ملحوظة 
وآيضا  الكاملة  احلبوب  علي  احملتوي  األسمر  اخلبز 
All bran مع ضرورة شرب كمية كبيرة  بتناول بران 
حجمه  ويزيد  البران  ليتشربها  تناوله  فور  املاء  من 
أن يجب  ال  العموم  وعلي  املطلوب.  التأثير  ويعطي 

الكتاب،  أيات  من  مستوحاة  مقوالت 
علي    doctor nagi صفحتي  من 

الفيس بوك . 
السكني  السكني في صحراء موحشة خير من 

مع قبيلة مخاصمة. 

ربح قليل مع سالم خير من ربح كثير  مع خصام. 

فخر الشباب القوة وفخر الشيوخ احلكمة.  

تاج األباء أبناؤهم  وتاج األبناء أعمالهم.  

املتكبر ينال سخطا واملتواضع ينال مجدا.

من يفتعل سببا للخصام ال تأمن معه وئام. 

العالنك معنا فى

 اتصل بـ:
647.447.0455
gnjournal@gmail.com 
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لوحـة الشرف 

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
1 في الفم o نوع صغير من اجلراد  
2 قارب مبحرك o من أوزان الشعر  

3 معلمات o غفا )معكوسة(  
4 العودة عن رأي خاطئ  

5 من صفات النظم الدكتاتورية والعنصرية واحملتلة  
6 ود شديد  

7 عنصر مشع  
8 وزن )معكوسة( o من جواهر البحر o ثلثا عون  

وفيه  o حديث  أكبر كسب  لتحقيق  للمناقشة  يجتمع   9
سمات االعصر  

10 نزوره ونتردد عليه o أعلن صدور أو االنتهاء من عمل شيء 
جديد  

افقياً : 
1 أقسى املواد في الطبيعة o يرق ويتقبل التغيير  

2 أرق أنواع احلرير o في أقدام اخليل  
3 أعلنت للمأل o خيرات يهبها اخلالق خمللوقه ويزيدها  

4 ليث )معكوسة( o ثلثا واد  
5 نعمل عمال ونداوم على عمله o عكس  

6 بقايا زائدة في آخر الطعام o من أطراف االنسان  
7 ثلثا جاد o رمز الكبريت في الكيمياء o تقوى ومراقبة 

احكام الدين  
8 تقال للموافقة o اسناد o دافع وحمى  

9 أميرة ويلز الراحلة o ما يعتليه امللك  
10 من مشتقات احلليب )معكوسة( o واضع  

حـل مسابقة  العـدد السابـق

نور الشريف 
ولد الشريف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1946 
باسم محمد جابر محمد عبد اهلل واختار لنفسه 
القدم  نور الشريف. كان يهوى كرة  اسما فنيا هو 
لكن ميله إلى الفن كان أقوى فاختار طريق التمثيل.

عام  املسرحية  للفنون  العالي  املعهد  في  تخرج 
السينمائية  بدايته  شهد  الذي  العام  وهو   1967

بفيلم )قصر الشوق( مع اخملرج حسن اإلمام 

ويعد الشريف من أبرز جنوم السينما املصرية وأكثرهم غزارة إذ قدم أكثر من 170 فيلما خالل حياته 
املهنية الطويلة. كما حظي باحتفاء نقدي توج بحصوله على عشرات اجلوائز في العديد من املهرجانات 

واملناسبات السينمائية داخل مصر وخارجها.

من أفالمه الشهيرة : »الكرنك«، »زوجتي والكلب«،«سواق االوتوبيس«، »أهل القمة«، »العار«، »املصير«، 
»حدوتة مصرية«، »ناجي العلي«، »عصفور الشرق«، و«عمارة يعقوبيان«.

الناجحة جماهيريا، من  التلفزيونات العربية ببطولته لعدد من املسلسالت  كما عرف الشريف في 
لبعض  أدائه  عن  والناس«، فضال  »القاهرة  متولي«  احلاج  و«عائلة  أبي«  جلباب  في  أعيش  »لن  أمثال 
الشخصيات التاريخية الشهيرة كما هي احلال مع مسلسالت، أمثال »هارون الرشيد« و«عمر بن العزيز«.

وقد حتدر الشريف إلى السينما والتلفزيون من املسرح، وقدم للمسرح املصري عددا من األدوار املسرحية 
الناجحة، كما جرب اإلخراج املسرحي مع مسرحية »الكاهن« التي قدمها على مسرح الهناجر في 

العاصمة املصرية، واإلخراج السينمائي في فيلم »العاشقان« في عام 2001.

تزوج الشريف في مطلع السبعينيات من الفنانة بوسي، وشكال معا ثنائيا فنيا ناجحا، وانفصال عن 
بعضهما في عام 2006 لكنهما عادا إلى االقتران ثانية أواخر العام املاضي.
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برج احلمل:   أنت جاّد جداً بشأن العمل حيث تعّنف أحدهم بسبب تأخيرات فى جدول 
عملك ، غلف تعنيفك بورقة سوليفان وقبضتك بقفازات حريرية.

برج الثور: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، الللتهور أو التسرع فى أى شيئ ، فى الكالم أو 
القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.

برج اجلوزاء: اليوم تقرر التخلص شيئاً فشيئاً وبكل هدوء من املهام الثقيلة ، و العالقات 
الثقيلة واملؤذية.

برج الّسرطان: الفشل فى عالقة معناه فرصة للنجاح مبشيئة اهلل فى عالقة أخرى قادمة 
أفضل وأجمل ، تفاءل باخلير.

برج األسد: حاول التظاهر ببعض األخطاء الصغيرة لتعطى اإلنطباع بأنك لست على تلك 
املهارة، العني فلقت احلجر.

املرّكزة  القهوة  والتدخني سيجارة،فنجان من  املهّدئة  األقراص  إبتالع  اول  الحتحُ العذراء:  برج 
إنفاقها على أشياء ال  نثرية مت  بالغرض لتهدئة أعصابك املشدودة بشأن مصروفات  يفى 

معنى لها.

