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بطر�س غايل .. الناجح املُ�سطهد!  
 ابرام مقار

املُعلم  الأكادميي،  العامل،  الدبلوما�سي،  الوطني،  ال�سيا�سي  رحل 

جنب  والذي  ديفيد«،  »كامب  مهند�س  رحل  غايل«،  بطر�س  »د.   ،

قبل  وكتابًة  قوًل  �سراخًا  الدنيا  ملأ  من  رحل  احلروب،  ويلت  م�سر 

النيل،  نهر  مللف  اأكرب  اإهتمامًا  م�سر  تعطي  اأن  حتمية  عن  عقود  ثلثة 

والعلقات مع دول حو�س النيل، ن�سيحة مل نعمل بها، فو�سلنا لأزمة 

ن�سح  من  رحل  �ستنتهي،  ماذا  علي  نعلم  ول  احلالية،  النه�سة  �سد 

النووية، عو�سًا عن  الطاقة  اإىل  اللجوء  باأهمية  »ح�سني مبارك« كثريًا، 

املوارد البرتولية والتي �ستنفد خلل �سنوات، اإل اأن مبارك وللأ�سف مل 

ي�ستمع، بل واأهدر فر�سة عر�س رئي�س اجلابون، »مارتن بوجنو«، بو�سع 

خمزون اليورانيوم اخلا�س ببلده حتت ت�سرف م�سر، رحل والذي رغم 

اإل  ونبوغه،  واإطلعه  ال�سخ�سية  كفائاته  ب�سبب  م�سبوق  الغري  جناحه 

النا�سر ورفاقه،  يد عبد  بداأ علي  والذي  للإ�سطهاد كثرياً،  تعر�س  اأنه 

عنه بطر�س غايل نف�سه، حينما كتب عن م�ساركته يف افتتاح �سارع  عربرٌ

جمال عبد النا�سر يف الهند، قائل : »تنتابني م�ساعر غاية يف التناق�س، 

كلها  واأ�سرتي  اأمي  كانت  الذي  الرجل  بذلك  اأحتفل  اليوم  ذا  اأنا  فها 

تكرهه، ذلك الرجل الذي دّمر الطبقة البورجوازية العليا يف م�سر. ومع 

ذلك، فاإنني اأقوم بدوري يف الحتفال با�سمه يف تلك اللحظة وب�سدق 

قبطيًا،  كونه  طائفي  ب�سكل  ا�سطهاده  واأ�ستمر  حقيقيني«،  واإخل�س 

اإ�سطهاد حتدث عنه »بطر�س غايل« بنف�سه يف كتابه »بني القد�س والنيل«، 

مار�س  يف  جامباري«،  »اإبراهيم  نيجرييا،  خارجية  وزير  له  قال  حينما 

1984، »اإنها املرة الأوىل التي يتوىل فيها م�سلم من�سب وزير اخلارجية 

وهنا  فقط«،  امل�سيحيني  املن�سب حكرًا على  اأن كان  بعد   ، نيجرييا  يف 

يعّلق غايل يف كتابه »مل اأ�ستطع منع نف�سي من عقد مقارنٍة مع ما يحدث 

يف بلدي، فمنذ الثورة النا�سرية مل يتقّلد من�سب وزير اخلارجية �سوى 

�سخ�سيات م�سلمة، يجب اأن ناأمل يف اأن ما حدث يف نيجرييا �سيحدث 

مثله يف م�سر يوما ما، واأن نعود اإىل الو�سع الذي كان �سائدا يف اأيام جدي 

اأيام  وعمي جنيب غايل ووا�سف غايل اللذين قادا اخلارجية امل�سرية يف 

ما قبل ثورة 1952«. ورغم نبوغه وح�سوله 

التامة  واأجادته  فرن�سا  من  الدكتوراه  علي 

يكون  اأن  من  اأنه مت حرمانه  اإل  لغات  لعدة 

ال�سيا�سية،  والعلوم  الإقت�ساد  لكلية  عميدًا 

طوال فرتة تدري�سه بالكلية مل ُيطرح اأ�سمه 

كواحد  واأ�سمه  قامته  ورغم  قبطي.  لكونه 

يومًا  يح�سل  مل  اأنه  اإل  العامل،  يف  بالدبلوما�سية  عملوا  من  اأف�سل  من 

ال�سادات وزيرًا للدولة لل�سئون اخلارجيه  علي لقب »وزير«، فقد عينه 

عام 1977 ، بينما عينه مبارك نائبًا لرئي�س الوزراء لل�سئون اخلارجية عام 

1991 ، وفرق كبري بني وزير و »وزير دولة«، فرق و�سفه بطر�س غايل 

نف�سه يف كتابه، حينما قال لوزير اخلارجية »كمال ح�سن علي«، والذي 

كان يف طريقه لأن ي�سبح رئي�سا للوزراء، »�سيكون الوقت قد حان لأن 

اأخلفك يف وزارة اخلارجية«، ففاجاأه »كمال ح�سن علي« بالقول »اأنت 

اأ�سبح  املن�سب  فاإن هذا  الثورة  قيام  اأنه منذ  واأنت تعرف جيدا  قبطي، 

بالدول  تربطنا  التي  العلقات  اإىل  نظرًا  فقط،  للم�سلمني  خم�س�سا 

فجاأة  و�سعرُت  �سمت  يف  اإليه  »ا�ستمعُت   : غايل  فُيعلق  الإ�سلمية«، 

الأمني  ملن�سب  تر�سحه  وحتي  بل  �سيء«.  كل  اأهجر  اأن  اأريد  باأنني 

العام للأمم املتحدة مت برت�سيحات املنظمات الفرانكوفونية، والإحتادات 

الأفريقية والدولية، ولي�س بطلب من مبارك وحكومته وقتها، واللذان 

كانا يف�سل بقاء »بطر�س غايل« مبن�سبه املحلي كنائب لرئي�س الوزراء ، 

وكواجهه حمبوبه وموثوق بها من قبل املجتمع الدويل لنظامه. 

ما اردنا من ذكره �سابقًا لي�س التاأكيد علي اإ�سطهاد متوقع و�سائع حدث 

اإل  اإ�سطهاده  اأنه ورغم  للدكتور بطر�س غايل، بقدر ما هو �سهادة علي 

اأنه رفع من كفاءاته ال�سخ�سية بنف�سه من علوم ودرا�سة وقراءة ولغات 

الإقليمية  امل�ستويات  اإيل  املحلي  امل�ستوي  من  علقاته  م�ستوي  ورفع   ،

اأنف  اأراد، وجنح رغم الأ�سواء ورغمًا عن  والعاملية فنال دعمهم حينما 

م�سطهديه. فوداعًا ل�سخ�سك ، و�سلمًا لروحك، د. بطر�س غايل
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»ملوثة« ......................................... ص 21

كندا   في  املنازل  لقرض  قواعد جديدة 
ملحق العقارات ...................... ص 6 - 7
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مصر تفقد رمزان كبيران في 
إسبوع واحد

هما  والعرب،  مصر  رجاالت  ابرز  من  اثنان  رحل  املاضي،  االسبوع 
العام االسبق لالمم املتحدة ومحمد  بطرس بطرس غالي، االمني 
العشرين.  القرن  في  عربي  سياسي  كاتب  ابرز  هيكل،  حسنني 
الرجالن عّمرا طويال ومتكنا خالل سني رحلتهما احلياتية احلافلة 
من قول ما لديهما، كّل من مشغله، وتركا جهدهما ومواقفهما 

في ذمة التاريخ .
 )2016 فبراير   16  -  1922 نوفمبر   14( غالي  بطرس  بطرس   
لألعوام  املتحدة  لألمم  السادس  العام  واألمني  مصري  دبلوماسي 
وزراء مصر  نيروز غالي رئيس  1996م. وهو حفيد بطرس   -  1992
في أوائل القرن العشرين ، هو أيضاً عم يوسف بطرس غالي الذي 

كان وزيراً للمالية.  
و توفي غالي االسبوع املاضي بعد صراع مع املرض ، واقامت له 
الرئيس  مبشاركة   ، النيل  قالدة  علي  حلصوله   ، عسكرية  جانزة 
انطلقت من  والتي   ، الدولة  و كبار رجال  السيسي  الفتاح  عبد 

مسجد املشير طنطاوي بالقاهرة اجلديدة .
بالقاهرة  البطرسية  الكنيسة  من  ذلك شيعت جثمانة  بعد  و 
برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني و لفيف من االباء االساقفه 
و الكهنة و افراد العائله ، ودفن غالي اسفل الكنيسة البطرسية 

بجوار جده بطرس غالي الكبير رئيس وزراء مصر السابق .
كما خسرت مصر ايضا برحيل الكاتب الصحفي الكبير محمد 
بعد  عام   93 يناهز  عمر  عن  املنيه  وفاته  الذي   ، هيكل  حسنني 

صراع مع املرض ،
من  هيكل  حسنني  محمد  الصحفي  الكاتب  جثمان  شيع  و 
الشخصيات  و  اإلعالميني  بعض  احلسني وسط حضور  مسجد 

العامة بحسب وصيته .
و دفن االستاذ مبدافن مصر اجلديد ، و كتب علي قبره »دار العودة« 
علي قطعة رخام ابيض دون كتابه اي شئ اخر ، كما طلب خالل 

و صيته عدم نشر اي نعي له في الصحف .
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واملتاجر  املنازل  علي  الزينات  وضع  ومت   
إنتاج  شركة  وقامت  املدينة،  وشوارع 
صناعية  ثلوج  بإحضار  سينمائي 
لتناسب وقت اإلحتفال بالكريسماس، 
 45 من  أكثر  »إيفان«  الطفل  وتلقي 
أماكن  من  وهدية  وكارت  خطاب  الف 

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

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

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

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

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

الساعات القادمة للحضور 

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

والقبطي في الداخل واخلارج.

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

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

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

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

فبراير القادم.
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في  املسيحيني  أهّنئ  بداية 
الوّدي؛ الذي جمع  باللقاء  العالم 
بالبطريرك  فرانسيس  البابا 
 -2  –  12 يوم  هاڤانا  في  كيريل، 
2016، وأمتّنى أن تتطّور املصاحلة، 
بالنجاح.  مسيرتها  وتتكّلل 
واحلقيقة أن هذه املصاحلة تهّمنا 
نحن الكورد جّداً، وإليكم السبب.
منذ منتصف األلف 3 ق.م، كان 
أسالفنا- نحن الكورد- يشّكلون 
من  الشرقي  النصف  سّكان 
شعوب  وكانت  احلالية،  تركيا 

الغربي،  النصف  في  تقيم  ويونانية  بلقانية 
سيطر  ق.م،  األول  األلف  منتصف  وحوالي 
املنطقة بشطريها، ثم استرّدها  الفرس على 
ق.م،   4 القرن  في  املكدوني  اإلسكندر  منهم 
ثم سيطر الرومان عليها في القرن األول ق.م، 
ثم حّل محّلهم الروم البيزنطيون في القرن 4 
م، ثّم غزا العرب املسلمون املنطقة في القرن 
7 م، وصحيح أنهم احتّلوا مناطق من أراضي 

الدولة البيزنطية، لكن عجزوا عن إسقاطها.
غرب  شعوب  ابُتليت  غزا  م   11 القرن  وفي 
من  قادمني  السالجقة،  بالتركمان  آسيا 
صحارى وسط آسيا، ومستغلني شعار اجلهاد، 
الكوردية  وستكية  الدُّ الدولة  وأسقطوا 
التركمان  حّل  ثّم  كوردستان،  شمال  في 
السالجقة  أقربائهم  محّل  العثمانيون 
الدولة  أراضي  حوالي 1300 م، وشرعوا يغزون 
بني  املذهبي  الصراع  منتهزين  البيزنطية، 
قسطنطينية،  في  األرثوذوكسية  القيادة 
العداء  ووصل  روما،  في  الكاثوليكية  والقيادة 
بني الطرفني إلى درجة أن أحد قادة األرثوذوكس، 
»أن  قال:   ،  Lukao Megas duxu ويدعى  
قلب  في  العثماني  السلطان  ِعمامة  نرى 
قّبعة  نرى  أن  من  لنا  أفضل  قسطنطينية 

البابا الالتيني«. 
هذا العداء املذهبي هو الذي أّدى إلى سقوط 
العثمانيني  قبضة  في  بيزنطا  إمبراطورية 
سنة 1453م، وهو الذي كان سبب حتويل اسم 
)استانبول(،  إسالمپول  إلى  قسطنطينية 
 Hagia أياصوفيا  كاتدرائية  جعل  الذي  وهو 
ُمتحفاً،  ثّم  جامعاً،  تصبح  الفخمة   Sophia
دول  تغزو  أن  العثمانية  للدولة  أتاح  الذي  وهو 
أوربا الشرقية، وتصل إلى أسوار ڤيّنا عاصمة 

النمسا.
كانت  بيزنطا  إمبراطورية  إن  آخر:  وبتعبير 

ضحّية العداء بني الكنيستني 
والكاثوليكية،  األرثوذوكسية 
نحن  جيراننا-  كان  أن  وبدل 
أوربية،  آرية  شعوباً  الكورد- 
الثقافة  في  معهم  نشترك 
وهم  نحن  ابُتلينا  والِعرق، 
بِعرق طوراني صحراوي املنشأ، 
متوّحش  ثقافياً،  متخّلف 
النتيجة  وكانت  سلوكياً، 
على  قضوا  العثمانيني  أن 
وصهروا  الكوردية،  اإلمارات 
)البلقان  األوربية  الشعوب 
اإلسالمية،  التركية  البوتقة  في  واإلغريق( 

وحكموا اجلميع باحلديد والنار.
الدولة  وهزمية  األولى،  العاملية  احلرب  وبعد 
وفرنسا  بريطانيا  سيطرت  العثمانية، 
وإيطاليا واليونان على أجزاء مهمة من الدولة 
استانبول،  فيها  مبا  وجنوباً،  غرباً  العثمانية 
السياسية  التناقضات  برزت  أخرى  مرة  لكن 
من  وروسيا  جانب،  من  الغربي  املعسكر  بني 
بقيادة مصطفى  األتراك  واستغّل  آخر،  جانب 
دولة  وأّسسوا  التناقضات،  تلك  آتاتورك  كمال 
العثمانية،  الدولة  أنقاض  على  احلديثة  تركيا 
األصول  ذوي  من  تبّقى  َمن  صهر  واستكملوا 

البلقانية واليونانية.
هي  )تركيا(  املفبركة  الدولة  هذه  إن  أجل، 
املعسكرين  بني  السياسية  للتناقضات  نتاج 
فرنسيس  البابا  هما  وها  والشرقي،  الغربي 
والبطريرك كيريل يخطوان اخلطوة األولى نحو 
العالم  لتوحيد  متهيداً  النظر،  وجهات  تقريب 
واحدة  جبهة  في  وسياسياً  ثقافياً  املسيحي 
اإلرهاب  ذلك  التكفيري،  اإلرهاب  تهديد  ضد 

الذي أصبحت تركيا بّوابة له إلى أوربا.
أقولها بتفاؤل شديد: إنني أملح في لقاء البابا 
أوربا متجانسة  أوربا جديدة،  والبطريرك ميالد 
أوربا  وعسكرياً،  سياسياً  ومتحالفة  ثقافياً، 
على  األوربيني  وبقية  الروس  فيها  يتفاهم 
العّد  سيبدأ  وعندئذ  مشتركة،  استراتيجية 
ولن  )تركيا(،  املفبركة  الدولة  لهذه  التنازلي 
األطلسي،  احللف  في  لوجودها  مبّرر  يبقى 
وستنهال عليها حتت ضربات شعبنا الكوردي 
األناضول  شعوب  وستستعيد  جانب،  من 

هوّياتها البلقانية واليونانية األصلية. 
وستذوب هذه الدول املفبركة تركيا، وتتخّلص 

شعوب غرب آسيا من شرورها.
وإن غداً لناظره قريب.
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علي احلب انا عديت 

  �سلمت   انا  وم�سيت

  م�ساء الفل يا جممع 

قلوب النا�س 

  يا مايل الدنيا بالبهجة 

وبالإح�سا�س  

  حكاويك مليانه باللهفه 

وباحلريه

  بالأ�سواق وبالغريه

  نا�س بتعي�س تفرحنا 

  وما ن�سوفها�س

ونا�س البعد فرقها

 تعي�س فاكره  وما 

بتن�سا�س 

  وعيون مليانه ب�س 

دموع 

   وقلوب بتِقيد لغريها 

�سموع

         وده فرحان وده 

موجوع 

     ونظره كالمها بي�سحي

    قلب يحب وي�سحي 

    اأ�سل احلب 

   مــ�س ورده

  ول �سوره وفيها قلوب 

   ده �سعور بيحلّي اأيامنا  

 �سمعه تنور لقدامنا   

   وهي تدوب

شعر جورج عبد املسيح

احلزن �سيف 

مصاحلة البابا والبطريرك! 

هل بدأ العّد التنازلي لتركيا املَُفْبَركة؟

د. أحمد خليل

حالة من التخبط االستراتيجي تغرق فيها اململكة 
العربية السعودية وتركيا وقطر والواليات املتحدة 
األمريكية، بسبب الضربات اجلوية والهجوم البري 
الروسي،  الطيران  مدعومة  السورية  للقوات 
بسبب اخلسائر الكبيرة، التي يتعرض لها التنظيم 

اإلرهابي للدولة اإلسالمية في العراق والشام.
التوهان  من  حالة  إلى  الضربات  هذه  وأدت 
لتنفذ  تفعل  أن  يجب  ماذا  تعرف  ال  للسعودية، 
طفله املدلل، ممثال في داعش، من بني أنياب النظام 
السوري املتحالف مع القوى املناهضة لإلرهاب في 
الثوري  احلرس  وعناصر من  روسيا  ممثلة في  سورية 

اإليراني وحزب اهلل اللبناني.
طائفية  حرب  إلى  املنطقة  جر  تريد  السعودية 
في  واليابس  األخضر  رحاها  تأكل  شيعية،  سنية 
الدين،  ألن  احلياة،  فيها  الساكنني  كره  منطقة، 
الذي أنزله اهلل لسعادة وسالم البشر، أصبح سببا 
الفشل  ولكن  وتهديدهم.  واغتصابهم  لقتلهم 
مع  حربها  في  للسعودية  والسياسي  العسكري 
الشيعة في اليمن، وتخلي أقرب احللفاء التاريخيني 
للسعودية عنها، أكد عدم ثقة حلفاء السعودية 
سلمان  للملك  البلهاء  السياسة  في  التقليدية 
الذي يعاني من الزهامير، وابنه املدلل األمير محمد 
بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع، واملتوقع أن 
حياته،  في  للسعودية  ملكا  قريبا  ينصبه سلمان 
مالكة  أسرة  أجنحة  بني  دامية  لصراعات  جتبنا 
السياسي  النضج  وعدم  الشيخوخة،  أصابتها 

ألمرائها الشباب.
السياسي،  اجلنون  من  بحالة  مصابة  الرياض 
فبعد  عنها،  التقليديني  حلفاءها  تخلي  بسبب 
تصريحات السعودية باستعدادها خلوض حرب برية 
ضد النظام السوري، الذي يثبت كل يوم بعد اآلخر، 
التنظيم  ضد  للمنطقة  األول  الصد  حائط  أنه 
الواليات  وعسكريا  لوجستيا  رعته  الذي  اإلرهابي، 
املتحدة، عبر عمالء الشر ممثلني بصورة مباشرة في 
تركيا وقطر، وبصورة وضحت للبيان مؤخرا، كل من 

السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا. 
السوري،  للنظام  الداعم  الروسي،  التدخل  وكان 
الذين  العمالء  هؤالء  كشف  في  رئيسيا  سببا 
العام  الرأي  إليهام  والدولي  احمللي  اإلعالم  وظفوا 
العاملي  النظام  حامي  هي  واشنطن  بأن  العاملي، 
وأفالم  مخابراتية  مستندات  لكن  اإلرهاب.  من 
للرأي  أكدت  الروسية  اخملابرات  سربتها  فيديو 
العام العاملي مدى الكذب، الذي متارسه إدارة باراك 
التنظيم  لرعاية  واخلليج  أوروبا  أوباما وعمالئه في 

اإلرهابي للدولة اإلسالمية.
من  العادي،  القارئ  يستغرب  أن  يجب  ال  ولهذا 
هوالند،  فرانسوا  الضعيف  الفرنسي  الرئيس  أن 
النور  عاصمة  بالده،  عاصمة  ضربت  الذي  العاجز، 
باريس، مرتني من إرهاب تنظيم داعش بصورة مذلة، 
يطالب موسكو بوقف الضربات اجلوية للمعارضة 
وقف  صراحة  يعلنها  أن  يقدر  ال  ألنه  السورية، 

الضربات اجلوية الروسية لتنظيم داعش اإلرهابي.
العربي  العام  الرأي  بدورها حتاول خداع  السعودية، 
واإلقليمي، بالدعوة حلرب برية في سورية، مستمرة 
السوري،  الداخلي  الشأن  في  الفج  تدخلها  في 
تنظيم  ومحاربة  السورية  املعارضة  دعم  بدعوى 
للتدخل  هذه  الشريرة  دعوتها  كانت  وإن  داعش. 
الذي  داعش،  تنظيم  حلماية  إمنا  سورية،  في  البري 
بدأ عناصره اإلرهابية يهربون مثل الفئران من املدن 
السورية احملاذية للحدود التركية، العميل الرئيسي 
للمخطط األمريكي لتخريب املنطقة، واملستفيد 
ملد  احلدود  فتح  مقابل  النفط  تهريب  جتارة  من 
األمريكي  والتسليح  اإلرهابية  بالعناصر  داعش 

والتمويل الغربي.
التصريحات السعودية بالتدخل البري في سورية، 
األمن  ساندت  طاملا  دول  لدى  صدى  أى  جتد  لم 
القومي اخلليجي، ومنها مصر، التي ترى أن تنظيم 
داعش أصبح ميثل تهديدا  حقيقيا لألمن القومي 
املصري، بعد أن انتقلت الكثير من عناصر التنظيم 
املتوسط،  والبحر  تركيا  عبر  ليبيا  إلى  اإلرهابية 
في  املصرية.  الغربية  للحدود  مباشر  تهديد  في 
الوقت الذي  ظهر فيه زعيم تنظيم »داعش«٬ أبو 
الفلوجة  مدينة  مساجد  أحد  في  البغدادي٬  بكر 
الشهير  الظهور  بعد  األولى  للمرة  وذلك  بالعراق٬ 

له في املوصل من حوالي 18 شهرا.

السياسي  التوازن  باختالل  تشعر  السعودية 
والعسكري، خاصة وأن حربها في اليمن مستمرة، 
ولم تستطع السعودية بكل وفوراتها املالية البترو- 
دوالرية أن حتسمها، خاصة وأن غالبية جيوش الدول 
اخلليجية ال تتشكل كلها من مواطنيها، وإمنا من 
أجانب مع بعض الدول اآلسيوية وبعض دول أوروبا 

الشرقية، ومنها أوكرانيا.
غير  خاصة،  والسعودية  عامة،  اخلليجي  املواطن 
أنهم  رغم  احلروب،  خوض  علي  سيكولوجيا  مهيأ 
أبناء الصحراء واحلياة الوعرة، لكن هذا كان ينطبق 
والستينيات  أجيال سابقة، في اخلمسينيات  على 
من القرن العشرين، وليس األجيال احلالية التي هي 
السعودية  ولهذا كانت صدمة  التجنيد.  في سن 
أخرى عن دعمها  ودول  باكستان ومصر  تخلي  من 
خوض  في  الرشيدة  غير  الرياض  قرارات  بسبب 

احلروب ضد اجليران دون أسباب حقيقية.
محمد  وولده  لسلمان  البلهاء  القرارات  تقود  هل 
إلى انهيارات في األسرة املالكة، هذا ما ستكشف 
أمريكا  وأن  خاصة  القادمة،  القليلة  الشهور  عنه 
وانتخاب  الرئاسية،  باالنتخابات  حاليا  منشغلة 
رئيس جديد في نوفمبر. عالوة على أن روسيا ورجل 
الرئيس فالدميير بوتني  القوى حاليا  الدولي  النظام 
لن يتخلى بأي حال من األحوال عن سوريا. وأميركا 
حاليا ومستقبال ليست مستعدة ألن تخوض حربا 
تعلم جيدا  األوسط، ألنها  الشرق  روسيا في  ضد 
أنه في املاضي أن اإلسالميني كان يكرهون أميركا، 
وهم عدة ماليني. أما اآلن فإنه بعد الثورات والدمار 
الذي هيمن علي عدد من الدول العربية، أصبحت 
املاليني من املواطنني في املنطقة تشعر بالكراهية 
اجلماعات  مع  وحتالفاتها  أوباما  إدارة  جتاه  املعلنة 
الرئيسية  احملاور  أحد  األمر،  هذا  وأصبح  اإلرهابية. 
االنتخابات  يراهن عليها احلزب اجلمهوري في  التي 
تشهدها  التي  االنتخابية،  وحمالتها  الرئيسية 

الواليات األميركية اخملتلفة حاليا.
باالجتياح  ستقوم  بأنها  السعودية  وتصريحات 
البري لسورية بجيوش برية عددها 150 ألف جندي، 
من  الرياض،  علي  والتهكم  للسخرية  مثارا  كان 
أي ستأتي بكل هذه األعداد، واملعروف عن املواطن 
السعودي أنه ال يقوى علي احلرب، وحرب اليمن أكبر 
دليل علي فشل اجلندي السعودي في حسم حرب 
واالقتصاد،  السياسة  معايير  وفق  تعتبر  دولة  مع 

دولة فاشلة، هي دولة اليمن. 
فاشلة  دولة  مع  هكذا  السعودية  حال  كان  فإذا 
سورية،  مع  الوضع  سيكون  فكيف  اليمن،  مثل 
مواجهة  علي  قدرتها  أثبتت  قوية،  دولة  وهي 
من  ويزيد  اإلسالمية.  للدولة  اإلرهابي  التنظيم 
الروسي  الدعم  السعودية،  فشل  احتماالت 
واإليراني الالمتناهي لدمشق. وال يخفي علي أحد 
االستفراد  تستطيع  أن  الفرصة  تتمني  إيران  أن 
بها في السعودية، لتقضي على أسرة آل سعود، 
احلرب  ومسببات  والتطرف  اإلرهاب  نشرت  التي 
أبعاد  جيدا  إيران  وتدرك  املنطقة.  في  الطائفية 
القوة الشاملة السعودية، وأن السعودية بطل من 
ورق، فاشل في حسم أي صراع دون دعم حقيقي 
عسكريا من مصر وباكستان ولوجستيا وسياسيا 

من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
قواعد اللعبة تغيرت، والسعودية رغم تصريحاتها 
البلهاء واجتماعات في بروكسل مع حلفاء شمال 
الروسي  الوزراء  األطلنطي، إال أن تصريحات رئيس 
بأى  تقبل  لن  موسكو  بأن  ميدفيديف  دميتري 
وتركيا  للسعودية  روسيا  رسالة  يؤكد  بري  اجتياح 
سورية،  عن  يتخلى  لن  بأنه  الناتو،  خلفهما  ومن 
فضال عن أن الكراهية بني روسيا والغرب، إن قادت 
حلرب عاملية جديدة فنحن –يقصد روسيا- على امت 
االستعداد لها، في إشارة واضحة إلى قوة القبضة 
قبل  من  رشيد  غير  قرار  أي  اتخاذ  حال  الروسية، 

الغرب، فروسيا لن تصمت حيال ذلك. 
سلمان،  ملكها  توهان  بسبب  السعودية،  وتبقي 
وتهور ولي عهده محمد بن سلمان، تقود اململكة 
ثبت فشلها،  غير محسوبة،  حروب  إلى  وحلفاءها 
ووهن اململكة في حسم أى منها، بسبب اعتمادها 
على مرتزقة من الدول اآلسيوية بني جنودها، عالوة 
بالسياسات  التقليديني  احللفاء  صدر  ضيق  علي 
في  اإلرهاب  راعية  للسعودية  والشريرة  البلهاء 

املنطقة.

