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جملة ت�صدر 

عن موؤ�ص�صة 

غري ربحية كل 

ا�صبوعني

ال�سيا�سيني الكنديني ي�ساركون يف تاأبني �سهداء البطر�سية 

عدد خا�ص 32 �سفحة بالألوان مبنا�سبة اأعياد امليالد وبدء العام اجلديد

 

جملـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

ماجــــــــد قزمــان

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار
مدير التحرير: مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير: دوال انـــــدراوس
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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor

 

جملـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

ماجــــــــد قزمــان

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار
مدير التحرير: مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير: دوال انـــــدراوس

لالتصال باجلريدة
416-737-3121

www.good-news.caالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث و اخلمسون - السنة الثالثة

gnjournal@gmail.com

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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor

 

جملـــــــــس اإلدارة 

حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

ماجــــــــد قزمــان

رئيس التحرير: ابـرام مقـــــــار
مدير التحرير: مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير: دوال انـــــدراوس

لالتصال باجلريدة
416-737-3121

www.good-news.caالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث و اخلمسون - السنة الثالثة

gnjournal@gmail.com

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

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor

50¢

ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

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

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

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

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

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

 Lucie Mé Medical Spa
Advanced Laser & Anti-Aging Clininc

BOTOX    عالج التجاعيد التعبيرية 
FILLERS         تعبئة اخلدود والشفاة     
PLASMA      استعادة نضارة البشرة 

  تخفيضات خاصة للجاليات العربية
2 Steeles Avenue West  Thornhill Ontario 

Tel.: 416-414-2271       www.lucieme.com  

Samir Besada سمير بسادة
  Aesthetic Injection 

Specialist  

Fat 
Melting 

Injection

أخصائي احلقن 
التجميلي

جتميل 
وتنحيف 

القوام

م�سر تقر بوجود 

مواد متفجـــــرة 

علي طـــــــائرة 

»م�سر للطريان« 

التي �ســــقطت 

بالبحر املتو�سط 

.. وباري�س ترد

داعــــــــ�ص 

يحت�سر يف 

 .. 2016

خ�ســـر %60 

من مقاتليه 

وفقد القدرة 

على احل�سد
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Cell:  647-997-7246
1200 Derry Road East, Unit 16, Mississauga, ON, L5T 0B3
 sherif@jurislawoffice.com

We speak English and Arabic to serve your needs

نتحدث االجنليزية والعربية خلدمة مصاحلكم

Sheriza Mohammed-Ali
Barrister, Solicitor & Notary Public

Bobby Tut
Partner

Sherif Rizk
Lawyer and Notary Public
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ما بعد عزاء ال�سهداء
 ابرام مقار

يف حم�دثة تليفونية مع �سديق ك�ن م�سئواًل عن تنظيم حفل ت�أبني 

�سهداء البطر�سية يف كندا، وق�ل يل علي �سئ مل ي�سعه يف جدول 

تدارك  ميكن  م�سكلة،  هن�ك  »لي�س  له  اأقول  فوجدتني  الت�أبني، 

هذا االأمر يف الت�أبني الق�دم« .. لي�سمت �سديقي لثواين ويقول 

»اإن�س�ء اهلل ال نري ت�أبني ل�سهداء اأخرين« ، فقلت له »هل ال تتوقع 

حدوث هذا االأمر ث�نية؟!« ف�أج�ب »ب�لطبع �سيحدث« ... وتلك 

هي امل�سكلة، اأن اأن� و�سديقي واأنت، عزيزي الق�رئ ، والرئي�س 

واملدنية يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  والقي�دات   ، الدولة  ، ورج�ل 

بالدن�، علي يقني اأن م� حدث �سيحدث ث�نيً� وث�لثً� ورابعً�. واإذا 

املتكررة  االأخط�ء  دوامة  يف  تعي�س  اأن  هو  الف�سل  تعريف  ك�ن 

واملت�س�بهة، واإذا ك�ن تعريف الغب�ء، هو تكرار فعل نف�س ال�سئ 

عقود  مدي  علي  نحي�ه  فم�  خمتلفة،  نت�ئج  وتوقع  مرات  عدة 

هو الف�سل والغب�ء بعينه. اجلميع يعلم ال�سبب واجل�ين، اجلميع 

يعلم اأن »حممود �سفيق حممد م�سطفي«، لي�س هو الف�عل، فهو 

ن��س غ�سلت عقله ولوثت يداه 
ُ
جمرد اأداه يف اأيدي اأ

»نتع�ي�س  الر�سمي،  الدولة  تليفزيون  ق�ل عرب  ال�سعراوي حينم� 

حت�كمه  مل  وبينهم«،  بينن�  ر�س�  اأو  حب  دون  لكن  الن�س�ري  مع 

الدولة، بل اأح�لت مفيد فوزي اإيل ني�بة اأمن الدولة العلي� حينم� 

اأنتقده، ي��سر بره�مي والذي ُيكفر االأقب�ط ليل نه�ر ويح�س علي 

كراهيتهم، ال ُيح�كم، بل يخطب يف م�سجد اخللف�ء الرا�سدين - 

اأحد اأكرب امل�س�جد يف االأ�سكندرية - بت�سريح من وزارة االأوق�ف 

اأط�حت  بثورة  ج�ء  والذي  ال�سي�سي،  الرئي�س  حتي  احلكومية. 

بحكم االإ�سالميني واأوقفت من�برهم الف�س�ئية ، ون�ل اإ�ستح�س�نً� 

بعد  بداية حكمه،  الديني يف  حينم� حتدث عن جتديد اخلط�ب 

جرمية  حدثت  وحينم�  مت�مً�،  تراجع  �سنوات  ثالث  من  اأقل 

اإكرام  ح�ول  البطر�سية،  الكني�سة 

الع�سكرية  ب�جلن�زة  واالأقب�ط  ال�سهداء 

اأن  دون  ولكن   - هذا  علي  وُي�سكر   -

يقرتب من الف�عل االأ�سلي.  

ولي�ست �سلطة الدولة فقط التي تخ�سي 

املت�سررين  اأكرث  حتي  ولكن  هوؤالء، 

موؤ�س�سة  نتهم  اأن  من  فبداًل  املدين،  والتي�ر  االأقب�ط  مثل  منهم، 

تعليمية تربي الطلبة - علي مدي �سنوات - علي اإب�حة قتل بل 

اإره�بية، نقول عليه�  ب�أنه� موؤ�س�سة  العقيدة،  وطهي املختلف يف 

»و�سطية« ، وبدال من اأن ن�سف ف�سيل تكفريي دموي ب�أنه �سبب 

دم�ء االأقب�ط، نقول عليهم ف�سيل »وطني«. لتدفع مرمي واأخته� 

ح�دثة  يف  فريين�  واأبنته�  وم�دلني   ، القدي�سني  ح�دثة  يف  م�رتين� 

البطر�سية وغريهم، ثمن خم�وفن� وعدم املواجهة والت�سليم بهذا 

الواقع وتلك القن�بل املوؤجلة.

»االإ�سالم  كت�ب  علي  الرزاق«  عبد  »علي  كفر  الذي  االأزهر 

واأ�سول احلكم« ، وطه ح�سني علي كت�ب »يف ال�سعر اجل�هلي« 

يفعله  فيم�  كفرًا  وال  حرجً�  يجد  ال   ، اأراءه  علي  فوده  وفرج   ،

داع�س وب�قي االإره�بيني من قتل ونحر وتدمري، وهو م� يعك�س 

ثق�فة ودور وت�أثري تلك املوؤ�س�سة التي حت�سل علي 7 ملي�ر جنيه 

�سنويً� من �سرائب امل�سريني.

لن تفلح ت�سديد عقوب�ت االإره�ب علي �سخ�س - مت تغييب عقله 

نواجه  الأنن�  الدم�ء،  تتوقف  ولن  �سح�ي�ه،  بني  نف�سه  ليقتل   -

العر�س ال املر�س، وم� حدث �سيحدث ث�نيٌة، وم� ن�س�ه �سديقي 

 ، الق�دم  الت�أبني  حفل  يف  �سيتذكره  البطر�سية  ت�أبني  حفل  يف 

ووقته� - ولالأ�سف - �س�أذكره و�س�أذكركم.

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مقتل  حادث  في  جديدة  أسرار 
السفير الروسي في تركيا... ص14

كيبيك  في  للتدخني  جديد  قانون 
في  جديدة  بقوانني  وتوقعات 

أونتاريو ..................................... ص9

هل تُناكف السعودية مصر بزيارة 
أثيوبيا وسد النهضة؟........... ص19

قانون  مشروع   .. مرة  ألول 

لترميم  األمريكي  بالكوجنرس 

الكنائس املصرية................... ص18
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental
ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

سنة جديدة سعيدة 
وعيد ميالد مجيد
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انتصارات  سواء  الساخنة،  األحداث  كل  عن  بعيدا 
اجليش العربي السوري علي خفافيش االرهاب في حلب، 
الروسي  السفير  اغتيال  أو  الروسي،  اجليش  من  بدعم 
خفافيش  من  تركي  شرطة  رجل  بواسطة  تركيا  في 
للرئيس  رسميا  االنتخابي  اجملمع  انتخاب  أو  داعش، 
وغيرها  وغيرها  املتحدة،  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد 
من األحداث، إال أن احلدث األهم والذي يكشف حقيقة 
يتمثل في حربهم  آل سعود،  الشر ألبناء عائلة  مملكة 
عليها  يتستر  التي  اليمنيني،  األشقاء  جتاه  الفاشلة 
فساد  مدى  تكشف  مخزية،  بصورة  العربي  اإلعالم 
اإلعالم العربي، املشتري باملال الوهابي، مثلما هو احلال 
بالنسبة لإلعالم األمريكي الذي كان فاسدا في دعمه 
األعمى لهيالري كلينتون ضد دونالد ترامب، الذي فضل 
التواصل االجتماعي، الفيسبوك  االعتماد علي وسائل 
وتويتر وغيرها، وقرر اعطاء درسا عظيما للمرتشني من 
في  مؤسسة  أهم  أخبار  بأن  اإلعالم،  املؤسسات  مدير 
العالم لن تعرف الطريق في النشر عبر مؤسسات، بل 
وسائل  عبر  أوال،  البسيط  والناخب  املواطن  سيعرفها 

التواصل االجتماعي.
مجرد  إال  هى  ما  اليمن،  ضد  الظاملة  السعودية  احلرب 
ولي  ولي  سلمان  بن  محمد  املوتور  للشاب  مغامرة 
العهد السعودي، في ظل توهان وخرفان امللك سلمان، 
بن  محمد  توهم  األلزهامير.  مصاب  بأنه  يشاع  الذي 
سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي أن حربه 
علي احلوثيني سوف تقوي من موقفه في صراعه علي 
سدة امللك بني ابناء العمومة. وتوهم أن اجلنود املصريني 
السعوديني،  اجلنود  من  بدال  املقدمة  في  سيكونون 
ورق،  من  منر  السعودي  اجليش  أن  معروف  وأن  خاصة 
ميتلك التكنولوجيا املتقدمة، ولكنه ال يتوفر له اجلندي 
الشجاع القادر علي حتديات خوض احلروب.  ولهذا حتاول 
باكستان  من  املرتزقة  باجلنود  االستعانة  السعودية 

وافغانستان وبعض دول أوروبا الشرقية.
تطورات  من  حمله  ما  بكل   2016 عام  انتهاء  مع 
ومستجدات على املستوى السعودي يرى أنه عام حافل 
السياسية  وغير  السياسية  االنكسارات  من  بكثير 
فامللفات  حصرها،  ميكن  ال  والتي  واخلارجية،  الداخلية 
أو  منها  االقتصادية  سواء  الداخل  في  املتراكمة 

السياسية.
أما إقليميا ودوليا، فهناك ملفات تتراكم يوما بعد يوم، 
اليمن،  على  احلرب  من  السعودي،  للحلم  وانكسارات 
التعاون  مجلس  ودول  اخلليج  منطقة  في  الوضع  إلى 
في  يجري  مبا  السعودي  التدخل  وباألخص  اخلليجي، 
وسوريا  العراق  في  السعودي  للدور  وصوال  البحرين، 
مع  عالقاتها  وتردي  مبصر،  مرورا  لليبيا  وصوال  ولبنان 
أن  وفرنسا  املانيا  وإعالن  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
الراعية لإلرهاب عامليا، فضال عن  الدول  السعودية من 

األزمة املالية الطاحنة التي تعاني منها الرياض. 
في هذا السياق، قال خبير أمريكي إن اجليش السعودي 
في  لكنه  العالم،  في  جتهيزا  اجليوش  أفضل  أحد  هو 
كبيرة  أمل  خيبة  كان  وقد  ورق«  من  »منر  األمر  واقع 
الواليات  مقدمتهم  وفي  باألسلحة  األجانب  ملزوديه 
برنامج  مدير  وهو  هندرسون،  ساميون  وأضاف  املتحدة. 
اخلليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة 
فيه  قال  السعودي،  اجليش  ألداء  تقييما  األدنى  الشرق 
إن »أداء سالح اجلو السعودي ضعيف جداَ، كما أن أداء 
القوات البرية السعودية كان سيئاً في حماية املنطقة 

احلدودية جنوب غرب اململكة«.
وفي تقرير بعنوان »القيود على بيع األسلحة للسعودية 
اليمن«،  حرب  بسبب  املتحدة  الواليات  سخط  تعكس 
نشر اخلميس 15 ديسمبر2016،  أشار اخلبير العسكري 
إلى أن الرياض تلقي باللوم على إيران لدعمها املتمردين 
أن  على  شدد  أنه  إال  بالوكالة،  حربا  يخوضون  الذين 
»فشل اململكة في حتقيق أي ميزة عسكرية ينبع على 
ما يبدو من قصورها في ساحات املعارك أكثر من تدخل 

طهران«.
 وأشار ساميون هندرسون إلى أن املسؤولني األمريكيني 
أعلنوا أنه سيتم حظر بيع 16000 من الذخائر املوجهة 
إلى السعودية »بسبب مخاوف من عدم دقة الضربات 

اجلوية املستهدفة التي تقوم بها اململكة والتي تتسبب 
املدنيني في  الكثير من الضحايا في صفوف  إيقاع  في 
متوقعا  كان  اإلجراء  هذا  إن  هندرسون  وقال  اليمن«. 
العنقودية  بالقنابل  الرياض  تزويد  قرار جتميد  في ضوء 
الذي اتخذ في وقت سابق من العام اجلاري، إضافة إلى 
الرياض بأن  حتذيرات، قال عنها اخلبير إنها »وجهت إلى 
املساعدات األمريكية ليست صكا مفتوحا«. وهو األمر 
املتحدة  اململكة  الي  اللجوء  إلي  بالسعودية  أدى  الذي 
تريزا ماى للحصول علي القنابل العنقودية وغيرها من 

األسلحة في صفقات مبليارات الدوالرات.
علي جانب آخر، جنحت السعودية بأموالها الوهابية أن 
واحلوثيني،  اليمن  احلرب ضد  علي  تعتيم ضخم  تفرض 
نيوز  وسكاي  واجلزيرة  كالعربية  العربي  اإلعالم  في 
العربية،  الدول  في  اإلعالم  وسائل  عن  فضالن  عربية، 
اخلربة  الذمم  الشر في شراء  ينجح سفراء مملكة  حيث 
من أبواق الوهابية، للصمت عن جرائم احلرب ومسلسل 
الفشل املتكرر الذي تعاني منه قوات املرتزقة املنطوية 

حتت مظلة السعودية.
أموال  علي  حصلت  والتي  احلالية،  أوباما  إدارة  وتعلم 
أن  واإلرهاب،  الشر  حليف  لدعم  الرياض  من  ضخمة 
اإلدارة اجلديد للرئيس ترامب ستغير متاما من سياساتها 
اآلن  ظهرت  ولهذا  اإلرهاب،  ودعم  الوهابية  مملكة  جتاه 
قال  حيث  أوباما،  إدارة  خارجية  وزير  كيري  جون  دعوات 
إن اخلطة املقترحة من األمم املتحدة هي الكفيلة بإنهاء 
احلرب في اليمن، ودعا جميع األطراف للعودة إلى طاولة 
مشترك  صحفي  مؤمتر  في  كيري  وأضاف  املفاوضات. 
الرياض،  السعودية  العاصمة  السعودي في  مع نظيره 
أمن  يحمي  بشكل  اليمن  في  احلرب  إنهاء  يجب  أنه 

السعودية.
وفي املؤمتر الصحفي نفسه طالب اجلبير العالم باتخاذ 
إجراءات عملية وقوية لوقف التدخالت السلبية إليران 
في املنطقة وإشعالها الفنت في اليمن وسوريا ودعمها 
في  املالحة  حرية  على  خطر  تشكيل  وكذلك  اإلرهاب، 
الرباعية  اللجنة  دول  وزراء خارجية  مضيق هرمز. وكان 
والسعودية  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  تضم  التي 
منتصف  الرياض  في  اجتماعا  عقدوا  قد  واإلمارات، 
إسماعيل  اليمن  إلى  األممي  املبعوث  بحضور  ديسمبر، 
بن  يوسف  العماني  اخلارجية  ووزير  أحمد  الشيخ  ولد 
في  مبا  املنطقة،  في  األوضاع  االجتماع  وبحث  علوي. 
اليمنية.  األطراف  بني  النزاع  تسوية  على  العمل  ذلك 
رفض  ميني  حكومي  مصدر  أعلن  صلة  ذي  سياق  وفي 
احلكومة املشاركة في اجتماعات اللجنة الرباعية، وقال 
وأكد  املتحدة.  األمم  مظلة  بغير  تعترف  ال  حكومته  إن 
املدعومني  أن  اخملالفي  امللك  عبد  اليمني  اخلارجية  وزير 
أي  يقدموا  ولم  التسوية،  بجهود  استهانوا  إيران  من 
مؤشرات حقيقية لرغبتهم في وقف إطالق النار وإنهاء 
االنقالب أو االنسحاب وتسليم السالح في كل املراحل.

املتحدة  األمم  فيه  تتطلع  الذي  الوقت  في  هذا  ويأتي 
 .2017 املقبل  العام  اليمن مطلع  احلرب في  إيقاف  إلى 
فيما تشتد املواجهات في تعز وحجة مخلفة عشرات 
وتعاني  اجملاعة.  البالد من  تقترب فيه  القتلى، في وقت 
السعودية من خسائر باملليارات من الدوالرات دون حتقيق 

أى تقدم حقيقي علي أرض املعركة. 
ولد  إسماعيل  اليمن  إلى  املتحدة  األمم  مبعوث  وذكر 
عليها  سيعمل  التي  األولى  اخلطوة  أن  أحمد  الشيخ 
إطالق  وقف  عملية  على  احلصول  إمكانية  بحث  هي 
النار، »ولكن هذه املرة وقف إطالق نار حقيقي«. وأوضح 
أن هذا هو ما توصل إليه اجتماع وزراء خارجية أمريكا 
وضعوا  الذين  وعمان،  واإلمارات  والسعودية  وبريطانيا 
وتدريب  النار،  إطالق  عملية  لوقف  حتضيرية  خطة 
األطراف عليها كافة، بحيث ال ميكن أن تقل عن ١٥ يوما، 
من يوم وصول الوفود إلى محطة الدورة التدريبية، ثم 

تتحول إلى واقع.
تخلي  أن  بعد  عليه  حتسد  ال  موقف  في  والسعودية 
القادمة  األيام  وستكشف  واحللفاء،  األصدقاء  عنها 
عن تطورات كارثية في السياسة اخلارجية للسعودية. 
الدم  بحكم   .. #تيران_و_صنافير_مصرية  وتبقي 

والتاريخ.

منر من ورق وعام االنك�سارات 

ال�سعودية

مونتريال – عبد املسيح يوسف

التي  »زهرة«  السيدة  شجاعة  لوال 
استوقفت الصحفي والكاتب الفرنسي 
ذو األصل اإليراني »فريدون صاحب جم« 
حكاية  لتحكي  قريتها  اجتيازه  خالل 
كان  ما  »ثريا«  القتيلة  أختها  ابنة 
صوتها سيصل إلى العالم ُكله فاضًحا 
على  ظلًما  قتلها  إلى  أدت  التي  اجلرمية 
وفيلم  االنتشار  واسع  كتاب  صفحات 
يحصد اجلوائز بعنوان »رجم ثريَّا«، ولوال 
آذر  اإليرانية  اجلامعية  األستاذة  جرأة 
لوليتا  تقرأ  “أن  كتابيها  في  نفيسي 

ساكتة  كنت  و”اشياء  طهران”  في 
انتخابي  كاميليا  والصحفية  عنها”، 
فرد في كتابها “كاميليا.. سيرة إيرانية”، 

“سجينة  بعنوان  سيرتها  في  نعمت  مارينا  املؤلفة  و 
طهران”، والكاتبة ناهيد رشالن في مذكرات “بنات إيران”، 
“إيران  كتابها  صفحات  على  عبادي  شيرين  واحملامية 
يوسف  مالال  الباكستانية  سطور  ولوال  تستيقظ”، 
زاي على مدونتها ثم كتابها “أنا مالال”، ولوال إقدام كل 
من املغربية “مليكة أوفقير” ووالدتها “فاطمة أوفقير” 
في  أسرتهما  قاسته  الذي  العذاب  مذكرات  نشر  على 
كتابيهما “السجينة” و”حدائق امللك” لبقيت كثير من 
اخلوف  جدران  حبيسة  اإلنسانية  االنتهاكات  حكايات 
إلى أن يطويها النسيان بوفاة أبطالها وغياب أصواتهم 
إلى األبد، لكن تلك األرواح احلُرة اختارت التمّرد على املوت 
اللغات  القّراء بكل  بكلماتها لتعيش في ذاكرة ماليني 
حول العالم منتقمة لذاتها بأكثر الطرق سلمية ورُقًيا، 
ومتحدية سطوة الظلم بسالح أشد فتًكا وأطول عمرًا 
يخترن  اللواتي  اإلناث هن  أن  املاُلحظ  من اسلحته. من 
خطر  من  أنفسهن  عن  للدفاع  سواء  الوسيلة  تلك 
ُمتوقع، أو لالنتقام من جرائم مت ارتكابها بحقهن، رمبا ألن 
رهافة مشاعر املرأة – بوجه عام- تؤدي إلى تراكم كل ما 
تتعرض له من أذى في اجمُلتمعات القمعية دون أن تتمكن 
التي  طبيعتها  ألن  ورمبا  أخرى،  بطريقة  مواجهته  من 
تُفضل السالم وفطرتها التي متيل لصنع احلياة واحلفاظ 
أكثر  أخرى  اخليار من خيارات  لهذا  أقرب  عليها جتعلها 

تسرًعا وعنفا قد تؤدي لفقدانها حياتها، 
تلك  إلى  أحيانًا  نصل  كنساء  ألننا  ورمبا 
على  الوقوف  فيها  نتمنى  التي  املرحلة 
أعلى نقطة فوق الكرة األرضية والصراخ 
ما  وكل  له  تعرضنا  ما  كل  لفضح 
عانيناه من أحزان لتسمعنا كل اخمللوقات 
قبل أن منوت على طريقة: “ليعلم اجلميع 
بكل شيء ثم من بعدها الطوفان”، ومن 
العربية  املرأة  نصيب  أن  أيًضا  املاُلحظ 
غير  النساء  نصيب  من  كثيرًا  أقل 
العربيات في هذا اجملال، وهو أمٌر يستحق 
املرأة  بني  قارنا  إذا  ألننا  والتحليل،  البحث 
اجملتمع  في  واملرأة  العربية  اجملتمعات  في 
أن  جند  املثال-  سبيل  على   – الفارسي 
التعبير عن  وأكثر جرأة في  إنتاًجا  أغزر  الفارسية  املرأة 
املرأتني تنتميان إلى الشرق  أن  ذاتها في هذا اجملال رغم 
يهيمن  مجتمعني  في  تترعرعان  وكالهما  األوسط، 
عليهما فكر وعادات وتقاليد إسالمية ذات طابع إجباري 
املُترجمة  الذاتية  السير  سطور  وبني  كبير،  حد  إلى 
املكتوبة بأقالم أنثوية إيرانية نصادف مشاهد ومواقف 
من  مشابهة  أمناًطا  اإليرانية  املرأة  فيها  تواجه  كثيرة 
لها  تتعرض  التي  واجملتمعية  األسرية  املُعاملة  أشكال 
املرأة العربية، ما يجعلنا نتساءل عن السر وراء خشية 
العربية من املطالبة بحقوقها وفضح اجلرائم اإلنسانية 

التي تتعرض لها بقلمها مقارنة بنظيرتها الفارسية.
الكلمات التي تتشبع بروح أفكار انسان مظلوم غالًبا ما 
تنطلق لتملك حياة ُمستقلة بذاتها بعد أن تتحول إلى 
مارد يقض مضجع سالبيه حقوقه، وإذا كانت الكلمة 
التي تُنشر عبر وسائل التواصل االجتماعي أو اإلنترنت 
الزالت حتى اليوم تُعّرض حياة وُحرية كاتبها لالنطفاء 
املُفضي إلى قبر النسيان خالل فترة وجيزة؛ فإن الكلمة 
وقابل  االنتشار  واسع  كتاب  صفحات  بني  تولد  التي 
للسفر إلى عقول كثير من سكان األرض عبر لُغاتهم 
اخملتلفة الزالت متلك قدرة أكبر على الدفاع عن كاتبها، 
واحملافظة على حياة اسمه في ذاكرة األجيال حتى بعد 

فناء جسده. 

املرأة الشرقية وسالح الكلمة

زينب علي البحراني- 
السعودية
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في عصر يوم الثالثاء 20 ديسمبر 2016  توفيت 
متأثرة  سنوات  العشر  ابنة  مؤمن  ماجي 
بها  أملت  التي  اإلصابة  جراء  من  بجراحها 
و  اإلجرامي  البطرسية  الكنيسة  تفجير  إثر 
أعلنت وزارة الصحة في بيانها الرسمي بأنها 

أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية.
بينما بكى اجلميع، تنفست أنا الصعداء، نعم، 
فال  ماجي..  رحلت  أخيرًا  الصعداء،  تنفست 
من  ماجي  اهلل  رحم  لقد  بيننا،  ملاجي  مكان 
تساؤالتنا السخيفة عن  اسم أبيها »مؤمن« 

وكأن اإلميان حكرًا على املسلمني.

التي  السلفية   فتاوى   من  ماجي  اهلل  رحم 
الشهداء  على  الترحم  حرمانية  على  حترض 

الذين سبقوها.
من  أن   اعتبرت  فتاوى  من  ماجي  اهلل  رحم 
سبقها شهيدة وطن وليست شهيدة السماء 

ألن اجلنة ال يدخلها سوى املسلمني
الوسطي  رحم اهلل ماجي من سماع الشيخ 
فلقد  ذميا  آذى  »من  يقول  وهو  املتسامح، 
يصف  من  سماع  من  اهلل  فرحمها  آذاني«، 

أقرانها بأهل الذمة حتى وهم ينعونهم .
رحم اهلل ماجي من تنظيراتنا السوفسطائية 
و  الوجوديني  من  ماجي  اهلل  رحم  اململة، 
العلمانيني،  الذين  تراءى لهم أن هذا هو الوقت 

الوجودية  الفلسفة  موضوع  إلثارة  املناسب 
رفضهم  ثم  ومن  الوفاة  بعد  اإلنسان  ومصير 
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رباب كمال
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 دوال أندراوس 

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

ماجــــــــد قزمـــان

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

416-737-3121      647-447-0455 

الدم طرط�ش علينا 

مايل هدومنا وايدينا

هو احنا غلطنا وع�صينا 

وال ذنب ب�صببه قا�صينا ؟ 

الدم مــ�ش عايز ي�صيبنا 

قدرنا هو ون�صيبنا 

م يا اللي كارهنا 
ّ
يا ع

وايديك بتزرع قنابل 

فرحان وانت دابحنا

ومبوتنا را�صي وقابل 

فكرت مره تقابل 

حد ب�صرك ده را�صي 

مهما بكرهك تعادي 

فاحت دائما دراعه

 ومادد ليك االيادي

شعر جورج عبد املسيح

الدم طرط�ش علينا 
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Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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 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.

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

برجاء ارسال أسالتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف 
اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 8,547 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر 
نوفمبر  2016  . و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 35 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل 
كل أنواع املنازل 790,457 دوالر باملقارنة 653,741  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بارتفاع قدرة 20.9 
في املائة.  و فى باقي ال  )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 767,692 دوالر باملقارنة  619,510  دوالر لنفس 

الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 23.9 فى املائة. 
و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 2,409 شقة خالل شهر نوفمبر 2016  
. استحوزت تورونتو علي نسبة 70.5 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق السكنية 
في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 443,586 دوالر بإرتفاع قدره 15.1 فى املائة، و في مدينة تورونتو 
إرتفع   )»905«( ال  باقي  فى  و  املائة.  فى   13.5 قدره  بأرتفاع  دوالر   471,256 الى   السعر  فقط وصل متوسط 

متوسط سعر البيع الي 374,792 دوالر بإرتفاع قدره 18.9 فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

 Composite
))All Types

Single-
 Family

Detached

Single-
 Family
Attached

Townhouse Apartment

TREB Total 20.30% 22.89% 21.38% 19.58% 13.98%

Halton Region 21.52% 21.71% 22.37% 20.36% -

Peel Region 21.17% 21.28% 22.08% 20.39% 18.86%

City of Toronto 16.54% 19.97% 17.36% 18.51% 12.90%

York Region 24.81% 27.14% 24.07% 16.58% 13.84%

Durham Region 25.38% 25.63% 25.96% 23.13% 24.15%

Orangeville 23.25% 24.07% 23.29% - -

South Simcoe County 24.94% 25.30% 25.68%   
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

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

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

2014

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

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

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

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

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

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

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

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

عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

مت تقل منزل اثرى مكون من ثالث طوابق كان يقع في 76 هاورد 
شارع  تقاطع  من  بالقرب  تورنتو  مدينة  قلب  شرق  ستريت 
حتميل  مت  الصورة  من  واضح  هو  وكما  برليمينت.  مع  بلوور 

البيت على قاطرة ضخمة وسط جتهيزات انشائية معقدة 
 ثم جره ببطئ الى موقعه اجلديد برقم 38 من نفس الشارع. 

)نقال عن جريدة جلوب اند ميل(

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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.

