
لالت�صال باجلريدة

416-737-3121  

www.good-news.caال�سبت 28 يناير 2017 - ال�سنة الرابعة -  العـدد الثمانــــــــون

gnjournal@gmail.com

جملة ت�صدر 

عن م�ؤ�ص�صة 

غري ربحية كل 

ا�صب�عني

د�ستوريًا ال يجوز ت�سويت 
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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

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

عــام 2016

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

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor
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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

»�سريف �سبعاوي« 
مر�ســــــح حزب 
املحافظيـــن عن 
دائــــــــــــــرة 
»ايــرين ميلـــز 

- م�سي�ســـــــاجا« 
يف انتخابـــــات 
اأونتاريــــــــــو 

مر�ســـــــد دار 

الإفتاء: و�سـول 

ترامب للرئا�سـة 

�سيدفع اإخـــوان 

امريكا للإنتقال 

اإيل كنـــــــــدا

24 �صفحة بالأل�ان ت�زع يف اونتاري� - م�نرتيال - اوتاوا

Maximize your tax 
savings with us

محاسب نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

محاسبة هنا عزيز
محاسبة الضرائب

www.profitexplorer.com
85 Curlew Dr. #103, Don Mills , On, M3A 2P8

Lawrence and Dvp 

محاسبة 
وخدمات 

ضريبية لألفراد 
والشركات

-periodical financial statements
-corporate and personal taxes
-New business start up 

-Accounting and payroll
-Tax planning 
-Book keeping 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

حمامي ق�سية تريان و�سنافري يف حوار لـ »جود نيوز«
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

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

النبي من العهد القدمي

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

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»
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 ابرام مقار

 »ترودو - ترامب« و اخلريف القادم

توجهاته  ر�صد  يف  امل�صريني  يبداأ  جديد،  اأمريكي  رئي�س  كل  مع 

واإظهار خماوفهم من تناوله لعدة اأمور، اأمثال موقفه من الإ�صتمرار يف 

الدينية  الدعم الأقت�صادي والع�صكري مل�صر ، وموقفه من الأقليات 

املتطرف  الإ�صالم  الرئي�س اجلديد من  يف م�صر وحقوقهم، ومواقف 

الأو�صط  ال�صرق  مع  العالقة  وكذلك  املت�صددين،  والإ�صالميني 

واإ�صرائيل، ولكن لنا نحن املقيمني بكندا تتجاوز املخاوف اإيل اأمور 

اأخري رمبا مل تكن ت�صغلنا يف املا�صي لإ�صتقرارها ولكنها قد ل تكون 

م�صتقرة يف امل�صتقبل، فمن يري العالقة بني رئي�س الوزراء الكندي الـ 

23، »جا�صنت ترودو«، والرئي�س الأمريكي الـ 45، »دونالد ترامب« 

اأثناء حملته الإنتخابية، ل ي�صعر اإل بالقلق علي م�صتقبل العالقة بني 

الدولتني. ترودو الذي �صخر من ترامب وفوزه اأثناء زيارته للوليات 

املتحدة يف مار�س املا�صي، واتهم خطاب، »ترامب« بالت�صدد يف اأكرث 

من حديث، والتي اأعقبها رد ترامب عليه يف اأغ�صط�س املا�صي، باأنه 

اأ�صوء من قاد كندا، يري اأننا مقبلني رمبا علي خريف يف العالقة بني 

»جمعية  به  قامت  الذي  الإ�صتطالع  يف  وا�صحة  ظهرت  الدولتني، 

الدرا�صات الكندية« بعد فوز ترامب، والذي اأظهر اأن 64 باملائة من 

الكنديني يرون اأن العالقات �صت�صوء بني كندا واأمريكا يف فرتة حكم 

»ترودو - ترامب«. وهذه املخاوف رمبا ت�صمل عدة جمالت، اأهمها:

دفع  ما  هذا  ورمبا  البلدين،  بني  وا�صح  غري  م�صتقبل  هناك   .. جتاريًا 

ترودو بتذكري ترامب يف بيان التهنئة يوم التن�صيب، بالعالقة الوثيقة 

الإ�صتفادة  وحتمية  للبلدين  واأهميتها  املتحدة  والوليات  كندا  بني 

من التجارة وال�صتثمارات الثنائية والتي توفر ماليني فر�س العمل 

وللرئي�س  »ترودو«  لـ  ترامب  دعوة  ولكن  والأمريكان.  للكنديني 

بنود  حول  الت�صاور  لإعادة  املك�صيكي 

اإتفاقية »NAFTA« ُتثري قلقًا مل ُيزيله 

م�صاعد  �صوارزمان«  »�صتيفن  تطمينات 

بـ  لقائه  بعد  اأطلقها  والتي  ترامب، 

»ترودو« منذ اأيام مبدينة كاجلاري. 

اأي  نتيجة  تتخيل  اأن  لك   .. اإقت�صاديًا 

توتر يف العالقة اأو ثمة تغري ب�صاأن اإعفاءات جمركية حالية مع دولة 

بقيمة  اأمريكية  35 ولية  اإيل  �صادراتنا  من  باملائة   75 علي  ت�صتحوذ 

ال�صلع  اأ�صعار  من  العديد  �صنويًا، علي  مليار دولر   600 من  تقرتب 

واملنتجات واخلدمات

حدوديًا .. موقف ترامب املت�صدد من الالجئني واملهاجرين معروف 

اأعلنه اثناء حملته الإنتخابية واأكد عليه بعد تن�صيبه، وموقف ترودو 

املرحب بالالجئني واملهاجرين اأي�صًا معروف، وهو ما �صتتبعه هجرة 

داخلية بال�صمال الأمريكي ملجموعات واأفراد من اجلنوب الأمريكي 

من  باأنه  الأفتاء،  مر�صد  اإليه  اأ�صار  قد  ما  وهو  الكندي،  ال�صمال  اإيل 

املنتظر جلماعات الأخوان بالوليات املتحدة اأن تكون جزءًا من هذا 

النزح اإيل كندا 

�صيا�صيًا .. كل املوؤ�صرات واملواقف والت�صريحات بل �صخ�صية رئي�س 

ُمقبلني علي  اأننا  الأمريكي احلايل، تقول  الكندي والرئي�س  الوزراء 

تباين يف الروؤي ولي�س توافق 

معقد  اأمر  ال�صيا�صة  اأن  نعلم  ولكننا  قراءات  �صبق  ما  كل   .. اأخرياً 

و�صائك ومتلون، ومبرو الوقت قد تطغي كاريزما املن�صب وامل�صالح 

امل�صرتكة علي الكاريزما ال�صخ�صية لكليهما، وهذا ما نتمناه. 

اقرأ في هذا العدد ايضاً
حتليل احلمض النووي للمنطقة 
يكشف مفاجأة: 17% فقط من 

املصريني أصولهم عربية 

البرملان  من  لـوفد  السيسي 
مصرية  جالية  لدينا  الكندي: 
كبيرة وفاعلة بكندا ، وحريصون 

علي جتديد اخلطاب الديني

بعد  املانيه  حقوقية  منظمة 
 : الكرم  سيدة  قضية  حفظ 
تعرضت للذل والعنف اجلسدي 

وال امل في عقاب اجلناه

ملحق العقارات ص 6 - 7

3

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

1790 Dundas St., Unit 14 , London, Ontario , N5W 3E5 
www.greencanadaled.com  Email: Sales@greencanadaled.com 

GREEN CANADA LED

Tel: 519-858-7445

Opening hours:  Monday-Friday: From 9:30 Am to 5:30 pm, 

Saturday: From 10:00 Am to 4:00 pm

Shipping 

to all Canada cities
نتحدث العربيه.. اداره: اجمد زكى

Specializes in energy efficient 
Commercial, Residential, Industrial 

and Decorative LED Lighting Solutions, 
We contribute to a Green Canada”
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الواليات  ورئاسة  احلكم  بسدة  ترامب  فاز  أن  منذ 
بللورة نظام دولي  املتحدة األمريكية واحلديث عن 
جديد، تختلف فيه العالقات بني الشمال واجلنوب، 
له  مييني  رئيس  قدوم  ظل  في  والغرب.  والشرق 
بناء  إعادة  تستهدف  شوفينية،  وطنية  توجهات 
حتت  املتآكل  مجدها  واسترجاع  األميركية،  األمة 
بعضها  شراء  مت  التي  الدميقراطيني،  إدارة  حكم 

بفعل الفوائض البترودوالرية.
هذه النظام اجلديد لن يكون فيه صراعا بني الشرق 
الغرب، حيث حتالف جديد بني واشنطن وموسكو، 
واجلنوب  الشمال  بني  سيكون  فيه  الصراع  ولكن 
الدينية،  الهوية  الهوية، وفي مقدمتها  دوائر  وفق 
بعد أن استشري بصورة ال إنسانية، نفوذ وسطوة 
ودموية الدولة اإلسالمية في العراق والشام داعش، 
اإلسالمي،  الدين  باسم  حقيقيا  تهديدا  لتمثل 
السماوية  واألديان  واإلنسانية  احلضارة  قيم  لكل 

السمحة.
**********

فوبيا ترامب في العالم اإلسالمي والشرق األوسط
تهيمن  املسطحة  االصطناعية  العقليات  تزال  ال 
علي جزء من بوابات صناعة الرأي العام في الشرق 
الرغم من كل  اإلسالمي. فعلي  والعالم  األوسط 
اخلوف والرعب املتفشي في قطاعات يعتد بها في 
أمريكا،  برئاسة  ترامب  فوز  العالم اإلسالمي منذ 
في  القرآن  آيات  من  لعدد  استماعه  مجرد  ان  إال 
تتغني  اإلعالم  وسائل  جعل  واشنطن  كاتدرائية 
وهي  الرسالة.  ايصال  في  ابدع  الذي  بالقارئ، 
التعارف  رسالة  إيجابية،  رسالة  كانت  بالفعل 
داخليا،  اإلعالم  عليها  يركز  ال  وملاذا  الشعوب،  بني 
بني  التعارف  في  واإلسالمية،  العربية  الدول  داخل 
ما  كل  ضد  الكراهية  رسائل  من  بدال  الشعوب، 
هو مختلف، من أجل حفنة من دوالرات الوهابيني 

والسعودية!! 
لم  ترامب  أن  إدراك  املهم  من  فأنه  اآلخر،  األمر 
كما  عليه  والقضاء  اإلسالمي  العالم  حملاربة  يأت 
»وطني«  شوفيني  رجل  ترامب  البعض.  يتوهم 
ويحرك  مشاعر  يداعب  خطاب  يتبني  مييني، 
الذي  والغربيني،  األمريكيني  من  ماليني  سلوكيات 
الليبرالي  اليمني  سياسات  من  الكيل  بهم  فاض 
عن الدميقراطي وحقوق اإلنسان، التي اكتشفوا ان 
بها ازدواجية في التعامل يستفيد منها اإلرهابيون 
وبعض سكان الدول التي تشتم ليل ونهار دولهم، 
البسيط،  املواطن  هو  منها،  الوحيد  واملتضرر 
وللدول  األميركية  للدولة  ضرائبه  يدفع  الذي 
لبان  لعلبه  حتى  شراء،  عملية  كل  في  الغربية، 
الليبرالية  حكوماتهم  لتقدم  بسيطة،  علكة  أو 
ومنح  معونات  التوجه«  »يسارية  والدميقراطية 
مبئات املاليني لهذه الدول، التي تغرق في بحور من 
الكراهية جتاه أمريكا واجملتمعات الغربية، وهدفها 
قيم  وفق  اجملتمعات  هذه  وفتح  غزو  الوحيد، 

معتقدات سكان هذه اجملتمعات.
القرار،  صناع  أصبح  ترامب  أن  الطالع  وحلسن 
القادر علي ايقاظ الرأي العام الشعبي في أمريكا 
والغرب، جتاه هذه احلقائق، وأن اليسار رغم منطقه 
األيديولوجي والفكري، إال أنه أضطر كثيرا باألمن 
ملوجات  وعرضها  الغربية،  للمجتمعات  القومي 
أثرت سلبا علي السالم اجملتمعي في  من الهجرة 
الغرب. في املقابل فشل هذا اليسار اجملوف والكاذب 
حسبما يرى الكثير من تيار اليمني احملافظ في أن 
القيم،  ونسق  احلياة  أى حتسني في شروط  يفرض 
علي اجملتمعات التقليدية للعوالم العربية والشرق 
أوسطية واجلنوبية، بل علي العكس زاد حركاتها 

النظم  فضحت  أن  بعد  وإرهابا،  تطرفا  املتطرفة 
اإلرهابية  التنظيمات  دعم  في  اليسارية  الغربية 
وفي مقدمتها داعش وغيرها من منظمات اإلرهاب 
وغيرها  وليبيا  واليمن  والعراق  سورية  في  والقتل 
اخملطط  هذا  من  مصر  جناة  مع  املنطق،  دول  من 

األمريكي األوروبي للفوضي املدمرة.
**********

أمنيات قطر وهواجس السعودية!
األمريكي،  الرئيس  قبل  من  املعلن  العداء  أن  يبدو 
ادي إلصابة عدد من دول اخلليج بالهلع. السعودية 
تواجه  لكل  تفعل  ماذا  تعرف  وال  متخبطة، 
الغضب األمريكي في عهد ترامب. فبعد سنوات 
األمريكية  العالقات  في  السعودية  الهيمنة  من 
السعودية، بسبب مليارات السعودية، التي اشترت 
إدارات كلينتون وأوباما وبالطبع قبلهما جورج األب 
واإلبن، يبدو أن هناك تغيير جوهري في العالقة بني 
واشنطن والرياض. فترامب كما معروف عنه ليس 
مييني  ولكنه  احلزبي،  السياسي  باملعني  جمهوري 
األمريكي  املواطن  مخاطبة  علي  يعمل  محافظ، 
العادي، عبر احياء مجد أمريكا، الذي اشترته دول 
وتبرعات  استثمارات  صورة  في  اخلليجية،  البترول 
األمريكيون،  الرؤساء  اسسها  التي  للمؤسسات، 
لعمل  وتوجهوا  رئاستهم  فترة  انتهت  الذين 
مؤسسات مدنية تلم وجتمع ماليني دول الفوائض 

البترولية في املنطقة الشرق أوسطية.
به  فاض  األمريكي  املواطن  أن  جيدا  يدرك  ترامب 
الوكالة  وحروب  األمريكي  الرضوخ  من  الكيل 
بسبب مليارات السعودية في املنطقة، فاإلنسان 
في الثقافة الغربية واألمريكية، أغلي من اإلنسان 
في الثقافة الشرق أوسطية والسعودية. فاإلنسان 
في الغرب باني للحضارة والتقدم، بينما في الشرق 
إمنا هو مستهلك للحضارة  والسعودية،  األوسط 

واملدنية بفعل التدفقات املالية البترودوالرية.
اإلرهاب،  داعمة  الصغيرة  الدويلة  قطر،  أن  ويبدو 
السعودية،  مملكة  من  أكثر  نسبي  بدهاء  تتمتع 
التي يحمها ملك تنتشر الشائعات حول اصابته 
بالزهامير، وصراع داخلي بني ولده محمد بن سعود 
نايف،  بن  محمد  اآلن  حتى  الرسمي  العهد  وولي 
حول من سيخلف سلمان، امللك الواهن في العجز 

والوهن والسن.
تعلن  السيادي،  االستثماري  صندوقها  عبر  قطر، 
رغبتها القوية، وفي استثمار 10 مليارات دوالر في 
البنية التحتية األمريكية، مع مراعاة أن ترامب لم 
يطلب منهم اي استثمارات. واألكثر من ذلك، يقول 
السيادي لالستثمار  باسم صندوق قطر  املتحدث 
الشيخ عبد اهلل بن محمد آل ثاني أن قيمة أل 10 
مليارات هذه هدية ضمن حزمة استثمارات تقدر 
بنحو 34 مليار دوالر في البنية التحتية األمريكية 
فإن  أمريكا  زار  وملن   ،2016-2021 من  الفترة  خالل 
من  لقدر  يحتاج  األمريكي  التحتية  البنية  قطاع 
التطوير مقارنة بدول غربية أخرى أكثر تقدما فيه 

مثل كندا.
الذي يطرح نفسه، هل تدرك قطر  ولكن السؤال 
رجل  بخبرة  دولة،  رئيس  مع  اآلن  تتعامل  أنها 
أعمال، ويعرف كيف يتعامل مع األموال واملليارات 
أوباما وكلينتون  وال يهلث ورائها، مثلما كان حال 
وكان  األمريكية.  السياسة  فاسدي  من  وغيرهم 
صديق  من  سمعتها  التي  التعليقات،  أطرف  من 
أى  دون  أموالهم  علي  سيحصل  ترامب  أن  لي، 
يعطيهم أى شئ، فهو غير قابل للشراء، والعمل 
في أمريكا استثماريا، سيكون وفق قواعد جديدة، 

اساسها حماية االقتصاد األمريكي.\

ترامب .. ملاذا يخاف الآخرون من 

حماولة �إعادة بناء �أمريكا قوية؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف

تقريرًا  قرأت  قليلة  شهور  قبل 
السيدات  يناقش ظاهرة  صحفًيا 
اضطرتهن  اللواتي  العربيات 
في  املستقرة  غير  الظروف 
طلب  أو  الهجرة  إلى  بلدانهن 
بلدان  إلى  أسرهن  مع  اللجوء 
أنفسهن  وجدن  أن  وما  أوروبية؛ 
حماية  في  جادة  قوانني  ظل  حتت 
بني  عنصري  متييز  دون  حقوقهن 

على  ثُرن  حتى  واإلناث  الذكور 
بلدانهن  في  بُني  الذي  واقعهن 
بواقع  ليستبدلنه  عنهن  رغما 

جديد وفق رغبتهن، وبعد أن كان الرُجل يستمد 
ثقته بنفسه من دعم اجملتمع الذي يعتبره أرفع 
العربي واإلسالمي؛  العالم  املرأة في  منزلة من 
زوجته  قدرة  أمام  أعزل  وحيًدا  نفسه  وجد 
وابنته وأخته على استرداد أي حق من حقوقها 
»أعرف  أنه  بُحجة  بلدهما  في  سلبه  قد  كان 
وموضوعية  منطقية  أسباب  دون  مبصلحتها« 
املتفوقة عليها  املكانة  جتعله مستحقا لتلك 

بكل ما يتبعها من سلطات ومميزات. 
قبل هذا التقرير كنت قد قرأت خبرًا عن سيدة 
من بلد إسالمي تقدمت بشكوى حملكمة إحدى 
زوجها  ضد  فيها  تقيم  التي  األوروبية  البلدان 
الذي  الزوج  من  كان  وما  اغتصابها،  عن  ملنعه 
أن  إال  لصاحلها  احملكمة  حكم  من  جنونه  جن 
اعترض بقوله: »في بلدي يحق لي هذا متى ما 
الرفض”،  لها حق  وليس  زوجتي  مادامت  شئت 
ومن هنا يكمن أحد أهم جذور مشكالت املرأة 
وكأنها  معها  اجملتمع  تعامل  البلدان:  تلك  في 
أقل انسانية من الرجل، وتربية الرجل على أنه 
منزلة”  “أدنى  مخلوقا  يحكم  الذي  “السيد” 
يجب أن يؤمر فينصاع دون رأي وال حق في اتخاذ 

قرار حتى وإن كان شخصًيا.
التي  اجمُلتمعات  تلك  أن  غرابة  األكثر  املفارقة 
تلو  العراقيل  وتنصب  املرأة  حقوق  تكافح 
التي  نفسها  تقدمها هي  في طريق  العراقيل 
حُتّمل املرأة مسؤولية عدم هذا التقدم، تقّيده ثم 

تتهمها باخلضوع، تكمم فمها ثم 
بالصمت، تهددها بعذاب  تتهمها 
والدها  ألوامر  ترضخ  لم  إذا  اآلخرة 
وزوجها ثم تتهمها بالسكوت عن 
الظلم، تلّوح لها مبختلف أشكال 
عن  اخلروج  على  إذا جرؤت  العقاب 
والتقاليد  العادات  بعض  نظام 
غير اإلنسانية ثم تتهمها باجلهل 
نحن  الكرامة!  وانعدام  والتبلد 
اجلهات  كل  من  ُمحاصرات  النساء 
شرفنا  في  بالطعن  وُمهددات 
جرؤنا  إذا  قتلنا  ورمبا  أهلنا  وسمعة 
على ُمصافحة ظل من ظالل احلُرية في حياتنا، 
ثم يتهمنا هذا اجملتمع الذي يُحاصرنا بأننا نحن 
الكسوالت اخملتبئات في قواقع جبننا األخرس! 
أن  يجب  ُحريتنا  ننال  كي  أننا  يقول  بعضهم 
“ندفع الثمن”، وهو كالم ال يليق بظروف عصرنا 
احلاضر ويستهتر بكل ما بذلته اإلنسانية على 
إلى  لتصل  سابقة  قرون  خالل  األرضية  الكرة 
احترام  تقدم على صعيد  اليوم من  ما وصلته 
حقوق اإلنسان عاملًيا، إذ يُفترض بنا أن نبدأ من 
حققه  ما  نتجاهل  أن  ال  اآلخرون  انتهى  حيث 
غيرنا لنبدأ احلفر من حتت الصفر، ثم أن النساء 
في هذه املنطقة كن والزلن يدفعن الثمن طوال 
عقود مضت دون جدوى ألن املنظومة اجملتمعية 
قصور  يبنني  وكأنهن  الثمن،  بهذا  تستهتر 
الرمال،  على  بيوتا  يشيدن  وكأنهن  الهواء،  في 
وكأنهن ينقشن قالعا على صفحة بحر لتلتهم 
أمواجه جهودهن في حلظة دون تعويض عادل. 
املنطقة  هذه  في  الناس  معظم  أن  واملشكلة 
بدل أن يواجهوا أنفسهم بحقيقة األزمات التي 
حقوقها؛  من  حرمانها  بسبب  املرأة  تعيشها 
ويسعون للتعاون على حل تلك األزمات، نراهم 
والدوران  اللف  في  ووقتهم  جهودهم  يُهدرون 
العربية  اجملتمعات  في  املرأة  بأن  العالم  إلقناع 
ينقصها شيء،  وال  وزيادة”  “نالت كل حقوقها 
يكون  مغاير  رأي  عن  التعبير  على  جترؤ  ومن 

مصيرها االتهام بعدم الصدق.

املرأة.. وتناقضات اجملتمعات العربية

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــ�دة

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 
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تعرضت السينما املصرية في النصف األول من القرن 
والذي  “فاطمة”،  فيلم  في  النسب  لقضية  العشرين 
أم  الشرق  كوكب  ببطولته  وقامت   1947 عام  أنتج 
املصري   الصحفي  كتابة  من  الفيلم  قصة  كلثوم. 
طرح  مهمة   عاتقه  على  أخذ  الذي  أمني  مصطفى 
من  متثله  وما  االجتماعي  بشكلها  النسب  قضايا 

سلبياٍت على مصير األم واألطفال.
ضمير  هزت  حقيقية  قصٍة  عن  مأخوذا  كان  الفيلم 
املمثلة   بطلتها  وكانت   ،1927 عام  املصري  الشارع 
قاسية  معركة  خاضت  التي  سري  فاطمة  املصرية  
إلثبات نسب طفلتها إلى محمد شعراوي ابن السيدة 
هدى شعراوي رائدة احلركة النسائية في مصر. جنحت 
بعد  “ليلى”  طفلتها  نسب  إثبات  في  سري  فاطمة 
ثالث سنواٍت في احملاكم، وسلمت األم ابنتها إلى أبيها 
وجدتها هدى شعراوي في احملكمة، ولم تر األم ابنتها 
حتى وافتها املنية في أواخر الثمانينات، فاألم صاحبة 
قضية النسب تُوصم بأنها سيئة السمعة وال تصلح 

لتربية طفل.
اإلحصاءات في مصر  تشير إلى وجود 17 ألف قضية 
احلالي،  وقتنا  في  املصرية  احملاكم  في  تُنَظر  نسب 
في  النسب  قضايا  عن  املعلنة  اإلحصاءات  بأن  علًما 
مصر لرمبا ال تعبر عن حقيقة األبناء الذين رفض اآلباء 

االعتراف بهم ألسباب مختلفة.
اإلحصاءات الرسمية- إن صحت- ال يدخل في تعدادها 
األبناء  أو  واجلنني  األم  بحياة  تودي  التي  الشرف  جرائم 
وال  الشارع  أو  املالجئ  إلى  مبصيرهم  اإللقاء  مت  الذين 
في  تتم  التي  اإلجهاض  حاالت  تعدادها  في  يدخل 
لتجرمي  نظرا  مجهزة؛  وغير  مرخصة  غير  عيادات 
اإلجهاض حسب مواد قانون العقوبات املصري  ) 260 - 
261 – 262 - 263(، والذي يعاقب الطبيب واألم على حٍد 
سواء، وتصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات، وتتراوح 

العقوبة بني اجلنحة واجلناية.
النسب مكفول كحق دستورٍي وقانوني للطفل

ينص قانون الطفل املصري رقم 126 لسنة 2008 في 
مادته الرابعة على حق الطفل في نسبه إلى الوالدين 
إثبات  في  احلق  وله  برعايتهما،  والتمتع  الشرعيني 
نسبه بكافة وسائل اإلثبات مبا فيها الوسائل العلمية 

املشروعة.
هي  مصر  في  القوانني  إشكالية  كانت  لطاملا  لكن 
فتحولت  فقهية،  أو  قانونية  ثغراٍت  بسبب  التناقض 
من  كثيٍر  في  ورق  على  حبر  أو  صياغٍة  إلى  احلقوق 

األحوال وفقدت قدرتها الفعلية.
إثبات الزواج كشرٍط لنظر دعوة النسب

في  النظر  قبل  بالفعل  الزواج  إثبات  املشرع  اشترط 
زواج  إثبات  دون  نسب  دعوة  ال  أنه  أي  النسب،  دعوى 

سواء بالعقد أو البينة أو الشهود أو القرائن.
ادعاء الزنا للخروج من املأزق

ال  التي  اإلسالمية  للشريعة  يحتكم  املصري  القانون 
تعترف بإثبات النسب طاملا كان الطفل نتيجة عالقة 

خارج إطار الزوجية.
لطاملا كان ادعاء اآلباء- املتنكرين ألوالدهم - بأن الطفل 
ودفع  النسب  إلنكار  لهم  مخرجا  زنا،  عالقة  ثمرة 
كما  متاما   النسب،  في قضية  النظر  لرفض  احملكمة 
في   2004 عام  الفيشاوي  أحمد  املصري  املمثل  فعل 
الولد   ( بالقاعدة الشرعية  ، عمال  ابنته  قضية نسب 

للفراش وللعاهر احلجر( .
ويهدر  اإلسالمية  الشريعة  إلى  يستند  هنا  القانون 
إطار  خارج  عالقٍة  بسبب  للمولود  النسب  ثبوت 
عام  األزهر  شيخ  جواب  نص  هذا  وكان  الزوجية، 
بشأن  خاطبه  الذي  العدل  وزارة  وكيل  على  ردا   1979
مشروع املبادئ العامة اخلاصة باملساواة بني األشخاص 
املولودين دون زواج وعدم التمييز ضدهم، وكان املشروع 
لألم  العام  السكرتير  السيد  من  مرسال  أساسه  في 

املتحدة إلى وزارة اخلارجية املصرية.
إثبات  يتم  لم  لو  “ماذا  نفسه  هام  تساؤل  يطرح  هنا 
تزمت  كله  األمر  أن  أم  الطفل؟  مصير  ما  الزواج” 
هل  العامة؟  للمصلحة  حسبانًا  يضع  ال  تشريعي 
نرجح كفة القاعدة الشرعية على مصلحة طفل ولد 

خارج إطار العالقة الزوجية؟
حتليل البصمة الوراثية

األحوال  قانون  جمود  من  النسب  قضايا  تعاني 
الشخصية الصادر عام 1920 رغًما من التعديالت التي 

أجريت عليه مرارًا وتكرارا.
رغًما من اعتماد القانون املصري على اختبارات البصمة 
وللتعرف  بل  اجلنائية  القضايا  في   DNA الوراثية 

تواجه  الوراثية  البصمة  أن  إال  اإلرهابيني،  هوية  على 
إشكاليتني في االحتكام إليها في قضايا النسب.