عليك  لذا  آخر  والعقود شيئ  فالكالم شيئ  املكتوبة  اإلتفاقات  توقيع  عند  امليزان:   برج 
فحص اإلتفاقات املطبوعة جّيداً بنفسك ومِبَِعّية احملترفني عشرة مرات،درهم وقاية.

برج العقرب:  توضيح مشاعرك أوال بأول سواًء بالرضا أو الرفض يضمن سير العالقة فى 
العمل أو العاطفة بسالَسة خاليًة من الضغائن مبشيئة اهلل .

فى  مطلوب  الّزائد،اإلعتدال  التحّكم  أو  الّزائد  احلب  فى  الشطط  عن  بتعد  القوس:  برج 
مشاعر الغيرة والتى تبدو كامللح، القليل منها مطلوب والكثير منها مؤذٍ للغاية.

أداء فروضك  أحد يكترث لشأنك،  هَمل ال  محُ بأنك  الوحدة، عزلة وشعور  برج اجلدى: مرارة 
الدينّية يزيل هذا الشعور، الوحدة خيٌر من جليس الّسوء.

حظك مع جود نيوز
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الطالبة مريم مالك تكتب: »انا لست فاشلة ياسيادة الوزير«

أنا مرمي مالك ذكري حاصلة علي 290 من 300 في الصف الثالث 
اإلعدادي و 289.5 من 300 في الصف األول الثانوي و 252.5 
من 260 في الصف الثاني الثانوي. حافظت علي مركزي األول 
طوال سنوات دراستي ولك أن تستدل علي ذلك من أساتذتي.

إخوتي  وال  أنا  ال  أرضى  لن  ومجهودي  تعبي  الوزير  سيدي 
بضياعه مهما كانت التضحيات ومهما كلفنا ذلك.

تعبي يساوي حياتي.

ما بعد  باملئة  صفر  علي  أحصل  وأنا  بظلم  أقبل  هل 

بدايته؟!..  ومن  العام  طوال  مذاكرة  ساعة   20 من  يقرب 
مستحيل..

إصراري علي موقفي ومتسكي به نابع من إنني مظلومة. هذا 
الورق املنسوب إلى ال يخصني،وهذا ليس خطي باملرة.

أسألك كيف تقول لإلعالم أن هذا خطي؟!

ملاذا لم تتحري الدقة؟ ملاذا لم تستمهل حتي تظهر نتيجة 
الطب الشرعي وخبير اخلطوط ؟

القانونية؟ فلماذا ال  هل تخاف علي موظفيك من املسائلة 
تخاف اهلل، هؤالء لن ينفعوك.

سيدي الوزير ثق متاماً أن اهلل لن يرضى بظلمي وغداً ستظهر 
نتيجة الطب الشرعي وسيظهر لك وملصر وللعالم كله أنني 
ظلمت وأنكم لم تنصفوني بل سارعتم إلظهار أن هذا اخلط 

املنسوب إلي هو خطي وحفظ ماء وجهكم أمام اإلعالم.

أخيراً.. أقول أنني أثق بعدالة السماء وأن اهلل لن يضيع تعبي.

واملفكر  الفيلسوف  سقراط،  ميت  وألم   ..
اليوناني، من معدته، بعد أن أجبروه على 

جترع كأس السم؟! 

تقارباً  البطون،  نفخ  في  يجدون  الذين  ان 
الطعام  للعقول.. ينحدرون ـ كما ينحدر 
إلى  املعدة  ومن  املعدة،  إلى  املريء  من 
اجلامحة،  الشهوات  إلى حيث  ـ..  األمعاء 
والصوم،  الزهد،  معنى:  يعرفون  فال 
اجلوعى  مشاعر  هية  ما  وال  والتقشف.. 

املشتاقني إلى فتات اخلبز!

أما الطريق إلى قلب الرجل ـ إذا كان ال بد 
من جعل جسده مشروعاً للطرق والكباري 
ستيبلز  »كليف  إليه  اشار  ما  فهو  ـ، 
حني  االيرلندي،  والباحث  الكاتب  لويس«، 

قال:

استمتعت  القصيرة،  العمر  رحلة  عبر   «
ما  بكل  الغنية،  احلب  بوليمة  زوجتي  مع 
فيها من تنوع وحاالت، استمتعنا بعهودها 
وواقعيتها.  برومانسيتها  وقوانينها.. 
كانت أحياناً درامية، كالعاصفة الهوجاء، 
وأحياناً أخرى كانت معّزية، كالدفء الهادئ 
بالشتاء.. فلم تتركنا أبداً، دون شبع كامل، 

وارتواء أكيد، لقلوبنا وأجسادنا«!...

...،...،...،

طريق القلب، هو احلب!...

ما أكثر ما تسمع الزوجة، هذه النصيحة: 
»أقرب طريق إلى قلب الرجل.. معدته«!

أصبح  الرجل،  وكأن  للمرأة،  املرأة  تقولها 
فيه  يصدق  املنزلي،  األثاث  من  قطعة 
املثل:  »الرجل بدون كرش مثل البيت بدون 

عفش«!

مينحها  وكأنه  للمرأة،  الرجل  ويقولها 
كلمات سحرية للسيطرة على قلب رجل 
من  تنشأ  الزوجية  السعادة  وكأن  آخر، 

املطبخ!

على  الكلمات  هذه  واضعي  أن  يبدو 
بداء:  مصابني  ممعودين  أشخاص  ألسنتنا، 

»األشعبية«، املتوطن!

في  العقل  منهم  تاه  املمعودين،  وككل 
وقت البطن، فظنوا أن املعدة بيت القلب!

احملرمة  الثمرة  من  بتناوله  ـ  آدم  أن  ونسوا 
ـ، أفقدته، معدته، مكانته، وكانت السبب 

في كسر قلبه، ونفسه!

ولم يعد يدركون، أن نيوتن، لو أكل التفاحة، 
على  سقوطها  طريقة  في  يتأمل  لم  أو 
من  متكن  ملا  يتناولها؛  أن  قبل  اليابسة، 
اكتشاف قانون اجلاذبية ـ جاذبية األرض ال 

جاذبية اجلنس اآلخرـ!