نقل منزل اثرى 
مكون من ثالث طوابق
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برج  ردهة  الشرطة أخلت  إن  األمريكية  السلطات  قالت 
دونالد  املنتخب  األمريكي  الرئيس  ميلكه  الذي  ترامب 

ترامب في مدينة نيويورك بعد العثور على طرد مريب.
لتفكيك  فرقة  إن  نيويورك  شرطة  باسم  متحدث  وقال 
بيانا  السلطات  وأصدرت  املكان  إلى  توجهت  القنابل 
بعد ذلك بوقت قصير يفيد بزوال اخلطر. حيث اكتشف 
مختصي ابطال املتفجرات بعد وقت قصير بأن احلقيبة 

لم تكن حتتوي اال على لعب اطفال.
يذكر ان الرئيس االمريكي املنتخب يقيم في البرج املؤلف من ٥8 طابقا في منطقة ميدتاون مانهاتن 

بنيويورك والذي يضم ايضا مكاتبه عالوة على عدد من املطاعم واملتاجر والشقق السكنية.
ولكن ترامب لم يكن موجودا في البرج هذا اليوم، بل كان يقضي العطلة في منتجع مار ايه الجو 
الذي ميلكه بوالية فلوريدا. وقال سكرتيره الصحفي املعني حديثا شون سبايسر إن مسؤولي فريق 

ترامب عادوا الى العمل بعد »االنذار الكاذب.« وكثيرا ما تعج ردهة برج ترامب بالسائحني.

نافذة على �صحافة العامل8

الرئيس الروماني يرفض ترشح سيفيل شحادة لرئاسة احلكومة
إيوهانيس  كالوس  رومانيا  رئيس  رفض 
ترشيح حزب الدميقراطيني االجتماعيني 
لسيفيل شحادة لتولي رئاسة احلكومة 
أول سيدة  أن تكون  وهي من كان ميكن 
وأول  بالدها  في  املنصب  هذا  تتولى 

مسلمة على مستوى االحتاد األوروبي.
سياسية  هي  عاما،   ٥2 وشحادة، 
التركية  األقلية  إلى  تنتمي  رومانية 
الروماني  احلزب  في  وعضو  العريقة 

يساري التوجه.
احلزب  من  الروماني  الرئيس  وطلب 
رئاسة  لتولي  آخر  شخص  ترشيح 
الوزراء. ولم يذكر أسباب رفضه ترشيح 
شحادة، لكنه قال إن شحادة تفتقد إلى 

اخلبرة السياسية الكافية. 
عن  الفرنسية  األنباء  وكالة  ونقلت 

مجموعة »رايز بروجيكت« الصحفية املستقلة املتخصصة في الصحافة االستقصائية قولها 
إن أزمة الرئيس الروماني مع شحادة ال تتمثل في ديانتها كما قد يظن البعض ولكن قد يكون 
األسد  بشار  السوري  للرئيس  تأييده  يخفي  ال  عاما، الذي   ٥4 أكرم شحادة،  السوري  زواجها من 

وحزب اهلل هو السبب احلقيقي. 
من  بشدة«  »حذرت  السلطات  أن  تسمها  لم  أمنية  مصادر  عن  محلية  إخبارية  مواقع  ونقلت 

ترشيح شحادة نظرا »لقرب« زوجها وأخويه من نظام األسد. 
وفسر احمللل السياسي اندريه تارانو الذي حتدث لوكالة األنباء الفرنسية املوقف قائال إنه »في غياب 
وجود أي تفسير، أتصور أن رفض الترشيح يرتبط مبسألة األمن القومي للبالد، واملوقف األمريكي 

الرافض في الغالب لهذا االختيار«. 
وتتجه األنظار نحو حزب الدميقراطيني االجتماعيني انتظارا لرد زعيم احلزب على رفض الترشيح. 

وقال تارانو »إما أن يذعن احلزب ويعلن ترشيحا بديال أو أن تبدأ أزمة جديدة برفض موقف الرئيس 
وهو ما ال يدعمه دستور البالد الذي يؤيد حق الرئيس في طلب تغيير املرشح«. 

 28( األربعاء  القدس   بلدية  تنظر 
في   )20١6 األول  ديسمبر/كانون 
الوحدات  مئات  بناء  ترخيص  طلبات 
ويتضمن  االستيطانية.  السكنية 
القدس  بلدية  نشرته  أعمال  جدول 
ال  ما  ترخيص  طلبات  في  النظر 

أن  املؤكد  من  والتي  جديداً  منزالً   390 عن  يقل 
الدولية  املعارضة  تزايد  إلى  عليها  املوافقة  تؤدي 
اإلسرائيلية.  املستوطنات  لبناء  والفلسطينية 
كل  والبناء  للتخطيط  البلدي  اجمللس  ويجتمع 
الترخيص قبل صدور  أربعاء عادة. وقدمت طلبات 

قرار مجلس األمن.
من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن 
وحدة سكنية   ١٥06 بناء  على  وافقت  السلطات 
العام  هذا  الشرقية  القدس  في  لإلسرائيليني 
حوالى  اليوم  ويعيش   .20١٥ عام   39٥ مع  مقارنة 
وسط  الغربية  الضفة  في  إسرائيلي  ألف   430
تعتبرها  مستوطنات  في  فلسطيني  مليون   2,6
تصفها  حني  في  قانونية  غير  الدول  معظم 

الواليات املتحدة بأنها غير شرعية.
وحتدث نائب رئيس بلدية القدس اإلسرائيلية مئير 

ترجمان، الذي يترأس جلنة التخطيط، 
عن مسعاه لتقدمي خطط لبناء ٥600 
وحدة استيطانية إضافية في مراحل 
ترجمان  وكتب  األولية.  التخطيط 
فيسبوك  موقع  على  صفحته  على 
“ال تعنيني األمم املتحدة أو أي أمر آخر 
يحاول أن ميلي علينا ما نفعله في القدس”. وأضاف 
اجلديدة  األميركية  واإلدارة  تقوم احلكومة  أن  “أمل 
مبنحنا املزيد من التقدم ملواصلة وتعويض النقص 
الذي تسببت به إدارة اوباما في ثماني سنوات” في 

إشارة إلى البناء االستيطاني.
الوزراء  رئيس  وحث زعماء املستوطنني ومؤيديهم 
في  البناء  وتيرة  تسريع  على  نتنياهو  بنيامني 
في  الوتيرة  أبطأ  بأنه  واتهموه  الشرقية  القدس 

العام املاضي جراء الضغط الدولي.
وال يغير القرار اجلديد جمللس األمن شيئاً على األرض 
أن  املرجح  ومن  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني 
دونالد  املنتخب  األمريكي  الرئيس  إدارة  تتجاهله 
ترامب. غير أن املسؤولني اإلسرائيليني يخشون أن 
يشجع القرار الفلسطينيني على اتخاذ مزيد من 

اخلطوات ضد إسرائيل في مؤسسات دولية.     

BBC
نزوال عند رغبته، صدور قانون في كوبا مينع اطالق اسم فيدل 

كاسترو على اي شارع او ميدان
صدق النواب الكوبيون على مشروع قانون مينع اطالق اسم الزعيم 
الراحل فيدل كاسترو على اي شارع او ميدان في البالد، وذلك نزوال 

عند رغبة الزعيم الراحل.
قبل  طلب  فيدل  شقيقه  إن  كاسترو  راؤول  الكوبي  الرئيس  وقال 
وفاته في الـ 2٥ من الشهر املاضي عن عمر ناهز 90 عاما اال يقام اي 
متثال او نصب له واال يطلق اسمه على اي شارع او ميدان في كوبا.

كاسترو  فيدل  رغبة  على  الكوبي  الوطني  اجمللس  نواب  وصدق 
باالجماع. وقالت النائبة جنيفر بيللو مارتينيز عقب التصويت “تكرمينا لن يكون باطالق اسمه على 

كل شيء نبنيه، ولكن بابقاء ذكراه حية ومبواصلة مسيرتنا االشتراكية.”
وكان فيدل كاسترو يعارض دائما في حياته اقامة اي متثال له، وبالفعل ال يوجد اي شارع او ميدان 

في كوبا يحمل اسمه. كما امر الزعيم الراحل باال يستخدم اسمه الغراض جتارية او دعائية.
املظاهرات  في  مشاركتهم  عند  واجلماهير  الفنانني  قبل  من  اسمه  باستخدام  سمح  ولكنه 
السياسية. وسمح ايضا باطالق اسمه على مركز لالبحاث متخصص بدراسة الدور الذي لعبه 
في التاريخ. وقال راؤول كاسترو إن شقيقه الراحل كان يعارض بشدة ظاهرة عبادة الشخصية، وقد 
طلب شخصيا احالة مشروع قانون بهذا املعنى الى اجمللس الوطني. وكان فيدل كاسترو قاد الثورة 
تدعمه  الذي كانت  التسلطي  باتيستا  عام ١9٥9 بحكم فوجلينسيو  اطاحت في  التي  الكوبية 

الواليات املتحدة. واعتنق كاسترو بعد ذلك الشيوعية وظل يحكم كوبا لـ ٥0 سنة تقريبا.

BBC

DW 
رغم قرار مجلس األمن إسرائيل متضي قدماً في بناء املستوطنات  

 رويترز 
إخالء ردهة برج ترامب في نيويورك لفترة وجيزة بسبب طرد مريب
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معدل التحرش اجلنسي في اجليش الكندي 

أعال مرتني من املعدل العادي للسكان
القوات  أعضاء  من  عضوة   60 كل  من  واحدة  قالت 
جنسي  العتداء  تعرضت  إنها  الكندية  املسلحة 
جديدة  أستقصائية  لدراسة  وفقا  وهذا   20١٥ عام 
من  أكثر  مرتني  يعادل  وهذا  كندا(.  أحصاءات  )بحسب 
أن  هو  للنظر  الالفت  والفرق   ، للسكان  العادي  املعدل 
اجلنسي  اعتداء  حاالت  فقط  تغطي  هذه  األحصاءات 
التي حدثت في مكان العمل في اجليش أو حاالت تخص 
أعضاء القوات املسلحة والدفاع أو من العاملني بعقود 
عمل ، بينما ال يقتصر املسح السكاني العام  للتحرش 
اجلنسي علي أماكن العمل فقط ، هذا ومن بني  ١٫٧% 
من أعضاء القوات النظامية  الذين ابلغوا عن حترشات 
مرغوب  غير  جنسي  تالمس  منهم   %٧٧ ذكر  جنسية 
فيه وأبلغ ١2% عن عدة أنواع من التحرش اجلنسي وأبلغ 
٧% منهم عن هجوم جنسي و4 % عن حاالت وقع فيها 
نشاط جنسي علي غير موافقة الشخص االخر ، وكان 
أعلي معدل للتحرش اجلنسي هو ما بني جنود األحتياط 
جنسي  ألعتداء  فرد  اربعني  كل  من  واحد  تعرض  فقد 
من  ثالثة  كل  وذكر  األخيرة  عشر  األثني  األشهر  في 
بني أربعة جنود أحتياط أنهم تعرضوا لتحرش جنسي 
وذكر ٧% انهم تعرضوا لهجوم جنسي وذكر 6% انهم 
مت االعتداء اجلنسي عليهم دون موافقتهم ، وأفادت %8 
أعتدي  أنه  االحتياطي  اجليش  العامالت في  النساء  من 
عليهم جنسياً عام 20١٥ وقد قام 43 الف من العاملني 
وهذا  االستقصاء  مبلئ  واالحتياطي  العادي  اجليش  في 
اجليش  في  العاملني  عدد  نصف  من  قليال  أكبر  العدد 
رئيس  فانس  جوناثان  اجلنرال  أعلن  مضي  عام  ومنذ   ،
أركان الدفاع عن إنشاء )عملية الشرف( والتي وصفها 
قادة اجليش بانها عملية مهمة للقضاء علي السلوك 
غير  اجلنسية  والتصرفات  واملؤذي  املنحرف  اجلنسي 
هذه  أن  الضباط  قادة  قال  ولكن  اجليش،  في  الالئقة 
العملية لم تتم ولم تنته بعد ، وقال اجلنرال جوناثان أنه 
يشعر بخيبة أمل بالغة وإن أوامره كانت واضحة وهوالء 
الذين اليطيعون األوامر سوف يتم التعامل معهم من 
خالل إتخاذ إجراءات تأديبية وإدارية وهناك 30 فرد قد مت 

االستغناء عن خدماتهم هذا العام لهذا السبب 

سيذداد عدد محطات الشحن الكهربائي، بنحو 
محطات  داخل  وستوجد  جديدة،  محطة   2٥
جميع  في  تاير«،  »كنديان  لـ  التابعة  البنزين 
للشحن  احملطات  هذه  وتسمي  أونتاريو  أنحاء 
العمل  في  وستبدأ  )فلو(.  السريع  الكهربائي 
عام 20١٧ ، وقال وزير املوارد الطبيعية جيم كار 
نصف  ستستثمرفي  الفيدرالية  احلكومة  أن 
تكاليف هذه احملطات والتي تبلغ ١٫8 مليون دوالر 
علي هيئة قرض ، وهذا االستثمار جزء من التزام 
حكومة كندا في توفير 62٫٥ مليون دوالر حملطات 
التزود  ومحطات  السريع  الكهربائي  الشحن 
النقل  طرق  طول  علي  الطبيعي  والغاز  بالوقود 
الي  احملطات  هذه  أضافة  وسيتم   ، الرئيسية 
طريق  خاصة  املزدحمة  السريعة  الطرق  بعض 
401 ، وسيتم امدادها بالتيار املباشر الكهربائي 
السيارة  ميد  أن  ميكن  والذي  السريع  للشحن 
الواحدة بي 80% من احتياجاتها في فترة زمنية 
دوالر للساعة في  بتكلفة 20  دقيقة فقط    30
 3 من  العادي  الكهربائي  الشحن  يستغرق  حني 
، ومن  دوالر للساعة   ١٫٥ بتكلفة  الي 4 ساعات 
بني عدد شبكة محطات الشحن في كندا هناك  

٧0 محطة  للشحن السريع

أوتاوا تبدأ في بناء ٢٥ محطة شحن 
كهربائي للسيارات في أونتاريو
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زيادة احلراسة ورفع درجة احلذر لالمان في االسواق 

املزدحمة في أكبر مدينتني في كندا

إستدعاء لرقائق الشيبس ماركة )أولد دتش( بنكهة 
اجلبنة الشيدر والسور كرمي  

)أولد  الشيبس  رقائق  صناعة  شركة  أستدعت 
دتش( عبوات البطاطس الشيبس بنكهة اجلبنة 
تلوثها  أحتمال  بسبب  كرمي  والسور  الشيدر 
ُكتب  العبوات  وهذه   ، الساملونيال  مبيكروبات 
قبل  إستعمالها  يحسن  منها  البعض  علي 
١0أغسطس 20١6 ، والبعض االخر منها  ُكتب 
عام  فبراير   24 قبل  أستعمالها  يحسن  عليها 
20١٧ والبعض مكتوب عليه يحسن استعمالها 
قبل 2 مارس 20١٧  ، هذا وقد بيعت هذه العبوات 
ومانيتوبا  كولومبيا  وبريتش  والبرتا  أونتاريو  في 
املستهلكني  علي  ويجب  وساسكاتشوان. 

منازلهم  في  املنتج  هذا  وجود  عدم  من  التاكد 
وإذا  الشراء  مكان  إلي  إعادته  او  منه  والتخلص 
هذا  تناول  بعد  مرضية  باعراض  فرد  أي  شعر 
امللوث  والطعام  الطبيب.  يري  أن  يجب  املنتج 
مظهر  أي  عليه  يظهر  ال  الساملونيال  ببكتريا 
يزال يجعلك  رائحة ولكنه ال  للفساد وليس له 
مريضاً وميكروب الساملونيال خطراً علي النساء 
املناعة  وذوي  السن  وكبار  واالطفال  احلوامل 
باحلمي  األصحاء  األفراد  يشعر  وقد  الضعيفة 
إذا  وإسهال  املعدة  في  وألم  والغثيان  والصداع 

أُصيبوا بامليكروب

كندا تنقذ 11٠ كلب من القتل للمتاجرة 
بلحومها في الصني

قالت منظمة حماية احليوانات أن أكثر من ١00 كلب، 
السنوي   املهرجان  وتؤكل حلومها في  كانت سُتقتل، 
الي  وصلت  قد  الصني  في  يقام  الذي  الكالب  للحوم 
تورنتو بعد ان مت إنقاذها من القتل. ويعتقد الصينيون 
يجعلهم  اخلمر  وشرب  حلومها  وأكل  الكالب  ذبح  أن 
في صحة جيدة أثناء فصل الشتاء ، ويُعتقد أن هناك 
أجل  من  سنوياً  يُقتلون  كلب  مليون   20 الي   ١0 من 
بانقاذ  النشطاء  بعض  قام  املهرجان  وقبل  حلومهم. 
هذه الكالب، وكانت هزيلة جداً ويُعتقد أنها لم تاكل 
هذا  وجود  الصينية  احلكومة  نفت  وقد  أيام.  لعدة 
قبل  من  متارس  الكالب  قتل  عادة  إن  قائلة  األحتفال 
بعض االفراد والشركات. وكان ضغط الراي العام في 
أوقف  قد  الصني  في  الشرقية  تشجياجن  مقاطعة 
هذه العادة منذ اعوام مضت ، وقالت رابيكا الدوارث 
مديرة املؤسسة االنسانية الدولية في كندا أن هذه 
احليوانات قد أنقذت في يونية املاضي ، ولكنها بقيت 
ورعاية  عالج  وتلقت  الصني  في  للرعاية  مالجئ  في 

حتي مت نقلها الي تورنتو

مقتل كندية خالل الهجوم االرهابي في 
مدينة الكرك باألردن 

صرح وزير الداخلية االردني »سالمة حماد«، للصحفيني 
أن أربعة من املسلحني قاموا باطالق النار يوم االحد ١8 
قلعة  سطح  علي  من  واملارة  الشرطة  علي  ديسمبر  
الكرك في االردن وقتل ١0 أفراد خالل هذا الهجوم وجرح 
34 فرد أخر وكان من بني القتلي سبعة من رجال االمن 
االردني وأثنان من املدنيني وسيدة كندية وضابط اردني ، 
وكانت السيدة الكندية في زيارة البنها الذي يعمل في 
االردن وقد جرح االبن ومتت معاجلته في مستشفي في 
احلادث  هذا  عن  مسؤوليتها  جهة  أية  تعلن  ولم  عمان 
تبادل  في  قتلوا  وقد  املهاجمني  هوية  عن  يعلن  ولم 
الهجوم قصد  ان  ويبدو  االردنية  القوات  النار مع  إطالق 
االردن  الواقع علي صناعة السياحة في  الضرر  زيادة  به 
التي تضررت بالفعل بعد سيطرة داعش علي إجزاء من 

العراق وسوريا منذ عامني.

سوق  اكبر  في  أرهابي  بها  قام  التي  الدهس  حادثة  بعد 
لعيد امليالد في برلني، يوم الثالثاء ١9 ديسمبر والذي راح 
والذي   ، فرد   ٥0 من  يقرب  ما  واصيب  فرد   ١2 له  ضحية 
أعلنت داعش عن مسؤوليتها عنه، رفعت كندا درجة احلذر 
األكثر  أالسواق  في  باحلراسة  املكلفة  الشرطة  عدد  وزاد 
وأقيمت متاريس أسمنتية عند  االعياد  مبناسبة  إزدحاماً 
مزدحمتني  مدينتني  أكبر  في  وذلك  االسواق  هذه  مدخل 

بالسكان وهما تورنتو ومونتريال

بدء العمل بقانون جديد للتدخني في كيبيك
املكان  حيث  من  جديد  قانون  يواجهون  كيبيك  مقاطعة  في  املدخنون 
الذي ميكنهم التدخني فيه، القانون اجلديد ال يسمح بالتدخني داخل دائرة 
قطرها تسعة أمتار خارج أي باب او نافذة او مبني عام او مبني خاص او اي 
مصدر هوائي خارجي، وأي شخص يضبط مخالفا للقانون سيواجه غرامة 
تبلغ ١٥00 دوالر. وستواجه املطاعم واملنشأت واصحاب االعمال التجارية 
العاملني  أو  لعمالئهم  سمحوا  إذا  دوالر  الف   ١00 الي  تصل  قد  غرامة 
لديهم بالتدخني في غير املناطق اخلاصة بهم ، وتطبق نفس القوانني علي 
، ويؤثر  التدخني ١0 االف شخص سنوياً  املدارس واملرافق الصحية. ويقتل 

علي املئات من احمليطني باملدخنيني. وعلي الرغم من أن معدالت التدخني قد إنخفضت في املقاطعة، لكن 
نسبتها أرتفعت ما بني البالغني من الشباب من أعمار 20 و 2٥ و 30 سنة وهذا مقلق للغاية ، وعلي الرغم 
من أن القوانني اجلديدة ال تنطبق إال علي سكان كيبيك، فأن وزيرة الصحة الفيدرالية جني فيليوت ستحدث 

تشريعات جديدة للتدخني في وقت ما عام 20١٧

سدد رئيس وزراء كندا حوالي 38 الف دوالر علي 
الضرائب ملصروفاته الشخصية  األقل لدافعي 
رئاسة  لتوليه  االولي  السنة  خالل  واالسرية 
الوزراء، وقد حصلت وكالة أنباء »سي بي سي« 
ترودو. وهناك  التي سددها  علي قائمة األشياء 
علي  يجب  ملا  واضحة  غير  حكومية   قواعد 
وهذا  اخلاص  جيبه  من  تسديده  الوزراء  رئيس 
سدد  الذي  السابق  الوزراء  رئيس  مع  حدث  ما 
التي  اخلاصة  ورحالته  الطعام  ثمن  طوع  عن 
فبراير  وفي   ، حكومية  طائرات  فيها  استخدم 

عام 20١6 مت تدوين القواعد املتعلقة بسفر رئيس الوزراء واصبح لها مفعول رجعي إعتباراً من اليوم االول 
لتولي جاسنت ترودو رئاسة الوزراء ، وقد مت تقدير املبلغ الذي يسددة للحكومة بحوالي 38 الف دوالر وهو أعلي 
قليالً من عشر املرتب السنوي لرئيس الوزراء. وكان أكبر مبلغ ضمن هذه املبالغ هي راتب اثنتان من مربيات 
االطفال والذي وصل الي ١00 الف دوالر في السنة ولكن مت االستغناء عن واحدة منهم ، ومن هذه املبالغ ايضا 
83 دوالرفي املتوسط شهريا ثمن لالنترنت وكابل التليفزيون ومبلغ ١١00 دوالر متوسط شهرياً  للبقالة علي 
دوالر إلستعمال طائرات عسكرية في  واكثر من 9000   . واقعي  وليس علي أساس  أساس احصائيات كندا 
رحالت ترفيهية  وألسباب أمنية مينع رئيس الوزراء من إستخدام اخلطوط اجلوية التجارية  وهناك مبلغ 4٥0 
دوالر حلجز غرف الطفاله الثالثة في فندق في كيبيك عند حضور العائلة ملهرجان كرنفال الشتاء في مدينة 
كيبيك ، واليدفع رئيس الوزراء ثمن لالقامة في السكن اخلاص به فهو مجانا ، ويسدد دافعوا الضرائب مرتبات 
الذي  املنزل  ومدير  ومساعديه  الطباخني  رئيس  ذلك  في  مبا  الوزراء  رئيس  مسكن  في  يعملون  أفراد  سبعة 
يحصل علي أعلي راتب بينهم ويبلغ 9١ الف دوالر تقريبا في السنة ، وميلك جاسنت ترودو سندات في )بليند 

تراست( بلغت قيمتها ١٫2 مليون دوالر عام 20١3 وتعطيه أرباح كل عام أعلي من مرتبه احلكومي

ترودو يسدد ٣8 الف دوالر 

ثمن ملصروفاته الشخصية والعائلية
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طرق �سحرية حلياة زوجية �سعيدة

والفتور  امللل  من  بلحظات  الزوجية  العالقة  متر 
التي تسلب  الزوجني وذلك بسبب أعباء احلياة  بني 
هذه العالقة املقدسة من رونقها وحيويتها شيئاً 

فشيئاً.
ومن املؤكد أن يوثر هذا الفتور سلباً على استقرار 
أحد  جلوء  إلى  يؤدي  وقد  الزوجية،  العالقة  وجناح 
الزوجني أو كالهما إلى البحث عن احلب خارج املنزل 

مما يهدد األسرة بالتفكك واالنهيار.
طرق   4 اإللكتروني  شير  فاميلي  موقع  أورد  وقد 
ناجعة للحفاظ على دفء العالقة الزوجية وتألقها:

-1 الذهاب في إجازة
طويلة  إجازة  لقضاء  حياتك  وشريك  أنت  خطط 
وكسر  العمل  أعباء  عن  واالبتعاد  سوية،  األمد 
الرتابة، إن قضاء أسبوع أو أكثر مع شريك حياتك 
يجدد  أن  شأنه  من  الطبيعة  أحضان  في  سويا 
احلب  مشاعر  جتدد  ويضمن  عالقتكما  في  الدماء 

بينكما.
-2 متابعة مسلسل درامي أو كوميدي

شريك  مع  تليفزيونية  سلسلة  تتابع  أن  حاول 
حياتك سواء أكانت درامية أم كوميدية، فهذا من 
الوقت سويا وإيجاد  أن يخلق فرصة لقضاء  شأنه 
مناقشة  عن  بعيداً  عنه  تتحدثان  مشترك  شيء 

املشكالت والهموم.
-3 تنويع األنشطة

شريك  مع  ذاته  النشاط  تكرار  عدم  على  احرص 
وقم  للطرفني،  وامللل  الضجر  يسبب  فهذا  احلياة 
االكتفاء  عن  فعوضاً  برفقته،  مختلفة  بنشاطات 
باخلروج لتناول العشاء في املطعم، ميكنك أن ترافق 
أو  مباراة،  أو  موسيقي،  حفل  إلى  اآلخر  نصفك 

مشاهدة مسرحية، أو الذهاب للتسوق.
-4 املفاجآت

ليس من الضروري أن تفاجئ شريك حياتك بالهدايا 
فقط، ولكن ميكنك أن تفاجئه بإعداد وجبة يحبها، 
أو اصطحابه إلى مكان يحبه، أو خلق جو رومانسي 

داخل املنزل ليسترخي لدى عودته من العمل.

الكهرباء  استهالك  ترشيد  في  ترغبني  بالطبع 
تزايد  بعد  خاصة  املال  وتوفير  الفواتير  لتقليل 
بعض  خالل  من  ذلك  الفواتير...ميكنك  أسعار 

التغييرات البسيطة في حياتك اليومية..
فاتورة  في  التوفير  لـ  اجملربة  الطرق  بعض  إليِك 

الكهرباء
-1 التهوية اجليدة للمنزل

تقليل  على  تساعد  املنزل  لغرف  اجليدة  التهوية 
املراوح  التكييف،  أجهزة  استخدام  في  الرغبة 
في  التحكم  اإلضاءة.  مصابيح  وأيًضا  الكهربية 
تلك األجهزة يساعدك بالطبع على خفض قيمة 

فاتورة الكهرباء.
-2 استخدام غسالة املالبس بشكل صحيح

إن كنِت تستخدمني غسالة املالبس بشكل يومي، 
استخدمي  العادة.  تلك  لتغيير  حاجة  في  فأنِت 
من  يكفي  ما  لديِك  يكون  عندما  املالبس  غسالة 

املالبس.
-3 صيانة أجهزة التكييف

وال  املنزلية،  التكييف  ألجهزة  الدورية  الصيانة 
تعزيز  على  يساعد  الصيف  فصل  خالل  سيما 
كفاءة عملها، إلى جانب ترشيد االستهالك. أيًضا، 
ينصح بضبط درجة احلرارة املناسبة. بهذه الطريقة 

ستتمكنني من ترشيد استهالك الكهرباء.

-4 ترشيد استخدام غسالة األطباق
مع  التعامل  عند  ذكرناها  التي  التقنية  نفس 
األطباق.  أيًضا مع غسالة  املالبس تنطبق  غسالة 
بطريقة  األطباق  غسالة  استخدام  على  احرصي 

صحيحة مع كمية مناسبة من األطباق واألواني.
بشكل  واإللكترونيات  املنزلية  األجهزة  صيانة   5-

دوري
املنزلية  األجهزة  جميع  حصول  من  تأكدي 
الالزمة.  الدورية  الصيانة  على  واإللكترونيات 
إهدار  على  والتالفة  القدمية  األجهزة  فتعمل 

الطاقة وزيادة فاتورة الكهرباء.
-6 استخدام املصابيح املوفرة للطاقة

للطاقة،  املوفرة  املصابيح  أنواع  بعض  اآلن  تتوافر 
فاتورة  خفض  في  كبير  بشكل  تساهم  والتي 
الطاقة  استهالك  على  تعمل  حيث  الكهرباء. 

بنسبة أقل بكثير من املصابيح العادية.
-7 إطفاء األجهزة غير املستخدمة

احرصي دائًما على إطفاء أي من األجهزة الكهربية 
وضع  في  األجهزة  تلك  فإبقاء  مستخدمة.  الغير 
كما  الطاقة.  من  الكثير  يستهلك  االستعداد 
حالة  في  املنزلية  املصابيح  بإطفاء  ينصح كذلك 
وخفض  الطاقة  استهالك  لترشيد  الرغبة  عدم 

فاتورة الكهرباء. 