باختبار  عليه  املدعي  إلزام  عدم  األولى:  اإلشكالية 
يلزم  تشريعي  نص  وجود  عدم  أي  الوراثيةـ  البصمة 
رفض  له  يحق  كما  االختبار،  بإجراء  عليه  املدعي 

التحليل دون أدنى مسؤولية.
اختبار  بنتيجة  األخذ  شرط  الثانية:  اإلشكالية 
البصمة الوراثية، هو إثبات الزواج، أي أن األخذ بنتيجة 
االختبار ال يعتد به إن فشلت األم في إثبات أن طفلها 

ثمرة زواج ال عالقة غير شرعية.
فتوى دار االفتاء عام 2014

اإلفتاء طلباً من إحدي محاكم األسرة عام  دار  نظرت 
الستخدام  الشرعي  الرأي  احملكمة  فيه  تطلب   ،2014
اختبار البصمة الوراثية عوضا عن “القيافة”، والقيافة 
الفقه  حسب  النسب  إقرار  أساليب  من  واحدة  هي 
واحلنابلة  الشافعية  عند  بها  ومعمول  اإلسالمي 
بني  اجلسدية  والسمات  التشابه  أوجه  على  ويعتمد 

األب واملولود.
بأنه   2014 لسنة   41 رقم  اإلفتاء  دار  فتوى  وجاءت 
ِمن  باعتبارها  الوراثية  بالبصمة  النسب  إثبات   يجوز 
ذلك  كان  إذا  اإلثبات  في  احلديثة  العلمية  الوسائل 
في عقِد زواٍج صحيٍح أو فاسٍد، أما في حالة الزنا فال 
يثبت نسب الطفل إلى الزاني، وإمنا يُنَسب ألمه فقط. 
متثل  لرمبا  بل  القائمة  املشكلة  لم حتل  الفتوى  أن  أي 
األحوال  قانون  في  تعديٍل  أو  قانوٍن  صياغة  في  عائقاً 
اختباراً  النووي  احلامض  اختبار  الشخصية يجعل من 
والتي  العالقة  القضايا  آلالف  النسب  إلثبات  قاطعاً 

متثل معاناة مجتمعية لألم والطفل.
لذا قد تقف هذه القاعدة الفقهية في تعديٍل تشريعي 
حسب احلقوق املثبته في املادة 70 من الدستور، وكذلك 

املادة 126 من قانون الطفل لعام 2008.
اخلامتة:

قضايا  نظر  من  التحذير  إلى  األصوات  بعض  جلأت 
الوراثية  البصمة  الختبارات  إجباريًا  واللجوء  النسب 
الفتيات  ويشجع  يحث  قد  ألنه  الزيجة،  إثبات  دون 
لكن  يدعون،  كما  الزواج  إطار  خارج  العالقات  على 
هؤالء املعارضني لم يجول بخاطرهم أن األمر قد يكون 
إنذارا لطرف العالقة اآلخر بأن التنصل من املسؤولية 
أصبح  فقهية  قواعد  أو  قانونية  ثغرات  خلفية  على 
مستحيال، مما قد يحد من الظاهرة فعال، ألن املشكلة 

لم تعد ملقاًة على عاتق األم وحدها.
هل ننتصر في قضايا النسب للنص الديني؟ أم ننتصر 
حلق الطفل املهدر؟ هل قضية النسب معركة سماوية 

دينية أم مجتمعية؟
و بينما جتد بعض األمهات  مشكلة في إثبات النسب 
على  اجملتمع  يجبرها   ، احلاالت  هذه  مثل  في  خاصة 

اإلجهاض .
و قد تسبب جترمي اإلجهاض في مصر في ارتفاع  تكلفة  
عمليات االجهاض في مصر و أصبح لها مافيا تدار في 
عيادات غير مجهزة مما يعرض حياة الكثير من النساء 

للخطر 
لذا هناك تناقًضا  واضًحا بني فلسفة  جترمي االجهاض و  
عدم سن قانون ملزم  إلثبات النسب بالطرق العلمية 
و بشكٍل قاطع دون شروط و قيود و ثغراٍت قانونيٍة أو 

فقهية .
تستند فلسفة جترمي اإلجهاض  إلى  أن إجهاض اجلنني 
ُيعد جرمية قتل و هي فلسفة قائمة على احلفاظ على  

حياة الطفل كأولوية أولى .
الطفل   حياة  على  خوفاً  اإلجهاض  مينع  فالقانون 
والدته  بعد   ٍ نسب  بال  الطفل  ذات   يترك  قد  لكنه  و 
بسنواٍت  حتى ال يخرق بعض القواعد الفقهية التي 

يقرها و يأخذ بها قانون األحوال الشخصية. 

أثبات النسب أم حق األجهاض؟

رباب كمال

رسمياً..«شريف سبعاوي« مرشح حزب احملافظني عن دائرة »ايرين ميلز 

- مسيساجا« في انتخابات أونتاريو 2018

بثقة  سبعاوي«،  »شريف  القبطي  املرشح  فاز 
 - ميلز  »أيرن  بدائرة  احملافظني  حزب  أعضاء 
مسيساجا«، اإلنتخابية، ليكون املرشح الرسمي 
برملان  إنتخابات  في  الدائرة  عن  احملافظني  حلزب 
أونتاريو واملُزمع إجرائها في مارس 2018. وتنافس 
Nomina- بالـ  يُعرف  والذي  احلزب  ترشيح  »للي 

tion«، ثالث مرشحني، وفاز »سبعاوي« بفارق قرابة 
إعالن  وعقب  املنافس.  املرشح  عن  صوت   150
النتيجة، شكر املرشح الفائز »شريف سبعاوي«، 
فريق حملته اإلنتخابية وأهدي لهم هذه النتيجة 
حسب  واملصوتني،  الفريق  لكل  اجلماعي  للعمل 
احملافظني،  حزب  زعيم  هنأ  جانبه،  ومن  تعبيره. 
وأشار  فوزه،  املصري علي  املرشح  براون«،  »باتريك 

نيــوز«  التطوعي ملدينة مسيساجا عبر 15 عاماً. و »جــود  إلي عمل »سبعاوي«  موقع احلزب 
تتمني للمرشح املصري الفوز مبقعد الدائرة في اإلنتخابات القادمة.

املنهج الال عنفي
استخدامه  وتبرر  بالعنف  تنادي  دعوات  عن  كلما سمعت 
عادالً  ظاهره  في  بعضها  يبدو  غايات  حتقيق  أجل  من  ولو 
الفور صورة  الذهن على  إلى  تقفز  املقصد،  ونبيل  وسامياً 
غاندي، ذلك الرجل الضئيل البنية الهزيل البدن الضعيف 
النظر، الذي لم يكن مييزه عن غيره من آالف الذين شاركوه 
واحدة فقط  الوطن سوى خاصية  بتحرير  العظيم  حلمه 
هي إميانه العميق باملنهج السلمي. لم يكن غاندي نبياً وال 
فيلسوفاً وال رئيس طائفة، ولم يكن ناشطاً وال مصلحاً وال
محلالً، ولم يكن زعيماً، وال مؤسس حركة وال حامل أي لقب 

من أي نوع. كان رجالً عادياً أحب وطنه بصدق وأخلص، حتى 
املوت، لقناعته بقدرة املقاومة السلمية على تغيير العالم. 
أثرت على مجراها  تعرض غاندي في مستهل حياته حلادثة 

فيما بعد. حيث كان قد قبل بالعمل كمحام لدى هيئة ترعى شؤون الهنود في جنوب أفريقيا. 
وكان عليه أن يأخذ القطار إلي البلدة التي بها مقر عمله. فحجز تذكرة في الدرجة األولى كما 
يفعل احملامون واستقر في مكانه بالقطار استعداداً للرحلة لكن أمراً ما حدث عكر صفوه وقلب 
حياته كلها رأساً على عقب.. وهو أن أحد املسافرين البيض اعترض على وجوده في عربات الدرجة 
االولى.. ومن ثم أمره مفتش التذاكر بأن يغادرها. كانت صدمة قاسية لغاندي الذي رفض بإصرار 
مغادرة مكانه قائالً أنه دفع حق التذكرة كامال وأن من حقه اجللوس حيث يشاء...فقامت مشادة 
بينهم مت على اثرها إلقائه من القطار بحقائبه.. وانتهى به األمر إلى قضاء الليلة في البرد والعراء. 
كانت تلك هي نقطة التحول التي قرر بعدها أن يبدأ جهاداً مستميتاً من أجل االستقالل مؤسساً 
حملته على مبادئ املذهب الهندوسي الذي يسمى أهيسما والذي هو االمتناع عن األذى والرغبة 

في فعل اخلير ومقاومة العنف بدون سالح.
وما بني البريطانيني الذين كانوا مييلون إلى رؤية النضال الهندي من خالل منظور التاريخ االوروبي 
متمثالً في الثورات الفرنسية والروسية والصراعات القومية االيطالية واأليرلندية، وبني الساسة 
ارتأوا أن القوة ال تفرض إال بالقوة وأنه من احلمق أن تضحي مبكاسب استراتيجية  الهنود الذين 
من أجل أسباب أكثر مواءمة لألخالق منها للسياسة، بني هذين الفريقني واجه غاندي التحدي 
األكبر لتغيير تلك الثقافة ولالحتفاظ بالطبيعة السلمية حلملته. وبالفعل كانت احلركة الهندية 
املتحررة التي قادها غاندي من أهم احلركات التي أدت في نهاية املطاف إلى انسحاب البريطانيني 
استخدام  بأن  غاندي  آمن  لقد  بريطانيا.  عن  استقاللها  على  وحصولها  سياسياً  الهند  وحترير 
العنف ملواجهة العنف ليس عالجاً منطقياً له بل هو منهج مينح العنف استمرارية واستقواء إذ 
أنه يوجد أشكاالً من ردود الفعل املتطرفة التي تغذي بنية العنف وتضمن بقاءه فآثر أن يواجهه 

بطرق سلمية ليتغلب عليه متاماً.
العنف هو تعد متعمد على اآلخر ونزوع إلى استخدام القوة إلرغامه على إتيان أفعال تتناسب 
وهو  األخالقية  للقيم  وتعريفاته  الذاتية  وتقديراته  وأهوائه  وانتماءاته  القوة  صاحب  رغبات  مع 
والقبول  الرضوخ ملنطقهم  الناس على  وإجبار  رؤاهم  والفاشلني لفرض  واجملرمني  األنذال  وسيلة 
بأمور لوال التخوف من األذى ملا قبلوا بها. ومحاربة هؤالء بنفس أسلحتهم تضمنا إلى صفوفهم 
القائمني  التسامح تقع على اجلميع وبخاصة  وجتعلنا مثلهم. ولهذا فإن مسؤولية نشر ثقافة 
قيم  إعالء  على  والتركيز  والقانونية  الثقافية  املنظومة  إصالح  أجل  من  الدولة  على مؤسسات 
التعايش والتشارك لكي نسمو عن التشبث مبا نختلف فيه إلى الوعي والتمتع مبا نشترك فيه 

على املستوى اإلنساني.

 دوال أندراوس 
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
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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.
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سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

في  رئيسيا  سوقا   30 عن   Point2 Homes به  قامت  األخيرة  اآلونة  في  املنازل  ألسعار  استطالع  في 
.$ ب300،000  شرائها  ميكن  سكنية  مساحة  أكبر  توفر  كيبيك  مدينة  أن  وجدت  كندا،  أنحاء   جميع 

 “على الرغم من أن $500,000 هو متوسط   سعر املنزل جلميع أنحاء كندا، وجد أن الناس يأملون في العثور على 
منازل جيد في حدود ال 300,000 $ .

اعتبارا من أول يناير عام 2017، أسواق مدن كيبيك االتية توفر أكبر قدر من املساحة لل300،000 $.  شيربروك 
توفر 2،041.00 قدم مربع، جاتينو توفر 1،887.00 قدم مربع، وكيبيك سيتي توفر 1،485.00 قدم مربع. 

للعزب  وحدة  يعادل  ما  وهو  تورونتو،  في  مربع  قدم   520 على  حتصل   $  300،000 فإن  للتقديرات،  وفقا  و 
املبلغ. انفس  مربع  قدم   339.00 توفر   فإنها  االسواق  اغلى  من  تعد  التى  فانكوفر  في  و  نوم.  غرفة   بدون 
من بني أكبر املدن في كولومبيا البريطانية مدينة  Abbotsford ، أكبر مدينة خارج GTA، فقط يقدم أكثر من 

1،000 قدم مربع ل300,000 $.
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

647.447.0455

اشتعال أسعار العقار يجبر الكنديني على السكن في 290 قدماً مربعاً

بالظهور، حلل مشكلة االسعار في كندا،  بدأت  واحللول  األفكار 
مترا  كيلوا   38 حوالي  تبعد  والتي  سري  مدينة  تعمل  حيث 
من  عدد  ببناء  كوملبيا  برتش  مقاطعة  في  فانكوفر  مدينة  عن 
على  احلصول  على  األفراد  ستساعد  والتي  السكنية  الوحدات 

»شقق صغيرة« لتأمني مكان املعيشة.
أغلب  ألن  بالك،  في  تخطر  شقة  كأي  تكون  لن  الشقق  لكن 
تكون  وبذلك  مربعا.  قدما   290 حوالي  مساحتها  تبلغ  الشقق 
العناصر  ان جميع  إال  دولة كندا.  الشقق أصغر شقق في  هذه 
املياه  ودورة  كاملطبخ  الشق  هذه  في  تكون  سوف  األساسية 
ومغسلة املالبس، وغرفة املعيشة وغرفة نوم مع شرفة ومخزن 

صغير لكل شقة.
تستخدم  حيث  إفطارك.  وجبة  تتناول  لكي  الوحيد  احلل  هو  هذا  النوم.  من  استيقاظك  عند  سريرك  أرفع 
بعضها  على  مفتوحة  اجللوس  وغرفة  كاملطبخ  الرئيسية  العناصر  وكل  الطعام،  ملكان  السرير  مساحة 

البعض.
وجاءت فكرة إنشاء أصغر شقق في كندا بعد النجاح الباهر في مدينة نيويورك وطوكيو وكذلك باريس. ومن 

املقرر أن تقوم مدينة تورنتو الكندية أيضا بتطبيق هذه الفكرة نظرا لغالء اسعار املنازل والشقق أيضا.
أما املستهدفون بهذا املشروع فهم من جميع الفئات وباخلصوص فئة الشباب الذين ال ميتلكون أي خيارات 

إضافية لشراء منزل. وبعد ذلك تأتي فئة السياح الذين يقصدون مدينة فانكوفر أثناء فترة الصيف.
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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 
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River Walk
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Alphons Beshay, Ph.D.
Courtier Immobilier - Real Estate Broker

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

عامل �لعقار�ت

كما توقعت في العديد من مقاالتى في هذا املكان، وطبقا ل احصائيات مجلس تورنتو العقارى ارتفعت أسعار الشقق السكنية في 
تورونتو مبقدار %15,2 في ديسمبر 2016 مقارنة باألسعار في ديسمبر 2015 و وصل متوسط سعر الشقة الى 318,500 دوالر وكنت قد 
نصحت املستثمرين  في العقارات بالشراء منذ اكثر من ستة شهور )وكانت وقتها األسعار للشقق في معدلها العادى( بعد ان ارتفعت 
أسعار البيوت بشكل حاد وكان من املنطقى ان يندفع املشترون ذو الدخل املتوسط الى الشقق السكنية بعد ان تعذر عليهم شراء 
البيوت في تورونتو واجلدير بالذكر ان معظم هذه الزياده حدثت في األربع شهور األخيرة من عام 2016. و أتوقع ان يستمر معدل الزياده 

في اضطراد وخصوصا خالل اشهر الصيف القادم في سيناريو مشابهه ملا حدث مع البيوت.
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عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

أسعار الشقق السكنية في تورونتو 

ترتفع 15,2% خالل عام 2016
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مع بدء عهد الرئيس األمريكي اجلديد دونالد ترامب يتوقع الكثيرون ان تصبح احلرب على تنظيم داعش أكثر 
شراسة وفقا لتصريحاته األخيرة التي أكد فيها ضرورة إنهاء موضوع داعش متاماً.

صحيفة »واشنطن بوست«، اشارت الى ان احلرب التي استمرت أكثر من عامني ونصف للقضاء على هذه 
اجلماعة االرهابية وان رغم ما اعلنه  مسؤولون في البنتاجون بان هزمية التنظيم أصبحت تلوح في األفق فإن 
عشرات اآلالف من املقاتلني ال يزالون يثبتون وجودهم وان املؤشرات تدل على قدرة التنظيم على إعادة تكوين 
نفسه مرةاخرى. واوضحت الصحيفة ان ترامب وعد بحملة عسكرية أكثر فعالية من تلك التي قام بها 

سلفه أوباما حيث ان واشنطن لم حتارب بقوة كافية لوضع حد لهذا التنظيم .
وذكرت الصحيفة ان اإلجراءات التي قد تتخذ لتسريع وتيرة التقدم في احلرب على التنظيم في العراق وسوريا 
قد تأتي باثار جانبية وخيمة في مقدمتها تدهور العالقات مع تركيا وزيادة اخلسائر في اجلنود األمريكيني 
والضحايا من املدنيني اضافة الى التحاق الكثير من الشباب الى صفوف التنظيم. ونقلت الصحيفة عن 
تكون  ولن  سهلة  تكون  لن  األمور  ان  قوله  األوسط  الشرق  لشئون  أوباما  الرئيس  منسق  جوردون  فيليب 

منخفضة التكلفة بل ان احراز أي تقدم سيكون له عواقب سلبية.
كما نقلت الصحيفة عن جوردون قوله ان االدارة االمريكية غيرت خططها في العراق وسوريا بعد استيالء 
داعش على مدينة املوصل العراقية في يونيو 2014 وان القوات االمريكية البرية واملدعومة جوا حتركت على 
خالل  الدولتني  كلتا  في  التنظيم  عليها  استولي  التي  املناطق  السيطرةعلى  الستعادة  تدريجية  مراحل 
الذي ميكن  الوحيد  اخليار  يكون  قد  الكردية  للقوات  الدعم  زيادة  ان  الصحيفة  واضافت  املاضيني.  العامني 
ان يعتمد عليه ترامب في الهجوم على مدينة الرقة السورية احد أهم معاقل تنظيم داعش وان توسيع 

التعاون العسكري مع موسكو سيكون حاضراً في استراتيجية ترامب اجلديدة

نافذة على �صحافة العامل8

في تقرير لـ »ريتشارد سبنسر« مراسل 
لشئون  البريطانية  »التاميز«  صحيفة 
الشرق األوسط بعنوان »اردوغان يسعى 
حتى  تركيا  في  السلطة  في  للبقاء 
2029«. يقول سبنسر إن البرملان التركي 
الفترة  لتمديد  مقترحات  يناقش  بدأ 
إضافة   2029 حتى  الردوغان  الرئاسية 
إلى زيادة صالحياته. وأضاف إن الشرطة 
البرملان  مقر  أمام  املتظاهرين  فرقت 
التركي باستخدام خراطيم املياه والغاز 
في  األمر  بدء بحث  للدموع مع  املسيل 
مثل  إن  األمر  معارضو  ويقول   . البرملان 
إلى  اردوغان  ستحول  التعديالت  هذه 
ديكتاتور مع إلغاء منصب رئيس الوزراء 

وإعطاء الرئيس صالحيات شبه مطلقة. وتقول الصحيفة إنه كرئيس تنفيذي لن يكون إردوغان 
ملزما بالبقاء على احلياد السياسي وسيكون قادرا على تعيني قائد اجليش وكبار القضاة ورؤساء 
لها  مثيل  ال  سلطات  ألردوغان  سيكون  التعديالت  مترير  مت  إذا  إنه  سبنسر  ويضيف  اجلامعات. 
على السياسة واجملتمع. ويرى سبنسر أن أردوغان يبدو أنه يواجه مهمة مستحيلة في التشبث 
بالسلطة بعدما اضطر التنحي عن رئاسة الوزراء عام 2014 والقبول بدور الرئيس الشرفي حلد 
كبير، وهو دور نظريا يتطلب منه أن يبقى على احلياد السياسي. ويضيف أن حزب العدالة والتنمية 
الذي يتزعمه أردوغان أخفق عام 2015 في احلصول على أغلبية الثلثني في البرملان، وهو النصاب 
الذي يحتاجه لتمرير التعديالت. ويقول إن موقف أردوغان تضرر بإخفاقه في محاوالت إبعاد الرئيس 
يعرف  مما  كل  يشنها  التي  اإلرهابية  وبالهجمات  سوريا  في  السلطة  من  األسد  بشار  السوري 
بتنظيم الدولة اإلسالمية واملسلحني األكراد. ولكنه يستدرك قائال إن محاولة اإلنقالب الفاشل 
ضده زودته مبسوغ لطرح التعديالت املقترحة مجددا في البرملان، وفي هذه املرة حصل على تأييد 
حزب مييني قومي متطرف. ويضيف أنه وفقا للقوانني املطبقة حاليا ال ميكن إعادة انتخاب الرئيس 
إال مرة واحدة، ولكن في حال املوافقة على التعديالت، سيكون بإمكانه الترشح لفترتني أخريني 

كل منهما 5 سنوات بعد االنتخابات القادمة التي من املزمع إجراؤها في 2019.

مصر حتصل على مليون برميل نفط شهريا من العراق 
بشروط ميسرة«

العراقية  احلكومتني  إن  الصدر،  حبيب  القاهرة،  في  العراقي  السفير  لقول   األندبندنت  صحيفة  أشارت 
أياٍم قليلٍة.  التنفيذ خالل  اتفاقية إلمداد مصر مبليون برميل نفط شهريا، وستدخل حيز  واملصرية وقعتا 
وأضاف املصدر في مقابلة صحفية أن الشحنات، وهي من نفط البصرة اخلفيف، قابلة للزيادة فيما بعد 
وبشروط دفع ميسرة. وكانت القاهرة وبغداد قد وقعتا االتفاق في مارس من العام املاضي، ونوقشت بنوده 

مجددا أثناء زيارة وزير البترول املصري، طارق املال، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام
التاميز: متطرفون إسالميون »يخترقون صفوف الشرطة الفرنسية«

ويقول سيدج إن قادة الشرطة واجليش في فرنسا وضعوا فرق التحقيق والتقصي لديهم في حالة تأهب 
بعد ظهور أدلة حتذر من أن إسالميني متطرفني يحاولون التسلل إلى صفوف الشرطة واجليش. ويقول سيدج 
الدولة  بتنظيم  ملا يعرف  إنضموا  األقل  أن 16 شرطيا على  يزعم  باألمس بعد نشر كتاب  زادت  اخملاوف  إن 
اإلسالمية. ويزعم كتاب »أين ذهب جواسيسنا؟« إلريك بليتييه وكريستوف دوبوا أيضا أن نحو عشرة جنود 
والعراق. ويضيف  املتشددة في كل من سوريا  فرنسيني سابقني انضموا للجماعات املسلحة اإلسالمية 
بلد يحاول  القلق في  املزيد من  الكتاب تسببت في  التي ذكرها  واجليش  الشرطة  أرقام ضباط  إن  سيدج 
إلى  أدت  يناير 2015  إرهابية داخل فرنسا منذ  إن هجمات  اإلرهابي واحتوائه. ويقول  التهديد  التعامل مع 
مقتل 2015. ويقول سيدج أيضا إن األدلة تشير أيضا إلى أن فرنسا جتد صعوبة في فرض قيمها العلمانية 
على األقلية املسلمة في البالد. ويضيف أن ضباط الشرطة، كغيرهم من املوظفني احلكموميني في فرنسا، 
يحظر عليهم ارتداء الرموز الدينية مثل احلجاب وغير من الرموز والشارات الدينية، ويجري تصنيفهم على 
كشفت  الصحيفة،  تقول  حسبما  ولكن،  خرقها.  أو  القاعدة  لهذه  االنصياع  رفضوا  إذا  متطرفون  أنهم 
الفحوص الطبية الدورية والتدقيقات الروتينية على الزي وجود آراء متطرفة في صفوف اجليش والشرطة 
في فرنسا. ويضيف أنه وفقا لتقرير داخلي خاص بشرطة باريس مت تسريبه ونشر في الكتاب فإن 17 ضباط 

شرطة برتبة صغيرة خرقوا القواعد العلمانية لفرنسا بني 2012 و2015.
ووفقا للتقرير املسرب للكتاب، فإن واحدا فقط من الضباط املعنيني كان يهوديا رفض العمل يوم السبت، 
بينما كان الباقون مسلمني أبدوا مؤشرات على التطرف اإلسالمي. ومن بني األمثلة التي ساقها التقرير 
املسرب للكتاب فإن ضابطة رفضت االلتزام بقرار دقيقة صمت على روح ضحايا مجلة شارلي إبدو الساخرة 

الذي قتلوا في هجوم متشدد.

»التاميز«   “واشنطن بوست”
توقعات مبعارك اكثر شراسة ضد داعش في عهد ترامب 

        »األوبزرفر«
هل هناك بارقة أمل إلنهاء معاناة السوريني؟

في صحيفة »األوبزرفر« مقاالً إلميا جراهم هاريسون بعنوان« نصف مليون قتيل و22 مليون مت تهجيرهم، هل 
هناك أي بارقة أمل إلنهاء عذاب سوريا في احملادثات اجلديدة؟«. وقالت كاتبة املقال إن أبرز األطراف املتورطة 
من  جديدة  جولة  لبدء  استانة  في  سيجتمعون  سنوات   6 منذ  املستمرة  سوريا  في  األهلية  احلرب  في 
احملادثات. وأضافت أن »روسيا وتركيا نظمتا هذه احملادثات بدعم إيراني«، مشيرة إلى أنها من ضمن احملاوالت 
املبذولة في الفترة األخيرة لنقل الصراع من أرض املعركة إلى طاولة املفاوضات. وتابعت بالقول إن »الصراع 
في سوريا قتل لغاية اآلن نحو نصف مليون سوري كما هجر 22 مليون آخرين من منازلهم«، مضيفة أن 
»جميع املساعي السابقة إلنهاء القتال في البالد لم تفلح لفقدان الثقة بني تلك األطراف ولعدم وجود ثقة 
في هذه احملادثات أو لغياب الرغبة احلقيقية في جناح هذه املفاوضات لدى األطراف السورية القوية واألطراف 
األجنبية املساندة لها«. وأردفت أن »هذه احملاولة تأتي بعد تغيير جذري في ميزان القوة على أرض املعركة في 
سوريا، وهو ما فتح بابا للتفاوض«. ونوهت الكاتبة إلى أن هذه احملادثات مدعومة من األطراف الدولية »التي 
استطاعت بأموالها وذخيرتها تغيير مسار احلرب بعد التوصل لوقف إطالق نار منذ نهاية ديسمبر املاضي«.