ان طريق املعدة ـ وما مأل اإلنسان شراً من 
بطنه ـ، طريق إلى الداء، والبالء، واملوت..

ملوك  أحد  فريدريك،  أدولف  يفقد  ألم   ..
إلى  للطعام  حبه  بسبب  حياته  السويد، 

حد جتاوزه حد الشبع؟!

طريق القلب!
بقلم: عـادل عطيـة

رجل أعمال كندي يشرتي الفتيات املسيحيات واليزيديات من داعش لتحريرهن
ذكرت صحيفة »ذا بالذ« األمريكية أن »رجل أعمال كندي 
استطاع إنقاذ نحو 120 فتاة مسيحية ويزيدية من تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، »داعش«. وأوضحت 
الصحيفة األمريكية أن ستيفن مامان، مؤسس منظمة 
»حترير األطفال املسيحيني واليزيديني في العراق«، استلهم 
فكرة شراء أولئك الفتيات، الالئي يبيعهن تنظيم »الدولة 
عمل  من  العراق،  في  للنخاسة  سوق  في  اإلسالمية« 

أوسكار شيندلر، خالل احلرب العاملية الثانية. 
ويعمل مامان، 42 عاما، مع عدد من املفاوضني العراقيني 
الفتيات من خالل شرائهن من  إنقاذ  الذين يساعدوه في 
واغتصابهن،  بخطفهن،  قام  الذي  املتطرف،  التنظيم 
وبيعهن في سوق للنخاسة؛ حيث يباعون كرقيق جنس. 
وبعد شراء الفتيات من ِقبل اجلمعية اخليرية التي أسسها 

رجل األعمال الكندي، يتم حتريرهن. 

على  التبرعات  على صفحة مجموعة جمع  مامان  وكتب 
الفيسبوك: »إن سعر حياة الطفلة إلنقاذها من أيادي داعش 
يتراوح بني 1000 و3000 دوالر«. وأضاف: »نحن كمستهلكني 
متعطشني، ننفق أموالنا على األدوات.. فلماذا ال ننفق هذه 

األموال إلنقاذ حياة؟«. 
وقال مامان في رساله، على الفيسبوك، ألولئك الذين يصفونه 
بـ »شندلر اجلديد«: »تدعوني بعض وكاالت األنباء بشندلر 
اليهودي، أو شندلر اليزيدية. من فضلكم، أعلموا أنني حقا 
الكفاية  فيه  ما  أفعل  ال  أنني  أشعر  حقا  بذلك.  أشعر  ال 
التحرير«.  إلى  بحاجة  الذين  الكثيرون  هناك  يزال  ال  حيث 
مكتوف  أقف  أن  ميكنني  ال  إنني  لنفسي،  »أقول  وأضاف: 
وخلصت  سلبيا«.  وأبقى  اليومية  التقارير  أقرأ  لن  األيدي.. 
رسالته قائال: »كما تعلمت دائما.. إن الشخص الذى ينقذ 

حياة فإنه ينقذ عاملا«.



اطلب من اهلل ان يغفر لك خطاياك 
تعلمنا الكنيسه ان نطلب من اهلل ان يغفر لنا خطايانا فنقول :

في قطع صالة الساعة السادسة : » مزق صك خطايانا أيها املسيح 
علي  سمرت  الذى  الهنا  املسيح  يايسوع   « وأيضا   « وخلصنا  الهنا 
اقتل  باخلشبة...  اخلطيئة  وقتلت  السادسة  الساعة  في  الصليب 

اوجاعنا ) حروب الشهوة الرديئة( باآلمك الشافية احمليية ». 

اللص علي  اعتراف  إليه  يامن قبل   « : التاسعة  وفي قطع الساعة 
الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن املستوجبني حكم املوت ». 

الذين جاءوا   ( احلادية عشرة  الساعة  الرحوم احسبني من أصحاب  يا اهلل  أنت  » لكن   : الغروب  وفي صالة 
إلي اهلل في آخر ساعة من نهار العمر (.. فما أجسر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل علي غني رحمتك 
ومحبتك للبشرية صارخا قائال : اللهم اغفر لي أنا اخلاطيء وارحمني  ....  فال تتخل عن قلب خاشع مفتقر 

لرحمتك » ونطلب شفاعة السيدة العذراء لكي تهييء لنا أسباب التوبة.

وحتثنا الكنيسة في صالة النوم : » هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كثرة ذنوبي... 
لكن توبي يا نفسي مادمت في األرض ساكنة... انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلي اخمللص بالتوبة »

وفي صالة الستار :« أية ادانة تكون ادانتي انا املضبوط باخلطايا , من يطفيء لهيب النار عني , من يضيء 
ظلمتي أن لم ترحمني انت يارب النك متعطف علي البشر » . 

وفي اخلدمة الثانية من صالة نصف الليل :« اعطني يارب ينابيع دموع كثيرة...واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة ،، 
..اذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الردئية.. تأخذني رعدة فأهرب إليك يا اهلل محب البشر فال تصرف وجهك عني 
» وما أكثر صلوات االسترحام التي يحفل بها القداس االلهي من أوله إلي آخره في اسم ذبيحة االفخارسيا 

نبع الرحمة واخلالص املقدمة عن حياة العالم كله. 

ولهذا حتدث اآلباء عن التوبة وفوائدها فقالوا : 

القديس مكاريوس الكبير: ال ميكن لألنفس أن حتيا إن لم تتقّدم روحياُ بالتوبة واإلعتراف

القديس مرقس الناسك : ال نٌدان علي كثرة شرورنا، بل إلننا ال نريد أن نتوب .