واحللويات  السريعة  الوجبات  تناول  إلى  املرأة  تلجأ 
عندما يعاني من سوء النوم في الليل أو من قلته، 
حسب دراسة حديثة. وهذا ما قد يسبب زيادة اجلوع 
ويؤدي إلى السمنة. لكن ما هي العالقة بني اجلوع 

والنوم؟
يتناولون  النوم  قلة  من  يعانون  الذين  األشخاص 
احللويات  وتناول  وامللح  بالدهون  مليئة  وجبات 
مع  املتزامن  اجلوع  لوقف  »سناك«  واملقرمشات 
وارتفاع  الوزن  في  زيادة  يسبب  ما  وهذا  النوم.  قلة 
بالكثير من األمراض، مثل السمنة  نسبة اإلصابة 
والقلب والشرايني والسكري وغيرها، حسب ما ذكر 
تقدمي  في  اخملتص  األملاني  براكسيس«  »هايل  موقع 
النصائح الطبية. واكتشف علماء أن مادة مخدرة 
وأكدت  العملية.  هذه  تسبب  بالقنب  شبيهة 
غير  النوم  قلة  أن  العلمية  الدراسات  من  الكثير 
صحية للجسم. وتسبب قلة النوم التعب املستمر 
مثل  األمراض  بعض  وحتى  الدم،  ضغط  وارتفاع 

السكري وأمراض القلب.
زيادة الوزن بسبب قلة النوم

في  تساهم  النوم  قلة  أن  حديثة  دراسة  وذكرت 
مسؤولة  الهرمونات  إن  علماء  وقال  الوزن.  زيادة 
زيادة  في  يساهمان  واإلرهاق  التعب  أن  إذ  ذلك،  عن 
نسبة حامض »غريلني« األميني املسؤول عن حتفيز 
الشهية.  زيادة  إلى  يؤدي  ما  وهو  اجلوع.  هرمونات 
باإلضافة إلى ذلك تسبب قلة النوم انخفاض نسبة 
واكتشف  الشبع.  عن  املسؤول  »ليبتني«  هرمون 
جامعة  في  وزمالؤه  هانلون  أرين  األمريكي  العالم 
شيكاغو أن الشهية بسبب قلة النوم املزمنة ميكن 
ينتجها  التي  »أندوكانابينويد«  مبادة  أيضا  تتأثر  أن 

اجلسم، والتي تعد شبيهة بالقنب اخملدر.
يتناولون  النوم  قلة  من  يعانون  الذين  األشخاص 

احللويات  وتناول  وامللح  بالدهون  مليئة  وجبات 
مع  املتزامن  اجلوع  لوقف  »سناك«  واملقرمشات 
وارتفاع  الوزن  في  زيادة  يسبب  ما  وهذا  النوم.  قلة 
بالكثير من األمراض، مثل السمنة  نسبة اإلصابة 
والقلب والشرايني والسكري وغيرها، حسب ما ذكر 
تقدمي  في  اخملتص  األملاني  براكسيس«  »هايل  موقع 
النصائح الطبية. واكتشف علماء أن مادة مخدرة 
وأكدت  العملية.  هذه  تسبب  بالقنب  شبيهة 
غير  النوم  قلة  أن  العلمية  الدراسات  من  الكثير 
صحية للجسم. وتسبب قلة النوم التعب املستمر 
مثل  األمراض  بعض  وحتى  الدم،  ضغط  وارتفاع 

السكري وأمراض القلب.
زيادة الوزن بسبب قلة النوم

في  تساهم  النوم  قلة  أن  حديثة  دراسة  وذكرت 
مسؤولة  الهرمونات  إن  علماء  وقال  الوزن.  زيادة 
زيادة  في  يساهمان  واإلرهاق  التعب  أن  إذ  ذلك،  عن 
نسبة حامض »غريلني« األميني املسؤول عن حتفيز 
الشهية.  زيادة  إلى  يؤدي  ما  وهو  اجلوع.  هرمونات 
باإلضافة إلى ذلك تسبب قلة النوم انخفاض نسبة 
واكتشف  الشبع.  عن  املسؤول  »ليبتني«  هرمون 
جامعة  في  وزمالؤه  هانلون  أرين  األمريكي  العالم 
شيكاغو أن الشهية بسبب قلة النوم املزمنة ميكن 
ينتجها  التي  »أندوكانابينويد«  مبادة  أيضا  تتأثر  أن 

اجلسم، والتي تعد شبيهة بالقنب اخملدر.

الربج هذا  ملولودة  ال�سعادة  حتمل   2017
يهتم معظمنا مبعرفة ماذا يقول له برجه العام القادم متمنني أن يكون حامل معه الكثير من األشياء 

اإليجابيه، ففي التقرير التالي نعرفكم على  أفضل برج لعام 2017. 
املهنية  أهدافها وأحالمها  امليزان  من حتقيق سلسلة من  برج  العملي، ستتمكن مولودة  الصعيد  على 
امراة  يتوجب على  أنه  السنة، خصوصاً  تتعرض لها خالل هذه  التي قد  العراقيل  الرغم من بعض  على 
امليزان أن تعمل مع فريقها بانسجام أكبر وزمالئها بأحترام أكثر بعيداً عن التعند في الرأي او االستئثار 
بإتخاذ القرارات، فهذا من شأنه أن يساعدها على إبراز قدراتها القيادية التي ستنعكس خيراً عليها في 
املستقبل إن قامت باالستفادة جيداً من الظروف احمليطة بها. وهذا التقدم الكبير الذي ستحرزه مولودة 
امليزان سينعكس إيجاباً وخيراً على مردودها املادي ما سيسمح لها بتحقيق سلسلة من مشاريعها مثل 

السفر.

درا�سة: نق�ص النوم ي�سبب اجلوع وال�سمنة

الكهرباء فاتورة  يف  للتوفري  عملية  طرق   7



اإعـــالنـــــاتال�صبت 31 دي�صمرب 2016 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الثامن وال�صـــبعون 11



اخبـــــــــــارال�صبت 31 دي�صمرب 2016 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الثامن وال�صـــبعون 12
»داع�ص يحت�سر«.. 2016 عام تك�سري العظام للتنظيم 

الإرهابى.. خ�سر %60 من مقاتليه.. وفقد القدرة على 

احل�سد والإغواء بعد قطع خطوط الإمداد

تعتبر سنة 20١6 وحتديداً الربع االخير منها االشد فتكا بتنظيم »داعش« منذ إعالن أبو محمد 
العدنانى املتحدث السابق باسم التنظيم قبل أكثر من عامني قيام دولة اخلالفة في أجزاء من 

العراق وسوريا.
على  مدينة  أكبر  وهي  بالعراق  املوصل  استعادة  بعملية  ذروتها  التنظيم  على  احلرب  وبلغت   
اإلطالق تقع في قبضة مسلحي التنظيم وجترى هذه العملية بالتزامن مع عملية غضب الفرات 
التي تشنها قوات سوريا الدميقراطية باجتاه الرقة في سوريا وأيضا مع عملية درع الفرات التركية 

السورية شمال وشرق مدينة حلب.
 كما جترى حملة منفصلة للغرض نفسه فقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تقدمت أشواطا 
كبيرة ضمن عملية البنيان املرصوص إلخراج تنظيم الدولة من مدينة سرت وهي جزء من واليات 

أعلن قيامها في ليبيا.
 وبدأ التنظيم بعد أشهر من انطالق أولى العمليات الكبرى إلخراجه من أكبر مدن غربي العراق 
ومن الشريط احلدودي بني سوريا وتركيا شمال مدينة حلب يخسر أراضيه بالسرعة التي سيطر 
بها عليها سواء وإن كانت تلك اخلسارة حتدث بصعوبة كما تشهد على ذلك مقاومته في املوصل 

وقبل ذلك في الفلوجة والرمادي.
وأفقدته خالل سنة  التنظيم  أنهكت  قد  الدولي  للتحالف  العسكرية  احلملة  أن  املؤكد  ومن   
20١6 قادة بارزين مثل املتحدث الرسمي باسم التنظيم »أبو محمد العدناني«، والقائد اإلعالمي 
»أبو مارية العراقي« املسؤول عن القطاع اإلعالمي العسكري، إلى جانب عدد آخر من املسؤولني 

اإلعالميني من بينهم »ميسرة الغريب«، و«ناصر اجلزراوى وأبو عمر الشيشاني وشاكر أبو وهيب.
 وخسر التنظيم -وفق بيانات غربية- آالف املقاتلني خالل سنة 20١6 في عمليات التحالف وفي 
مختلف العمليات على اجلبهات السورية والعراقية والليبية اال أن ساسة وخبراء أمنيني حذروا 
من أنه قد يكون أشد خطرا حتى وهو يخسر أراضيه ويشيرون إلى قدرته على تنفيذ عمليات 

كبيرة كما حدث سابقا في فرنسا وبلجيكا والعراق وغيرها من الدول.
شبكة  عبر  »داعش«  لتنظيم  اإلعالمي  التداعى  عن  خاصة  دراسة  كشفت  اخر  جانب  على   
اإلنترنت، وذلك عقب إنهيار منظومتها املتكاملة من اخملازن اإللكترونية كـ«الفرقان، االعتصام، 
وكذلك  والتأهيل،  والتجنيد  والتخطيط،  اإلعداد  ومطابخ  إعالمية،  ومنصات  األجناد«،  احلياة، 

حسابات وصفحات التسويق، إلى جانب الهاكرز والتشويش »املشاغبة اإللكترونية«.
 ووفقا لدراسة فبعد أن بلغ أعلى قياس للضخ اإلعالمي لـ«داعش« في نوفمبر 20١4، مبتوسط 90 
رسالة عبر شبكات التواصل والوسائط األخرى في الدقيقة الواحدة وصلت في 26 نوفمبر 20١6 

إلى أدنى مستوى حيث بلغت 20 رسالة فقط.
 كما أنهارت شبكة عالقات احلسابات »املُتابعني واملُتابِعني وحجم التداول«، بحيث ال يتعدى حاليا 

متوسط الشبكة الـ40 نقطة، بعد أن وصل في ذروته إلى »600« نقطة في 20١4.
منصات خاصة  قبل  من  تبث  كانت  ما  عادة  التي  اإلعالمية،  »داعش«  بإصدارات  يتعلق  وفيما   
بالتنظيم، فبينما كانت تبث مبا يعادل مادة يومًيا صوتية أو مرئية »جديدة« في 20١٥، انحسرت 

إصداراتها في نهاية 20١6 مبادة واحدة أسبوعيا.

اأخر ر�سالة للرئي�ص اأوباما وزوجته مي�سيل

توجه الرئيس األميركي، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، ليلة عيد امليالد اجمليد إلى األميركيني بآخر 
رسالة عيد ميالد، مشيرين إلى القيم التي توحد األميركيني، مهما كانت معتقداتهم.

وقالت ميشيل أوباما إن »الفكرة هي أن كل واحد منا يجب أن يكون حامياً ألخيه، وأخته، يجب أن 
نعامل اآلخرين كما نريد أن يعاملونا«. من جهته، أكد الرئيس األميركي أن »هذه القيم لن تخدم 
عائلته فقط في اإلميان املسيحي، ولكن أيضا تخدم اليهود األميركيني، واألميركيني املسلمني، 
وغير املؤمنني، واألميركيني من كافة اخللفيات«. وتأتي هذه الرسالة الثامنة واألخيرة في عيد امليالد 
رئاسية  انتخابية  أعقب حملة  انقساماً،  املتحدة  الواليات  وزوجته، في وقت تعيش فيه  ألوباما 
قاسية فاز فيها امللياردير دونالد ترمب. وتطرق أوباما في رسالته إلى اإلجنازات التي حققها خالل 
واليتيه، مؤكداً أن البالد اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه في العام 2008. وقال »معا، وقفنا في 
وجه أسوأ ركود منذ 80 عاماً، وخفضنا البطالة إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات«. ومن 

املفترض أن يغادر أوباما منصبه في 20 يناير املقبل.

�سبط م�سئول ح�سل على 150 مليون جنيه ر�ساوى

ألقت األجهزة األمنية في مصر، الثالثاء، السابع والعشرين من ديسمبر، القبض على مسؤول 
وأخفاها في  يعادل ١٥0 مليون جنيه كرشاوى  ما  القضائية حصل على  اجلهات  بإحدى  كبير 
منزله. ومتكنت هيئة الرقابة اإلدارية من ضبط مسؤول كبير يدعى أحمد جمال الدين محمد 
القضائية  اجلهات  بإحدى  واملشتريات،  التوريدات  عام  مدير  وظيفة  في  ويعمل  اللبان،  إبراهيم 

عقب تلقيه رشوة متهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا ملباشرة التحقيق.
وعثر ضباط الرقابة اإلدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون 
جنيه مصري، و4 ماليني دوالر أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من 

املشغوالت الذهبية، فيما اعترف املتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات.
ومتت إحالة املتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

البابا يدعو اإىل اإ�سكات �سوت ال�سالح يف �سوريا »ال�سهيدة«

دعا البابا فرانسيس، إلى إسكات أصوات السالح بصورة نهائية في سوريا، واصفا البالد بالشهيدة 
التي سفكت فيها الكثير من الدماء. وأورد البابا، في عظته السنوية التقليدية مبناسبة عيد 
امليالد، »آن األوان إلسكات صوت السالح نهائيا، وعلى اجملتمع الدولي أن يجتهد حتى نتوصل الى 
التاريخ،  في  جديدة  »كتابة صفحة  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  من  والتمس  تفاوضي«.  حل 
مبديا أمله في أن  يعم السالم األراضي املقدسة. وأعرب عن أمله في أن يتحلى اإلسرائيليون 
والفلسطينيون بـ«الشجاعة والتصميم لكتابة صفحة جديدة من التاريخ، حتل فيه إرادة بناء 

مشترك ملستقبل من التفاهم املشترك والتناغم، محل الكراهية واالنتقام«.

»ال�سب�سب« يخرتق امتحانات الفيزياء بهولندا

تداول اإلعالم الهولندى على نطاق واسع صورة من ورقة امتحان تلميذ مغربى يعيش فى املهجر، 
أظهرت إجابة طريفة على أحد األسئلة فى مادة الفيزياء. وجاء جواب تلميذ، من أبناء اجلالية 
املغربية فى هولندا، عن سؤال كتابى فى مادة الفيزياء أثار جدال بني رواد مواقع التواصل االجتماعى 
فى هذا البلد، حيث جاء فى سؤال مادة الفيزياء ما يلى باللغة الهولندية: »اذكر حركتني اثنتني ال 
ميكن للعني اجملردة رؤيتهما«، فكان جواب التلميذ: »شبشب )حذاء( أمى«. ويقصد التلميذ بجواب 
»شبشب أمى« السرعة التى تقذف بها والدته »الشبشب« فى اجتاهه لضربه وتعنيفه. يذكر أن 

القوانني الهولندية ترفض »العنف« ضد األطفال، سواء داخل البيت أو خارجه.

اإ�ستعدادات امنية مكثفه 

لتاأمني احتفالت »عيد امليالد« يف م�سر

رفعت االجهزة االمنية املصرية ، درجات االستعدادات األمنية؛ لتأمني احتفاالت عيد امليالد اجمليد 
ورأس السنة امليالدية ؛ تنفيًذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

األمن  على  احلفاظ  تستهدف  األمنية  اخلطة  إن  القاهرة  أمن  عن  الداخلية  وزير  مساعد  وقال 
والنظام ومكافحة اجلرمية بكافة أشكالها وصورها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وحتقيق 

االنضباط وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنني أثناء تلك االحتفاالت.
 وأفاد بأن اخلطة تتضمن تعزيز التواجد األمني واخلدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها 
والطرق املؤدية إليها مع احلفاظ على حرم آمن مبحيط كل كنيسة مينع انتظار السيارات بها مع 
تعيني خدمات أمنية بحثية ونظامية أمام الفنادق واحملالت العامة واملالهي التي تشهد احتفاالت .  
باإلضافة إلى نشر األقوال األمنية واملدرعات وسيارات االنتشار السريع واالرتكازات املسلحة بكافة 
احملاور املرورية واملناطق الهامة واحليوية واجملهزة بأطقم من الضباط واألفراد القادرة على التعامل 
مع كافة املواقف األمنية للحفاظ على األمن والنظام في هذه األماكن أثناء االحتفاالت فضاًل عن 

تكثيف اخلدمات املرورية في الشوارع وفي مختلف امليادين والطرق وعلى احملاور الرئيسية.  
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Featuring: Dinner,  Prayers, Choir, Play  
Games, Talent Shows, Prizes,  Surprizes, etc. 

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A 5Z4 

Online Donation: www.saintbishoy.ca 

االثنني،  مساء  كارلوف،  أندريه  تركيا  لدى  الروسي  السفير  توفي 
التاسع عشر من ديسمبر احلالي، بعد وقت قصير من تعرضه إلطالق 

نار في العاصمة أنقرة، حسبما أعلنت وزارة اخلارجية الروسية.
تصريحات  في  زاخاروفا  ماريا  الوزارة  باسم  املتحدثة  وقالت 
تركيا  لدى  الروسي  السفير  أصيب  لهجوم  نتيجة  أنه  تلفزيونية: 
حدث  ما  »نعتبر  مضيفة:  جراءها«،  توفي  بجروح  كارلوف  أندريه 

عمال إرهابيا«.
عمل  الروسي  السفير  مقتل  أن  الروسية  اخلارجية  وأوضحت 
إرهابي، واملوضوع سيتم رفعه أمام مجلس األمن الدولي، مضيفة: 

»القاتلون سينالون عقابهم«.
مولود  يدعى  تركي  شرطي  املهاجم  إن  أنقرة  بلدية  رئيس  وقال 
املهاجم  إن  إعالم  وسائل  قالت  فيما  عاما،   22 وعمره  ألطنطاش 

قتل.
وأفادت قناة »سي إن إن ترك« أن الهجوم وقع أثناء مشاركة السفير 
أشخاص   3 إصابة  إلى  أنقرة، مشيرة  في  فني  افتتاح معرض  في 

آخرين في الهجوم.
النار  أطلق  سوداء  حلة  يرتدي  رجال  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت 
على السفير حلظة وقوفه على منصة ليسقط على األرض، بينما 

يصرخ الرجل بكلمات عن »انتقام من القتلة في حلب«.
في  جنحت  األمن  قوات  إن  الرسمية  األناضول  أنباء  وكالة  وقالت 

حتييد املهاجم، الذي حتصن لفترة داخل املعرض ورفض اخلروج.
الشرطة  مطاردة  بعد  النار  إلطالق  تبادل  وقع  مصادرنا،  وحسب 
الذي تفقده  للمهاجم، فيما جرت عملية أمنية في موقع احلادث 

وزير الداخلية التركي.  
»القاعدة«  تنظيم  عن  على كتب  بالعثور  تركية  وأفادت صحيفة 
قاتل  منزل  في  غولن،  اهلل  فتح  املعارض  الداعية  وحركة  اإلرهابي 

السفير الروسي، وفي غرفة الفندق بأنقرة.
وأوضحت الصحيفة أن القاتل مولود ميرت ألطنطاش )22 عاما(، 

حجز غرفة في فندق 
قريب من مركز الفن املعاصر بأنقرة، الذي ُقتل فيه السفير أندريه 
يجمع  وهو  عدة  أياما  وقضي  ديسمبر،   ١9 االثنني  مساء  كارلوف، 

معلومات استفاد منها لدى تنفيذ اجلرمية.
وحسب نتائج التحقيقات، وصل الطنطاش إلى املركز ألول مرة قبل 
يوم من افتتاح معرض الصور«روسيا في عيون األتراك«، الذي شارك 
فيه السفير الروسي، ومتكن من الدخول دون املرور ببوابة الكشف 
هوية  املركز  حراس  على  عرض  أن  بعد  واألسلحة،  املعادن  عن 
انتسابه جلهاز الشرطة التي كانت بحوزته. وفي اليوم التالي، كرر 
إلجراءات  يخضع  أن  دون  املركز  ودخل  الناجحة،  جتربته  الطنطاش 

التفتيش، وهو يحمل مسدسا.
وباإلضافة إلى الكتب املذكورة، عثر احملققون في غرفة الفندق التي 
طابعا  حتمل  اليد  بخط  مكتوبة  سجالت  الطنطاش،  فيها  أقام 
»جهاديا«. كما تشير نتائج التحقيقات إلى أن الطنطاش اشترى 
يرتديها  وكان  القتل،  تنفيذ عملية  قبل  الصباح  في  بدلة جديدة 

وقت تنفيذ اجلرمية.
وسبق لوزارة الداخلية التركية أن أكدت أن قاتل السفير الروسي 
سنتني  منذ  بأنقرة  اخلاصة  الشرطة  تشكيالت  في  يعمل  كان 

ونصف السنة.
ومن جانبها تساءلت صحيفة »خبر ترك« األربعاء 2١ ديسمبر ملاذا 
متت تصفية قاتل السفير الروسي في أنقرة ولم يلق القبض عليه 

حيا
مسؤولني  التركية  الصحيفة  حاورت  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
في الوحدة اخلاصة التي اشتبكت مع القاتل بعد تنفيذه اجلرمية، 
وأكد هؤالء بدورهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن القاتل ينتمي إلى 

الشرطة.
مولود  القاتل  إقناع  في  فشلوا  أنهم  تأكيدهم  عنهم  ونقلت 
بإطالق  نداءاتهم  على  رد  األخير   وأن  باالستسالم،  الطنطاش 

الرصاص والصراخ بأنه جاء إلى املكان كي ميوت.
قاتل  على  قضت  التي  الوحدة  عن  األمنيون  املسؤولون  وذكر 
السفير الروسي أندريه كارلوف أن رجال األمن أصابواالقاتل مولود 
الطنطاش برصاصة في كاحله في البداية، إال أنهم واصلوا إطالق 
النار حني مد يده إلى جيبه لظنهم أنه ينوي تفجير قنبلة زرعت 

في القاعة.

أردوغان، حيث  التركي رجب طيب  الرئيس  أيضا  رددها  الرواية  هذه 
السفير  قاتل  تصفية  إلى  اضطرت  التركية  الشرطة  إن  أعلن 

الروسي في أنقرة خوفا من أن تكون بحوزته قنبلة.
وقال في هذا الصدد :«هناك مضاربات بشأن مسألة ملاذا لم يقبض 
عليه حيا. لكن كان ميكن دفع ثمن مقابل ذلك. وكان ميكن أن يقتل 
عددا من رجال الشرطة. ورجل األمن الذي قتل اإلرهابي، رأى أنه قام 
بحركة مشبوهة بيده وفكر في أنه قد يلقي بقنبلة، وحينها كان 

الشرطي مضطرا إلطالق النار بشكل مميت.
ووصل وفد احملققني الروس الى تركيا للمشاركة في التحقيقات في 

مقتل السفير الروسي هناك اندريه كارلوف.

وبحسب تقارير صحفية، ألتقى الوفد مع نائب املدعي العام ملدينة 
أنقرة جنيب إيتشيمن الذي يقود قسم مكافحة اجلرائم ضد  النظام 

الدستوري. واستمر اللقاء حوالي الساعة، دون تفاصيل

وكانت موسكو قد اعتبرت اغتيال سفيرها في أنقرة عمال إرهابيا 
في  للتحقيق  جنائية  قضية  الروسية   التحقيق  جلنة  وفتحت 

اجلرمية وفق املادة » جرمية إرهاب دولي«.

اأ�رسار يف مقتل ال�صفري الرو�صي برتكيا ، و�صحيفة تت�صائل .. ملاذا مت ت�صفية القاتل بدلً من اإعتقاله؟!
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عشر  الثامن  األحد  يوم  في  تقارير:   - نيوز  جود 
العذراء  السيدة  كنيسة  أقامت  ديسمبر،  من 
والقديس أثناسيوس الرسولي، مبسيسوجا حفل 
بالقاهرة،  البطرسية  الكنيسة  لشهداء  تأبني 
الكهنة  األباء  مبشاركة  التأبني  حفل  وبدأ 
مبسيساجا وغرب كندا، من الساعة الثالثة إلي 
رئيس  أرسل  وقد  الظهر.  بعد  والنصف  الرابعة 
واجلنسية،  الهجرة  وزير  ترودو«  »جاسنت  الوزراء، 
أعضاء  شارك  كما  عنه،  نائباً  ماكلوم«،  »جون 
»اقرا خالد«،  و  الغبرة«،  الفيدرالي، »عمر  البرملان 
احلالية،  احملافظني  حزب  زعيمة  أرسل  كذلك 
حزب  زعيم  وأرسل   ، عنها  مندوباً  امبروز«،  »رونا 
احملافظني مبقاطعة أونتاريو، »باتريك براون«، ستة 
ممثلني عنه، بينهم أثنني من أعضاء برملان أونتاريو. 
كذلك شارك ممثلني عن السفارة املصرية، وعمدة 
وعضو  ماكلني«،  »هيزل  السابقة  مسيساجا 
وكذلك  ديكارد«،  »بوب  السابق،  احملافظ  البرملان 
اخلارج،  في  املصريني  عن  املصري  البرملان  عضو 
العزاء  كلمات  الضيوف  والقي  فخري«.  »شريف 

سواء نيابة عن أنفسهم أو عن ممثليهم.
كاردينال  األب  الشهداء  تأبني  بحفل  كما شارك 
الكنيسة الكاثوليكية بكندا، والذي ابلغ خالص 
الفاتيكان،  بابا  فرانسيس،  البابا  قداسة  عزاء 
لألقباط ، كما أشار األب الكاردينال إلي أن البابا 
بقداسة  تليفوني  إتصال  بإجراء  قام  فرانسيس 
البابا تواضروس الثاني، فوز وقوع احلادث اإلرهابي، 
له  ونقل  ديسمبر،  من  عشر  احلادي  األحد  يوم 
للكنيسة  بالعالم  الكاثوليك  عزاء  خالص 
أن  إلي  الكاردينال  األب  أضاف  كما  القبطية، 
بالصالة  قامت  بكندا  كاثوليكية  كنيسة   227

للكنيسة القبطية بعد هذا احلادث اإلرهابي. 

وكان نيافة األنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب 
احلادث  من  ساعات  بعد  بياناً  أصدر  قد  كندا، 
القبطية  القديس بطرس  أن كنيسة   : جاء فيه 
الكاتدرائية  أرض  علي  واملقامة  األرثوذكسية 
الكنيسة  مقر  هي  والتي  بالقاهرة،  املرقسية 
الرسمي لقداسة  األرثوذكسية، واملقر  القبطية 
أثناء  تعرضت  قد  كانت  الثاني،  تاوضروس  البابا 
ومركز  قوي  إلنفجار  األلهي  القداس  صلوات 
نساء  بينهم  أبنائنا  من  شهيداً   25 مخلفاً 

وأطفال والعديد من املصابني
وأضاف البيان، أن األماكن الدينية – بصرف النظر 
عن الدين – يجب أن حتظي بالقدسية واإلحترام، 
ما  فعلوا  الوحشي  الهجوم  هذا  مرتكبي  ولكن 
ونحن  األقباط.  املسيحيني  بني  الزعر  لبث  فعلوا 
نعلن أن لنا إميان راسخ والهنا ومثل هذا الفعل 

لن يزعزعنا أو يدفعنا ابدا للخوف
دور  كل  حتظي  بأن  نطالب  أننا   .. البيان  وذكر 
إلقامة  الضرورية  احلماية  أساليب  بكل  العبادة 
تلك  وبينما  وأمان.  حرية  بكل  أحتفاالتهم 
األفعال تهدف إلي أفساد العالقة بني املسيحيني 
سنظل  أننا  نعلن  فنحن  مصر،  في  واملسلمني 
والذي  املتطرف  اإلرهاب  هذا  لدحض  معاً،  نعمل 
يسعي لزعزعة اإلستقرار في مصر عبر تقسيمنا 

حسب الدين.
فريق  تشكيل  إلى  املصرية  احلكومة  ندعو  أننا 
شامل  حتقيق  إلجراء  العامة  النيابة  من  خاص 
أقصى  إلى  اجلرائم  هذه  مرتكبي  ومحاكمة كل 
معسول  أن  مدركني  القانون.  به  يسمح  حد 
الكالم فقط دون إتخاذ إجراءات من قبل املسؤولني 
للمسيحيني  بالنسبة  كافياً  ليس  الرسميني 
األقباط، ألنها سُتظهر أنه ليس هناك أي رد ملثل 

هذا السلوك الشائن.
احلكومة  ندعو  نفسه  الوقت  وفي  أننا  كما 
مصر  في  املتطرف  اإلرهاب  أن  تدرك  أن  الكندية 
سيما  وال  املصريني،  جلميع  بالغ  قلق  مصدر  هو 
الصداقة  يد  متد  بأن  نطالبها  وعليه  األقباط، 

للحكومة املصرية وللمجتمع القبطي
وختم البيان بالقول.. أننا ومن كل قلوبنا، نصلي 
الذين  ألولئك  وصبراً  راحة  ليعطي  اهلل  الي 
فقدوا أحبائهم، ونعرب عن خالص تعازينا إلبينا 
البطرك، قداسة البابا تواضوس الثاني، ولألقباط 

في العالم وللرئيس السيسي ، طالبني من الرب 
أن يقود مصر في تلك األوقات الصعبة. وأن يرحم 

شعبه في مصر في هذا الوقت

السياسيني الكنديني يشاركون في تأبني شهداء البطرسية
وزير الهجرة ومندوبني عن رئيس الوزراء وحزب احملافظني وأعضاء البرملان الفيدرالي و برملان أونتاريو 

كاردينال الكاثوليك بكندا : البابا فرانسيس أتصل بـ البابا تواضروس للتعزية فور وقوع احلادث

إيبارشية مسيساجا وغرب كندا تصدر بياناً يطالب بحماية دور العبادة

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«

يقدمون خالص العزاء 

للدكتور / عماد جرجس 

في إنتقال الوالد / سعد واصف جرجس

خالص العزاء جلميع أفراد األسرة
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الذي  التقرير  في  املدني  الطيران  وزارة  ذكرت 
في حادث طائرة  التحقيق  أصدرته عن جلنة 
مياه  فوق   804 رقم  رحلة  للطيران  مصر 
 .20١6 مايو   ١9 يوم  املتوسط  األبيض  البحر 
مصر  بجمهورية  الشرعي  الطب  تقارير  أن 
ضحايا  جثامني  بشأن  الصادرة  العربية 
الطائرة، قد تضمنت اإلشارة إلى العثور على 
البشرية  الرفات  ببعض  متفجرة  مواد  آثار 
اخلاصة بضحايا احلادث.  وأضافت الوزارة  أنه 
شبهة  وجود  الفني  التحقيق  للجنة  تبني 
النيابة  جنائية وراء احلادث وجب عليها إبالغ 
قد  الفني  التحقيق  فإن جلنة  وعليه  العامة 
أحالت األمر إلى النيابة العامة كما وضعت 
اللجنة الفنية خبراتها حتت تصرف النيابة . 
وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت يوم 
 ،320 إيرباص  طراز  من  إنها  الطائرة  سقوط 
وكانت حُتلق على أرتفاع 3٧ ألف قدم، قبل أن 
فوق  الرادار  على شاشات  من  إختفائها  يتم 
اجملال  إلى  دخولها  بعد  املتوسط  البحر  مياه 
اجلوي املصري بنحو ١6 كم وعلى متنها 66 
الطائرة،  ١0 هم طاقم  بينهم  من  شخًصا، 
البحر  في  سقوطها  عن  ترجيحات  وسط 

املتوسط.
أكدت هيئة سالمة الطيران الفرنسي أنه ال 
نتائج بشأن أسباب حتطم  ميكن استخالص 
بعد  املاضي،  مايو  في  للطيران  مصر  طائرة 
إعالن جلنة التحقيق املصرية العثور على آثار 

مواد متفجرة.
متحدث  عن  برس«  »فرانس  وكالة  ونقلت 

باسم هيئة سالمة الطيران الفرنسي قوله 
يوم اخلميس، اخلامس عشر من ديسمبر: »في 
غياب معلومات تفصيلية عن الظروف التي 
الضحايا(،  رفات  )من  العينات  أخذ  فيها  مت 
واإلجراءات التي أدت الكتشاف آثار متفجرات، 
فإن هيئة سالمة الطيران تعتبر أنه ال ميكن 
حول  نتائج  أية  استخالص  املرحلة  هذه  في 
سبب احلادث«، وجاء ذلك ردا على تقرير جلنة 
أثناء  الطائرة  حتطم  في  املصرية  التحقيق 

قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة
وزارة  باسم  املتحدث  قال  جهته،  ومن 
اخلارجية الفرنسية، إن وزارة اخلارجية املصرية 
التي  أبلغت وزارته، »بتقرير للجنة التحقيق 
شكلت في أعقاب حادثة الطائرة«، مضيفا 
حتديد  أجل  من  سيستمر  »التحقيق  أن 
الرحلة«.  هذه  الختفاء  الدقيقة  األسباب 
منذ  كانت  كما  تبقى،  »فرنسا  أن  وتابع، 
تصرف  حتت  املأساوية  احلادثة  هذه  وقوع 
في  للمساهمة  املعنية  املصرية  السلطات 
هذا التحقيق، مبا في ذلك من خالل خبرائها«. 
وأكد املتحدث، أن فرنسا تأمل، بعد إحالة هذا 
أن يتم »تسليم  العامة،  النيابة  إلى  التقرير 
إلى  ممكن  وقت  أسرع  في  الضحايا  جثامني 

ذويهم«.
ويشكل إعالن العثور على آثار مواد متفجرة 
على رفات ضحايا الطائرة، تطوراً مفاجئاً، إذ 
كانت فرضية الهجوم اإلرهابي التي رجحتها 
تراجعت  األمر  بادئ  في  املصرية  السلطات 

كثيرا لصالح فرضية احلادث التقني

فقد  نيوز«  »جود  لـ  سابق  تقرير  وبحسب 
السيد  احلادث،  هذا  ضحايا  بني  من  كان 
كندا  إلي  هاجر  والذي   - طانيوس«  »مدحت 
عام 2004 - ، وكان في فرنسا في ذلك الوقت، 
أيام،  بعد  انه  إال  العائلة،  من  أفراد  ليقابل 
قرر السفر إلي القاهرة لرؤية بعض األقارب، 
والتي  حمدي«  »مروه  هي  الثانية  والضحية 
ولدت مبقاطعة ساسكاتشون، وكانت تعمل 

مديرة برامج بشركة »أي بي أم«، ولديها ثالث 
والتي  اختها  لزيارة  فرنسا  في  وكانت  أبناء، 
املصرية  بالسفارة  رفيع  مسئول  زوجة  هي 
تلك  علي  للطائرة  توجهت  وبعدها  بباريس، 
أنه  بالذكر  واجلدير  تصل.  لم  التي  الرحلة 
رقمها  وأصبحت  متاماً  الرحلة  رقم  الغاء  مت 
اجلديد 802 بدالً من 804 كما هي العادة عند 

حدوث حادث مثل هذا.