»االندبندنت«

أردوغان يسعى للبقاء في 
السلطة حتى 2029
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بيان رئيس وزراء كندا مبناسبة تنصيب 
دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة 

االمريكية

أوتاوا في 20 يناير 2017 : أصدر رئيس وزراء كندا جاسنت 
ترودو البيان التالي مبناسبة تنصيب دونالد ترامب رئيسا 
بالنيابة عن حكومة كندا  للواليات املتحدة االمريكية: 
 45 رقم  الرئيس  ترامب  دونالد  الي  التهاني  بأحر  أتقدم 
للواليات املتحدة االمريكية ، وإن كندا والواليات املتحدة 
قد أقاموا واحدة من أوثق العالقات بني بلدين في العالم 
البلدين  ألزدهار  أساسي  أمر  الدائمة  الشراكة  وهذه 
القوية  التجارة  من  االستفادة  ميكننا  ومعا   ، وامنهم 
وعالقات االستثمار واالقتصاد املتكامل الذي يوفر املاليني 
من فرص العمل للكنديني واالمريكان، ونحن االثنان نريد 
أن نبني أقتصاداً مُيكن الطبقات املتوسطة وهوالء الذين 
يعملوا ويكدون الن ينضموا له ويصبح لهم معدل عادل 
لم  تعاون  لديهم  املتحدة  والواليات  وكندا  النجاح.  في 
يسبق له مثيل في أمور مثل االمن القومي ودائما كانا 
يعمالن جنبا الي جنب حلماية مواطنيهم والتأكد من أن 

حدودنا املشتركة آمنة.

بعد حوادث أطالق النار األخيرة في االماكن السياحية 
لزيارة  املكسيك، عدلت حكومة كندا نصائحها  في 
املكسيك وباخلص مدينة »كانكون وبالياديل كارمن«، 
وبينما ليس هناك نصائح بتجنب هذه املدن أو والية 
كويننتانارو، وهي الوالية التي تقع فيها هاتان املدينتان 
قائمة  في  االن   الكندية  احلكومة  وضعتهما  اللتان 
املكسيك  في  للجرمية  أعلي معدالت  بها  التي  املدن 
التي  االخيرة  احلوادث  بعد  التقييم  هذا  وجاء   ،
الببغاء   ( نادي  علي  النار  أطالق  حادثة  ومنها  حدثت 
فيها  قتل  والتي  كارمن  ديل  باليا  مدينة  في  االزرق( 
أثنان  وأصيب   ، اخرين  خمسة  ضمن  كندي  مواطن 
التالي لهذه احلادثة هاجم  كنديان أخرين. وفي اليوم 
مسلحون مكتب ممثلي االدعاء في مدينة »كانكون«، 
وُقتل أربعة أشخاص وقالت السلطات احمللية أنه من 
السابق ألوانه معرفة ما إذا كان الهجومان مرتبطان 
إنه  الكنديني  املسؤولني  ويقول  البعض.  ببعضهما 
املكسيك  في  املرتفع  اجلرمية  معدل  من  الرغم  من 
فان املنتجعات واملدن السياحية ال تزال آمنة معظم 
الي  عام  1٫9 مليون كندي يسافرون كل  وأن  االحيان، 
معظم  في  خطر  اي  من  يشتكون  وال  املكسيك 
االحوال. ولكن أوتاوا حتث الكنديني علي ممارسة درجة 
عالية من احلذر عند زيارة املكسيك وجتنب السفر غير 

الضروري الي عدد من الواليات الشمالية والغربية.

أوتاوا حتث الكنديني علي ممارسة درجة 
عالية من احلذر عند زيارة املكسيك

9

سائقي أونتاريو الذين لم يسددوا غرامات السرعة لن 

يتمكنوا من جتديد لوحة أرقام السيارة

مسيرة وحرق لعلم امريكا في مونتريال أحتجاجا علي 
تنصيب دونالد ترامب

يناير خالل مسيرة  يوم اجلمعة 20  ترامب  دونالد  ودمية علي شكل  أمريكي،  املتظاهرون في مونتريال علم  أحرق 
احتجاج هي األولي من عدد من املسيرات اخملططة ضد الرئيس اجلديد »دونالد ترامب«، وكان عدد املتظاهرين حوالي 
200 فرد ساروا في شوارع مدينة مونتريال حاملني الفتات ومرددين هتافات تقول ال لترامب وال للكراهية وتوقفوا عند 
مكاتب القنصلية االمريكية حيث أشعلوا الناررفي دمية من الكرتون علي شكل ترامب. بينما كان هناك العشرات 
من رجال الشرطة يحرسون أبواب القنصلية وقالت منظمة املسيرة نيكول لوبالن أن املظاهرة ليست في احلقيقة 
االسالم  من  واخلوف  املهاجرين  ومعاداة  املرآة  التمييز ضد  مثل  بها  يتمسك  التي  القيم  ولكنها ضد  ترامب  ضد 
والتي ليست مقتصرة فقط علي ترامب بل يعتقنها ايضا مجموعات ميينية متطرفة هنا في كييبك. وقد نشرت 
القنصلية االمريكية رسالة علي موقعها االلكتروني حتذر فيها املواطنني االمريكيني من االشتراك في ن تنصيب 
دونالد ترامب قد أثار مزيجاً من احلزن واالمتنان، حيث قالت أمريكية تعيش في كندا أنها محظوظة لوجودها في 

كندا ألن لديها فرصة لشن مقاومة ضد سياسة ترامب عبر احلدود 

مرض غريب يجتاح طلبة السكن 
اجلامعي لكلية »همبر« في تورنتو

الذين  همبر  كلية  طالب  من   200 غريب  مرض  أصاب 
 19 اخلميس  يوم  تورنتو  في  اجلامعي  املسكن  في  يقيمون 
يناير،  فقد شعر اوالً عشرات من الطالب بألم في البطن 
غرف  منهم  طالبا   55 حوالي  وزار  العدد.  إزداد  ثم  وقئ 
هيئة  مع  الكلية  ادارة  وقامت  املستشفيات  في  الطوارئ 
الصحة  وقالت هيئة  األمر.  بإستطالع  تورنتو  الصحة في 
أنها تختبر األطعمة التي تُقدم في مقصف الكلية، ومن 
املمكن أن يكون هناك فرد مصاب بــ فيروس »نيروفيروس«، 
»مايكل  الدكتور  وقال  االخرين.  للطالب  العدوي  نقل  قد 
الغامض قد  املرض  أعراض هذا  و  أن عالمات  فينكاستني« 
يكون سببه فيروس »نيروفيروس«، ولكن لم تستبعد هيئة 
التحقيق  املسؤولني  ويواصل  الغذائي.  التسمم  الصحة 
 ، باملرض  شعروا  الذين  واملوظفني  الطلبة  جميع  وسؤال 
والبقاء  أنفسهم  عزل  املرضي  االفراد  من  الكلية  وطلبت 
بالتحسن.  الشعور  بعد  الكلية ملدة 4٨ ساعة  عن  بعيداً 
تغلق  لن  الكلية  أن  الكلية  عميد  قال  الوقت  نفس  وفي 
هيئة  وأعضاء  الطالب  جميع  نشجع  نحن  وقال  أبوابها 
حلضورهم  بالنسبة   أفضل  قرارات  إتخاذ  علي  التدريس 
للكلية ، وإذا كان هناك طالب أبتعدوا لفترة ما عن الكلية 
بسبب املرض او النهم عزلوا أنفسهم حلني حتي يشعروا 
أي  من  يعانوا  لن  أنهم  جميعا  نتأكد  أن  فيجب  بتحسن، 
هيئة  نصحت  وقد  هذا   ، ذلك  بسبب  أكادميي  تقصير 
إنها  وقالت  البيئي  بالتنظيف  الكلية  تورنتو  في  الصحة 
إنتشار  العدوي والسيطرة علي  الدعم لهذا ملنع  ستقدم 

املرض في املنطقة

منع كنديون من دخول امريكا لتفادي 
مشاركتهم في مسيرة حقوق املرأة في 

واشنطن

الكندية  احلدود  الي  الكنديني  من  حفنة  وصلت  عندما 
املرأة  إلي مسيرة ضخمة حلقوق  االنضمام  راغبني  االمريكية 
أمريكا  دخول  من  مبنعهم  احلدود  حرس  قام  واشنطن،  في 
وقالت مجموعة أخري أنه مت أستجوابهم قبل السماح لهم 
من  مئات  سافر  وقد   ، املتحدة  الواليات  بدخول  مضض  علي 
الكنديني الي الواليات املتحدة للمشاركة في مسيرة حقوق 
املراة وشارك أالف أخرين في مسيرات لنفس الغرض عبر كندا. 
وقال  واحد من مجموعة من الكنديني متجهة الي واشنطن 
لإلشتراك في مظاهرة أن حرس احلدود طلبوا منهم الوقوف 
وتصويرهم  بصماتهم  واخذ  سياراتهم  تفتيش  ومت  جانباً 
مت  ثم  يغلقوها  ان  منهم  وطلب  احملمولة  بهواتفهم  والعبث 
سؤالهم عن بضعة أشياء مثل هل هم ذاهبون الي وشنطن 
إلثارة القالقل أو شئ من هذا القبيل وبعد مناقشات أستمرت 
الي كندا ورفض السماح  ثانية  أن يعودوا  ساعتني قيل لهم 
ُمنع  أنه  مونتريال  أخر من  مواطن  وقال  أمريكا.  بدخول  لهم 
 ، او يعارض ترامب  إذا كان يؤيد  من دخول أمريكا وسؤل عما 
املتحدة  للواليات  احلدود  عبورهم  عند  انهم  وزوجة  زوج  وقال 
من معبر شالالت نياجرا، قال لهم شرطي احلدود أنهم ال يحق 
فقالت  كنديون،  النهم  هناك  املظاهرات  في  املشاركة  لهم 
له الزوجة أن ذلك ال يخصك ، وقالت الزوجة أيضا أن شرطة 
الواليات  دخول  من  لتمنعهم  سبب  عن  تبحث  كانت  احلدود 

املتحدة االمريكية

أضافت رابطة البلديات احملليه في مقاطعة أونتاريو عقوبة جديدة لألفراد الذين يتجاهلون تذكرة الغرامة من شرطة املرور 
وال يسددوها. وكان هوالء األفراد ُعرضة لسحب رخصة القيادة منهم، ولكن اضيفت عقوبة جديدة وهي عدم قدرتهم 
علي جتديد لوحة ارقام السيارة واحلصول علي امللصق اخلاص بتجديدها. وقد منحت حكومة املقاطعة دوائر البلديات احلق 
في القيام بهذا، وكانت اللوائح السابقة تنطبق فقط  علي من ال يسددون غرامات الوقوف في في أماكن غير مسموح 
بها أو قطع اشارة املرور احلمراء وأضيف لها االن غرامات القيادة بسرعة اكبر من احملددة ، ويذكر أن البلديات في املقاطعة 
تستطيع    أن حُتصل غرامات مرورية مقدارها 1٫4 بليون دوالر ، وبعض هذه الغرامات يرجع تاريخها الي 50 عاما مضت وال 
ميكن عملياً احلصول عليها ،و ثلث هذه الغرامات  متاخرة منذ 7 سنوات. وقال وزير النقل واملواصالت »ستيفن ديل دوكا«، 
أنه حتي مع التغييرات في القوانني فلن تستطيع البلديات جمع كل الغرامات املتاخرة في السداد ، والسائقني الذين 
يتحايلون علي النظام سيكون من الصعب عليهم االن االستمرار في هذا ، وقالت رئيسة رابطة البلديات في أونتاريو 
»لني دولني«، إذا لم يتم جمع هذه الغرامات فانا وأنت سندفع التكاليف االدارية من ضرائب املمتلكات ، ومن اجليد العلم 

بأن هذه اللوائح ال تنطبق علي السيارات الثنائية امللكية او اململوكة لشركة 

احملكمة الكندية تؤيد موقف احلكومة 
ببيع معدات عسكرية للسعودية

وكان  السعودية.  العربية  للمملكة  مصفحة  لعربات  الكندية  احلكومة  بيع  مشروعية  أن  الفيدرالية  احملكمة  أّكدت 
ذلك بعد أن أعترض أستاذ القانون في جامعة مونتريال باإلضافة إلي نائب السابق في الكتلة الكيبيكية املعارض، قد 
قدم اعتراضاً على بيع هذه املعدات للمملكة العربية السعودية معتبرا أنه كان يتوجب على احلكومة الكندية إلغاء 
الصفقة مستنداً على السمعة السيئة التي للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق اإلنسان ومخاطر استخدام 
هذه العربات املصفحة ضد مدنيني في اليمن. وقد حاول املعترضني أن يبرهنا أن الصفقة التي وافقت عليها احلكومة 

الكندية تتعارض مع اتفاقيات جنيف والقانون الكندي.
ومن جانبها أكدت القاضية »دانيال ترامبلي المير« في حكمها بأن وزير اخلارجية الكندي السابق، »ستيفن ديون« التزم 
حقوق  مجال  في  السعودية  العربية  اململكة  سوابق  بينها  ومن  بالصفقة  املتعلقة  العوامل  كافة  وأتخذ  بواجباته 

اإلنسان باإلضافة للنزاع في اليمن قبل منح رخصة التصدير محترماً بذلك القيم التي تتضمنها االتفاقيات.
وأخذت احملكمة بعني االعتبار عدم وجود أي حادث شاركت فيه عربات مصفحة خفيفة في مجال انتهاك حقوق اإلنسان 
ما  وهو  التسعينيات  في  السعودية  والعربية  كندا  بني  التجارية  العالقات  بداية  منذ  السعودية  العربية  اململكة  في 
اعتمدته احلكومة الكندية في تقييمها للصفقة. وأكدت احملكمة أنه ليس من اختصاصها أن تبدي نظرة أخالقية في 

قرار الوزير لكن فقط أن تتأكد من شرعيتة

إتهامات  علي  بالرد  وين  كاثلني  أونتاريو  مقاطعة  وزراء  رئيسة  قامت 
كيفن أوليري حلكومة املقاطعة وذلك بأن نشرت رسالة مفتوحة له علي 
املشهور  امللياردير  وكان  يناير.   22 االحد  يوم  بوك  الفيس  في  صفحتها 
احملافظني  حزب  لقيادة  واملرشح  تانك«،   »شارك  التليفزيون  برنامج  في 
الفيدرالي قد أتهم حكومة مقاطعة أونتاريو بعدة إتهامات أثناء مقابلة 
له مع وكالة أنباء السي بي سي، فقال إن أونتاريو جتذب أستثمارات في 
ال  وين  كاثلني  وأن  االمريكية  ميتشيجان  والية  من  أقل  السيارات  قطاع 
تهتم باصحاب املشاريع الناجحة في مقاطعتها بعد ان فرضت عليهم 

ضرائب كثيرة مثل ضريبة الكربون ، وأنه من السخرية أن ندفع كل هذه الضرائب ونكون قادرين علي التنافس. وردت كاثلني 
وين قائلة أنها الحظت ما قاله »كيفن اوليري«، عن أن مقاطعة أونتاريو أقل من والية ميتشيجان بالنسبة لالستثمارات في 
اقل في الضرائب وال يدفعون ضريبة للكربون وال  بــ ٣0%  أن املستثمرين هناك يتمتعون  رأيه  قطاع السيارات ألنه بحسب 
يتقيدون بلوائح، وفي احلقيقة أن هذا غير صحيح - بحسب تعبير كاثلني وين - فكما يتضح أن أونتاريو جذبت ما يساوي 2 
بليون دوالر جديدة في قطاع االستثمارات في السيارات خالل الشهور القليلة املاضية وهذا يفوق والية ميتشيجان ، وخالل 
اخلمس أعوام املاضية حصلت أونتاريو علي حصة مقدارها 14٫6% من جميع أنتاج السيارات في أمريكا الشمالية متجاوزة أي 
حصة تتمتع بها أي مقاطعة أخري علي جانبي احلدود مبا في ذلك والية ميتشيجان ، وأقرت كاثلني وين بأنه ليس هناك ضريبة 
كربون في ميتشيجان ولكنها قالت إن برنامجنا للحد من االنبعاثات احلرارية هو أقل تكلفة بكثير واكثر فاعلية من ضريبة 
باتريك  املرشح لقيادة حزب احملافظني  الي خطة  بها زمالئك من حزب احملافظني، وكان هذا إشارة  التي يعد  الكربون اجلديدة 
براون الغامضة الستبدال برنامج كاثلني وين »كاب أند تراد«،  الذي يرفع سعر الوقود االحفوري بضريبة اخري محايدة لاليرادات، 
وأكملت كاثلني قائلة أن الشركات في أونتاريو تدفع ضريبة للحكومة وللمقاطعة مجموعها 2٨٫5 % وهذه أقل بكثير من ٣٨٫9 
% التي تدفع في ميتشيجان ، وقالت لكيفن أن املشاهدين لبرنامج »شارك تانك«، الذي تشارك في تقدميه ال ياخذون ما تقوله 
حرفيا علي محمل اجلد ، ولكن املاليني من العاملني في قطاع السيارات في أونتاريو يعتمدون علي عملهم للمعيشة ولذا من 

املهم االشارة أن ما أشارت اليه من إتهامات غير صحيح متاماً. 

كاثلني وين ترد علي امللياردير 

»كيفن أوليري« في خطاب مفتوح
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اإبتعدي عن هذه العادات لتتخل�صي من اآالم الظهر

ألم الظهر أصبح من أمراض العصر التي منر بها , 
فأصبحت ال تقتصر فقط على كبار السن بلهناك 
نسبة كبيرة من الشباب يعانون منها نتيجة إتباع 
بعض  لك  نعرض  لذلك   , خاطئة  يومية  عادات 
العادات التي عليك جتنبها حتى تتخلصي من أالم 

ظهرك. 
- الفراش القدمي:

الفراش يجب أن يتغير بعد 10سنوات ألنها تصبح 
لينة وتؤلم فقرات الظهر.

-حمل احلقائب:
حمل احلقائب على كتف واحد يجعلك غير متوازن 
أال  وينبغي  كيسني  على  الوزن  تخفيف  األفضل 

يزيد احلمل عن 10٪من وزن اجلسم.
-الكعب العالي:

أن تقوس ظهرك ويضغط  العالى يجبرك  الكعب 
غير  بشكل  اجلسم  وزن  يوزع  ألنه  املفاصل  على 

متساوي
-املشاعر :

فالتوتر  جسمهم  فى  تتحكم  الناس  مشاعر 
قوة  على  مباشر  يؤثر بشكل  والغضب  واالكتئاب 

إشارات األلم .
-اجللوس طوال اليوم :

عضالت  يضعف  طويلة  لفترات  اجللوس 
العمود  على  ويضغط  اخلمول  الظهرويسبب 
اجللوس  األفضل  الوقوف  أكثر من 50٪من  الفقرى 
العمود  على  الضغط  لتقليل  1٣0درجة  بزاوية 

الفقرى .
-التوتر:

مشدودة  تظل  التوتر  مع  والظهر  الرقبة  عضالت 
وحمام  التأمل  متارين  فى  واحلل  الظهر  يؤلم  وهذا 

دافئ.
-التمارين اخلاطئة:

العضالت  لبناء  الكافية  التمارين  ممارسة  عدم 
تسبب ضعف العمود الفقرى والعضالت.

-الوجبات السريعة:
اإلكثار من تناول الوجبات السريعة يؤدى لزيادة الوزن 
السعرات  وزيادة  الغذائية  املواد  منخفضة  ألنها 
احلرارية وزيادة الوزن تضع احلمل على ظهرك فيجب 
لتحسني صحة  وزنك  من  األقل  على   ٪10 إنقاص 

health digezt« ظهرك, وذلك بحسب موقع

احلمام  منشفة  ولكن  أصدمك،  أن  أكره 
التي  اللحظة  في   ، متسخة  بك  اخلاصة 
خصباً  مرتعاً  تصير  فيها،  تستخدمها 
امليتة،  اجللد  وخاليا  والفطريات،  للبكتيريا، 
العديد  أن  اآلدمية، كما  والفضالت  واللعاب، 
من اجلراثيم األخرى املوجودة في حمامك قد 
املرحاض.  رذاذ  ومن ضمنها  تعلق مبنشفتك، 
في حني أن معظم هذه امليكروبات لن تسبب 
يأتي من  أن معظمها  إلى  بالنظر  األذى،  لك 

جسدك، لكنها موجودة وتتكاثر سريعاً.
لذا، كم عدد املرات التي ميكنك فيها استخدام املنشفة املبللة قبل أن يزداد تركيز تلك اجلراثيم 

وتصبح بحاجة لغسلها؟
قال فيليب تيرنو، عالم األحياء الدقيقة وعلم األمراض في كلية الصيدلة بجامعة نيويورك ملوقع 

تك إنسايدر »إذا كنت تستطيع جتفيفها متاماً، فأقصى حد الستخدامها ثالث مرات«.
 وهذا على افتراض أنك تعلقها في مكان جاف لضمان التهوية اجليدة، قال تورينو«منشفة رطبة 
الرائحة،  تلك  النظر عن مكان  املنشفة، بغض  قادمة من  رائحة  إذا كانت هناك  اجلراثيم،  تُنّمي 

فإنها حتتوي على ميكروبات تنمو، ولذلك يجب عليك غسلها«.
والدفء،  املاء،  لها:  احلياة  مسببات  على  حتتوي  ألنها  للميكروبات  خصباً  مرتعاً  املناشف  تعتبر   
واألكسجني، والطعام، ودرجة حموضة معتدلة، إذ إن اجلسم البشري ميدها بكل متطلبات احلياة 

املثالية، وهذا سبب تغطيتها ألجسادنا بالكامل من الداخل واخلارج.
تعيش  التي  امليتة  اخلاليا  مثل  األخرى  واإلفرازات  امليكروبات  تترسب  جسدك،  جتفف  عندما   
غذاًء  الهواء  من  األخرى  والترسبات  امليتة  خالياك  تشكل  املنشفة،  على  جسدك  سطح  على 

للميكروبات، ومتدها الرطوبة بعامل احلموضة املتعادل.
معظم  ألن  ال،  أم  مضرة  املنشفة  على  تنمو  التي  امليكروبات  كانت  إذا  ما  القول  الصعب  من   
اجلراثيم املنزلية ليست خطيرة. ويضيف تورينو »لكن إذا كنت تشارك منشفتك مع آخرين، فمن 
احملتمل أن جسدك سيتعامل مع أجسام غير معتاد على التعامل معها -مثل املكورات العنقودية 
الذهبية- التي قد تصيبك باحلمي، أو البثور، أو العدوى«. وأضاف »الفكرة هي أن تكون حذراً، وعلى 

علم«. 

هناك طريقة وحيدة ملعرفة األم إذا كانت حامل 
الذي  اجلديد  ولكن   , السونار  وهو  بنت  أو  بولد 
أن دراسة أستطاعت من خالل  نقدمه لك هو 
تعرفي  اجلنني,  نوع  معرفة  الدم  ضغط  قياس 

كيف ؟
مستشفى  فى  أجريت  طبية  دراسة  أفادت 
»ماونت سيناى« بتورنتو ، أن قياسات ضغط دم 
األم قبل احلمل ميكن أن تكون مؤشرا على نوع 
اجلنني , حيث هدف الباحثون إلى حتديد العوامل 
املؤثرة على احتماالت والدة أوالد أو بنات ، انطالقا 
من مستويات ضغط دم األم قبل احلمل . وكان 
الصماء  الغدد  أستاذ  ريتناكران  رافى  الدكتور 
بالتعاون مع  فى مستشفى  »ماونت سيناى« 
معهد بحوث تانينباوم ، قد أجرى األبحاث على 
٣,٣75 سيدة ممن كن يخططن للحمل إال أنهم 
لم يصبحن حوامل بعد ، فيما مت تقييم 1,692 
الكوليسترول  الدم ومستويات  سيدة لضغط 
ليتم   ، واجللكوز  الدم  فى  الثالثية  والدهون 

وجد  ألنه  الدراسة  من  النساء  بعض  استبعاد 
أنهن حوامل بالفعل .. كما مت فى نهاية املطاف 
مجموعة أخيرة بواقع 1,411 سيدة مت تقييمهن 

مبعدل 26,٣ أسابيع قبل احلمل .
الدورية  فى  نشرت  التى  املتابعة   وأشارت 
األمريكية إلرتفاع ضغط الدم  إلى أن السيدات 
الالتي عانني من إرتفاع معدالت الكوليسترول 
الدم  وضغط  واجللوكوز  الثالثية  والدهون 
املرتفع ، كن األكثر عرضة لوالدة بنات ، مقارنة 
بالسيدات الالتي أجننب ذكور ولم يعانني من هذه 

العوامل

ن�صيحة .. ت�صاعدك على حرق �صعرات حرارية كثرية اأثناء عملك

ملشاكل  تعرضك  طويلة  لساعات  العمل  في  اجللوس 
صحية كثيرة وللسمنة أيضا , وحتى ال تستسلم لهذا 
أثناء  بها   القيام  ميكنك  نصيحة  على  تعرف  الوضع, 

عملك حتميك من ذلك.
جامعة  فى  أجريت  بريطانية  دراسة  أثبتت  حيث   
جالسكو فى بريطانيا والتى أظهرت أن الوقوف  لساعات 
السعرات  من  الكثير  حرق  فى  يساعدك  العمل   فى 

احلرارية باجلسم، وفًقا ملا نشر باملوقع األمريكى »تامي«.
 فبحسب التقرير فإن الرجال الذين شملتهم الدراسة 

فترات  على  ثانية   90 ملدة  العمل  فى  وقفوا  عندما  والدهون  احلرارية  السعرات  من  مزيًدا  حرقوا 
متكررة خالل ٨ ساعات من العمل، كما وجد الباحثون أن االنتقال من وضع اجللوس إلى الوقوف أو 

العكس ينتج عنه تفعيل العضالت واستهالك الطاقة باجلسم.
 كما جاء فى التقرير أن 10 رجال كانوا يعانون من زيادة مفرطة فى الوزن يقفون 90 ثانية على 
فترات خالل العمل ٨ ساعات، لوحظ فقدانهم للكثير من السعرات احلرارية وانخفاض بالوزن، 
ووجد أن الوقوف كل أربعة ساعات بشكل مستمر خالل فترات العمل نتج عنه حرق السعرات 

احلرارية فى اجلسم بنسبة أكثر من ٪200..
 كما وجد الباحثون أن تغيير وضع اجللوس كل دقيقة ونصف على مدار اليوم له آثار كبيرة على 
مستوى اجللوكوز واألنسولني والدهون الثالثية باجلسم ويقلل من اآلثار اجلانبية للجلوس فترات 
باجلسم  الدهون  انخفاض  عنه  ينتج  العمل  خالل  طويلة  لفترات  والوقوف  كالسمنة،  طويلة 

وجتعلك أكثر نشاًطا طوال اليوم.