ال�سعودية وداع�ش 
و�سيا�سة توريط احللفاء!
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أن  تعرف  عندما  موقفك  ما 
في  يعمل  كندي  مواطن  هناك 
في  عضو  الفيدرالي  البوليس 
دولي؟ ما موقفك  تنظيم سري 
الكندي  هذا  أن  تعرف  عندما 
غير  سرية  جلماعة  األول  والءه 
منها  األوامر  يتلقى  كندية، 

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

ارضها. 
جماعة  يتبع  الدولي  السري  التنظيم  هذا 
أن  تعرف  أن  املهم  ومن  املسلمني،  اإلخوان 
هذه اجلماعة هي األرض التي نبتت عليها كل 
العالم  في  اإلسالمية  اإلرهابية  التنظيمات 
أن  وطبيعي  الحق.  مقال  في  لك  اثبت  كما 
فهم  التنظيم.  هذا  اجلماعة  لهذه  يكون 
ليس  السيطرة  إلهي هدفه  اصحاب مشروع 
فقط السيطرة على كندا، ولكن على العالم 
هدفه  ألن  سري  يكون  أن  وطبيعي  كله. 
اخلالفة  حتت  ليكون  كله  العالم  تغيير  هو 

اإلسالمية كما اوضحت في املقال السابق. 
بالطبع سيطرة اإلخوان أو أي تنظيم اسالمي 
عدة  أن  املؤكد  لكن  مستحيل،  كندا  على 
املسلمني  اإلرهابيني  من  مئات  أو  عشرات 
ميكنهم نشر الرعب في كندا، وتدمير اإلقتصاد 

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

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

أن يفرض عليهم رئيساً جديداً. 
قال لي ثروت اخلرباوي القيادي السابق بجماعة 
هذا  في  الكنديني  عدد  أن  يرجح  انه  اإلخوان 
 700 بني  ما  يتراوح  الدولي  السري  التنظيم 
في  العام  املراقب  يتبعون  وانهم    .1000 الى 
عدد  هاجر  وقد  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
 30-6 ثورة  اعقاب  في  كندا  الى  منهم  كبير 

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

اسالمية.   
متى تأسس التنظيم الدولي لإلخوان؟ 

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

اعقاب تولي اجلماعة حكم مصر. 

قسم  البنا  اسس  لذلك 
عام  في  اخلارجي  اإلتصال 
دول  مختلف  في   1933
شعبة  أول  وكانت  العالم. 
في  العام  نفس  في  لإلخوان 
دولة جيبوتي األفريقية. ويقول 
اإلتصال  احد مؤسسي قسم 
محمد  الدكتور  اخلارجي 
محمود الصواف تأسست جلان 

داخل هذا القسم:  
-1 جلنة الشرق األدنى، وتضم 
والشعوب  العربية  البالد 

اإلسالمية فى أفريقيا.
شرق  دول  وتشمل  األقصى،  الشرق  جلنة   2-

آسيا ووسطها.
-3 جلنة اإلسالم فى أوروبا.

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

الذين كانوا يترددون على مسجد ميونخ.
ما هي آلية عمل هذا التنظيم السري الدولي؟ 
في  السابق  القيادي  اخلرباوي  ثروت  يحكي 
مسئوالً  كان  أنه  املسلمني  اإلخوان  جماعة 
عن منح وثيقة ألي اخواني يسافر الى أي بلد 
عربي، حتى يتعرف عليه اإلخوان هناك ويصبح 
وهذه  شيئ،  كل  له  ويسهلوا  ومنهم  واحداً  
باجلماعة  عضو  ألي  اعطائها  يتم  الوثيقة 

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

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

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

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

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

استراتيجي بينهم. 
سعيد شعيب 

كاتب وباحث مصري 
ملقالة القادمة: 

هل هناك فرق بني اإلخوان وداعش ؟ 
Cellphone: +16136013850

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

TIWITER: shoaaibsaied
 http://saiedshoaaib.blogspot.ca
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ملاذا يفعل الكفار 

بنا ذلك

خالل أول 24 ساعة بعد انتخابه، طالعُت باملصادفة، 
الوزراء  لرئيس  أنشطة  عدة  التواصل،  مواقع  على 
في  كان  أحدها  ترودو«،  »جاسنت  الشاب،  الكندي 
املعروف  األفغاني  الزي  يشبه  زّياً  يلبس  وهو  مسجد 
ويتناول الغداء مع ناخبني مسلمني آسيويني سعيدين 
بفوزه، وبعد ذلك كان يؤدي بحماٍس بالغ واتقاٍن ملفت 
من  والنساء  الرجال  من  مجموعة  مع  هندية  رقصة 
الناخبني من أصول هندية يحتفلون بفوزه، وبعد قليل 
الرجال  تدعو  التي  ووسامته   ( االنيقة  ببدلته  كان 
للغيظ صراحًة ( في محطة باصات يتصور “سيلفي” 

مع فتاة محجبة ومرحة !
يلبسون نظارات  أي مرافقني  دون  بالطبع  )حدث ذلك 

سوداء ويرفعون طرف اجلاكيت إلظهار املسدس(.
التي ينشر بها  التحّسر  نبرة  هو  أيضاً  يلفُت  لكنَّ ما 
املتابعون العرب هذه األخبار، وهم يتطلَّعون بجوع الى 
قون في  الدول ومن األشخاص، ويحدِّ النمط من  هذا 

صورهم وفي تصّرفاتهم كأنَّهم كائنات فضائية !
وفي ظنَّي أن املواطن العربي يعاني من انفصام خطير 
الربيع  حرائق  بعد  ذلك  د  تأكَّ وقد  اخلصوص،  بهذا 
املواطن،  لهذا  أتيحت  التي  االنتخاب  وفرص  العربي، 
فرصة  أمام  نفسه  وجد  الدول  بعض  في  والذي 
تاريخية للتصحيح، لكنَّه اختار العودة للوراء عن سابق 

تصميم وعناد !
العربي  السياسي  صورة  عن  أدافع  أن  هنا  أريد  ال 
املتكرش وشبه األّمي الذي ال يعرف شوارع بالده، والذي 
يظل مسؤوالً يركض خلفه 20 رجالً من احلرس الى ان 

يشاء اهلل !
املواطن  عن  للدفاع  ساً  متحمِّ لسُت  أيضاً  لكنِّني 
احملّلل  احلالم،  املتشّهي،  املتمّني،  اخلامل،  العربي 
االنتخاب  له  يتاح  حني  والذي  االستراتيجي،  واخملّطط 
قريبه  ينتخب  أو  غاز”  “جّرة  بـ  صوته  بيع  الى  يسارع 
شيخ  أو  مراسل،  بوظيفة  ابنه  له  ليدّبر  الثمانيني 
اجلامع الذي أقنعه بأن في انتخابه له منجاة من عذاب 

القبر !
هؤالء املسؤولون األوروبيون الذين يضع املواطن العربي 
صورهم على مواقع التواصل مبهوراً مبا يفعلون؛ فترى 
أحدهم يذهب الى رئاسة الوزراء على “بسكليت”، وآخر 
واقفاً في املترو ولم يتبرع أحد إلعطائه مقعده، أو آخر 
وهو يعبئ سيارته بالبنزين بيده، وآخر يسقي الزّريعة، 
بتصرفاتهم  الدهشة عند شعوبهم  يثيرون  ... ال  ووو 
هذه، فهذه هي طبيعة األمور هناك، وليسوا صناعة 
ثقافتهم،  أبناء  فهم  “فوتوشوب”،  أو  ماكينات، 
ال  ما  وهذا  كذلك،  كلهم  ومواطنوهم  ومجتمعهم، 
ينتبه له “املتحّمس العربي” وهو ينبهر بهذه الصورة !

لم يسأل املواطن العربي نفسه مرة وهويتحسر أمام 
أنا  أشبُه  هل  مسؤوليه،  تشبه  ال  التي  النماذج  هذه 

املواطن هناك ؟!
املسألة معقدة، واخلوض فيها شائك، وقد تبدو لوهلة 
على  وتتجنَّى  السلطة،  ثقافة  عن  تدافع  وكأنك 
املواطن املغلوب على أمره، الذي جوَّعوه وسلبوه حريته 
اإلسطوانة  هذه  من  آخره  الى   .. ووو  حقوقه  وحرموه 
العربية املعتادة، والتي استمرأها املواطن العربي ليبّرر 
كسله وعجزه وتخلفه عن باقي الشعوب ! لكّنني ال 
أترّدد في القول ان املواطن شريك أساسي وفاعل في 
انتخاب  وفي  اجلهل،  وفي  الديكتاتورية  وفي  التخلف 
أمجاد  عند  التاريخ  ويجّمدون  األّمية،  يكّرسون  من 

ق. قدمية نصفها ملفَّ
هذا  صديق  لي  قالها  جدا  قصيرة  بحكاية  وأختُم 
ضمن  من  لنا  صديق  كاتب  مع  حدثت  األسبوع 
الالجئني الى أملانيا، يقول أن احلكومة االملانية بعد ان 
أنه  شهرين  بعد  اكتشفت  ولعائلته،  له  بيتاً  أعطته 
كاتب معروف ومشهور، فمنحته بيتاً آخر في منطقة 

ريفية ليخصصه للكتابة فقط !
وهنا قفز ليقاطعنا مواطن مُيّثل العقلية العربية متاماً 
فقال : “ لو مكانه بأّجره لعيلتني او تالت من هالالجئني 

وبقعد بال شغل “ !

647.447.0455

ملاذا تقبل كندا بوجود تنظيم سري دولي على ارضها؟

إبراهيم جابر إبراهيم

سعيد شعيب

كتابات ساخرة
سامح سمير

رمسيس  علي  تتعامد  لم  الشمس   l
في  مش  العيب  فكرة  علي   ، الثاني 
رمسيس، العيب في التماثيل اللي حواليه

l بعد مرحلة مش أحسن ما نبقي سوريا 
والعراق ، شكلنا داخلني على مرحلة، مش 

أحسن ما نبقى زي املطرية والدرب األحمر

متهيألي احنا كده خالص مرينا من   l
اللي  هو  الزجاجة  وعنق  الزجاجة،  عنق 

هيبتدي مير فينا

يقترح  علي  الرحيم  عبد  النائب   l
.. أعتقد  انشاء تيار معارض يدعم النظام 
مضمرة  رسالة  بيبعت  النائب  سيادة  ان 
عندكوا  انتوا  كان  اذا  االمارات،  لدولة 
بحاله  برملان  عندها  فمصر  للسعادة  وزارة 

للبهجة والضحك

في  التلفزيونية  األفالم  خريطة   l
املناسبات الوطنية

23 يوليو، رد قلبي
6 اكتوبر، الرصاصة ال تزال في جيبي

25 ابريل، الطريق الى ايالت
23 ديسمبر، بورسعيد
25 يناير، شروق وغروب

11 فبراير، العتبة اخلضرا

على  البرملان حافظ  لو  ان  أنا شايف   l
املعدل ده هيقدر ينتهي من املوافقة على 
اللي  السنتني  صدرت  اللي  القوانني  كل 
فاتوا قبل انتهاء مهلة االسبوعني ويتبقى 
القوانني  على  فيهم  يوافق  يوم  كام  عنده 

اللي هتصدر السنتني اجلايني

l الرئيس واللي حواليه بني االمس واليوم
العيب  لكن  وزعيم  قائد  كان  الناصر  عبد 

في ال3، 4 اللي كانوا حواليه
في  العيب  لكن  وطني  رئيس  كان  مبارك 

10، 15 واحد اللي كانوا حواليه
لكن  وطني  ورئيس  وزعيم  قائد  السيسي، 

العيب في ال٩0 مليون اللي حواليه
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

في  ثمانية  ارتفعت   قد  القائمة  املنازل  مبيعات  أن   )  CREA( للعقارات  الكندية  اجلمعية  تقول 
املائة في الشهر املاضي مقارنة مع العام املاضي، في حني ارتفع متوسط   سعر املنزل على املستوى 

الكندى الى 17 في املائة.
و تقول CREA  أن متوسط   سعر املنزل على املستوى الكندى كان 470,297 $ في يناير، ساهمت 
مدينتى فانكوفر وتورونتو إلى حد كبير بارتفاع االسعار. ومع ذلك، باستثناء األسواق الساخنة فى 
0.3 في املائة عن العام  أونتاريو و برتيش كولومبيا، فإن متوسط   سعر بيع املنزل إنخفض بنسبة 

املاضي و وصل إلى 286,911$.
على أساس املقارنة من شهر الى شهر، تقول CREA  أن مبيعات املنازل على املستوى القومى قد 
ارتفعت 0.5 في املائة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر من العام املاضي. وفي الوقت نفسه، انخفض 

عدد  املنازل املدرجة فى الMLS   بنسبة 4.9 في املائة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر.
وقال كبير إقتصاديي ,CREA, Gregory Klump أن هناك إرتفاع فى الطلب على مساكن األسرة 
الواحدة في تورونتو وفانكوفر الشهر املاضي، في حني واصل السوق فى ألبرتا لتراكم املعروض في 
حني جلس املشترين احملتملني على الهامش. وقال أيضا أن التشديد على  أنظمة الرهن العقاري التي 
ستصبح فعالة في فبراير قد تقلص حجم مشترين املساكن احملتملني املؤهلني للحصول على الرهن 

العقاري وتسبب فى تخفيف نشاط املبيعات على املستوى الوطني في األشهر املقبلة.
بني  ما  تتكلف  التي  املنازل  على  أكبر  مقدم  دفع  الكنديني  من  تتطلب  اجلديدة  االحتادية  القواعد 
500,000 $ و مليون دوالر  وتهدف هذة التغييرات لتهدئة بعض أسواق العقارات الساخنة فى كندا.

هذة خمسة أشياء يجب معرفتها عن القواعد اجلديدة:
السعة النقدية: 

على مشتري املساكن اآلن وضع مقدم ال يقل عن 10 في املائة من سعر املنزل أكثر من 500,000 
$. فمثال إذا اراد شخص شراء منزل ب  700,000 $ - و هذا هو متوسط السعر في فانكوفر وتورنتو 
- هذا يعني أن احلد األدنى للدفعة املقدمة سوف ترتفع إلى 45,000 $ من $35,000. أي منزل اقل 

من 500,000 $ ال يزال يتطلب خمسة في املائة كدفعة مقدمة.
من املتأثر:

 في املقام األول املشترين في تورونتو وفانكوفر. سوف يشعر املشترين ألول مرة في تلك املدن بوطأة 
ألنها سوف تكون هناك حاجة إليجاد دفعات أكبر للدخول الى السوق. 

الذين يبيعون منازلهم من أجل شراء منزل أكبر، وخاصة في املدن حيث أسواق اإلسكان ساخنة، من 
احملتمل أن ال يشعر باأللم ألن هؤالء قد تراكمت لديهم رأس مال من املنزل املباع.  

التأثير: 
و قد قال املتخصصون إنة من املتوقع أن يكون التأثير صغير، وقال وزير املالية بيل مورنو من املتوقع أال 

يزيد التاثير عن واحد في املائة أو أقل من السوق العقاري.
نشاط املبيعات:

 يتوقع بعض احملللني زيادة في املبيعات قبل البدء العمل بهذه التغييرات، حيث انها ستجذب مشتري 
املساكن الذين يريدون جتنب دفع مقدم أكبر. 

تدابير املاضية: 
كانت هناك أربع جوالت من التغييرات لتشديد قواعد األهلية للحصول على قروض املنازل بني عامي 
2008 و 2012. ومن بني هذه اجلوالت زيادة احلد األدنى للدفع إلى خمسة في املائة، وانخفاض فترة 
إهالك القرض على مراحل ملدة 25 عاما بدال من 40 عاما واحلد األقصى لسعر املنزل للتأمني كان 

محدودا إلى أقل من 1,000,000 $
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب عليها 

تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 

قواعد إقراض جديدة
بقلم: مدحت سابا
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

ابتداء من 15 فبراير 2016 طبقت التعديالت اجلديدة فى شروط احلصول على قرض عقارى وهى متس فقط القروض على العقارات 
السكنية التى يزيد سعرها عن 500 الف دوالر حيث سترتفع نسبة الدفعة االولى  Downayment على الشريحة  التى تبدا 
فوق ال500 الف االولى وتنتهى عند مليون دوالر من سعر العقار لتكون على االقل 10% بدال من 5% التى كانت تطبق على السعر 
الكلى للعقار قبل التعديالت. وساضرب مثاال لتيسير فهم ذلك: اذا اراد املقرض شراء بيت سعرة 800 الف دوالر فسيتعني علية 

دفع االتى كدفعة اولى:
  500000 × 5% = 25000$    +  300000 × 10%  = 30000$  فتكون اقل دفعة اولى مسموح بها = 55000 $ . ومن املقرر من قبل 
فى اشتراطات القروض ان الدفعة االولى التى تقل نسبتها عن 20% من سعر العقار السكنى تخضع للتامني اجلبرى على القرض.

ويتوقع الكثير من خبراء العقارات ان تأثير هذه التعديالت على معدالت البيع والشراء للعقارات سيكون طفيفا.

املعجم العقارى

7
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

تعديالت فى شروط القرض العقارى
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  Female	Physician	
  Accep0ng	New	
Pa0ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	
Dr.	Juliana	Gorja	

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
OTC	products	

Expires	Feb	29,	2016.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

حلول للتغلب على احلموضة أثناء احلمل

ويبدأ الشهر الثالث من احلمل لتبدأ معه أعراض القيء وفقدان الشهية، حتى يبدأ الثلثان الثاني 
والثالث من احلمل، وما يصاحبهما بعد تناول الطعام من الشعور بحرقان الصدر )احلموضة(.

 التي غالًبا ما حتدث للحامل نتيجة للتغيرات الهرمونية واجلسمانية خالل فترة احلمل، أيًضا زيادة 
حجم الرحم في أثناء احلمل يضغط على املعدة، ما يسبب خروج احلمض من املعدة إلى املرئ، وهو 

ما يُعرف بـ«ارجتاع املرئ«، ولكي تخففي من أعراض احلموضة عليِك باآلتي:
 جتنبي تناول األطعمة التي تزيد من احلموضة، مثل:

• األطعمة احلارة واملقلية واملسّبكة وكثيرة الدهون واخمللل.
• احلمضيات كالبرتقال والليمون والشوكوالتة والطماطم واخلل.

• املشروبات الغازية والقهوة والشاى وبالتأكيد الكحول والتدخني.
 حلول للتغلب على احلموضة خالل احلمل:

• تناولي الطعام ببطء وقسمي الوجبات على مدار اليوم لـ6 وجبات صغيرة.
• قللي من شرب املياه والسوائل في أثناء تناول الطعام، ويفضل تناولها بني الوجبات.

• جتنبي النوم بعد تناول الطعام مباشرة، ولكن يفضل بعد تناول الطعام بساعتني حتى تتم 
عملية الهضم.

• عند النوم، ضعي الوسائد حتت كتفيِك ملنع ارجتاع احلمض من املعدة إلى املرئ.
• مضغ اللبان بعد تناول الطعام يحفز إفراز اللعاب، ما يساعد على تعادل احلمض.

• استشيرى الطبيب في استخدام بعض أدوية احلموضة اآلمنة خالل فترة احلمل، فهي تساعدك 
كثيرًا في التغلب على شعور احلموضة املزعج.

9 طرق سهلة متنحك السعادة وتخلصك من اإلجهاد
واحلزن  السعادة  من  بدورات  اإلنسان  مير 
واالكتئاب والقلق. لكن قد يشعر أحياناً 
باستمرار موجة احلزن، واحلاجة إلى حلول 
سريعة للخروج من هذه احلالة املزاجية. 
إليك مجموعة من الطرق تشدك بعيداً 

عن االكتئاب:
االستماع إلى املوسيقى. أظهرت دراسات 
عدة فائدة املوسيقى في تخفيف التوتر 

والضغوط وإزالة الهموم عن القلب.
على  القراءة  تساعد  جيد.  كتاب  قراءة 
حتسني املزاج، وحتويل االنتباه صوب أشياء 

بعيدة عن مسببات اإلزعاج.
الرياضة. تساعد التمارين الرياضية على اإلفراج عن هرمونات السعادة، مثل هرمون األندروفني 

الذي يعمل على تهدئة األعصاب وتغيير احلالة املزاجية.
اإلجهاد  التغلب على  الفواكه غنية مبضادات األكسدة تساعد اجلسم على  الفواكه. ألن  أكل 
والتفاح  والتني  التوت  اإلجهاد  املفيدة في حاالت  الفواكه  باحليوية، من  الشعور  البدني، وجتديد 

واملوز والبطيخ.
التأمل. يساعد التأمل على تخفيف مشاكل ضغط الدم وتنظيم تدفق الدم، وبالتالي التغلب 

على اإلجهاد.
تدليك الرأس. يحّفز تدليك الرأس عند مواضع معينة نشاط الدماغ، وميكن أيضاً تدليك مناطق 

اجلبهة والرقبة لزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.
يساعد  مالبسك،  وخزانة  وبيتك،  مكتبك  بترتيب  ابدأ  أفكارك  لتنظيم  والترتيب.  التنظيم 

التنظيم على حتقيق الوضوح الالزم للتفكير والتواصل مع النفس.
عملية  يحّفز  وإمنا  فقط،  املزاج  بتحسني  االجتماعي  التواصل  يقوم  ال  األصدقاء.  مع  التواصل 

التفكير في الذات والتواصل مع النفس.
مراقبة الطبيعة. مشاهدة الغيوم، واحلدائق والورود، ومراقبة الرياح واالستماع خلرير املياه يساعد 

على حتفيز القدرة الذاتية على الشفاء.

أقدم فستان في التاريخ
أعلن بشكل رسمي عن اكتشاف أقدم فستان في التاريخ، بعد 
إنتهاء التحاليل اخملبرية عليه، وتبني أنه فستان مصري موجود 
ويتجاوز  لندن،  املصرية في جامعة  لآلثار  »بيتري«  في متحف 

عمره 5500 سنة، وهو بالتالي أقدم فستان عرفه العالم.
الصدفة،  طريق  عن  مبصر   1977 عام  في  الفستان  واكتشف 
ليرسل عام 1990 إلى املتحف البريطاني التابع جلامعة لندن، 
ويعلن  القدمي جداً،  عمره  أخيراً  ليتبني  عليه،  التحاليل  وبدأت 

العلماء مؤخراً عمره احلقيقي.
وأكد العلماء الذين أجروا فحوصاً على الفستان، وفق وسائل 
يعطي  وهو  ارتدته،  قد  كانت  ثرية  سيدة  أن  أجنبية،  إعالم 

معلومات عن تصاميم املالبس في مصر القدمية.