مصر تُقر بوجود مواد متفجرة علي طائرة مصر للطيران التي سقطت بالبحر املتوسط .. وباريس ترد

بتقدمي  اخلارجية  وزير  القانون حول مطالبة  مشروع 
املبذولة  اجلهود  بشأن  الكوجنرس  إلى  سنوي  تقرير 
في  إصالحها  أو  املسيحية  املمتلكات  لترميم 
جمهورية مصر العربية والتي مت حرقها أو إتالفها أو 
تدميرها بطريقة أخرى خالل أحداث العنف الطائفي 

في أغسطس 20١3، وألغراض أخرى
يتم سن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب في الواليات املتحدة األمريكية مجتمعني في 

الكوجنرس.
القسم ١. العنوان املوجز

املتعلق  املساءلة  »قانون  القانون  هذا  يسمى 
بالكنائس القبطية«.

القسم 2. النتائج
توّصل الكوجنرس إلى ما يلي:

قيادة  حتت  الغوغاء  قام   ،20١3 أغسطس  في   )١(
املمتلكات  من  لعديد  وتدمير  بحرق  اإلسالميني، 
ميلكها  التي  والعقارات  الدينية  املسيحية 
بعد  العربية،  مصر  جمهورية  في  املسيحيون 
اإلخوان  يقودها  كان  التي  باحلكومة  اإلطاحة 

املسلمون.
سيقوم  اجليش  أن  الالحقة  احلكومة  أعلنت   )2(
أعمال  خالل  تضررت  التي  الكنائس  بناء  بإعادة 
أمر  وقد  احلكومة.  نفقة  على  الطائفي  العنف 
الرئيس السيسي، والذي كان وقتها يشغل منصب 
القوات  في  الهندسة  قسم  املصري،  الدفاع  وزير 
املسلحة املصرية،  بإصالح جميع الكنائس املتضررة 
أحداث  شهدت  التي  الفترة  تلك  خالل  بسرعة  
والوطني  التاريخي  للدور  تقديرًا  الطائفي  العنف 

الذي يقوم به إخواننا األقباط.
أول  السيسي  الرئيس  عام 20١٥، كان  يناير  في   )3(
القبطي  القداس  من  جزء  يحضر  مصري  رئيس 

لالحتفال بعيد امليالد.
)4( وفي 6 يناير 20١6، بينما كان يحضر قداس عيد 
القاهرة،  في  مرقس  القديس  كاتدرائية  في  امليالد 
قال الرئيس السيسي، في إشارة الى أحداث العنف 

كثيرا  تأخرنا  »لقد   :20١3 أغسطس  في  الطائفي 
.... سيتم  التي أحرقت  الكنائس  في إصالح وجتديد 
إصالح كل شيء هذا العام. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا 
لن  املقبل  العام  وبحلول  اهلل  إن شاء   ... عما حدث 
يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم. 
لن ننسى أبدا املوقف املشرف واحملترم والعظيم الذي 

أخذمتوه أنتم والبابا في خالل هذه الفترة.«
 ٧8 أصل  من   26 بترميم  املصري  اجليش  قام   )٥(
أحداث  خالل  إتالفها  مت  مسيحيًّا  ومبنًى  كنيسة 
العنف الطائفي في أغسطس 20١3. وقام مواطنون 
على نفقتهم اخلاصة بترميم 23 مبنى آخر مت إتالفه. 
 29 هناك  زال  ما  اآلن  حتى   20١6 سبتمبر   6 ومنذ 

مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.
)6( في أغسطس عام 20١6، مت سن قانون جديد في 
مصر يتعلق ببناء الكنائس ويفرض أعباء كبيرة تؤثر 

في القدرة على بناء الكنائس.
)٧( بشكل عام، مت استخدام موافقة احلكومة على 
الطائفي  للعنف  كمبرر  إصالحها  أو  الكنائس  بناء 

الذي استهدف املسيحيني في مصر.
قام   ،20١٥ مارس   2٧ في  باملنيا،  العور  قرية  في   )8(
بناء كنيسة  على  باالحتجاج  القرويني  من  عشرات 
ُقطعت  الذين  املصريني  للمسيحيني  تكرميًا  جديدة 
رؤوسهم على يد داعش في ليبيا في فبراير 20١٥. 
تلك  بناء  على  وافق  قد  السيسي  الرئيس  وكان 
الكنيسة  زعماء  ملطالب  استجابَة  الكنيسة 
الدين  رجال  أحد  وقال  األرثوذكسية.  القبطية 
األقباط األورثوذكس في هذه املنطقة إن املتظاهرين 
وجود  في  احلالية  القرية  كنيسة  مبحاصرة  قاموا 
ووفًقا  الداخل.  في  عائلته  أفراد  وبعض  القس 
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  تعمل  معروفة  جملموعة 
زجاجات  ألقوا  وقد  املتظاهرون مسلحني،  فقد كان 
النار في سيارة  وأضرموا  الكنيسة،  املولوتوف على 
ميلكها مسيحيون. وألقى املتظاهرون أيضا الطوب 

على منزل ضحية مسيحية أخرى.
في  املصرية  احلكومة  في  مسؤولون  يشارك   )9(

كثير من األحيان في جلسات مصاحلة غير رسمية 
التوتر  أو  العنف  من  األحداث  هذه  ملثل  للتصدي 
منعت  قد  اجللسات  هذه  إن  ويقولون  الطائفي، 
حدوث مزيد من العنف. لكن، وفًقا جلماعات حقوق 
إلى  مستمر  بشكل  اجللسات  أدت  فقد  اإلنسان، 
نتائج غير مواتية لألقليات الدينية وحالت دون جلوء 

هذه األقليات للنظام القضائي.
القديس  يد  على  مصر  إلى  املسيحية  جاءت   )١0(
مرقس اإلجنيلي، حيث كان األقباط املسيحيون هم 
السكان األصليني في مصر على مدى أكثر من 2000 

سنة.
)١١( متثل الكنيسة القبطية أكبر طائفة مسيحية 

في الشرق األوسط.
الصعيد  على  األمريكية  القيادة  تساهم   )١2(
توفير  في  ومادية  مجدية  بصورة  الدبلوماسي 
واملمارسات  الدينية  لألقليات  الدولية  احلماية 

الدينية وأماكن العبادة اخلاصة بهم.
الدولية لعام ١998  الدينية  )١3( ينص قانون احلرية 
)U.S.C 22640١ وما يليها( على أن »الواليات املتحدة 
احلرية  انتهاكات  إدانة   على  تنص  سياسة  تتبع 
الدينية، وتشجيع احلكومات األخرى ومساعدتها في 

تعزيز احلق األساسي في حرية الدين.«
األساسي  الزاوية  حجر  هي  الدينية  احلرية   )١4(
للدميقراطية الذي يشجع على احترام احلرية الفردية 
ذات  قيمة  وهي  االستقرار،  من  مزيد  في  ويسهم 
إطار  في  بتعزيزها  املتحدة  الواليات  تقوم  أولوية 

عملها مع الدول األخرى.
القسم 3. التقرير

عملية  في  إحرازه  مت  الذي  التقدم  عن  تقرير  )أ( 
الترميم - في خالل ما ال يزيد عن ١80 يوًما من تاريخ 
صدور هذا القانون، وبعد ذلك سنويا حتى عام 202١، 
في  اخلارجية  الشؤون  جلنة  إلى  اخلارجية  وزير  يقدم 
مجلس النواب وجلنة العالقات اخلارجية في مجلس 

الشيوخ تقريرًا يوضح ما يلي:
املمتلكات  ترميم  في  إحرازه  مت  الذي  التقدم   )١(

التي  املمتلكات  أو  إصالحها،  أو  املسيحية  الدينية 
العربية  مصر  جمهورية  في  مسيحيون  ميتلكها 
والتي مت حرقها أو إتالفها أو تدميرها بطريقة أخرى 
خالل أحداث العنف الطائفي في أغسطس 20١3، 
مبا في ذلك تغطية أي نقاش دار بني املسؤولني بوزارة 
بعد  أو  في  يتم  والذي  مصر،  عن  وممثلني  اخلارجية 
إصالح  أو  ترميم  بشأن  األخير  التقرير  تقدمي  تاريخ 
التي ميتلكها  أو  املسيحية  الدينية  املمتلكات  هذه 

مسيحيون.
مبا   ،)6(  2 الفقرة  في  املذكور  القانون  تنفيذ   )2(
الكنائس  لبناء  الصادرة  التصاريح  عدد  ذلك  في 

املسيحية عماًل بهذا القانون.
)3( طبيعة القوانني والسياسات املصرية ومداها في 
ما يتعلق ببناء الكنائس املسيحية أو أماكن العبادة.

السنوية  الُقطرية  التقارير  في  معلومات  إدراج  ب( 
حول ممارسات حقوق اإلنسان وتقارير احلرية الدينية 
يشتمل  أن  على  اخلارجية  وزير  يعمل   - الدولية 
في  اإلنسان  حقوق  ممارسات  حول  ُقطري  تقرير  كل 
اخلارجية  املساعدات  قانون  مبوجب  واملطلوب  مصر 
الدولية  الدينية  احلرية  تقرير حول  وكل  لعام ١96١ 
واملطلوب مبوجب املادة لقانون احلرية الدينية الدولية 
تاريخ صدور  بعد  تقدميهم  يتم  والذي   )  ١998 لعام 

هذا القانون على ما يلي ( :-
)١( ملخص للمعلومات التي مت وصفها في الفقرة 

الفرعية )أ( )١(
ومكان  مسيحية،  كنيسة  كل  تشمل  قائمة   )2(  
املسيحية  الدينية  املمتلكات  من  غيرها  أو  عبادة، 
أو  مستشفى  أو  مسيحية  مدرسة  أو  دير  )مثل 
من  بند  وكل  موقع مقدس(  أو  آثرية  بقايا  أو  نصب 
أو  أواخملطوطات  الفنية  األعمال  )مثل  املمتلكات 
التي  األثرية(  القطع  من  غيرها  أو  أواألوعية  األثواب 
أو  حرقها  مت  مسيحية  كنيسة  أية  إلى  تنتمي 
إتالفها أو تدميرها خالل أحداث العنف الطائفي في 

أغسطس 20١3.
ترجمة منتدى الشرق األوسط للحريات

ألول مرة .. مشروع قانون بالكوجنرس األمريكي لترميم الكنائس املصرية
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حتكم  باتت  “املناكفة”  في  ومعايير  قواعد  هناك 
على  منها  واملتوترة  العربية،  الدول  بني  العالقات 
وجه اخلصوص، هذه االيام، فاذا اردت ان تتقارب مع 
مالية  مساعدات  على  وحتصل  اخلليجية،  الدول 
تقطع  ان  اال  عليك  فما  فيها،  االمر  ولي  وارضاء 
عالقاتك مع ايران، وتؤكد في اجهزة اعالمك انها 
والعكس  املنطقة،  على  وجوديا  خطرا  تشكل 
العمل  في  “القاعدة”  هذه  استمرت  صحيح. 
املاضية  الست  السنوات  طوال  الدبلوماسي 
ايرانيني  اقدام متظاهرين  بعد  وزادت حدة  تقريبا، 
مبهاجمة السفارة السعودية في طهران وحرقها 
منر  الشيخ  اعدام  على  احتجاجا  عامني  قبل 
السعودية  الشيعية  الطائفة  قادة  احد  النمر، 

ومرجعيتها الدينية.
مع  والقطرية  السعودية  العالقات  تأزم  ظل  في 
مصر، جرى ضم عاصمة جديدة تنافس ايران في 
دبلوماسية “املناكفة” وهي اديس اباب، فمن يريد 
بزيارة  القيام  عليه  املصرية  القيادة  يغضب  ان 
لها، وتوقيع اتفاقات استثمارية وتعاون اقتصادي 
زوار  قام  اذا  ذروته  الغضب  يبلغ  ورمبا  معها، 
النهضة  سد  على  بالتعريج  االثيوبية  العاصمة 

على النيل االزرق، واخذ الصور التذكارية بجواره.
في االسبوع املاضي شنت وسائل االعالم املصرية 
حملة شرسة ضد اململكة العربية السعودية الن 
مستشارا للعاهل السعودي زار اديس ابابا، وسد 
النهضة، على رأس وفد كبير التقى خالل الزيارة 
استثمارات  زيادة  وبحث  االثيوبي،  الوزراء  رئيس 
اململكة في مجاالت الزراعة والطاقة الكهربائة، 
خطوة  الوسائل  هذه  اعتبرتها  زيارة  وهي 

“استفزازية” ملصر.
حتسنا  تشهد  لم  املصرية  القطرية  العالقات 
طوال الربع قرن املاضية تقريبا اال لعام واحد، وهو 
مرسي  محمد  االخواني  الرئيس  فيه  تولى  الذي 
انتقاديا  احلكم، فالقيادة القطرية اتخذت موقفا 
ولعبت  وسياساته،  مبارك  حسني  للرئيس  حادا 
قناة “اجلزيرة” دورا كبيرا لتحريض الشارع املصري 
 ،20١١ عام  “يناير”  ثورة  انفجار  اثناء  به  لالطاحة 
وحل الرئيس عبد الفتاح السيسي محل الرئيس 
مبارك هذه االيام، حيث تتهمه دولة قطر بالقيام 
بإنقالب عسكري على الرئيس مرسي الذي وصل 

الى احلكم في انتخابات حرة دميقراطية.
التوتر في العالقات بني البلدين دخل مرحلة “كسر 
العظم” هذه االيام، وبدأت االتهامات املتبادلة بني 
احلمراء،  اخلطوط  كل  تتجاوز  البلدين  حكومتي 
عليها  يترتب  رمبا  محرمة  مناطق  الى  وتنتقل 

نتائج خطيرة.
يوم االحد املاضي اصدرت وزارة الداخلية املصرية 
في  مقيمة  اخوانية  قيادات  فيه  اتهمت  بيانا 
تفجير  في  الرئيسي  املتهم  باحتضان  الدوحة 
الى مقتل واصابة  ادى  الذي  املرقصية،  الكنيسة 
مصطفى  مهاب  ان  وقالت  املصلني،  عشرات 
الشبكة  في  الرئيسي  املتهم  اسم  السيد، 
)ما  االرهابية  العملية  هذه  تنفيذ  عن  املسؤولة 
زال فارا( زار الدوحة، ويوم امس ذهب النائب هشام 
مبجلس  االفريقية  الشؤون  جلنة  وكيل  مجدي، 
النواب الى ما هو ابعد من ذلك عندما اتهم دولة 
قطر باتخاذ موقفا معاديا من مصر تعليقا على 
زيارة وزير اخلارجية القطري محمد بن عبد الرحمن 

آل ثاني الى اديس ابابا، وجدد اتهامات بالده لدولة 
قطر بدعم اجلماعات االرهابية.

اخلارجية القطرية، وعلى لسان املتحدث بإسمها 
قطر  في  الزج  رفضت  الرميحي،  احمد  السفير 
بعملية الهجوم على الكنيسة املصرية لتغطية 
قصور اجهزة االمن املصرية في حمايتها، واكد ان 
مهاب مصطفى دخل الى الدوحة وفق االجراءات 

املرعية املطبقة على آالف الزوار لقطر يوميا.
ما  وحكومتها  السعودية  تغيظ  ان  اردت  اذا 
ان  اردت  واذا  طهران،  الى  الرحال  شد  اال  عليك 
فعرج  وتستفزها  املصرية  السلطات  تغيظ 
امام سد  والتقط صورا تذكارية  ابابا،  اديس  على 
النهضة، ووقع اتفاقات تعاون جتاري واقتصادي مع 

حكومتها، والعكس صحيح في جميع احلاالت.
تتبعها  التي  “املناكفة”  قواعد  ان  نعتقد  ال 
احلكومات العربية مع بعضها البعض توجد في 
اي مكان آخر في الكرة االرضية، خاصة ان احلمالت 
تأجيج  في  كبيرا  دورا  تلعب  املتبادلة  االعالمية 

اخلالفات وزيادة جرع التحريض.
مخاوف مصر من تقليص حصتها من مياه النيل 
مخاوف مشروعة، وسد النهضة االثيوبي يشكل 

رأسها  على  دول،  هناك  ان  خاصة  وجوديا،  خطرا 
الدولة  وحترض  السد  هذا  خلف  تقف  اسرائيل، 
االثيوبية على املضي قدما في سدود مماثلة على 
النيل االزرق الذي يزود نهر النيل بأكثر من 8٥ باملئة 

من مياهه.
عالقة  لها  ليس  استراتيجية  قضايا  هناك 
باحلاكم، واالتفاق او االختالف معه، وامنا بالشعوب، 
ومن بينها سد النهضة، والتهم باالرهاب، وهذه 
املناكفات  عن  بعيدة  تظل  ان  يجب  القضايا 

السياسية واالعالمية.
مساعيها  في  والدعم  املساندة  تستحق  مصر 
ومن  االستراتيجي،  املائي  امنها  على  للحفاظ 
اخلليجية،  الدول  فيها  مبا  جميعا،  العربية  الدول 
اي  الن  اخلصوص،  وجه  على  وقطر  والسعودية 
املائية،  حلصتها  تقليص  واي  اثيوبيا،  من  خطر 
ومعيشتهم  مصري  مليون  مئة  على  سيؤثر 
ومستقبلهم وابنائهم لعقود، ورمبا لقرون قادمة، 
لالمة  الفقري  العمود  وستظل  كانت  ومصر 
العربية، ولذلك نكرر مجددا بان مهما بلغت حدة 
هذه  عنا  تغيب  ان  يجب  ال  نظامها  مع  اخلالف 

احلقائق- راي اليوم.

من اراد مناكفة السعودية عليه الذهاب الى ايران.. ومن اراد مناكفة مصر عليه زيارة سد النهضة االثيوبي
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أكثر  من  واحد  هو  النوم  أثناء  النفس  توقف 
في  نسبته  تصل  حيث  شيوعا؛  النوم  إضطرابات 
وتزيد  النساء،  في   ٪  9 إلي  العمر  متوسط  فترة 
التنبه  يجب  ولكن  الرجال.  في   ٪  24 إلي  النسبة 
إلي أن حوالي 80 ٪ من احلاالت ال يتم تشخيصها. 
ويعد هذا املرض من أكثر إضطرابات النوم خطورة، 
علي  السيء  تأثيره  إمتداد  إلي  باإلضافة  هذا 

املشاركني للمريض في غرفة النوم.
وقد مت تصنيف ثالثة أنواع من توقف النفس أثناء 

النوم : 
اإلنسدادي،  النوع  هو  شهرة  واألكثر  األول  النوع 

وسببه إنسداد اجملري الهوائي أثناء النوم.  
توقف  وسببه  املركزي  النوع  هو  الثاني  النوع 
املناسبة  باملخ عن إرسال اإلشارات  التنفس  مركز 

والالزمة لتنظيم التنفس. 
أما النوع الثالث فهو النوع املركب وهو خليط من 

النوعني السابقني. 
احملفزة  العوامل  من  مجموعة  يوجد  العموم  وفي 
في  العوامل  وهذه   .Risk factors املرض  حلدوث 
محيط  كبر   / الوزن  زيادة   : هي   اإلنسدادي  النوع 
الرقبة أكثر من ١٧ بوصة ) 43 سنتيمتر ( / تضخم 
اللوز واللحمية / الزوائد األنفية / أكثر في الرجال 
الكحوليات  تعاطي   / العمر  تقدم  مع  خاصة 

واملهدئات.
أما عن العوامل احملفزة في النوع املركزي فهي : كبر 
 Stroke السن / هبوط في القلب / صدمة دماغية

/ تعاطي اخملدرات ومسكنات األلم.
النوم  أثناء  النفس  توقف  مرض  أعراض  وتشمل   

 / اإلنسدادي  النوع  في  خاصة  عالي  شخير   :
إستيقاظ مفاجئ مع أنفاس متقطعة خاصة في 
أكثر  النفس ملدة  نوبات من توقف   / املركزي  النوع 
عشرين  من  أكثر  إلي  تصل  رمبا  ثواني  عشر  من 
النوبات يالحظها احمليطون  مرة في الساعة وهذه 
باإلختناق  املريض  إحساس  إلي  تؤدي  وقد  باملريض 
مع التيقظ املتكرر / إستيقاظ مع جفاف في الفم 
وحرقان في الزُّور / صداع في الصباح / صعوبة في 
البقاء مستيقظا لفترات طويلة مع نوم كثير خالل 
ساعات النهار / ضعف اإلنتباه وتهيج بسبب عدم 

احلصول علي القسط الكافي من النوم املريح.  
منها  الكثير  فيعزي  املرض  مضاعفات  عن  أما 
وذلك   الدم  في  األوكسجني  نسبة  إنخفاض  إلي 
وفي  متكررة.  لفترات  النفس  إلنقطاع  كنتيجة 
  : األتي  في  املرض  مضاعفات  حصر  ميكن  العموم 
أثناء  نوم في  أو  النوم  اليوم ورغبة في  تعب طوال 
األكثر خطورة  أو  التلفاز  أثناء مشاهدة  أو  العمل 
في أثناءالقيادة / إرتفاع في ضغط الدم / مشاكل 
في القلب ) نوبة قلبية أو عدم إنتظام في ضربات 
األتية  باألمراض  اإلصابة  إحتمال  زيادة   / القلب 
امليتابوليزم  في  اخللل  ومتالزمة  السكر  مرض   (
التخدير  أثناء  زيادة املضاعفات   /  ) الدهني  والكبد 

والعمليات اجلراحية وأيضا مع  بعض العقاقير. 
املريض  حدود  أثاره  تتخطي  املرض  هذا   : هوامش 
مما  نومه؛  غرفة  في  للمريض  املشاركني  لتشمل 
يؤدي إلي إصاباتهم باألرق والقلق؛  وذلك كنتيجة 
إختناق  وصوت  الشخير  أصوات  من  إلنزعاجهم 

املريض أو صعوبة تنفسه  . 

 - املرض  لتشخيص  األساسية  الطريقة  عن  أما 
وذلك في حالة مالحظة احمليطني أو املريض نفسه 
أو مالحظتهم توقف النفس  النوم  أثناء  للشخير 
في  التشخيص  هذا  فيتم    - باإلختناق  والشعور 
املتعدد  النوم  رّسام  باستخدام جهاز  النوم  مراكز 
توصيل  ويتم   :  Nocturnal polysomnography
املريض باجهزة املراقبة والتي تقوم مبراقبة القلب، 
والرئة،واملخ، ونوع التنفس،  وحركات اليد والساق،  
نوم  أثناء  في  وذلك  الدم  في  األوكسجني  ونسبة 

املريض. 
هوامش : يوجد أجهزة أقل دقة ميكن إستخدامها 
ومستوي  القلب  ضربات  ملراقبة  املنزل  في 

األوكسجني في الدم ونوع التنفس. 
املريض  عرض  فيتم  اإلنسدادي  النوع  حالة  وفي 

علي طبيب األنف واألذن واحلنجرة. 
أما في حالة النوع املركزي فيتم عرض املريض علي 

أطباء القلب واألمراض العصبية.   
األساسية  اخلطوط  نشرح  سوف  النهاية  وفي 
هذا   ونوع  النوم.  أثناء  النفس  توقف  مرض  لعالج 

العالج يتوقف علي شدة احلالة  : 
أوال : في احلاالت اخلفيفة - غالبا - يكتفي بتغيير 
 / الوزن  لفقدان  غذائي  نظام  عمل   : احلياة  منط 
التوقف عن التدخني وتناول الكحوليات واملهدئات 
أو  اجلنب  علي  النوم   / واخملدرات  املنومة  واحلبوب 

البطن إذا أمكن ذلك / عالج حساسية األنف. 
تستجيب  لم  التي  اخلفيفة  احلاالت  في   : ثانيا   >
لتغيير منط احلياة أو في احلاالت املتوسطة والشديدة 
فيمكن فتح مسار الهواء املغلق عن طريق األجهزة 

أو بإجراء جراحي. 
جملري  املستمر  اإليجابي  الضغط  جهاز  ويعد   >
 Continuous Positive Airway Pressure الهواء 
املرض.  لعالج  ونفعا  إستخداما  األكثر  هو   CPAP
مع  الضغط  وتعديل  قناع  من  أكثر  جتربة  ويتم 
األمثل  للوضع  الوصول  بغرض  وذلك  الوزن  تغير 

لإلستخدام . 
بصورة  الضغط  تعدل  أجهزة  يوجد   : هوامش   >
ضغط  تعطي  أجهزة  أو   AutoCPAP أوتوماتيكية 

أعلي مع الشهيق وأقل مع الزفير. 
لإلحتفاظ  الفم  علي  توضع  أجهزة  توجد  أيضا   >

 Oral Appliances باجملري الهوائي مفتوح
الهواء  مسار  لفتح  اجلراحية  اإلجراءات  عن  أما   >
الفم  خلف  من  األنسجة  إزالة   : فتشمل  املغلق 
وسقف احللق مبا فيها إزالة اللوز واللحمية والزوائد 
األنفية  / جراحة لنقل الفك لألمام /  زراعة قطع 
من البالستيك في اجلزء الرخو من سقف احللق / أو 

عمل فتحة في القصبة الهوائية. 
< هوامش : يوجد عالجات طبية وتشمل فتح األنف 
باستخدام محلول ملح أو بعقاقير إلزالة اإلحتقان 
أو مضادات الهستامني وهذه العقاقير يجب عدم 

إستخدامها إال لفترات قصيرة.
< كما ميكن إعطاء املريض األوكسجني.  

املشاكل  كل  عالج  يجب  األحوال،  جميع  وفي   >
أمراض  املرض مثل  املصاحبة ومضاعفات  الطبية 

القلب واألعصاب واألنف واحلنجرة. 

إضطرابات النوم واألحالم ..
 Sleep apnea  اجلزء الثالث : توقف النفس أثناء النوم

ا.د. ناجي اسكندر

كيف حتافظني على صحة أسنان رضيعك ؟
 

عامة  يتم  ان  قبل  من  طفللك  اسنان  يصيب  ان  ميكن  التسوس 
للطفل  بالنسبة  كبيرة  بأهمية  تتمتع  الرضاعة  زجاجة  االول, 
بالهدوء وحتسن  أيضاً شعوراً  متنحه  بالطعام,  إمداده  جانب  فإلى 
حالته املزاجية ويجب التاكد من عدم احتواء زجاجة الرضاعة على 
مشروبات مكونة من السكر واألحماض )اللنب( ميثل خطراً حقيقياً 
على األسنان اللبنية لدى الطفل . أن هذا اخلطر يزداد بشكل خاص، 
إذا ما مت تقدمي هذه املشروبات للطفل بصورة مستمرة  و باالخص 
إلى إصابة الطفل  ما يؤدي ذلك  عند نوم الطفل بها, حيث غالباً 

بتسوس األسنان الناجت عن زجاجة الرضاعة . 
بفعل  يتحول  إمنا  مباشر،  بشكل  األسنان  يضر  ال  السكر  أن 

البكتيريا املوجودة في الفم إلى حمض يتسبب في إزالة الكالسيوم عن األسنان ويدمرها ببطء. ونظراً 
ألهمية األسنان اللبنية في مساعدة الطفل على قطع الطعام وكذلك في التطور اللغوي لديه، و اود ان 
اوصى اآلمهات بضرورة أال يعودوا طفلهم على استعمال زجاجة الرضاعة بصورة مستمرة و خصوصا 

عند النوم وكذلك أال يضعوا فيها سوى املاء أو الشاي او اليانسون الغير احمللى بالسكر .
ينبغي على اآلمهات تعويد طفلهم الرضيع على تناول السوائل باستخدام كوب عادي، مبجرد أن يتسنى 
له اجللوس، كي يتجنبوا املص املستمر لزجاجة الرضاعة والذي يؤدي غالباً إلى تسوس أسنان الطفل. 
األطعمة  لتناول  يحتاجون  والُرضع  الصغار  األطفال  أن 
أجسادهم   منو  أجل  من  والفيتامينات  باملعادن  الغنية 
وأسنانهم بشكل سليم. ويأتي على رأس هذه األطعمة 
بعنصري  الطفل  أسنان  متد  التي  األلبان،  منتجات 
واخلضروات  الفواكه  كذلك  والفوسفات،  الكالسيوم 

النيئة، التي تدرب الطفل على املضغ .
طفلهم  أسنان  تنظيف  بضرورة  االمهات  على   ويجب 
األولى لديه مرة واحدة  اللبنية  بدءاً من ظهور األسنان 
بأستخدام  الفلورايد  على  يحتوي  والذي  لألطفال  اخملصص  األسنان  معجون  من  قليلة  بكمية  يومياً 
قطنة مبللة حتى تتحكم االم فى ازالة املعجون سريعا من فم الطفل . وأوصى ايضّا أنه كلما تعود 

الطفل على العناية بأسنانه بشكل سليم منذ الصغر متتع بأسنان صحية طوال عمره. 