م للمسيح بتوبة خالصة، سارع  القديس موسي األسود :  مادامت لك فرصة للتوبة  ) قبل املوت ( فارجع وتقدَّ
قبل أن يٌغلق الباب، فتبكي بكاًء ُمراً، ألن املسيح إلهنا يريد خالص كل الناس، وهو ينتظرك وسوف يقبلك0 

الشيخ الروحاني : ال يدخل مدينة الروحانيني ) أورشليم السماوية ( من كانت له صلة بشهوة العالم . 

مار إسحق : ليست خطية بال مغفرة إال التي بال توبة .

القديس باسيليوس الكبير : جيد أال تُخطيء000 وأن أخطأت فجيد أال تؤخر التوبة000 وإن تُبت فجيد أن ال 

الكلمة نيـــوز

مفهوم احلدود
بقلم:مريفت روفائيل- فانكوفر
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البابا شنودة .. وسنوات مع اسئلة الناس
هل اهلل موجود في اجلحيم أيضاً؟

اهلل موجود في كل مكان وال يخلو منه مكان، الشمس تشرق بأشعتها 
حتى في األماكن التي توجد بها قاذورات. ولكنها ال تتأذى بتلك القاذورات، 
املسيح  والسيد  انتظار.  فاجلحيم مجرد مكان  ذلك  ومع  اهلل.  كذلك 
نزل إلى هناك، لكي يبشر الراقدين على رجاء، وينقلهم إلى الفردوس.

الحظ في قصة الثالثة فتية في أتون النار، أنه كان معهم رابع قيل إنه 
شبيه بابن اآللهة

 ولم يتأذَ بالنار، ولم يسمح للنار أن تؤذي الثالثة فتية.

الوجود في أي مكان ليس هو املشكلة، إمنا املشكلة هي التأذي من مكان. واهلل فوق التأذي،وال يتفق ذلك 
مع طبيعته.

لو كان اهلل ال يوجد في مكان ما لكان ذلك ضد صفة عدم احملدودية التي يتصف بها. ولكان ذلك سبباً 
للطعن في معرفته مبا يدور في ذلك املكان

 خواطر مسافر إلي النور )7( 
د. رءوف إدوارد

حلظات أخرى ينساب إليها سريعاً وفي آن واحد ، 
إحساسان:املسيح ابنها، صغيرها.. وأّنه اهلل!.. 

هذا   ، ابني  هو  اإلله  هذا   : وتتأّمل  إليه  فتنظر   
اجلسد اإللهي هو جسدي ، فيَّ تكوَّن ، وله عيناي 
فهو   .. فمي  َشْكل  هو  إمنا  هذا  فمه  وَشْكل   ،
ما من  يشبهني ... هو اهلل وهو يشبهني!.. 

امرأة في العالم أُعِطَي لها إلهها لها وحدها.. 
بالذراعني، وغمره   اهلل صغير صغير، ميكن أخذه 
إله تدبُّ فيه احلرارة، ويبتسم ويتنّفس..  بالقبالت.. 
إله ممكٌن ملسه.. ويعيش..[  عن مسرحّية باريونا . 
َخلق  حبه  فرط  من  الذي  املسيحية  إله  هو  هذا 
متجسداً   ذاته  أظهر  حبه  فرط  من  و   ، اإلنسان 
لينتشل اإلنسان من منفاه بعد سقوطه ، ويعود 
هذا  السموات.  .. ملكوت  رأسه  إلي مسقط  به 
واألديان  البشر  يد  علي  صورته  تشوهت  اإلله 
  ، سارتر  الشهير  الوجودية  مفكر  رفضه  حتي 
السموات  في  الذي  أبانا   « الشهيرة  قولته  وقال 
العفوية  البسيطة  . ولكن كلماته  أبقي هناك« 
بوضوح  تُظهر  العذراء  حضن  في  املسيح  عن 
أمنا  يعلم  وال   . به  ويفرح  يقبله  الذي  صفاتاإلله 
املسيح  يسوع  املسيحية  إله  حقيقة  هو  قاله 
حضن  له  وأظهره   ، األديان  عنه  حجبته  والذي 
العذراء القديسة مرمي. شفاعتها تكون معنا آمني.

مريم العذراء
وإلى  شاحبة،  العذراء  سارتر]  بول  جان  كتب 
على  رسُمه  يتعنّي  وما  الطفل تنظر..  
في  األولى  للمّرة  يتمازجان  ولهفٌة  ..عجٌب  وجهها 
فلذة  ابنها،  املسيح  ألن  ذلك  وجه إنسان. 
حملته،  أشهر  تسعة  أحشاءها.  وثمرة  كبدها، 

ومن ثدييها أرضعته، ليصير لَبُنها دم اهلل!..  
أنه  لتنسى  حتى  شديدة،  جتربٌة  أحياناً  بها  متر    
صغيري..  يا  وتقول:  ذراعيها،  بني  ه  فتشدُّ   .! اهلل 
هو  اهلل  وتفّكر:  عاطفتها  تكبت  هنيهاٍت  وفي 
إزاء  حلظات  في  يتوّقفن  األمهات  فكّل  هنا!..  
أبناءهن،  أقصد  املتمّردة من حلمهّن،  القطعة  هذه 
الطفل  عن  أبتعدن  أي   ( منفياٍت  أنهّن  ويشعرن 
صنعنها  التي  اجلديدة  احلياة  هذه  أمام   ) بالوالدة 

من حياتهّن ، وتسكنهن أفكارٌ عنهّن غريبة. 
ولكن ما من طفل أُبِعَد قسراً عن أّمه ، على نحو 
إله!.   ألّنه  الطفل،  هذا  من  أكثر   ، وخاطف  ظلوم 
ويتجاوز من كّل اجلهات إمكانّيات تصّورها..) يتكلم 
سارترعن الفاصل الشاسع الذي يفصل بني تصور 
في  أنها،  أظّن  أني  غير  اإلنسان وتصوراإلله(. 