ال تسمح لطفلك باجللوس بهذه الطريقة
حذر خبراء صحة من طريقة جلوس يعتاد عليها 

الكثير من األطفال، ومتر مرور الكرام أمام أعني 
ذويهم، الذين ال يدركون حجم خطورتها، ناصحني 
بإيقاف الطفل الذي يأخذ هذه الوضعية، بحسب 

موقع »فولو نيوز«.
وتقول د. كلوديا تشالونير، املتخصصة في العالج 
ليست   )w( حرف  شكل  على  »اجللسة  الفيزيائي: 
فقط مضرة، بل خطرة، ويجب عليك إيقاف طفلك 
فوراً وجعله يعدل جلسته في حال رأيته يقوم بها«.

وتؤكد تشالونير أن هذه الطريقة في اجللوس تسبب مشكالت صحية مؤكدة للطفل في مراحل 
تصيبه  وقد  خاصة،  الفقري  والعمود  الركبتني  وشكل  العظام  منو  في  وتؤثر  حياته،  من  الحقة 

بعيوب أو خلل جسماني مع الوقت، وحتى القدرة على املشي بتوازن.
الصالة،  أو يطوي ساقيه أسفل جسمه كوضع  القرفصاء  الطفل  أن يجلس  »يفضل  وتضيف: 

حلماية الظهر واملفاصل والرقبة«
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ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  أصدر   ، فبراير   16 في 
 : فيه  وقال   ، غالي  بطرس  وفاة   بشأن  التالي  البيان 
السابق  االمني  وفاة بطرس بطرس غالي  اليوم  ننعي 
والسيد   ، بالفرنسية  الناطقة  والبالد  املتحدة  لالمم 
بطرس غالي قاد االمم املتحدة في فترة مضطربة في 
تاريخ العالم كان العالم فيها يعاني من ازمات كبيرة 
 ، سابقا  يوغسالفية  ومايسمي  والصومال  روندا  في 
الطريق  خريطة  ووضع  العاملي  للسالم  نصيرا  وكان 
لالمم املتحدة مركزا علي منع نشوب الصراعات وصنع 
السالم وحفظ السالم ، وكأول أمني عام لالمم الناطقة 
والثقافة  الفرنسية  بالغة  نهض  فقد  بالفرنسية 
الفرنسية في العالم ، وعظمة السيد بطرس غالي 
الناجحة  املفاوضات  في  االساسي  دوره  في  تتجلي 
للسالم بني مصر واسرائيل عام 1979  وتقريره الرائع 
) خطة السالم(  وبأسم جميع الكنديني أتقدم بوافر 
التعازي الي أسرة السيد بطرس غالي والي أصدقاؤه 
وزمالؤه .  ويذكر أن التقرير الذي كتبه السيد بطرس 
غالي ) خطة السالم( كتبه بناء علي طلب من مجلس 
االمن الدولي وهو يقدم حتليالت وتوصيات لتعزيز صنع 
السالم وحفظ السالم ويستعرض اخلطوط العريضة 
التي كان بطرس غالي يرجو من االمم املتحدة ان تتبعها 

لتتجنب الصراع في فترة ما بعد احلرب الباردة .

لالمم  العام  االمني  مون   – كي   – بان  شبه   : أوتاوا 
املتحدة  واالمم  كندا  بني  العالقات  عودة  املتحدة 
كعودة االبن الضال الي بيت أبيه ، ولكن املعارضة 
من حزب احملافظني تقول أن أطراء االمني العام لالمم 
وذلك  سياسية  دوافع  وراؤه  ترودو  جلسنت  املتحدة 
وبعض  املتحدة  لالمم  مالي  دعم  علي  للحصول 
هاربر  حكومة  اوقفت  التي  وبرامجها  وكاالتها 
– مون  بان – كي  ، وقد أستعرض  السابقة متويلها 
ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  إداء  لكندا  زيارته  خالل 
كرجل دولة ظاهر للجميع واستعمل شعاره ) لقد 
عادت كندا ( الذي استخدمه في حملته االنتخابية  
وقال   ، املتحدة  االمم  الي  كندا  عودة  علي  للداللة 
الثناء  أن  احملافظني  حزب  من  كينت  بيتر  الناقد 
للحصول  لعبة  يكون  قد  لترودو  والشديد  املفرط 
حفظ  وجلنود  املتحدة  لالمم  االموال  من  املزيد  علي 
العامة  والوكاالت  االغاثة  لوكاالت  وايضا  السالم 
التي تساعد الفلسطسنيني ، وقد قامت حكومة 
 ( وكالة  عن  التمويل  بقطع  السابقة  احملافظني 
والتي  لها عالقة مبنظمة حماس  ان  بزعم  االونروا( 
 ( نفت   وقد   ، أرهابية  كمنظمة  كندا  تصنفها 
وزيرة  قالت  الصدد  هذا  وفي   ، االتهام  هذا  االونروا( 
التعاون الدولي ماري كلود ان كندا تنظر في متويل 
االونروا وأن قنوات االتصال مفتوحة معها وان كندا 
تقيم احلالة وسيتخذ قرار قريبا في هذا .ومن ناحية 
اخري أشاد بان – كي – مون بدور كندا القيادي في 
مؤمتر تغير املناخ في باريس وشكر ترودو مرارا علي 

قراره بقبول 25 الف الجئ سوري.

 كندا تنعي »بطرس غالي« 
في بيان رسمي 

حزب احملافظني يقول أن »بان كي مون« ميتدح 

»ترودو« ليحصل علي متويل جديد لالمم املتحدة

كشف تقرير جديد عن ان هناك حوالي 35 الف شخص في كل أنحاء كندا ليس لديهم مآوي ويتزايد فيما بينهم 
عدد االسر واالطفال مبعدل ينذر باخلطر ، وهناك  طفل واحد من كل سبعة افراد من املقيمون في مساكن أيواء 
املشردين ، وبني التقرير ان أستخدام االسر ملساكن االيواء قد أرتفع  بنسبة خمسون في املائة ،وفي العقد املاضي 
و قد طالت مدة أقامت املشردين في مساكن االيواء  بشكل ملحوظ في السنوات االخيرة ليصل الي أكثر من 50 
يوما  . وفي وقت ما من السنة املاضية كان هناك 235 الف مستخدم ملساكن االيواء وهذا العدد ال يتضمن املشردين 
غير املعلن عنهم الذين يعيشون داخل سيارتهم او لدي بعض االصدقاء  ويبلغ عدد الكنديني الذين يعيشون في 
مساكن غير مستقرة او في مساكن مكتظة وغير مستوفية ملعايير الصحة 3٫1 مليون ومنهم من  يعيشون 
في مساكن ال يستطيعون حتمل نفقاتها ويعني هذا أن أكثر من 30 في املائة من دخلهم يذهب لتكلفة املسكن 
وكثيرون منهم متأخرين في دفع االيجار ، وعلي حافة التشرد ، واالكثر عدد في التشرد هم  الرجال البيض املسنني  
وايضا األسر املشردة مبا فيها من شباب وأطفال الذين  هم جزء مهم من هذه املآساة وقالت كروالن بار الرئيسة 
التنفيذية ملؤسسة ) رفع االسقف ( انه ليس هناك سبب واحد يجعل الناس بال مآوي ولكن الفقر هو أكبر االسباب 
وجود مسكن يشكل حتديا كبيرا  وعدم  الطعام  او شراء  االيجار  دفع  بني  ما  تختار  أن  العائالت عليها  وكثير من 
لالطفال بسبب أحتياجهم للتعليم والرعاية الصحية والنهم غالبا يفتقرون الي االساسيات االخري للحياة مثل 
التغذية السليمة وامللبس الكافي والبيئة االمنة وهذا له تأثير كبير علي عافيتهم ومعيشتهم علي املدي الطويل 
وقد يؤثر هذا ايضا علي صحتهم العقلية وذكر التقرير ان االمهات الذين بال مآوي يذداد لديهم الشعور باألكتئاب 
بنسبة مابني خمسة واربعني الي ثمانني في املائة عن عامة الناس وان واحدة من ثالثة منهم حتاول االنتحار وهذا 
. وركز جزء كبير من التقرير علي حقيقة  يجعل االطفال يتأثرون بهذا ويعانون  هم ايضا من االضطراب والقلق 
انه ليس هناك جهود كافية ملنع ظاهرة التشرد وأوصي احلكومة الفيدرالية وحكومات االقاليم والشعوب االولي 
بالتجمع معا وإنشاء مساكن وطنية وعمل استراتيجية  للذين بال مآوي للحد من الفقر والتركيز علي االسر وأيضا 
خلق ومتويل خطة عمل وطنية  متناسقة ملعاجلة الصحة النفسية والعقلية لالطفال تتضمن تدابير لالطفال 

الذين بال مآوي.

9
نساء كنديات ينجنب أطفاال ملقتلني في داعش

كندا تشهد زيادة مقلقة في عدد االطفال الذين ال مآوي لهم

وفقا للباحثني في جامعة واترلو أجنبت 
ثالثة نساء كنديات أطفاال من مقاتلني 
في داعش وهناك أثنتان أخريتان حوامل 
أوسع  دراسة  التفاصيل جزء من  وهذه 
يفرون  الذين  املقاتلني  االجانب  ملتابعة 
هؤالء  سافرت  وقد  والعراق  سوريا  الي 
العامني  خالل  حدي  علي  كل  النساء 

املاضيني تاركني عائالتهم في حالة يرثي لها وهم قلقون 
 ، جدا حول ما سوف يحدث لبناتهم وايضا آلحفادهم 
أن  الدراسة  والذي يشارك في هذه  امارسينجام  وقال  
عشر  التاسعة  بني  ما  تتراوح  أعمار  في  النساء  هؤالء 
كولومبيا  بريتش  من  وهم  سنة  وعشرون  واالثنني 
علي  عائالتهم  وافقت  وقد  واونتاريو  وكبيك  والبرتا 
التحدث مع فريق البحث مع وعد باحلفاظ علي سرية 
الباحثون أن هناك  ، وقال  بعض التفاصيل الشخصية 
حتديات تواجه هؤالء السيدات فابلرغم من وجود مكان 
اللوازم  علي  العثور  الصعب  من  فانه  فيه  يعيشون 
االساسية مثل املالبس وحفظات االطفال وايضا النهم 
االطفال  تربية  لديهم خبرة في  وليس  السن  صغيرات 

التي  الصعبة  الظروف  حتت  وخاصة 
يعيشون فيها ،  وحتاول بعض العائالت 
يخشون  ولكنهم  بناتهم  مساعدة 
هذا  كان  اذا  يعرفون  ال  فهم  العواقب 
سيساعد في دعم حقيقي لالرهاب ام 
أل ؟ وقال وزير السالمة في كندا رالف 
جودال ان هذا تطور مقلق للغاية واننا 
سنتحرك لالمام ونفتتح قريبا مكتب جملابهة التطرف 
للتوعية وقال الوزير انه يشعر بالقلق من كل أجتاه حول 
ماتقف  كل  مع  يتعارض  فهو  املشاكل  من  النوع  هذا 
خلفه كندا من حيث القيم العاملية ، وكان جسنت ترودو 
قد وجه رسالة الي وزير السالمة العامة في اواخر العام 
إذا  بعد  احلكومة  تقل  ولم  املكتب  هذا  إلنشاء  املاضي 
اجلديدة  امليزانية  في  يتضمن  سون  املكتب  متويل  كان 
االولوية  له  ستكون  انه  علي  عالمات  هناك  ولكن   ،
أية  توجد  ال  انه  الباحثون  ،ويقول  احلكومة  برنامج  في 
واذا  هذا  علي  ارغمن  النساء  هؤالء  ان  علي  مؤشرات 
حاولت احداهم العودة الي كندا فسوف تواجه عواقب 
قانونية حيث انهن يساعدن ويحرضن منظمة ارهابية.

رئيسة وزراء أونتاريو »كاثلني« وين 
سوف تقدم أعتذارا رسمياً 

كاثلني وين  رئيسة وزراء أونتاريو سوف تقدم أعتذارا 
اجمللس  أمام  أونتاريو  حكومة  عن  بالنيابة  رسميا 
التشريعي القادم عن القانون رقم  17  الذي أصدرته 
في  املعلمني  علي  يحظر  والذي   1912 عام  املقاطعة 
وظل  الفرنسية  باللغة  التحدث  االبتدائية  املدارس 
هذا القاون قيد العمل ملدة خمسة عشرة عام حتي 
الفترة  هذه  وين  كاثلني  وتصف   1944 عام  وقفه  مت 
في  بالفرنسية  الناطقة  للجماعة  جرح   ( بانها 
املقاطعة( وتقول كاثلني وين أنه من املهم أن نعترف 
بانه كان هناك قانون غير عادل لم يعرف أهمية اللغة 
في  مبساهماتها  يعترف  ولم  أونتاريو  في  الفرنسية 
فكرة  الوزراء  رئيسة  رفضت  وقد  املقاطعة  ثقافة 
التعويضات وقالت أن املقاطعة تساهم بشكل فعال 
بتوفير املدارس الفرنسية واخلدمات باللغة الفرنسية 
الناطقة  اجملتمعات  لتعزيز  تعمل  ستظل  وانها 
بالفرنسية ، وقد طلب عضو البرملان الليبرالي جلني 
تيبو من مدينة سدبيري من حكومة أونتاريو ان تعتذر 
رسميا للمقيمني الناطقني بالفرنسية في املقاطعة 
قائال أن هذا سيثبت أن احلكومة تعترف بهذا اخلطاء 
فرانس جيليناس من  وقالت   ، املاضي  الذي حدث في 
لتصحيح  باالعتذار  ترحب  إنها  الدميقراطي  احلزب 
خطأ تاريخي وهو القانون رقم 17 الغير العادل والذي  
الفرنسية  املدارس  في  الصغار  وظلم   بالتمييز  قام 

في أونتاريو .

كندا منقسمة بشأن املوقف من 
الالجئني السوريني

أظهر استطالع للرأي أن الكنديني ما زالوا منقسمني 
بشأن توطني الجئني سوريني مع قول بعضهم إن على 

كندا قبول املزيد .
 ووعد رئيس الوزراء الليبرالي “جاسنت ترودو” في أكتوبر 
أكبر من  السوريني بسرعة  الالجئني  املزيد من  بقبول 
لكن  السابقة  احملافظة  احلكومة  بها  سمحت  التي 
فات  قد   2015 بنهاية  ألفا   25 لقبول  النهائي  املوعد 
املهلة  متديد  ومت  جدا  طموحة  كانت  اخلطة  أن  وأثبت 

ملدة شهرين.
 وأظهر استطالع للرأي من معهد “أجنوس ريد” أن 52 
باملئة من الكنديني يؤيدون خطة إعادة توطني 25 ألف 
الجئ قبل نهاية فبراير بينما عارض 44 باملئة البرنامج.
املشاركني  من  باملئة   42 أن  أيضا  االستطالع  وأظهر   
استقبال الجئني سوريني  عن  كندا  تتوقف  أن  يريدون 
بينما قال 29 باملئة منهم إن على كندا التوقف عند 
من  للمزيد  بالدهم  استقبال  باملئة   29 وأيد  ألفا   25

الالجئني

حملة أعالنية جديدة تهدف لزيادة عدد أفراد القوات املسلحة الكندية
تستعد القوات املسلحة الكندية لشن حملة أعالنية جديدة لتعزيز التجنيد العسكري حسبما قالت وكالة أنباء 
سي تي في وسوف تبدأ هذه احلملة في التليفزيون وعلي شبكة االنترنيت في أواخر العام  احلالي وقال وزير الدفاع 
هارجيت ساجان في مؤمتر حول الدفاع واالمن في أوتاوا  أن وزارته تطلع لزيادة عدد أفراد القوات املسلحة وأكد أن كبار 
املسؤولني العسكريني يشكون من نقص في االفراد العسكريني ووافقت أدارة الدفاع حاليا علي متويل 6٨ الف وظيفة 
عسكرية بدوام كامل ويقول تقرير من ميزانية احلكومة أن حوالي 66 الف فقط يعملون االن وان هناك فجوة كبيرة 
في اجلنود االحتياطي حيث يعمل فقط 20 الف من جملة 27  الف ،  وقال محلل عسكري من معهد الشؤون العاملية 
)أنك تخاطر إذا لم يكن لديك عدد كافي من اجلنود وتكون غير قادر علي الوفاء بااللتزامات ( وتأتي هذه االخبار بعد يوم 
واحد من أعالن وزارة الدفاع عن إنهاء الضربات اجلوية ضد مسلحني داعش في العراق وسوريا وكانت هناك مناقشة 
حول هذا املوضوع في مجلس العموم حني أعلنت احلكومة عن أن ضرباتها اجلوية ستنتهي يوم 15 فبراير قبل أسبوع 
مما هو متوقع وأنتقدت هذا زعيمة حزب احملافظني ، وقال  جسنت ترودو قد أن الوقت قد حان إلعادة تركيز البعثة والنظر 
في اجلهود اإلنسانية األوسع في املنطقة، مبا في ذلك املزيد من املعونة واملساعدة لالجئني الذين فروا من عنف إيزيس

جاسنت ترودو يؤيد أدانة كل من يدعو ملقاطعة إسرائيل
الرسمية  املعارضة  أغلبية  الي  كندا  وزراء  رئيس  ترودو  جاسنت  أنضم 
الكنديني   بأدانة  املعارض  احملافظني  حزب  من  أقتراح  علي  املوافقة  في 
فرض  او  أستثمارتهم  سحب  أو  أسرائيل  ملقاطعة  يروجون  الذين 
عقوبات عليها وهو العمل الذي يوصف بانه تشجيع علي الشر ونبذ 
اسرائيل ، ووافق علي هذا االقتراح جميع أعضاء احلزب الليبرالي ما عدا 
عشرة منهم رفضوا  التصويت وصوت أحدهم بعدم املوافقة و مت إقرار 
االقتراح بعد املوافقة عليه في جلسة مجلس العموم يوم االثنني 22 
احلزب  زعيم  قام  ذلك فقد  ومع  اغلبية 229 صوت  فبراير وحصل علي 

وقال  للنشطاء  احلريات  احملافظني لقمع  بالتضامن مع حزب  الوزراء  رئيس  باتهام  توم مولكاير  اجلديد  الدميقراطي 
عقب التصويت أن هذا االقتراح يتعارض مع حرية التعبير والتي نعززها في مجتمعنا وأننا ميكن أن نختلف مع من 
يدعوا ملقاطعة اسرائيل ونتناقش في هذا االمر ولكن أن ندعو احلكومة ألدانة شخص ما لرأيه فهذا لم نسمع به 

من قبل وهذا يجعل إبداء الرأي جرمية فكر ، وقال منذ متي نسمح بهذا في مجتمعنا الدميقراطي
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الفايننشال تاميز: واشنطن تسعى ملنع 
تدخل أنقرة والرياض عسكرياً في سوريا

قالت الفايننشال تاميز في تقرير مشترك لعدد من مراسليها 
في واشنطن وبيروت ولندن إن الواليات املتحدة تسعى إلى جلم 

إذا  سوريا،  في  عسكري  بفعل  القيام  السعودية،  العربية  واململكة  تركيا  حليفتيها،  محاولة 
فشل وقف الطالق النار في وقف احلرب األهلية الدموية في سوريا.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من تصاعد االحباط في املنطقة مما يوصف مبوقف واشنطن 
السلبي خالل خمس سنوات من الصراع السوري، 
تظل إدارة أوباما والقوى الغربية األخرى تخشى من 
أن التدخل العسكري املباشر قد يؤدي إلى تصعيد 

للصراع وإلى صدام خطر مع روسيا.
تخشيان  والرياض  أنقرة  أن  على  التقرير  ويشدد 
لكنهما  أمريكية،  موافقة  دون  العمل  من  بشدة 
اتخاذ موقف  أمريكيا في  ترياه فشال  مما  غاضبتان 
لدعم  العسكرية  موسكو  حملة  ضد  قوة  أكثر 

نظام بشار األسد.
رفيعني  غربيني  دبلوماسيني  عن  الصحيفة  وتنقل 
تريد خلق منطقة محايدة على  تركيا  إن  قولهما 

ألنقرة  يسمح  مبا  السوري،  العمق«  في  كيلومترات  »عدة  الى  متتد  سوريا  مع  حدودها  امتداد 
مبراقبة توسع امليلشيات الكردية، التي تشكل هم تركيا األساسي في سوريا.

ويوضح تقرير الصحيفة أن مثل هذا اخلطوة ستعطي مساحة محتملة للمعارضة السورية 
املعتدلة للتنفس جنوبا، على الرغم من الضربات اجلوية لروسيا والقوات التابعة للرئيس األسد.
مبسؤولني  التقوا  قد  املعتدلة  السورية  املعارضة  قادة  من  عددا  أن  إلى  الصحيفة  وتشير 
العمل  ذلك هو  إن هدف  السورية  املعارضة  وتقول جماعات  واسطنبول.  أنقرة  عسكريني في 

على التخطيط إلمكانية تشكيل »حتالف اسالمي« ينتشر شمالي سوريا.
الدول  أحدى  قيام  يبدو  الناتو،  األطلسي،  شمال  حللف  بالنسبة  إنه  الصحيفة  تقرير  ويقول 

األعضاء فيه بنشر قوات في منطقة محتقنة تنتشر فيها قوات روسية أمرا مقلقا.
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أن  اإلسرائيلية،  »هاآرتس«  صحيفة  ذكرت 
القاهرة  لدى  احلالى  اإلسرائيلى  السفير 
منصبه،  من  استقالته  أعلن  كورن،  حاييم 
بترشيح  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة  وقامت 
»دافيد  اخملضرم  اإلسرائيلى  الدبلوماسى 
جوفرين« بدال منه فى منصب السفير مبصر. 
الذى  أن تعيني جوفرين،  وأوضحت الصحيفة 
اإلسرائيلية  احلكومة  موافقة  ينتظر  يزال  ال 
أن  بعد  جاء  رسمًيا،  اجلديد  منصبه  ليتولى 
طلب السفير احلالى حاييم كورن االستقالة 
من منصبه. وأشارت هاآرتس، إلى أن جوفرين، 
األردنى  القسم  رئيس  منصب  حالًيا  يشغل 
القدس  وزارة اخلارجية اإلسرائيلية مبدينة  فى 

احملتلة، وكان قد شغل خالل العامني املاضيني 
سلسلة من املناصب بالوزارة متعلقة بالشرق 
السفير  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت  األوسط. 
السفارة  فى  قبل  من  خدم  قد  كان  املرشح 
اإلسرائيلية بالقاهرة، ويتحدث اللغة العربية 
فى  الدكتوراه  درجة  على  وحاصل  بطالقة، 

الشرق األوسط.

من  عددا  إن  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  قالت 
الباحثني واخلبراء حذروا من أن فيروس زيكا رمبا 
لترفع  عقلية،  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  يزيد 
هذا  فيه  تسبب  الذى  الهلع  حدة  من  بذلك 
وأوضحت  العالم.  دول  من  عدد  فى  الفيروس 
منكمش  برأس  طفل  والدة  أن  الصحيفة 
أن  إال  مفجع،  مشهد  بالتأكيد  هو  وممسوخ 
أن  من  يحذرون  اإلجنابية  الصحة  فى  اخلبراء 
مرض صغر حجم الرأس رمبا يكون فقط األثر 
فحتى  زيكا،  فيروس  النتشار  وضوحا  األكثر 
الرضع الذين بدوا طبيعيني عند والدتهم رمبا 
يكونوا فى خطر أكبر لإلصابة بأمراض عقلية 
فى مراحل الحقة فى حياتهم لو أن أمهاتهم 
أصينب بالعدوى خالل احلمل، بحسب مخاوف 

كثير من الباحثني. وقال الباحثون إن زيكا يشبه 
إلى حد كبير بعض العوامل املعدية املرتبطة 
مبرض التوحد وانفصام الشخصية، فالفصام 
وليس  املرهقة  العقلية  األمراض  من  وغيره 
لها سبب واحد، كما يؤكد اخلبراء، ويُعتقد أن 
الظروف املسببة له ترتبط بعدد من العوامل، 
منها االستعداد الوراثى والصدمات فى وقت 
أو  اجلنسى  االعتداء  مثل  احلياة  من  الحق 
اجلسدى، أو التعرض للهجر أو تعاطى اخملدرات. 
إال أن هناك اعتقاًدا بأن تلك الظروف رمبا تكون 
وقال  جنينا،  الشخص  يزال  ال  بينما  موجودة 
جامعة  فى  العدوى  مركز  مدير  ليبكيم  إيان 
كولومبيا »إن تداعيات زيكا هذا تتجاوز مرض 

صغر حجم الرأس«.