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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صيني استخدم قنبلة ملدة ٢٥ 
عاما في تكسير »اجلوز«

لم يلحظ فالح صيني أن املطرقة التي استخدمها 
طيلة 25 عاما لتكسير اجلوز، هي ببساطة قنبلة

شانغزي،  إقليم  في  أنكانغ  بقرية  الرجل  ويقطن 
كان  التي  األداة  أن  الحظ  بعدما  األمر  اكتشف 
يضربها بكل قوته على اجلوز لتكسيره، تشبه قنبلة 

في صورة وزعتها الشرطة احمللية
وبحسب الفالحني في املنطقة، فإن الرجل استخدم 
القنبلة لتكسير اجلوز، بعدما تلقاها من صديق منذ 

25 عاما
ووجدت الشرطة أن القنبلة لم تنفجر، لكنهم لم 

يتأكدوا إذا ما كانت حتوي بداخلها مواد متفجرة
ويتم  األمان  فتيل  يزال  عندما  عادة  القنابل  وتنفجر 
إلقائها بعيدا. وبينما تدور بالهواء يتم احتراق الفتيل 

الداخلي حتى يحدث التفجير

ديلبالي .. ملكة جمال العالم 
الـ 66

بورتوريكو،  جمال  ملكة  ديلبالي،  ستيفاني  فازت 
بالنسخة    ،2016 لعام  العالم  جمال  ملكة  بلقب 
في  أقيمت  التي  املسابقة  من  والستني  السادسة 

الواليات املتحد
وحصلت ملكة جمال جمهورية الدومينيكان ياريتزا 
األولى  الوصيفة  لقب  على  رييسراميريز  ميغولينا 
الوصيفة  لقب  على  مانويال  ناتاشا  واإلندونيسية 

الثانية.
في  دولة  مئة  من  أكثر  من  متسابقات  وشاركت 
في  أقيمت  التي  العالم  جمال  ملكة  مسابقة 

منطقة ناشونال هاربور في واشنطن.

ذبحوا ماعزاً على مدرج املطار 
ملباركة الطائرة في باكستان

جلأ موظفو شركة طيران باكستانية إلى ذبح ماعز 
جديدة  طائرة  انضمام  ملباركة  املطار،  مدرج  على 
استئناف  بعد  قربانا  وكذلك  اجلوي،  أسطولها  إلى 

رحالتها عقب حتطم طائرة للشركة م
لشركة  رحلة  أول  إقالع  قبل   ، الذبح  عملية  ومتت 
طائرة  حتطم  عقب  الدولية،  الباكستانية  اخلطوط 
 47 وعددهم  ركابها  كل  ومقتل  نفسها  للشركة 

شخصا.
وقال املوظفني في الشركة أن ذبح املاعز جاء »تعبيراً 
لرحالتها  الشركة  استئناف  بعد  هلل«  شكرنا  عن 

اجلوية عقب انقطاع دام قرابة 20 يوما
املاعز  أن ذبح  وذكر وسائل إعالم باكستانية محلية 
موظفو  ذبح  فقد  جديدا.  ليس  املطار  مدرج  على 
كبشني  و2012   2010 العامني  في  طيران  شركي 

قربانا خلروجهما من أزمات مرت بهما.

ناسا: كويكب ضخم يقترب من األرض 
والبشرية عاجزة عن التصدي له

صورة وتعليق

عن ماذا بحث البريطانيون في 
جوجل خالل ٢٠16؟

مع اقتراب العام احلالي من نهايته، كشف محرك 
البحث »جوجل« عن أبرز ما بحث عنه البريطانيون 
2016، مظهرا استثار الرياضة والسياسية  خالل 

بصدارة االهتمام
البحث  عمليات  جو«  »بوكيمون  لعبة  وتصدرت 
املرتبة  في  حلت  هي«،إذ  »ما  بعبارة  بدأت  التي 
الثانية، بعد عمليات البحث عن منافسات كأس 
املركز  في  جاءت  التي  »اليورو«  القدم  لكرة  أوروبا 

األول
بوي،  دافيد  البريطاني،  الروك  ومغني  املمثل  أما 
فجاء في املركز الثالث، متبوعا بالرئيس األميركي 

املنتخب عن احلزب اجلمهوري، دونالد ترامب.
العام  خالل  ببريطانيا،  أجري  الذي  االستفتاء  أما 
احلالي، وأسفر عن التصويت لصالح خروج البالد 
السادس من  املركز  في  األوروبي، فكان  االحتاد  من 

حيث عدد عمليات البحث في جوجل

تغرمي أبل مليوني دوالر بسبب 
استراحات املوظفني

العمالقة،  »أبل«  شركة  األميركي،  القضاء  أدان 
بدفع غرامة بقيمة مليوني دوالر، ملوظفني سابقني 

قالوا إن الشركة حرمتهم من عدة حقوق
دعوى  في  »أبل«،  في  سابقون  موظفون  وقال 
جماعية أمام القضاء، إنهم لم يستفيدوا خالل 
لالستراحة  كافية  فترات  من  بالشركة  عملهم 
في  املالية  مستحقاتهم  على  يحصلوا  لم  كما 

الوقت املناسب بعد مغادرة العمل 
القضائية  الدعوى  رفعوا  ألف شخص   21 أن  ومبا 
 95 على  سيحصل  مشتك  كل  فإن  »أبل«،  ضد 
سيجري  الغرامة  أن  اعتبار  على  فقط،  دوالرا 

تقسيمها على اجلميع، بشكل متساو
وجرى رفع الدعوى القضائية، أول مرة، سنة 2011، 
املوظفني  آالف  لكن  موظفني،  أربعة  قبل  من 
الحق  وقت  في  الشكوى  إلى  انضموا  اآلخرين 

للمطالبة بإنصافهم.

عالج ياياني فريد للتخلص من اإلرهاق

يقبل اليابانيون، بشكل متزايد، على طريقة غريبة إلراحة أنفسهم من اإلرهاق، تتمثل في لف أجسامهم 
بقطع قماش كبيرة، حتولهم إلى ما يشبه كتال مغلفة

و تعرف الطريقة محليا بعبارة »أوتانا ماكي«، تساعد من يخضع لها على التقليل من صالبة العضالت
 ويضطر اليابانيون، بحكم عملهم لساعات طويلة، واضطرارهم ملالزمة املقاعد، إلى البحث عن وسيلة 

يتجنبون بها آالم الظهر والتخلص من التعب
وذلك بفضل   ، أكثر  الغريبة، يجعل عضالت اجلسم  للتقنية  إن اخلضوع  »التغليف«  ويقول ممارسو عالج 

كسرها لرتابة اجللوس بهيئة معينة طيلة أوقات العمل
ويدفع الراغبون في االستفادة من حصة تلفيف باليابان 30 دوالرا حلصة من ثالثني دقيقة، و56 دوالرا حلصة 
من ساعة كاملة، لكن عددا من مستخدمي التواصل االجتماعي بالبالد أبدوا شكوكا في جناعة الطريقة 

العالجية

أن  من  ناسا  األميركية  الفضاء  وكالة  حذرت 
كويكب  مع  للتصادم  موعد  على  األرض  كوكب 
ضخم مثل ذلك الذي أدى النقراض الديناصورات، 
مشيرا إلى أن األرض عاجزة عن التصدي لكويكب 

مبثل هذا احلجم.
وقال د. جوزيف نوث، الباحث مبركز غودارد للرحالت 
جسم  هناك  كان  »إذا  لناسا:  التابع  الفضائية 
خطير محتمل على مسار تصادمي مع كوكبنا، 
به  القيام  ميكننا  مما  الكثير  أمامنا  يوجد  ال  فإنه 

حيال ذلك في الوقت احلالي«. 
وأضاف أن اخلطر حقيقي، وأن البشرية على موعد مع تصادم يشبه ذلك الذي أدى النقراض الديناصورات.
املفترض  االصطدام  قبل  شهرا   22 من  أكثر  البشرية  أمام  يتبق  لم  بأنه  أفادت  سابقة  تقارير  وكانت 

بالكويكب.
وأخبرت د. كاثي بليسكو، الباحثة مبختبر لوس أالموس الوطني، بأن بإمكان البشر حرف مسار مذنب أو 

كويكب يهدد األرض إما باستخدام صاروخ نووي أو مصادم حركي للتصدي للكويكب.  

نيجيريا تضبط شحنة من »األرز البالستيك«

ضبطت السلطات النيجيرية ما يزيد عن 100 كيس من األرز املصنوع من البالستيك، قبل أن يتم تهريبه 
وبيعه داخل البالد، في محاولة الستغالل االرتفاع الكبير في أسعار املواد الغذائية، خاصة قبل حلول عيد 

امليالد ورأس السنة
وألقت السلطات القبض على شخص بحوزته شحنة مكونة من 102 من أكياس األرز البالستيك، التي 

تزن الواحدة منها 50 كجم
وأوضح مسؤول في ميناء الجوس، أن هذه الشحنة دخلت البالد بطريقة مخالفة للقانون، إما عبر البر أو 

عبر ميناء الجوس قادمة من الصني.
ووضع األرز البالستيك في أكياس ال حتتوي على تاريخ اإلنتاج أو االنتهاء، وهو غير صالح لالستخدام اآلدمي

وذكر مسؤول نيجيري آخر، أنه عندما مت غلي هذا األرز، أصبح دبقا، مشيراً إلى أنه كان من املمكن أن يتسبب 
في كارثة إذا وصل إلى الشعب

»سالٌم على قلوٍب 

ذاقت كل أنواع األلم 

واملعاناة ..وما زالت 

تنبض باحلياة !«
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لعب املاء دورا كبيرا في عقائد وديانات العالم القدمي. 
وكان بالنسبة للبعض هو االصل الذي خرجت منه 
هو  كان  االخر  للبعض  وبالنسبة  االحياء،  كافة 
االساس لكل االشياء، كما قال طاليس فبل ستة 
وعشرين قرناً. وكما اعتقد املصريون القدماء بوجود 
اتوم  وجد  وعليه  ازلي  تل  خرج  ومنه  ازلي،  محيط 
ملكه.  عرش  على  وتربع  ذاته،  تلقاء  من  االرباب  ابو 
ولسوف نقصر الكالم هنا عن دور املاء في التطهير 

وفي الطقوس الدينية. 
    ونظراً الهمية املاء في اداء الطقوس الدينية، لهذا 
بالبحيرة  يعرف  ما  احلاق  الى  املصريني  قدماء  عمد 
حوض  عن  عبارة  وهي  معابدهم.  الى  املقدسة 
كبير يتصل مبصدر دائم للمياه. وذلك لينهل منها 
وكذلك  املعبد  داخل  للمعيشة  الالزم  املاء  الكهنة 
اطراف  ومرتني  الليل  اثناء  مرتني  منه  لالغتسال 
النهار. كما كانوا يستعملون املاء في امتام شعيرة 
النقوش  احد  فيصوره  تتويجه.  قبل  املَلِك  تكريس 
املوجودة على جدران معبد كوم امبو ماثال بني حورس 
عن يساره وحتوت عن ميينه. ويقوم هذان بسكب املاء 
في  جسمه  على  قطراته  فتنهال  امللك  رأس  على 

شكل عالماء العنخ التي ترمز الى احلياة. 
    وحثت الشريعة املوسوية على ضرورة االغتسال 
الدينية  الرب القامة الشعائر  الى بيت  الولوج  قبل 
بيت  االلهية. كما خصت  العزة  واملثول في حضرة 
» فيغسل هرون  ماء  به  يوضع  بإناء  العبادة نفسه 
الى  دخولهم  عند  منها  وارجلهم  ايديهم  وبنوه 
سليمان  شيد  وعندما  )خر30(.   « االجتماع  خيمة 
منها  ليرحض  احواض  عشر  فيه  جعل  الهيكل، 
الكهنة املكلفون باخلدمة ما علق ياجسامهم قبل 

الصالة )2اخبار4(.
اهتماما  االرض  شعوب  اكثر  من  الرومان  وكان      
بالنظافة اجلسدية بصفة عامة. فكانت احلمامات 
وشوارعها.  روما  احياء  متآل  والفسقيات  العامة 
 )Aqueuduquesِ(قناطر عبر  املياه  تأتيها  وكانت 
عشرات  بلغت  بعيدة  ملسافات  متتد  ضخمة 
بنظافتهم  االعتناء  دفعهم  وقد  الكيلومترات. 
االجناس.  من  غيرهم  عن  الترفع  الى  ومبظهرهم 
التقرب  وسيلة  هي  اجلسدانية  الطهارة  كانت  ولو 
الى اهلل لكان الرومان هم اقرب املقربني وعلى رأس 

الصاحلني. 
خاصاً  باباً  االسالمي  الفقه  كتب  وتضمنت   
هذا  في  وصغيرة  كبيرة  كل  شمل  بالطهارة 
ابي  الفاظ  حل  في  االقناع   “ كتابه  وفي  املوضوع. 
شجاع “ اجلامع لفقه االمام الشافعي، افرد الشيخ 
شمس الدين الشربيني لـ “ باب الطهارة “ نحو مائة 
وثمانني صحيفة، تضمنت اكثر من مائتي قول في 

الطهارة اجلسمية.
لغسل  فقط  ليس  قدميا  يستعمل  املاء  وكان     
اوساخ اجلسد؛ وامنا ايضاً للتطهير من اوزار النفس 
فيما يعرف باملعمودية. وقد كان االسينيون هم اقدم 
جماعة مارست طقس التعميد كعالمة فارقة في 
تلك  عليه  تنضوى  فيما  املعمد.  الشخص  حياة 
وقد  معاً.  والتكريس  التطهير  معنى  من  الشعيرة 
مارس يوحنا هذا الطقس حتى انه عرف باملعمدان، 
مارسه  ثم  التوبة.  مبعمودية  معموديته  وعرفت 
قيامته.  وبعد  موته  قبل  املسيح  باسم  التالميذ 
وعنه قال شهيد احلق: “ انا عمدتكم باملاء واما هو 

فسيعمدكم بالروح القدس” )مر١(”. 
   واملعمودية املسيحية تعني موت انسان اخلطية 
بولس  قال  ولهذا  اجلديد.  البر  انسان  ووالدة  العتيق 
)كو2(.   “ املعمودية  في  معه  مدفونني   “ الرسول: 
فيها  تدب  ما  لكي  االرض  في  البذرة  تدفن  مثلما 
احلياة، كذلك يدفن االنسان في املعمودية على مثال 

موت املسيح وقيامته.  
املسيح،  السيد  زمن  اليهود في  قادة  اكثر  وكان     
ويهملون  وحرفيته  شكله  الناموس  من  يأخذون 
الصلف  الى  ذلك  دفعهم  وقد  وروحانيته.  جوهره 

عوائدهم  من  وكان  ,واخليالء.  والتعالي  والكبرياء 
غسل االيدي قبل االكل، وهي عادة صحية، ولكنهم 
لم يضعوها في اطار النظافة العامة وحسب؛ وامنا 
اعتبروها فريضة دينية من يهملها فقد اهمل ركناً 
اساسيا من اركان الدين. حتى انهم انتقدوا تالميذ 
املسيح عندما نظروهم يتناولون الطعام بأيدي غير 
ارتكبوا  اليه كأنهم  وراحوا يشتكونهم  مغسولة. 
احدى الكبائر. فقال لهم السيد: ان ما يدخل الفم 
التي تصدر عنه هي  الشرور  بل  االنسان،  ال ينجس 
التي تنجسه، مثل الزنى والقتل والسرقة والطمع 
من  تخرج  الشرور  هذه  جميع   “ والكبرياء.  واملكر 
“ )مر٧(. ولم تكن شريعة  الداخل وتنجس االنسان 
موسى النبي قد تطرقت ملثل لتلك االمور املعلومة 
املصيرية  االمور  تناولت  وامنا  يالضرورة.  الناس  عند 

واجلادة التي اختصرت في الوصايا العشرة. 
الى  املسيح  الفريسيني  احد  دعى  مرة،  وذات      
بيته، وعند االكل تعجب في نفسه انه لم يغسل 
اليد  تلك  ان  يدرك  يكن  لم  النه  الغداء.  قبل  يديه 
اخلبز  في  باركت  والتي  عينني.  لالكمه  التي خلقت 
بحاجة  تك  لم  االبرص  طهرت  والتي  والسمكتني 
الى االغتسال باملاء. وان صاحب تلك اليد الذي اقام 
وشفى  االيات، فأسكت بحرا مائجاً  االموات وصنع 
ادناس  مجنوناً هائجاً، امنا جاء ليطهر البشرية من 

اخلطية )١يو١ :٧(.  
   وعلم يسوع  مبا يدور في خلده فقال له: “ انتم االن 
ايها الفريسيون تنقون خارج الكاس والقصعة واما 
اليس  اغبياء  يا  وخبثا.  اختطافا  فمملوء  باطنكم 

الذي صنع اخلارج صنع الداخل ايضا “ )لو١١(. 
التعليق  الى  واجلهل  السطحية  دفتعهم  لقد     
على امور ال تقل عنهم تفاهة، وانتقدوا عدم غسل 
ملطخة  اياديهم  كانت  بينما  االكل،  قبل  االيدي 
والكبرياء.  الصلف  من  متقيحة  وقلوبهم  بالدماء. 
وقد جتاوزت افعالهم تعاليم الرسل وسنن االنبياء. 
النظافة  الناس عن طرق  يُبعثوا ليحدثوا  الذين لم 
التي ُفطر عليها االنسان واحليوان، بل ان يعلموهم 
فقال  اآلثام.  ويغتسلوا من  الشرور  يتطهروا من  ان 
اشعياء النبي “ اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم 
وقال  )اش١(.  الشر”  فعل  عن  كفوا  عيني  امام  من 
القديس بولس: “ لنطهر ذواتنا من كل دنس اجلسد 
)2كو٧(.   “ اهلل  في خوف  القداسة  والروح مكملني 
وقال القديس بطرس: “ طهروا نفوسكم في طاعة 
احلق بالروح للمحبة االخوية العدمية الرياء “ )١بط١(. 
وتهذيب  االظافر  تقليم  كيفية  يعلموهم  لم       
وتكحيل  واالبطني  العانة  شعر  وازالة  اللحية 
العنني، وما الى ذلك من امور كانت الشغل الشاغل 
السامية  التعاليم  لهم  قدموا  وامنا  زمانهم.  الهل 
ان  الرعية  يعلموا  لم  الروحي.  لبنيانهم  والالزمة 
ثياب  يلبسوا  ان  بل  جالبيبهم؛  يقصروا  او  يطولوا 

البر. ويتمنطقوا بالعدل. 
     لم يأت حملة الوحي ليفقهوا الناس في كيفية 
مضمضة  في  وال  والعنبر،  باملسك  اجلسد  تعطير 
 - مستحبة  امور  وهي   - االسنان  وتسويك  الفم 
الشر  عن  لسانه  يكفف   “ ان  االنسان  ليعلموا  بل 
فمه  )١بط3(.وليطيب  باملكر”  تتكلما  ان  وشفتيه 
واحملبة  الصدق  منه  يفوح  الذي  احلسن  بالكالم 
البر  بكحل  عينيه  يكحل  وان   والسالم)2كو2(. 
اجملد  يطلبوا  لم  ذلك  وفوق  )رؤ3(.  احلق  يبصر  حتى 
النفسهم بل للذي ارسلهم: “ لكي يروا اعمالكم 
احلسنة وميجدوا اباكم الذي في السماوات “ )مت٥(”  
      وخالصة القول ان جوهر الدين ال ميكن اختزاله 
في ممارسات شكلية قوامها نظافة اجلسد وغسل 
اخلطية،  اوزار  من  النفس  تطهير  في  امنا  اعضائه؛ 
االنسان  ومحبة  االرضية.  احلياة  ملزات  عن  والترفع 
قال  كما  هلل  محبته  من  انطالقا  االنسان  الخيه 
القديس يعقوب: “ الديانة الطاهرة النقية عند اهلل 
االب هي هذه: افتقاد اليتامى واالرامل في ضيقتهم؛ 
وحفظ االنسان نفسه بال دنس من العالم “ )يع ١(. 

 دروب الطهارة

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

يأتي فصل الشتاء في موعده؛ ليصل 
عام  وبدايات  ميضي،  عام  نهايات  بني 

يجئ!
حكايات  إلى  املتشوقة  للناس  يأتي 

آتية من الضباب األعلى!
الثلج،  ندفات  بلون  الذي  برده،  عن   ..
كزغب  وسكينة  بهدوء  ينسل 
في  وينساب  الشائكة،  النبتات 
دواخلنا؛ فنلتقي وعائلتنا. ونلتئم في 

دفء العاطفة املتيقظة!
خاللها،  من  التي  غيماته،  وعن   ..

من  املنبثقة  الساحرة  العجيبة  األلوان  تنطلق 
ارتشاح نور الشمس!

وهي  املتهللة،  املبتهجة  مطره  قطرات  وعن   ..
تعطي لتراب األرض رائحة أكثر ادهاشاً من العطر، 
أكثر  بل  املتجددة،  احلياة  برائحة  تكون  ما  وأشبه 

روعة!
العتيدة،  قصتنا  أنها  النهاية،  في  فنكتشف 

واملشتركة بيننا!
البيضاء  بلوراته  تلمسنا  وعندما  الشتاء،  يأتي 
البريئة،  طفولتنا  ذكريات  نستعيد  ؛  الندية 
خضم  في  ننساها  التي  اجلميلة  صفاتها  وكل 
مشاغلنا، وتطفو أهازيجنا العاطفية احلاملة على 

مرآته، وقد استطارنا الفرح!
النقية:  الفياضة  بزخاته  ليغسل  الشتاء؛  يأتي 
العارية؛  معاملنا  وكل  وطرقاتنا،  وأشجارنا،  بيوتنا، 

ليحفزنا بلغته املهيبة السامية، أن 
ننظف ـ بكل إرادة صاحله ـ: قلوبنا 
من  وعقولنا  املاضي..  تلوثات  من 
األفكار الرديئة.. وعيوننا من سواءات 

اآلخرين! 
ألمطاره  نترك  فهل  الشتاء؛  يأتي 
رسالتها  ملواصلة  الفرصة  الطيبة 
كل  طريقها  في  فتأخذ  النقائية؛ 
أتربتنا املتناثرة، التي لوثت طبيعتنا 
قبل  النهائية،  إلى مصارف  احلسنة 

أن نصير طيناً أخالقياً، ووحالً؟!
أرضنا  املبارك،  بغيثه  ليسقي  الشتاء؛  يأتي 
العطشى بجنون الرغبة املقدسة؛ فتمتلئ: دروبنا، 
نحاكيه،  فهل  اخلير.  بينابيع  ومساربنا،  ومزارعنا، 
التقاليد  في  املذكور  املطر”،  “جالب  محاكاه 
األمريكية الهندية؛ فيحمل كل منا غيماته املألى 
بالعطايا، وميضي إلى حيث ميطر؛ فنعّشب صحراء 
ومباهجها  الكرمية،  احلياة  نبض  من  احملرومني 
اجلارفة،  الهطال  السيول  تفاجؤنا  قد  املتوهجة؟! 
وقد دمرت سدودنا، وجسورنا، ومنازلنا. لكن ال بد 
أن نشخص إلى فوق، إلى حيث قوس قزح، الذي ال 
يزال ـ منذ الزمن البعيد ـ، يتجلى بألوان الطيف 
ومخاوفنا،  فزعنا،  على فضاء:  وقته،  في  السبعة 
يعود  قد  بأنه  ونظن  املاضي،  في  كان  طوفان  من 
مجدداً.. فنستعيد الثقة في عهود،  ومواعيد اهلل 

الصادقة التى ال تُنقض، وننال حكمة الشتاء! 

حكمة الشتاء!
بقلم: عـادل عطيـة

الركود  اسمها  مرحلة  فى  نحن 
فى  وهى    Stagflationالتضخمي
الركود،  حاالت  أصعب  احلقيقة 
فى  تضخم  هناك  يكون  وفيها 
االسعار ليس ناجت عن زيادة الطلب و 
لكن بسبب زيادة سعر مستلزمات 
و  العملة  سعر  ارتفاع  و  االنتاج 
ال  املستهلك  ان  صعوبتها  سر 
و  السلعة  يشترى  ان  يستطيع 
لكن  و  الطلب  ينخفض  بالتالى 

تقل  و  ترتفع.  تظل  و  االسعار  تستجيب  ال 
احلصيلة الضريبية و تنكمش االسواق و يكبر 
تضطر  بالتالى  و  للدولة  العامة  املوازنة  عجز 
شريحة  لُتغرى  الفائدة   .. تعلى   و  لالستدانة 
الفايدة  زيادة سعر  مع  و  املقرضني  جديدة من 
أرخص  حل  النه  اخلارج  من  لالقتراض  تضطر 
زيادة  هو  احلالة  هذه  وعالج   .. دواليك  هكذا  و 
كيف  ولكن  السوق  فى  احلقيقية  النقود 

ذلك؟؟؟؟ و ما معنى النقود احلقيقية ؟
القروض باجلنيه او الدوالر ليست نقود حقيقية 
، وباعة العملة بشكل مطلق و منفرد ليست 
كفاءة  زيادة  و  الضرائب  حتي   ، حقيقية  نقود 

حتصيلها ليست نقود حقيقية
لالسف  حلها  بيكون  االقتصاد  فى  دى  احلالة 
ليس استهالك االموال فى املشروعات اخلدمية 
وال تشغيل قطاع البناء و التشييد باعتبار انه 
االشهر فى تشغيل اكبر قطاعات السوق فى 

العمالة
و  احمللية  العملة  من  املذيد  طباعة  هو  احلل 
مشاركة  او  مصانع  انشاء  فى  استخدامها 
للتصدير  منتجات  النتاج  االجنبية  الشركات 
العمالة  مثل  لنا  عديدة  مميزات  إستغالل  و 
و  ملصر  االستراتيجى  املوقع  و  جدا  الرخيصة 
 ... الضريبية مثل رخص قيمة االرض  املميزات 

الخ 
ايضا زيادة حتويالت العاملني و تنشيط السياحة 

او حتى االقتراض النتاج منتجات 
تؤتى بالعملة. فى هذه احلالة لن 
احمللية  العملة  سعر  ينخفض 
سيكون  الن  طباعتها  بسبب 
االجنبية  بالعملة  ايراد  امامها 
فى  النقود  ستزيد  بالتالى  و 
انخفاض  دون  بالتدريج  السوق 
النقود  هى  هذه  و  لقيمتها 
.. أى التى تأتى دون أى  احلقيقية 
تأثير سلبى على السوق. او زيادة 
ازمة  من  الوحيد  اخملرج  هو  هذا  و  الاللتزامات 

الركود التضخمى
املنتج  حالة  سؤ  بسبب  يعترض  الذي  ولكن   
ستأتي  اجلودة  أن  له  اقول  السياحة،  إرهاب  و 
إتفاقيات  تنفيذ  و  املصانع  بفتح  نقوم  حينما 
ثنائية مع الدول اللى حتتاج إلي منتجاتنا، وهذا 
و  الدول  لكل  شامل  مسح  طريق  عن  سيأتى 
إحتياجاتها ، و هل لدينا ما يناسب إحتياجاتهم 
ام ال .. ثم بعد ذلك نعطي قروض لها إمتيازات 
الوزارات  تقوم  وأن  منتجه  يصدر  ملن  فقط 
فى  الوسيط  بدور  التجارى  التمثيل  ومكاتب 
أين   .. بالتأكيد  اجلودة  سترتقى  احلالة  هذه 
التى  الصناعية  املدن  و  السويس  قناة  محور 

ستقام علية و النشاط اللوجيستى؟
الوزارة  اين  ولكن  األرخص  فهى  السياحة  اما 
أين  و   ، االبواب  برامج طرق  أين  و   ، بها  املعنية 
الضغط على اسواقنا الرئيسية إلستعادتها و 

أيضا إيجاد أسواق جديدة ؟ 
أرخص  و  الشواطئ  أرقى  منتلك  نحن   .. أخيراً 
و  ثقافية   .. متنوعة  سياحة  أيضا  البرامج. 
تاريخية و شاطئية و موسمية و شركة طيران 
وطنية جيدة و موقع غير منعزل و اخيرا برامج 
 ، احمليطة  الدول  بباقى  باملقارنة   جدا  رخيصة 
ولكن أين الطباخ الذى يأخذ كل هذه العناصر 
عزيزي  بالتأكيد  ؟  نهائى  منتج  يعطيك  و 

القارئ، العيب فينا نحن و ليس فى الظروف.

باسم إبراهيم يحلل الواقع اإلقتصادي في مصر : 
الركود التضخمى
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مقتل انتحارية »بوكو حرام« اإلرهابية بعد فشلها في هجوم
أحبط جنود نيجيريون، اعتداء انتحاري حاولت 
مبدينة  للماشية  سوق  في  تنفيذه  امرأتان 
مايدوغوري في والية بورنو، والتي استهدفتها 
بدء  منذ  اإلرهابية،  حرام  بوكو  جماعة  مراراً 
متردها الذي انطلق من تلك املدينة عام 2009. 
وأظهرت صور جديدة بقايا امرأة انتحارية نفذت 
مسافات  على  أشالؤها  وتطايرت  الهجوم 
بلملمة  محليون  سكان  قام  فيما  كبيرة، 
تلك البقايا لدفنها. وخّلف االنفجار عدداً من 
املستشفى.  إلى  نقلوا  السوق  في  اجلرحى 

وكشفت صور أن امرأة ثانية فشلت في تنفيذ الهجوم االنتحاري املزدوج، ولكن األهالي لم يسلموها 
أليدي العدالة، بل انقضوا عليها وقتلوها انتقاماً منها. وقامت الشرطة بتفكيك القنبلة التي كانت 

بحوزة االنتحارية املفترضة بعد ابتعاد األهالي عن جثمانها.
وذكر أن احلادث »وقع في سوق كاسوار شانو للماشية هذا الصباح. كان هناك انتحاريتان، إحداهما 
فجرت نفسها عرضا في حني أوقف جنود الثانية«. ولكن سرعان ما قتلها سكان محليون غضبا من 

الهجمات القاتلة التي تدمر حياتهم.
وأكد الرئيس محمد بخاري، أن اجليش سحق بوكو حرام في غابة سامبيسا، أحد آخر معاقل احلركة 

املتطرفة في والية بورنو، بعد عام من إعالنه هزمية املسلحني.

الشرطة البريطانية حتبط مترداً لسجناء في برمنجهام
البريطانية السيطرة على األوضاع في سجن مبدينة برمنغهام بعدما شهد  استعادت قوات األمن 
متردا قام به مئات من املعتقلني تقارير ومتابعات. وقد تدخلت فرق مختصة تابعة لقوات مكافحة 
الشغب إلنهاء هذا التمرد الذي استمر الثنتي عشرة ساعة. وأسفرت العملية عن إصابة ثالثة من 
املعتقلني، جروح أحدهم »بليغة«. وشارك في التمرد ستمائة من معتقلي السجن الذي تشرف على 
إدارته شركة خاصة وتفيد األنباء بأن التمرد بدأ بقطع سجناء للتيار الكهربائي، واستيالئهم على 
خراطيم السجن اخملصصة إلخماد احلرائق، كما شوهد سجناء يرتدون مالبس حراس السجن ويضعون 
قبعاتهم. وبدأ التمرد حني انقض أحد السجناء على حارس بالسجن وهدده بحقنة مستعملة، ثم 

انتزع سجني آخر املفاتيح منه
وقال سجناء إن التمرد اندلع بعدما منعتهم اإلدارة من مشاهدة التلفزيون وزيارة قاعة الرياضات، غير 

أن معتقلني آخرين عزوا ذلك إلى االحتجاج على غياب املاء الساخن.