ابيذيكون ماهر ثابت اسكندر 

كالمكم نعم نعم , ال ال . و ما زاد علي ذلك فهو من 
الشرير » )يع 12:5( » و لكن قبل كل شئ يا أخوتي , 
ال حتلفوا , ال بالسماء , و ال باألرض , و ال بقسم آخر 
.بل لتكن نعمكم نعم , و الكم ال , لئال تقعوا حتت 
دينونه » يعاني األشخاص ذوي احلدود الضعيفه من 
قول كلمه »ال » أمام حتكم و ضغط و طلبات اآلخرين 
ما  إذا  باخلطر  تتهدد  عالقاتهم  بأن  يعتقدون  فهم 
قالوا »ال« لشخص ما , لذا فهم يرضخون بسلبيه 
يقدمون  احلاله  هذه  في   . نفسيا  يستاءون  لكنهم 

العطاء عن حزن و إضطرار.

البعد اجلغرافي و البعد الزمني و البعد العاطفي 

+ البعد اجلغرافي 

)أمثال 3:22( » الذكي يبصر الشر فيتواري و احلمقي 
يعبرون فيعاقبون » . أحيانا ما يكون 

االبتعاد جسديا عن موقف ما يساعد علي صيانه 
احلدود . اإلبتعاد عن اخلطر و وضع حدود  حول الشر , 

يخلق مكان آمن ألنفسنا.

+ البعد الزمني

يكون  أن  ميكن   , مشروع  أو  شخص  عن  اإلبتعاد 
طريق الستعاده امللكيه علي بعض جوانب احلياه و 
إستعاده السيطره عليها . فغالبا ما يحتاج األطفال 
البالغون , الذين لم يستقلوا بعد نفسيا عن آبائهم 
احتضان  و  حمايه  في  حياتهم  كل  يقضون  فهم 
أسرهم و يخشون االبتعاد عن هذه الرعايه و احلمايه 
 , اخلارجي  استقاللهم  وسائل  أحد  من  فيحرمون 
فهم يحتاجون وقتا لبناء حدود فاصله بني ما إعتادوا 
طرق  يطورون  و  الكلي  اإلعتماد  من  سابقا  عليه 
باالستياء  اآلباء  و قد يشعر   . االعتماد  جديده لهذا 
هذه  االبتعاد  فتره  لكن  و   , عنهم  أبنائهم  لتخلي 

تساعدهم علي حتسني عالقتهم بهم .

+ البعد العاطفي

و مساحه  للقلب  العاطفي حد مؤقت  البعد  مينح 
حياه  بأسلوب  ليس  هو  ,و  باألمان  للشعور  ضروريه 
غير  عالقات  من  عانوا  الذين  فاألشخاص   . دائم 
بالذوبان  للبدء  آمن  إليجاد مكان  سويه في حاجه  
املفروض  . فليس من  ليستعيدوا دفئهم من جديد 
و  لألذي  نفسه  تعريض  في  الشخص  يستمر  أن 
يري  ما  حتي  اإلنتظار  و  اإلبتعاد  فعليه  اإلحباط, 
سمات حقيقيه للتغيير . فالنغفر لهم ,مع حراسه 

القلب إلي أن نري تغيير مؤكد.

و  وضع  في  للمعاونه  لآلخرين  اللجوء  ميكننا  هل 
احلفاظ علي احلدود ؟.....سؤال سيتم مناقشته

في العدد القادم....إن شاء الرب .

و لربنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.

الزلنا نناقش مفهوم احلدود, ذكرنا في العدد السابق 
أين تبدأ و أين تنتهي. و ملاذا نحتاج هذا اخلط.

نستكمل في هذا العدد , املفهوم الكامل للحدود 
من خالل طبيعه اهلل ذاتها 

+ يأتي مفهوم احلدود من طبيعه اهلل ذاتها , فاهلل 
و  بذاته  قائم  متفرد  وكيان  أبدي  كروح  ذاته  يحدد 
مسئول. فهو يحدد مسئوليته ويقوم بها و يخبرنا 
بأفكاره و مشاعره و خططه . يخبرنا عمن هو و  ما 
ليس هو . علي سبيل املثال ,يقول بأنه » محبه و 

ليس فيه ظلمه البته » . هذا باإلضافه إلي ان

لديه حدود في إطار الثالوث : اآلب , و اإلبن , و الروح 
القدس . فالترابط الوثيق بينهم و إمياننا برب واحد 
يسوع املسيح , و مساواه اآلب لإلبن في اجلوهر , في 
أقانيم متمايزين  بحدودهم.  الوقت هم ثالثه  ذات 

فلكل أقنوم شخصيه و مسئوليات .

أمثله للحدود

+ اجللد

إن احلد األكثر بديهيه الذي يعيننا هو جلدنا .كياننا 
املادي هو أول حد يعلمنا أننا متمايزين عن اآلخرين. 
في  الصالح  علي  فيبقي  اجلسم  اجللد  حد  يصون 
جسمنا , و مينع الضار من اإلنسالل إليه . و يصون 
و في   . العدوي  و يحمي من   , اجلراثيم  اجلسم من 
نفس الوقت يحتوي اجللد علي مسام تسمح بنفاذ 
 « من  حتمينا  و   , الغذاء  مثل   « املفيده  األشياء   «

األشياء الضاره » مثل الفضالت.

غالبا ما يكون لدي الذين تعرضوا لالعتداء اجلنسي 
و اجلسدي حس ضعيف للحدود . فقد تعلموا منذ 
إذ   , جلدهم  من  تبدأ  ال  خصوصيتهم  بأن  الصغر 
ميكن لآلخرين من إقتحام خصوصيتهم , كنتيجه 
وضع  في  صعوبه  األشخاص  هؤالء  يجد  لذلك 

احلدود في حياتهم فيما بعد.