هاآرتس: السفير اإلسرائيلى بالقاهرة يستقيل من منصبه..وتل أبيب تعني دافيد جوفرين 

نيويورك تاميز: فيروس »زيكا« يُزيد مخاطر اإلصابة بأمراض التوحد والفصام

تكافح  إن مصر  قالت فيه  تقريرا  اإللكترونى  أمريكا« على موقعها  أوف  إذاعة »فويس  نشرت 
إليصال الغذاء املدعم للفقراء فى ظل أزمة الدوالر. ورصدت الوكالة فى تقرير لها نفاد بعض 
السلع التموينية األساسية من املتاجر مثل األرز وزيت الطهى، وقالت إن عشرات املاليني من 
التموين. إال أن األسابيع األخيرة  املصريني يعتمدون على الدعم احلكومى املقدم فى بطاقات 
شهدت نقصا فى السلع املستوردة مثل زيت الطهى بسبب شح الدوالر، األمر الذى يجعل من 
أن  إلى  الوكالة  وأشارت  إمدادات منتظمة.  توفر  أن  املستوردة  احلكومية  اجلهات  الصعب على 
نقص السلع األساسية منتشر فى القاهرة وفى العديد من املدن من اإلسكندرية شماال وحتى 
التى  مصر  فى  حساسة  قضية  يعد  معقولة  بأسعار  الغذاء  توفير  أن  وأوضحت  جنوبا.  املنيا 
يعيش املاليني فيها يوما بيوم، وكانت األسباب االقتصادية أحد أسباب اإلطاحة برئيسني خالل 
السنوات اخلمسة املاضية، وال تخفى تلك اخملاطر عن الرئيس السيسى الذى سعت حكومته 
على  إنه  قائلة  الوكالة  ومضت  مرتفع.  لتضخم  األسوأ  التداعيات  من  الفقراء  حماية  إلى 
الرغم من أن السلع الغذائية الضرورية حتتل مرتبة متقدمة على سلم األولويات، إال أن نقص 
العملة الصعبة زاد صعوبة الدفع الفورى على مدار العام املاضى ملستوردى الغذاء احلكوميني، 
وكان نقص زيت الطهى هو الضرر األبرز حيث إن املشكالت املتعلقة بالدفع تثنى املوردين عن 
املنافسة فى املناقصات احلكومية. وقد ألغت اجلهات املسئولة عن االستيراد فى احلكومة ثالث 
مناقصات لشراء زيت الطهى فى األشهر الثالثة األخيرة فقط لعدم تلقى عروض كافية، وألن 

األسعار كانت شديدة االرتفاع.

فويس أوف أمريكا:مصر تكافح 
لتقدمي السلع املدعمة للفقراء فى 

ظل أزمة الدوالر

واشنطن بوست: ورحل هيكل الصحفي واملفكر السياسي الكبير
قالت صحيفة الواشنطن بوست عن رحيل الكاتب محمد حسنني هيكل، توفي الكاتب واملفكر 
محمد هيكل، أحد املقربني للزعيم املصري الراحل جمال عبد الناصر الذي كتب في وقت  الحق 
تفاصيل احلروب التي خاضتها مصر ضد اسرائيل واتفاقيات  السالم واوضحت الصحيفة نقال 
الكلى  تتطلب غسل  ان هيكل كان يعاني مؤخرا من مشاكل في  التليفزيون احلكومي  عن 
الكلى بشكل منتظم. واشارت الصحيفة ان هيكل عرف لدي املصريني باسمه الكامل، محمد 
حسنني هيكل قد عمل  للرئيس الراحل  جمال عبد الناصر، الذي حكم مصر من 1٩54 حتى 
االقليمية من منطلق  والقضايا  املصرية  السياسة  بارز في  دور  له  وفاته في عام 1٩70.وكان 
واسعة  شبكة  على  هيكل  حافظ  الناصر  عبد  وفاة  وبعد  الناصر  عبد  مع  القوية   صداقته 
من االتصاالت الدولية ومهاراته  التحليلية غير العادية واوضحت الصحيفة ان الدبلوماسي 
مصطفى الفقي  وصف هيكل بذاكرة مصر الوطنية. كما أفردت الصحيفة نبذالت في حياة 
هيكل الذي ولد  23 سبتمبر 1٩23  الب يعمل كتاجر للقمح  في القليوبية  وبعد تخرجه   بدأ 
عمله كصحفي  في جريدة ” ايجينشني جازيت “عام 1٩40 وقام بتغطية  حملة شمال أفريقيا 
في احلرب العاملية الثانية واحلرب االهلية في  اليونان واالنتخابات الرئاسية األمريكية عام 1٩52، 
واحلرب الكورية واألعمال العدائية بني العرب واليهود. وكف أن هيكل التقى عبد الناصر، وهو 
ضابط في اساحة املعركة خالل أول حرب عربية إسرائيلية، وتعمقت العالقة بينهما على مر 

السنني. حيث عمل  كمحرر للقوات املسلحة  باالهرام من عام  1٩74-1٩57.
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شرطيان يغتصبان نساء بسيارة الدورية بلوس أجنلوس

وجهت محكمة أمريكية تهم »االغتصاب« 
أجنلوس  لوس  لشرطيني من عناصر شرطة 
احملكمة  بينما فرضت  العمل،  أثناء ساعات 

عليهما كفالة بقيمة 3.5 مليون دوالر.
جيمس  الشرطيني  إن  العام  االدعاء  وقال   
نيكوالس )44 عاًما( و ولويس فالينزويال )43 
بدًءا من  أعوام  عاًما( اغتصبا، على مدى 3 
أثناء  عام 2008، وعلى نحو متكرر، 4 نساء 

اخلدمة.
 وأوضحوا أن عمليات االغتصاب تكررت في اجلزء اخللفي من سيارة الدورية ألربع نساء.

وكانت األوامر صدرت باعتقالهما حيث وجهت إليهما التهم، مع العلم أنهما موقوفان عن 
على  االغتصاب«  »ضحايا  اعتقال  الشرطيني  إن  العام  االدعاء  وقال   .2013 عام  منذ  اخلدمة 

فترات مختلفة أثناء حمالت دهم وتفتيش عن اخملدرات.
 ووفًقا للملف الدعوى القضائية، فإن الشرطيني هددا النسوة باالعتقال إذا لم يستجنب ولم 

يخضعن ملطالبهما، بحسب ما ذكرت »سكاي نيوز« البريطانية.
واالغتصاب  عنوة  االغتصاب  فيها  مبا  اجلنسي،  باالعتداء  دعاوى  عدة  الشرطيان  ويواجه   

باستخدام السلطة. وإذا ما متت إدانتهما، فإنهما يواجهان أحكاًما تصل إلى السجن املؤبد.

متمردو »فارك« في كولومبيا يُعلنون عن خطة لتنظيم 
انتاج اخملدرات

اعلنت جماعة فارك، كبرى اجلماعات املتمردة في كولومبيا، خططها املقترحة لتنظيم انتاج 
اخملدرات في البالد.

وتعد هذه اخلطط جزءا من محادثات السالم اجلارية مع احلكومة الكولومبية.
ويطالب املتمردون احلكومة الكولومبية بإلغاء سياستها ملكافحة اخملدرات والتي تتضمن رش 

احملاصيل البادتها واالعتماد على قوات اجليش.
زراعة محاصيل  املزارعني على  برامج لتشجيع  أن متول  إنه يتعني على احلكومة  وتقول فارك 

قانونية بدال من زراعة الكوكا و اخلشخاش واملاريجوانا.

إحباط عملية تهريب داخل حماالت صدر في استراليا
أعلنت الشرطة االسترالية في مدينة سيدني أنها أحبطت عملية تهريب عقار امليثامفيتامني 
للنساء.  صدر  حماالت  داخل  مخبئا  وكان  دوالر،  مليون   700 على  البيعية  قيمته  تزيد  اخملدر 
واعتقلت الشرطة صينيا وثالثة أشخاص من هونغ كونغ. ويواجه األربعة عقوبة السجن مدى 
احلياة. وقالت السلطات إنها ضبطت 720 لترا من عقار امليثامفيتامني السائل كانت مرسلة 
من هونغ كونغ. وقال مايكل كينان، وزير العدل االسترالي، إن العصابات تسعى إلى حتقيق 

أرباح من »سوق الثلج املربحة« في استراليا.
و)الثلج( هو االسم احلركي لعقار امليثامفيتامني في استراليا. وأضاف كينان أن عملية إحباط 

التهريب تعد بني األكبر من نوعها في تاريخ البلد.
في  املضبوطة  السائل  كمية  إن  االسترالية،  االحتادية  الشرطة  قائد  شيهان،  كريس  وقال 

سيدني ميكن استخدامها في إنتاج 500 كيلوغرام من امليثامفيتامني البلوري عالي اجلودة.
وأوضح أن الشرطة االحتادية االسترالية عملت على نحو وثيق مع السلطات الصينية كجزء 

من فريق عمليات خاصة للتصدي لشبكات التهريب الدولية للميثامفيتامني.
وقال كينان »مت ضبط 3.6 مليون قرص من العقار في الشوارع تصل قيمتها إلى 1.26 مليار 
دوالر استرالي«. بيد أن رقم 1.26 مليار دوالر استرالي مشكوك به بعد أن رصدت وسائل اإلعالم 

االسترالية أن الشرطة غيرت طريقة حسابها للقيمة البيعية للمخدرات.
قيمة  حلساب  للجرائم  االسترالية  اللجنة  بأرقام  االسترالية  االحتادية  الشرطة  وتستعني 
اللجنة  من  متوسطة  بأرقام  تستعني  السابق  في  كانت  وبينما  املشروعة.  غير  اخملدرات 

االسترالية للجرمية، استخدمت احلد األعلى لألرقام للداللة على قيمة هذه الشحنة

اعتقال اسكتلندي بعد سلسلة من الهجمات على الالجئني 
السوريني عبر الفيسبوك

كان  رجل  على  القبض  اسكتلندا  شرطة  القت 
مسؤوال عن سلسلة من التهجمات على الالجئني 
روثساي  توطينهم في جزيرة  أعيد  الذين  السوريني 

عبر تدوينات على الفيسبوك.
 ويعد القاء القبض على هذا الرجل رسالة واضحة 
مفادها أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه اإلساءات 
االجتماعي.   التواصل  مواقع  عبر  الالجئني  جتاه 

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت رجال في األربعني من عمره من منطقة إنفركاليد مبوجب قانون 
االتصاالت بعد تقرير عن قيامه بسلسلة من التهجمات عبر االنترنت على الالجئني السوريني 
الذين يعيشون في جزيرة روتساي.  وقال املفتش إيوان ويلسن من مكتب شرطة املنطقة إنه 
يأمل »أن يكون اعتقال هذا الشخص رسالة واضحة من شأنها أن تأكد أن شرطة اسكتلندا 
لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية وإستثارة التعليقات املسيئة 

عبر وسائل التواصل االجتماعي

العب يقتل حكماً في الدوري األرجنتيني
أرجنتيني »48 عاماً« مصرعه  لقي حكم 
بالرصاص،  رمياً  قدم،  كرة  العب  يد  على 
توجيه  على  الالعب  اعتراض  بسبب 
أحد  من  وطرده  له  األحمر  الكارت  احلكم 
مباريات دوري الهواة في مقاطعة كوردوبا 

باألرجنتني.
وجه  في  احلمراء  البطاقة  احلكم  وأشهر 
إثر تدخل عنيف مع العب  الالعب وطرده 
الالعب  أطلق  بدقائق  وبعدها  منافس، 
الرأس  في  احلكم  ليصيب  الرصاص 

والرقبة والصدر ليفارق احلياة.
كما أصيب في احلادث العب يدعى »والتر 
املستشفى  إلى  ونقل  برصاصة  زاراتي«، 
من  اجلاني  وفر  مستقرة،  حالته  لكن 

امللعب وال تزال عملية البحث عنه من قبل الشرطة جارية

هروب زعيم عصابة عبر نفق من سجن شديد احلراسة 
باملكسيك

»إل تشابو«  باسم  املعروف  املكسيكي خواكني غوزمان  اخملدرات  تهريب  زعيم عصابات  هرب 
»القصير« من سجن مشدد حراسة عن طريق نفق، وفقا ملسؤولني في املكسيك. وقال قائد 
ألتيبالنو ميتد ملسافة أكثر من 1.5 كيلومتر وبه  األمن الوطني إن طريق الهروب من سجن 

تهوية ودرج.
وتخضع مجموعة من 18 فردا من حراس السجن لالستجواب.

وفي عام 2001 اختبأ في سلة للمالبس املتسخة بعد دفعه رشوة ملسؤولي السجن. ويقضي 
غوزمان عقوبة السجن ملدة تزيد على 20 عاما بعد القبض عليه في غواتيماال عام 1٩٩3.

وقال  املكسيك.  حلكومة  نصرا  واعتبروه   2014 عام  في  عليه  القبض  بإعادة  اجلميع  وأشاد 
من  القريب  السجن  في  زنزانته  على  التفتيش  أثناء  اكتشف  غوزمان  هروب  إن  مسؤولون 

العاصمة ميكسيكو سيتي.
ووجد املسؤولون فتحة بعمق 10 أمتار بها سلم يؤدي إلى نفق، وينتهي إلى موقع بناء خارج 

أسوار السجن، حسبما قال قائد األمن مونت أليجاندرو روبيدو في مؤمتر صحفي.
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سمير غطاس لـ “ جود نيوز”: 

احلكومة لم تسطيع تسويق قانون اخلدمة 
املدنية فتحول إلي قانون سيئ السمعه

إبراهيم: طالب سمير  جود نيوز - جرجس 
حكومة    ، املصري  البرملان  عضو  غطاس 
قانون  وضع  اسماعيل   شريف  املهندس 
القانون  بديل عن  املدنية  للخدمة  جديد  
الذي رفضه البرملان، مع األخذ في االعتبار 
في  النواب  قبل  من  رُفضت  التي  املواد 

قانون اخلدمة املدنية قبل أسابيع
خاصة  تصريحات  في  غطاس  واضاف    
التي أصدرت  “ ان احلكومة  لــ “ جود نيوز 
ولم  اخطات  البرملان  املرفوض من  القانون 

تستطيع تسويق القانون و احلشد له بالرغم من وجود فسحه لكي تقوم بحملة تعريف املواطن بطبيعة ومعنى 
القانون الذي بات أحد القوانني “سيئة السمعة”.

وتابع عضو مجلس النواب كان على الوزير وحكومته التي حاولت التهرب من القانون بدال من الدفاع عنه وهو أمر 
معيب يليق بهذه احلكومة الفاشلة البائسة التي تصدر قرارات غير مدروسة.

مشدد علي ان قانون اخلدمة املدنية سوف يعود بالضرورة إلى مجلس النواب للتصويت عليه مرة أخرى بعد تعديل 
بعض املواد التى مت االعتراض عليها من قبل النواب، وسوف يتم متريره.

الفتا الي حوادث االعتداء التي قام بهاء بعض من افراد امناء الشرطة ، حتولت الي ظاهرة وليست حوادث فردية 
كما تصفها وزارة الداخلية

كما ان هناك الكثير من حاالت اعتداءات أمناء الشرطة على املواطنني بشكل متوال، مشدداً علي ضرورة  إنهاء 
فوضي استخدام السالح امليري من جانب أمناء الشرطة، واستخدام سالح الدولة في االعتداء علي املواطنني  

وليس استخداماً للدفاع عن النفس

- إعتداء امناء الشرطة علي املواطنني حتول الي ظاهرة

- البد من انهاء فوضي استخدام السالح من امناء الشرطه

شمس مشرقة

“يوم جديد مع شمس مشرقة”

اول حاجة طلعت من بقها 

صاحية بابتسامة على وشها

و فى قرارها ترمى اليأس ورا ضهرها

رغم اللى شافته و مرت بيه 

اال انها لسة معمتدة عليه...!! 

لسة عندها إميان و واثقة فيه

انه هينشلها من كل اللى مرت بيه

كل مرة بتبتدى تفقد األمل 

تفتكر الدم اللى انسكب من احلمل

و تقوله “انت وعدت و قلت انك مش هتسبنى

و ان من أى ضعف هترفعنى

و تعلمنى أفضل أثق فيك و اتسند عليك

ده انت اللى رامسلى  حاضرى ومستقبلى  بايديك “

ندى باخوم

الكوجنرس املصري الكندي
ينعي

فقيد الدبلوماسية العاملية 

الدكتور / بطرس بطرس غالي
رجل السالم 

إلسهاماته املشرفة في مجاالت القانون الدولي وحقوق األنسان
بروفيسور مهندس /
 نظير شنودة بشاي
 رئيس اجمللس
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�لأ�سد: �أريد �أن يذكرين �لتاريخ باأين �أنقذت �سوريا

في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  قال 
»البايس«  صحيفة  موقع  نشرها  مقابلة 
 10 بعد  يذكر  أن  يريد  إّنه  اإلسبانية، 

سنوات باعتباره »من أنقذ بالده«. 
الدعم  »إن  األسد:  قال  أخرى  جهة  من 
أساسًيا«  شك  بال  كان  واإليراني  الروسي 
في تقدم القوات احلكومية. وأوضح »نحن 
بحاجة إلى هذه املساعدة وذلك ببساطة 
بطرق  اإلرهابيني  تدعم  دولة   80 ألن 
والدعم  باملال  مباشرة  بعضهم  مختلفة. 

اللوجستي واألسلحة واملقاتلني. والبعض اآلخر يوفر لهم الدعم السياسي في مختلف احملافل 
الدولية«.

وقال األسد إّنه »على استعداد« لوقف إطالق النار وإن كان يفضل احلديث عن »وقف للمعارك« 
لكن بشروط. ومن هذه الشروط »منع دول وخصوًصا تركيا من ارسال مقاتلني وأسلحة أو من 

تقدمي أي دعم لوجستي لإلرهابيني.

�لإ�سالحيون باإير�ن 

يتوحدون فى قائمة 

�نتخابية و�حدة �أمام 

�ملت�سددين

أعلن اإلصالحيون فى إيران عن قائمة موحدة حتت مسمى »أوميد«، أى »األمل«، وتضم األحزاب 
روحانى،  املقرب من   92 ائتالف  إلى  باإلضافة  اإلصالحى،  التيار  املنضوية حتت مظلة  والتيارات 

وقائمة اخلطوة الثانية املقربة من رفسنجانى.
إيلنا اإلصالحية عن رئيس احلملة االنتخابية لإلصالحيني، على صوفى، قوله إن  ونقلت وكالة 
احلملة االنتخابية للتيارين اإلصالحى ستكون حتت قائمة »أوميد« املوحدة فى كافة أنحاء البالد.
وقال صوفى، واجهنا قيوًدا فى القوائم االنتخابية نظرًا الستبعاد أعداد كبيرة من اإلصالحيني.

البرملانية  االنتخابات  من  انسحابه  املعتدل،  التيار  من  املقرب  الشعب«  »إرادة  حزب  أعلن  فيما 
لصالح حتالف املعتدلني مع التيار اإلصالحى، وفًقا لبيان نشره على موقعه.  وقال احلزب، إنه قرر 
االنسحاب من سباق االنتخابات البرملانية »من أجل صنع موقف موحد، وعدم إحلاق الضرر بالتيار 
اإلصالحى ومرشحيه خالل عملية االنتخابات«.  وأعلن 4 مرشحني من التيار املعتدل االنسحاب 
لصالح اإلصالحيني، من أجل االستحواذ على أغلب مقاعد البرملان، فى ظل املنافسة احملتدمة 
مع التيار املتشدد.  ويتنافس 6 آالف و229 مرشًحا بينهم 586 امرأة على 290 كرسًيا، والعدد 
و24  ألًفا  و915  مليونًا   54 هو  االنتخابات  فى  التصويت  لهم  يحق  الذين  للناخبني  اإلجمالى 

شخًصا.

�ل�سعودية ت�سلم �ليمن لالخو�ن

عني الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اللواء الركن علي محسن األحمر في منصب نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وهو قائد عسكري سني قوي انشق عن الرئيس السابق علي 
عبد اهلل صالح خالل االحتجاجات التي أطاحت بحكمه في 2011. كما سبق وشغل محسن 

األحمر منصب مستشار للرئاسة للشؤون العسكرية.
 أفادت وسائل إعالم حكومية بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عني اللواء الركن علي 
محسن األحمر وهو شخصية كبيرة سابقة في اجليش في منصب نائب القائد األعلى للقوات 

املسلحة.
 وكان اللواء الركن محسن األحمر قائدا عسكريا قويا من الناحية السياسية انشق عن الرئيس 
السابق علي عبد اهلل صالح عام 2011 خالل احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بصالح في 

نهاية املطاف ويعد االحمر من قيادات جماعة االخوان املسلمني باليمن .
وبهذا التعيني الرسمي لالمر اصبح القوات املسلحة تامينية هي جزء من ميلشيات االخوان ، و 

بذلك تزاد احلرب في اليمن اشتعال بني احلوثي الشيعي و ال االحمر االخواني .

تر�جع عدد �ملقاتلني �لغربيني يف �سفوف د�ع�ش 

بن�سبة 20%

تراجع عدد املقاتلني الغربيني املنخرطني بداعش %20 للمرة األولى، فيما عمد التنظيم املتطرف 
إلى التجنيد اإلجباري وجتنيد األطفال وتغيير مهمات عناصره وأماكنهم إلصابته بـ«الهلع«.

وأوردت تقرير صحيفة عربية  »عدد املقاتلني األجانب املنضمني لتنظيم داعش تراجع %20 للمرة 
األولى، وذلك تبعاً لتقديرات وكالة االستخبارات األميركية«. وكشفت أن »واشنطن تعتقد أن 

عدد مقاتلي التنظيم الذين يحاربون في سوريا والعراق انخفض من 31 ألفا إلى 25 ألفا«.
ونقلت عن التقرير  عن املتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن قوله، إن »املقاتلني األجانب 
الذين نقلوا من وحدات النخبة في التنظيم لدعم وحدات املقاتلني على أرض املعارك في العراق 
وسوريا، لم يتم إيجاد بديل لهم«. مردفا أن »انخفاض حجم الوحدات اخلاصة في تنظيم داعش 

يعكس قلة تدفق املقاتلني األجانب املنضمني للتنظيم«.
ازدياد في أمور أخرى، كالتجنيد اإلجباري  وذكر وارن أن« انخفاض عدد املقاتلني األجانب يقابله 

وازدياد جتنيد األطفال ونقل عناصر وحدات النخبة األجانب إلى القتال على أرض املعركة«.
وختم »عندما قتل طيران التحالف محمد إموازي وهو مقاتل بريطاني، أصيب التنظيم بالهلع، 

فعمد إلى تغيير مهمات عناصره وأماكنهم«.
فرض  التي  املناطق  من  ويتخذ  اجلنسيات،  مختلف  من  اجملندين  من  فيه  داعش  أن  إلى  يشار 
سيطرته عليها في العراق وسوريا مواقع للتجمعات واالنطالق لكسب مساحات من األراضي.

�لبابا فر�ن�سي�ش يدعو لإلغاء عقوبة �لإعد�م حول 

�لعامل

عقوبة  إلغاء  إلى  الفاتيكان،  بابا  فرانسيس،  البابا  دعا 
اإلعدام حول العالم، وقال إن وصية »ال ينبغى أن تقتل« 
كانت مطلقة وصاحلة متاما لألبرياء واملذنبني.  و استخدم 
اإلطالق ضد عقوبة  على  أقوى كلماته  من  بعض  البابا 
إلى  العالم  حول  الكاثوليك  السياسيني  ودعا  اإلعدام، 
القيام ببادرة شجاعة ومثالية بالسعى إلى وقف تنفيذ 
للكنيسة،  احلالى  املقدس  العام  خالل  اإلعدام  أحكام 

والذى ينتهى فى نوفمبر املقبل.
أمام  ألقاها  التى  الكلمة  فى  فرانسيس  البابا  وقال   
عشرات اآلالف فى ساحة القديس بطرس، »أناشد ضمائر 

أولئك الذين يحكمون للتوصل إلى إجماع دولى إللغاء عقوبة اإلعدام«.
1.2 مليار شخص، قد سمحت بعقوبة اإلعدام فى   تضم الكنيسة الكاثوليكية  فى عضويتها 
حاالت معينة على مدار عقود، إال أن املوقف بدأ فى التغيير فى عهد البابا الراحل يوحنا بولس الثانى 

الذى توفى عام 2005.
وقال البابا فرانسيس إن هناك معارضة متنامية اآلن لعقوبة اإلعدام حتى لو كان للدفاع املشروع 
عن اجملتمع ألن الوسائل احلديثة ُوجدت لكى تقمع اجلرمية بشكل فعال بدون أن يُحرم الشخص الذى 

ارتكبها من إمكانية أن يعيد تأهيل نفسه.

�إيطاليا ت�سمح بانطالق طائر�ت بدون طيار �سد 

�لدولة �لإ�سالمية من �سقلية

الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي إن بالده وافقت على السماح بانطالق طائرات أمريكية  قال رئيس 
مسلحة بدون طيار من قاعدة جوية في صقلية للقيام مبهام دفاعية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 

في شمال إفريقيا وإنها ستقيم كل حالة على حدة.
 وأضاف إنها مسألة عمليات ضد اإلرهابيني وضد مهاجمني محتملني من الدولة اإلسالمية وهناك 
عالقة وثيقة بيننا وباقي احللفاء خاصة األمريكيني.«  وأضاف رئيس الوزراء اإليطالي -الذي قال مرارا 
إن إيطاليا لن تشارك في أي ضربات عسكرية في ليبيا ما لم تطلب ذلك صراحة حكومة معترف 

بها- أن التفويض سُيمنح »وفقا لكل حالة على حدة«.
 وقال مسؤول بوزارة الدفاع اإليطالية إن بالده وافقت على املهام الدفاعية فقط وليس الهجومية 
مثل الهجوم على معسكر تدريب يشتبه في أنه ملتشددين في صبراتة بليبيا مما أسفر عن مقتل 
العشرات.  وأضاف املسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرات ستنطلق من قاعدة سيجونيال 

اجلوية بجزيرة صقلية وأنه لم يقدم بعد أي طلب إلطالق طائرات بدون طيار

اأخبـــــــــار 14

�تفاق تاريخى يبقى بريطانيا فى �لحتاد �لأوروبى

حصل رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، على اتفاق مع نظرائه األوروبيني الـ 27 حول اإلصالحات 
التى طلبها ليتمكن من اقناع البريطانيني بالبقاء فى االحتاد األوروبى فى االستفتاء التاريخى املقرر 
اجراؤه فى وقت الحق العام احلالى، ومدعوما بهذا االتفاق الذى مت انتزاعه بعد قمة أوروبية استمرت 
يومني تخللها مفاوضات ماراثونية، سيدعو كاميرون إلى بقاء بريطانيا فى االحتاد األوروبى وذلك خالل 
استفتاء ميكن أن ينظم فى 23 يونيو املقبل.  وقال كاميرون »اعتقد أن هذا كاف لكى أوصى بأن تبقى 

اململكة املتحدة فى االحتاد األوروبى« مشيرا إلى أنها »حلظة تاريخية« لبالده.
االجتماعية  الرعاية  لنفقات  »تعطيال«  البريطانية،  احلكومة  أعلنت  ما  االتفاق، بحسب  ويتضمن   
التى تقدمها بريطانيا للمهاجرين من مواطنى االحتاد لفترة قد تستمر لـ7سنوات، ووضع قيود على 
بجانب   2020 بدءا من عام  احلاليني  املهاجرين  أبناء  إلى  البريطانية  احلكومة  التى متنحها  املعونات 
من يستجد من مهاجرين مبجرد تشريع قوانني جديدة تتناول األمر، وهو الذى كان يعد مثار خالف بني 

بروكسل ولندن. ويحق لبريطانيا أيضا مبوجب االتفاق سن إجراءات للطوارئ حلماية العاصمة لندن.
 وأعلن رئيس اجمللس األوروبى دونالد توسك أن االتفاق »يعزز الوضع اخلاص لبريطانيا فى االحتاد األوروبى«.
 غير أن ذلك ال يعنى حصول بريطانيا »على استثناءات من القواعد« األوروبية، بحسب تأكيد الرئيس 

الفرنسى فرانسوا أوالند.