شرطة استراليا توجه اتهامات لسفاح ارتكب 
جرائمه منذ أكثر من ٢٠ عاماً

أكثر من 20 عاما فى  امرأتني قبل  اتهامات لرجل عمره 48 عاما بقتل  الشرطة االسترالية  وجهت 
مدينة بيرث فى خطوة تنهى أطول حتقيق فى جرائم قتل بالبالد

واتهم برادلى إدواردز بقتل جني رمير )23 عاما( التى عثر على جثتها فى أغسطس ١996 واحملامية سيارا 
جلينون )2٧ عاما(.  واختفت االثنتان بفاصل ستة أشهر من نفس الضاحية الراقية فى بيرث عاصمة 
الوالية  ولم توجه إلدواردز اتهامات فيما يتعلق باختفاء شابة ثالثة هى سارة سبيرز )١8 عاما( التى 
اختفت أيضا فى ضاحية كليرمونت فى بيرث فى يناير ١996. وتشتبه الشرطة فى أنها ضحية لذات 

اجملرم لكن لم يعثر على جثتها حتى اآلن
من  الشرطة  تتمكن  لم  القضايا  تلك  فى  بالتحقيق  مكلفة  مهام  قوة  تشكيل  من  الرغم  وعلى 
حتقيق انفراجة فى القضية ألكثر من عقدين وعلى خالف القضايا التى لم حتسم وقد يتقرر وقف 
التحقيق فيها ظل التحقيق فى »جرائم كليرمونت« مستمرا نظرا لالهتمام اجلماهيرى والسياسى 

الكبير بها.

التلفزيون املصري يبث »اعترافات« صحفي اجلزيرة
بث التلفزيون املصري مقطعا مصورا ظهر فيه الصحفي املصري محمود حسني، وهو منتج أخبار 
القناة.  تخص  التي  والشرائط  املعدات  بعض  حول  اعترافات  إنه  قيل  فيما  القطرية،  اجلزيرة  بقناة 
وظهر حسني في املقطع املصور وهو يقول: »إنه احتفظ بهذه الشرائط دون أن تستخدم في منزل 
أحد أقاربه.« وقال حسني: »إنه رفض الفيلم هو وزمالؤه املصريون وإن إدارة اجلزيرة رفضت االستماع 
إليهم. وأضاف حسني قائال إن الفليم به »مقاطع متثيلية مصورة في لبنان وقطر بهدف إهانة اجليش 
املصري.« وكانت نيابة أمن الدولة العليا املصرية أمرت بحبس حسني ملدة ١٥ يوما احتياطيا على ذمة 
التحقيقات التي جتري معه مبعرفة النيابة بعد توجيه اتهامات له ببث مواد إعالمية »ملفقة وأخبار 
ومؤسساتها.«  املصرية  الدولة  على  التحريض  »تستهدف  القطرية  القناة  إدارة  من  بإيعاز  كاذبة« 
الفوضى  »إثارة  على  بالعمل  حسني  ومحمود  التلفزيونية  اجلزيرة  قناة  املصرية  السلطات  واتهمت 
والفتنة في البالد«. وأسندت النيابة قرارها إلى ما تقول إن التحقيقات األولية أثبتت ضلوع حسني في 
»نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول األوضاع الداخلية للبالد« على نحو يسيء إلى مؤسسات 
الدولة و«يزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر«. وكان األمن املصري قد احتجز حسني في 
مطار القاهرة لعدة ساعات عند قدومه على منت طائرة قادمة من الدوحة، ثم اطلق سراحه ليعود 
إلى اعتقاله اجلمعة. ووصفت قناة اجلزيرة في تقرير نشرته في موقعها االخباري اعتقال حسني بأنه 
»حلقة جديدة ضمن حلقات تضييق السلطات املصرية على صحفيي اجلزيرة والعاملني فيها«. ونقل 
التقرير عن مدير قناة اجلزيرة ياسر أبو هاللة قوله إن حسني« كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة 

عمل، ولكن يبدو أنه متت محاسبته بأثر رجعي حيث مت اعتقاله ومعاملته بشكل مهني«.

عودة الصيدلي اخملطوف بأسيوط »أمير سيدهم«
مت حترير الصيدلي مبركز ساحل سليم مبحافظة 
الثالثاء،  خطف  الذي  سيدهم«  »أمير  أسيوط 
مسلحني  قبل  من  ديسمبر  من  عشر  الثالث 
مجهولني . وقام اخلاطفني بإطالق سراحه فجر 
وإلقاءه  والعشرون من ديسمبر،  السابع  األثنني 
احلصول  دون   ، للجبل  اجملاورة  الطرق  احد  على 
اخلاطني  بها  طالب  والتي  املالية  الفدية  علي 
أسرة الصيدلي، وكل ما حصلوا عليه منه هو 
»الدبلة و ساعة اليد«. وقالت تقارير صحفية أن 
الشرطة جنحت فى تضيق اخلناق على اخلاطفني 
كما مت القبض على بعض املشتبه بهم. وكانت 
وقت  في  الدولة  طالبت  قد  الصيادلة  نقابة 
واسترجاع  جهدها  قصاري  بذل  علي  سابق 
الصيدلي امير موريس. كما مت متابعة االجراءات 
اخملطوف  الصيدلى  عودة  لسرعة  املتخذة 

واحلرص على حياته.

أحكام بالسجن على 9 
من سكان مدينة متمردة فى الصني

حكم على تسعة من سكان مدينة صغيرة متمردة فى جنوب الصني بالسجن ملدد تتراوح بني سنتني 
تنتخب  التى  النادرة  الشخصيات  من  يعد  الذى  البلدية  لرئيس  دعم  تظاهرة  بعد  سنوات  وعشر 
فى  جوجندوجن  اقليم  فى  هايفينج  فى  الشعبية  احملكمة  وقالت  البلد  هذا  فى  دميوقراطى  بشكل 
بيان إن احملكومني التسعة ادينوا باملشاركة فى جتمع غير قانونى واإلخالل بحركة النقل واخلدمات 
العامة ونشر اخبار كاذبة وأضاف هذا البيان أن »االحداث كانت خطيرة جدا إلى درجة ان املؤسسات 
الصناعية والتجارية توقفت عن العمل وسجلت خسائر كبيرة«.  وهؤالء احملكومون هم جزء من ١3 
شخصا اوقفوا من قبل وكان بتهمة االخالل بالنظام العام. وادى توقيفهم إلى تظاهرات افضت إلى 

مواجهات مع قوات النظام
للدموع،  مسيلة  وقنابل  املطاطى  الرصاص  النظام  قوات  استخدمت  باحلجارة،  رشقها  على  وردا 

حسب لقطات مت بثها على شبكات التواصل االجتماعى.

األعدام لقاتل الكاتب األردني »ناهض حتر«
الثالثاء،  يوم  االردني  العسكري  القضاء  أصدر 
باالعدام  حكماً  احلالي،  ديسمبر  من  العشرون 
بحق »رياض اسماعيل«، الذي قتل في سبتمبر 
قصر  أمام  حتر«،  »ناهض  الكاتب  املاضي 
يخضع  كان  حيث  عمان  العاصمة  في  العدل 
اعتبره  كاريكاتيري  رسم  حول  للمحاكمة 
عيارات   3 حتر  وتلقي  لالسالم.  البعض مسيئا 

نارية على سلم قصر العدل.
ومت اعتقال القاتل، وهو مهندس حواسيب يعمل 
حلساب وزارة التعليم االردنية يبلغ من العمر 49 

واالرهاب وحيازة  العمد  القتل  اليه تهم  اجلرمية ووجهت  رياض اسماعيل، في مشهد  ويدعى  عاما 
سالح غير مرخص. ومثل اسماعيل امام القضاء العسكري ليستمع الى القاضي وهو يتلو حكمه 

عليه باالعدام شنقا حتى املوت.
وقال القاضي زياد العدوان إن اسماعيل حكم عليه باالعدام »القترافه عمال ارهابيا مميتا، وممارسته 

التحريض والقترافه جرمية القتل العمد وحليازته سالحا ناريا غير مرخص.«
رسما  نشره  بعد  اغسطس   ١3 في  اعتقل  عاما،   ٥6 العمر  يبلغ من  يساري  وهو كاتب  وكان حتر، 
كاريكاتيريا في صفحته في فيسبوك يحمل عنوان »اله داعش« اعتبره بعضهم مسيئا لالسالم. 
االردن، وطالب متظاهرون  االحتجاجات في  اغتيال حتر موجة من  وأثار  اطلق سراحه بكفالة.  وقد 

باستقالة احلكومة

العثور على 6 اندونيسيني موتى بعد أن حبسهم 
لصوص فى دورة مياه

عثرت الشرطة في العاصمة اإلندونيسية على ستة أشخاص منهم طفل في التاسعة من عمره 
مختنقني في دورة مياه صغيرة حبسهم فيها لصوص مسلحون في اليوم السابق

واجلرائم الصغيرة شائعة في جاكرتا التي يقطنها عشرة ماليني نسمة لكن اجلرائم العنيفة مبا في 
ذلك السطو املسلح نادرة وقال ارجو يوونو املتحدث باسم الشرطة إن نحو أربعة لصوص اقتحموا 
املنزل الواقع في أحد األحياء الراقية. وأضاف يوونو إن اللصوص حبسوا ١١ شخصا هم أفراد األسرة 

واخلدم والسائقون في دورة مياه مساحتها مترين في متر ولم يعثر عليهم
وتابع متحدثا عن اللصوص نقال عن رواية شاهد »كانوا يحملون أسلحة نارية وسكاكني«

 وأضاف أن خمسة ناجني نقلوا إلى مستشفى في حالة خطيرة.
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شهداء الكنيسة البطرسية  
 ” هنيئا ملن يحيا ليراك ، و ملن ميوت شوقاً إليك “ ) ابن سيراخ (

َِسيَح رَبََّنا؟ “ )1 كورنثوس 1:9( ” أََما رَأَيمُْت يَُسوَع املمْ
بقلم : د. رءوف إدوارد

أَتُْرُكُكْم  ” الَ   : لنا  الرب يسوع  ز ما قاله  ن وأعَّ - من أحَّ

يََتاَمى. إِنِّي آتِي إِلَْيُكْم “ يوحنا ١8:١4 .  اليتيم هو من 

فيها  و  منها  ينبت  التي  األرض  هي  األم   . أم  له  ليس 

  .  !! األحياء  أرض  من  ُقِطَع  من  هو  فاليتيم   . حّي  كل 

ر لقطع و طرد أبويه من  والدة اإلنسان هي منوذج مَصغَّ

أرض األحياء إلي عالم الشقاء : ”َفَطرَدَ اإلِنَْساَن، وَأََقاَم 

 .)24:3 التكوين   ( ُمَتَقلٍِّب..“  َسْيٍف  وَلَِهيَب  ..الَْكُروبِيَم، 

فهناك كان سيف القطع ُمشَهرا في يد املالك . مولود 

املرأة يبدأ طريق املوت عند َقطع احلبل الُسري فَيحِسب 

. قيل للعذراء أم يسوع إبن اإلنسان  له املوت ساعاته 

عند والدته منها : ”وَأَنِْت أَيًْضا يَُجوزُ ِفي نَْفِسِك َسْيٌف “ 

)لوقا 3٥:2( . فاملسيح يسوع الذي بال خطية مات ألنه 

ِشْبِه  ِفي  ابَْنُه  أَرَْسَل  إِذْ  َفاهلُل   ” اإلنسان  حمل طبيعة 

اجْلََسِد  ِفي  اخْلَِطيََّة  دَاَن  اخْلَِطيَِّة،  وأَلَْجِل  اخْلَِطيَِّة،  َجَسِد 

إبن  املسيح  يسوع  عن  النبوات  تقول   .  )3:8 .)رومية   “

اإلنسان ساعة موته علي الصليب أنه ُقِطَع من أرض 

ِجيلِِه  وَِفي  أُِخَذ.  يُْنونَِة  الدَّ وَِمَن  ْغَطِة  الضُّ ”ِمَن  األحياء 

َُّه ُقِطَع ِمْن أَرِْض األَْحَياِء، أَنَُّه ُضرَِب ِمْن  َمْن َكاَن يَُظنُّ أَن

أَْجِل ذَنِْب َشْعِبي؟ “ )اشعياء 8:٥3 ( . هذه األرض  ليست 

التي طرد منها  فقط أرض اإلنسان بل باألحري األرض 

األرض  علي  إرساليته  في  املسيح  عني  كانت   . أبويه 

 ” بعد“.  تأتي  لم  ساعتي   ” الساعة  تلك  علي  مثبتة 

من أجل هذه الساعة أتيت “. إنها ساعة يَحُصد فيها 

املسيح  جازها   ، اإلنسان  سقوط  غنائم  الشيطان 

يسوع ألنه كان يحمل طبيعة آدم ، لذلك مات . و ألنه 

لم يصنع شرا كإنسان بل مات بسبب شر صنعه آخر 

الواحدة  أو طبيعته  اهلل  ) الهوت  اهلل  أقامه  لذلك    ،

د  تعبيرات   التي لآلب واإلبن والروح القدس ( لذلك تتعدَّ

الكتاب عن قيامة إبن اإلنسان - يسوع املسيح : اهلل 

أقامه ، املسيح يقيم نفسه ، قيامته بالروح  القدس . 

عندما صنعنا الشر و ُطرِدنا من فردوس النعيم ، وصرنا 

يتامي في أرض تُنبت شوكا و حسكا، قال اهلل لنا لن 

أترككم يتامي ، بل نسل املرأة - يسوع املسيح إبن اهلل 

- سيسحق رأس احلية / الشيطان .  و عندما متَّم وعده  

د أيضا أال يتركنا يتامي  د في أرض شقائنا ، تعهَّ و جتسَّ

جناحيه  حتت  نكون  كصغاره  بل   . مجيئه  إنتظار  في 

َكَما  أَوْالَدَِك  ”أَْجَمَع  و مشتهيات  نأكل من فمه حالوة 

  .)34:١ )لوقا  َجَناَحْيَها“  حَتَْت  ِفرَاَخَها  َجاَجُة  الدَّ جَتَْمُع 

فاملسيح جعل أرضنا سماًءَ و غربتنا وطنا عنده : ” ألَْن 

َها َملَُكوُت اهلِل دَاِخلَُكْم “ )لوقا 2١:١٧( .  فإن كان فينا 

ا  أُمًّ أَوْ  أَبًا  أَوْ  أََخَواٍت  أَوْ  إِْخَوًة  أَوْ  بُُيوتًا   ” من هو يتيم  بال 

أَوِ اْمرَأًَة أَوْ أَوْالَدًا أَوْ ُحُقوالً “ )متى 29:١9. ( ، أو كان فينا 

من له هذا كله ، و لكنه الزال بال مأوي في هذا العالم 

من  به  يحتمي  حنني  قلب  بينهم  ليس  ألن  القاسي 

تقلبات اإلنسان و الزمان و الشيطان ، فاملسيح صرَّح 

أنه يتبني اليتامي . و من لم يكن من هؤالء اليتامي ، 

فليعلم أن ” ُكلُّ َمْن تَرََك بُُيوتًا أَوْ إِْخَوًة أَوْ أََخَواٍت أَوْ أَبًا 

ِمْن أَْجِل اْسِمي، يَأُْخُذ  أَوْ ُحُقوالً  أَوْالَدًا  أَوْ  اْمرَأًَة  أَوِ  ا  أُمًّ أَوْ 

ِمَئَة ِضْعٍف وَيَرُِث احْلََياَة األَبَِديََّة.“ )متى 29:١9 ( .  و سواء 

هؤالء أم أولئك فاملسيح يحقق  وعده  و يأتي و نراه . 

و الشهود علي ذلك كثيرون و منهم القديس بولس ” 

ََّنا؟ “ )١ كورنثوس ١:9( لذلك  أََما رَأَيُْت يَُسوَع امْلَِسيَح رَب

نؤمن أن شهداء الكنيسة البطرسية قد أمتد املسيح 

 ” السماء  في  تنتهي   ال  إفخارستيا  إلي  بقداسهم 

وَأَُقوُل لَُكْم: إِنِّي ِمَن اآلَن الَ أَْشرَُب ِمْن نَِتاِج الَْكرَْمِة هَذا 

إِلَى ذلَِك الَْيْوِم ِحيَنَما أَْشرَبُُه َمَعُكْم َجِديًدا ِفي َملَُكوِت 

أَبِي«.“ ) متى 29:26( .

و السبح هلل .

خواطر مسافر 
إلي النور  

)38 (

ملاذا يجب أن يأتي اهلل بنفسه؟ ما األسباب التي دفعته 
الفتقادنا؟ البد و أن هذه األسباب قد كانت في منتهي 
صورة  آخذاً  نفسه  يُخلي  أن  اهلل  تدعو  حتي  األهمية 
املاضي  العام   التوقيت من  عبد. عرضنا في مثل هذا 
العظماء  األوائل  الكنيسة  قديسي   بعض  قاله  ما 
إلينا,  يأتي  أن  اهلل  دفعت  التي  الضرورية  األسباب  عن 
.....قبل  آباء الكنيسة األوائل  أذكر كم ببعض ما قاله 
أن نعرض ما قاله اهلل بنفسه و هو يتحدث من خالل 
يسوع املسيح كي يخبرنا ملاذا كان من الضروري أن يأتي 

إلينا.
+ يقول القديس غريغوريوس النيصي:
» هل تتسائل ملاذا ولد اهلل بني البشر؟

طبيعتنا  كانت  الناس:  بني  اهلل  وجود  سبب  هو  هذا 
مريضة و في حاجة إلي طبيب. اإلنسان سقط و احتاج 
الصالح  عمل  عن  توقف  الذي  يقيمه.اإلنسان  من  إلي 
احتاج إلي من يعيده إليه. اإلنسان الذي أغلق عليه في 
يبحث  كان  السجني  احلياة.  حضور  إلي  احتاج  الظالم 
عمن يفديه,   و املأسور عمن ينقذه, و املستعبد غمن 

يحرره.
+ كتب القديس أثناسيوس:

ملاذا صار اهلل إنسانا؟
» ماذا كان ميكن أن يكون رد فعل اهلل إزاء فقدان اجلنس 

البشري لصفاته اإلنسانية؟....
ماذا كان ميكن أن يقوم به اهلل إال أن يجدد صورته في 
اجلنس البشري حتي يتسني لإلنسان من خالل ذلك أن 
يعرفه من جديد. و كيف كان من املمكن أن يكون هذا 
إال مبجئ الصورة نفسها, مخلصنا يسوع املسيح؟......

لقد جاء كلمه اهلل في أقنومه اخلاص, ألنه كان ميثله 
خلق  يعيد  أن  استطاع  الذي  اآلب,  صورة  شخصيا, 

اإلنسان املصنوع علي شبه الصورة«
يتحدث من خالل  و هو  إلي اهلل نفسه  اآلن  + نستمع 
يسوع املسيح كي يخبرنا ملاذا كان من الضروري أن يأتي 
إلينا. إن اهلل يقوم بذلك بكل فعالية من خالل بعض 
اآليات التي قالها.و التي يسرد فيها األسباب العظمي 

الكثةره جمليئه إلينا.
+ جئت لكي......

أفضل«. لهم  ليكون  و  حياة  لهم  لتكون  أتيت   «
أن  ليست  الكبري  اإلنسان  مشكلة  إن  )يو١0:١0( 
إلي  احلياة  يضيف  أن  بل  حياته,  إلي  السنوات  يضيف 
سنوات عمره. و هذا ما جاء املسيح من أجله متاما. ربي 
يسوع املسيح بدونك ال توجد حياة في. فأنت هو ملء 

احلياة حلياتي.
اإلنسان  ابن  +«ألن    
يطلب  لكي  جاء  قد 
هلك«  قد  ما  ويخلص 
اهلل  ان  )لو١9:١0(. 
أقصي  و  أعظم  يبذل 
سائر  في  اهتماماته 
ال  حتي  الكون  أنحاء 
أوالده.  من  أي  يهلك 
جدا  ثمني  اإلنسان  إن 

الوحيد كي  ابنه  أرسل  قد  اهلل  أن  اهلل حتي  نظر  في 
يخلصه » ألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يطلب و يخلص 

ما قد هلك«)لو١9:١0(.
+«لم آت ألدعو أبرارا بل خطاة إلي التوبة«)مت١3:9(.    

أنهم  لدرجه  جدا  مغرورون  هم  من  ألدعو  آت  لم 
هم  من  ألدعو  أتيت  بل  الذاتي,  بصالحهم  مقتنعون 
واعون متاما بخطيتهم و حاجاتهم املاسة إلي مخلص.

إن الذين يستطيعون أن يقبلوا دعوتي هم فقط الذين 
يعرفون كم يحتاجونني

السماء, ليس ألعمل مشيئتي,  نزلت من  » ألني قد   +
الوحيدة  الذبيحة  أرسلني«.)يو38:6(.  الذي  بل مشيئة 
املقبولة في نظر اهلل هي ذبيحة الطاعة. فالطاعة هي 
الذبيحة التي متهد السبيل أمام اهلل, و لذلك فإن الرب 
اهلل  مشيئة  عمل  ألنه  الكاملة  الذبيحة  هو  يسوع 
بصورة كاملة. لقد فعل الرب يسوع من أجل البشر ما 
لم يكن أي إنسان قادرا أبدا أن يفعله, و قدم هلل تلك 
الذبيحة التي لم يكن أي إنسان قادراً أبدا أن يقدمها, 
التامة  الذبيحة  ثم  من  و  الكاملة,  التامة  الطاعة 
الكامل, و مد ذراعيه علي الصليب مقدما نفسه في 

طاعة ملشيئة اهلل, ذبيحة كاملة عن العالم كله.
نؤمن  ال  العظيمة.....فنحن  اآليات  من  طويلة  +قائمة 
نؤمن  لكننا  إله محير خفي غير ملموس,  غائب,  بإله 

بإله , تدخل في مجري التاريخ:
إله لم يأت ليفتقد األبرار, بل اخلطاة.

إله جاء كي يطلب و يخلص ما قد هلك. 
إله جاء كي مينحنا احلياة األفضل. 

في  ميكث  ال  به  يؤمن  من  كل  أن  جتي  نورا,  جاء  إله 
الظلمه,

إله لم يأت كي يدين العالم, بل كي يخلص العالم.
) من كتاب ملاذا جاء املسيح ( لألب أنتوني م. كونيارس.

و لربنا اجملد الدائم آمني.

اهلل يتكلم بنفسه

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

الشهيد السفير أندريه كارلوف - سفير روسيا في تركيا
األب نيكوالي باالشوف

ابتدأت معرفتي بالسفير أندريه جينادييفيتش كارلوف في عام 2002 باتصال هاتفي منه. كان أندريه كارلوف حينذاك سفير 

روسيا في كوريا الشمالية واتصل بي حينها على الهاتف النقال من داخل القطار الذي كان يقل الزعيم الكوري كيم تشني 

إر من كوريا الشمالية الى العاصمة موسكو وكان السفير كارلوف مرافقا للزعيم الكوري في هذه الرحلة التي تستغرق 

بزيارة كنيسة  الكوري فجأة  الزعيم  القطار في مدينة خاباروفسك في شرق روسيا طلب  بالقطار. وعند توقف  أيام  عدة 

أرثوذكسية في املدينة وبعد الزيارة راودت الزعيم الكوري فكرة بناء كنيسة أرثوذكسية في العاصمة الكورية بيونغ يانغ.

في  الكنيسة  بزيارة  الكوري  الزعيم  فجرها  التي  باملفاجأة  يخبرني  كارلوف  السفير  كان  معي  الهاتفي  اتصاله  في   

خاباروفسك واحلديث الذي تلى هذه الزيارة في القطار الذي تابع رحلته غربا نحو موسكو. جمع الزعيم الكوري مساعديه 

وقال لهم: »انظروا الى صور الطبيعة الروسية، حيث هناك الكثير من الكنائس في طريقنا وهذا يدل على اهمية الكنيسة 

هي  ما  اوالً،  تفهموا  ان  عليكم  فيجب  وتفهموها  روسيا  تعرفوا  ان  أردمت  اذا  ولثقافتها.  ولتاريخها  لروسيا  االرثوذكسية 

الكنيسة االرثوذكسية؟«.

 ثم توجه الزعيم الكوري نحو السفير قائالً: »ملاذا لم تقترح علي من قبل ببناء كنيسة أرثوذكسية في بيونغ يانغ؟« أجابه 

السفير: »كان من املمكن أن يُعتبر ذلك تدخالً في الشؤون الداخلية للدولة الكورية«. فاعترض الزعيم كيم تشني إر قائالً: 

»أيها السفير، لم أكن ألعتبر ذلك تدخالً وإمنا نصيحة جيدة«.

السفير  العالم. ساهم  في  إحلاداً  الدول  اكثر  من  لدولة  عاصمة  في  القدوس  الثالوث  كنيسة  بناء  ابتدأت قصة  وهكذا   

الكنيسة  الكنيسة. في عام 2006 مت تدشني هذه  بناء هذه  والرسمية في  الشخصية  كارلوف مساهمة فعالة بصفته 

على يد املطران كيريل رئيس قسم العالقات اخلارجية في الكنيسة االرثوذكسية الروسية )البطريرك احلالي(.  ومتت شرطنة 

كاهنني كوريني للخدمة في هذه الكنيسة وتكلل السفير اندريه كارلوف وعقيلته مارينا في هذه الكنيسة وناال سر الزواج 

الكنسي.

 الكنيسة ال زالت قائمة وتُقام فيها اخلدم وترعى الرعية االرثوذكسية في بيونغ يانغ وكان للسفير األرثوذكسي كارلوف دوراً 

فعاالً في ذلك وتابع اهتمامه باملشاركة الدائمة في الليتورجيا االلهية في هذه الكنيسة واهتمامه باحتياجاتها وايقوناتها 

وزينتها طوال فترة خدمته في كوريا الشمالية.

 وبعد تعيينه سفيرا لروسيا في تركيا تابع السفير كارلوف كما هو معهود عنه اهتمامه باحتياجات ابناء وطنه الروحية 

في تركيا ملفتا نظر ممثلي الكنيسة االرثوذكسية الروسية لذلك وايضا البطريرك املسكوني برثلماوس في ضرورة االهتمام 

بالرعاية الروحية لالرثوذكس الروس املقيمني في تركيا.