+ الكالم

في  انه  إال   , سياج  يرسم  املادي  العالم  في 
ذلك  و مع   , األسيجه غير مرئيه   , الروحي  العالم 
بكلماتنا.و  جيده  وقائيه  أسيجه  إنشاء  ميكننا 
فهي  ال«   « هي  للحدود  إنشاءا  األكثر  الكلمه 
استخدام  و   . اإلساءه  إليقاف  هامه  كلمه 
كافه  في  بوضوح  يتكرر   « نعم   « و  ال«   « كلمتي 
ليكن بل   »)37:5 )متي  املقدس   الكتاب  أرجاء 

ال تغضب .. ال تلعن .. ال تنتقم              أنا وحدى أجازى و لى النقمة

تدعو للمحبة و التسامح                     فغفرت اخلطايا و كل زلة و لعنة

تريد االنسان طاهرا .. نقيا                    كامال رافضا كل شر أو خطية

ترغبه غافرا متسامحا                        حتمل نيره و تبعد عنه املرارة

يقترب من قريبه و صدبقه                   بقلب غافر ليس به عداوة

يترك قربانه على املذبح                        و يسرع للتصالح بال ابطاء

هذا كالمك .. محبة كاملة                  لكل الناس دون نفاق أو رياء

يغفر للغير زالتهم                               منتظرا منهم التسامح و النسيان

أوصيت باملغفرة العظمى فهى            للفقرا و األغنيا و أصحاب التيجان

غفرت للمرأة الزانية فعلتها                 فاجلمع الواقف كلهم خطاة و عميان

فأغفر يا الهى زالتنا                              ففى توبتنا صفعة للشيطان

و أنت املعلم و السيد                           غسلت أرجل تالميذك بكل حنان

فهل لنا من محبة طاهرة مثلها          نهديها لقلب كل انسان ؟؟؟؟

املغفرة العظمى !!

جورج توفيق 
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لزيادة  دول  وقادة  زعماء  بعض  يسعى   
شعبيهتم بشكل غير حقيقي »تويتر«، ومن 
هؤالء الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو الذي 
ذكرت استطالعات وتقارير إعالمية أن شعبيته 
انخفضت في البالد، لكنها في »ارتفاع متزايد« 

على موقع تويتر.

موقع  »يشعل«  ما  دائما  الالتيني،  فالرئيس 
تستهدف  بحمالت  االجتماعي  التواصل 
وتنتقد  اخلصوص.  وجه  على  املتحدة  الواليات 

العقوبات األميركية على إدارته.

احلمالت  تلك  على  عميقة  نظرة  لكن 
حكوميا  فريقا  أن  أظهرت  معها،  واملتفاعلني 
يعمل على تضخيم التفاعل مع تلك احلمالت 

وتعومي مادورو في فضاء تويتر.

مواقع  في  خبراء  به  قام  بحث  أظهر  وقد 
التواصل، بناء على طلب من وكالة أسوشييتد 
برس، أن حمالت مادورو على تويتر تعتمد على 
على  الوهمية  احلسابات  آالف  من  شبكة 

املوقع.

حتمل  تغريدات  بنشر  تقوم  احلسابات  تلك 
في  مادورو  يعتمدها  التي  »الهاشتاغات« 
حمالته، ما يزيد من قوة تلك احلمالت ويعظم 
التواصل  بها على موقع  املرتبطة  اإلحصاءات 

االجتماعي.

وهذه احلسابات الوهمية هي مشكلة معروفة 
لدى تويتر، ويقوم املوقع بحذفها بشكل دوري. 
وفي إحدى املرات اشتكى مادورو نفسه أن تويتر 

حذف حسابات أكثر من 6000 من متابعيه.

وليس مادورو وحيدا في هذا التالعب على موقع 
بذلك  قام  أن  سبق  إذ  االجتماعي،  التواصل 
زعماء تركيا وروسيا واملكسيك، باإلضافة إلى 

مؤيدي تنظيم الدولة »داعش«. 

زعماء يتالعبون بـ«تويرت« 
لزيادة شعبيتهم

نفذت الذخرية.. فقلدوا صوت الرصاص
قيام جنود  إعالمية هولندية عن  تقارير  كشفت 
تدريبية،  مناورات  خالل  الرصاص  أصوات  بتقليد 
كان من املفترض أن تتم بالرصاص احلي، في ظل 

وجود شح واضح في الذخائر.

وزارة  من  مسربة  إلكترونية  رسالة  وكشفت 
الدفاع الهولندية، حصلت عليها وسائل االعالم 
احمللية عن وجود عجز كبير في الذخيرة، ما تسبب 
اإلجبارية  التدريب  حصص  من  العديد  إلغاء  في 

على إطالق النيران.

وأكد رئيس احتاد العاملني في اجليش الهولندي، جان ديبي، أن جنودا تدربوا بأسلحة خالية من الذخيرة، 
ما دفعهم لتقليد أصوات الرصاص، ما أثر في النهاية على حالتهم املعنوية.

وقال ديبي »أنه ألمر كارثي يؤثر على معنويات أفراد اجليش بطبيعة احلال«، في تصريحاته لصحيفة »دي 
ستاندارد«.

وأوضحت وزارة الدفاع الهولندية لوسائل إعالم محلية أن املشكلة تكمن في املدد الطويلة بني عمليات 
تسليم الذخيرة إلى جانب معدالت االستهالك الكبيرة للذخيرة من قبل القوات، وحتديدا في العمليات 

الدولية.

يذكر أن احلكومة الهولندية أقرت زيادة في ميزانية الدفاع للعام املالي احلالي لتصل إلى 8 مليارات دوالر، 
بزيادة 400 مليون دوالر عن العام املاضي.  

الذهاب للكنائس يقى من 
االكتئاب

صورة وتعليق

يف الصدر بكاء ال يسمعه أحد..
يا رُب خفف آالم املرضي ... 

وهموم احلزاني ...

رقم قياسي مبتابعة مناظرة 
مرشحني مجهوريني

املناظرة بني  تابع 24 مليون مشاهد، اخلميس، 
الرئاسية  لالنتخابات  10 مرشحني جمهوريني 
أعلنت  ما  حسب  املتحدة،  الواليات  في 
مؤسسة »نيلسن ميديا ريسيرش«. واملناظرة 
هي البرنامج الذي حقق أكبر عدد من املتابعني 
الواليات  في  بالكابل  املشتركني  تاريخ  في 

املتحدة، باستثناء البرامج الرياضية.