د. سمير جرجس ومدام أماني جرجس 
يهنئون

الصيدلي شريف صموئيل 
و الصيدالنية سلفيا صموئيل 

مبناسبة 
املولود اجلديد
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 االضطرابات األكادميية التي قد يعانى منها 
ذوى صعوبات تعلم الرياضيات  

د. احمد عبد اهلل شلبى
مونتريال
تتطلب  حيث  مختلفة،  أنواع  في  الرياضيات  تعلم  صعوبات  تتمايز 
معاجلات مختلفة داخل الفصول املدرسية و هذه األنواع هي :- اوال:. 
صعوبات التمكن من احلقائق العددية والرياضية األساسية: - يشير 
احلقائق  وتذكر  حفظ  في  الضعف  إلى  الصعوبات  من  النمط  هذا 
العددية، أو الرقمية والرياضية و في العمليات األربع املتعلقة باجلمع، 
حمل  إلى  الطالب  هؤالء  يلجأ  وقد  والقسمة.  والضرب،  والطرح، 

جداول، أو بطاقات، أو كروت تتعلق باحلقائق الرياضية والعددية مثل:
جداول الضرب، ومقاييس األوزان، واألطوال، واملساحات، و احلجوم.

و  العشرية،  الكسور  و  املئوية،  والنسب  التربيعية،  اجلذور  جداول   
االعتيادية وغيرها كثير، أو استخدام اآلالت احلاسبة اليدوية بهدف استخدامها في حل املسائل الرياضية 

األكثر تعقيدا أو حتى في إجراء العمليات احلسابية البسيطة.
في  صعوبات  من  األطفال  من  الكثير  يعاني  :حيث  احملسوسة  للمواد  الرياضي  الترميز  ثانيا:.صعوبات 
الترميز الرياضي للمواد أو املسائل اللفظية؛ بسبب صعوبات في فهم الرموز، وكيفية التعبير عنها، فهم 
يبدون اضطرابات في املعرفة، واحلقائق واملفاهيم الرياضية املتعلقة باإلجراءات الشكلية التي يتم التعبير 
عنها من خالل املعادالت الرياضية، ويعتبر هذا النمط من أكثر أمناط صعوبات تعلم الرياضيات شيوعاً 
في مدارسنا وخصوصاً لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بسبب ضعف التطبيقات الرياضية املقدمة لهم، و 

افتقار التدريبات املدرسية إلى التطبيقات احلياتية على مواد محسوسة ومتنوعة
في  صعوبات  من  الرياضيات  تعلم  صعوبات  ذوو  الطالب  يعاني  الرياضيات:-  لغة  تعلم  صعوبات  ثالثا: 
الرياضيات، ويبدو هذا واضحاً من خالل احلفظ، والتداخل، والتشويش الذي يعكسونه  تعلم وفهم لغة 
حول املفاهيم، واملصطلحات الرياضية، وصعوبة تتبعهم أو متابعتهم للشرح اللفظي لهذه املفاهيم، 

وتوظيفها، واستخدامها، وضعف املهارات اللفظية في التعبير عن اخلطوات احلسابية.
رابعا: صعوبات اإلدراك البصري املكاني لألشكال الهندسية:- يبدي عدد غير قليل من األطفال صعوبات 
إدراكية في التنظيم املكاني احلركي لألشكال الهندسية في الرياضيات والتي ترجع بسبب االفتقار إلى 

عدة مهارات منها:
عدم التمييز بني املفاهيم املتعلقة باألشكال الهندسية مثل: املعني، و شبه املنحرف، و مثلث حاد أو قائم 

أو منفرج وغيرها
صعوبات كتابة األرقام والتعبير عنها، والتداخل في الترتيب املكاني لألرقام على الصفحة.

أو قصور  لديهم اضطرابات  يكون  ما  غالباً  الطالب  وهؤالء  األرقام.  إدراك معنى  في  أو ضعف   صعوبة 
إدراكي؛ نتيجة لوجود خلل وظيفي في النصف الكروي األمين من املخ.

في املقال القادم سوف نتحدث عن اجراءات التدخل ملعاجله مثل هذه الصعوبات لدى اطفالنا خاصا في 
مرحله التعليم االبتدائى

ال نعلم ملاذا ترك اهلل كل بالد العالم القدمي غرقى 
في بحر الوثنية االف السنني، وقصر النبوة في 
احلكمة  ايضا  علمنا  عن  ويغيب  اسرائيل.  بني 
البلقان  جزيرة  شبه  في  الفلسفة  ميالد  في 
ولكن  امليالد.  قبل  والرابع  اخلامس  القرنني  في 
تلك  نتاج  الينا من  ما وصل  نعلمه حقا هو  ما 
الفترة.  تلك  في  عاشت  التي  امللهمة  العقول 
هناك عاش ونبغ فيثاغورس وسقراط وافالطون 
وارسطو وغيرهم. وقد قدر الفكارهم ان تنتشر 
في مختلف بقاع العالم. ورمبا ال يوجد علم من 
العلوم اال واستعان في نشأته وفي طور تكوينه 
ففي  هؤالء.  لنا  خلفه  مبا  نضوجه  مرحل  وفي 
مدينة افالطون الفاضلة بنيت دعائم السياسة 
كل  ارست  ارسطو  منطق  وعلى  واالجتماع. 
نبت  ارسطو   « نفس   « ومن  قواعدها.  العلوم 
فيثاغورس،  وضع  كما  واالخالق.  النفس  علم 
وارشيميدس، مبادئ الهندسة والرياضيات. واقر 
ابقراط وجالينيوس مبادئ الطب. والى وقتنا هذا 
ومع التقدم العلمي الهائل، اال انه ال يزال لنتاج 
ذلك العهد مكانته البارزة في مختلف جامعات 
التي متنع  البالد االصولية  العالم. ولم تستطع 
الى  تسللها  دون  حتول  ان  الفلسفة،  تدريس 
العلوم االجتماعية والسياسية والدينية. بل ان 
الدين،  من  قاطبة  العلوم  اقرب  هي  الفلسفة 
الوجود،  عن  فتحدثت  موضوعاته،  تناولت  النها 
والعدل،  واحلق  والشر،  واخلير  والنفس  اهلل  وعن 
ارسطو  ان  ويكفي  ذلك،  وغير  واجلبر  واحلرية 
احملرك  برهان  خالل  من  اهلل  وجود  على  استدل 
برهان  الذي صاغه االكويني حتت مسمى  االول 
ح  العلة واملعلول. وعرف عند الغزالي باسم املُرجِّ
بااللهيات في  املشتغلون  واستعان  بل  ح.  واملُرجَّ
االداة  باعتباره  ارسطوا  مبنطق  والغرب  الشرق 
واعطتها  الدنينة،  العلوم  قواعد  ارست  التي 

صفة العلمية.     
التراث  انتقل  امليالد،  قبل  الرابع  القرن  وفي    
دانت  التي  الشرق  بالد  الى  والعلمي  الفكري 
لليونانيني بعد الغزو املقدوني لها. وعلى الرغم 
االول  القرن  في  اليونانية  السيادة  تقلص  من 
قبل امليالد بعد االحتالل الروماني للمستعمرات 
لها  ظلت  اليونانية  الثقافة  ان  اال  املقدونية، 
التراث  نقل  ومت  االمصار.  كل  في  السيادة 
وبال  البالد.  لتلك  احمللية  اللغات  الى  االنساني 
بها  كانت  القدمية  احلضارت  مراكز  فان  شك 
مكتبات عظيمة تضم اعداداً هائلة من الكتب 
انواع املعرفة كاملنطق والفلسفة  في مختلف 
والتاريخ واجلغرافيا، والفلك، والطب، والهندسة، 
والدين.  واالدب  التشريع  جانب  الى  واملوسيقى، 
ولكن ملا وصل اليها احملتل اجلديد فانه قام باحراق 
فارس،  مكتبة  وباغراق  االسكندرية،  مكتبة 
العامة،  للحمامات  كوقود  االولى  فاستعمل 
حرم  وهكذا  للخيول.  كجسر  الثانية  واستغل 
اعد  الذي  والفكري  العلمي  تراثة  من  العالم 

وجمع على مدي االف السنني. 
املنصور  خرج  االول،  العباسي  العصر  وفي    
واملأمون عن املألوف، وأوليا اهمية خاصة للعلوم 
العربية.  الى  نقلها  على  وحرصا  االجنبية، 
فترجمت مئات الكتب من اليونانية والسريانية 
والفارسية.     وكان ملسيحي الشرق من السريان 
استطاعوا  ما  على  احلفاظ  في  االكبر  الفضل 
ونقلوه  االقدمني  وعلوم  كتب  من  سبيال  اليه 
جرجيوس  منهم  واشتهر  احمللية.  لغتهم  الى 
ابن  وحنني  املنصور،  طبيب  بختيشوع،  ابن 
اسحاق، وحبيش االعسم الدمشقي، ويحى ابن 
واسطفان  البعلبكي،  لوقا  ابن  وفسطا  عدي، 
واثانس  يونس،  ابن  متى  بشر  وابو  باسيلي،  ابن 
فتيلة.  ابن  القس  ويوحنا  الراهب،  )اثناسيوس( 
ابن  وعيسى  بكوش،  ابن  ابراهيم  اسحاق  وابو 
بعض  ذكرهم  وقد  واخرين.  زرعة،  ابن  اسحاق 
تلميذ  سوار  ابن  احلسن  مثل  والنساخ  املؤرخني 
كتب  بنسخ  اشتغلوا  ممن  وهو  عدي،  ابن  يحي 

ارسطو. 
اليوناني  التراث  نقل  في  الكتابيني  فضل  وعن 
فالسفة  تاريخ  كتاب  مؤلف  يقول  العربية  الى 
نَرُدَّ  ان  بنا  يجدر   « واملغرب،  املشرق  في  االسالم 
الفضل الي ذويه ونعترف بسرور وعن طيب خاطر 
بأن الذين اشتغلوا بنقل العلم والفلسفة في 
العصر العباسي االول كان معظمهم من ادباء 

اهل الكتاب من غير املسلمني “. 
 وملا نُقلت هذه الكتب الى العربية، اقبل طالبوا 
شروحات  لهل  وقدموا  دراستها.  على  العلم 
افكار  واستحدث  نبغ  وبعضهم  ومختصرات. 
جديدة. فكتب ابو القاسم عبد الرحمن “ شرح 
الطوسي  الدين  نصر  وَكَتَب   ،“ ابقراط  فصول 
وينسب   .“ اصول الوقليدس  “شرح كتاب حتليل 
 “ اجملسطي  كتاب  شرح   “ الفارابي  نصر  البي 
كتاب  شرح   “ له  ينسب  كما  بطلميوس،  لـ 
مقالة  شرح   “ و  فرفوريوس،  لـ   “ ايساغوجي 
الف  “. كما  النفس  في  االفروديسي  االسكندر 
العديد من الكتب مثل “ كتاب املدينة الفاضلة 
واملدينة اجلاهلة “ الذي تأثر فيه مبا كتبه أفالطون 
من  وكان  الفاضلة.  املدينة  ملبادئ  تصوراته  عن 
شروحات  فكتب  ارسطو،  بـ  املعجبني  اشد 
 “  ،  “ اخلطابة   “  ،  “ “البرهان  مثل  كتبه  ملعظم 
الطبيعي”،... السماع   “ املقوالت”،   “ القياس”، 

اربعني  السماع الرسطو  قرأت   « مرة  وقال  الخ. 
سئل  وملا   .“ معاودته  الى  محتاج  اني  وارى  مرة، 
ادركته  لو    “ اجاب:  ارسطو  ام  انت  اعلم  من 
لكنت اكبر تالمذته “. ويذكر ياقوت احلموي في 

معجمه انه كان تلميذاً لـ يوحنا ابن جيالن. 
  ويعتقد ان ابن بطريق هو اول من كتب “ جوامع 
“ كتاب النفس الرسطو. ومن “ نفس “ ارسطو، 
نسج ابن رشد كتاب “ تلخيص كتاب النفس “، 
وهو ذات العمل الذي قام به ابن باجه في “ كتاب 
النفس “، والذي يذكر في ثناياه كال من ارسطو، 
وافالطون، واالسكندر االفروديسي، وجالينيوس، 

وثامسطيوس، والفارابي.     
    وحظيت الفلسفة، وهي العلم الذي يبحث 
في االسباب االولى لالفكار واملوجودات، وكذلك 
املنطق، وهو العلم الذي تعصم مراعته العقل 
العلم  طالبي  باهتمام  حظيا  الذلل،  من 
اولئك  وحتى  عقولهم.  فاستضاءت  واملعرفة، 
تفلسفوا  قد  لهما،  رفضهم  اظهروا  الذين 
كتبهم  في  يقرأ  فمن  عنهم،  رغما  ومتنطقوا 
الفلسفية  لالصطالحات  استعمالهم  يالحظ 
واملنطقية كاجلوهر والعرض، واملوضوع واحملمول، 
والبرهان،  والقياس  واالستدالل،  واالستدراك 
املشتغلني  بعض  ان  حتى  واملعلول..الخ  والعلة 
باملسائل الدينية جلأوا الى  قواعد املنطق الثبات 
واملنطق  تفسير  اداة  الفلسفة هي  ارائهم. الن 
تهافت   “ الغزالي  الف  وعندما  اقناع.  اداة 
الفالسفة “ انه جلأ الى التفلسف حتى انه قال 
لم  واذا  نتفلسف،  ان  التفلسف وجب  لزم  اذا   “
لكي  ايضا  نتفلسف  ان  وجب  التفلسف  يلزم 

نثبت عدم لزوم او جدوى التفلسف “.    
   ولم يتوقف االمر عند حد االختالف في الرأي 
وهو امر طبيعي ومقبول. ولكن تعداه الى قتل 
درهم،  ابن  كاجلعد  الزندقة،  بتهمة  املفكرين 
واجلهم ابن صفوان، وابن املقفع الذي امر سفيان 
ابن معاوية بحرقه. والتنكيل بالبعض االخر مثل 

ابن رشد والرازي والكندي وغيرهم. 
رجال  بعض  خوف  تسبب  فقد  اوربا  في  اما      
بالوثنية،  املشبوب  الفكري  التراث  من  الدين 
ابطاء عجلة  الى  واملنطق،  الرياضيات  باستثناء 
التقدم االنساني. فعندما اصطنعوا العداء بني 
الدين والعلم، ومن ثم بينهم وبني العلماء، في 
بالسلطة  عليهم  واستعانوا  التاريخ،  من  فترة 
انفضت  التي  الرعية  ثقة  فقدوا  ان  الزمنية، 
اتاحة  في  االنفصام  ذلك  وتسبب  حولهم.  من 
في  افضى  مما  واالبداع  الفكر  حرية  من  مزيد 
النهاية الى احداث طفرة علمية مذهلة، ولكن 
وكان  جسيم.  وانساني  اخالقي  انحدار  تالها 
باالولى ان يسير الطرفان )رجال الدين والعلماء( 
متضادين.  اجتاهني  في  ال  متوازيني  اجتاهني  في 
ويعطون كل منهم ما هلل هلل، وما للعلم للعلم. 

ما للعلم وما هلل 
قليني جنيب - مونتريال

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل األول -    املشهد العاشر             

                            ) اسحق وحبيش فى زيارة حنني(
اسحق : وهل ترجمة هذا الكتاب تكفى لتحقيق ذلك؟ .

يكفى          وهو  وتاريخ،  وقانون  عقائد  من  اليهودى  التراث  أصول  على  يحتوى  الكتاب  هذا   : حنني  
لوضع األساس. لقد كان اإلغريق أهل فلسفة عقالنية قامت عليها مدارس عديدة أبدعت نظريات 
علمية وسياسية واجتماعية هامة،أما اليهود فكانوا أهل دين وعقيدة.وكان يهود االسكندرية 
قد اتخذوا اليونانية لغة لهم، فابتعدت غالبيتهم عن لغتهم العبرية. فكانوا يحسون بالغربة 
عن تراثهم واليجدون بني أيديهم شيئا يتباهون به أمام اإلغريق ورثة الفالسفة. فاراد هذا احلاكم 
املستنيرأن يترجم لهم كتابهم هذا حتى يتمكنوا من دراسته وتفسيره والدخول به فى حوار 
مع اليونانيني، وبهذا وضع األساس للحوار الثقافى. وهى أول محاولة فى التاريخ يقوم بها حاكم 

للتقريب بني الدين والفلسفة وبني الدين والعلم.     
حبيش: لكننى قرأت فى أحد الكتب أنه كان يكره الفلسفة.

حنني: هذا حدث من ابنه بطليموس فيالدلفوس. فقد امتنع هذا احلاكم عن تقدمي أية معونة 
للفالسفة ألنه كان يضيق بهم ويقول إن لديهم عادة مزعجة هى مجادلة امللوك ذوى السلطة 

املطلقة.
اسحق: إذن فليس اخلليفة املتوكل وحده هو الذى يكره الفلسفة واملنطق ويحرم احلديث عنهما.
حنني :) يهز رأسه ( طبعا ال. ليس وحده ولن يكون آخرهم. فالفلسفة تطرح أسئلة وحترك العقول 
للنظر فى أمور احلياة والبحث عن األفضل. ولعل ماكان يجرى فى أثينا من محاورات ونقاشات 

يقدم دليال مؤكدا على ما ميكن أن حتدثه الفلسفة فى أى مجتمع .
حبيش: وهذا يزعج احلكام كثيرا ويدعوهم للحذر.

حنني : اجلدل حول األفكار يولد مذاهب وأحزاب وهذا ماال يريده احلكام املستبدون.
اسحق: لقد اشتريت راحتى وتوقفت نهائيا عن ترجمة الفلسفة.
حنني: اجته إلى الرياضيات أو الطب. هذا أفضل فى الوقت احلالى.

اسحق : هذا ما أفكر فيه فعال.
 حنني: لقد أخذنا احلديث بعيدا عن موضوع العهد القدمي، و نسيت حكاية طريفة حول ترجمة 

هذا الكتاب.
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نادي  رئيس  منصور  مرتضى  كشف 
تعيني  من  فريقه  موقف  عن  الزمالك 

مدرب جديد خالل الفترة املقبلة.
الزمالك عن مدرب أجنبي جديد،  ويبحث 
الذي  ميدو  حسام  ألحمد  خلفا  ليكون 
األهلي  أمام  اخلسارة  عقب  إقالته  متت 

بهدفني مقابل ال شيء.
تصريحات  في  منصور  مرتضى  وقال 
احللوة«:  »اللعبة  لبرنامج  تليزيونية 
على  إجنلترا  إلى  وفدا  أرسل  »الزمالك 
نفقتي اخلاصة مكون من أحمد مرتضى 
منصور، أمير مرتضى منصور، خالد رفعت 
مدير التسويق ومحمد زيدان مبا أنه يجيد 

اللغة األملانية«.
في  »تفاوضنا  أتبع  منصور  مرتضى 
البداية مع هاري ريدناب لكنه طلب راتب 
إلى  ووصلنا معه  دوالر شهريا،  ألف   200
الرقم  أن  بسبب  رفضنا  لكننا  ألف   150

مبالغ فيه«.
ماكليش  أليكس  نحو  »اجتهنا  وأضاف 
والذي طلب 70 ألف ثم وصل الرقم إلى 
مناسب،  رقم  وهو  فقط  دوالر  ألف   50

لكننا نتخذ قرارنا بعد«.
بعد  اجته  »الوفد  قائال  استرسل  مرتضى 
مع  حاليا  ويتفاوض  إسبانيا  إلى  ذلك 

مدربني أحدهما إسباني واألخر أملاني«.
فلن  وفييرا  فيريرا  جوزفالدو  الثنائي  »أما 
يعيد  لن  والزمالك  أبدا،  للزمالك  يعودا 
أي مدرب هرب من النادي من قبل مهما 
عن  رحل  قد  فييرا  كان  لو  حتى  حدث، 
هرب  فقد  عباس  ممدوح  فترة  في  الفريق 
وأمت  أبدا«.  يعود  فلن  ولذلك  النادي،  من 
»القرار النهائي للمدرب املقبل سنتخذه 
من  ورمبا خالل نصف ساعة فقط  اليوم 

اآلن، واملفاضلة بني هؤالء الثالثة«

مرتضى: ماكليش واثنني أخرين 
األقرب لتدريب الزمالك.

يحررها سمير اسكندر 
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قد  األهلي  أن  شوبير  أحمد  اإلعالمي  أكد 
تعاقد رسمًيا مع الهولندي مارتن يول، لتولي 
مهام اإلدارة الفنية للفريق األول لكرة القدم 

بالنادي خلًفا لعبد العزيز عبد الشافي.
ونشر جنم األهلي واملنتخب الوطني السابق، 
مبوقع  الرسمية  صفحته  عبر  اخلبر  هذا 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، حتت عنوان 

»رسميا مارتن يول مدير فنيا لالهلي.«
األهلي،  النادي  رئيس  طاهر،  محمود  وكان 
مع  املاضية  الساعات  قد عقد جلسة خالل 
بنود  كافة  على  االتفاق  أجل  من  بلندن  يول 

التعاقد على إدارة الفريق األحمر.
ومن املقرر أن يتم إسناد املسئولية إلى مدرب 
األهلي  مباراة  انتهاء  عقب  األسبق  توتنهام 
برج  استاد  على  البورسعيدي،  املصري  أمام 
من  مؤجل  لقاء  في  باإلسكندرية،  العرب 

األسبوع السابع من مسابقة الدوري املمتاز

شوبير: مارتن يول مديرا 
مدرباً لألهلي رسميا

الزمالك يعبر اإلحتاد ويشدد اخلناق على األهلى
غاية  في  فوزا  الزمالك  حقق 
السكندري  االحتاد  أمام  األهمية 
وحيد،  هدف  مقابل  بهدفني 
اجلولة  من  املؤجلة  املباراة  في 
املصري  الدوري  من  السابعة 
املمتاز، والتي أقيمت على ملعب 

بتروسبورت.
خالل  جيد  أداء  الفريقان  وقدم 
من  الزمالك  ومتكن  املواجهة، 
مرور  بعد  مبكر  بهدف  التقدم 

سبع دقائق من زمن املباراة بعد متريرة من أمين حفني في اجتاه الزامبي إميانويل
وجنح عاشور األدهم من تعديل النتيجة لصالح الفريق السكندري من تسديدة قوية من خارج 
منطقة اجلزاء، اصطدمت في قدم محمد كوفي وخدعت جنش حارس الزمالك، في الدقيقة 21.

الثاني  الهدف  تسجيل  من  متكن  أن  بعد  الزمالك،  بتقدم  األول  الشوط  كهربا  محمود  وأنهى 
لفريقه، بعد متريرة سحرية من حفني، لم يجد كهربا صعوبة من تسديدها في املرمي.

وحاول االحتاد في الشوط الثاني تعديل النتيجة، وكانت أبرز اللقطات تسديدة هيرنان كواو في 
الدقيقة 65، والتي ارتطمت في العارضة.

فيما متكن دفاع الزمالك من التصدي لباقي محاوالتالعبي االحتاد، واالعتماد على الكرات املرتدة 
في محاولة خلطف هدف ضمان الفوز.

ومتكن الزمالك من رفع رصيده للنقطة 3٨ ليضيق اخلناق على األهلي املتصدر، ويقلص الفارق 
بينهما إلى نقطتني فقط.