وفي مارس عام 20١44 التقى السفير كارلوف بقداسة البطريرك كيريل اثناء زيارته لتركيا حلضور اجتماع رؤساء الكنائس 

االرثوذكسية في الفنار في اسطنبول ونظم كارلوف آنذاك لقاء اجلالية الروسية في تركيا بقداسة البطريرك كيريل وكان 

لقاء مهما ودار احلديث فيه عن احملافظة على التراث الروسي بجوابنه التاريخية والثقافية والروحية في تركيا.  انها خلسارة 

كبيرة ان نفقد هذا الدبلوماسي املتميز واالنسان الطيب املعطاء والصديق اخمللص واالرثوذكسي املؤمن الذي لم ينسى يوما 

كسفير لروسيا واجبه باالهتمام باالحتياجات الروحية البناء وطنه في بالد العالم اخملتلفة.
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إبراهيم  فاحتة  قرأوا  إياهم  اجلماعة  أن  يبدو 
عيسى، كفاية عليه كده، حتى لو كان صديقاً 
البرملان  أعضاء  حديث  املهم،  للكوماندة 
يؤكد  البرملان  رئيس  وتعقيب  ذلك،  على  يدل 
اخلطوط  جتاوز  زودها،  عيسى  إبراهيم  ذلك، 
اجلناية  تعبير  استعمل  البرملان  رئيس  احلمراء، 
لبعض  عيسى  إبراهيم  لتناول  توصيفه  فى 
األحداث، فى النهاية طلب من وزيرة االستثمار 
التى  التليفزيونية  القناة  عن  تقرير  إعداد 
يعمل بها عيسى، أصبح الهدف أوسع، القناة 
بها،  العاملني  مئات  إلى  النظر  دون  بالكامل، 
هم فى احلقيقة مئات األُسر، ليس ذلك مهماً، 
صاحب  ويُعاقب  الصوت،  هذا  يخرس  أن  املهم 
حرة  مصر  وعاشت  الدميقراطية  وحتيا  القناة، 

مستقلة.
بصراحة، هى املرة األولى التى أرى فيها مناقشة 
أمر أحد املذيعني، أو أحد البرامج، أو حتى أحد 
أن  يجب  الذى  البرملان  خالل  من  التليفزيونات، 
أداء  على  والرقابة  التشريع  فى  مهامه  تتركز 
الدميقراطية  حماية  جانب  إلى  الدولة،  أجهزة 
وحرية التعبير.. بعض البرامج تنطق ُكفراً، لم 
التنوير  مدعى  بعض  البرملان،  أمامها  يتوقف 
أعضاء  عنهم  يتحدث  لم  خبالً،  ينطقون 
لم  هبالً،  ينطقون  املسؤولني  بعض  البرملان، 
يناقشهم رئيس البرملان، إبراهيم عيسى ينتقد 
أداء النظام، لديه برنامج تليفزيونى وجريدة فى 
فى  الصداع،  يسبب  أنه  يبدو  نفسه،  الوقت 
األسواق،  من  األدوية  فيه  اختفت  الذى  الوقت 

األوضاع لم تعد تسمح بالعالج، إذن هو البتر.
عن  يتجاوز  أن  يجب  البرملان  أن  أتصور  كنت 
منتقديه  أن  ذلك  خاصة،  بصفة  منتقديه 
إيجابية  فيه  يرى  ال  الذى  الشارع،  عن  يُعبِّرون 

ذاته  حد  فى  البرملان  أن  عن  ناهيك  واحدة، 
اآلراء  واختالف  الرأى  عن  للتعبير  واحة  هو 
إلى غير  يكون،  أن  أو هكذا يجب  واالجتهادات، 
خارج  حتى  تشجيعها  يجب  أمور  من  ذلك 
البرملان، فما بالنا بوسائل اإلعالم، إال أننا حينما 
نلتمس  فقد  اجللسات،  إدارة  كيفية  نشاهد 
العذر، ذلك أن القهر كان سيد املوقف منذ اليوم 
األول، وهو ما شاهدناه على الهواء مباشرة قبل 
قهٌر  ذاته  الذى هو فى حد  املباشر،  البث  وقف 
لكل الشعب، ثم تطور األمر إلى التضييق على 

النواب فى التعامل مع وسائل اإلعالم.
اجمللس  جلسة  فى  حدث  ما  يكون  أن  أمتنى 
أما  رسالة،  مجرد  عيسى  إبراهيم  بخصوص 
عيسى  إبراهيم  اغتيال   هو  الهدف  يكون  أن 
أو  برنامجه،  بوقف  أو  رسالته،  أداء  عن  بوقفه 
بإضمار شىء ما  للقناة التليفزيونية، فأعتقد 
إلى  تعود  األجل،  بعيدة  رِّدة  أمام  بذلك  أننا 
من  والسبعينيات  والستينيات  اخلمسينيات 
التعسف  من  ملزيد  املاضى، هى مقدمة  القرن 
والكبت، إال أنها فى الوقت نفسه مجرد وهم 
تلك  أن  ذلك  العواقب،  محسوب  غير  كبير 
إلى غير  ولَّت  قد  األمم عموماً  تاريخ  احلقبة من 
األمية  تراجع  ظل  فى  تصلح  تعد  لم  رجعة، 
إلى حد  التعليم  وارتفاع نسبة  إلى حد كبير، 
أكبر، ما بالنا بوجود مواقع التواصل االجتماعى 
وغيرها، رغم تلك القيود التى يتم اإلعداد لها 

بهذا الشأن أيضاً؟!
ليس  السادة  أيها  عيسى  إلبراهيم  البديل 
الذى  املعروفة،  البلياتشو  مجموعة  قنوات 
يتصور بعض قصار النظر أننا سوف نشاهدها، 
اخلارج،  من  تبث  التى  القنوات  هو  البديل  إمنا 
والتى أصبحت بالفعل داخل كل بيت، لذا فإن 

حتصل  لم  أنها  يبدو  الرجل  على  املؤامرة  هذه 
أن  ذلك  يجب،  كما  الدراسة  من  حقها  على 
أمثال  الكثير من  يكون هناك  أن  يُحتم  الواقع 
إبراهيم عيسى، اإلخفاقات فى كل اجملاالت دون 
استثناء، الشارع يغلى، التفكير املنطقى هو أن 
يكون هناك من يعبر عن هذه احلالة، إن كتابًة، 
وإن شفاهًة، وإال فإن الُهّوة سوف تكون واسعة 
بني اإلعالم والواقع الذى نعيشه، سوف ينفّض 
مصادر  إلى  ويتجهون  فوراً  اإلعالم  عن  الناس 
الناس مع  رأينا أخيراً كيف يتعامل  أخرى، وقد 
االعتماد عليهم  الدولة  تريد  الذين  اإلعالميني، 

أو إجبار الشعب على مشاهدتهم.
رئيس  الدكتور على عبدالعال،  إلى  هى رسالة 
مباشرة  طرفكم  من  بكاميرا  ابعث  البرملان، 
ما  محددة:  أسئلة  الناس  تسأل  الشارع،  إلى 
رأيكم  ما  البرملان،  أداء  فى  دام فضلكم  رأيكم 
فى أداء احلكومة، ما رأيكم فى احلالة املعيشية، 

ترون  هل  احلاليني،  املسؤولني  فى  أمالً  ترون  هل 
مستقبالً أفضل فى ظل السياسات احلالية، ما 
هو تقييمكم لألوضاع اآلن، واألوضاع فيما قبل 
2٥ يناير 20١١؟، أعتقد فى النهاية يا دكتور أنك 
أن الضمير ميلى عليك توجيه  سوف تكتشف 
الدعوة إلى إبراهيم عيسى وَمن على شاكلته 
لتكرميهم فى البرملان، ذلك أنهم كانوا األصدق 

فى التعبير عن الشعب، واألكثر التصاقاً به.
على أى حال، العبد هلل ال يرى أمالً وال أفقاً وال 
من  وذلك  املمارسات،  تلك  ظل  فى  مستقبالً 
على  بها  نقوم  واستبيانات  استطالعات  خالل 
مدار الساعة، وقد جاءت هذه األزمة التى نحن 
إحالة  أن  ذلك  القناعة،  هذه  لتؤكد  بصددها 
إلى  به  التنكيل  أو  شخص  من  االنتقام  ملف 
غير  انتكاسة  هى  إمنا  البرملان  بحجم  سلطة 
ذلك  ليس  والقوانني،  القيم  لكل  مسبوقة 

فقط، بل عارٌ يلطخ املرحلة بأكملها.

اغتيال إبراهيم عيسي
عبد الناصر سالمة

رأيت مشهدين ألم و أب يُودعان أطفالهما..
وهو   … القلوب  يُدمي  مشهد   .. األول 
مشهد والدة و والد ماجي مؤمن - شهيدة 
أعينهما كلمات خرساء  و في   - البطرسية 
في  اخلالق  مبشيئة  راضية  عزيزة  دمعة  و 

استرداد هذه النفس املُزينة املستعدة….
و بداخلهما صراع جبار من املشاعر اخملتلطة، 
هذه  لفراق  شديدة  غصة  و  حزن  مابني 
 .. القاسية  الرقيقة بهذه الطريقة  اليمامة 
بسالم  وصلت  أخيراً  أنها  أطمئنان  و  فرح  و 
من  يجاهدان  ماعاشا  هو  و  راحتها  ملوضع 

أجله - هذا إميان!!

املشهد الثاني … يُرج الوجدان … لوالدة ووالد 
بتوديع  قاما  اللذين   … السوريتني  الطفلتني 
ابنتيهما و حتفيزهما علي اإلقدام علي تفجير 
“الكفار” و املوت من أجل حتقيق ذلك .. و علي 
ُمنساقة  و  ُمنخدعة  ابتسامة  وجهيهما 
بأفكار و تعاليم شيطانية .. و اطمئنان كاذب 

ان مثواهما اجلنة – و هذا إميان آخر!!!
؟؟؟  للحياة  وداع  أيهما  و  للموت  وداع  أيهما 

أيهما إمياٌن حقيقي و أيهما زائف؟؟؟!!!!
و  املوقفني….  هذين  إدراك  عن  عقلي  عجز 
تعجز اآلن كلماتي عن التعبير عن االنبهار ملا 
“امتلكه” األهل في املشهد األول من قوة في 
مواجهة شبح الفراق و هم بال خيار سواء أن 
ينظروا بأعني قلوبهم لنهاية الرحلة و احلياة 

األبدية
“فقده”  ملا  الصدمة  و  بالذهول  الشعور  و 

األهل في املشهد الثاني من مشاعر األمومة 
لهذا  بابنتيهما  يزجوا  حتي  االنسانية  و 

املصير األسود !!!!
كفانا قول … أين انسانيتكم – حتي الوحوش 
الضارية ترق علي صغارها؟؟؟ فقد صرمت حالة 
دب  عتيق  فرس  علي  رهان  و  منها  ميؤس 

العطن في كل أجزائه!!
القول اآلن لألذن الصاغية و األعني الناظرة …. 
هل ترضي أن تدني إنسانيتك لهذا املستوي 
…؟؟؟؟؟  الوحوش  و  احليوانات  ترضاه  ال  الذي 
هل حقاً تستطيع مواجهة نفسك في مرآه 
و تصنيف  ترتضي لنفسك ُمسمي  و  احلياة 

“إنسان” كهؤالء ال……… ناس ؟؟؟؟؟

وداع املوت ووداع احلياة ..... إيهما إيهما؟؟؟؟

ميرال نصراهلل
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محاولة أخيرة من ريال مدريد خلطف ميسي من برشلونة

هنتر،  جراهام  اإلسباني  القدم،  كرة  خبير  فجر 
نادي  أن  ادعى  بعدما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
تتمثل  جريئة  مبحاولة  القيام  بصدد  مدريد  ريال 
في التعاقد مع النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
جراهام  وأشار  برشلونة.  التقليدي  الغرمي  مهاجم 
إلى ان إدارة النادي امللكي حاولت التعاقد مع ميسي 
عندما كان يبلغ من العمر ١3 عاما فقط، وها هو 
البرغوث  خلطف  أخيرة  مبحاولة  القيام  ينوي  اآلن 
من صفوف الغرمي التقليدي للنادي امللكي. وذكر أن 
ريكورد«  »ديلي  له في صحيفة  في مقال  جراهام 
البريطانية أن رئيس النادي امللكي فلورنتينو بيريز 
يترقب بحماس وشوق تعثر املفاوضات بني برشلونة 
وميسي، من أجل اإلقدام على هذه اخلطوة اجلريئة. 

لديه  بيريز  فلورنتينو   « مقاله:  في  جراهام  وقال 
ليونيل  مع  للتعاقد  األخيرة  الطلقة  محاولة 
ميسي«.  وأضاف »شخصيا أتوقع أن يقوم ميسي 
بتمديد عقده مع برشلونة 4 سنوات قبل أن ينتقل 
لفريقه األم نيويلز أولد بويز في األرجنتني«. وأشار 
بيريز سوف تكون  أن محاولة  إلى  اخلبير اإلسباني 
مبثابة الصدمة على اجلميع، خصوصا وان العالقة 
ظل  في  جيدة  ليست  وبرشلونة  مدريد  ريال  بني 
العالم.  في  األقوى  الفريقني  بني  احملتدم  التنافس 
أن الشكوك بدأت مجددا حتوم حول  بالذكر  جدير 
مستقبل ميسي مع برشلونة، حيث أشارت بعض 
التقارير إلى أن الطرفني لم يتوصال بعد إلى اتفاق 

بشأن متديد العقد.

األهلي يتوج بطالً لدوري املرتبط في 
كرة السلة

األهلي  النادي  فريق  توج 
بطلة  السلة  لكرة 
هذا  املرتبط  دور  ملسابقة 
املوسم على حساب فريق 
السكندري  سبورتينج 
جمعت  التي  املباراة  في 
السادس  يوم  بينهم 
ديسمبر.  من  والعشرين 
حتقيق  في  األهلي  وجنح 
الفاصلة  املباراة  في   43/٥٧ بنتيجة  سبورتنيج  على  الفوز 

التي جمعت بينهما .  وكان سبورتينج قد جنح في خطف انتصارا مثيرا على األهلي بنتيجة ٧١/٧4 
قب أن يحتكم الفريقان ملباراة فاصلة فاز فيها األهلي.  وفي الفترة األولي من الشوط األول إستطاع 
الثانية  الفترة  ثم   ،8/١2 بنتيجة  لصاحله  وانهاها  املباراة  مجريات  على  يسيطر  أن  األهلي  النادي 
والشوط األول بنتيجة ١٥/2١.  وواصل األهلي سيطرته على املباراة ومتكن العبيه من انهاء الفترة 
الثالثة بنتيجة 26/40، وانتهت الفترة الرابعة واملباراة بنتيجة 43/٥٧.  اجلدير بالذكر أن نتائج الفريق 
األول لكرة السلة يضاف اليها نتائج فريق املرتبط اصحاب الـ١6 عام ويتم جتميع النقاط لتحديد 

بطل الدوري لهذا العام.

يحررها سمير اسكندر 

ميالن يحرز لقب الكأس السوبر اإليطالية 
على حساب يوفنتوس

أحرز ميالن لقب الكأس السوبر االيطالية في كرة القدم بفوزه على يوفنتوس 4-3 بركالت الترجيح 
)الوقتان االصلي واالضافي ١-١( اجلمعة، الثالث والعشرين من ديسمبر احلالي في الدوحة، معادال 
العام 20١١  املسابقة منذ  االول مليالن في  واللقب هو  باللقب سبع مرات.  بالفوز  القياسي  رقمه 
عندما هزم جاره انتر ميالن )2-١(، والسابع له، فعادل بذلك الرقم القياسي الذي حققه يوفنتوس 
شنغهاي  مدينة  في  اقيمت  التي  املباراة  في  2-صفر  التسيو  على  تغلب  عندما  املاضي  العام 
الصينية. وثأر ميالن خلسارته نهائي مسابقة الكأس املوسم املاضي امام يوفنتوس، وخلسارته امام 
نيوجيرزي  في   2003 عام  االولى  بعد  بينهما  مباراة  ثاني  في  السوبر  الكأس  في  التقليدي  غرميه 
عندما حسمها بركالت الترجيح ايضا )١-١ في الوقتني االصلي واالضافي(. وكان يوفنتوس البادىء 
بالتسجيل في النهائي عبر املدافع جورجو كييليني )١8(، وادرك جاكومو بونافونتورا التعادل )38(. 
وتألق حارسا مرمي الفريقني، مخضرم يوفنتوس جانلويجي بوفون )38( وخليفته املنتظر جانلويجي 
دوناروما )١٧ عاما( طيلة دقائق املباراة، فتصدى كل منهما للعديد من الفرص. كما برز احلارسان في 
ركالت الترجيح، اذ تصدى بوفون للركلة االولى جلانلوكا البادوال، ودوناروما للركلة االخيرة احلاسمة 
لالرجنتيني باولو ديباال بعدما اصاب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش العارضة في الركلة الثانية لفريقه. 
وسجل ليوفنتوس االيطالي كالوديو ماركيزيو واالرجنتيني غونزالو هيغواين واالملاني سامي خضيرة، 
الى  اضافة  واالرجنتيني خوسيه سوسا،  يوراي كوشكا  والسلوفاكي  بونافونتورا  ومليالن جاكومو 
الكرواتي ماريو بازاليتش الذي منح فريقه اللقب. وهذه هي املرة الثانية يفشل يوفنتوس في الفوز 
بالكأس السوبر في الدوحة بعدما خسر امام نابولي عام 20١4 بركالت الترجيح )الوقتان االصلي 

واالضافي 2-2(.

رد إحتاد الكرة علي إعتراض الزمالك علي حكم لقاء القمة

رد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة 
الذي  االعتراض  املصري على  الكرة  احتاد 
تقدم به مرتضى منصور رئيس مجلس 
حتكيم  طاقم  بشأن  الزمالك  نادي  إدارة 

مباراة القمة املقبلة أمام األهلي.
عن  أعلن  قد  املصري  الكرة  احتاد  وكان 
تعيني اجملري فيكتور كاساي إلدارة مباراة 
القمة املقبلة، وهو ما قابله اعترضاً من 

جانب مسؤولي نادي الزمالك.
عبر  تصريحات  في  الغني  عبد  وأشار 
قناة إكسترا نيوز إلى أن احتاد الكرة لم 

يعقد اجتماعاً من أجل مناقشة األمر، مشدداً على أحقية اجلبالية في اختيار طاقم التحكيم طاملا 
أنه من الفئة األولى في أوروبا.

وقال عضو احتاد الكرة: » لم جنتمع بشكل خاص من أجل مناقشة اعتراض الزمالك، توقيت املباراة 
متزامن مع احتفاالت رأس السنة وبالتالي فاخليارات كانت صعبة للغاية ».

وأكمل: » أظن أن كاساي من حكام الفئة األولى في أوروبا وأبدى موافقة على القدوم للقاهرة وإدارة 
املباراة، وأعتقد أنه ال يتذكر املباراة التي أدارها لألهلي والزمالك من قبل ».

وأضاف: » إحضار حكام أجانب ملباراة القمة كان بقرار من مجلس الوزراء، وبالتالي - وعلي األرجح - 
فأن إحتاد الكرة هو من سيتكفل مبصاريف طاقم احلكام ».

- في إطار  نيوز« ماثلة للطبع  و »جود   - بتروسبورت  الزمالك مع األهلي على ملعب  نادي  والتقي 
مباريات اجلولة ١٧ واألخيرة بالدور األول من الدوري املصري املمتاز.

شهدت سنة 20١6 رحيل وجوه بارزة كاملالكم محمد 
علي وجنم كرة القدم الهولندي يوهان كرويف، واعتزال 
وبطل  فيلبس،  مايكل  االميركي  كالسباح  آخرين 
فاملالكم  روزبرغ.  نيكو  االملاني  واحد  للفورموال  العالم 
بطولة  لقب  حمل  والذي  يونيو،   3 في   - علي  محمد 
الرئيس  عنه  وقال  مرات،  ثالث  الثقيل  للوزن  العالم 
االميركي باراك اوباما انه »قاتل من اجل احلق« دفاعا عن 
مسيرته  وامتدت  افريقي.  اصل  من  االميركيني  حقوق 
بني عامي ١960 و١98١، وتخللها ٥6 فوزا مقابل خمس 
جورج  مع  السيما  تاريخية  مبارزات  وتضمنت  هزائم، 
املنتخب  قائد   - البرتو  كارلوس  هو  والثاني  فورمان.  
توفي  والذي  القدم ١9٧0،  لكرة  العالم  البرازيلي بطل 
في 26 سبتمبر عن عمر ناهز ٧2 عاما. وملع جنمه خالل 
العصر الذهبي للكرة البرازيلية، الى جانب اسماء مثل 
منتخب  وضمن  وريفيلينو،  وجيرزينيو  وتوستاو  بيليه 
في   ١-4 قاسية  بنتيجة  ايطاليا  على  النهائي  في  فاز 
الى  ولعب  »كابيتو«،  باسم  عرف  سيتي.  مكسيكو 
 )١9٧4  -١966( البرازيلي  سانتوس  في  بيليه  جانب 
خاض   .)١980-١9٧٧( االميركي  كوزموس  ونيويورك 
أكثر من ٥0 مباراة دولية وابعدته االصابة عن مونديال 
١9٧4. سماه االحتاد الدولي لكرة القدم عام 2004 ضمن 
»افضل ١00 العب على قيد احلياة«. بعد وفاته، قال عنه 
العالم  كأس  احرز  الذي  رونالدينيو  البرازيلي  الالعب 

2002 مع منتخب بالده، انه »القائد االبدي«. 
والثالث هو يوهان كرويف وهو أحد ابرز املواهب الفذة 
القدم، وتوفي في 24 مارس عن 68 عاما بعد  في كرة 
معاناة مع سرطان الرئة. جسد املدخن الذي حاز الكرة 
ثالث  االوروبية  البطوالت  في  العب  الفضل  الذهبية 
اياكس  ناديه  اعتمدها  التي  الشاملة  الكرة  مرات، 
امستردام مطلع السبعينات من القرن املاضي. انتقل 
العامني  بني  العبا  االسباني  برشلونة  إلى  »كرويف«، 
١9٧3 و١9٧8، وعاد اليه مدربا في التسعينات ليمنحه 
اول لقب في كأس االندية االوروبية البطلة عام ١992. 
وصنف كأحد ابرز الالعبني في القرن العشرين، واعتبره 
ميشال  الفرنسي  االوروبي  لالحتاد  السابق  الرئيس 
بالتيني »اعظم« من مر على اللعبة. خضع جلراحة في 
القلب عام ١99١، ونقل عنه قوله »كرة القدم منحتني 

كل شيء في احلياة، والتبغ اخذ كل شيء تقريبا«. 
الرابع هو جواو هافيالجن - الرئيس السابق لالحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، والذي توفي في ١6 اغسطس بعد 
مرور ثالثة اشهر على بلوغه سن املئة. سباح شارك في 
اوملبيادي برلني )١936( وهلسنكي )١9٥2(، اال انه عرف 

والذي   ،)١998-١9٧4( الفيفا  رئاسة  في  املديد  بعهده 
حتولها  مع  بالفساد،  الكروية  السلطة  تلوث  شهد 
الى عمالق مالي واعالني. شهد عهده كذلك رفع عدد 
الى  منتخبا   ١6 من  العالم  كأس  في  املشاركة  الدول 
32. تلطخت مسيرته الشخصية بالفساد في االعوام 
االخيرة، فاستقال من عضوية اللجنة االوملبية الدولية، 

املعتزلني :
، أشهرهم مايكل  من لقي مصير األعتزال عام 20١6 
فيلبس ، وهو أحد أفضل السباحني في تاريخ الرياضة 
في  االوملبية  مسيرته  بدأت  افضلهم.  يكن  لم  ان 
سيدني 2000 وهو في سن الـ ١٥، وانتهت في ريو 20١6، 
الدورتني،  بني  ذهبية.   23 بينها  ميدالية   28 وتخللتها 
حقق اداء مثاليا في بكني 2008 مع 8 ميداليات ذهبية 
من 8 سباقات شارك فيها، ما يعد اجنازاً غير مسبوق. 
اضاف اليها اربع ذهبيات في اوملبياد لندن 20١2، ليعلن 
ريو، ودع فيلبس )3١ عاما(  بعدها اعتزاال عاد عنه. في 
اسبوع  غضون  في  وفضية  ذهبيات  بخمس  االحواض 
واحد، مجددا اثبات توقه الدائم للتفوق. وصفه مدربه 
سترون  انكم  اعتقد  »ال  قائال  بالظاهرة،  باومان  بوب 

مايكل فيلبس آخر«. 
السلة  كرة  جنم  براينت  كوبي  هو  املعتزلني  وثاني 
االميركي )3٧ عاما( والذي ودع املالعب في ابريل املاضي، 
لوس  مع  عاما  عشرين  امتدت  حافلة  مسيرة  بعد 
السلة  كرة  دوري  لقب  الى  قاده  الذي  ليكرز  اجنلوس 
العب  أفضل  مرات.  خمس  للمحترفني  االميركي 
ثالث  وهو  مرتني،  مسجل  وافضل   )2008( الدوري  في 
اجلبار  عبد  كرمي  بعد  الدوري  تاريخ  في  مسجل  افضل 
وكارل مالون. صنف بني عظماء كرة السلة االميركية 
بالذهب  توج  جونسون.  وماجيك  جوردان  كمايكل 
ان  اال  و20١2(،   2008( بالده  منتخب  مع  مرتني  االوملبي 
مسيرته تأثرت في االعوام االخيرة باصابات ابعدته عن 
املالعب، وافقدته بعضا من ملساته السحرية ومستواه. 
والثالث هو »نيكو روزبرج« فبعد خمسة ايام من احرازه 
لقبه االول في بطولة العالم لسباقات الفورموال واحد، 
في  عاما،   3١ عمر  عن  اعتزاله  مرسيدس  سائق  اعلن 
عشرة  استمرت  ملسيرة  حدا  وضعت  مفاجئة  خطوة 
في  وتنافس  مسيرته،  في  سباقا   23 بـ  فاز  اعوام. 
العالم  بطل  مرسيدس  في  زميله  مع  االخير  املوسم 
عند  قال  هاميلتون.   لويس  البريطاني  مرات  ثالث 
بذلت فيه  للغاية الني  العام كان صعبا  اعتزاله »هذا 
كل شيء ممكن«. اعرب عن رغبته في متضية املزيد من 

الوقت مع عائلته.

أبرز الرياضيني الراحلني واملعتزلني عام ٢٠16
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رأسي

1 - مخترع الراديو o طرق
2 - للتعريف o نثر الماء
3 - ملكة مصرية قديمة

4 - تقويم سنوي )فارسية األصل(
5 - برقوق )مبعثرة( o اكتمل )معكوسة(

6 - متشابهان
7 - جبال في أميركا الجنوبية o فيه يرسم 

الرسامون
8 - زبالة o هاج وعصى

9 - خّيال كريم الخلق
10 - اضخم ما بناه إنسان

أفقي

1 - مادة طبيعية عطرة الرائحة o كتاب شرح الكلمات )جمع(
2 - عاصمة البرتغال

3 - موسيقى جزائرية مغاربية o خراب
4 - المادة في النبات تصنع الغذاء

5 - آلة موسيقية وترية تركية o حمام ينقل الرسائل قديما
6 - أداة نصب في اللغة

7 - يركب o ظل
8 - منتجع سياحي مصري o متحجرات ملونة في البحر

9 - فلوس o أنس وتسلية مع االهل واالصدقاء
10 - نبات جف o ممثل سوري 

10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   
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Daily Sudoku: Tue 27-Dec-2016
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 حل
 العدد

السابق

لوحة »الُقبله«     
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

كتب »بيرم التونسي« وحلَّن الشيخ »زكريا أحمد« 
وشدت ام كلثوم  منذ أكثر من سبعني عاًما في 
إن  »القبلة    : قائله  الُقبله   عن  فيلم »سالمة« 
يطوف  اخلد  ورد  على  اللي  ملهوف  من  كانت 
ياخدها بدال الواحدة ألوف وال يسمع للناس مالم 

وال يخشى للناس مالم«.
في  أجريت  دراسة  أظهرت   أخرى،  جهة  من  و 
أملانيا  عام ١980 واستمرت على مدى ١0 سنوات 
أّن الرجال الذين يقبلون زوجاتهم قبل مغادرتهم 
ماالً  يكسبون  أطول،  حياة  يعيشون  العمل  إلى 
بنسبة 20 إلى 30٪ أكثر من املعدل املعتاد وهم 
أقل عرضًة حلوادث السير. ويؤكد العلماء أّن األمر 
ال عالقة له بالقبلة بحّد ذاتها، بل بتأثيرها على 
الشخص، إذ يبدأ يومه بإيجابيه أكثر . وهذا بدوره  
يقودنا  إلى لوحه من أشهر اللوحات العامليه وهى 
لوحة  » الٌقبله« التى  رسمها جوستاف كليمت 
بني عامي ١90٧ - ١908 ، قد أثارت في البداية هذه 
اللوحه  جدالً واسعاً بني النقاد وكانت دائماً مثار 
فهي  ودارسيه،  التشكيلي  الفن  أوساط  حديث 
تركت تأثيراً كبيراً على احلياة الثقافية في عصره، 
كما حصدت له شعبية وفيرة في أوساط مجتمع 
ڤيينا  آنذاك فقد ٌعرف  بلوحاته التي أثارت حفيظة 
اجملتمع النمساوي في القرن التاسع عشر وأوائل 
ألن  عصره  على  باملتمرد  وصف  العشرين.  القرن 
وإبراز جسد  األنوثة  تدور حول  موضوعاته  كانت 
استفزازية  أعماله  يعتبر  البعض  جعل  مما  املرأة، 
فقد   ، العاري  املرأة  جسد  على  تركيزه  لكثرة    ،
املمزوج  العشق  درجات  أقصى  يرسم  كان  كان 
احللم.  في  الغارقة  األنوثة  ويرسم  بالسعادة 
التطبيقي  الفن  روح  بني  الدمج  في  مبدعاً  كان 
التى  الُقبله   لوحه  ان  اال   ، التشكيليه  واحلداثة 
التي  الفائقة  واملهارة  العميقة  برمزيتها  متيزت 
الفني  كليمت  أسلوب  من  جعلت  بها  نفذت 

يصل إلى قمته ويأخذ أبعاده النهائية، فمن خالل 
لوحته أزاح الستار عن جتربة فنية فريدة من نوعها 
الرسام  وعن أسلوب تشكيلي جديد. لقد وظف 
الواضحة  وشهوانيته  املترف  إحساسه  فيها 
، استخدم كليمت في هذه  األنثوي   جتاه اجلسد 
الداكنة  األلوان  األخرى  أعماله  في  كما  اللوحة 
وتعتبر  الذهبية.  الزخرفية  واملساحات  واخلطوط 
لوحة »القبلة«من أشهر األعمال الفنية العاملية 
يصنفها  بل  العشرين،  القرن  في  اجُنزت  التي 
أغلب النقاد ضمن أفضل خمس لوحات في تاريخ 
الفن التشكيلي العاملي. وقد خلدت هذه اللوحة 

نسخها  إلى  اضافة  النسخ  آالف  منها  وطبعت 
املرات على كثير من األشياء املستخدمة  ماليني 
في حياتنا اليومية مثل فناجني القهوة والكؤوس 
من  وغيرها  واألقالم  العنق  وربطات  والصحون 
منتجات استهالكية أخرى في كل أنحاء العالم. 
في  الكبير  بحجمها  األصلية  اللوحة  وتستقر 
متحف “بيلفيدير” في فيينا وهى زيت على قماش 

ويبلغ طولها 
 200 بحوالى  سعرها  ويقدر   ، ١80سم   ×  ١80

مليون دوالر .
فى لوحة   »الُقبله«  استخدم كليمت االشكال 
املسطحة واالمناط الزخرفية بشكل عام، وتعمد 
بأشكال  وللرجل  دائرية  بخطوط  لالنثى  يرمز  ان 

مربعة ومستطيلة.
هذه  بساطة  ورغم 
فإن  ظاهريا،  اللوحة 
العميقة  رمزيتها 
التي  الفائقة  واملهارة 
نفذت بها كانت دائما 

مثار حديث .
ان   جند  القارئ   عزيزى  اللوحة   الى  ننظر  عندما 
السائد  اللون  وهو  عليها  يطغى  الذهبي،  اللون 
بالفن  تأثره  نتيجة  كليمت  أعمال  معظم  في 
البيزنطي الذي كان اللون الذهبي يُستخدم فيه 
ايضاً  نرى  كما  والفخامة   القداسة  عن  تعبيراً 
مألوف.  غير  بشكل  ولكن  يتعانقان  وامرأة  رجل 
مستطيل  شبه  شكل  على  يبدو  فجسديهما 
مفصل  ثوب  منهما  كل  يغطي  طولي.  مربع  او 

بالذهب 
هنا  الرجل  أن  كيف  هو  لإلهتمام  املثير  من  و 
وبيضاء,  سوداء  مستطيالت  رداءه  على  تظهر 
هو  رداءها  في  رؤيته  نستطيع  ما  فأبرز  املرأة  أما 
الدوائر امللونة. وهذا يوحي لنا  أن االثنان مكملني 
اللوحة   في  لالنتباه  ملفت  ومنظر   . لبعضهما 
وهوالكيفية التي يقبل بها الرجل حبيبته فنرى 
رأسها  منحني وعيناها مغلقتان وكأنه يقول اننا 
أكبر  من خالل  بأحساس  ما هو جميل  نرى كل 

القلب والعني مغلقه . 
مواضيع  تغطي  كليمت  جوستاف   لوحات 
في  البرجوازية  الطبقة  ثراء  من  متنّوعةبدءا 
واإلشارات  األسطورية  باملضامني  ومرورا  فيينا 
االيروتيكية الغامضة  وقد عرف عنه انه زير  نساء 
نفسه  عن  يتحدث  ال  كليمت  جوستاف  وكان 
كثيرا وكان يختصر احلديث عن نفسه فى جمله 
واحده فيقول :  من يريد ان يعرف عني شيئاَ ال بد 
وأن ميعن النظر جيداَ في اعمالي.. تلك هي أنا« .  

جوستاف كليمت
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اسمه  ويدعون  ابنا  وتلد  حتبل  العذراء  هوذا 
عمانوئيل الذي تفسيره: اهلل معنا )مت ١: 23(

ولد  الذي  السرياني،  افرام  مار  القديس  يقول 
الرها  في نصيبني حوالي عام 306 وتوفي في 
هذا  لنا  ترك  السنني  تلك  بني  وما   3٧3 عام 
القديس العظيم إرثاً الهوتياً وأدبياً، يُعّد كنزاً  
أفكاره  تغلغلت  أن  ويكفي  كلها،  للكنيسة 
واشعاره الليتورجيات العاملية ومنها األرمنية 
األنكليكانية  وحتى  واالتينية  واليونانية 

ويكفي أنه »ملفان الكنيسة اجلامعة«!
مجال  وفي  ونثرية  شعرية  مؤلفات  أفرام  ملار 
سميت  موضوعية  مجموعات  الشعر، 
واالميان  الفردوس  حول  )مداريش(  ”مدروشي“ 
امليالد  اناشيد  و...  الهرطقات  وضد  والعفة 

موضوع اليوم.