قيا�س �صغط الدم قبل احلمل يعرفك نوع مولودك امل�صتقبلي

هام .. احلد االأق�صي الأ�صتخدام 

»من�صفة احلمام«، هو ثالث مرات
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العثور علي الفتاة املخطوفة يف م�صي�صاجا 

والتي كانت حديث و�صائل االعالم

وكانت  تورنتو،  مدينة  في  وذلك  عاماً   15 وعمرها  الجنيل«،  »اليسا  الطفلة  علي  العثور  الكندية  الشرطة  اعلنت 
»اليسا« قد شوهدت مبدينة مسيسوجا وهي تُختطف من قبل رجلني في سيارة هوندا وأُرغمت علي ركوب السيارة 
معهم، وناشدت الشرطة اجلميع مبد يد املساعدة بأية معلومات وكانت حديث وسائل األعالم الكندية حتي وجدوها 

في اليوم التالي ومت التحقيق في األمر ملعرفة دوافعه

املانيا ت�صبط �صاحنتني خمدرات اإيرانيني

أعلن االدعاء العام األملاني أن الشرطة اجلنائية ضبطت شاحنتني إيرانيتني محملتني باخملدرات من نوع الهيروئني، كانتا 
في طريقهما إلى توزيع هذه الشحنات لبلدان أوروبية مختلفة. ووفقاً إلذاعة »دويتشه فيليه« األملانية، فقد ضبطت 
سن  في  وهما  اإليرانيني  السائقني  واحتجزت  تركيا،  من  قادمتني  كانتا  حيث   ، الشاحنتني  هاتني  األملانية  الشرطة 
37عاماً و41عاماً. وعثر عناصر الشرطة مبساعدة الكالب البوليسية على حمولة الهيروين بكمية 150 كيلوغراما، 
وتقدر مباليني اليوروهات. وقال املدعي العام الفيدرالي إن الشاحنتني انطلقتا من إيران، وعبرتا تركيا ودخلتا األراضي 
األملانية من الطريق السريع رقم 3، وكان من املقرر أن يتم توزيع اخملدرات في عدد من الدول األوروبية. يذكر أن الشرطة 
األملانية ضبطت في 9 أكتوبر 2014 شاحنة إيرانية محملة بـ 330 كيلوغراما من مخدر الهيروئني خبأها املهربون 
بعلب اخليار اخمللل والثوم، في منطقة في »فيس بادن«. وقدرت الشرطة حينها قيمة هذه الكمية من اخملدرات حسب 
األسعار املتداولة في سوق التهريب بـ 50 مليون يورو. واعتقلت السلطات أخوين إيرانيني بعمر 30 و35 عاماً، قالت 
الشرطة إنهما على عالقة بشبكة مخدرات معروفة تقوم منذ سنوات بتهريب كميات كبيرة من اخملدرات إلى غرب 

أوروبا..

اأم حتب�س طفلها يف حمام قذر قرابة عامني

إنها إحدى أسوأ حاالت إساءة معاملة األطفال التي ستسمع عنها: حبس صبي صغير في حمام رطب مظلم ملدة 
عام على األقل. واملتهم بوضعه هناك؟ وقالت السلطات األمريكية إن براندي جيمس حبست ابنها، الذي يبلغ من 

العمر 12 عاماً، في حمام في الطابق العلوي في منزلها في والية يوتا، لفترة رمبا دامت عامني.
عندما عثرت السلطات عليه، كان يعاني من حالة طارئة من سوء التغذية، إذ بلغ وزنه 13 كيلوجراماً فالظروف داخل 
بالبراز حتى أنه لم يبد أن  احلمام، حسبما ورد في الئحة االتهام املوجهة لألم، مثيرة لالستياء: كان املرحاض مليئاً 
هناك أي مياه داخله. والباب أُغلق من اخلارج. وثُبتت مفاتيح اإلضاءة بالشريط الالصق على وضع اإلطفاء، لذلك يُعتقد 
أن الصبي جلس في الظالم كل وقت. كان الصبي ضعيفاً جداً عندما ُعثر عليه، حتى أنه لم يكن يستطيع الوقوف 

وإزالة الشريط الالصق بنفسه.
الالصق، وقال شريف  بالشريط  بالوعة احلوض  أيضاَ  »الدش«، حيث ُسدت  وُعثر على علب فول فارغة وملعقة في 
ولكن هذا من  أخرى،  رأيت أشياًء فظيعة  إنها مرّوعة.  الصور،  »رأيت  ديفيد كراوس:  اللفتنانت  واشنطن،  مقاطعة 
األم من  الفيديو حتى تتمكن  أنه كان هناك كاميرا  أرها.« وأضاف كراوس  لو لم  أمتنى  أنساها قط.  التي لن  األمور 
تعليمات  إعطائه  من  تتمكن  الصوتي حتى  الطفل  مراقبة  أعدت جهاز  النقال، كما  هاتفها  على  الصبي  مراقبة 

ولكنه لم يكن يستطيع الرد.
األسوأ على اإلطالق، وجده والده »مستلقي على بطانية على أرضية احلمام«، األحد، وهرع به إلى املستشفى. ثم 
الطوارئ  وقال طبيب غرفة  واألم متزوجان ولكنهما منفصلني.  األب  إن  وقال كراوس  املقاطعة.  مت استدعاء شرطة 
في  سيظل  »الضحية  إن  األطباء  وقال  رأيتها.«  التغذية  سوء  من  حالة  أسوأ  »كانت  اإلقليمي:  الطبي  املركز  في 
املستشفى ملدة 3 أسابيع على األقل الستعادة صحته،« حسبما أفاد بيان شرطة املقاطعة. وقالت األم للشرطة إنها 
كانت حتبس ابنها أحياناً »حرصاً على سالمته« عندما غادرت املنزل. وادعت أيضا أنه »أراد أن ينام في ذلك احلمام« رغم 
الظروف البائسة. ُووجهت إليها تهمة إساءة معاملة األطفال. ومن غير الواضح ما إذا عينت محام. وقال كراوس إن 
الصبي لم يذهب إلى املدرسة منذ ثالث سنوات. كما يعيش اثنان من أشقائه في املنزل، لم تظهر عليهم أي عالمات 

سوء املعاملة

امراأة ت�صنق نف�صها ب�صبب عملية جتميل فا�صلة

أقدمت سيدة بريطانية على االنتحار بشنق نفسها ألنها لم تكن راضية عن نتائج عملية التجميل التي أجرتها 
لصدرها، وذلك في أعقاب التعليقات السلبية التي سمعتها من حبيبها السابق حول جسدها. ,عثر على ريبيكا 
إنها  تقول  والتي  الصدر،  اجلراحية لتجميل  العملية  أعقاب  وذلك في   ، )38 عاماً( مشنوقة في منزلها مبدينة  هور 
جعلتها تبدو قبيحة، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. ,عثر والد ريبيكا على جثتها وحاول إنقاذها 
لكنها كانت قد فارقت احلياة، بعد أن تركت رسالة مؤلفة من 17 صفحة ومكتوبة بخط يدها، تشرح فيها األسباب 
التي أدت إلى انتحارها، والظروف النفسية السيئة التي مرت بها. ,قبل العملية اجلراحية، أخبرت اجلراحة أوملبيا هادن 
السيدة ريبيكا أن التحسن املتوقع من العملية لن يتجاوز نسبة %60، كما أن هناك مخاطر محتملة، وال يوجد أية 
ضمانات لنجاح العملية، وقالت والدة ريبيكا خالل التحقيق إن ابنتها لم تكن راضية عن نتيجة العملية، وشعرت 

أنها أصبحت قبيحة ومشوهة.
من جهته، قال جيرميي روتش املدير املساعد في عيادة »ترانسفوم« التي أجرت العملية، إن النتائج األولية للعملية 
كانت ُمرضية، ومت شرح كافة التفاصيل للسيدة ريبيكا قبل إجرائها، وأكد في الوقت نفسه أن أعراض االضطراب 

على املريضة بعد العملية لم تكن ناجتة عن اجلراحة، خاصة وأن األطباء شخصوا إصابتها باالكتئاب عام 2008 

جهاز االأمن ال�صوداين يطالب زعيم م�صيحي مبغادرة ال�صودان فورا 

نظرا لن�صاطه الكن�صي املكثف !!

يُشرف  زعيم مسيحي  السوداني  واخملابرات  االمن  أمر جهاز 
على مجموعة من الكنائس باخلرطوم مبُغادرة البالد بصورة 
عاجلة خالل 72 ساعة . وأخبر ضباط من األمن القس »كوت 
اكود«، والذي ساعد في بناء ثالثة كنائس باخلرطوم وام درمان 
“نشاطه  لـ  نسبة  فيه”  مرغوب  غير  شخص  أنه”  وبحري 
الكنسى” وذلك في جلسات حتقيق متت معه بصورة يومية 

ملدة اسبوع .
وكانت السلطات طلبت من القس الذي ينحدر اصوله من 
االنفصال  منذ  السودان  في  البقاء  وأختار  السودان  جنوب 
تطالبه  ان  قبل  مبانيها  الى  املاضي  الشهر  يوميا  احلضور 

باملغادرة رغم سالمة اجراءته لالقامة بالبالد.
النقال والبتوب وكاميرا رقمية وطلب منه  التحقيق مبصادرة هاتفه  أن االمن قام في احد جلسات  واخبرت مصادر 

كشف مصدر تكاليف بناء الكنائس الثالثة والتي ينتظم نحو 700 مسيحي باخلرطوم بالصالة فيها اسبوعياً. 
ملساعدة  حكومية  غير  منظمات  مع  بالعمل  اياه  متهماً  فورا  السودان  مغادرة  منه  ُطلب  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املسيحيني بالسودان. وأضطر كود الى مغادرة االراضي السودانية خوفاً على حياته.

هجوم مبادة حم�صية حارقة على ملكة جمال اإيطاليا ال�صابقة 

يعر�س ب�صرها للخطر

السابقة، جيسكا  إيطاليا  ملكة جمال  تعرضت 
على  حارقة  حمضية  مادة  القاء  حلادث  نوتارو، 
ايدسون  جورج  السابق،  صديقها  من   وجهها 

تافاريس، ويحاول االطباء انقاذها.
باحلرائق  االصابة  الي  تعرضت  عاما،   28 نوتارو  و 

وترقد  مبستشفى تشيزينا في مدينة بوفاليني.
 29 تافاريس  إن  السابقة،  اجلمال  ملكة  وقالت 
عاما، هو املعتدي عليها، حيث قابلها عند مدخل 

شقتها باجملمع السكني في بلدة رمييني الساحلية
وكانت قد أبلغت الشرطة عن مطاردة تافاريس لها بعد قطع عالقتهما التي استمرت ملدة عامني في أغسطس 2016

و مت التحفظ على تافاريس ، حيث دفع ببراءته ، مدعيا أنه كان مع امرأة أخرى في وقت وقوع احلادث
ووفقا مللفها على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك، فقد فازت نوتارو مبسابقة ملكة جمال إقليم رومانيا اإليطالي 

عام 2007
وقد عملت مدربة للحيوانات في حديقة رمييني املائية منذ عام 2014، وعملت كراقصة ومذيعة قبل ذلك

ال�صلطات الربازيلية تبنى جدارا موؤقتا ملنع اال�صتباكات فى اأحد ال�صجون

يعكف مسؤولو أمن برازيليون على بناء جدار بدائى مصنوع من حاويات شحن معدنية ، داخل سجن شهد اشتباكات 
بني عصابتني متنافستني أدى ملقتل 26 سجينا.

وتكدست احلاويات احلمراء الرثة فى فناء سجن الكاكز فى شمال شرق البرازيل حيث يسعى املسؤولون لالنتهاء من 
بناء اجلدار املؤقت بتكديس احلاويات الواحدة فوق األخرى

وهذه خطوة يائسة من جانب مسؤولى األمن الذين يكافحون للسيطرة على الوضع فى سجن الكاكز الذى شهد 
أحدث مذبحة ضمن سلسلة مذابح وحشية فى سجون شمال وشمال شرق البرازيل

وهاجم أعضاء أقوى عصابات البرازيل أفراد عصابة منافسة باستخدام املناجل واألسلحة البيضاء وقطعوا رؤوس 
ومزقوا جثث غالبية القتلى الذين بلغ عددهم 26

وهذا احلادث هو األحدث فى نظام السجون البرازيلى الذى شهد مقتل نحو 140 شخصا فى اشتباكات  من قبل .

 ال�صرطة االإ�صبانية تاأمر بالتحقيق مع اإمام م�صجد بتهمة االعتداء 

اجلن�صي على قا�صرتني

امرت النيابة العامة فى فيتوريا جاستايز، عاصمة كل من مقاطعة أالفا وإقليم الباسك بشمال إسبانيا، بالتحقيق 
فى اعتداء إمام مسجد على فتاتني قاصرتني

وقام إمام املسجد باالعتداء جنسيا على إحد الفتيات فى الشارع العام، والتى قامت بعدها بطلب املساعدة من دورية 
الشرطة، أما األخرى فهى من أصول أفريقية وتبلغ 18 عاما

معها  بالتعاون  لفيتوريا  احمللية  الشرطة  العام  املدعى  وطالب  املنطقة،  مستوى  على   4 رقم  اإلمام  هذا  يعتبر   
واالستمرار فى التحقيقات حول اإلمام والبحث عن إذا كانت له أى ضحايا آخرين

م�صرع امراأة بالقرب من جامعة اأوك�صفورد فى »حادث كيميائي«

لقيت امرأة مصرعها فى منزل بالقرب من جامعة 
أوكسفورد إثر حادث سببه مواد كيميائية . تعامل 
رجل األطفاء مع احلادث بسترات احلماية من املواد 
الكيميائية التى تغطى كامل اجللد مبا فيه الوجه، 
إذا  عما  اجليران  وسؤال  ماجدلني  شارع  إخالء  ومت 
باسم  متحدث  وقال  سام«،  »غاز  رائحة  اشتموا 
الطوارئ  أجهزة  أفراد  »إن  قوله:  فالى  الشرطة 
يرتدون سترات كيميائية كإجراء وقائى ألنهم قد 
يكونون معرضني ملواد كيمائية«. وقالت الشرطة 
إنها تتعامل مع مصرع املرأة، وهى فى العشرينيات 
من عمرها، على أنه بال أسباب واضحة ولكن بال 

شبهات. ولم ينف متحدث باسم جامعة أوكسفورد احتمال أن السبب فى احلادث جاء من معامل اجلامعة، ولكنه 
كذلك وصف املزاعم بأنها مجرد تكهنات، طبقا لإلكسبرس.

حـــــــــ�ادث 11



حـــــــــ�اراتال�صبت 28 يناير 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الثمانــــــــ�ن 12

حوار ـــــ جرجس ابراهيم
خالد علي محامي وحقوقي وسياسي مصري ملع 
أسمه في األيام األخيرة بعد حصوله علي حكم 
و   ، و صنافير مصريتان  تيران  بأن جزيرتي  قضائي 
الرئاسية  لإلنتخابات  سناً  املرشحني  أصغر  يعد 
 40 حينها  عمره  كان  حيث   ،2012 في  املصرية 
عاماً، إشتهر بالدفاع عن املتظاهرين أمام ساحة 
القضاء، وشارك في تأسيس مركز “هشام مبارك 
له  التنفيذي  املدير  منصب  وشغل  للقانون”، 

.............. الي نص احلوار 
من  فعليا  املصرية  احلكومة  قدمت  ماذا  ـــ  

خرائط ووثائق لتبرير ما فعلت للقضاء؟
صادرة  خلريطة  ضوئية  صورة  للمحكمة  قدمت 
املستطنعة  االورق  بعض  وقدمت   ،  1928 عام  
أمني  اجمليد،  عبد  عصمت  الدكتور  الراحل  عن 
أثبتنا  وقد   ، األسبق  العربية  الدول  جامعة  عام 
للمحكمة انها مت التالعب بتاريخها ، كما قدمت 
حتسم  أن  ميكن  ال  ألوراق  الضوئية  الصور  بعض 
 ، مصرية  غير  اجلزر  أن  احملكمة  تُقنع  وأن   ، النزاع 
احلكومة  تقدمه  لم  الذي  هو  ذلك  من  واألهم 
عليها  نحصل  أن  منها  طلبنا  والتي  للمحكمة 
احلكومة  يد  حتت  تقع  التي  املستندات  هي  و   ،
وجمعيها  اجلزيرتان  مصرية  تؤكد  مستندات  من 
ودار  املالية  و  الدفاع  و  اخلارجية  وزارة  بأرشيف 

الوثائق القومية وجمعيها تُثبت مصرية اجلزر .
السيسي  الرئيس  يوقع  لم  ملاذا  رأيك  في  ـــ    

بنفسه علي تلك اإلتفاقية حتديداً؟ 
ذلك  يعود  رمبا  السؤال،  ولكن  يسال هو في هذا 
إلي رغبته في أن ال يضع توقيعه، ألن من وقع علي 
الدفاع  وزير  هو  السعودي  اجلانب  من  اإلتفاقية 
التوقيع  يكون  أن  برتوكولياً  فكان   ، السعودي 
يوقع  أي   ، املستوي  نفس  في  املصري  اجلانب  من 
، ويبدو أن  وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي 
وزير الدفاع املصري رفض التوقيع فأُجبر املهندس 

“شريف اسماعيل”، رئيس الوزراء علي التوقيع .
ـــ  إذا كان القضاء أكد علي مصرية اجلزيرتني 
جعل  والذي  نظرك  وجهة  من  السبب  فما 
أراضي  عن  تتنازل  اسماعيل  شريف  حكومة 

مصرية للدولة السعودية؟ 
،فاألمر  شئ  أمره  من  ميك  ال  اسماعيل  شريف 
بحكم  األلتزم  وعليه  اجلمهورية  رئيس  بيد  كله 

القضاء.
ـــ  ما مدي دستورية قرار احلكومة احلالية حتول 

أمر االتفاقية للتصويت عليه بالبرملان؟
أصبحت  قضائي  فبحكم   ، دستوري  غير  أمر 
حتويل قضية التنازل عن اجلزيرتان باطلة وال يجوز 

تصويت البرملان عليها .
في  اخري  تقاضي  درجات  هناك  هل  ـــ  

املستقبل بعد رفض طعن احلكومة؟ 
إذا ارادت الدولة أن مُتاطل في تنفيذ احلكم اتوقع 
النزاعات  بعض  وتخلق  القضاء  إلي  تلجاء  أن 
الوهمية بهدف مد أجل النزاع ، وأعتقد أنه مهما 
قانونياً  حسمها  نستطيع  القضائي  النزاع  كان 

بأن اجلزر مصرية .
ـــ  مت ترويج صورة لك بحركة خارجة فعلتها 
بعد رفض الطعن. فما مدي صحة تلك الواقعة؟

إلي  أو   ، وفرعية  سطحية  قضايا  إلي  اجنر  لن 
ألنها  بها  أواألعتراف  الصورة  هذه  إنكار  موضوع 
يعارض  ومن   ، العام  اجلدل  من  جزء  أصبحت 
الصورة ُمصطنعة  أن  لهم  أوضحت  احلكم مها 
ببرنامج “الفوتو- شوب” فلن يُصدق ، وما بالقلب 
سيظل به ، ومن الواجب علي أن التفت للقضية 
احلقيقية، وهي الدفاع ضد من أغتصب الدستور ، 

وحترش باألرض وأهدار أحكام القضاء .
علي  يسير  “السيسى”  نظام  أن  تري  هل  ـــ  

نفس خطي نظام “مبارك” ؟
ال يسير علي نفس اخلطئ لكنه يسير علي درب 
حاجه  في  ولست   ، الدولة  علي  خطراً  أكثر  اخر 
لإلجابة علي هذا السؤال وعليك ان  تخرج ما في 
وحينها  الشرائية  قدرتها  وتري  أموال  من  جيبك 
وصلته  الذي  الكارثي  الوضع  حقيقة  ستعلم 
اليه االوضاع األقتصادية ملصر ، وعليك ان تُطالع 
أحكام القضاء األداري واحملكمة اإلدرية العليا ضد 

النظام، وهي مقارانات بالغة الداللة .
ـــ  كيف تقيم أوضاع حقوق اإلنسان في مصر 

اآلن؟
منر بأسوء املراحل في حقوق االنسان وهناك حالة 
الصراعات  وبدعوي  اجملتمع،  في  األستقطاب  من 
األقليمية هناك مبررات للقمع والتنكيل باخلصوم 

السياسيني .
هو  األرهاب  خطر  أن  معنا  ألست  ولكن  ـــ     
في  وأننا   ، مصر  يواجه  الذي  احلقيقي  اخلطر 
من  مدعومة  إرهابية  كيانات  مع  بقاء  حرب 

أجهزة استخبارات اقليمية ؟
 اخلطر احلقيقي علي بقاء الدولة املصرية  هو اهدار 
ومحاولة   ، الدستور  علي  العدوان  و  املؤسسات 

فرض الصمت علي الشارع بقوة البطش.
ـــ  هل تتطلب املرحلة احلالية استمرار احلالة 

الثورية، أم ينبغي أن تتوقف نظرا للمخاوف من 
تقسيم الوطن وتنامي ظاهرة اإلرهاب؟

الثورة هي فعل عميق وجذري في اجملتمع، ونتائجها 
ففي   ، بسيطة  احلالي  الوقت  حتي  اجملتمع   في 
فرنسا حتي اليوم أي تطور إجتماعي أو سياسي 
يُنسب للثورة الفرنسية بينما الثورة املصرية لم 

تتضح نتائجها بشكل كبير .
ـــ  هل أنت راض عن أداء مجلس النواب، وهل 

حقق فى رأيك طموحات الشعب املصرى؟
غير راضي عن ادائه ، ولم أتوقع منه أكثر من هذا 

النه يُعبر عن السلطة وال يعبر عن الشعب. 
ـــ  ماهي ابرز اخطاء النظام من وجهة نظرك ؟
أشخاص  عن  تتكلم  الناس  أن  مصر  في  االزمة 
هناك  أن  نست  و  شخص  في  العمل  أختزلت  و 
شخص  في  السياسي  العمل  واختزال   ، كيانات 
كل  في  فشله  أثبت  عليه  الطموحات  ووضع 
املطلقة مفسده مطلقة،  اجملتمعات، فالسلطه 
نبني مجتمع مدني  والسؤال احلقيقي هو كيف 
فاعل وقادر علي التاثير في قرارت السلطة، فبدون 

رقابة يتحول الشخص إلي ديكتاتور .
ـــ  احلكومة إتخذت عدت خطوات نحو األصالح 

االقتصادي ما تقييمك لها ؟
ال يوجد إصالح إقتصادي حقيقي، فال يوجد إصالح 
إجتماعية  تنمية  خللق  جتارة  او  صناعة  او  زراعة 
حقيقية ، وما رأيناه من إصالح أقتصادي حتي األن 
هو رفع الدعم و زيادة اسعار و أرتفاع الدين العام 
، و األقتراض بشكل جنوني حتي وصلت القروض 
الي ارقام مفزعة و بشروط مجحفة ، مع إنهيار 
مبارك  نظام  رموز  التصالح  و  للجنيه  تاريخي 
الفاسدين ، أعتقد أن األمريحتاج اعادة نظر للروية 

بالكامل.
ـــ  ماذا تقول للمصريني في كندا ؟

و السالم ولكننا شعب  أننا شعب ُمحب للخير 
مطحون بني انظمة حكم من جانب، و قوي دينية 
وكالهما  أخر،  جانب  من  االرهاب  تنشر  رجعية 
ظلمنا ، ولكن الشعب املصري قادر علي أن يُعبر 
عن رقية وحضارته ، وسيأتي يوم جند بلدنا يحترم 
ويحترام  األبداع  و  الرأي  حرية  و  التعدد  و  التنوع 
ثقافة  كله  للعالم  ينشر  و  االنسان  حقوق 

التسامح و العيش املشترك .

 “خالد علي - محامي قضية تيران وصنافير - في حوار ناري لــ “جود نيوز 

شريف اسماعيل ليس هو املسئول عن اإلتفاقية .. ولهذا السبب رمبا لم يوقع السيسي عليها  

“احلكومة قدمت مستندات بها تالعب إلثبات أن تيران وصنافير “سعودية

دستورياً بعد حكم القضاء ال يجوز تصويت البرملان املصري علي اإلتفاقية 

جــود نيــوز 
تُهنئ 

الدكتور / جورج يوسف 
على رسامته لرتبة دياكون 

بأسم /  جون  
بكنيسة الشهيد مارجرجس 

والقديس األنبا رويس 
بـ »نورث يورك« 

الرب يبارك فى خدمته
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السيسي لـوفد من البرملان الكندي: لدينا جالية مصرية 
كبيرة وفاعلة بكندا ، وحريصون علي جتديد اخلطاب 

الديني
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، السبت، 21 يناير، وفًدا برملانًيا كنديًا يضم أعضاء 
القومي  األمن  جلنة  رئيس  أوليفانت  روبرت  برئاسة  الكنديني،  والعموم  الشيوخ  مبجلسي 
املُتحدث  يوسف،  عالء  السفير  وقال  بالقاهرة.  كندا  سفير  حضور  في  العموم،  مبجلس 
البرملاني  بالوفد  بالترحيب  اللقاء  استهل  السيسي  إن  اجلمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
الكندي، والتأكيد على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الثنائي مع كندا في مختلف اجملاالت، 
مشيرًا إلى ما تشهده العالقات الثنائية خالل الفترة املاضية من تطور إيجابي وتفهم اجلانب 
الكندي للتحديات اإلقليمية والدولية التي تتعرض لها مصر واملنطقة، والتي تتطلب تعزيز 
التشاور والتنسيق بني البلدين إزاءها. ونوه الرئيس مبا متثله زيارة الوفد البرملاني الكندي ملصر 
من فرصة جيدة لتنمية العالقات البرملانية بني البلدين، مبا يساعد في توطيد أواصر التعاون 
على املستويني الرسمي والشعبي. كما أكد أهمية العمل على تعزيز العالقات الثقافية 
والعلمية بني البلدين، خاصًة في ضوء وجود جالية مصرية كبيرة وفاعلة تشارك بإسهامات 
هامة في اجملتمع الكندي، باإلضافة إلى دراسة مئات الطالب املصريني باجلامعات الكندية. 
وأكد السيسي على أهمية تضافر جهود اجملتمع الدولي ملكافحة اإلرهاب في ضوء ما ميثله 
مما  وتنقيته  الديني  اخلطاب  وكذلك حرص مصر على تصويب  بأكمله.  للعالم  تهديد  من 
علق به من أفكار  مغلوطة تنافي صحيح الدين، فضاًل عن ترسيخ قيم التسامح والتعايش 
وقبول اآلخر. وذكر املتحدث بأسم الرئاسة أن أعضاء الوفد الكندي أعربوا في ختام اللقاء 
عن حرصهم على نقل الصورة احلقيقية ملا تشهده مصر من تطورات إلى الشعب واحلكومة 

الكندية، مشيرين إلى تفاؤلهم مبستقبل مصر.

مصر توافق على طلب إيطالي بشأن قضية مقتل ريجيني
كاميرات  من  البيانات  باسترجاع  إيطاليني  خلبراء  السماح  على  املصري  العام  النائب  وافق 
املراقبة فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني، الذي ُعثر على جثته 
خارج القاهرة في 3 فبراير املاضي وقال البيان إن النائب العام، املستشار نبيل صادق، وافق 
األملانية  الشركة  من  وخبراء  إيطاليني  خبراء  إرسال  روما  في  العامة  النيابة  طلب  »على 
مبراقبة  اخلاصة  الكاميرات  تسجيل  من جهاز  البيانات  إسترجاع  في  املتخصصة  الوحيدة 
محطة مترو األنفاق بالدقي وحتليلها وصوال حلقيقة واقعة مقتل الطالب اإليطالي جوليو 
ريجيني ومرتكبيها  ووجه النائب العام املصري بسرعة إجناز حتريات اجلهات األمنية النهائية 
بشأن تلك الواقعة، ووفق البيان الذي أشار إلى أن املوافقة تأتي في إطار التعاون بني النيابة 
اإليطالي  الطالب  مقتل  واقعة  في  التحقيقات  بشأن  روما  في  ونظيرتها  املصرية  العامة 
جوليو ريجيني  وكان ريجيني )28 عاما( طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، 
ويعد في مصر أطروحة حول احلركات العمالية، عندما اختفى في 25 يناير ليعثر على جثته 

خارج القاهرة بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب 

حتليل احلمض النووي للمنطقة 
يكشف مفاجأة: 17% فقط من املصريني أصولهم عربية

الوراثية،  اجلينات  خريطة  مشروع  كشف 
عن  جيوجرافيك«  »ناشيونال  به  قامت  الذي 
مفاجأة فيما يتعلق باجلينات الوراثية للعرب 
وأصولهم، والتي أثبتت أن العرب ليسوا عربًا 
بشكل كامل، ولكن هناك أصواًل أخرى لهم، 

حسب ما ذكر موقع »ستب فييد«.
عن  اإلجابة  متت  املشروع،  ذلك  خالل  فمن 
وأصول  والعرقية،  باإلثنية  تتعلق  أسئلة 
فيها،  وانطلقوا  األرض  عمروا  وكيف  البشر، 
العالم،  سكان  بأصول  قائمة  وضعت  فقد 
طبًقا  دولة  كل  سكان  وصف  يتم  حيث 
مئات  إلى  استنادًا  وهذا  اجليني،  للتكوين 
العينات من احلمض النووي، والتحليل املتقدم 

لتلك العينات.
وقد توصلت النتائج إلى معلومات مذهلة عن 

أصول 4 شعوب عربية، من بينهم املصريون.
4. املصريون: %17 فقط عرب

 17% املصريني  أن  إلى  النتائج  توصلت  فقد 
فقط من أصولهم عرب، أما %68 من السكان 
األصليني هم من أفريقيا الشمالية، و%4 من 
الشتات اليهودي، و%3 من أفريقيا الشرقية، 

%3 من آسيا الصغرى، و%3 من جنوب أوروبا.
3. الكويتيون: %7 أفارقة

جذور  من  األكبر  النسبة  يشكلون  العرب 
الشعب الكويتي بنسبة %84، و%7 من آسيا 

من  و4%  أفريقيا  شرق  من  و3%  الصغرى، 
شمال أفريقيا، أي %7 أفارقة.