ميسي يوقع على الهدف الـ10 آالف في تاريخ برشلونة

قياسياً جديداً  رقماً  برشلونة اإلسباني  نادي  ليونيل ميسي مهاجم  األرجنتيني  النجم  حقق 
بعدما جنح في قيادة فريقه للفوز على أرسنال اإلنكليزي بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ16 من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأعلن موقع برشلونة الرسمي على االنترنت وصول عدد أهداف الفريق الكتالوني في املسابقات 

الرسمية إلى 10 آالف هدف بعد ثنائية البرغوث في املدفعجية.
وبفوز برشلونة على أرسنال في ملعب اإلمارات، يكون الفريق الكتالوني قد قطع خطوة كبيرة 

نحو التأهل إلى دور الثمانية من دوري األبطال التي يأمل في احلفاظ على لقبه.
وأضاف املوقع الرسمي أن برشلونة أهدافه الـ10 آالف في 4375 مباراة رسمية خاضها منذ عام 

1901 مبعدل تهديفي وصل إلى 2٫2٨ هدف في املباراة الواحدة.
وأشار إلى أن هذه األهداف قادت برشلونة لتحقيق 126 بطولة كانت البداية في كأس ماكايا في 
موسم 1902/1901 فيما كانت النهاية حتى االن في مونديال كأس العالم لألندية الذي أقيم 

في اليابان بعد الفوز على ريفر باليت األرجنتني بثالثة أهداف نظيفة.
ولفت إلى أن ميسي واصل تعزيز صدارته لقائمة الهدافني التاريخيني لبرشلونة برصيد 441 

هدفاً بفارق واضح على سيزار رودريغيز صاحب الـ232 هدفاً والديسالو كوباال ذو الـ194 هدفاً.
الرسمية جاء عن طريق العبه األسكلتندي جورج جيرفن في  أول أهداف برشلونة  أن  وأوضح 
الـ20 من يناير من عام 1901 في بطولة كوبا ماكايا قبل أن تتحول بعد ذلك إلى دوري كتالونيا.
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الكرنب )امللفوف( يساعد 
على وقف تطور السرطان

دراسة  نتائج  أكدت 
املضادة  اخلواص  علمية 
الكرنب  عند  للسرطان 
وغيره من خضروات فصيلة 
أجرى  فقد  الصليبيات. 

بينت  جديدة  دراسة  األمريكية  اوريغون  جامعة  علماء 
الفصيلة  وخضروات  )امللفوف(  الكرنب  ان  نتائجها 

الصليبية األخرى لها خواص مضادة للسرطان.
بتناول  ان األطباء كانوا سابقا ينصحون املرضى  ويذكر 
نتائج  ولكن  السرطان.  من  للوقاية  اخلضروات  هذه 
تطور  منع  شأن  في  خواصها  أكدت  األخيرة  الدراسة 
األورام السرطانية. فكما هو معلوم، حتتوي جميع انواع 
الكرنب على املركب العضوي سولفارافان الذي حسب 
سرطان  خاليا  على  القضاء  ميكنه  اخلبراء  تأكيدات 
الصليبية  اخلضروات  في  املوجودة  »املركبات  الثدي... 
ميكنها ان تبطئ منو اخلاليا السرطانية في الثدي وخاصة 
في املراحل املبكرة«. أشتركت في هذه الدراسة 54 امرأة 
مصابة بسرطان الثدي، حيث درس العلماء تأثير املركب 
سولفارافان  في نسيج اثدائهن، فاكتشفوا انه مت عمليا 

بفضل إضافة هذا املركب وقف منو اخلاليا السرطانية.
تعطينا  الدراسة  هذه  نتائج  »ان  اخلبراء  أحد  ويقول 
التغذية  ان  الى  األمل في عالج هذا املرض، حيث تشير 
األورام  منو  تبطيء  على  تساعد  ان  ميكن  الصحيحة 

السرطانية«.

املزاج اجليد يُطيل 
العمر

العالقة  بدراسة  فرنسيون  مختصون  قام 
التي تربط بني مزاج اإلنسان وحالته الصحية 
وطول عمره. ويقول علماء جامعة مونبلييه 
سنوات  عدد  ليس  »املهم  الفرنسية: 
به  يشعر  الذي  عددها  بل  احلقيقية،  العمر 
أكثر  الدراسة  هذه  في  اشترك  الشخص«. 
من 10 آالف شخص )24-102 سنة( فطرح 
العلماء على كل منهم السؤال التالي: كم 
عمرك الذي تشعر به؟ إضافة إلى هذا كان 
األمراض  عن  العلماء  إبالغ  املشتركني  على 
ملء  منهم  طلب  كما  منها.  يعانون  التي 

استمارة خاصة مبستوى الكآبة لديهم.
بأن  يشعرون  الذين  أن  النتائج  من  وتبني 
احلقيقي  عمرهم  من  أكبر  هو  عمرهم 
احتمال  يزداد  احلياة  من  باليأس  ويتميزون 
 25-10 بنسبة  املستشفى  الى  دخولهم 
عمرهم  بأن  يشعرون  الذين  أما  املئة.  في 
أقل من العمر احلقيقي ويتميزون مبزاج جيد، 
رقودهم  تتطلب  بأمراض  يصابون  ما  فنادرا 
يعتني  أغلبهم  أن  كما  املستشفى.  في 
الرياضة  أنواع  مختلف  وميارس  بهندامه 
والنشاط البدني. وهذه العوامل هي حسب 
اجليدة  الصحية  حالتهم  سبب  اخلبراء  رأي 

وبالتالي طول عمرهم

 The Night Guard
عندما ذهبت لطبيب االسان للفحص الدورى و التنظيف 
اقترح عليا عمل Night Guard ال اعلم ماذا هو و ما اهميتة 

؟ 
من  مصنوع  وقائى  جهاز  عن  عبارة   Night Guard أوال: 
 1 حوالى  سمكة  يكون  عادة  و  شفافة   , مرنة  مادة 
و  السفلى  او  العلوى  الفك  يأخذ شكل اسنان  ميليميتر 
الكن عادة يتم وضعة على الفك السفلى للتسهيل على 

املريض . 
يتم أخذ مقاس للفك فى اقل من 5 دقائق و اجللسة التالية 
مباشرة يتم استالمة و اعطاء االرشادات الستخدامة فهو 

سهل جدا على املريض و لة فوائد كثيرة .

ثانيا: قد يالحظ الطبيب ان هناك تأكل على سطح االسنان االمامية و اخللفية بدرجات متفاوتة 
وذللك غالبا بسبب اجلز ) الضغط الزائد( على االسنان الذى غالبا املريض ال يحس بة اثناء النهار 
و الكن غالبا اجلز و الضغط على االسنان يكون اثناء النوم و ذللك بسبب الضغوط او التوتر 
و فى اثناء االحالم املزعجة  و غالبا الذى يحس بها الشخص الذى ينام بجانبة الن صوت اجلز 

يكون ملحوظا .
يتضح من ظهور مناطق صفراء على  و هذا  املينا  الى حتت  و قد ميتد  املينا  يكون فى  التاكل 
الى  باالافة  الطاحنة  االجزاء 
بعد  فى  و  باالسان  حساسية 
فى  يكون  املتقدمة  احلاالت 
انحسار فى اللثة فأهة شئ هو 
 . النوم  اثناء  استعمالة  يتم  ان 
للجهاز  املريض  استعمال  مع 
املرنة  املادة  فى  التأكل  يكون 
يجب  هنا  و  خرمها  يتم  حتى 
الهدف  الن  جديد  جهاز  عمل 

احلماية .

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

نذكركم مبا سبق وأن حتدثنا عنه في املقالة السابقة، وهو 
في  العلمية  النظريات  أهم  من  واحدة  التطور  نظرية  أن 
العصر احلديث، وقد أصبحت مؤكدة بكل البراهني خاصة 
يحكم هذا  والذي  النووي  احلمض  إكتشاف تسلسل  بعد 
التطور. وكيف أن هذه النظرية ال تتعارض مع اإلميان باهلل 
البداية  تنكر  ال  وعليه  اخلليقة  لبداية  تتعرض  ال  ؛ألنها 
التصميم  عن  النظرية  تتحدث  بل  للخليقة،  اإللهية 
سلسلة  في  وذلك  الكائنات،  لتطور  الواحد  لإلله  الواحد 
إنتهت  والتي  وللحيوانات  للنباتات  بديع  وبنظام  متعاقبة 
بظهور اإلنسان. وذكرنا أن داروين لم يكن ملحدا، وإنه مات 
مؤمنا. ونستأنف في هذه املقالة بقية اإلشاعات السبعة 

واحلقائق املتعلقة بنظرية التطور وأهمية هذه النظرية. 
اإلشاعة الرابعة : إن النظرية تقول بأن اإلنسان أصله  قرد، 
ويكمل من يتصور ذلك بالقول : وإذا كان هذا صحيح فلماذا 

لم تختفي القرود بعد تطورها إلي اإلنسان؟   
في  شرحها  ميكن   الشائعة  هذه  علي  ترد  التي  احلقيقة 
نراها  التي  القردة  من  يتطور  لم  اإلنسان   : أوال   : نقطتني  
اليوم، وإمنا تقول النظرية بأن البشر وسائر أنواع القردة مبا 
في  يشتركون  والغوريال  الغابة  وإنسان  الشمبانزي  فيها 
وكل  اإلنسان  بني  متشابه  صفات  يحمل  مشترك،  سلف 
املشترك يختلف  األول  السلف  وإن كان  هذا  األنواع،  هذه 

عنها جميعا. 
وإنسان  اإلنسان  بني  اجلينية  اخلريطة  أن  يالحظ   : هوامش 
الغابة والشمبانزي تتشابه بنسبة 95 ٪ ، ويبلغ ذكاء اإلثنني 
األخرين ذكاء إنسان طفل عمره سنتني ونصف ويفوق جدا 
مؤكدة  بتجارب  توثيقه  أمكن  الذكاء  وهذا  القردة،  ذكاء 
يتم عرض بعضها علي الزائرين بحدائق احليوانات. ويالحظ 
أيضا أن لكل مجموعة من اخلالئق احلياتية املتشابهة يوجد 

سلف مشترك.     
السلف   ( احلياة  أشكال  من  شكل  يتطور  عندما  ثانيا: 
األول  الشكل  أن  أخري، فهذا ال يعني  إلي أشكال   ) األول  
بظهور  وتنتهي  تختفي  سوف  الوسيطة  واألشكال 
األشكال األكثر إرتقاء وتعقيدا، ولكن هذه األشكال األولي 
تتطور هي األخري ولكن بشكل بسيط يناسب التحديات 
والذي  األخر  البعض  عكس  وهذا  بيئتها،  في  البسيطة 
البيئة  التحديات األصعب في  يتغير بشكل أعقد بسبب 
متاما  األولي  األشكال  تختفي  ال  وعليه  فيها،  تعيش  التي 

مع ظهور األشكال األكثر تعقيدا من السلف األول، وبعد 
اخلالئق بشكل  األجيال ستبقي مجموعة من  العديد من 
بقية  ولكنه يختلف كثيرا عن  األصلي  الشكل  إلي  أقرب 
عدا  فيما  وذلك  وتطورا،  تعقيدا  األكثر  األخري  اجملموعات 

بعض الصفات األساسية.
اإلشاعة اخلامسة : أن نظرية التطور تستلزم وجود أشكال 
إنتقالية بني الشكل األول والشكل النهائي وهذه األشكال 
حتتوي علي قطعة كاملة من السلف األول وقطعة أخري 
املشهورة:  اخلرافة  جاءت  هنا  ومن  النهائي،  اخللف  من 

crocoduck أي حيوان له رأس متساح وجسم بطة. 
من  قطع  بجمع  تقول  ال  التطور  نظرية   : أوال   : احلقيقة 
احليوان السلف األول  مع قطعة من احليوان اخللف النهائي  
األولي  األشكال  في  ألنه  وذلك  اإلنتقالية.  األشكال  في 
للحياة ال تتطور كل أعضائها بنفس املعدل، ولكن التطور 
املفيدة،  القدمية  اخلصائص  بعض  علي  اإلبقاء  يحكمه 
للصورة  حتديثها  أو  األخري  اخلصائص  بعض  عن  والتخلي 
علي  وفعال  قادر  هو  ما  إنتاج  بغرض  وذلك  فائدة،  األكثر 
وتكاثره.  النوع  لإلبقاء علي  الطبيعية  التحديات  مواجهة 
مثال السرعة تتطلب اجلسم األخف اإلنسيابي مع األرجل 
األطول واألقوي .وليس هذا معناه جتميع جسم ثعلب مع 

أرجل زرافة. 
من  عشوائية  مجموعة  أي  تكافئ  ال  الطبيعة   : ثانيا   
أيضا  معرضة  األداء  عالية  احليوانات  فبعض  املميزات، 
مع  التكيف  املميزات  هذه  تستطيع  لم  إن  لإلنقراض، 

تغيرات البيئة التي تعيش فيها.    
قد  احليوانات  من  ما  لنوع  ميزة  إعتباره  ميكن  ما  ثالثا: 
حيث  املائية  احليوانات  في  مثال  أخر،  لنوع  عيب  يكون  
ميزة  احليوانات  حجم  كبر  يكون  املاء  في  احلركة  تسهل 
الصراع  في  تساعدها  امليزة   هذه  والدرافيل  احليتان  مثال 
تزيد  التي   التكاثر  وإعادة  البقاء  فرصة  وفي  فرائسها  مع 
القرود  حركة  يعوق  احلجم  كبر  بينما  احلجم،  كبر  كلما 
العنكبوتية، والتي تتنقل بني أعالي اإلشجار، وعليه يحدث 
القرود  في هذه  الطبيعية  التحديات  تبقي  العكس حيث 
علي األصغر حجما خلفة حركته بني األغصان، وعليه تكون  

فرصتها في البقاء والتكاثر أكثر.    
علي  وتبقي  تطور  الطبيعية  التحديات  فان  اخلالصة  وفي 
تقوم  وال   ، البيئة  مع  للتكيف  فاعلية  األكثر  اخلصائص 

بتجميع أجزاء من حيوانات مختلفة.  
بسبب  حتدث  التطور  نظرية  أن   : السادسة  اإلشاعة 
عشوائيات تنتج من والدة نوع معني من احليوانات من نوع 
بإن  تقول  التطور  نظرية  أن  إدعاء  مثل  متاما  عنه  يختلف 

الكالب ميكن أن تلد قططا.  
احلقيقة : أن تطور نوع معني من احليوانات لنوع أخر يختلف 
عن النوع األصلي  إختالفا كبيرا ال يحدث في جيل وال بضعة 
من  املاليني  أو  األلوف  عشرات  إلي  يحتاج  قد  وإمنا  أجيال، 
ومنتظمة   وتدريجية  جدا  طفيفة  تغيرات  وعبر  السنوات 
بني جيل وأخر، ولكن بإضافة عامل الزمن ميكن تفهم هذه 
اإلختالفات الكبيرة بني األسالف وأخالفها، والذي لم يحدث 
عبر جيل واحد بصورة عشوائية فجائية وكما يروج البعض 
مينع   إختالفا كبيرا  األسالف عن خالئفها  تختلف  وعليه   ،
التزاوج بني هذه احليوان السلف واحليوان اخللف اخملتلف عنه 
إختالفا كبيرا، بينما أحيانا ميكن التزاوج بني احليوانات األقل 

إختالفا مثال التزاوج بني احلصان واحلمار.     
اإلشاعة السابعة : أن القبول بنظرية التطور سوف يضع 
لألقوي-  البقاء  لفكرة  تتحيز  البشري  التكاثر  علي  قيودا 
والتي مت تطبيقها من قبل بعض املهوسني أمثال هتلر ومن 
شابهه بتعقيم غير األسوياء أو املتخلفني بغرض إستخدام 

اإلنتقاء الصناعي إلنتاج بشر وشعوب أكثر ذكاءا.       
أبدا  يعني  ال  طبيعية  بحقيقة  اإلعتراف  أن   : احلقيقة 
اجلنس  علي  احلقيقة   لهذه  األخالقي  غير  التطبيق  رغبة 
البشري، فهذا كالم يتنافي مع أبسط القواعد اإلنسانية 
ومنظمات  املتحضرة  الدول  عليها  وإتفقت  أقرتها  التي 
حقوق اإلنسان واخلاصة بحقوق البشر املتساوية والتي متنع 

التمييز بينهم.    
التطور  نظرية  يعارض  من  أن  الغرابة  من   : هوامش 
مُتارس كل صور  والتي  تخلُّفا  األكثر  الدول  من  معظمهم 

التمييز بني مواطنيها. 
السبعة  اإلشاعات  بهذه  يقول  من  كل  فإن  اخلالصة  وفي 
أو  التطور  إما ألنه أساء فهم نظرية  السابق ذكرها فهذا 
ألنه يحاول تشويهها عمدا ويحاول اإلساءة للعلم لدعم 
يبدو  كخرافة  التطور  موقفه،  ولكن كل محاوالت جعل 
وذلك من قبل غير الدارسني  أواخملادعني سوف يفضح علي 
له  التطور  بأن  اإلدعاء  في  هي  احلقيقية  واخلرافة   ، الدوام 
تلد قططا،  التي  الكالب  أو  قرد،  أصله  اإلنسان  بان  عالقة 
أو احليوانات التي تتحول بالنمو إلي أنواع أخري، أو حيوانات 

تظهر مبحض الصدفة. 
هو  التطور  في  وإستمرارها  احلياة  تطور  إن  واحلقيقة   
أحد  فيها  يشكك  أن  ميكن  ال  ثابتة  علمية  حقيقة 
تؤكدها احلفريات وما حتتويه؛ فقبل 65 مليون سنة كانت 
الديناصورات وأشباهها هي التي تسود الكرة األرضية وهي 
يكن  ولم  الريش  علي  جنينها  ويحتوي  ترضع  وال  تبيض 
هناك أي من الثدييات وهي األكثر تطورا والتي تلد وترضع 
والتي ظهرت الحقا وأخرها اإلنسان  مع بقاء الطيور والتي 
متثل الديناصورات فقد عاش النعام منذ 150 مليون سنة 

-أي عاصر الديناصورات والثدييات- وحتي يومنا هذا.  
هذا  حدث  كيف  هو  التطور  نظرية  تشرحه  ما  وكل 
التطور. وفهم هذه النظرية هو أمر ضروري وحيوي لتقدم 
تطور   : األول  املثال   : مثالني  بذكر  وسأكتفي  اإلنسانية؛ 
املناعة  مقاومة  بغرض  السريع  والفيروسات  البكتيريا 
لهذه  احليوانات  سائر  وفي  البشري  اجلسم  في  املوجودة 
هو  الكائنات  لتطور هذه  الفهم  كان هذا  وقد   ، الكائنات 
مثل  الكيميائية  املواد  تطوير  في  الرئيسية  األسباب  أهم 
واحد  ملواجهة  الالزمة  والتطعيمات  احليوية  املضادات 
احليوانات  وسائر  بالبشر  فتكا  وأشدها  األخطار  أهم  من 
وباء  األوبئة، ونذكر منهم   القضاء علي معظم  وبذلك مت 
إلي  ثلث  موت  في  تسبب  الذي   ) األسود  املوت   ( الطاعون 
نصف سكان أوروبا مابني عام 1347 و عام 1352 وأيضا في 
موت ثلث سكان الصني في القرن الرابع عشر. وأيضا وباء 
اإلنفلونزا الذي حصد أرواح 50 إلي 100 مليون شخص في 

عامي 191٨ و1919 وكان العدد األكبر في الهند.  
املثال الثاني : بسبب اإلنتقاء الصناعي ) الهندسة الوراثية 
( مت زيادة إنتاج وحتسني أنواع اخلضراوات والفواكة مما أدي إلي 
القضاء علي اجملاعات في معظم دول العالم ما عدا أواسط 
العشرين 70  القرن  أوائل  والتي بسببها مات في  أفريقيا. 
مليون شخص منهم 30 مليون في الصني وعليه فبسب 
فهم أليات نظرية التطور فقد جنح العلماء في زيادة عمر 

األنسان 30 عاما في خالل املئة عام املاضية.
دون  التطور  نظرية  يعارض  ملن  أقول  أن  أحب  النهاية  وفي 
دراية : إنه وبسبب العمل املتفاني ألجيال من العلماء الذين 
يؤمنون بحقيقة نظرية التطور نفهم األن وبشكل مفصل 
بخصوص  تعقيدا  األسئلة  أكثر  ببعض  املتعلقة  األجوبة 
وهذه  وقت مضي.  أي  من  وأكثر  األرض  علي كوكب  احلياة 
اإلجابات هي جزء من امليراث العلمي، الذي من احلكمة أن 
هذه  بصقل  بدورها  ستقوم  والتي   ، التالية  لألجيال  منرره 
حياة  أجل  من  وذلك  ذات مصداقية،   علمية  مبادة  املعرفة 
أفضل لألجيال التالية علي هذا الكوكب أو حتي خارج هذا 

الكوكب . 
العلمية  احلقائق  بتعارض  البعض  يدعي  فعندما   وعليه   
الثابتة مع بعض مما نؤمن به وذلك بسبب الفهم اخلاطيء 
أو اجلهل بهذه احلقائق العلمية فانه يتعني علينا أن نطور 
فقط من تفسيرنا لفهم هذه املعتقدات اإلميانية الراسخة 
الصحيحة  العلمية  احلقائق  هذه  مع  لتتمشي  الثابتة 
-وكما  الثابتة  احلقائق  لهذه  اخلرافة  ندعي  أن  عن  عوضا 
البعض  تشكك  إلي  يؤدي  ماقد  وهو  جالليو-  مع  حدث 
فيما نؤمن به خاصة من الشباب صغار السن واألكثر دراية 
بالنظريات العلمية، وبدور العلم في تقدم اجلنس البشري 
وهذا التشكك هو مدخل اإلحلاد والذي يجب علي املؤمنني 
تعارض  أي   يوجد  ال  ألنه  وذلك  العلماء دحضه وسده  من 
بني اإلميان واحلقائق العلمية وهذا ما سوف أكتب عنه في 

مقاالت الحقة بإذن اهلل.     

التتمة العدد القادم

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

نظرية التطور« بني احلقيقة واخلرافة » )2(
وهل تتعارض نظرية التطور 

مع اإلميان بوجود اهلل؟  
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رأسي
1 عواصف الدماغ ونتاجه o إذا أكلته كله تعيش وإذا أكلت نصفه تموت        

2 مدينة مغربية )معكوسة( o غرفة صغيرة مظلمة فيها انعكاس الحياة         
3 استراق السمع o ترأس وتبعه تابعوه      

4 نصف روما o نصعد به لظهر الحصان      
5 يسير بال رجلين ويعشق األذنين o نصف ناصع       

6 الف ليلة وليلة o الكلمة الوحيدة في المعجم التي تقرأ غلط دائما      
7 للنداء o الكوكب الوحيد الذي تراه ليال ونهارا    

8 تعيش في األعشاش واذا فاعت هرب الناس     
9 وطن o ثلثا سوس    

10 هي ستة في فلسطين وخمسة في سوريا وأربعة في تونس وثالثة في مصر 
أفقي

1 اكبر جزيرة في العالم قبل اكتشاف استراليا       
2 نبات من فصيلة الَقرنّيات الفراشيّة كالبازالء o يابسة     

3 لباس ال تحب لبسه وعندما تلبسه ال تراه o ثلثا صاد o طعم محبوب    
4 إن لم تقطعه قطعك )معكوسة( o آلة موسيقية جلدية       

5 ثلثا برك o ثلثا ولد        
6 اعترف o عاصمة افغانستان      

7 ثخانة o أعلى ما في اإلنسان     
8 قشرة األرض أو سطحها o حنق     

9 اذا تعدى اثنين شاع o كلما ذبحته تبكي عليه o باللهجة المصرية تقال للولد الصغير.  
 10زعيم الثورة الصينية o تاجر من التجار إذا اقتلعنا عينه طار    
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برج احلمل:  يبدو أن اجلو واعد ومشرق وغني بالتطورات السعيدة وااليجابية، رمبا حتصل على 
مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل او مؤمتر ما، وقد حتقق أمنية. 

برج الثور:   يناسبك القمر املكتمل في السرطان فكن مستعداً جلديد، ورمبا تفتقد الصبر، 
املنسية  القدمية  القصص  بعض  فتجتر  ثمن،  بأي  املشكالت  عن  تبحث  كأنك 

وتعيدها إلى الساحة.  
برج اجلوزاء:  تتمتع بنشاط كبير ما يساعدك على إمتام أعمالك كلها براحة وإتقان.

برج الّسرطان:    تشتعل النقاشات بينك وبني الزمالء، وتسود األجواء العدائية واملتوترة 
حياتكم، وتكثر االنتقادات والكالم اجلارح.

برج األسد:  تأثيرات إيجابية وجّيدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك املالية 
احملقة وقد تبلغ الهدف قريباً.

التي يضعها اخلصوم في وجهك،  العقبات الصغيرة  أمام بعض  تتراجع  العذراء:  ال  برج 
واجههم وتغلب على نياتهم السيئة. 

برج امليزان: القمر املكتمل في برج السرطان مناسب جداً ، ال تتراجع أمام العقبات الصغيرة 
التي يضعها الزمالء في وجهك، بل واجههم وتغلب على أهدافهم السيئة.

برج العقرب:   تستوعب ما حصل معك في املاضي، وحتافظ على مشاعر سرّية ال تبوح بها 
إاّل ألحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.

 برج القوس: تخّف احلركة وتتراجع احلظوظ قليالً، وقد يطرأ ما يجعلك مضطراً إلى صرف 
بعض األموال بصورة مفاجئة. 

برج اجلدى: تبذل نشاطاً كبيراً على مستوى االتصاالت وتبادل املعلومات واخلبرات، وتقوم 
بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزمالء.

يحمل القمر املكتمل في السرطان آماالً جديدة وانفراجات في بعض اجملاالت  برج الّدلو: 
متتد آثاره األيجابية لتطال محيطك املهني.