 مداريش امليالد
تتكّون مداريش واناشيد امليالد من 28 نشيدا 

ورمبا أكثر 
تصويري  باسلوب  فيها  أفرام  مار  لنا  يقّدم   
مرمي  ودور  التجسد  لسر  ُمفّصال  الهوتاً 
افرام  مار  يستند   . اخلالص  تاريخ  في  العذراء 
في تفسيره الشعري على الكتاب املقدس ال 
غيره، فالهوته كتابي، غير فلسفي بالرغم من 
تكمن  وبهذا  فلسفية،  مفاهيم  استخدامه 

أصالة مار افرام االميانية.
خاصة  ادبية  أساليب  شعره  في  وأستخدم 
والرموز  والصور  واملفارقات  كاملشابهات  به، 
كتابية.  شخصيات  على  تنطبق  معظمها 
آخر  الى  اسلوب  من  املرهف  الشاعر  وينتقل 
بعفوية وبراعة تشّد انتباه القاريء أو السامع 

لها وتثير فيه التأمل والصالة معا.
الرب.  ايها  أمك  يعرف  أن  أحد  يستطيع  ال 
هل   ، موجود  ابنها  هوذا  عذراء؟  نسميها  هل 
فان  رجاّل.  تعرف  لم  فهي  متزوجة؟  يسميها 
كان ال يوجد من يفهم أمك، من يكون كفء 

لفهمك انت؟
كرامة  كل  الرب  ايها  قبلك  من  نالت  مرمي   
زواج. كان فى  املتزوجات. لقد حبلت بك بغير 
صدرها لنب على غير الطبيعة اذ اخرجت من 

االرض الظمأة ينبوع لنب يفيض.       
تخفف  القديرة  فبنظرتك  حملتك  ان      

حملها.  
الرعد دخلها فهدأ صوته.

 راعى الكل دخلها فصار منها حماّل. 
ان بطن امك قد غيرت أوضاع األمور يا منظم 

الكل. 
الغنى دخلها فخرج فقيراّ.

 العالى دخلها فخرج فى صورة وضيعة.

 الضياء دخلها فأخفى نفسه.
 معطي الطعام دخلها فصار جائعّا. 

مروي اجلميع دخلها وخرج ظمأنّا. 
ساتر الكل خرج منها مكشوفا وعريانّا.

واحتضنت  يديها.  فى  “النار”  مرمي  حملت   
اللهيب بني زراعيها.

وقدمت  يرضع  كى  صدرها  اللهيب  اعطت 
لذاك الذى يقوت اجلميع لبنها.

لقد حبلت بك أمك بغير زواج، كان فى صدرها 
االرض  من  أخرجت  اذ  الطبيعة  غير  على  لنب 

الظمأنة ينبوع لنب يفيض 
أن حملتك فبنظرتك القديرة تخفف حملها، 
وأن سقتك فالنك  وأن اطعمتك فألنك جائع، 
املراحم  جمرة  فأنت  احتضنتك  وأن  عطشان، 

فانك حتضن صدرها
القديس  وقد كتب  العبرة  تكمن كلمات  هنا 
االستشهاد،  عصر  في  الكالم  هذا  افرام  مار 
جرمية  املسيحية  فيه  اعُتبرت  الذي  والوقت 
يشبه  ما  وهو  والقتل،  العقاب  تستحق 
تطهير  من  األوسط  في شرقنا  االن  مايحدث 
كله  العالم  مرأي  علي  للمسيحيني  عرقي 
بوسائل تواصله االجتماعية بكل زخم امليديا 
كنائسه  وبقادة  بفاتيكانه  سالمه  باتفاقيات 

وأيضا  احلقيقيني،  املعترفني  القديسني 
ُمحترفي السياسة

فكان باالولي ان يخاف الكتاب واالباء في زمن 
وعن  يسوع  ربنا  عن  الكتابة  من  افرام  مار 
جند  اصوات  صاحبت  الذي  سيما   ال  ميالده 
بيت  اطفال  امهات  بكاء  السماء فيه اصوات 

حلم ، أو من اجملاهرة حتي مبسيحيتهم 
ولكن هنا ميتحن االميان وهنا تتجلي خامة اباء 

الكنيسة احلقيقيني.
يُعلنه  الذي  السرالثمني  يكمن  ايضا  وهنا 

الروح للكنائس
افرام،  مار  القديس  بكالم  باالعجاب  التكتفي 
في  انت  هل  وامتحن  نفسك  افحص  بل 

االميان؟؟؟؟؟؟ .. سؤال يحتاج الجابة

القس موسي رشدي، »اللحن الروحاني« 

يبدأ أول مقاالته لـ »جود نيوز«

كتب القديس مار افرام هذا 
الكالم في عصر االستشهاد 

والوقت الذي اعُتبرت فيه 
املسيحية جرمية تستحق 

العقاب والقتل، وهو ما يشبه 
مايحدث االن في شرقنا 

األوسط

ا.د. ناجي اسكندر
قصة التقومي امليالدي : 

التقومي العاملي األساسي 
مبناسبة “عيد امليالد اجمليد”

امليالد اإلعجازي للسيد املسيح من  إلي  نسبة 
التاريخ  تقسيم  علي  إتفق  فقد   ، مرمي  العذراء 

اإلنساني إلي ما قبل وما بعد هذا امليالد. 
حقائق وطرائف عن التقومي امليالدي :

١- قام الراهب “ديونسيوس “في القرن السادس 
التاريخية  األحداث  حساب  بإعادة  امليالدي 
إلي  املسيح  السيد  ميالد  من  موقعها  حسب 
بهذا  العمل  وبدأ  امليالد  بعد  وما  امليالد  ما قبل 
التقومي امليالدي في عام 532 ميالدية.  أي لم يبدأ 
العمل بالتقومي امليالدي مع ميالد املسيح ؛ كما 
االن   به  معمول  التقومي  وهذا  املعظم.  يعتقد 

في معظم دول العالم.  
2- أدخل اخلديوي إسماعيل هذا التقومي امليالدي 

إلي مصر في القرن التاسع عشر. 
قصة التقومي امليالدي : 

١ - التقومي املصري القدمي : كان قدماء املصريني 
أول  من إستخدم السنة النجمية في تقوميهم 

وكان ذلك في سنة 4236 قبل امليالد بينما كان 
معظم العالم يستخدم السنة القمرية.  

القدمي حساب  املصري  التقومي  هذا  في  مت  وقد   
السنة علي أنها 365 يوما وقسموها إلي إثني 
مع  يوما   30 شهر  كل  متساوية  شهر  عشر 
اإلثني  الشهور  خارج  سنة  كل  أيام   5 إضافة 
 24 إلي  اليوم  ساعات  عدد  وقسموا  عشر.   
نهارا  إثنتي عشرة ساعة  إلي  ساعة مقسمة 

ومثلها ليال.  

2- عندما زار مصر اإلمبراطور” يوليوس قيصر” 
“سوسجينس”  السكندري  الفلكي  من  طلب 
التقومي  الروماني ليكون علي منط  التقومي  تغير 

املصري القدمي ألنه األفضل.  
يوما  إضافة   وهو  بسيط  تعديل  إجراء  مت   -   
 “ املتعارف عليها   السنة  أربع سنوات في  كل 
السنة الكبيسة “ وذلك الن دورة الشمس حول 
األرض ال تستغرق 365 يوما فقط وإمنا تستغرق 
و48  ساعات  وخمس  يوما   365 ذلك  من  أكثر 
التي  ساعات   6 حوالي  أي  ؛  ثانية  و46  دقيقة 
وللعلم  4 سنوات.   يوم كل  مت إضافتها مبعدل 
كان الفلكيون املصريون القدامى يعلمون ذلك 

ولكنهم واجهوا مقاومة الكهنة املصريني. 
- مت اإلحتفاظ بنفس أسماء الشهور. 

-وليس  العام  بداية  هو  يناير  شهر  إعتبار  مت   -
مارس كما كان معموال من قبل - وعليه أصبح 
سبتمبر هو الشهر التاسع بينما كلمة سبت 
في   - سبتمبر  كلمة  في  حروف  ثالث  أول   -
الشهر  هو  أكتوبر  وأصبح   7 تعني  الالتينية 
 8 تعني   ) أكتوبر   ( أكت  كلمة  بينما  العاشر 
وهكذا نوفمبر وديسمبر وهما الشهران احلادي 
عشر والثاني عشر بينما نونا ) نوفمبر ( تعني 9 

وديكا ) ديسمبر ( 
تعني  10. 

- مت إستبدال إسم الشهر السابع باسم يوليو 
تكرميا إلسم  اإلمبراطور يوليوس قيصر  وكذا 
في  أغسطينوس  اإلمبراطور  بعده  من  فهل 
إسم الشهر الثامن وأصر أوغسطينوس  علي 
- كما في  به  أغسطس  اخلاص  الشهر  إعتبار 

شهر يوليو 31- يوما !!!!.  
- لإلحتفاظ بعدد أيام السنة العادية 365 يوما 
برغم وجود 7 شهور - وليس خمس شهور فقط 
يوليو  شهري  إلعتبار  وذلك   - يوما   31 -حتتوي 
فبراير  شهر  إعتبار  مت     - يوما   31 وأغسطس 
لتعويض  وذلك   - يوما   30 من  بدال   - يوما   28
زيادة اليومني في شهري يوليو وأغسطس ، مع 
إضافة يوما كل إربع سنوات في السنوات التي 
تقبل القسمة علي أربعة لتعويض فرق الستة 
ساعات الزائدة التي تستغرقها دورة الشمس.  

حقائق طريفة : 
١ بسبب أن دوران الشمس حول األرض يستغرق 
ساعات   6 من  قليال  وأقل  يوما   365 حوالي 
بحوالي 11 دقيقة فقد أدي ذلك في سنة 1582 
من  أيام  إسقاط عشرة  أي  فقدان  إلي  ميالدية 
عشر  اإلحدي  تناقص  بسبب  وذلك    - التقومي 
دقيقة كل سنة وعلي مدي 1582 سنة - وقد مت 

تصحيح ذلك بطريقتني : 
أيام  العشرة  بإضافة   : فوري  تصحيح   -
الناس  1582 ميالدية فنام  الساقطة إلي سنة 
في  يجدوا  أن  فبدال  ليستيقظوا  إكتوبر   4 يوم 
وجدوا  أكتوبر   5 يوم  هو  اليوم  التالي  الصباح 

اليوم هو 15 أكتوبر!!!!!!.  
- تصحيح مستقبلي حتي ال يتكرر اخلطأ ثانية 

وذلك :
ا( بحساب السنة القرنية مثال 2100 - -2200

عدد  علي  القسمة  تقبل  أنها  -برغم   2300
أربعة -   سنة غير كبيسة ويحسب فيها شهر 
فبراير 28 يوما وليس 29 كما هو احلال في بقية 
السنوات التي تقبل القسمة علي عدد أربعة. 
- وذلك ألن تناقص 11 دقيقة كل سنة يؤدي إلي 
فقدان حوالي 24 ساعة أي فقدان يوم كل مئة 

عام- !!!!!!. 
القسمة علي عدد  تقبل  يوجد سنوات  وعليه 

أربعة ومع ذلك ال يحسب فيها فبراير 29
وهي السنوات القرنية.  

لها  القرنية  للسنوات  القاعدة  هذه  وحتي  ب( 
إستثناء فالسنوات القرنية التي تقبل القسمة 
علي عدد 400 يتم فيها  احلساب  علي أنها سنة 

كبيسة ويكون فيها شهر فبراير 29 يوما!!!!
واخلارج  بالداخل  املصريني  وكل  سنة  وكل 

والعالم أجمع طيبون.

ذكريات امليالد



اإعـــالنـــــاتال�صبت 31 دي�صمرب 2016 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الثامن وال�صـــبعون 29

تقــــاريرالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 22
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»
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Human Body facts

The brain uses over a quarter of the oxygen used by the human 
body.

•	 Your heart beats around 100000 times a day, 36500000 times a 
year and over a billion times if you live beyond 30. 

•	 Red blood cells carry oxygen around the body. They are created 
inside the bone marrow of your bones. 

•	 The colour of a humans skin is determined by the level of pigment 
melanin that the body produces. Those with small amounts of 
melanin have light skin while those with large amounts have dark 
skin. 

•	 Adult lungs have a surface area of around 70 square metres!
•	 Humans have a stage of sleep that features rapid eye movement 

(REM). REM sleep makes up around 25% of total sleep time and 
is often when you have your most vivid dreams.

•	 Most adults have 32 teeth.
•	 The smallest bone found in the human body is located in the middle 

ear. The staples (or stirrup) bone is only 2.8 millimetres long.
•	 Your nose and ears continue growing throughout your entire life.
•	 Infants blink only once or twice a minute while adults average 

around 10.
•	 As	well	as	having	unique	fingerprints,	humans	also	have	unique	

tongue prints.
•	 The left side of your body is controlled by the right side of your 

brain while the right side of your body is controlled by the left side 
of your brain.

•	 Antibiotics are only effective against bacteria, they won’t help in 
fighting	off	a	virus.

•	 It takes the body around 12 hours to completely digest eaten food.
•	 Your sense of smell is around 10000 times more sensitive than 

your sense of taste.

Kids & Youth

“Who needs him, he’s such a loser.” Roger responded to 
his friend Steven when the subject of Danny came up. 
“That’s a pretty harsh thing to say about your brother.” 
Steven responded. Roger knew it was harsh. He thought 
back when he and Danny were kids. Danny, the older 
by	a	year	and	a	half,	was	always	the	guy	who	could	“fix	
anything”. Oh, how mom and dad bragged on Danny 
when	he	fixed	the	washing	machine	or	the	lawnmower	
or	unclogged	a	drain	in	the	kitchen.	At	first,	Roger	tried	
to learn to do what Danny did but it never worked out. 
Finally, in high school, Roger found his gift and like his 
own dad, it was the gift of gab. He won competition af-
ter competition in speech, debate and other forms of 
speech giving. He seemed to have a natural ability to 
talk to people, give speeches or just get people to see 
things his way or rally to his cause. It served him well as 
he moved into a sales career whereas Danny built a very 
successful auto mechanics business around his skill. 
But sadly, for all the success the brothers had, their dis-
like of each other kept them apart. Danny never under-
stood that talking was a good skill and Roger thought 
being able to tinker with machines or pipes or wires was 
a geeky way to be. They fought about it endlessly un-
til Danny moved out, but holidays were always tense 
except when they went to see Grandma. Everything 
stopped at Grandma’s house because she saw them as 
her sweet baby boys and for a while when they visited 
her, they were sweet and children again, innocent and 
always ready to play. 
Steven	left	his	friend	Roger	 in	his	office	thinking	about	
his brother. Roger wondered if there was ever to be a 
way to make things ok between them. He didn’t know 
that	over	at	his	garage,	while	 fixing	a	car,	Danny	was	
wondering the same thing. Roger’s thoughts were bro-
ken by the phone ringing. He answered it. The sound of 
urgency in the voice was frightening. 
“Roger,	the	floods	have	his	Pilger.”	Steven	informed	him.	
Pilger	was	not	 far	 from	 the	 large	city	where	his	 family	
grew up. “The water is rising there and people are be-
coming	trapped	in	their	second	floors.	The	Red	Cross	is	
going in to try to get people out.” 
At	first,	Roger	didn’t	get	too	alarmed	but	then	he	remem-
bered,	Pilger	was	where	Grandma	lived.	He	picked	up	
the phone and called her but no answer. He knew she 
lived alone in that big house and probably could not get 
to the phone. The thought of her alone facing that ter-
ror was more than he could stand. Moving almost on in-
stinct, Roger got moving. He organized a rescue mission 
for	the	town	of	Pilger	using	his	huge	network	of	contacts	
at church, work, his clubs and his business contacts. 
Within hours, Roger had an army of men and machin-
ery	gathered	in	the	parking	lot	of	the	Church.	They	were	
ready	to	invade	Pilger	and	save	those	people.	
“Folks,” he announced to the crowd of rescuers from his 
bullhorn. “We need to pray. My grandma is down there 
and you all have relatives there too. Let’s pray that God 
help them until we can get there.” And then he bowed his 

head and led them in prayer. 
“Roger we have another area to pray about.” Steve 
shouted out. “Lots of these boats are broken. We need 
mechanical help or getting all of us down there will be no 
good.	We	need	someone	who	can	fix	anything.”	Roger	
felt his face go hot with emotion because it was like God 
was telling him, “Get Danny.” He had no time to wallow 
in self-pity or resentment at Danny. He picked up his cell 
phone and called his brother’s number. 
All he had to say to Danny was “Danny, its Roger, grand-
ma’s in danger. Get down here.” And he knew Danny 
would	fly	to	the	scene.	And	that	is	what	happened.	Dan-
ny brought his tools and workers and in no time, they had 
the machines in tiptop shape. Side by side, the brothers 
loaded	the	boats	and	together	they	got	to	Pilger	and	got	
every citizen out. As the brothers sat side by side on the 
boat heading to grandma’s house they both suddenly 
knew why they were so different. Danny knew that he 
could have never gotten such a huge response and or-
ganized the rescue so beautifully. And Roger knew that 
Danny’s	gift	for	fixing	things	was	crucial	to	their	success.	
As they got grandma into the boat, she hugged them 
both and kissed them and then she said what they both 
were thinking. “God has given each of you boys a won-
derful spiritual gift. Working together you are a power-
ful tool for him.” They knew it was right because that is 
how God blesses the church. By giving everyone unique 
and wonderful gifts, we all can work together to do what 
God has for us to do. Separate we are incomplete but 
together we are powerful tools for God to use for good.
Now the body is not made up of one part but of many. If 
the foot should say, “Because I am not a hand, I do not 
belong to the body,” it would not for that reason cease 
to be part of the body. And if the ear should say, “Be-
cause I am not an eye, I do not belong to the body,” it 
would not for that reason cease to be part of the body. If 
the whole body were an eye, where would the sense of 
hearing be? If the whole body were an ear, where would 
the sense of smell be? But in fact God has arranged the 
parts in the body, every one of them, just as he wanted 
them to be. If they were all one part, where would the 
body be? As it is, there are many parts, but one body. 
The eye cannot say to the hand, “I don’t need you!” And 
the head cannot say to the feet, “I don’t need you!” On 
the contrary, those parts of the body that seem to be 
weaker are indispensable, and the parts that we think 
are less honorable we treat with special honor. And 
the parts that are unpresentable are treated with spe-
cial modesty, while our presentable parts need no spe-
cial treatment. But God has combined the members of 
the body and has given greater honor to the parts that 
lacked it, so that there should be no division in the body, 
but that its parts should have equal concern for each 
other. If one part suffers, every part suffers with it; if one 
part is honored, every part rejoices with it. Now you are 
the	body	of	Christ,	and	each	one	of	you	is	a	part	of	it.	[1	
Corinthians	12:14-27]

”The Good Talker“

Happy Birthday George

Happy 
Birthday 
Emmy
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Letter From 
a Lost Child

So many voices 
but I can’t hear 
yours,
It used to be so 
loud, but now 
I can’t hear a 
sound.
Your voice was 
the one that 
woke me from my dreams, What 
brought me back to reality.
I’m trying to listen I’m trying hard to 
hear,
A voice that was never distant, 
it now has disappeared, I never 
thought that this was what I 
sincerely feared.
It was never an option, it never 
crossed my mind, Hidden something 
that I was not supposed to hide, Let 
it on to long and now I think I’ve 
gone blind.
Senseless, defenceless, everything’s 
gone wrong, My guards down, I’m 
shattered,
Nothing now matters, I’m a disaster.
I’ve broken the standards, I’m lying 
here tattered, Don’t know which 
direction is my new objective, 
Looking back at my reflection I’m 
scared of rejection.
Is this what was holding me back?
The reason the skies seem so much 
further,
The oceans that much deeper, Not 
knowing if I’m floating away or 
sinking into oblivion,
Too deep in denial to admit… I am 
lost.
Please find me, please guide me.

Mary Farag

By now, most of the world is aware 
of the horrific act of terrorism that 
took place in a Coptic church in 
Egypt.  Someone went into a crowd-
ed church on a Sunday morning dur-
ing the time of worship and set off 
a bomb that killed at least 25 people 
and injured 50 more – the majority 
of whom were women and children.
Awful awful awful.  Makes me sick 
to my stomach.  Another senseless 
tragedy to add to the list that was al-
ready too long to begin with.
What I want to talk about today is 
how we can make sense out of trag-
edies and disasters like this.  How do 
we process the event and move for-
ward – not forgetting what happened 
but also not letting it consume us and 
fill us with fear and/or anger? 
Whether it’s across the world or 
across the street… whether it’s ter-
rorism or racism… whether it’s 
called an act of God or an act of the 
devil…
…how can we make sense of the in-
evitable tragedies in our lives?
Let’s start by seeing what Jesus has 
to say.
“There were present at that season 
some who told Him about the Galile-
ans whose blood Pilate had mingled 
with their sacrifices.  And Jesus an-
swered and said to them, “Do you 
suppose that these Galileans were 
worse sinners than all other Gali-
leans, because they suffered such 
things?  I tell you, no; but unless you 
repent you will all likewise perish.
Or those eighteen on whom the tow-
er in Siloam fell and killed them, do 
you think that they were worse sin-
ners than all other men who dwelt in 
Jerusalem? I tell you, no; but unless 
you repent you will all likewise per-
ish.”  Luke 13:1-5
Here Jesus refers to two tragic events 
that his hearers remembered and 
knew well. 
The first sounds eerily similar to 
what happened in Cairo on Sunday.  
Innocent people (Galileans) were 
offering worship.  Pilate (Roman 
governor over the area) entered their 
temple, had them slaughtered and 
then mingled their own blood with 
the blood which they were offering 
in their sacrifice. 
Absolutely horrific!
The second incident speaks of a tow-
er – which was built to offer safety 
and security – which suddenly and 
tragically collapses and kills 18 inno-
cent victims who just happened to be 
in the wrong place at the wrong time.
It may not sound horrific right now, 
but you can imagine the feeling of 

those 18 widows who just lost their 
husbands and had no way to provide 
for themselves… or for those 18 
sons/daughters who just lost a dad… 
or for those 18 mothers who just had 
to bury one of their own children.
Tragic indeed.
There are two mistakes we must 
avoid when trying to make sense 
out of tragedies.  The first is to think 
that my behavior is what caused this 
to happen to me – I’m suffering be-
cause I’m bad. In other words, “IT’S 
ALL MY FAULT.”
The second mistake is the opposite 
– to think that my behavior and the 
behavior of other people had noth-
ing to do with this... it’s all random.  
In other words, “IT’S ALL GOD’S 
FAULT.”
Both views are wrong.
Jesus says that it isn›t the fault of the 
victims that they were killed – «do 
you suppose that these Galileans 
were worse sinners than all other 
Galileans, because they suffered 
such things?»  They weren’t being 
punished for being bad.  So get that 
idea out of your mind.
But then He shifts the conversation 
away from the victims and onto the 
listeners - «unless you repent you 
will all likewise perish.”  He’s tell-
ing them to stop fixating on what 
happened to “those people” and start 
thinking about what is going to hap-
pen to YOU! 
In other words, WE ALL have a re-
sponsibility to bear.  WE ALL have 
to look at ourselves in the mirror.  
WE ALL have a job to do when it 
comes to addressing the evil that is 
in the world.
What is our job?  Our job is to A) re-
pent and find Jesus, and then B) help 
others to do the same. 
That’s it.  That’s the only answer.  No 
other solution. 

I’ve discussed this before on previ-
ous posts, but my humble opinion is 
that the only way that good defeats 
evil is when the people of God rise 
up and learn to fight fire with fire.  
This is not an earthly battle or a gov-
ernmental battle or a military battle.
This is war and it’s much bigger 
than some may realize.  As St. Paul 
says “we do not wrestle against flesh 
and blood, but against principalities, 
against powers, against the rulers of 
the darkness of this age, against spir-
itual hosts of wickedness in the heav-
enly places.»  (Ephesians 6:12-13)
So while we remember the victims 
and we pray for the perpetrators, we 
also look in the mirror and ask our-
selves:
How does God want me to respond? 
Does He want me to grow angry and 
bitter and afraid? 
Or does He want me to repent and re-
turn back to Him and then help oth-
ers do the same?

MAKING SENSE OUT OF TRAGEDY

Two Egyptian Artisan
 Bakers needed
Perm/FT. Wage $14 to $16/hr. 

Duties: Prepare authentic Egyptian Bread, 
Pastries, Sweets & Desserts.

Must have 5+ yrs exp.
Ancient Pita 7370 Woodbine Ave. Unit 20 

Markham, ON, L3R 1A5. 
Email resume: 

ancientpita@rogers.com
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You have probably heard many different things 
about bones and how to keep them strong. 
Your parents likely told you to drink your milk, 
and your physician may have instructed you 
to take calcium, or vitamin D supplements. 
We all hear that bones need calcium and vit D 
to be strong...but why? Are supplements bet-
ter? Is milk the only cure? How much do we 
need? (Please note: I am not in any position to 
give individual medical advice because I am 
not aware of your personal health and needs. 
Please contact your medical team for defini-
tive advice that will be tailored to you! This 
article is not a substitute for medical attention). 
First, let me give you some background infor-
mation on bones. Structurally, they are made 
of calcium and phosphorus, with some magne-
sium. Two hormones control calcium levels in 
the body: PTH from the parathyroid glands, and 
calcitonin from the thyroid gland. This is not 
necessary to know, but I will include it here so 
that if you are interested, you can look for more 
information. Now, you must understand that 
calcium is important for other processes in the 
body as well, such as muscle contraction, hor-
mone release, and more. Thus, our bodies need 
to ensure that blood calcium, levels are not too 
high nor too low - they must be just right. When 
the calcium levels get too low, PTH is released. 
PTH acts on the bone to release calcium from 
bones, thus making more calcium available in 
the blood. This is important because we just 
learned that our bodies need calcium, levels to 
stay just right for normal processes. BUT PTH 
breaks down the bone to release this calcium into 
the blood. So, if you don’t have enough calcium, 
PTH will break down the bone to ensure calcium 
levels are stable.
This is largely why we need to ensure that we 
are eating enough calcium, in our diets. If we 
don’t, PTH causes the bone to break down, 
thus weakening our bones and depriving them 
from the calcium that makes them sturdy and 
strong. How much calcium do we need? People 
over the age of 18 generally need around 1000 
mg a day, while women over 50 and males 
over 70 need 1200 mg a day. Children typi-
cally need 1300 mg a day. The picture has some 
sources of calcium and how much they contain.  
When women reach menopause, changes in hor-
mones occur - namely, estrogen and progester-
one drop. This causes many changes, but for the 
sake of this post, we will focus on what it does 
to the bones. Estrogen and progesterone main-
tain bone health in females. So, when they drop 
at menopause. women are at greater risk for os-
teoporosis. By the way, osteoporosis is when the 
bones are no longer as strong as they should be, 
characterized by decreased bone mass density. 
This puts them at greater risk for fractures as 

well. This is why 
females really 
need to ensure 
they consume 
enough calcium! 
Supplements are 
often needed be-
cause the modern 
day diet doesn’t 
contain enough 
calcium. There 
are SO many different calcium supplements out 
there, so please speak to your physician and/or 
pharmacist before taking one. You should ensure 
that you need the supplement, as too much cal-
cium is not desirable either. Also, calcium pills 
should generally be taken two to four hours with-
in other medications because they can impair the 
absorption of other medications.
Equally important is vit D, which is needed 
in the intestines for calcium, to be absorbed. 
This is why you will hear that vit D and cal-
cium, are needed together. We need about 600 
IU of vit D a day, which is VERY hard to get 
from the diet alone. Vit D is not very plenti-
ful in foods except for some fish and fortified 
dairy products or orange juice. Vit D supple-
ments can also be taken, and they are usually 
very small pills (which is nice, b3cause cal-
cium pills are usually big!). Again, talk to your 
medical team before taking any supplements.  
I hope that clarified some myths or questions 
some of you had about bones and calcium! In 
the end of the day, ensure you are getting enough 
calcium for your needs, as this is extremely im-
portant for bone health and will prevent future 
complications such as osteoporosis, falls, frac-
tures, and more. Remember, a healthy life begins 
with a healthy mind and a healthy body! 

Canada’s manufacturing sector is tremen-
dously important to the Canadian economy 
and contributes 11% to our annual GDP. 
It employs close to 1.7 million people in 
a high-tech, high-skill sector. That is why 
our Conservative government had taken 
action to support industry and to help es-
tablish the right economic conditions for 
success.
Our policies were successful. Output from 
manufacturing sector rose 25% following 
the last recession. Targeted policies such 
as lowering taxes, cutting the corporate tax 
rate from over 22 percent to 15 percent and 
removing the federal capital tax all contrib-
uted to the manufacturing recovery.
We focussed on ensuring that business 
had global markets for the goods they pro-
duced. Through our Global Commerce 
Strategy, we concluded seven different free 
trade pacts with 37 countries, concluded 
or implemented foreign investment pro-
motion and protection agreements with 
22 countries and deepened trade ties with 
the largest, most dynamic markets in the 
world. 
The Canada–European Union Compre-
hensive Economic and Trade Agreement 
(CETA) and the Canada–Korea Free Trade 
Agreement alone, successfully negotiated 
by our government, promises to add at 
least $14 billion annually in new economic 
activity, equivalent to creating more than 
90,000 new jobs. 
Indeed all these policies combined to move 
Canada from 6th to 2nd place in Bloom-
berg’s ranking of the most attractive desti-

nations for business.
Current and impending liberal policies such 
as increasing income tax rates, increasing 
capital gains taxes, a new carbon tax, in-
creasing payroll taxes and the like will all 
hit manufacturers hard. In fact, the liberal 
payroll tax proposed during the campaign 
will increase taxes on the average manu-
facturing job by nearly $2,000 per job.
This is a stark contrast to the Conserva-
tive long term strategy to support Canada’s 
manufacturing sector of continuing to low-
er taxes and eliminate tariffs to make it eas-
ier for manufacturers to invest in advanced 
technology and equipment; help Canadians 
acquire the skills and training they need to 
take advantage of new opportunities in the 
sector; opening new markets for manufac-
turers; and to make strategic investments to 
encourage research and development and 
the creation of new products and technolo-
gies.
These strategies will be far more success-
ful in supporting manufacturers than one of 
increased taxes and regulatory burden.
The New Year is nearly upon us, and I 
would like to take this opportunity to wish 
you and your families a Blessed and Merry 
Christmas!  May the spirit of Christmas fill 
your homes with joy, happiness and lots of 
love.
Costas Menegakis is the former Parliamen-
tary Secretary to the Minister of Citizen-
ship and Immigration and small business 
owner. He resides in Richmond Hill, On-
tario and can be contacted at costas@aor-
conservative.ca. 
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