الشرق  مبنطقة  القدماء  املهاجرون  مر  فقد 
األوسط، خالل رحلتهم من أفريقيا إلى آسيا، 
وقرروا  كثيرًا،  املنطقة  تلك  أحبوا  ولكنهم 
إلى  الوراثية  وانتقلت صفاتهم  فيها،  البقاء 

األجيال األخرى.
وشرق  شمال  من  أقل  نسبة  هناك  فيما 
للشعب  الوراثية  صفاتهم  انتقلت  أفريقيا، 
القرن  منذ  الرقيق  جتارة  خالل  من  الكويتي، 

الثامن إلى القرن التاسع عشر.
2. اللبنانيون: %14 من الشتات اليهودي

مكونات وأصول الشعب اللبناني هي األكثر 
التي  العربية،  الشعوب  بني  واختالًفا  تنوًعا 
يشكلون  فالعرب  الدراسة،  محل  كانت 
من  و14%  اللبناني،  الشعب  من   44% نسبة 
شمال  من   11% وهناك  اليهودي،  الشتات 
من  و5%  الصغرى،  آسيا  من  و10%  أفريقيا، 

جنوب أوروبا، و%2 من شرق أفريقيا.
1. التوانسة: %4 فقط عرب

الشعب  في  األقل  النسبة  يشكلون  العرب 
التونسي، بنسبة %4 فقط، فيما أن النسبة 
وهناك  أفريقيا،  شمال  من   88% وهي  األكبر 
ووسط  غرب  من  و2%  أوروبا،  غرب  من   5%

أفريقيا.

منظمة حقوقية املانيه بعد حفظ قضية سيدة الكرم : 
تعرضت للذل والعنف اجلسدي وال امل في عقاب اجلناه

احلقوقية   IGFM منظمة  ادانت 
األملانية، حفظ القضية املعروفة 
سيدة  قضية  بأسم  اعالميا 
الكرم ، وقالت ان السيدة تعرضت 
امل  دون  اجلسدي  والعنف  للذل 
في عقاب اجلناه ، وادنت املنظمة 
كفاية  لعدم  القضية  حفظ 
تصريحات  ان  وقالت   ، اإلدلة 
التصاحلية  املصري  الرئيس 
الفعلية  التصرفات  مع  تتناقض 
املصرية  للسلطات  التمييزية 
من  عددا  ان  املنظمة  وقالت   ،
اقباط  علي  وقعت  اإلعتداءت 
وشمل  املاضية  األيام  خالل 

بعضها عمليات ذبح .
ثابت  سعاد  السيدة  تعرية  في  التحقيقات  حفظ  املنيا،  جنوب  لنيابيات  العام  احملامي  وكان 
عبداهلل، واملقيمة بقرية الكرم مبركز أبوقرقاص، وذلك لعدم كفاية األدلة، وعبر األنبا مكاريوس 
اسقف عام املنيا عقب حفظ القضية في بيان بأنه كان لدينا امل فى تطبيق القانون وحتقيق 
العدل فى القضية التى هزت الرأى العام ولكن حفظ القضية امر محزن وننتظر موقف  هيئة 

الدفاع للتحرك فى هذا األمر لرد حق السيدة سعاد .

بن الدن كان قلقا على تنظيم القاعدة قبل مقتله »سى آى ايه«
 أفادت وثائق كشفتها وكالة اإلستخبارات املركزية، »سى أى ايه«، أن أسامة بن الدن كان قبل 
أشهر من تصفيته من قبل قوة أمريكية خاصة، أنه يشعر بالقلق على تنظيم القاعدة الذى 
كان يقوده، معتبرا أنه »يشيخ ويتقلص«. وتكشف امللفات اآلخيرة التى صادرتها وحدة »نيفى 
سيلز« األمريكية فى باكستان، خالل العملية التى ُقتل فيها بن الدن فى مخبئه فى مدينة 
أبوت أباد، عام 2011، أنه كان قلقاً على منظمته. كما تكشف رسالة حررها أحد مساعديه 
حالة اإلحباط املتزايد ألسامة بن الدن بعد عشر سنوات من اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وتقول 
الرسالة أن »بن الدن يعبر عن خوفه من رؤية منظمتنا تشيخ وتتقلص تدريجيا مثل منظمات 
بينما كتبت  بن الدن نفسه،  أسامة  إلى 2010  تعود  التى  الرسائل  اخرى«. وكتب بعض هذه 
بعض الرسائل باسمه. وهى تكشف أنه مصمم على أن تبقى الواليات املتحدة العدو الرئيسى 
الواليات  اليوم مثل شجرة شريرة وجذع هذه الشجرة هو  أن »أعداء األمة  له, وكتب بن الدن 
املتحدة«. كما يبدو بن الدن اباً قلقاً يُحذر ابناءه من أى محاولة لزرع شريحة الكترونية لديهم 
بدون علمهم، تسمح مبتابعة حتركاتهم. وتشير هذه الوثائق ايضاً إلى الوقت الكبير الذى كان 
بن الدن ميضيه فى إدارة عمليات خطف االجانب التى كانت تقوم بها فروع لتنظيمه، واالهتمام 

اخلاص الذى كان يوليه ملسقط رأسه اليمن حيث كان يتشكل فرع جديد للتنظيم
وفى رسالة إلى ناصر الوحيشى، مؤسس تنظيم القاعدة فى اجلزيرة العربية، يوصيه بن الدن 
بأال يتحرك بسرعة ضد السلطة ألن الظروف السائدة ال تساعد فى اقامة دولة إسالمية ميكن 

أن حتكم وتقاوم الهجمات اخلارجية

مرصد دار اإلفتاء: وصول ترامب للرئاسة 
سيدفع إخوان امريكا لإلنتقال إلي كندا

قال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار اإلفتاء املصرية، إن مالمح استراتيجية جماعة اإلخوان 
املسلمني في التعامل مع األوضاع اجلديدة في الواليات املتحدة األمريكية بدأت في التشكل مع 
وصول إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب  إلى البيت األبيض. وكان املرصد قد أصدر تقريرًا في 
أعقاب فوز املرشح اجلمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة  األمريكية، مرجًحا نقل اجلماعة 

لنشاطها وثقلها إلى دول غربية أخرى لم حتظر أنشطة اجلماعة بعد.
وتابع املرصد أن مالمح تلك االستراتيجية تتمثل في نقل أنشطة اجلماعة من الواليات املتحدة 
األمريكية إلى دول أخرى أبرزها كندا كي تتمكن اجلماعة من العمل بحرية وبعيًدا عن املالحقة 
إليها،  الهجرة  على  ميسرة  شروطاً  تضع  الكندية  احلكومة  أن  خاصة  واألمنية،  القضائية  

إضافة إلى  أن اجملتمع الكندي مجتمع متسامح ومتنوع.
للنسيج  صريًحا  تهديًدا  ميثل  ألنشطتها  اجلماعة  نقل  أن  اإلفتاء  لدار  التابع  املرصد  وأشار 
االجتماعي والتنوع الديني الذي حتافظ عليه الدولة الكندية ويدعمه اجملتمع هناك، حيث ميثل 
االنتقال اإلخواني إلى كندا بداية األنشطة املتطرفة واإلرهابية هناك، خاصة وأنه قد ثبت مبا 

ال يدع مجاالً للشك أن جماعات اإلسالم السياسي هي البوابة الرئيسية للتطرف والعنف.
وتابع املرصد أن اجملتمع الكندي يتعايش مع املسلمني بشكل حضاري، وهو األمر الذي ينعكس 
على أوضاع اجلاليات املسلمة هناك، إضافة إلى أن اجملتمع الكندي ال يسمح بوجود متييز سلبي 
ضد املسلمني هناك، بل ويدعم حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إال أن كل ذلك بات 

مهددًا مع بداية االنتقال اإلخواني إلى هناك.
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الزمت  التي  املوبقات  من  السرقة  تعتبر 
لها  سن  وقد  العصور،  اقدم  منذ  االنسان 
املشرعون احكاما وعقوبات اختلفت باختالف 
املشرعني  وباختالف  واالوقات؛  االماكن 
انفسهم؛ ففي مصر القدمية، كانت الشريعة 
ويدفع  املسروقات  يرد  ان  السارق  على  حتتم 
في  مري  مرجريت  تقول  كما  اضافية،  غرامة 
اجلرم  يثبت  عندما   « الغابر(:  ومجدها  )مصر 
البضائع  برد  عليه  يحكم  كان  املذنب  على 
ثالثة  او  ضعف  قدرها  غرامة  ودفع  املسروقة 

أمثال قيمة املسروقات ».  
ونص البند السادس من شريعة حمورابي على 
قتل من يسرق املعبد او القصر. وبخالف ذلك 
وتغرميه  املسروقات  برد  السارق  يطالب  كان 

بضعفها او اكثر كما في السابع والثامن. 
   ونهت شريعة موسى عن السرقة بصريح 
وال  تسرقوا  ال   « )خر20(.   « تسرق  ال   « القول: 
عن  تنهى  ولم   .)19 )ال   « تغدروا  وال  تكذبوا 
عادالً  حكما  لها  وضعت  بل  فقط  السرقة 
يقره العقل ويرضاه الضمير وهو تغرمي السارق 
ضعف ما سرقه » ان وجدت السرقة في يده 
انسان  سرق  اذا  و«  )خر22(.  باثنني«  يعوض   ..
الثور  عن  يعوض  باعه  او  فذبحه  شاة  او  ثورا 
بخمسة ثيران وعن الشاة باربعة من الغنم« 

)خر22(. 
ولكي تعني االنسان على جتنب السرقة فإنها 
من  االجتماعية  العدالة  حتقيق  على  عملت 
تتمثل في حتصيل  وقائية  اجراءات  خالل عدة 
عشور دخل الفرد لالنفاق منه على احملتاجني. 
بدون  املعوزين  اقراض  الى  املوسرين  ودعوة 
الذي  الفقير  لشعبي  اقرضت فضة  ان   « ربا. 
عندك فال تكن له كاملرابي ال تضعوا عليه ربا 
» )خر22(. » فضتك ال تعطه بالربا وطعامك ال 
تعط باملرابحة » )ال 25(. » ال تقرض أخاك بربا 

» )تث 23(.  
 وحرمت شريعة موسى تقاضي الرشوة، النها 
تعمي  الرشوة  الن  رشوة  تأخذ  ال  اجرة ظلم« 
املبصرين وتعوج كالم األبرار« )خر23(. » ملعون 
من يأخذ رشوة » )تث 27(. ووضعت شرطا ملن 

يتولى أمر الرعية أن يكون كارها لها)خر18(. 
    اما موقف املسيحية من السرقة فقد انطلق 
في اجتاهني متوازيني: في االول لم تامر بعقوية 
بدنية معينة بل تركت ذلك للسلطات وفقا 
للقانون السائد )ما لقيصر لقيصر(. واكتفت 
القديس  وَعدَّ  االبدي.  العقاب  من  بالتحذير 
احملرومني  األشخاص  ضمن  السارقني  بولس 
مثل  ذلك  في  مثلهم  السموات  ملكوت  من 
الزناة وعبدة االوثان: » ال زناة وال عبدة اوثان وال 

وال  ذكور.  مضاجعو  وال  مابونون  وال  فاسقون 
سارقون وال طماعون وال سكيرون وال شتامون 

وال خاطفون يرثون ملكوت اهلل«)1كو6(. 
   وفي االجتاه الثاني عملت على تقومي سريرة 
وظاهره.  سلوكه  يتقوم  حتى  وباطنه  املرء 
على  يحاسب  الذي  القانون  بخالف  وذلك 
الظاهر فقط. فهو قد مينع  والفعل  السلوك 
االنسان من اتيان املوبقات في العلن ولكنه ال 
اما املسيحية  ارتكابها في السر.  يحول دومنا 
للشر  فاعل  من  االنسان  حتويل  الى  فتهدف 
الى ُمِجد في عمل اخلير« ال يسرق السارق في 
ما بعد بل باحلري يتعب عامال الصالح بيديه 
ليكون له ان يعطي من له احتياج )اف4(. مثل 
موسى االسود الذي كان يسرق الناس باالكراه، 
عن  تاب  املسيح  بنور  حياته  استضائت  وملا 
شروره واصبح يجد ويجتهد بعمل يديه لكي 
ينفق على احملتاجني. وحتول من قاطع طريق الى 

معلم بارز في مدرسة القداسة. 
    وامتازت الشريعة الربانية على القانون في 
عن  نهت  بل  فقط  الشر  عن  تنهى  لم  انها 
عمل  له  اتيح  فمن  اخلير،  عمل  في  التقصير 
و«  فأقبل؛  الشر  عليه  ُعرَِض  كمن  وادبر  اخلير 
فذلك  يعمل  وال  حسنا  يعمل  ان  يعرف  من 
خطية له » )يع4(. وفضال عن ذلك فإن القانون 
ميكن  االرض  وعدالة  اختراقه،  ميكن  البشري 
تضليلها؛ ولكن من يضلل عدالة السماء ؟!   

      وليس اللص هو فقط من يتربص بغيره 
من  هناك  ولكن  يعلم؛  ان  دون  ماله  ليسرق 
وظيفة  على  احلصول  في  االخر  حق  يسرق 
يسرق  ومن  ملنصب.  الترقي  في  حقه  او  ما، 
الوظائف  الوطني في وطنه ويحرمه من  حق 
جتاه  مفرطة  حساسية  من  تعاني  التي 
معتقده الديني. ومن يسرق اصوات الناخبني. 
لعطيه  النجاح  في  الطالب  حق  يسرق  ومن 
الورثة  حقوق  يسرق  ومن  يستحق.  ال  ملن 
ِعرَض  يَسَترِْق  ومن  وااليتام.  االرامل  وحقوق 
امراة  واحد على  » صهلوا كل  جاره وصاحبه 
صاحبه » )ار5(. ومن يتهرب من اداء الضريبة، 
الى  يلجأ  ومن  دخله،  عشور  يعطي  ال  ومن 
والنصب  واخلداع  والتضليل  والكذب  التملق 
بإسم البزنس. ومن يسرق مال الفقير ويحول 
يحضرني  وهنا  اليهم.  املعونة  إيصال  دون 
به  يجود  ما  ان   « غالي:  بطرس  الراحل  قول 
فقراء العالم الغني يذهب الى اغنياء العالم 
الدفاع  عن  يفترون  ال  األنبياء  وكان  الفقير«. 
عن الفقراء ضد ظامليهم: » ال تظلموا األرملة 
)زك7(. » ال  الفقير«  الغريب وال  اليتيم وال  وال 
تعتد بأموال الظلم فانها ال تنفعك شيئا في 
بريئا  اظنني  وال   - )سيراخ10(.   « االنتقام  يوم 

على  واحدة  فى 
االقل مما سبق. 

        وهناك من 
عروش  سرقوا 
ومقاعد  امللوك 
فنالوا  الرياسة 

بالدين  تاجروا  من  وهناك  صنعوا.  ما  جزاء 
والفريسيني.  كالكتبة  اهلل  باسم  وتربحوا 
وادعوا  االنبياء  حقوق  سرقوا  من  وهناك 
النبؤة مثل سحرة فرعون وانبياء البعل الذين 
اكلتهم نار من السماء في حضور ايليا النبي، 
وغيرهم الكثير ممن قال عنهم السيد املسيح 
قبلي هم سراق ولصوص  اتوا  الذين  » جميع 
 «  .)10 )يو  لهم«  تسمع  لم  اخلراف  ولكن 
ياتونكم  الذين  الكذبة  االنبياء  من  احترزوا 
بثياب احلمالن ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة 

» )مت 7(.
سرقة  قبحاً،  السرقات  انواع  اكثر  ومن      
في  الظاهرة  هذه  انتشرت  وقد  االطفال. 
وكان  االخيرة.  السنوات  في  املصري  اجملتمع 
وتعامل معها  االقباط،  معظم ضحاياها من 
أمرت شريعة  بينما  متراخية.  بيد  املسؤولون 
حمورابي بقتل سارق االطفال، وذلك قبل نحو 
امر  التي  العقوبة  ذات  وهي  عام.  االف  اربعة 
بها موسى النبي » من سرق انسانا وباعه او 
الن سرقة  )خر21(.   « قتال  يقتل  يده  في  وجد 
سرقة  من  ايالما  واكثر  خطرا  اشد  االطقال 
املال. ولم نرى كذلك اي ردة فعل ممن يتهافتون 
على قطع يد سارق املال، ولم يحركوا ساكنا 
جتاه ظاهرة ذبح االقباط او خطفهم ومساومة 

اهلهم.
احلياة  سرقة  السرقات،  انواع  اشد  ومن       
قد  اجلهاديني  ان  من  الرغم  وعلى  واالعراض. 
لتوقيع  صورا  الفضائيات  عبر  مراراً  عرضوا 
حد الزنى اال انهم اباحوا النفسهم اغتصاب 
قتل  بعد  واملسيحيني  االزيديني  وزوجات  بنات 
اخوتهن وابائهن وازواجهن. على الرغم من ان 
هؤالء لم يحاربوهم. الن االصل عند اولئك هو 

استباحة مال الكافر ودمه وعرضه. 
اخطرها  هو  السرقة  من  اخر  نوع  وهناك 
يغتصب  حيث  االوطان.  سرقة  وهي  جميعا 
ويستبيحون  الشبان،  ويقتلوا  االوطان  الغزاة 
اعراض النساء ويسبون الولدان، ويجعلونهم 
سلعا تباع وتشترى. هؤالء هم اعتى اللصوص. 
وفيهم يقول االمبراطور ماركوس اوريليوس: » 
العنكبوت فخور حني يأخذ ذبابة، وهذا الرجل 
فخور حني يأخذ ارنبا صغيرا .. وذاك فخور حني 
من  واجلميع  الصرامطة  بالد  على  يستولي 

حيث املبدأ لصوص ».

لصوص ال نعرفهم

ضوء  القدماء،  أجدادنا  أحب 
بعبادة  اخناتون  ونادى  الشمس، 
يبهج  الذي  املتوهج،  القرص  هذا 

األرض!
العيد، مستديراً  له كعك  قدموا 
ومنقوشاً  الشمس،  كقرص 

كاألشعة!
   وال زلنا نستخدم الكعك، كعادة 
ـ  أعيادنا، مسيحيني  وتقليد، في 

كنا ـ، أو: مسلمني!
ونستخدمه ضمن أمثالنا الشعبية، فنقول: 

“الكعكة في يد اليتيم عجبه”!
مثلما  تأويله،  في  اختلفنا  الذي  املثل،  هذا 
كل  وفي  شيء،  كل  على  نختلف  أن  تعودنا 

شيء!
اآلخرين؛  استنكار  عن  تعبيراً  يراه  فالبعض 
الفقير على نعمة ما، واستكثارهم  حلصول 

لهذه الهبة عليه!
   والبعض اآلخر، يحاول أن يقنعنا، بأنه يقصد 
الناس البسطاء ذوي األحالم الصغيرة، الذين 

تفرحهم األشياء البسيطة، والساذجة!

ملاذا  تساءلت:  ولطاملا     
لفظة:  نطلق  أن  على  تعّودنا  
العالمة  تلك  على  “كعكة”، 
األحمر،  باملداد  امللّونة  الدائرية 
الدرجات  حول  واملرسومة 
جداً،  الضعيفة  التقديرية 
االمتحان  نهاية  في  واملعطاة 
في شهادة الطالب اخلائبني، مع 
للخطر،  يرمز  األحمر  اللون  أن 
وإلى  الالأمل،  إلى  ترمز  والدائرة 
الدوخة ـ بعيد عنكم. وما هي صلة القربي 
وطعامة   وحالوة  الدراسة،  في  الفاشلني  بني 

كعكة العيد؟!
بينهما،  رابطاً  أجد  لم  جاد،  بحث  بعد     
ترمز  التي  الدائرة  ليست  الدائرة.  سوى 
الدائرة  تلك  وامنا  األبدية،  إلى  الفراعنة  عند 
الذهبية، أو: الفضية، التي تكّون دبلة اخلطبة، 
أو خامت الزواج، ويزين أي منهما أصابع احلبيبني، 
اللذين كثيراً ما يحّمالن الدبلة أو اخلامت، فشل 
الذي  زواجهما،  عرى  أنفصام  أو  خطبتهما، 

كان سعيداً!.

كعك احلب، والفشل!
بقلم: عـادل عطيـة

جود نيوز: مت تنصيب أول سيدة مصرية حتلف اليمني قاضية في أمريكا. والقاضية هي 
شيري القمص ميخائيل إدوارد، التي أدت قسمها، وبجوارها والدها القمص ميخائيل 
إدوارد كاهن كنيسة مار مرقس الرسول القبطية األرثوذكسية مبدينة كليفالند بوالية 
بالوالية.  قاضية  مبنصب  تُتوج  مصرية  أصول  من  أمريكية  أول  بذلك  لتكون  أوهايو، 
شيري من مواليد مدينة كليفالند بوالية أوهايو في 12 أكتوبر 1976، ودرست بجامعة 
جون كارول، ثم حصلت على شهادتها اجلامعية عام 1998، وحصلت على الدكتوراه 
والدة لـ  بالدراسات احلقوقية من جامعة »كيس ويسرن ريسيرف« عام 2001. شيري 
الترشح  لإليفاء بشروط  3 أطفال، وعملت محامية في مكتب بكليفالند 6 سنوات 
ملنصب القاضي، وكانت قد ترشحت في مارس 2014 ملنصب القاضية، بعد عملها في 
احملاماة في قضايا مدنية وجنائية وفي قضايا خاصة بالعنف األسري ، وأسرة »جــود 
بهذا  »شيري«،  وللقاضية  إدوارد«  »ميخائيل  للقمص  التهنئة  خالص  تقدم  نيــوز« 

احلدث املشرف، ونتمني لها التوفيق في عملها اجلديد 

تنصيب »شيري ميخائيل« كأول أمريكية قبطية تفوز مبنصب قاضي

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 
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بعد وداع اجلابون.. للمرة الرابعة في التاريخ.. صاحب 
األرض يودع البطولة األفريقية من الدور األول 

مصر تلدغ غانا بهدف وتصعد لدور 
الثمانية

الشيء  مقابل  بهدف  غانا  على  ثميناً  فوزاً  املصري  املنتخب  حقق 
وليقابل  إفريقيا  أمم  لبطولة  الثمانية  لدور  تأهله  بذلك  ليضمن 
املغرب. وبالرغم من خسارتها سترافق مصر إلى دور الثمانية؛ إذ أن 

في رصيدها ست نقاط من فوزيني سابقني.
أكمل منتخب مصر عقد املتأهلني لدور الثمانية لبطولة كأس األمم 
األفريقية لكرة القدم عقب فوزه الثمني 1/صفر على نظيره الغاني 
يوم األربعاء، 25 يناير 2017، في اجلولة الثالثة واألخيرة للمجموعة 

الرابعة بالدور األول للمسابقة القارية.
الفوز  مرات  عدد  في  القياسي  الرقم  منتخب مصر، صاحب  وتربع 
بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، على صدارة اجملموعة برصيد سبع نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة 
املباراة، بعد  الثاني. وكانت غانا قد ضمنت تأهلها قبل هذه  تراجع للمركز  الذي  أمام منتخب غانا، 
فوزها في مبارتيها األوليتني. ويدين املنتخب املصري بالفضل في حتقيق هذا الفوز إلى جنمه محمد 
صالح، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة 

رائعة.

وواصل املنتخب املصري بتلك النتيجة تفوقه على نظيره الغاني، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي 
على املنتخب امللقب بـالنجوم السوداء خالل شهرين فقط، بتغلبه عليه 2/صفر في نوفمبر املاضي 

في التصفيات املؤهلة لبطولة كأس العالم املقرر إقامتها بروسيا عام 201٨ .
التاسع  األحد،  يوم  الثالثة  اجملموعة  ثاني  املغربي  نظيره  الثمانية مع  دور  في  ويلتقي منتخب مصر 
والعشرين من يناير، ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة بوركينافاسو  وتونس 

في دور الثمانية.
نسخة  في   19٨6 مارس  منذ  املغربي  نظيره  على  األول  انتصاره  بتحقيق  املصري  املنتخب  ويحلم 

البطولة التي أقيمت مبصر.

يحررها سمير اسكندر 

رسمياً .. األهلي يتعاقد مع كوليبالي 
مقابل 750 الف دوالر

سليماني  اإليفواري  مع  التعاقد  األهلي  النادي  أمت 
ملدة  األسكتلندي  كليمانروك  فريق  مهاجم  كوليبالي 

ثالث مواسم ونصف املوسم.
كوليبالي املولود في مدينة سوجنون اإليفوارية عام 1994 
كان قد وصل إلى األرض املصرية من أجل امتام التفاوض 
وبني  األهالوي  املفاوض  بني  جلسة  وشهدت  األهلي.  مع 
وكيل الالعب ومت اإلستقرار على أن يكون املقابل اخلاص 

بالصفقة هو 750 ألف دوالر.
الصفقة متت بشكل رسمي  أن  تقارير صحفية،  وقالت 
بعد أن وقع الالعب على عقود اإلنضمام للقلعة احلمراء 

ملدة  ثالث مواسم ونصف تبدأ من يناير اجلاري.
املتعلقة  األمور  كافة  إنهاء  إلى  األهلي  إدارة  وتسعى 
دولة  إلى  البعثة  مع  السفر  من  يتمكن  حتى  بالالعب 

اإلمارات العربية املتحدة أين سيقيم األهلي معسكره حتضيرا ملباراة السوبر.
وبذلك يكون النادي األهلي يضم بني صفوف في الوقت احلالي ثنائي أجنبي، وهما النيجيري جونيور 

اجايي والتونسي علي معلول بعد رحيل الغاني جون أنتوي إلى صفوف مصر للمقاصة.