العزم، فأمامك مسؤوليات يجب  العمل ولكن ال تفقد  برج احلُوت:  قد تكون تعبت في 
إمتامها.

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Tue 29-Dec-2015
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easyDaily Sudoku: Tue 29-Dec-2015
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Daily Sudoku: Wed 24-Feb-2016
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hardDaily Sudoku: Wed 24-Feb-2016
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نسرين عيسي - ساسكاشوانيدان داعيتان 

 ، نرى اجلمال فى لوحة بكل معانى كلمة اجلمال   كثيرا 
وتنقل لك احساس من البهجة او أى إحساس  آخر  حسب 
طبيعة اللوحة املرسومة ، وكل واحد فينا يرى فى اللوحة  
املرسومة   شئ مختلف تعكسه حالته ومشاعره وليدة  

اللحظة 
لوحة   فى  تراه  الذى  واألبداع   اجلمال  هذا  أحياناً  لكن 
مرسومة  قد يخفى وراءه  آهات من العذاب واأللم  ، نعم 
أهات من العذاب واأللم !! فأنت ال حتسها وال تشعر بها 
فأحساسك  هو الذى يترجم معنى اللوحة دون أن يفرضه 
عليك راسمها ، وحتى تستطيع ان تشعر مبا أقول  اكثر 

فتعالوا نوجه عيوننا  على لوحة  )يدان داعيتان ( للرسام األملاني 
»آلبرخت ديور »

يومنا  حتى  استنساخاً  اللوحات  أكثر  إحدى  اللوحة  هذه  تعتبر 
هذا،  وعلى الرغم من مرور خمسه قرون على رسم هذه اللوحة 
فكثيراً  جتدها  في املكاتب و البيوت و أماكن املناسبات  الدينية 

نظراً  بديعة   متاثيل  منها  استوحوا  النحاتون  حتى   ،
لدقة خطوطها و تفاصيلها.

تخرج  سوف  اللوحة  هذه   فى  النظر  متعن  عندما 
بالروحانية  اإلحساس   : األول   األنطباعني   بأحدى 
والتقرب للرب واالنطباع الثاني : سؤال  يتردد بأذهان 
البعض و  يفرض نفسه بكل اقتحام وهو ماذا يطلب 
! فى  ؟  يداه هكذا  إليه   ربه موجها  الداعى من  هذا 
الواقع  احلقيقة و اإلجابة بعيده كل البعد عن هذه 

التخمينات واالستنتاجات.  
و  أخاً  ينتمى  ألسرة فقيرة مكونة من 18  ديورر«  ألبرخت  كان« 
أختاً ، و كان والده يعمل باحلدادة و املعيل الوحيد للعائلة ، و على 
الرغم من تعلم » ألبرخت »مهنة والده و العمل بها لسنني ، إال 
انه كان  متعلقاً بحلم أن يصبح رساماً  وكان ألخيه األكبر نفس 
احللم ، ولكن لم يكن أمامهم أمل فى مساعدة والدهما لهما 
في ارسالهما الى أكادميية لتعلم الرسم ،  و في احدى الليالي 
العملة  رمي  على  اتفقا   ، حملهما  عن  يتحدثان   كانا  بينما  و 
و يعيل اآلخر   ، القريبة  املناجم  و اخلاسر سوف يعمل في أحد   ،
الفائز  األخ  يتخرج  ، وعندما  تعليمه  ينهي  أن  إلى  ألربع سنوات 
فإنه يعيل أخاه في األكادميية ، إما  من مبيعات أعماله الفنية 

و   ، األمر  لزم  إذا  املناجم  في  بالعمل  أو   ،
فاز  وقد   ، العملة  األخوان  ألقى  بالفعل 
ألبرخت بالقرعة وذهب  شقيقه للعمل 

في املناجم .
 ، األكادميية  في  سنوات  أربع  مدى  وعلى 
على  حتى  الرسم  في  »البرخت«  تفوق 
نهاية  مع  و   ، شهرته  وذاعت  أساتذته 
تخرجه كان قد تلقى العديد من طلبات 
هذه  وطوال   ، ثمنها  وقبض  اللوحات 
يراسله  كان  بل  أخوه  يرى  لم  الفترة 
سوف  حلمهما  ان  له  ويوؤكد  خطاباته  من  عليه  ويطمئن  

يتحقق قريباً.  
وبعد تخرج » البرخت« و عودته إلى قريته الصغيرة، أقامت عائلته 
شكر  كلمة   « آلبرخت  فيها«  قال  املناسبة،  بهذه  خاصاً  حفالً 
دورك  حان  آلبرت،  املبارك  »أخي  قائال:   وختم   ، أخيه  بحق  مؤثرة 
اآلن ، ميكنك الذهاب إلى نورنبرج ملتابعة حلمك 
، وسوف أعتني بك« في تلك اللحظات بدأ »  » 
شاحباً باكياً حيث أنه لن يستطيع الذهاب الى 
األكادميية, فقد حتطمت أصابع يديه أكثر من مرة 
، و أصيب  بالتهاب املفاصل في يده اليمنى جراء 
العمل في املناجم ، و اصبح ال يستطيع التحكم 

بالفرشاة أو القلم في الرسم ، لقد فات األوان .
 حزن ألبرخت  على أخيه الذى أخفى عنه االمه 
بحلمه  وضحى  حلمه  هو   يحقق  حتى  وعذابه 
من اجله فقام ألبرخت برسم هذه اللوحة تكرمياً ألخيه« آلبرت » 
فرسم  يداه بكل ما حتملهما من تفاصيل ، الشقوق و التشوهات 
و أجزاء  براعة في رسم تفاصيل  ، الصبر واملعاناة  و لقد أظهر 
لتحقيق  الذى ضحى  اإلنسان  يد  فهذه  متناهية.  بدقة  اليدين 
حلم أخيه وضاع حلمه و هو فى طريق التضحية ! هذه اليد كان 
من املمكن ان تقدم اجمل األعمال  الفنيه ورمبا كان من املمكن 
الفنان  نفسه  »ألبرخت«   من  موهبه  اكثر  وتكون  تتفوق  ان 

العظيم  ، ولكن الفقر والقدر حاال دون حتقيق احللم.
 وستظل اجمل لوحه ألغلى يد رُسمت لتشرح معنى التضحية 

وتكون رمزاًجميل لها .
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
الكتاب  لدراسة   »Hosanna« مجموعة  إحتفلت  نيوز:  جود 
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس، 
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا 
أحدي  وهي  سنوات،   5 منذ  اجملموعة  تلك  ,ونشأت  التوقيت، 
وتعتبر  فيرينا،  والقديسة  موريس  القديس  كنيسة  خدمات 
الكتاب  بدراسة  تقوم  التي  اجملموعات  أقوي  من   ،»Hosanna«
املقدس باللغة اإلجنليزية، ويشرف عليها د. »ياسر بطرس«، ومن 
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء 

النبي من العهد القدمي

اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع، 
من الساعة 6:30 إلي الساعة التاسعة مساًء بكنيسة القديس 

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»

ِ أثمن من اجلسد!
بقلم: عـادل عطيـة

فإنه:  اجلسد،  معجزة  رغم 
بالروح، ال باجلسم إنسان!

فاإلنسان ـ مهما بلغ شأنه 
يساوي  ال  ـ،  قدره  عال  أو 

سوى حفنة من املال!
لكن نتاج حياته، وأعماله، ال 
تُقّدر وال تثّمن؛ ذلك أن روحاً 
تعمل  اإلنسان  من  أعظم 

في عقل اإلنسان!
مبالمحنا،  تبقينا  روحاً، 
رغم  ـ  وذكرياتنا  ومعرفتنا، 
يشمل  الذي  البنّي  التغيير 

معظم خاليانا من يوم إلى آخر ـ؛ ألنها: هي التي تفكر، وتشاء، وتتذكر، 
وتتصل باهلل!

روحاً ال تقاس بالسنوات األرضية.
وال بعمر اجلسد الذي يغّيبه املوت.

فكم من عباقرة، مّروا على دنيانا مسافة عمر زهرة، ولكنهم تركوا مع 
أريجهم: إجنازات، وبصمات حّية، عظيمة، خالدة!

وكم من اناس عاشوا مقيدين إلى كرسي ذي عجالت صامتة!
أو: سجناء عيون أغلقت في وجه النور!

 أو: مزقتهم جتارب احلياة املريرة إلى قطع من عذاب!
لكنهم.. جتّنحوا بروحهم، واستطاعوا اإلرتفاع فوق إنسانهم الترابي:

.. مبعانقة املستحيل،
.. ومعرفة اجملهول،

.. ومعايشة املطلق، أو: املتناهي!
 ان العلم استطاع أن يعّوض ما يفقده اإلنسان من أعضاء جسدية، 

حتى قلبه..
ولكن من املستحيل أن يجد للروح بديالً.

ألن الروح، فوق قدرة العلم، وفوق سلطة البشر..
لكننا نستطيع: .. بإمياننا.

.. أو: إحلادنا. .. بحنطتنا.
.. أو: زواننا. أن نرتفع بأرواحنا إلى خلود اجملد.

أو: نهبط بها إلى خلود اجلحيم.                                       
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في  حتدثنا  و  سبق  كما  التذمر   +
العدد السابق هو التعبير عن عدم 

الرضا عن شئ ليس خاطئا مع 
عدم محاولتي تصحيح هذا اخلطأ 
رد  نختار  فنحن   , نشكو  ....عندما 

فعل يضرنا بأكثر مما يفيدنا.
اهلل  بل  فقط  نفسنا  نؤلم  ال  و 
الشك  معناه  التذمر  ألن   , أيضا 
خطيه  فهو   , اهلل  سلطان  في 

...علمنا يا اهلل
نتبني  أن  ...علمنا  نتذمر  ال  أن 
املسبب  و  للحياه  الواهب  املوقف 
للفرح بدال من موقف التذمر .إلي 

موقف الشكر 
+ الشكر موقف ميحو متاما ميلي 

بذلك يشيع في حياتي جوا  و  للتذمر  اخلاطئ 
من الفرح و البركه. » و فيما هو داخل إلي قريه 
استقيله عشره رجال برص فوقفوا من بعيد , 
ورفعوا صوتا قائلني يا  يسوع يا معلم ارحمنا » 
) لو 71: 21 - 31 (. » فنظر و قال لهم اذهبوا 
و أروا أنفسكم للكهنه. و فيما هم منطلقون 
مضي   , شفوا  أنهم  رأوا  عندما  و   « طهروا 
واحد فقط عاد   , تسعه منهم في طريقهم 
كان  لقد   . شكره  عن  يعبر  يسوع  الي  راجعا 
 « يسوع  تساءل  .لقد  بالشكر  مفعما  قلبه 
أليس عشره قد طهروا ؟ » كان سؤاال بليغا لم 
إجابه عليه  يحاول احلصول علي  املسيح  يكن 
الشائن  موقفهم  يبرزفقط  أن  يريد  كان  بل   ,
غير الشاكر » أليس العشره قد طهروا . فأين 
التسعه ؟ ألم يوجد من يرجع  ليعطي مجدا 

هلل غير هذا الغريب اجلنس ؟ » 

نكون شاكرين  أن   : الشكر  قوه   +
 , حياتنا  في  اخليرات  كل  أجل  من 
املوجه  الشكر  موقف  نتبني  أن  و 
يعد  بفضله  اإلعتراف  و  اهلل  نحو 
السعاده  و  للصحه  قويا  مصدرا 

الشخصيه .
+ مستويات الشكر :

بدال من التذمر , نحن بحاجه إلي 
.هناك  الشكر  مستوي  تطوير 
 . الشكر  من  مستويات  ثالث 
هو  للشكر  األساسي  املستوي 
ذبيحه الشكر » شكرا يا اهلل علي 
حققت  لقد   , لي  مساعدتك 
مطلبي و اآلن أعبر عن شكري لك 

, أقدم الشكر إذا إضطررت له .
 « شئ  كل  في  أشكروا   « الثاني  املستوي 
شيئا  دائما  جند  أن  ممكن  موقف  كل  في   ...
يدعونا لتقدمي  الشكر » أشكروا في كل شئ 
يسوع  املسيح  في  اهلل  مشيئه  هي  هذه  ألن 
أردنا  إذا  لكن   )81  :5 1تس   (« جهتكم  من 
املستوي  الي  الذهاب  علينا   , احلقيقي  الفرح 
في  املشرق  اجلانب  عن  يبجث  الذي   , الثالث 
يثق باهلل  الذي  .هذا هو الشكر  ظرف عصيب 
»شاكرين كل حني علي كل شئ في إسم ربنا 

يسوع املسيح هلل و اآلب » ) أف 5 : 02 (
كلمات  جنعل  ,و  فوق  الي  نظرنا  نوجه  +دعونا 
الشكر احلقيقي تنساب بإستمرار من شفاهنا 
نشكرك يارب من أجل كلمتك ,من أجل روحك 

القدوس , من أجل غفرانك خلطايانا , ووعدك 
باحلياه األبديه .

وإللهنا اجملد الدائم إلي األبد آمني. 

اإلجتاهات اإلنسانيه

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

يــونـان واملسيــــح # 2
بقلم : د. رءوف إدوارد

* يونان في حواره مع أهل السفينة كان له منظر اخلاطئ ) وحتي اليوم في نظر بعض املفسرين 
أنه  أيامه )وحتي اليوم هو كذلك في نظر اليهود  . وكذلك السيد املسيح ُصلب كمذنب في   )

ُمِضل (. 
* يونان - نبي احلب والفداء - َطلب أن يُلقَي في البحر لكي ال يَهلك سكان السفينة .  لقد بَذل 
ذاته كمذنب فعاش هو ، وعاش أهل السفينة . و مبوت املسيح علي الصليب كمذنب  وقيامته 

انتصرنا علي املوت .
أيام مثلما كان يونان في بطن  إرسالية اخلالص هذه هو الصليب والقبر ثالثة  الثمن في  كان   *

احلوت ثالثة أيام .     
 * صوم أهل نينوي وتوبتهم دليل شجاعة نادرة في حتدي إنذار املوت . كمثل شجاعة َمن يواجه 
” )صليب  واالرتفاع علي الصليب  املوت عن اخلطية  . هكذا شجاعة  ارضا  ليرميه  املوت  شخص 

املسيح( الذي به ُصلَِب العالم لي وأنا للعالم “.
 ولكن من أين ألهل نينوي بالقوة لهذا التغيير اجلذري ؟. أليس بسماعهم بآية يونان النبي بجوف 
احلوت ونصرته علي املوت وقيامته حيا بعد ثالثة ايام . فمن املؤكد أن يونان النبي جاَءهم وقصته 

معه .
* سفر يونان النبي مناسب جداً كمقدمة للصوم األربعيني املقدس ثم أحداث الصليب والقيامة 

ألن الرب يسوع متَّم من أجلنا ما قام به أهل نينوي و ما قام به يونان النبي أيضاً .
* ان الرب يسوع املسيح صام في البرية وحتدي الشيطان في التجربة علي اجلبل وطرحه أرضا و 
” إنقآلب “ كان قد صدر من اآلب بخصوص  هو في طريقه إلي الصليب  ليرفع عنا حكم موت 
العالم .  وبينما هو البار والذي لم يوجد في فمه غش ، و بعدما  غلب الشيطان في البرية إرتفع 
علي الصليب و ” صار خطية ألجلنا لنصير نحن بر اهلل فيه “ . و لذلك نحن ننظر الي شخص الرب 
يسوع ونستمد من غلبته غلبة لنا علي اخلطية واملوت . فنتمثل بأهل نينوي في توبتهم بسبب 

كرازة يونان وآيته . 
* إن هذا الصوم وهذه التوبة والغلبة التي قام بها أهل نينوي قد امتَّها ابن اإلنسان الرب يسوع 
املسيح من أجلنا في صومه املقدس في البرية أربعني يوما و أربعني ليلة ثم نصرته علي الشيطان 
في التجربة علي اجلبل حتي بشركتنا معه في الصوم األربعيني املقدس ننال استحقاقات نصرته 

علي الشيطان .  ) يُتَبع(

حتول عن موقف التذمر ...إلي موقف الشكر

خواطر مسافر 
إلي النور  

)١٧ (

تفاصيل اللقاء التاريخي بني الكنيسة 
الكاثوليكية والكنيسة األرثوذوكسية الروسية

الوحدة  استعادة  إلى  الروسية  األرثوذكس  بطريرك  كيريل  والبابا  فرانسيس  البابا  دعا 
املسيحية إلنقاذ املسيحيني الذين يواجهون تهديدا بسبب العنف في الشرق األوسط.

ويعد االجتماع بني الزعيمني حدثا تاريخا فهو األول بني رأسي الكنيستني الشرقية والغربية 
االعتراف  الشرقية  الكنيسية  ورفضت  بينهما،  االنفصال  حدث  عندما   4501 عام  منذ 

بسلطة الكنيسة في روما.
وقال الباباوان في بيان لهما بعد االجتماع »على الرغم من علمنا بالعقبات الهائلة، فإننا 

نأمل أن يسهم اجتماعنا في اعادة الوحدة مبشيئة الرب.«
له  يتعرض  ما  هو  كيريل  والبابا  فرانسيس  البابا  قداسة  الجتماع  األهم  الدافع  وكان 
والقتل  العنف  من  يعانون  حيث  األخيرة  األعوام  خالل  األوسط  الشرق  في  املسيحيون 

والتشريد والتهجير على أيدي اجلماعات املتطرفة.
وأضاف البيان »ندعو اجملتمع الدولي إلى أن يعمل سريعا على وقف املزيد من طرد املسيحيني 

من الشرق األوسط.«
الشرق  في  لإلبادة  تعرضت  مسيحية  ومدنا  وقرى  كامله  أسرا  إن  ليقول  البيان  ومضى 

األوسط.
العمر 96  البالغ من  والبطريرك كيريل،  العمر 97 عاما،  البالغ من  البابا فرانسيس،  وكان 
عاما، قد تعانقا وقبال بعضهما البعض قبل بدء اجتماعهما التاريخي في مطار العاصمة 

الكوبية هافانا.
أخوة.«  نحن  التقينا.  األقل  »على  الروسي  البطريرك  التقى  عندما  فرانسيس  البابا  وقال 

ومضى قائال »من الواضح أن هذا االجتماع هو مشيئة الرب.«
ويأتي لقاء الزعيمني الروحيني في كوبا التي يتزعمها راؤول كاسترو الشيوعي امللحد بعد 

عقود من اإلعداد له. وتسببت األحداث الدولية ورغبة البابا فرانسيس في امتام اللقاء.
وقال البابا فرانسيس في مقابلة اعالمية هذا االسبوع »اريد أن أحتضن أخواني األرثوذكس.«
لكنه ايضا وضع األمر برمته ضمن سياق أوسع إذ قال إن روسيا ميكنها أن تكون شريكا هاما 

في حتقيق السالم في العالم.
وكان البابا فرانسيس قد استقبل الزعيم الروسي فالدميير بوتني مرتني في الفاتيكان.

وكان رفض الكنيسية األرثوذكسية لفكرة زعامة بابا الكنيسة الكاثوليكية هي السبب 
الرئيسي للتباعد بينهما.

اوروبا  دول  في  الكاثوليكية  للكنيسة  أنتشار  إنه  يقال  ما  بسبب  اآلن  توتر  أيضا  وهناك 
الشرقية التي يدين معظمها باألرثوذكسية.

وأسهمت احلرب في أوكرانيا في غضب املواطنني الكاثوليك على االنفصاليني الذين ينتمون 
إلى الكنيسة األرثوذكسية الروسية.

كما طالب الزعيمان أن يحترم التكامل األوروبي الكيانات الدينية اخملتلفة.
وعقب اللقاء سافر البابا فرانسيس إلى املكسيك بينما واصل البطريريك كيريل رحلة له 

في كوبا والبرازيل وباراغواي.
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سيارة جيمس بوند حتقق 
سعرا مدهشا في 5 دقائق

)دي  طراز  من  مارتن  آستون  سيارة  بيعت 
بوند  جيمس  أفالم  ألحدث  صممت  بي10(، 
دوالر في  )سبيكتر(، مقابل نحو 3.5 مليون 

مزاد، لتتجاوز كثيرا السعر املتوقع.
مارتن  آستون  السيارة  ارتبطت  ولطاملا 
من  واحدة  وهي   ،007 العميل  بشخصية 
شهد  الذي  للفيلم  صممت  سيارات  عشر 
للمرة  الشهير  للدور  كريغ  دانيال  جتسيد 
السيارات  معظم  تعديل  وجرى  الرابعة.  
منهما  اثنتان،  وظلت  التصوير،  لتناسب 
العرض.  ألغراض  بيعت  التي  السيارة 
على  املزايدة  إن  كريستيز  مزادات  دار  وقالت 
عرضت  التي   )10 ديبي  سيلفر  )سبيكتر 
استمرت  سبيكتر(  بوند  )جيمس  مزاد  في 
أقل من خمس دقائق.  وكان السعر املتوقع 
إسترليني  جنيه  مليون  و1.5  مليون  بني 
مليون  مقابل3.48  بيعت  السيارة  لكن 
الرابع  الفيلم  وهو  )سبيكتر(  وحقق  دوالر. 
في  بوند  جيمس  لسلسلة  والعشرين 
53عاما، حوالي 87٩ مليون دوالر في جميع 

أنحاء العالم، منذ بدأ عرضه في أكتوبر.  

كتاب سبايدر مان بـ 450 
ألف دوالر

داالس  مدينة  في  مزادات  دار  أعلنت 
نادرة من كتاب مصور  األميركية أن نسخة 
سجل الظهور األول لشخصية سبايدر مان 

الشهيرة بيعت لقاء 454 ألف دوالر
رفض  حتف  جامع  املصور  الكتاب  واشترى 
املزادات  دار  وأوضحت  هويته.  عن  الكشف 
سجلت  الصفقة  أن  أوكشنز«،  »هيرتدج 
رقما قياسيا في مزاد علني ألي كتاب تناول 
تصنيف  وجرى  مان.      سبايدر  شخصية 
طبعة عام 1٩62 من كتاب »أمازينغ فانتازي« 
رقم 15 على أنه في حالته األصلية، وحصل 
على ٩.4 على مقياس من 1 إلى 10.  وكان 
مؤسسة  في  املسؤول  ياكوبوسكي  والتر 
الكتاب  اشترى  بنيويورك،  أيالند«  »لونغ 

املصور عام  1٩80 مقابل 1200 دوالر.   

أغلى مياه في الواليات املتحدة 
»ملوثة«

مبدينة  املياه  فواتير  قيمة  متوسط  حقق 
رقما  األميركية،  ميشغان  بوالية  فلينت 
قياسيا مقارنة بباقي مدن الواليات املتحدة، 
رغم تلوث مياه الشرب في هذه املدينة مبادة 
ووتر  آند  »فود  تقرير ملنظمة  وقال  الرصاص. 
ووتش«، إن متوسط فواتير املياه املستهلكة 
في املدينة بدءا من يناير 2015، بلغ 864.32 
دوالر للمنزل الواحد.  وكان القضاء األميركي 
على  املدينة  سلطات  يحث  قرارا  أصدر  قد 
خفض أسعار استهالك املياه بنسبة 35 في 
املستهلكني على  املائة، مع عدم محاسبة 
خفض  إلى  مسعى  وفي  اخلدمات   رسوم 
التكاليف، حولت مدينة فلينت نظام املياه 

من ديترويت إلى نهر محلي عام 2014.
جدران  من  الرصاص  النهر  مياه  وجرفت   
أنابيب شبكة املياه، مما أسفر عن مستويات 
كبيرة من الرصاص في املياه التي تصل إلى 

املنازل. 

القرد السكران.. يطارد زبائن 
البار بالسكني

من  البرازيل  في  اإلطفاء  رجال  متكن 
وغاضب،  سكران  قرد  على  السيطرة 
وأطلق سراحه الحقا في إحدى محميات 
عليه  القبض  يتم  أن  قبل  البرية،  احلياة 
مجددا، وهو يتحرش باألطفال في منطقة 
مجاورة للمحمية الطبيعية. وتبني الحقا 
الكبوشي،  فصيلة  من  وهو  القرد،  أن 
بار  بقايا كؤوس في  الكحول من  ارتشف 
مبنطقة بارايبا في البرازيل.  وبعد حلظات 
يبدو أن القرد بدأ يشعر مبفعول املشروب 
السكر،  قصب  من  املصنوع  املسكر 
أكثر  فشوهد وهو يحمل سكينا طولها 
من 30 سنتيمترا ويبدأ مبطاردة الزبائن في 
البار وخارجه. والغريب بأمر القرد السكران 
امرأة  ترك  حيث  فقط،  الرجال  طارد  أنه 
تتناول الكحول بسالم..  وقال رئيس قسم 
سول  الكولونيل  بارايبا،  في  اإلطفاء 
كؤوس  من  ارتشف  القرد  إن  الورنتينو، 
على البار ثم استل سكينا كانت موجودة 
كما  الزبائن.  مبطاردة  بدأ  ثم  املكان  في 
قيل  تسجيالً  اإلنترنت  على  موقع  نشر 
حامال  شوهد  حيث  السكران،  للقرد  إنه 
وبدا  املنازل،  أحد  سطح  على  للسكني 
مت  عليه،  القبض  وبعد  الغضب.   عليه 

إيداعه في محمية طبيعية

كوريا اجلنوبية تسعى للسيطرة على »بطون« مواطنيها
بطون  على  للسيطرة  اجلنوبية  كوريا  تسعى  الكوريتني،  بني  األحدث  هي  مواجهة  في 

مواطنيها حتدياً جلارتها الشمالية.
كوريون  يديرها  مطاعم  يرتادوا  أال  اجلنوبيني  الكوريني  من  سول  في  احلكومة  طلبت  فقد 
شماليون، والتي تتواجد في عدة مدن في أنحاء العالم. الهدف هو منع وصول األموال لـ 
»بيونغ يانغ«، رئيس كوريا الشمالية ومن ثم عدم متويل سعيها إلى احلصول على رؤوس نووية 
وصواريخ.  وقالت وزارة اخلارجية في كوريا اجلنوبية ، إن املسافرين والدبلوماسيني واملواطنني 
الذين يعيشون خارج كوريا اجلنوبية تلقوا نصيحة تفيد بعدم الذهاب إلى املطاعم الكورية 

الشمالية، بالرغم من أن القانون ال مينع هذه الزيارات.
كانت واشنطن وسول قد دعتا إلى فرض املزيد من العقوبات املالية والتجارية على بيونغ يانغ 

بعد اختبارها النووي وإطالقها صاروخ بعيد املدى مؤخرا

صورة وتعليق 

مسابقة  في   « كلب  »أجمل  لقب  على  سي.جيه،  الشعر  القصير  األملاني  الكلب  حاز 
وستمنستر كينل في نيويورك.