وكان الرقم القياسي السابق بلغ 11,8 مليون 
باراك  انتخاب  إعادة  عشية  وذلك  مشاهد، 

أوباما رئيسا للواليات املتحدة لوالية ثانية.

املرشحني  بني  املناظرة  يتابع  لم   2011 وفي 
التمهيدية  لالنتخابات  استعدادا  اجلمهوريني 
ماليني   3 سوى  اجلمهوري  املرشح  الختيار 

شخص.

ملرشحي  مؤخراً  نظمت  التي  املناظرة  أما 
تابعها  فقد  اجلمهوري  للحزب  الثاني  الصف 
بقوة  املناظرة  وانعكست  6,1 ماليني مشاهد، 

على شبكات التواصل االجتماعي.

موقع  على  شخص  ماليني   7,5 شارك  حيث 
حول  مناقشات  في  ما  بشكل  فيسبوك 

املناظرة، كما ذكر متحدث،

ترامب  دونالد  الرئاسي  املرشح  اسم  وكان   
األكثر ورودا في هذه املشاركات.

كانت  القصيرة  للرسائل  تويتر  موقع  وعلى 
املناظرة احلدث الذي طغى قبل احللقة األخيرة 
دايلي  »ذا  الساخر  السياسي  البرنامج  من 
نيلسن  مؤسسة  ذكرت  حسبما  وذلك  شو«، 

سوشال تي في. 

ذكر بحث جديد أن ذهاب األشخاص للكنائس 
االكتئاب. وخلص بحث  إبعاد  فى  فعال  أثر  له 
ينضمون  الذين  األشخاص  أن  إلى  أكادميى 
ملنظمات دينية، سواء كنائس أو معابد، تكون 
بهؤالء  مقارنة  أفضل  نفسية  صحة  لديهم 
أو  مجتمعية  مجموعات  إلى  ينضمون  الذين 

أحزاب سياسية.

كما أشارت الدراسة إلى أن عضوية اجلماعات 
الدينية أكثر فائدة من املشاركة فى األنشطة 
الرياضية والتعليم واألعمال اخليرية، وشملت 
آالف   9 ألربع سنوات،  استمرت  التى  الدراسة، 
شخص تتجاوز أعمارهم 50 عاما من دول عبر 
أوروبا، وخلصت إلى أن املشاركة فى املنظمات 

الدينية هى أفضل الطرق حملاربة االكتئاب.

لالقتصاد  لندن  بجامعة  أكادمييون  وقال   
والعلوم السياسية »إنه لم يتضح ما إذا كان 
اإلميان نفسه هو ما يساعد األشخاص أم ما إذا 
اإلحساس  الناس  يعطى  ببساطة  الدين  كان 

باالنتماء«.

عمدة »يكافئ« احلريصني على زيارة الطبيب
إيطاليا،  جنوبي  سيليا،  قرية  عمدة  أصدر 
يهدف  مؤخرا  مرسوماً  زيكانيال«،  »دافيدي 
أكثر  االهتمام  على  سكانها  تشجيع  إلى 
بشكل  أعدادهم  تناقص  مع  بصحتهم، 

واضح في السنوات األخيرة.

عاما   50 خالل  القرية  سكان  عدد  وانخفض 
من 1400 إلى 537 شخصا، أكثر من ثلثيهم 

ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ويسعى الطبيب زيكانيال إلى إيقاف االنخفاض السكاني احلاد في القرية، التي يعود تاريخها 
للعصور الوسطى، الواقعة في إقليم كاالبريا، باستخدام سياسة العصا واجلزرة، على ما 

يبدو.

وأكد زيكانيال أن من سيقوم بزيارة العيادات الطبية من سكان القرية سيعفى من الضريبة 
الصحية املقدرة بـ10 يورو.

تقريبا عن  يبعد 100 كيلومتر  إلى منتجع عالجي  لنقلهم  كما سيتم تخصيص حافالت 
القرية.

االهتمام  على  احلريصني  وغير  »املتخلفني  على  الضرائب  من  املزيد  فرض  سيتم  حني  في 
بصحتهم«، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء »إيه جي آي« احمللية.

وحظي املشروع العالجي اجلديد في أيامه األولى بإقبال واسع من املواطنني، إذ قام أكثر من 
100 شخص بالتسجيل به.

السجن مدى احلياة لـ »سفاح 
سينما كولورادو«

كولورادو  بوالية  محلفني  هيئة  حكمت 
احلياة على جيمس  بالسجن مدى  األميركية 
بدار  جماعي  قتل  جرمية  الرتكابه  هوملز 

سينما.

تعرض  كانت  للسينما،  دارا  دخل  هوملز  وكان 
فيلما من سلسلة أفالم بامتان عند منتصف 
ليل 20 يوليو 2012، وهو يرتدي قناعا واقيا من 
الغاز وخوذة ودرعا واقيا من الرصاص، وقتل 12 

شخصا وأصاب 70 آخرين بالرصاص.

وفي  يوم،  من  أقل  استمرت  مداوالت  وبعد 
وللجمهور  كثيرين  قانونيني  خلبراء  مفاجأة 
يتوصل  لم  احملكمة،  قاعة  في  احتشد  الذي 
معاقبة  بشأن  الرأي  في  إجماع  إلى  احمللفون 

هوملز باإلعدام.

وفي الشهر املاضي وجد احمللفون هوملز مدانا 
بكل االتهامات املوجهة له في املذبحة التي 

ارتكبها.

وظل هوملز طالب الدراسات العليا سابقا في 
تخصص علم األعصاب يحدق أمامه مباشرة، 

وقد وضع يديه في جيبيه أثناء تالوة احلكم.





23 Saturday,Aug. 15st, 2015 - Issue (44) Youth News

Poem by: 

Nada Bakhoum

Life is a roller coaster
It goes up and down
And rolls in each town
But you should be a fighter.

Fight for your dream
No matter how hard it might seem 
Fight for your goal
And don’t let the past control.

Because nothing will last 
And the time goes by too fast 
So forget every bad memory
Do what makes you feel happy.