 ،2017 اإلفريقية  األمم  بطولة  اجلابون،  منتخب  ودع 
املقامة على أرضه ووسط جماهيره، بعدما فشل 
في الفوز بأي من مبارياته، واكتفى بالتعادل في ٣ 
مباريات، خالل مباريات اجملموعة األولى ببطولة األمم.
الكاميرون  أمام  السلبي  بالتعادل  اجلابون  واكتفت 
في اجلولة األخيرة، في الوقت الذي فاز فيه منتخب 
بهدفني  بيساو  غينيا  حساب  على  فاسو  بوركينا 

نظيفني.
األول  املركز  عن  فاسو،  بوركينا  منتخب  وتأهل 
الكاميرون  منتخب  يليه  نقاط،   5 جمع  بعدما 
بنفس الرصيد من النقاط، ولكن أفضلية األهداف 
رجحت كفة اخليول، يليهما اجلابون ثالثا برصيد ٣ 

نقاط، ثم غينيا بيساو برصيد نقطة وحيدة.
وتعد تلك البطولة رقم ٣1 في تاريخ الكان، وفشل 
 ٣ في  األول  الدور  جتاوز  في  األرض  املنتخب صاحب 
املنتخب  هي  اجلابون  لتصبح  سابقة،  مناسبات 
الرابع في تاريخ بطولة األمم الذي يودع البطولة من 

دور اجملموعات.
والتي   1976 بطولة  ودع  إثيوبيا  منتخب  وكان 
دور  من  جماهيره،  ووسط  أرضه  على  استضافها 
اجملموعات، فيما توج منتخب املغرب بالبطولة ذلك 

العام.
وودع  العاج،  ساحل  استضافتها   ٨4 بطولة  وفي 
فيما  اجملموعات،  دور  من  البطولة  األفيال  منتخب 
احلال  وكذلك  بالبطولة،  أسودالكاميرون  توج 
والتي   ،1994 بطولة  في  التونسي  املنتخب  مع 
ولكن  جماهيره  ووسط  أرضه  على  استضافها 
فشل نسور قرطاج في تخطي دور اجملموعات، وتوج 

نسور نيجيريا بالبطولة اإلفريقية حينها.
»مستضيف  الكان  تاريخ  التالي  التقرير  وفي 

البطولة، والفريق الذي توج بها«.
بها  توجت  البطولة  مستضيف  السودان   ،1957

مصر )٣ فرق مشاركة فقط(
فرق   ٣( بها  توجت  البطولة  مستضيف  مصر   59

مشاركة فقط(
62 إثيوبيا مستضيف البطولة، وتوجت بها )4 فرق 

مشاركة(
 6( بها  وتوجت  البطولة،  مستضيف  غانا   6٣
تقسيمهما  يتم  مرة  ألول  مشاركة،  منتخبات 

جملموعتني(
غانا  بها  وتوجت  البطولة،  مستضيف  تونس   65
في  إضافي  وقت  بعد   2-٣ تونس  على  الفوز  بعد 

املباراة النهائية
بها  وتوجت  البطولة  مستضيف  إثيوبيا   6٨
على  إثيوبيا  حصلت  فيما  الدميقراطية،  الكونغو 
للمرة  فرق   ٨ )مبشاركة  البطولة  في  الرابع  املركز 

األولى في تاريخ الكان(
70 استضافت البطولة السودان وتوجت بها

بها  وتوج  البطولة  مستضيف  الكاميرون   72
املركز  على  الكاميرون  حصلت  فيما  الكونغو، 

الثالث
74 مصر استضافت البطولة وتوجت بها جمهورية 
على  مصر  حصلت  فيما  الدميقراطية،  الكونغو 

املركز الثالث

76 إثيوبيا استضافت البطولة، وتوجت بها املغرب، 
وودعت إثيوبيا البطولة من دور اجملموعات

7٨ غانا نظمت البطولة وتوجت بها
٨0 نيجيريا نظمت البطولت وتوجت بها

بالفوز  غانا  بها  وتوجت  البطولة  نظمت  ليبيا   ٨2
على ليبيا بضربات اجلزاء الترجيحية في النهائي

بها  وتوجت  البطولة  نظمت  العاج  ساحل   ٨4
دور  من  البطولة  العاج  ساحل  وودعت  الكاميرون 

اجملموعات
٨6 مصر استضافت البطولة وتوجت بها

بها  وتوجت  البطولة  استضافت  املغرب   ٨٨
في  الرابع  املركز  على  املغرب  وحصلت  الكاميرون، 

البطولة
90 اجلزائر استضافت البطولة وتوجت بها

بها  وتوجت  البطولة  استضافت  السنغال   92
في  فريق   12 مشاركة  مرة  )ألول  العاج  ساحل 
البطولة بـ4 مجموعات( ودعت السنغال البطولة 

من دور الـ٨ باخلسارة أمام الكاميرون بهدف 
94 تونس استضافت البطولة وتوجت بها نيجيريا، 

وخرجت تونس من دور اجملموعات
بها  وتوجت  البطولة  نظمت  إفريقيا  جنوب   96

)شارك في البطولة 15 فريقا(
بها  وتوجت  البطولة  نظمت  فاسو  بوركينا   9٨
الفراعنة  من  بوركينا  منتخب  وخسر  مصر، 
في  )شارك  نظيفني.  بهدفني  الـ4  دور  مباراة  في 

البطولة 16 فريقا(
وتوجت  مشترك،  تنظيم  ونيجيريا  غانا   2000
الكاميرون بالبطولة بالفوز على نيجيريا في املباراة 
النهائية بضربات الترجيح، فيما ودع املنظم اآلخر 
أمام  باخلسارة  الـ٨  دور  من  البطولة  غانا،  منتخب 

جنوب إفريقيا.
2002 مالي منظم البطولة، والكاميرون توج بها، 

فيما حصلت مالي على املركز الرابع.
2004 تونس نظمت البطولة وتوجت بها.
2006 مصر نظمت البطولة وتوجت بها.

200٨ غانا نظمت البطولة، وتوجت بها مصر، فيما 
خسرت غانا مباراة قبل النهائي أمام الكاميرون

مصر،  بها  وتوجت  البطولة،  نظمت  أجنوال   2010
فيما خرجت أجنوال من دور الـ٨ باخلسارة أمام غانا 

بهدف نظيف.
البطولة،  نظما  اإلستوائية  وغينيا  اجلابون   2012
وتوجت بها زامبيا، ودعت غينيا اإلستوائية البطولة 
من دور الـ٨ باخلسارة أمام كوت ديفوار )٣-0(، فيما 
خسرت اجلابون أمام مالي بضربات الترجيح في ربع 

النهائي.
201٣ جنوب إفريقيا نظمت البطولة، وتوجت بها 
نيجيريا، وودع منتخب »البافانا بافانا« البطولة من 

دور الـ٨ باخلسارة أمام مالي بضربات الترجيح.
وتوج  البطولة،  منظم  اإلستوائية  غينيا   2015
العاج، وحصل منتخب غينيا  بها منتخب ساحل 

اإلستوائية على املركز الرابع.
دور  من  وودعتها  البطولة  اجلابون  تنظم   2017
املتصدر،  فاسو  بوركينا  حلساب  اجملموعات، 

والكاميرون صاحب الوصافة.

شعار ريال مدريد بدون الصليب في الشرق األوسط مراعاة 
احلساسيات الثقافية .. !!!!

سيخلو شعار نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم من الصليب 
في املالبس املباعة ببعض دول الشرق األوسط مبوجب اتفاق إقليمي. 
وقالت ماركة اإلمارتية للتجزئة في بيان، إنها حصلت حصريا على 
حقوق »التصنيع والتوزيع والبيع خملتلف املنتجات التي حتمل اسم 
النادي«  في منطقة اخلليج العربي. لكن خالد املهيري نائب رئيس 
لريال مدريد نسختني  أن  بالهاتف  رويترز  أبلغ  ماركة  إدارة  مجلس 
من الشعار لسوق الشرق األوسط وأن ماركة ستستخدم الشعار 

تعديال  الشعار  تصميم  إعادة  وستتطلب  الثقافية.  احلساسيات  مراعات  أجل  من  الصليب  من  اخلالي 
طفيفا فحسب. ويوجد في التصميم األصلي صليب بالغ الصغر فوق التاج الذي يعلو الشعار. ويسمح 

االتفاق ملاركة ببيع القمصان واألحذية ومالبس السباحة التي حتمل اسم ريال مدريد وشعاره.
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  )1( أمراض اللثة
قد  التي  جّداً  املزعجة  املشكالت  من  األسنان  سقوط 
تصيب الفرد نظراً لألهمية الكبيرة التي تقوم بها األسنان، 
األسنان  إصابة  عند  يتغّير  للفم  اجلمالي  املظهر  أّن  كما 
التي  االبتسامة  كانت  لذا  املشاكل،  من  بأي  اللثة  أو 
وإحراج. ازعاج  محط  دائماً  صحّية  غير  لثة  عن   تكشف 
ومن الناحية الوظيفية تقوم اللّثة بحماية األسنان وتثبيتها 
وفي حال تعّرض اللثة ألي مشكلة تصبح األسنان أيضاً بدورها 
 في خطر كبيركما أّن أمراض اللثة ثؤثرعلى اجلسم بشكل عام،

اللثة  في  املشكالت  اكتشاف  عملية  كانت  وكلما 
عليه. السيطرة  وسهل  أسهل  العالج  كان  كّلما   مبّكرة 

من أشهر األمراض التي تصيب اللثة هو اإللتهاب الذي يصيبها بسبب دخول اجلراثيم إليها، 
والتدخني،  اللثة،  بالتهاب  للمرأة اإلصابة  أثناء فترة احلمل قد تسبب  الهرمونات  أن تغير  كما 
واإلصابة مبرض السرطان ومرض اإليدز، تناول بعض أنواع من األدوية التي تؤثر على اللثة, ومرض 

التهاب اللّثة حتديداً يصيب جميع األفراد في كاّفة األعمار واألجناس .
أعراض التهاب اللثة ال تظهر أي أعراض في بداية التهاب اللثة ولكن في احلالة املتقّدمة من 

االلتهاب قد تظهر بعض األعراض مثل:
نزول الّدم من اللثة عند تنظيف األسنان بالفرشاة واملعجون، وأحياناً قد تنزف اللثة دون سبب.

حدوث التوّرم واالنتفاخ في اللثة.
تغّير لون اللثة إلى األحمر القاني. 

بسبب  الفم  من  الكريهة  الروائح  خروج 
االلتهاب. 

من  أكبر  مناطق  وظهور  اللثة  حدود  تراجع 
األسنان.

البدء بسقوط األسنان.
ظهور الفراغات بني األسنان.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

العلماء يكشفون سبب الشيخوخة املبكرة
جامعة  في  الطب  كلية  من  العلماء  االستنتاج  هذا  إلى  توصل 
 American Journal  “ دييجو. وقد نشرت مجلة    كاليفورنيا بسان 
املوضوع.    هذا  في  الدراسة  نتائج  األمريكية   “  of Epidemiology
وشملت الدراسة 1500 امرأة تتراوح أعمارهن بني 64 و95 عاما. وركب 
البدني  النشاط  يتتبع  جهازا  امرأة  لكل  األمين  الفخذ  على  العلماء 
قام  ثم  ونهارا.  ليال  أيام  سبعة  ملدة  التجربة  في  مشارِكة  كل  لدى 
الباحثون بقياس طول التيلوميرات وهي أطراف الكروموسومات التي 
يرتبط قصرها بالشيخوخة. وأثبت العلماء أن النساء اللواتي ميارسن 

متارين رياضية - ولو خالل ٣0 دقيقة كل يوم - يزيد طول تيلوميراتهن عما هو عليه لدى اللواتي يؤدين منطا مستقرا 
من العيش. وذلك هو دليل على أن األخيرات يتقدمن في السن أسرع ، ما يزيد من خطر إصابتهن مبرضي السرطان 
والسكري. يذكر أن التيلوميرات تتألف من سالسل متكررة للحمض النووي. وهي حتمي الكروموسومات املتكاثرة 

من أضرار قد تلحق بها، ولكن أطراف التيلوميرات تتقصر كل مرة تنقسم فيها اخللية.
ويعتقد أن هذه العملية مرتبطة بها الشيخوخة. أما اخلاليا التي متتلك تيلوميرات قصيرة جدا فإنها تصبح غير 

قادرة على أداء مهامها ومتوت

علماء: املثلجات قد تسبب أمراض القلب
أن  يتناولها  التي  الغذائية  املواد  وسالمة  بصحته  يعتني  ملن  األفضل  من 

يتخلى عن تناول مثلجات منتجة بطريقة صناعية.
هذا  أن  لهم  اتضح  أن  بعد  النتيجة  هذه  إلى  أمريكيون  مختصون  توصل 
في  سلبية  مفاعيل  يسبب  قد  كرمي  اآليس  مثل  ع  املصقَّ اللذيذ  الطعام 

منظومة القلب واألوعية.
فيها  يدخلون  قد  املنتجني  أن  مع  جداً  كبيرة  بشعبية  تتمتع  واملثلجات 
الباحثون  صرح  وقد  تركيبته.  في  اإلنسان  لصحة  مضرة  كثيرة  شوائب 
يتسبب  ال  ما  بينها  غذائية  شوائب  إضافة  بدأوا  املنتجني  بأن  األمريكيون 
وحسب بالسرطان، بل قد يسفر عن مشكالت في منظومة القلب واألوعية 
ومقويات  لالستحالب  وعوامل  للسكر  بدائل  املثلجات  في  فتوجد  أيضا. 
في  تدخل  التي  الشوائب  قائمة  في  طبيعية  غير  ودهون  واصباغ  للذوق 
مكونات املثلجات. وقد تكون هذه الشوائب خطرة جدا على من يعاني من 

الوزن الزائد وازدياد الكولسترول في الدم ومشكالت في الكلى واملرارة )احلوصلة الصفراوية(.
وأشار اخملتصون إلى أن محبي املثلجات من األفضل أن يعدوها بأنفسهم على أساس املكونات الطبيعية. أما 
الشوائب التي ميكن إضافتها إلى املثلجات فيجب أن حتتوي على متعددات الفينول مثل اجلوز واللوز والبندق 
تناولها  بشرط  اإلنسان  جسم  ستفيد  فإنها  الطريقة  بهذه  املثلجات  إعداد  وحال  والشوكوال.  والكاكاو 

بكميات معتدلة

مقدمة البد منها : من املفيد للقارئ العزيز أن يعرف أن األمراض النفسية تنقسم إلي نوعني أساسيني : النوع األول هو العصاب وهو 
إضطراب نفسي ال يشتمل علي الوهام ) توهم أشياء غير حقيقية ( وإضطراب الفكر والهالوس ومن أشهر أنواعه القلق املرضي 
واإلكتئاب، وقد مت تناولهما في مقاالت سابقة. أما النوع الثاني وهو اجلنون  فهو إضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي 
وفشل في متيز الواقع والتعايش معه. وتشمل األعراض الشائعة للمرض  علي  الوهام واضطراب الفكر والهالوس وهي في األغلب 
العاطفي  والتعبير  االجتماعية  املشاركة  انخفاض  إلى  باإلضافة  هذا  اإليجابية.  باألعراض  األعراض  هذه  وتسمي  هالوس سمعية. 
وانعدام اإلرادة وهي أعراض يتشارك فيها الكثير من اإلمراض النفسية وتسمي باألعراض السلبية. وأشهر أنواع اجلنون هو  الفصام 
واملعروف بالسكيزوفرينيا. وغالبا ما يكون لدى املصابني بالفصام مشاكل نفسية أُخرى مثل اضطراب القلق واالضطراب االكتئابي 
واضطراب تعاطي اخملدرات. وعادة ما تظهر األعراض تدريجيا، حيث تبدأ في مرحلة البلوغ، وتستمر لفترة طويلة.  هوامش : واحد من 

  .Beautiful Mind أفضل األفالم التي إنتجت عن قصة حقيقية ملريض الفصام، كان فيلم العقل اجلميل
مسببات الفصام  )عوامل بيئية وجينية( : العوامل البيئية احمُلتملة تتضمن النشأة في املُدن وتعاطي القنب وبعض األمراض املعدية 
وعمر الوالدين وسوء التغذية خالل احلمل. أما عن العوامل اجلينية فتتضمن مجموعة متنوعة من املتغيرات اجلينية الشائعة والنادرة.   
تشخيص مرض السكيزوفرينيا :  يعتمد التشخيص على مالحظة سلوك املريض وعلي مناقشته وجتارب معينة وأسئلة إلكتشاف 
اإلعتبار  في  يأخذ  بتفكير  املرء  يتمتع  )اإلكتئاب(   بالعصاب  املصابني  أو  الطبيعيني  األشخاص  في  فمثال   التفكير.  في  اإلضطراب 
العوامل اخلارجية objective وواقعي realistic ويفهم املعني وراء الكلمات. أما في اجلنون مثل الفصام فاملريض يتميز بتفكير ذاتي ال 
يأخذ في اإلعتبار العوامل اخلارجية subjective وإمنا يتصور أنه محور إهتمام األخرين بالضرر أو حتي بالنفع ويتمّيز بتفكير خيالي غير 
واقعي  autistic وأيضا يتميز بتفكير جامد حرفي للكلمات  concrete فال يفهم املعني املقصود فيما وراء الكلمات. فمثال إذا سأل 
مريض اإلكتئاب »ما معني علي قدر حلافك مد رجليك« ؟ فسيفهم املعني وراء السؤال وسيجيب : ال تصرف أكثر من دخلك. أما مريض 
الفصام فسيفهم املعني احلرفي وسيجيب : إذا كان اللحاف قصير فالبد أن تثني رجليك وأنت نائما.  وخالل عملية التشخيص يجب 

أخذ ثقافة الفرد بعني االعتبار.ولكن من املهم أن نعرف أنه ال يوجد أي اختبار موضوعي للفحص.
أو اضطراب انفصال الهوية — وهي حالة نفسية غالبا ما  أو السكيزوفرينيا ال تدل على »انقسام الشخصية«  : الفصام  هوامش 

تَختلط على معظم عامة الناس.
عالج السكيزوفرينيا :  مُتثل األدوية املضادة للذهان الركيزة األساسية في عالج الفصام،  هذا باإلضافة إلى العالج النفسي.  وأيضا 
يشمل العالج علي إعادة  التأهيل املهني واالجتماعي. ومن غير الواضح في العالج الدوائي إذا ما كانت مضادات الذهان النمطية 
أم غير النمطية افضل في العالج.أما في احلاالت التي ال تتحسن باستخدام مضادات الذهان، فقد يتم استخدام الكلوزابني- وذلك  
في بعض احلاالت األكثر خطورة — وخاصة احلاالت التي  تشكل خطرا على سالمة املريض أو علي اآلخرين.  وقد يَلزم اإليداع اإلجباري 

باملستشفى؛ هذا بالرغم من أن مدة اإلقامة باملستشفى أصبحت أقصر وأقل تكراراً مما كانت عليه سابًقا.
نسبة اإلصابة بالسكيزوفرينيا : يصاب حوالي 0٫٣-0٫7٪ من الناس بالفصام خالل فترة ما خالل حياتهم. ويقدربأن هناك حوالي 2٣٫6 
مليون حالة حول العالم. والذكور أكثر عرضة لإلصابة باملرض من اإلناث. ومن املفيد أن نعرف أن حوالي 20٪ من املصابني يتحسنون 
وعدد أقل يُشفى متاًما من املرض. ولكن في معظم احلاالت يعاني املريض من مشاكل إجتماعية مثل البطالة لفترة طويلة والفقر 

وانعدام املأوى.
هوامش : متوسط العمر املتوقع لألشخاص الذين يعانون من السكيزوفرينيا  أقل بحوالي 10 إلى 25 سنة من متوسط العمر املتوقع 
لألفراد الطبيعيني، وهو ما يحدث بسبب تزايد املشاكل الصحية اجلسمانية وارتفاع معدل االنتحار )حوالي 5٪(.، وقد ُقدر بأن هناك 

حوالي 16,000 حالة وفاة ناجتة عن سلوكيات ذات عالقة أو ناجمة عن الُفصام.

الُفصام أو السكيزوفرينيا

  )Schizophrenia ( 
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رأسي

1  - للسؤال عن شخص o نفس o حد السيف  
2 - يرفع به البنطال o محب  

 o )3 - كاثر األشياء مما يؤدى إلى أزمة )معكوسة
رجف  

4 - انتفاخ o مساعدة وإمداد  
5 - أكثر من الدق بالمطرقة o يخفنه  

6 - جهاز العروس )في الخليج( o حيثما تهب الريح  
7 - تحرك في محله بدون تقدم o ثالثة حروف من فنان  

8 - أناث الجمل )مبعثرة( o من اسماء اهلل الحسنى  
9 - اربعة حروف متشابهة  

10 - رحلة بالدراجة o جمع ميقات  

أفقي

1 - شاعر فلسطيني راحل  
2  - شاعر سوري راحل  
3 - شاعر مصري راحل  

4 - مرض يصيب العيون o بحر  
5 - في القميص تربط أطرافه  

6 - أواخر ابيات الشعر o عكس حربا  
7 - لؤلؤ o نوع قديم من الخط العربي  

8 - ضوء o اميركي الف قصة العجوز والبحر  
9 - كسر o أواخر  

10 - رئيس )التجار مثال(  

10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   
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Daily Sudoku: Tue 10-Jan-2017
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hardDaily Sudoku: Tue 10-Jan-2017

(c
) D

ai
ly 

Su
do

ku
 L

td
 2

01
7.

  A
ll r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

2 3 1 7 9 5 6 8 4

7 9 4 3 8 6 2 1 5

8 6 5 1 4 2 3 7 9

5 4 6 8 1 7 9 3 2

1 7 9 2 6 3 5 4 8

3 8 2 9 5 4 1 6 7

6 5 3 4 2 8 7 9 1

9 2 8 6 7 1 4 5 3

4 1 7 5 3 9 8 2 6

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 25-Jan-2017

(c
) D

ai
ly 

Su
do

ku
 L

td
 2

01
7.

  A
ll r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

6 7

9 7 3

7 5 9 1

6 1 2

4 8

3 8 6

2 8 6 3

1 9 5

9 2

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Wed 25-Jan-2017

(c
) D

ai
ly 

Su
do

ku
 L

td
 2

01
7.

  A
ll r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

8 4 2 1 9 6 5 3 7

5 9 1 7 3 2 6 8 4

3 6 7 4 8 5 9 1 2

6 8 9 5 7 1 4 2 3

2 1 4 9 6 3 8 7 5

7 3 5 8 2 4 1 9 6

1 2 8 6 5 7 3 4 9

4 7 6 3 1 9 2 5 8

9 5 3 2 4 8 7 6 1

http://www.dailysudoku.com/

 حل
 العدد

السابق

ملك السيلفى      
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

حني تنغمس ريشة الفنان باحلب، تزدهر اللوحة 

متاما   ، لها   آخر  منحنى  وتأخذ  زاهيه  بألوان 

مثلما هو حال الشاعر، فاللوحة عزيزى القارئ 

ما هى اال  قصيدة مرسومة . 

الفنان » رامبرانت  » الهولندى يعتبر من أقرب 

كيف  عرف  ألنه  اإلنسانية  قلب  إلى  الفنانني 

أشكال  إلى  ويحولها  وأحزانها  أفراحها  ينقل 

إلى  باإلضافه  والنور  الظالل  من  رائعة  لونية 

واملناظر  التاريخية  باملوضوعات  اهتمامه 

يعد  .و  اليومية  احلياة  ومشاهد  الطبيعية 

اهتموا  الذين  الرسامني  أكثر  من  رامبرانت 

بلغه  نقول  ان  نستطيع  و  أنفسهم   بتصوير 

لكن  و   « »السيلفى  يعشق  كان  انه  اليوم 

بإمكانات زمن اخر ، حيث بلغ عدد تلك الصور 

وكان   , لوحة  مائه  حوالي  له  الشخصية 

بشكل  نفسه  برسم  شغوًفا   « »رامبرانت 

وتعابير  عام  بشكل  اإلنسان   بوجه  و  خاص 

كان   , تصويرها  في  بارًعا  كان  التي  الوجه 

رمادية فاحتة  لوحاته عادة على خلفية  يرسم 

احلاالت  بعض  وفي  بيضاويًا  شكلها  وكان 

بورتريهات  بني  تتنقل  عندما   ، الشكل  غريب 

سؤال  بذهنك  يخطر  لنفسه   « »رانبرانت 

بأنه  إلحساسه  كموديل  لنفسه  اختياره  هل 

االصدق  واألكثر تعبير عن احساسه ومفهومه 

ورسائله ام هل كان نرجسي الطباع ؟! 

الوقت  هذا  فى  الرسامني  بني  العاده  جرت 

عندما يواجه الرسام نقص املوديالت يتجه في 

أغلب األحيان لنفسه  و بالذات لو كان رسام 

من  الغزير  الكم   بهذا  ليس  ولكن   ، بورتريه  

الصور الشخصية و باإلسكتشات واخملططات 

املبدئية والتى رسمها لنفسه رانبرانت . 

يقف  ،فكان  نفسه  موديل  رامبرانت  كان  َقْد 

أنواع  كل  ويرسم  املالحظات  يدون  املرآة،  أمام 

أثناء  الوجه  جتاعيد  كل  الوجه.  تعبيرات 

وكان  بعناية.  تدرس  البكاء، كانت  أو  الضحك 

الوجه  على  والظالل  الضوء  مساقط  يالحظ 

أن  نحاول  ذكره  استعرضنا  مبا  ونحن  واجلسد. 

نفسر اهتمام هؤالء الفنانني برسم أنفسهم  

عن  السؤال  نفس  الى  يقودنا  بدوره  وهذا  

و  اخرى  وبصيغة   عام  بشكل  ولكن  رانبرانت 

ما  ينقل حقيقة  أن  الفنان  هى هل يستطيع 

يرسم  أنه  أم  وأحاسيس،  مشاعر  من  بداخله 

واالجابة  الذات،  عالم  في  أستغرق  قد  ألنه 

فى  جندها   القارئ  عزيزى  االسئله  هذا  على 

الدرسات  اجلمالية لعلماء اجلمال والفالسفة 

تفكيرهم  من  الكثير  املوضوع  هذا  فشغل 

سبيل  فعلى  الظاهرة،  هذه  بتحليل  وقاموا 

مارلو«  »اندريه  والفيلسوف  املفكر  املثال  جند 

يرسم  أن  بإبداعه  قادر  الفنان  بأن  ذلك  يفسر 

نفسه في عديد من اللوحات التي تزخر بإبراز 

إذ  بها في حياته،  مير  التي  واالنفعاالت  املعاني 

لنوع  اللوحات مجرد صور  أغلب هذه  تكن  لم 

من الطبيعة الصامتة، وإمنا كانت أعماالً فنية 

به  تبوح  مما  أعمق  مدلوالت  عن  لنا  تكشف 

أن   « بونتى  »مير  الفيلسوف  ويري  القسمات، 

أو  النداء،  من  نوع  هو  ذاته  يرسم  الذي  الفنان 

الفنان  يجد  بينما  اآلخرين،  مع  للتواصل  أداة 

من  ينتهي  عندما  الفنان  »أن  سيزان  »بول   «

ذاته في  يتعقل  فإنه  ويشاهدها  رسم نفسه 

األنا التي يجدها في حالة رسمه الالشعوري، 

كثيره  حتليالت  بذاته.  وعيه  إلى  يؤدى  مما 

واستنتاجات متقاربة كلها لم تعطى من وجه 

بل  الداخلي   بالرضا  الكافى  األحساس  نظرى 

انها زادت من عالمات االستفهام  ، ونترك لك 

تضاف  نظر  وجهة  إضافة  العزيز  القارئ  أيها 

بناء  والفنانني  الفالسفة  هؤالء  حتليل  إلى 

اطلق  الذى   ، رامبرانت  العمال  عشقك   على 

وشيكسبير  الرسم،  أمير  مثل  ألقاب  عليه 

الرسم، وملك الظالل، ورسام الرسامني وبلغة 

عصرنا اآلن نستطيع ان نطلق عليه لقب ملك  

السيلفى !