واستطاع الكلب األملاني أن يتفوق على أكثر من 2700  منافس في املسابقة السنوية التي 
استمرت يومني كاملني.

 وشاركت في املسابقة هذا العام كالب من حوالي 200  نوع، جاءت من أكثر من 12 بلدا.
 وقالت فاليري نانيز، وهي صاحبة احليوان املتوج، إن الكلب سي جي ولد كي يفوز بالنظر إلى 

السمات اخلاصة التي يتفرد بها

نيويورك تتوج أجمل كالب العالم

ترامب »يسرق« زوار املرشح 
»جيب بوش« على اإلنترنت

للرئاسة  احملتمل  اجلمهوري  املرشح  وضع 
جيب  منافسه  ترامب  دونالد  األميركية 
على  عليه  يحسد  ال  موقف  في  بوش 

شبكة اإلنترنت.
Jeb2016.com   بوش الذي اختار

 اسما ملوقع حملته على شبكة اإلنترنت، 
واألهم  اآلخر  االسم  يحجز  أن  نسي 

JebBush.com  واألكثر ارتباطا به
  فسارت األمور على أسوأ ما قد يتوقع.

 فقد قام امللياردير األميركي ترامب، بحجز 
زواره  وتوجيه  اإلنترنت  على  املوقع  ذلك 
إلى موقع حملته االنتخابية على شبكة 

اإلنترنت.
 ويشير البعض إلى أن بوش نسي جتديد 
منافسه  دفع  مما  به،  اخلاص  املوقع  اسم 
اسم  وحجز  ذلك  استغالل  إلى  ترامب 
غير  ذلك  أن  إال  اإلنترنت،  على  النطاق 

دقيق.
 وما يؤكد عكس ذلك أن محركات البحث 
 « قدمية  نسخا  توفر  التي  اإلنترنت  على 
أن املوقع  املواقع ومنها جوجل تظهر  من 
وذلك  مدة،  منذ  ترامب  بحملة  مرتبط 
ينفي أن بوش نسي جتديد موقعه ويؤكد 
أن املوقع محجوز منذ زمن وأن ترامب قام 

باستغالله.
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Animal Facts “Frogs”

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

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

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

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

•	 Instead	of	drinking	water,	frogs	soak	it	into	their	body	through	their	skin.
•	 Frogs	breathe	through	their	nostrils	while	also	absorbing	about	half	the	

air	they	need	through	their	skin.
•	 Frogs	use	their	sticky,	muscular	tongue	to	catch	and	swallow	food.	Unlike	

humans,	 their	 tongue	 is	not	attached	to	the	back	of	 its	mouth.	 Instead	
it	is	attached	to	the	front,	enabling	the	frog	to	stick	its	tongue	out	much	
further.

•	 The	common	pond	frog	is	ready	to	breed	when	it	is	only	three	years	old.
•	 Frogs	 in	 the	wild	 face	many	dangers	and	are	 lucky	 to	survive	several	

years.	In	captivity	however,	frogs	can	live	for	much	longer.		
•	 Frogs	can	see	 forwards,	 sideways	and	upwards	all	 at	 the	same	 time.	

They	never	close	their	eyes,	even	when	they	sleep.
•	 Remarkably,	 frogs	 actually	 use	 their	 eyes	 to	 help	 them	 swallow	 food.	

When	 the	 frog	 blinks,	 its	 eyeballs	 are	 pushed	 downwards	 creating	 a	
bulge	in	the	roof	of	its	mouth.	This	bulge	squeezes	the	food	inside	the	
frog’s	mouth	down	the	back	of	its	throat.

Happy 
Birthday 

Emily

Happy Birthday 
Maro

R I D D L E  T I M E
1-What room can no 
one enter?
2-What is it that›s 
always coming but never 
arrives?
3-When is a man drowned, 
but still not wet?

By: Philo Girgis

To be continued..

“God	bless	you!”	when	someone	sneez-
es!
Well,	here	 is	a	story	about	blessings	–	
and	not	too	much	at	all	about	sneezing!
So	where	were	we?	Oh	yeah,	 back	 in	
Egypt!
At	last,	the	7	long	years	of	famine	were	
over.
The	rains	started	to	fall.
(It’s	raining!)
The	crops	began	to	grow.
(Harvest!)
And	 Jacob	 and	 his	 family	 settled	 into	
their	new	home	in	the	Land	of	Goshen.	
And	God	blessed	them.
Their	crops	grew	abundantly.	And	their	
families	grew	abundantly	too!	They	be-
came	rich	in	every	way.
(A	happy	family!)
Jacob	lived	17	years	in	the	Land	of	Gos-
hen,	until	he	was	147	years	old.	That	is	
old!
And	 what	 happens	 when	 things	 get	
old?	They	start	to	wear	out,	that’s	what!	
And	that’s	what	happened	to	Jacob.	His	
eyes	were	going	bad.	His	legs	were	get-
ting	 weak.	 Until	 finally,	 he	 didn’t	 even	
have	the	strength	to	get	out	of	bed.
(Jacob,	 too	 old	 and	 weak	 to	 even	 get	
out	of	bed)	
Jacob	 knew	 his	 time	 on	 earth	was	 al-
most	over.
And	so	he	sent	for	his	son	Joseph.
As	soon	as	Joseph	heard...
...that	his	 father	had	called	 for	him,	he	
left	his	home	and	traveled	to	the	land	of	
Goshen.	When	he	entered	his	Father’s	
tent,	Jacob	said,
“Joseph,	Is	that	you?”
“Yes,	Father,”	Joseph	said.
“Come	here	 by	my	bed.	 I	want	 you	 to	
make	a	solemn	promise	to	me.
“Promise	me	that	when	I	die	you	won’t	
bury	me	here	in	Egypt.	Promise	me	that	

you	will	 bury	me	 in	 the	 land	 of	my	 fa-
thers.”	 Jacob	wanted	 to	make	sure	he	
was	 buried	 in	 the	 land	 that	 God	 had	
promised	his	family.
“I	promise,”	Joseph	said.
So	Jacob	made	Joseph	make	a	solemn	
vow.	Joseph	promised	that	Jacob	would	
be	buried	in	the	land	of	his	father	Isaac,	
and	Isaac’s	father	Abraham.
Time	went	by...
...and	 Jacob	 was	 getting	 weaker	 and	
weaker.
One	 day	 a	 message	 came	 to	 Joseph	
that	his	father	was	sick	and	close	to	dy-
ing.	So	he	took	his	two	sons,	Manasseh	
and	 his	 younger	 brother	Ephraim,	 and	
traveled	to	see	his	father	once	again.
Jacob	was	lying	in	his	tent	with	his	eyes	
closed.	His	body	was	tired	and	worn	out	
from	a	long,	long	life.	But	when	he	heard	
Joseph	and	his	 sons	 coming,	 he	used	
all	his	strength	to	pull	himself	up	in	his	
bed.
“Joseph,	is	that	you?”
“Yes,	Father.”
“Come	closer!”	Jacob	said,	holding	out	
his	bent	and	bony	hands.
“When	 I	 was	 younger,	 the	 Lord	 God	
Almighty	 appeared	 to	me	 at	 Luz.	 This	
was	in	the	land	of	Canaan,	and	the	Lord	
blessed	me	there.	The	Lord	said	to	me,	
‘I	will	give	you	many	children,	and	they	
will	 have	 many	 children,	 and	 they	 will	
have	many	children,	and	from	them	will	
come	many	nations.	I	will	give	this	land	
to	them,	and	it	will	be	their	land	forever.’“
And	 then	 Jacob	 said	 in	 his	 trembling,	
old	voice,	“Joseph,	your	two	sons,	who	
were	born	to	you	in	the	land	of	Egypt	–	
from	 now	 on	 I	 will	 call	 them	my	 sons.	
They	 will	 be	 my	 sons	 just	 as	 Rueben	
and	Simeon	are	my	sons.	And	they	will	
share	 in	my	heritance	 just	as	 they	will.	
(And	that’s	why	Ephraim	and	Manasseh	
will	each	become	one	of	the	12	tribes	of	
Israel...	but	we	will	get	to	that	later!)
“Joseph,	I	am	doing	this	because	I	loved	
your	mother	Rachel	so	much!

(Genesis 47:13-26)
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What	 is	 peace?	 Well,	
peace	is	a	funny	thing.	
It	 refers	 to	 a	 state	 of	
having	 mental	 and	
spiritual	 freedom,	 with	
enough	knowledge	and	
understanding	 to	 keep	
oneself	 strong	 in	 the	
face	of	 stress.	Being	«at	 peace»	 is	
considered	 by	 many	 to	 be	 healthy	
and	 the	 opposite	 of	 being	 stressed	
or	anxious.
Some	things	that	nourish	peace	are	
forgiveness,	patience,	optimism	and	
slowing	down.	The	problem	with	all	
of	 these	 things	 is	 that	 they	 require	
time	and	effort,	which	are	two	things	
that	are	hard	 to	find	at	 this	point	 in	
life.
Gaining	 peace	 is	 like	 growing	 a	
plant;	one	needs	so	much	patience,	
so	much	perseverance	and	so	much	

time	in	order	to	make	
it	grow.	The	problem	
is,	 if	 one	 day	 you	
decide	“I	won’t	water	
the	 plant	 today,	 I	
need	 to	 study”	 then	
the	 next	 day	 you	
will	 say	 “Look,	 the	

plant	 is	 fine,	 two	 days	 won’t	 make	
a	difference”	and	 then	 the	next	day	
“Not	today,	I’m	exhausted	and	I	need	
to	take	a	nap”	the	plant	will	die.	But	
think	about	it,	how	much	time	does	it	
take	to	water	a	plant	every	day?	Five	
seconds?	 A	 minute	 if	 you’re	 slow?	
Likewise	how	much	time	does	it	take	
to	 read	a	 chapter	 of	 a	book?	Or	 to	
play	a	song	on	the	piano?	How	much	
time	does	it	take	to	pray	every	day?	
How	much	time	does	it	take	to	read	
the	Bible?	

To	be	continued...
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Take it away Lord, take it 
away, it was the only thing 
I knew to say. The pain, I 
made seem unbearable, 
everything around me, 
everything was terrible. 
Something was missing, 
something I didn’t know, 
stuck in my own mind 

broken and alone. It’s a scary feeling, having 
your eyes wide open, and not being able to 
see. It’s a scary thought, having your lungs 
filled with air but not being able to breathe. 
The darkness that surrounded my heart and 
my thoughts, everything around me, all tied 
in knots. Nothing made sense, nothing had 
meaning, all of these voices, all so mislead-
ing. I told myself to quit, that I wasn’t fit for 
what He had planned for me. That it was too 
tough, that I wasn’t enough, that there was 
no way I’d make it out alive. My faith was 
so little, not knowing whether I’d rise up or 
fall, I was stuck in the middle, not knowing at 
all… Or, thats what I had convinced myself. 
Did I not know, or did I not want to know? 
Was I afraid, or did I just feel betrayed? Be-
trayed by my own self. I wasn’t living up to 
my full potential, clearing my vision is what 
was needed; it was essential. The darkness 
around me was only a lack of light; His light. 
This pain and this suffering, it’s all a part of 
life. They have all survived and so will I, 
all that is needed is to learn to abide, abide 
in him who is the truth abide in him, he will 
come through, perfect timing, perfect care he 
knows when and what is fair. Something was 
missing, I had kept asking Him to take away 
this pain, but there was nothing to be taken, 
it was what I was missing; Faith, hope, trust, 
love, all in Him, and never again will this pain 
be enough to bring me back down to where I 
once was.

Take it away
Mary Farag

I	 know	 it’s	hard	 to	believe,	but	 I’m	now	
entering	my	15th	year	of	priesthood	(or-
dained	 in	2001).	 	 I	 feel	 like	15	years	 is	
enough	of	a	milestone	where	I	can	now	
officially	 “look	 back”	 and	 “reflect”	 on	
some	lessons	I’ve	learned	over	the	years	
(I	 feel	wiser	and	more	distinguished	al-
ready!).
I’ve	noticed	a	 lot	 of	 discussion	 recently	
about	 the	 topic	 of	 leadership.	 	 What	
makes	a	good	 leader?	 	Can	 leadership	
be	 learned?	 	What	 are	 some	 do’s	 and	
don’ts	of	leadership?
Whether	 it’s	 in	 our	 nation	 as	 we	 ap-
proach	a	presidential	election…
Or	 it’s	 in	 your	 church	 where	 you	 find	
yourself	 disappointed	 by	 someone	 in	 a	
position	of	leadership…
Or	it’s	in	your	family	where	you	feel	like	
you’re	on	a	ship	without	a	captain…
…leadership	seems	to	be	on	everyone’s	
mind	these	days.
So	 with	 that,	 I	 want	 to	 share	 a	 few	
thoughts	on	the	subject	that	came	to	me	
as	I	reflect	back	over	the	past	15	years	
as	a	priest.
First	of	all,	why	is	leadership	such	a	vital	
topic?		Why	does	it	matter	so	much?
BECAUSE	 NOTHING	 HAPPENS	 IN	
LIFE	WITHOUT	LEADERSHIP.
Societies	 don’t	 change	 on	 their	 own.		
Churches	don’t	heal	on	their	own.		Fami-
lies	don’t	solve	issues	on	their	own.		For	
any	of	these	things	to	take	place,	some-
one	 has	 to	 first	 step	 up	 and	 say	 “WE	
CAN	DO	THIS!”
Civil	rights	may	have	been	on	the	minds	
of	 many	 people	 in	 this	 country	 in	 the	
1900’s,	 but	 nothing	 happened	 until	
someone	 stood	 up	 and	 said	 “I	 have	 a	
dream…”

Many	 were	 discussing	 the	 “idea”	 of	
space	exploration	as	an	interesting	con-
cept,	but	nothing	happened	until	 some-
one	stood	up	and	said	“We	are	going	to	
put	a	man	on	the	moon	by	the	end	of	the	
decade.”
The	same	applies	to	all	of	life.
Nothing	will	change	in	your	FAMILY	until	
someone	steps	up	and	says	“we	will	not	
allow	our	family	to	go	this	direction.”
Nothing	 will	 change	 in	 your	 CHURCH	
until	someone	steps	up	and	says	“we	will	
not	allow	our	church	to	be	destroyed	by	
gossip	and	backbiting	and	politics.”
Nothing	 will	 change	 in	 your	 own	 PER-
SONAL	 LIFE	 until	 someone	 (YOU!)	
stand	up	and	say	“enough	is	enough.		I	
must	change!”
NOTHING	 HAPPENS	 IN	 LIFE	 WITH-
OUT	LEADERSHIP.
That’s	why	 our	 core	 calling	 as	 children	
of	God	and	 followers	of	 the	Lord	Jesus	
Christ	 is	 leadership.	 	 We	 are	 called	 to	
continue	Jesus’	mission	when	He	came	
to	a	people	who	were	sitting	in	darkness	
and	led	them	into	the	Light.
“As	You	 sent	 Me	 into	 the	 world,	 I	 also	
have	 sent	 them	 into	 the	world.”	 	 (John	
17:18)
YOU	ARE	 CALLED	 TO	 LEADERSHIP.		

The	 world	 needs	 you…	 your	 church	
needs	 you…	 your	 family	 needs	 you…	
the	kingdom	of	God	needs	you.
So	what	 does	 it	mean	 to	 be	 a	 leader?		
Here	are	3	thoughts:
1)	Leadership	is	about	INFLUENCE,	not	
TITLE.
It	isn’t	always	the	guy	at	the	head	of	the	
table	with	the	corner	office	that	is	the	real	
leader	 in	 the	 company;	 it’s	 the	 guy	 ev-
eryone	looks	to	when	there’s	a	problem.		
Getting	 hung	up	on	 titles	 and	positions	
will	 handicap	 your	 ability	 to	 really	 lead.		
Focus	 on	 influencing	 and	 leading	 peo-
ple,	not	on	having	a	title	and	authority.
2)	 Leadership	 is	 about	 CHARACTER,	
not	CHARISMA.
This	 goes	 without	 saying,	 especially	 in	
our	uber-connected	world	of	Facebook,	
Instagram,	and	TMZ.	 	Having	charisma	
without	 character	 may	 make	 you	 fa-
mous,	but	it’ll	never	make	you	a	leader.
3)	Leadership	 is	about	LEARNING,	not	
TEACHING.
The	moment	I	say	“I	got	this	figured	out”	
is	the	moment	that	I	am	serious	danger.		
Leadership	 isn’t	 “come	see	where	 I	am	
and	 follow	 me.”	 	 Leadership	 is	 “come,	
let’s	 join	 hands	and	 see	where	we	 can	
go	together.”		Big	difference.
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how you can teach your 
children about food and 
health. In the work-
place, at home, or even 
when you are out with 
family and friends - you 
can be a positive role 
model. You can ap-
proach food and health 
in a positive manner and 
you can demonstrate 
that food is to be en-
joyed, celebrated - not 
despised or feared. You 
can illustrate that health 
comes in all sizes and is 
not dictated by a num-
ber on the scale. You can model that healthy eating 
means being able to eat a variety of foods, even 
sweets/desserts/salty chips/fats/carbohydrates 
(and other foods!) without feeling guilty. If you 
can do this, you will see that others will learn from 
you. That will see your positive approach to food 
and health and they will adopt this in their lives 
as well. Soon enough, more and more people will 
begin to see the truth: that food ins a necessary, 
and not evil, part of life. And that beauty doesn’t 
come from a mirror, body shape, or clothes size. 
This will help you and others live happier, health-

ier lives...and will likely reduce the prevalence of 
eating disorders.
I challenge you today to look at how you view food 
and health, and to reflect on how you can change 
your actions and thoughts to model positive and 
healthy relationships with food. You will see and 
feel the difference - and others will, too. And you 
will be helping to spread a very important, but of-
ten neglected and hidden message: that health is 
more than just a number on the scale, that food 
is necessary and life-saving, and that we ought 
to focus on living HEALTHY, BALANCED, and 
HAPPY (not thin, muscular, miserable, etc) lives.

‹Do no harm›: ED Prevention Strategies in Schools
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From my own school experiences, there is much 
emphasis on healthy eating and controlling 
weight. I am sure you can think back to your own 
(or your children’s, friends’, etc.) school experi-
ences and pinpoint a time when ‘healthy eating’ 
and weight was discussed. In my case, the focus 
on weight and eliminating ‘junk’ food led me to 
become more entrenched in the eating disorder. 
So, how do schools ‘prevent’ ED through their 
education programs? One article focused on just 
that: 
http://www.ocoped.ca/PDF/ODea_2000.pdf.
Not surprisingly, the authors found that programs 

that focused on obesity were unsuccessful. This 
makes think when we think about it: if we are 
telling kids that they shouldn’t enjoy chocolate 
because they will become obese, what does this 
say about being overweight? It makes children 

feel that being overweight is equal to being in-
ferior, lazy, or sinful. Furthermore, it makes stu-
dents feel nervous about food and their weight, 
opening the door for negative thoughts and emo-
tions to occur - about themselves, and about 
food. In addition, speaking negatively about cer-
tain foods (ex. chips, bread, juices, candy, etc) 
makes students think in an all-or-nothing man-
ner: ‘if teachers say that candy is bad, I am bad 
if I eat candy. So, I cannot eat candy at all - not 
even a little bit’. Students fail to see that modera-

tion and enjoying all foods is encouraged. To add 
to that, the emphasis on food and weight makes 
students become easily influenced by the media 
and other sources, and this makes them believe 
that eating is all about appearance:. For example, 
students will come to view eating not as a neces-
sary component for health, bur rather, as a means 
of looking tall, beautiful, thin, attractive, sexy, 
etc. Instead of helping students understand that 
all food is needed and acceptable for a healthy 
body and mind, schools pressure students to see 
eating as a competitive activity, one in which the 
‘best’ and ‘healthiest’ eater has the ‘best and fit-
test’ body. Without a doubt, this can lead to se-
rious mental and emotional issues....and eating 
disorders. 
I highly recommend that you read this article - it 
is easy to understand, and also has great informa-
tion not only for schools, but also for us in our 
everyday lives. The authors note that rather than 
presenting food in a negative manner, schools 
(and you, as a member of society!) should speak 
about food in a more positive light. We need to 
acknowledge our dependence on food for energy 
and sustenance. We ought to be mindful that all 
foods are perfectly acceptable in a healthy life-
style. We need to stop seeing weight and calories 
as dictators of health and happiness. We must not 
be swayed by images and media pressures that 
tell us that beauty is only a matter of weight and 
appearance. Focusing on strategies to improve 
self-esteem and confidence are essential, as this 
helps students understand that their self-esteem 
and appreciation for themselves should not be 
based on what foods they eat or what the scale 
says. Food and eating should be presented in a 
positive manner that allows students to feel safe 
and comfortable. Eating ought to be viewed as a 
fun experience that allows for creativity, adven-
tures, social time, enjoyment, and even learning 
(ex. trying new foods, other cultures, nutrients 
and vitamins, body processes that depend on nu-
trients, etc.). 
As a member of society, this article has implica-
tions for you too, not only teachers. If you are 
a parent, this article can help you understand 

A Statistics Canada survey reveals that 67 per 
cent of Canadians aged 18 to 24 reported voting 
in the Oct. 19 election — an increase of almost 
22 per cent over the 2011 election.
Experts say the reasons for this dramatic in-
crease include access to on-campus polling 
stations and effective messaging by the liberal 
party.
In my own riding of Aurora-Oak Ridges-Rich-
mond Hill, I conducted a youth issues forum 
where local youth were invited to attend an 
open discussion and ask questions, either in 
person or online. The ensuing discussions were 
thoughtful and, interestingly enough; centered 
much on foreign affairs issues as well as the af-
fordability of higher education.
Despite this effort, and the conservative plat-
form being strong on youth issues, there is no 
question, in my opinion, that the liberals did a 
better job in reaching younger voters.
Conservatives have an excellent track record on 
delivering for youth. Today, Canada ranks well 
internationally in developing its workforce and 
providing it with skills and education and we 
are at the top of all Organisation of Economic 
Co-operation and Development (OECD) coun-
tries in terms of post-secondary educational at-
tainment.
We invested significant funding in training and 
education including $2.7 billion annually for 
labour market participation such as the Canada 
Summer Jobs program and $10 billion annually 
in support of post-secondary education such as 
financial assistance through the Canada Student 
Loans and Canada Student Grants programs.
We also provided significant tax assistance to 
students and those who support them, through 
tax credits such as the Tuition Tax Credit, Edu-
cation Tax Credit and Textbook Tax Credit. 
Our conservative government also worked hard 
to better align the education and training system 
with the skills sought by employers by increas-
ing the number of internships and apprentice-
ships in high-demand fields and helping youth 
make more informed career choices that prepare 
them for the transition into the labour force.

In fact, during our time as government, the Ca-
nadian economy experienced one of the best 
performances among the Group of Seven (G-7) 
economies in terms of output growth and job 
creation, with over 1.2 million net new jobs 
created since June 2009. Moreover, high-wage, 
full-time, private-sector employment has been 
the main source of job creation over the recov-
ery. As of November 30th , a few short months 
ago, Canada had  a surplus of $1 billion in the 
coffers.
The liberals promised a great deal to youth and 
it remains to be seen if they follow through. 
Much of what they promised however; came 
right from the conservative platform.  
Plans for expanding access to the Canada Stu-
dent Grant program for low-income and part-
time students and increasing the income thresh-
old for eligibility can all be found in our 2015 
budget. We went further, however; by also pro-
posing to remove financial penalties for those 
post-secondary students working part-time. 
Increased funding for skills training and youth 
employment programs, another liberal promise, 
was also included in the last conservative bud-
get.
An under-publicized difference in the two plat-
forms, however; is the liberal plan to cancel 
the education and textbook tax credits, a move 
which will unfortunately penalize all youth tak-
ing post-secondary studies.
A higher participation by young Canadians in 
voting for their country’s future is an encour-
aging development. However, it is incumbent 
upon all political parties and the media that 
cover them, to effectively communicate with 
youth - both before and during an election cam-
paign - their plans. I and the Conservative Party 
of Canada will be spending a great deal of time 
working on doing just this, in the months and 
years ahead. 
Costas Menegakis is the former Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and Im-
migration and small business owner. He resides 
in Richmond Hill, Ontario and can be contacted 
at costas@aorconservative.ca. 
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