Lean on Jesus Christ 
Cause He is the only one
Who always gives rest.
For His burden is light.

Roller Coaster 

Rejoice
The angel spoke to Mary, he 
told her to rejoice, and without 
hesitation she accepted Gods 
choice. She knew there’d be 
hardships, she knew there’d 
be pain, but she had a heart 
that could not be detained. 
A mother greater than any 
other:compassionate, help-
ful, strong, kind. Smart 
and wise, with a beauti-
ful mind. Caring and lov-
ing with her heart of gold. 
She’s the perfect example

of who we should strive to be, but she thought noth-
ing of herself; she was a servant of God before 
anything else. She lived in poverty but never com-
plained. She lived in glory, but was never proud.The 
humility she had was in no other human, she knew 
her calling, there was no confusion. He told her to 
rejoice, while having to run away to protect her child. 
He told her to rejoice through all the pain she had to 
endure. He told her to rejoice while having to watch 
her son bleed and die.He told her to rejoice because 
she was the only one, the only one with the purest 
of hearts, the only one worthy enough. He told her 
to rejoice for what is to come. He told her to rejoice 
because she was the mother to the son. “Rejoice, 
highly favoured one, the lord is with you; blessed are 
you among women!” (Luke 1:28).

Mary farag

Vitamins 101
By: Marina Abdel Malak

www.anorexiarecovery1.blogspot.ca

3) Vitamin C: this is an antioxidant, 
like vit E. In addition, it is needed 
for collagen, a protein that holds 
our skin together. Without enough 
vit C, we can get symptoms of 
scurvy, which include loosen-
ing of teeth from the gums, open 
cuts and poor wound healing, etc. 
Have you heard that vit C can 
prevent colds? This is a common 
myth. While it hasn’t been found to 
prevent colds, studies have shown 
that taking vit C BEFORE a cold 
may help to shorten the duration 
of a cold. Also, as vit C is acidic, it 
enhances (helps) iron absorption. 
This is why you may have been 
told to take iron with vit C or with a 
cup of orange juice. 

I hope that was informational! I 
realize that it is a lot to take in at 
once, so if it feels like too much, 
read it in two parts: fat vs water-
soluble vitamins. What I love 
about this topic is that it shows 
how amazing our bodies are - look 
at how much goes on inside the 
body! It also helps us realize why 
sufficient and healthy diets are im-
portant. Without a good, healthy 
diet, we cannot get all the vitamins 
and minerals we need to be well. 
A healthy diet is truly the best way 
to prevent illness, be healthy and 
strong, and maintaining a high 
quality of life. I never thought that 
I would ever say this...but food is 
really, really important....and good. 
Poor food intake and insufficient 
quantities can result in many prob-
lems. Aside from being delicious, 
look at how food provides us with 
what we need to be healthy!

Continued from last issue

FAT SOLUBLE:

3) Vitamin K: This is mainly need-
ed for blood clotting, although it 
also has a role in maintain strong 
bones. A deficiency is uncommon, 
but can occur if the diet doesn’t 
have enough fat in it. Newborns 
don’t have enough vit K at birth 
(some if made by bacteria in our 
gut), so we give them an injection 
within 6 hours of their birth. If you 
are taking blood thinners, you will 
likely need to ensure that you do 
not consume foods high in vit K, 
which can interfere with the medi-
cations. 

4) Vitamin E: this is an antioxi-
dant. This means that it helps to 
decrease or neutralize the toxins 
that enter our body, which can be 
from food, metabolic processes, 
smoke, etc. It is remade by vita-
min C.

WATER SOLUBLE

Before I start, let me warn you 
that there are 12 B vitamins. 
Most of these function as co-
zymees, which meant that they 
are needed for certain processes 
in our bodies to function normally. 
For eample, to metabolize foods 
at the cellular level, our enzymes 
and proteins need these vitamins 
to work properly. I will not go into 
detail about all of these B vita-
mins, as most of them function in 
similar ways. I will simply focus 

on the main ones you should be aware 
of: folate (vit B 9), and vit B 12, as well 
as vitamin C. 

1) Vit B 9 or FOLATE: this is VERY im-
portant for pregnant women because it 
is needed for DNA synthesis and also 
for closing the neural tube. The neu-
ral tube is part of the brain: it needs to 
close early in the first trimester (around 
week 6). If it does not close or does so 
partially, this results in a neural tube 
defect (NTD), including spina bifida or 
ancephaly (a baby without a brain). If 
born, the baby will have many difficul-
ties and health challenges. Because 
most women don’t even know they are 
pregnant in the first trimester, folate in-
take BEFORE pregnancy is essential. 
Generally, it is recommended that any 
female who is thinking about pregnan-
cy begin to take folate supplements a 
year or more before pregnancy, and 
continue to do so during pregnancy. 
Note that males, while they do not get 
pregnant, also need folate bvecause of 
its role in DNA synthesis. In addition, 
a defiency of folate in men or women 
results in a type of anemia in which red 
blood cells are large (macrocytic). The 
red blood cells do not divide, so they 
remain big, which means that there 
are less of them in the body, resulting 
in anemia (often called megaloblastic 
anemia).

2) Vitamin B 12: this is VERY impor-
tant as well! Vit B 12 is needed for the 
synthesis of the myelin sheath, which 
is a coating on our nerves. Without it, 
changes begin to occur, including tin-
gling in the body and memory loss.  
Also, vit B 12 is needed to remake more 
folate, so a deficiency of vit B 12 can 
actually result in a deficiency of vit B 9 
(folate) as well. Vit B 12 needs enough 
stomach acid (pepsin and HCl) as well 
as intrinsic factor (a compound made 
in the stomach and released by cells 
in the stomach). As we age,  our stom-
achs make less of both these, which 
puts the elderly at an increased risk for 
vit B 12 deficiency. The recommenda-
tion is for all adults over 50 years old 
to take a vit B 12 supplement. Vegetar-
ians or vegans may also need to take a 
supplement, as vit B 12 is mainly found 
in meats. 