بورتريه لرانبرانت كراعى غنم 

بورتريه لرانبرانت وهو يرتدى أفخم 
املالبس وقالداته الذهبيه
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تقرير - خاص جــود نيــوز
في صباح يوم اجلمعة، العشرين من يناير بدأ الرئيس 
زوجته  برفقة  ترمب،  دونالد  املنتخب،  األمريكي 
ميالنيا مراسم يوم تنصيبه عبر حضورهما قداساً 
في كنيسة القديس يوحنا قرب البيت األبيض في 
األبيض،  البيت  إلى  ترمب  وصل  وبعدها  واشنطن. 
وتناول  أوباما.  باراك  مع  أخيراً  اجتماعاً  عقد  حيث 
وميشيل  باراك  مع  الشاي  ترمب  وميالنيا  دونالد 
أوباما في أحد صالونات البيت األبيض، قبل أن يتوجه 
باراك أوباما ودونالد ترمب معاً في نفس السيارة إلى 
كرئيس  اليمني  ترمب  يؤدي  حيث  الكابيتول  مبنى 
الواليات املتحدة قبل أن يلقي خطابه. وأرتدى ترمب 
معطفاً وبزة داكنة اللون وربطة عنق حمراء، فيما 
أن  بالذكر  اجلدير  األزرق.  باللون  ثوبا   زوجته  ارتدت 
الرئيس دونالد ترامب، أقسم علي كتابني مقدسني، 
حيث الكتاب األول هو األجنيل الذي رافقه في حياته 
منذ صباه، بينما وضع الكتاب املقدس الثاني والذي 
يعود تاريخه إلى عهد ابراهام لينكون حتته، وكانت 
زوجتة ميرنا ترامب حتمل الكتابني املقدسني بيدها، 

بينما كان أفراد عائلتهما جميًعا يحيطون بهما.
كرئيس  األول  خطابة  ترامب  قال  القسم  وبعد 
الواليات املتحدة اخلامس واألربعني ، في 17 دقيقة، 
قال فيه أن هناك رؤية جديدة ستحكم أرضنا اعتبارا 
إن  أوال، مضيفا  أمريكا  اليوم سيكون شعارها  من 
وأضاف  وعدها.  لتجديد  جهودها  ستكرس  الدولة 

أالن  سنتشارك  األمريكيون  املواطنون  نحن  ترامب 
وجتديد  بلدنا  لنبني  عظيم  وطني  مجهود  في 
ترامب:  واستطرد  جميعا«.  شعبنا  ألبناء  وعدها 
أمريكا  عليه  ستسير  الذي  النهج  سويا  سنقرر 
والعالم لسنوات كثيرة كثيرة مقبلةو. قال ترامب 
في  األمريكي  الشعب  صوت  يكون  سوف  إنه 
واشنطن سواء كانوا يعيشون في مدينة داخلية أو 
في منطقة ريفية. وأضاف:لن يتم جتاهلكم مجددا. 
سوف حتدد أصواتكم وآمالكم وأحالمكم مصيرنا 
األمريكي. وكرر ترامب في خطابه املقتضب الوعد 
االنتخابية  حملته  خالل  نفسه  على  قطعه  الذي 
وتعهد   .« مجددا  عظيمة  أمريكا  سنجعل  »معا 
مرة  السلطة  واستعادة  املهمة  بإجناز  ترامب: 
وإعادتها  واشنطن  في  البيروقراطيني  من  أخرى 
إلى الشعب قائال: سننقل السلطة من واشنطن 
إليكم   .. الشعب  إلى   وسنعيدها  العاصمة 
السابقة  اإلدارة  كلمته  في  ترامب  واتهم  انتم. 
الصناعة  حساب  على  األجنبية  الصناعة  بدعم  
بينما  اخلارج  في  املليارات  أنفقت  وأنها  الوطنية 
تركت البنية التحتية في الداخل لتتداعى، مشددا 
الصناعة  حلماية  إجراءات  اتخاذ  سيتم  أنه  على 
لقد  ترامب:  وأضاف  األمريكيني.  والعمال  الوطنية 
القدرات  تعزيز  وجتاهلنا  أجنبية  جيوشا  دعمنا 
وضع  متوقعا،  كان  وكما  األمريكية.  العسكرية 
التطرف  مكافحة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 

بداية  مع  اخلارجية  سياسته  صلب  في  اإلسالمي 
توليه مهامه، حيث تعهد بالعمل مع حلفاء بالده 
»سنعزز  وقال  اجلهاديني.  تهديدات  على  للقضاء 
التحالفات القدمية ونشكل حتالفات جديدة ونوحد 
املتطرف  اإلسالمي  اإلرهاب  ضد  املتحضر  العالم 

الذي سنزيله متاما من على وجه األرض«.
أول قرارات ترامب

وقع الرئيس األميركي اجلديد دونالد ترمب فور دخوله 
ضد  تنفيذياً  مرسوماً  اجلمعة،  األبيض،  البيت  إلى 
قانون التأمني الصحي املعروف باسم »أوباما-كير«، 
الذي كان وعد خالل حملته االنتخابية بإلغائه، ولن 
يكون ممكناً إلغاء »أوباماكير« قبل تصويت سيجري 
في الكوجنرس. كما وقع ترامب أيضاً أوامر التفويض 
أيضا  وقع  كما  كيلي.  جون  الداخلي  األمن  لوزير 
اجلنرال  ماتيس  جليمس  يسمح  قانونياً  استثناء 
وزير  منصب  بتولي  األميركية  بالبحرية  املتقاعد 

الدفاع.
املوقف  بشأن  بيان  في  قال  األبيض  البيت  وكان 
إدارة  إن  اإللكتروني  موقعه  على  نشر  السياسي 
دفاع  نظام  تطوير  تنوي  ترمب  دونالد  الرئيس 

صاروخي »متطور« للحماية من الهجمات من إيران 
وكوريا الشمالية.

ماذا حدث ألسعار الدوالر والذهب والنفط بعد 
تنصيب ترامب؟

دونالد  األميركي  الرئيس  فوز  انعكاسات  شكلت 
بارتفاع  انعكست  وقد  لألسواق،  مفاجأة  ترمب، 
ضمن  والفائدة،  والتضخم  الدوالر  مؤشرات 
وبعد  اجلديد.  الرئيس  حلقبة  األولى  اإلرهاصات 
على  متباينا  التأثير  جاء  األول،  الرئاسي  خطابه 

األسواق:
بعد  قليال  مرتفعة  األميركية  األسهم  أغلقت   -
وانخفض  املتحدة.  للواليات  رئيسا  ترمب  تنصيب 
املستثمرون  رأى  تعامالت متقلبة حيث  الدوالر في 
أن هناك القليل من األسباب التي جتعلهم يراهنون 
ونزل مؤشر  ترمب.  العملة بعد خطاب  كثيرا على 
الدوالر 0.1 باملئة، وكان ارتفع نحو 3.5 باملئة منذ فوز 
ترمب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر، 
والعائد  الدوالر  هبوط  مع  الذهب  أسعار  ارتفعت 
مرتفعة  مستويات  من  األميركية  السندات  على 
بعد تنصيب الرئيس األميركي اجلديد. وارتفع الذهب 
في املعامالت الفورية 0.5 باملئة إلى 1211.30 دوالر 
األميركية  العقود  في  املعدن  ارتفع  بينما  لألوقية، 

اآلجلة 0.3 باملئة إلى 1204.90 دوالر لألوقية.
- ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 باملائة

 »جاسنت ترودو« و ترامب
- ومن جهته هنأ رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
نفسه  الوقت  في  معرباً  اجلديد،  األميركي  الرئيس 
عن أمله في أن تعزز كندا والواليات املتحدة الشراكة 
بينهما من أجل أمن البلدين ومصلحتهما ، وكتب 
ترودو في رسالة التهنئة أن »كندا والواليات املتحدة 
هذه  العالم.  في  العالقات  أوثق  من  واحدة  أقامتا 
وأمننا  الزدهارنا  ضروري  أمر  املستدامة  الشراكة 

املشترك«.
هيالري كلينتون يوم التنصيب

احلزب  عن  املرشحة  كلينتون  هيالري  أن  رغم 

في  شجاعة  أبدت  ترمب،  قهرها  التي  الدميقراطي 
اجلديد،  األميركي  الرئيس  تنصيب  بحفل  الظهور 
دثرت  الذي  القناع  تخفي  أن  تستطع  لم  أنها  إال 
ما  سرعان  إذ  التماسك،  محاولة  من  وجهها  به 
مستاءة.  كانت  هيالري  أن  الكثيرون  وعرف  انزلق، 
لن  هيالري  بأن  السابقة  ترمب  تصريحات  أن  ويبدو 
وعد،  كما  لها  يسمح  لن  أو  احلضور  ضمن  تكون 
والتي  الثقيلة،  ترمب  مزحات  من  إال جزءاً  تكن  لم 
السابقة  منافسته  بخصوص  يطلقها  أن  تعود 
دائما رغم أن املعركة قد انتهت. إال أن ترامب وفي 
ليلة  التنصيب  عشية  أقيم  الذي  العشاء  حفل 
كلمته  يلقي  وهو  ينس  لم  بواشنطن  اخلميس، 
األلعاب  ألغت  وأنها  أن مير على ذكرها،  بني احلضور 
النارية بعد أن أنفقت 7 ماليني دوالر عليها، وأن هذا 
أكبر دليل على أنها كانت تتوقع الهزمية. وقد غردت 
على تويتر قبل بدء االحتفال قائلة: »أنا هنا إجالالً 
لدميقراطيتنا وقيمها الراسخة. ولن أتوقف أبدا عن 
الذي  األبيض  الزي  وبدا  ومستقبله«.  ببلدنا  اإلميان 
لبسته في احلفل ليس حديثاً، يشبه العشرات مما 
ما  وهو  االنتخابية،  احلمالت  أيام  سابقاً  به  ظهرت 
أثار انتباه بعض الناس، وقد بدت السيدة كلينتون 
تتابع مجريات حفل  في كل األحوال غامضة وهي 
في  امرأة  كأول  به  نفسها  مُتني  كانت  تنصيب 
التاريخ األميركي تدخل البيت األبيض. وكان فيديو 
إحدى  سؤال  عن  اإلجابة  ترفض  وهي  أظهرها  قد 

الصحافيات »كيف تشعرين؟ 
ماذا فعل أوباما يوم التنصيب؟

الرئيس  تنصيب  يوم  صباح  أوباما  غادر  جهته،  من 
بعد  األخيرة  للمرة  البيضاوي  املكتب  اجلديد، 
استقباله ترمب وزوجته ميالنيا في البيت األبيض. 
الرؤساء  يعمل  حيث  األبيض  البيت  أوباما  ودخل 
الذي سيخلفه،  للرئيس  األميركيون، حامال رسالة 
الرؤساء  يستخدمه  الذي  املكتب  على  ووضعها 
املتعاقبون ويعود للقرن التاسع عشر. ولدى سؤال 
إذا  الغربي حول ما  اجلناح  أثناء مروره في ممر  أوباما 
طلب  وعندما  »بالطبع«.  قال  باحلنني،  يشعر  كان 
قال  األميركي  للشعب  أخيرة  كلمة  يقول  أن  منه 

»شكرا لكم«.
ميالنيا ترامب تستحضر جاكلني كيندي في 

حفل التنصيب 
ترمب،  ميالنيا  األولى،  األميركية  السيدة  ارتدت 
معطفاً لونه أزرق فاحت من تصميم رالف لورين وثوباً 
من أشهراملصممني  واحداً  اختارت  إذ  اللون،  بنفس 
التنصيب.وقالت  يوم  مراسم  أجل  من  األميركيني 
الرقبة  ذا  الثوب  إن  ديلي«  وير  »ومينز  صحيفة 
املرتفعة أثار مقارنات مع السيدة األميركية األولى 
الراحلة ورمز األناقة، جاكلني كنيدي. وحمل الثوب 
مع  ميالنيا،  السابقة،  األزياء  عارضة  ارتدته  الذي 
طويل  بكعب  وحذاء  ذاته  باللون  طويلة  قفازات 
وحاد مسحة من أزياء ستينيات القرن املاضي، وأثار 

اإلعجاب.

»جود نيوز« وتقرير كامل لـ يوم تنصيب الرئيس األمريكي الـ 45 ، »دونالد ترامب«

اليوم بدأ بصالة القداس وأقسم علي كتابني مقدسني وشهد عدة قرارات رئاسية
ترامب في خطابه يعد بعودة أمريكا لألمريكان وازالة اإلرهاب االسالمي املتطرف 

ماذا فعلت هيالري وأوباما يوم التنصيب ، وماذا حدث لسعر الدوالر والذهب والبترول؟



الراعي والرعيةال�صبت 28 يناير 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد الثمانــــــــ�ن 20
ملاذا وصايا املسيح ، أاليكفي اإلميان به ؟
و هل حقاً وصاياه هي للثواب والعقاب ؟

بقلم : د. رءوف إدوارد
أعلن اهلل عن قصده منذ أن خلق اإلنسان في أن يُدِخله 
في شركة حياة معه : ألم يضعه في جنَّته و بقربه ؟. 
ألم يجعله شريكاً في عمل اخللق عندما َعَهَد إليه أن 
يعطي اخمللوقات أسماءها. و بذلك خلق اإلنسان املعني 
إذ   ، وجوده  معني  للكيان  يُعِطي  فاإلسم    . للكائنات 
هو ليس بعد وجوداً فقط . إن شركة احلياة مع اهلل هي 
سقط  عندما  جّلياً  مفهومها  اهلل  أظهر   . حب  عالقة 
ابَْنُه  بََذَل  َحتَّى  الَْعالََم  اهلُل  أََحبَّ  هَكَذا  ألَنَُّه   ” اإلنسان 
الَْوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَْل تَُكوُن لَُه احْلََياُة 
األَبَِديَُّة “ ) يوحنا 16:٣( . لذلك لم يتخلص منه أو خلق 
د اإلنسان بخالصه .  بديالً له عندما فسد . و لكنه تعهَّ
و في ) أرميا 1٨( جند اهلل يصور نفسه الفخارِّي األعظم ، 
م فسادها و لكنه  و عندما ساءت في يديه خليقته حطَّ
خليقة  أقامها  ثم   . معها  عالقته  أبقي  و  بل   . أبقاها 
إبن  هو  الذي  املسيح  يسوع  إبنه  شخص  في  جديدة  
ِمَن  يَْصَنُعُه  َكاَن  الَِّذي  الِْوَعاُء  َفَفَسَد   4  ” أيضاً  اإلنسان 
َحُسَن  َكَما  آَخرَ  وَِعاًء  وََعِملَُه  َفَعادَ   ، ارِيِّ الَْفخَّ بَِيِد  نِي  الطِّ
باإلساس مخلوق  فأنا   .“ يَْصَنَعُه  أَْن  ارِيِّ  الَْفخَّ َعْيَنِي  ِفي 
صورته  علي   ، األعظم  الفخاري   ، اإلله  يُشكلني  إلهي 
التي تعلنها وصاياه التي تعكس صفاته ، حينئذ أصلح 
. فالوصايا ضرورة لتحقيق حياة الشركة مع  لإلحتاد به 
اهلل و اإلحتاد به . فحياة الشركة مع اهلل هي بالضرورة 
وصايا معاشة تشهد عن حقيقة تواجد اهلل الذاتي في 
التواضع  أتكلم عن  أن  أريد   {  : . قال ماراسحق  اإلنسان 
يريد  لكنني خائف، كمن  و   ) لإلنسان  التواضع وصية   (
 ..  ) التواضع صفة هلل في جتسده   ( يتكلم عن اهلل  أن 
ذلك ألن التواضع هو احلُلة التي لبسها الالهوت ملا ظهر 
بيننا ) صفات اهلل هي حياته و ظهرت في أعماله معنا 
متواضًعا،  ترى شخًصا  الشياطني حينما  فإن  ولهذا   ..)
تخاف ) بسبب تواجد اهلل الذاتي في اإلنسان تُسَتعلَن 
صفاته كوصايا ُمعاشة . فتخافه الشياطني ( ألنها ترى 
وجود  علي  دليل  وهذا   ( قهرها  الذي  خالقه  صورة  فيه 
تَعَتبر إال ما هو  ذاتي هلل في قديسيه ألن الشياطني ال 
الَِة، أَنَّ  حقيقي ( { . ” 16 وََحَدَث بَْيَنَما ُكنَّا ذَاِهِبنَي إِلَى الصَّ
َجارِيًَة بَِها رُوُح ِعرَاَفٍة اْسَتْقَبلَْتَنا.. هِذِه اتََّبَعْت بُولَُس وَإِيَّانَا 
، الَِّذيَن  وََصرََخْت َقائِلًَة:»هُؤالَِء النَّاُس ُهْم َعِبيُد اهلِل الَْعلِيِّ
وَالَْتَفَت  بُولُُس  َفَضِجرَ  اخْلاَلَِص«.1٨..  بَِطرِيِق  لَُكْم  يَُنادُوَن 
إِلَى الرُّوِح وََقاَل:»أَنَا آُمُرَك بِاْسِم يَُسوَع امْلَِسيِح أَْن تَْخُرَج 
اَعِة.“ ) أعمال الرسل 16(. و  ِمْنَها!«. َفَخرََج ِفي تِلَْك السَّ
الواحدة  الزوجة  إذا نظرنا إلي وصية الطهارة و شريعة 
التي  اهلل  لصفات  إنعكاساً  أنها  جند   ، املسيحية  في 
إنساني  مثال  أقرب  هو  املسيحي  فالزواج   . شرحناها 
حلياة الشركة مع اهلل ،  حيث تتوافر فيه احملبة و القربي 
بني الرجل و املرأة حتي  أنهما يصيران جسداً واحداً في 

املسيح ) بال إختالط وال إمتزاج وال تغيير ألٍي من اجلسدين 
أيضا علي مثال شركة  و  اإللهي  التجسد  مثال  ( علي 
إذ يصيرون جسد املسيح و عروس  املؤمنني في املسيح 
املسيح  و واحداً معه . فكيف لإلنسان املدعو إلي حياة 
الشركة مع اهلل أن يكون علي النقيض منه ، كأن يصير 
في  اآلخر  مع  يَثُبت  ال  و  باآلخر،  عالقته  في  مستهلِكاً 
يتعارض  هذا   . التعددية  إلي  يجنح  أو   ، العالقة  دميومة 
مع صفات اهلل و بالتالي تستحيل الشركة مع اهلل. و 
منذ  أعلنه  الذي  قصداهلل  علي  اجملد  له  املسيح  يؤكد 
 ، ، أن يُدِخله في شركة حب و حياة معه  خلق اإلنسان 
فيقول في حديثه مع أبيه عن اإلنسان ” لَِيُكوَن اجْلَِميُع 
لَِيُكونُوا  ِفيَك،  وَأَنَا  ِفيَّ  اآلُب  أَيَُّها  أَنَْت  أَنََّك  َكَما  وَاِحًدا، 
أعطي  ة  ثمَّ . من  يوحنا21:17(   (  “ ِفيَنا  وَاِحًدا  أَيًْضا  ُهْم 
ليس  و   ، فيه  للثبات  طريقاً  لإلنسان  وصاياه  املسيح  
للثواب والعقاب كما شاع بني املسيحيني بسبب التأثر 
 ” وتعليمه  املسيح  روح  عن  غريبة  مجتمعية  مبفاهيم 
أَنَا الَْكرَْمُة وَأَنُْتُم األَْغَصاُن …. بُِدونِي الَ تَْقِدرُوَن أَْن تَْفَعلُوا 
َشْيًئا…إِْن َحِفْظُتْم وََصايَاَي تَْثُبُتوَن ِفي َمَحبَِّتي، َكَما أَنِّي 
يوحنا   (  “ َمَحبَِّتِه.  ِفي  وَأَثُْبُت  أَبِي  وََصايَا  َحِفْظُت  َقْد  أَنَا 
10،5:15(. إن وصايا أبيه هي صفات اآلب ، و وصايا املسيح 
بوصاياه  ذواتنا  إن اهلل يشّكل   . املسيح  لنا هي صفات 
لتتفق مع صورته فتتحقق الِشركة معه. كما الغصن 
الذي يسري فيه عصير الكرمة يَثُبت في الكرمة و يصير 
واحداً في الكرمة و بالكرمة . و واضح من قوله ”.. بُِدونِي 
الَ تَْقِدرُوَن أَْن تَْفَعلُوا َشْيًئا .. “  أن  وصايا املسيح ليست 
في مقدور بشٍر، بل اهلل . وما حياة اإلنسان بوصايا اهلل 
إال شهادة علي تطابق صفات املثيل باملثيل . فإن حتمية 
هلل  الذاتي  للتواجد  كنتيجة  تَنشأ  اهلل  بوصايا  احلياة 
صاحب الصفات بالسكني في اإلنسان الذي تبّناه اهلل 
في املسيح يسوع . هذا هو اإلنعكاس اإلنساني حلتمية 
عمل أقنوم اإلبن ملشيئة اآلب الذي فيه بإحتاد أقانيم اهلل 
الثالثة في الطبيعة الواحدة هلل : ” َفأََجاَب يَُسوُع وََقاَل 
ِمْن  يَْعَمَل  أَْن  االبُْن  يَْقِدرُ  الَ  لَُكْم:  أَُقوُل  احْلَقَّ  لَُهُم:»احْلَقَّ 
نَْفِسِه َشْيًئا إاِلَّ َما يَْنُظُر اآلَب يَْعَمُل. ألَْن َمْهَما َعِمَل ذَاَك 
كان  هنا  من   .)19:5 )يوحنا  َكذلَِك.“  االبُْن  يَْعَملُُه  َفهَذا 
و  آوامر  ، ليس ألنها  إلهنا  بوصايا  كنا كمسيحيني  متسُّ
نواهي أو لثواب و عقاب ، بل ألنها أنفاس إلهنا العجيب 
في قلوبنا. هذا اإلله الذي أعلن ذاته في املسيح يسوع 
. فها هو  َطلَبه  ذاته عن من  ولم يحجب   ، إنساٍن  لكل 
بل  قلبي،  بعني  رّبي  رأيت   ” ويقول  له  يشهد   “ احلالَّج   ”
من  تساءلت  وملّا   . قلبي  هو  بل  قلبي،  أعماق  في  رأيته 
أنَت ؟ رّد الّصدى صوُت من هو فوق الّزمان واملكان وقال : 
“ أنَت« ، وطبع صورته على صفحة قلبي .“ فصلبوه !!. 

و السبح هلل . 

خواطر مسافر 
إلي النور  

)40 (

الرجوع حلضن األب 

ضل الطريق و تاه ملا طلب تقسيم املال أباه

ترك بيت العز و اجلاه و ظن مع احلرية تبتدى احلياه

اتلم عليه أصحابه و خالنه و الكل طمعان فى غناه

بذر ماله بعيش مسرف و أكل معيشته مع الزوانى و الزناه 

ثم تركه الكل وحيدا ملا افتقر و ضاع كل ال معاه

عمل راعيا للخنازير و كان خرنوب اخلنازير مشتهاه

لكن هيهات أن يأخذ واحدة فأصبح الضنك و العوز منتهاه 

يا الهى ! أبعد الكرامة و الشبع  يكون هذا حال اخلطاة ؟

أعبيد أبى يرفلون فى نعيمه و أنا هنا أتوق للمياه ؟

هل يقبلنى أبى عائدا نادما و هل لى  أمتنى رضاه ؟ 

لقد بعدت بعيدا و عوجت املستقيم فهل من سبيل للنجاة ؟

أخطأت يا أبى قدامك كما أخطأت هلل قى سماه 

بكيت ..استرحمته وعاهدته أال أحيد عن خطاه 

قبلنى فرحا فاحتا أحضانه فما أحلى الرجوع الى حماه .

 كل سنة وحضراتكم بخير
من  لعبورنا  رمزا  هذا   وصار 
إلى  املتجسد  الرب  خالل 
السماء، أرض املوعد احلقيقية، 
حني  السماء  انفتحت  لذلك 
انفتح  كما  املاء  فى  الرب  نزل 
النهر بحلول تابوت العهد فيه 
واحلقيقة   الرمز،   في  كتوافق 
يسوع،  لربنا  رمزاً  كان  ويشوع 
من  لكل  املباشر  واملعنى 
اسم  مخلِّص..  هو  االسمني 
واسم  مخلِّص،  يعني  يشوع 

يسوع يعني مخلِّص.. 
 + ملا اعتمد ربنا يسوع املسيح في نهر األردن  قصد ان 
في  األردن،  نهر  في  إسرائيل  بني  عبور  بقصة  يذكرنا 
طريقهم ألرض املوعد بقيادة يشوع ابن نُون الذي يحمل 
)يش20:  باآلرامية  ربنا  اسم  نطقنا  اذا  االسم  نفس 

،)17-7
  وملا وضعوا تابوت العهد )رمز احلضور االلهي ( فى املاء 
رجال من  اثني عشر  وانتخبوا  فيه،  النهر فعبروا  انشق 
أسباط إسرائيل )رمزنا نحن الكنيسة( ، وأخذوا حجارة 

ومروا عليها حتى عبروا نهر األردن.
يوحنا  قديسنا  النساء  مواليد  بني  العظيم  صرخ   وملا 

املعمدان  هذا هو حمل اهلل 
 ويقول مؤرخ آخر هو املسعودي في كتابه »مروج الذهب 
ومعادن اجلوهر« ولليلة الغطاس مبصر شأن عظيم عند 
أهلها، الهتمام الناس فيها، وهي ليلة احلادي عشر من 

طوبة 
الروح  واستقر  ونزل  السماء  من  االب  صوت   وسمع 
عيد  نسميه  صرنا  احلمامة  هيئة  في  عليه  القدس  
الثالوث  جتلي  مجازا  أو  الثيئوفانيا   االلهي  الظهور 
القدوس ونحتفل به بحسب ترتيب الكنيسة وتسليم 

اآلباء 
  ومن هنا صار للمعمودية أهميتها اخلاصة ألنها مبثابة 
عبور إلى أرض املوعد السماوية احلقيقية.  بحسب فكر 

الكنيسة الروحي 
غير  وهو  املقريزى  إلى  نعود  التاريخ  نفتش   وحينما 
املقريزى  ويسجل  العيد،   هذا  علي  وشهد  مسيحي 
في  أوالدهم  يقسمون  النصارى  فصار   ...« فيه  فيقول 
املاء في هذا اليوم، وينزلون فيه بأجمعهم، وال يكون ذلك 
إال في شدة البرد، ويسمونه يوم الغطاس، وكان له مبصر 

موسم عظيم للغاية ».
»من حوادث سنة  املسيحي:  اسمه  ثالث  مؤرخ   ويقول 
سبع وستني وثالثمائة )هجرية(، منع النصارى من إظهار 
ما كانوا يفعلونه في الغطاس من االجتماع ونزول املاء، 
زاد نفي هذه االحتفاالت  وإظهار ملالهي، ومؤدى ذلك أن 

من احلضر«.
ليلة  )الهجري(  وثالثمائة  ثالثني  سنة  حضرت   ولقد 
الغطاس مبصر واإلخشيد محمد بن طفج أمير مصر، 
في داره املعروفة باخملتار في اجلزيرة الراكبة للنيل، والنيل 
وجانب  اجلزيرة  جانب  في  فأسرج  أمر  وقد  بها،  يطيف 
من  مصر  أهل  أسرج  غيرها  مشعل،  ألف  الفسطاط 

املسارج والشمع.
من  آالف  الليلة  تلك  في  النيل  بشاطئ  حضر   وقد 
الزوارق  في  منهم  النصارى  ومن  املسلمني  من  الناس 
النيل، ومنهم على سائر  الدانية من  الدور  ومنهم في 
الشطوط، ال يتناكرون كل ما ميكنهم إظهاره من األكل 
والشرب واملالبس وآالت الذهب والفضة واجلوهر واملالهي 

والعزف والقصف.

مبصر،  تكون  ليلة  أحسن   وهى 
فيها  تغلق  وال  سرورًا،  وأشملها 
الدروب ويغطس أكثرهم في النيل، 
املرض  من  أمان  ذلك  أن  ويزعمون 

وإبعاد للداء«.
يوحنا  القديس  واصل  بعدها   ثم 
املقدسة  بالسيرة  شهادته 

والشهادة للحق
 وقال أيًضا: »في سنة ثمان وثمانني 
الغطاس،  كان  للهجرة  وثالثمائة 
واألسرة  واملضارب  اخليام  فضربت 
شاطئ  على  مواضع  عدة  في 
فهد  للرئيس  أسرة  ونصبت  النيل، 
وأوِقَدت  برجوان،  األستاذ  كاتب  النصراني  إبراهيم  بن 
الشموع واملشاعل له، وحضر املغنون واملَُهلِّلون، وجلس 

مع أهله يشرب... 
 وكان الرجال يغطسون في النيل والترع لياًل بينما كانت 
مُتأل  كبيرة  أحواض  في  الكنائس  في  يغطسن  النساء 

باملياه بعيده عن أعني الرجال ومعهم األطفال والبنات.
 كانت هذه هي القصة

 واليكم العبرة
1 - في حدث العيد نفسه وقف اعظم مواليد النساء 

يجسد معني كلمة رجل
 فشهد باحلق واعلن مجئ اخمللص الذي عندما حضر  قال 
وانه   . ان يحل سيور حذاؤه  وال يستحق  انه حمل اهلل 
النور احلقيقي الذي اتي لينير كل إنسان الي العالم وعن 
نفسه انه لم يكن النور بل ليشهد للنور . حينئذ جذب 
ربنا يسوع نفسه يد يوحنا وأنحني ليعتمد منه قائال له 

ينبغي ان يكمل كل بر
ال  الكبير  هيرودس  بن  انتيابس  بن  لهيرودس  قال   حني 
يحل لك ان تأخد امرأة فُيلَبس اخيك الذي بدوره وضعه 

في السجن سنه كاملة
األصيلة   املقدسة  الصورة  لنعيش  نسعي  فهل    
لإلنسان  التي استردها مخلصنا بتجسده ومعموديته 

وصلبه وقيامته وصعوده وإرساله للروح القدس
في  نفتقدها  رجولة  ملعني  حقيقيا  تفسيراً   ليكرس  

الوقوف امام احلكام الظلمة
 وايضاً رجولة تتجلي في انه لم يأخذ زعامة أو اصدارة 
ان  ينبغي  خمللصنا  اخلالدة  صرخته  صرخ  بل  له  ليست 

هذا يزيد وانا أنقص 
2 - وفي هذه االجواء أيضا يتجلي اتضاع ربنا ومخلصنا 

يسوع املسيح الكلمة املتجسد 
ليعمده   يده  جاذباً  يوحنا  القديس  امام  انحنى   الذي 
ويشهدون  يكرمونه  الذين  اهلل  يكرم  كيف  ِفي  وايضا 

للحق دون خوف حتي الدم وأكررها حتي الدم

٣ - وفيها أيضا يتجلي فكر الروح القدس في الكنيسة 
في توصيفها للعيد بالظهور االلهي ثيئو فانيا لتعلن 
الثالوث(   ( لألقانيم   املثلث  اللهنا  حقيقة  للبشرية 

بشجاعة
ان توهم  ودون  بل ويرفض هذه احلقيقة   لعالم اليفهم 

اآلخرين ان الهنا وإلههم واحد 
تغلب  ثم  ذلك  اجل  من  والتعذيب  االستشهاد   وتقبل 
وتستمر بهذه القوة حتي تشقها االنقسامات والتهاون 

مع الهرطقات ألجل مكاسب سياسية
القديس  نتذكر وصية معلمنا  الرجولة هذه  اجواء   في 

بولس الرسول
 إسهروا اثبتوا في اإلميان . كونوا رجاالً. تقووا  1كو 16:1٣

 وبقبولنا لسر العماد املقدس هل نسعي لنكون رجاالً

 عيد الظهور االلهي
القس موسي رشدي

منى لويس
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حرمت من اجلنسية لعدم 

احترامها أجراس األبقار

حرمت ناشطة في في مجال حقوق احليوانات 
من اجلنسية السويسرية بعد تقدم مجموعة 
بسبب  ضدها  بشكاوى  األشخاص  من 
اعتراضها »أجراس األبقار«، وهو تقليد شعبي 
إعالمية،  تقارير  ذكرته  ما  وحسب  البالد.  في 
فإن نانسي هولنت، تعيش في سويسرا منذ ٣٣ 
سنة، وتقدمت بطلب احلصول على اجلنسية 
السويسرية، إال أن السلطات رفضت الطلب، 
بعدما تقدم جيرانها بشكايات ضدها بسبب 

وصفها أصوات أجراس األبقار باملزعجة.
يشار إلى أن طلبات اجلنسية في سويسرا، يقرر 
البالد.  حكومة  وليس  احملليون  السكان  فيها 
حقوق  مجال  في  ناشطة  عاما(   42( هولنت 
العاشبة، تعيش في سويسرا منذ  احليوانات 
الطفولة، تقول إنه ينبغي حظر أجراس األبقار 
ألن صوتها عال جدا ومزعج، كما ترفض فكرة 
أجراس الكنائس التي تدق بالقرب من منزلها 

في الصباح الباكر، وهو ما يرفضه السكان.
وقال أحد السياسيني في املنطقة التي تقطن 
بها هولنت »إنها تزعجنا، وال حتترم تقاليدنا«، 
فيما ساند آخرون الناشطة وقالوا إن »رأيها ال 
يجب أن مينعها من أن تصبح مواطنة في بلد 

عاشت فيه منذ طفولتها.«

دراسة: الفهود علي طريق 
اإلنقراض

نظرا  االنقراض  احلية  الكائنات  بعض  تواجه 
يواجهها  التي  البيئية  العوامل  من  للعديد 
جمعية  أجرتها  دراسة  حذرت  فقد  الكوكب 
احملافظة  وجمعية  لندن  في  احليوان  علم 
على احلياة البرية من أن الفهود من بني أكثر 

احليوانات املهددة بخطر االنقراض.
على  فهد   7100 فقط  هناك  أن  خبراء  وذكر 
قيد احلياة، مشيرين إلى أن الفهود في زميبابوي 

انخفضت بنسبة ٨5 في املئة.
كما وجدت الدراسة أن من بني األسباب التي 
األسرع  احليوانات  هذا  انقراض  إلى  تؤدي  قد 
في العالم، هو قتلها من طرف سكان القرى 
غير  التجارة  إلى  باإلضافة  حلومها،  أجل  من 

املشروعة في أشبال الفهود.
الفهود  الكبير في عدد  االنخفاض  ودفع هذا 
الطبيعة  حلفظ  الدولي  االحتاد  تغيير  إلى 
لألنواع  احلمراء  القائمة  في  الفهود  لوضعية 
املهددة باالنقراض من »ضعيفة«، إلى »خطر«.

8 أشخاص ميلكون ثروة تقارب ما ميلكه نصف سكان األرض

صورة وتعليق

فرصة عمل من »سبوتيفاى« 
لـ»أوباما«.. »رئيس قوائم األغانى«

ألننى  سبوتيفاى..  في  وظيفتى  أنتظر  »مازالت 
قالها  أغنياتى«،  بقائمة  أُعجبوا  أنهم  أعرف 
 ، أوباما  باراك  واليته،  املنتهية  األمريكى  الرئيس 
على  بريجنسكى،  مارك  السويد،  سفير  ُمداعًبا 
لسفراء  األبيض   البيت  في  أقامه  حفل  هامش 
أيام على نشر  الدول األجنبية في بالده.، فلم متض 
خالل  حدث  ما  بريجنسكى،  نتاليا  السفير،  زوجة 
اللقاء، في حسابها على »إنستجرام«، حتى فوجئ 
السويدية،  »سبوتيفاى«  شركة  من  بعرض  أوباما 
خدماتها  تقدم  للموسيقى  استماع  منصة  وهى 
اخلاصة  صفحتها  في  نشرت  حيث  دولة،   60 في 
األغانى«  قوائم  »رئيس  وظيفة  الشاغرة  بالوظائف 
أو President of Playlists. ورغم عدم تضمن إعالن 
الشروط أفصحت عن  أن  إال  أوباما،  الوظيفة اسم 
»بخبرة  يتمتع  أن  يجب  حيث  لها،  املثالى  املرشح 
ذات شأن  دولة  رأس  األقل على  ثمانى سنوات على 
جائزة  على  وحاصل  وحميم  ودى  وسلوك  كبير.. 
نوبل«. إضافة إلى أن يكون املرشح »ُمفعما باألمل 
هذه  عن  حديثه  عند  التغيير«  أجل  من  ومنفتحا 
القوائم في املؤمترات الصحفية، ولديه أفكار لقوائم 
مع  للمشاركة  أغانى  قائمة  »بني  متنوعة  أغانى 
األصدقاء، وقائمة أغانى مثالية خملاطبة األمة بشأن 

قانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسمك«.
املدير  إيك،  دانيال  دعا  »تويتر«،  على  تغريدة  وفى 
مشاهدة  إلى  أوباما  لـ»سبوتيفاى«،  التنفيذى 
مبنصب  مهتم  أنك  »سمعت  الوظيفة:  ُمتطلبات 
وأضاف  ما نشر مؤخرا؟«،  رأيت  في سبوتيفاى. هل 
املاضيني،  الصيفني  وخالل  لإلعالن.  إلكترونيا  رابطا 
التي  الرسمية  األغنيات  قائمة  األبيض  البيت  نشر 
استمع إليها رئيس الواليات املتحدة خالل عطلته، 
أغسطس  وفى  الكتب.  من  مبجموعة  مرفقة 
2015، بدأ أوباما نشر قائمة من 20 أغنية مفضلة، 
استمع إليها عبر سبوتيفاى، ومن بينها أغانى لنينا 
سيمون، وبوب مارلى، وجاسنت متبرلك، وماريا كارى، 

فضال عن الكتب التي قرأها خالل العام.
املاريجوانا  بتقنني  توصي  الكندية  اخلبراء  جلنة 

لـ»أغراض ترفيهية«
بأنه  الثالثاء،  أوتاوا،  في  خبراء  للجنة  تقرير  أوصى 
املاريجوانا  استخدام  تقنني  كندا  على  ينبغي 
وأكبر.   1٨ الـ  سن  في  هم  ملن  ترفيهية،  ألغراض 
واملبيعات  املباشر  بالبيع  بالسماح  التقرير،  وأوصى 
والسماح  للماريجوانا  اإللكتروني  البريد  عبر 
ما  وحيازة  اخملدر،  من  نبتات  أربع  بزراعة  لألشخاص 
يصل إلى ٣0 جراما. وفي حالة أن أخذت التوصيات 
شكل قانون، فإن كندا ستصبح أول دولة صناعية 
ترفيهية.  ألغراض  القنب  استخدام  تقنن  كبرى 
ببيع  سمحت  األمريكية،  الواليات  بعض  وكانت 
غير  زال  ما  اخملدر  أن  إال  ترفيهي،  لغرض  املاريجوانا 

قانوني مبوجب القانون االحتادي األمريكي.
تنظم  التي  الوحيدة  الدولة  أوروجواي،  أن  يذكر 
ترفيهية.  ألغراض  املاريجوانا  بيع  كامل  بشكل 
بشكل  توصية   ٨0 اخلبراء  جلنة  تقرير  ويتضمن 
ووضع  اإلعالن  من  بدءا  شيء  كل  تشمل  إجمالي 
العالمات التجارية لفرض عقوبات على اإلنتاج غير 

القانوني وصوال إلى التجارة.

ابتكار وسادة ذكية تبث املوسيقي للقضاء على الشخير

أقدمت إحدى الشركات األمريكية على ابتكار 
محاربة  شأنه  من  نوعه  من  فريد  تكنولوجي 
وسادة  عن  عبارة  وهو  النوم،  خالل  الشخير 
ذكية تدعى Zeeq مهمتها مساعدة من يقوم 

باستخدامها على التوقف عن الشخير ليالً.
بهاتف  باتصالها  تتميز  الوسادة  وهذه 
من  مدعوم  تطبيق  خالل  من  املستخدم 
نظامي أندرويد وiOS، إضافة إلى إمكانية هذه 
الوسادة القيام ببث املوسيقى التي يفضلها 
عبر  الذكي  بالهاتف  متصلة  سماعات  إلى 

تقنية »البلوتوث«.
استشعار  أجهزة  عبر  مستخدمها  نوم  طريقة  بتتبع  القيام  أيضاً  الوسادة  هذه  تستطيع 
مدمجة تلتقط الصوت وتستشعر احلركة، فتقوم بتحسني وضعية النوم عبر تنظيم حركة 
رأس املستخدم من دون إيقاظه أو حتى شعوره بذلك عبر التطبيق، الذي يقوم بتعلم الوضعية 
التي يقل من خاللها الشخير وبالتالي تقوم الوسادة بتعديل وضعية الرأس مبا يحقق الهدف 
منها. كما بإمكان هذه الوسادة القيام بتسجيل بيانات حول عمق نوم املستخدم وأوقات قيامه 
بالشخير، إضافة إلى حدة الترددات الصوتية لهذا الشخير فتقوم بتحليلها وإرسال نتائجها 

بعد ذلك عبر التطبيق.

أظهرت دراسة ملؤسسة اإلغاثة )أوكسفام( أن الهوة بني األغنياء والفقراء تباعدت منذ عام 
العالم  أغنياء  من  أشخاص  ثمانية  أغنى  فإن  الدراسة  وحسب  مسيوق.  غير  بشكل   2015
بيانات  إلى  الدراسة  البشرية إجماال. واستندت  ثروة تقترب مما ميتلكه نصف فقراء  ميتلكون 
متعددة املصادر، منها على سبيل املثال تقديرات مجلة فوربس بشأن ثروة أغنى ثمانية رجال 

في العالم باإلضافة إلى بيانات بنك كريدي سويس بشأن ثروة العالم.
وقالت )أوكسفام( التي وصفت الفجوة بأنها »فاحشة« إنه في 2016 كان مجموع ما ميتلكه 
البشرية.  األفقر من  النصف  ٣٫6 مليار شخص يشكلون  يعادل ما ميتلكه  ثمانية أشخاص 
وطبقا ألحدث احلسابات فإنه في 2010 على سبيل املقارنة كانت األصول اجملمعة ألغنى 4٣ 

شخصا تساوي ثروة أفقر 50 باملائة من سكان األرض.
يعتقد أن ثروة مايكل بلومبيرج محافظ نيويورك السابق قد وصلت في عام 2016 إلى 40 مليار 
دوالر، وأحتل بذلك املركز الثامن في قائمة األغنى في العالم حسب أرقام مجلة »فوربس«. 
في  وكذلك  تلفزيونية،  قنوات  وميتلك عدة  اإلعالم  في عدة مجاالت، منها  بلومبيرج  ويعمل 
لشركة  السابق  التنفيذي  املدير  إليسون  الري  أما  البرمجيات.  مجال  وفي  االستثمار  مجال 
أوراكل للبرمجيات فانخفضت ثروته من نحو 55 مليار دوالر في عام 2015 إلى 4٣٫6 مليار دوالر 
في عام 2016، حسب مجلة فوربس. لكنه ما زال ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم وحل في 
املركز السابع. مؤسس فيسبوك مارك زوكربرج كان في املركز السادس وبثروة وصلت إلى 44٫6 
مليار دوالر في عام 2016. وكانت مجلة فوربس قد وضعته في املركز العاشر في العام املاضي 
ضمن قائمة الرجال األقوى واألكثر تأثيرا في العالم. ُقدرت ثروة جيف بيزوس املدير التنفيذي 
ملوقع أمازون بـ 45٫2 مليار دوالر في عام 2016. بيزوس من مواليد 1964 وأسس موقع أمازون في 
سنة 1994. كان املكسيكي كارلوس سليم من أغنى أغنياء العالم، لكنه تراجع إلى املركز 
الرابع في عام 2016. ووصلت ثروته إلى 50 مليار دوالر، وميلك سليم شركات عمالقة لالتصاالت.
املستثمر األمريكي الشهير وارن بافت كان في املركز الثالث ووصلت ثروته إلى 60٫٨ مليار دوالر.
 .2015 عام  في  الرابع  املركز  في  كان  أن  بعد  عامليا  الثاني  املركز  إلى  قفز  أورتيجا  أمانسيو 
وأورتيجا هو مالك سلسلة محال »زارا« للمالبس. وكانت ثروته قد وصلت إلى 67 مليار دوالر 
فوربس  مجلة  حسب   2016 لعام  العالم  في  شخص  أغنى  هو  جيتس  بيل   .2016 عام  في 
ووصلت ثروته إلى 75 مليار دوالر. بينما كان في املركز السابع في قائمة الرجال األكثر تأثيرا 

في العالم، حسب نفس اجمللة.

امللكة إليزابيث تضع هذه األسماء الشهيرة على قائمة الشرف للعام اجلديد

بريطانية  أسماء  بريطانيا  ملكة  إليزابيث  امللكة  تضعها  التي  اجلديد  للعام  الشرف  قائمة  ضمت 
شهيرة مثل فيكتوريا بيكهام املغنية السابقة في فريق سبايس جيرلز وجنم التنس آندي موراي

  والعداء األوملبي مو فرح، وحصل فرح وموراي واملمثل مارك رايالنس واملمثل الكوميدي كني دود وراي 
ديفيس عضو فريق كينكس على لقب فارس. كما حصلت بيكهام التي اجتهت إلى مجال تصميم 
عالم  في  أخرى شهيرة  أسماء  القائمة  البريطانية كما ضمت  اإلمبراطورية  رتبة  وسام  على  األزياء 
املوضة مثل آنا وينتور رئيسة حترير مجلة )أميريكان فوج( ومصممة اإلكسسوارات أنيا هيندمارتش., 
وتعلن األسماء املدرجة على القائمة مرتني في العام إحداهما في عيد  ميالد امللكة في  واألخرى مع 
البريطانية وعرفان  القائمة تكرمي ملن قدموا إسهامات كبيرة في احلياة  نهاية كل عام. واإلدراج على 
بريطانيني في مجال  أبطال  أيضا على  القائمة  واشتملت  االستثنائية.  اخلدمات  أو  باإلجنازات  رسمي 
الرياضة ملعت أسماؤهم في دورة األلعاب األوملبية ودورة األلعاب األوملبية لذوي االحتياجات اخلاصة بريو 
دي جانيرو في 2016 إذ منح لقب سيدة لالعبة  جيسيكا إينيس هيل التي تقاعدت بعد األوملبياد والعبة 

التجديف كاثرين جراينجر التي كانت أول بطلة أوملبية حتصد خمس ميداليات في خمس مباريات.
وضمت القائمة أيضا اسم جوش ليتلجون الذي أسس متجر)سوشيال بايت( لتقدمي الدعم والشطائر 

للمشردين وكان من بني زبائنه املمثل جورج كلوني واملمثل ليوناردو دي كابريو.
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Jonathan and Gwen were the best of friends. 
They grew up next door neighbors and from the 
moment they could listen, they heard stories of 
the great King Arthur, his valiant knights of the 
round table, the beautiful princesses and the 
terrifying dragons and of course the amazing 
and mysterious Merlin. How often they whis-
pered to each other that they wished just one 
of these mythical people who were the rulers of 
their kingdom would happen by to see them in 
their tiny village.
“Do you think there are dragons in our forests 
or caves?” Gwen asked her friend curiously.
“Oh yes, there must be and when we are grown, 
I will fight them and King Arthur will make me 
a knight of the round table.” Jonathan bragged 
beating on his chest until he had to stop be-
cause it made him cough. The two walked 
along the path that lead to church talking about 
all these wonderful heroes and adventures that 
they wished they could be part of. Up ahead 
they saw the tiny hut which was the church for 
their village and they couldn’t help but look to 
the sky at the tall cross Jonathan’s daddy had 
carved and put there to honor Jesus.
“I wish I could see Merlin do his magic.” Jona-
than continued.
“Oh me too Jonathan” Gwen said with a sigh. 
It was not a sigh of unhappiness because she 
was so content in her little village. She loved 
her parents and had wonderful friends like Jon-
athan and they felt safe far from the wars that 
the king and his knights conducted to protect 
their homeland. But still, children long for ad-
venture, even if they are afraid sometimes.
“I wish I could clap my hands like this…” and he 
clapped loudly CLAP CLAP, “and Merlin would 
come and teach us his magic.”
“Hee hee hee,” Gwen giggled, “Yes we could 
both clap...” and she mimicked her friend with 
her more dainty claps CLAP CLAP “and he 
would come make us wizards too.
“You are very good at clapping Sir Knight and 
Princess Gwen” the deep rumbling voice came 
from just off the path. Gwen and Jonathan al-
most jumped out of their hair at the voice. They 
landed on the other side of the path looking for 
the voice. There sitting on a stump next to the 
church was what could only be a wizard. His 
long robe reached his sandaled feet. His white 
hair was long as was his pointed beard and his 
staff was tall and crocked at the end and singed 

at the tip as though much fire had come from 
it. And his robe was covered with mythical and 
colorful symbols like stars and moons and mys-
terious runes that the children could not know.
“Why did you call me Sir Knight?” Jonathan 
asked shyly. “I am just a little boy.”
“Yes good Jonathan.” The kindly grandfatherly 
figure said with a smile. “Come close children, 
I am Merlin, you called for me. I come to give 
you the most powerful word in the universe.” 
Gwen and Jonathan were drawn to the feet of 
the wizard. “You see yourself as a child Jon-
athan. But Merlin can see beyond today to a 
world only a few years away. I can see for who 
you will become. For buried inside of you is the 
greatness you will grow in to. And inside this 
little boy Jonathan is a wonderful Knight who 
will serve his king and his Lord Jesus mightily 
not so many years from now.”
“But how can you see us as we will be?” Gwen 
asked gazing wide eyed as the magical man.
“Because I see you as God sees you, Princess 
Gwen.” Merlin explained. “I see you for what 
God created you to be and a princess and a 
mighty knight you will be, if you serve Jesus 
every day as you grow up.” The children smiled 
and blushed getting goose bumps thinking of 
themselves as God sees them.
“But did you say you were going to give us the 
most powerful magic ever?” Jonathan said with 
a voice full of wonder and excitement.
“Yes but first some lesser magic.” The wizard 
said with a wry grin. At that, he lifted his staff to 
the sky, exclaimed words the children could not 
understand and his clenched fist sprang open 
and sparks and tiny fires burst on the stones 
of the path in front of the children. Jonathan 
laughed and clapped and the sage wizard 
smiled with pleasure at their giggles.
“DO MORE, DO MORE!” The children pleaded.
“I will gladly,” Merlin said clearly having as 
much fun as the children. “Observe that dog, 
you know him, all the villagers know him. His 
name is Buster” Merlin said gesturing to the 
fluffy dog that was prancing down the path to-
ward the church where he often got fed by the 
priests. “Watch him walk like a human.” Merlin 
said in a powerful magician voice. He clapped 
again and just as though a spell changed Bust-
er into a person, the dog rose up on his hind 
legs and walked several steps. Merlin clapped 
again and Buster ran behind him.

”Merlin’s Magic Words“

R I D D L E  T I M E

It	is	an	insect	and	the	first	part	of	its	name	is	the	name	of	
another insect. What is it?

What time of day when written in 
capital letters is the same forwards 
backwards and upside down?

Before Mt Everest was discovered 
as the highest mountain in the world 
which mountain was the highest? By: 

Philo Girgis

Happy Birthday George

Happy 
Birthday 
Milessa

Part 1
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“How much longer left in the liturgy?”  
By : Michael Guirguis

I have asked numerous renditions of this 
question to myself and have probably dis-
played my irritation and boredom of the 
Liturgy through my body language for 
countless Sunday mornings. Going to Lit-
urgy on Sunday morning is just what you 
do as an Orthodox Christian.
For the majority of my childhood, my Sun-
day morning ritual consisted of mumbling 
the hymns half asleep, checking out to 
see if my friends got to church yet, and 
maximize the time we kneel down during 
Liturgy. As I reached junior high, I began 
to find an interest in the hymns, and it 
didn’t hurt that it made the Liturgy go by 
quicker.
Before I knew it, I was that deacon that 
walked into church with a binder of hymn 
notes and gave a look to the deacon that 
screwed up my favorite hymn that is only 
sung once a year! Knowing the rites and 
hymns of the church became my favorite 
hobby, and was only a hobby. As I was 
wrapping up high school, I began to start 
asking myself:
“What’s the point of all these rituals and 
hymns? Why is the Liturgy so boring and 
repetitive?”
It was through certain mentors in my life 
that sparked a journey of questioning my 
relationship with God. If I knew the Church 
is nourishing me toward my Heavenly Fa-
ther through the Divine Liturgy, how come 
I could not see that? I knew I was missing 
a link to transcending my hobby of know-

ing the rituals and hymns to utilizing them 
in building myself into the image of my 
Savior.  
God LOVES music. He loved hearing Da-
vid go at it with his harp. God loved us-
ing music to bring Joshua and His people 
victory. And God loves hearing music 
from you and me. Music allows words to 
penetrate from the mind to the spirit, and 
this can’t be more true when it comes to 
hymns.
Hymns are simply my conversation with 
God put to music. It elevates words of 
praise and Scripture to engage our entire 
being in talking with God. Music, along 
with all the other motions and visuals 
occurring throughout the Eucharist, tran-
scends me in liturgical worship.
Chanting Coptic hymns in English trans-
forms my liturgical experience and how I 
talk to God. Fusing my native tongue of 
English, and the native tongue of my soul, 
music, together makes liturgical worship 
real and personal. 

Old school thoughts have often been 
associated with every religion in the 
world. This is all but natural as reli-
gions have existed since the advent of 
mankind. The Bible is one of the oldest 
books that mankind uses even now. It 
has the message of God in it and it is 
our duty to spread it.
A church has the responsibility to make 
people aware of what the Bible says. 
However, many churches are relying on 
old methods and the only modernization 
they have initiated is a Facebook page. 
Well! This is not enough. You need to 
have a church website in order to attract 
more people and spread the message. 
There are plenty of reasons which 
call for a great church website design. 
Some of the reasons include
FIRST IMPRESSION
Gone are the days when people just 
recommended a church to their friends 
and they walked in. People look you up 
online before they endorse you. A great 
church website design will enlighten 
them about you and will be your first im-
pression. If you put an impact through 
your church website, you will have a 
large number of first timers on Sunday.
SOCIAL MEDIA STRATEGY
In the current day and age, it is very im-
portant for your church website design 
to incorporate a social media strategy. 
This is the only area of your church that 
you can have complete control upon. 
You can control what parts of speeches 
are put up for the viewer to see. Face-
book and other social media platforms 
have made it difficult for easy market-
ing and therefore your church website 
should compliment your Facebook 
page so the outreach is more.
BULLETINS OFTEN MISS THEIR 
MARK
It is easier to dish out information online 
rather then the old method of delivering 
bulletins. It saves time as well as gives 
you a broader viewer range. The online 
content is more updated than a bulletin 
printed two weeks ago. Instant informa-
tion is what is the need of the time. Over 
the period of time when people start 
trusting the information on the church 
website, a lot of time and hassle will be 
saved. 
TIMES CHANGED
Whatever argument the elders of the 
church give, online presence is some-
thing you can not avoid. It was the tele-
vision 20 years back and now it is the 
internet. People of the old school of 
thought need to understand that this 
is the way forward.  A church website 
will be the only way of communication 
in the years to come and you have to 
back this up with a good, user friendly 
church website. 
ORGANIZE EVENTS
A great church website will be organized 
and up to date. This will ensure that the 
church members or any one new follow-
ing can look up for the upcoming events 
of the church. General announcements 
can also be made on the website in 
case anything comes along.

SHARING IS CARING
Everybody cannot be at church on ev-
ery Sunday for a variety of reasons. 
Sharing the sermons and ceremonies 
on your website makes it easier for the 
members to follow the church archives 
even if they were not present. This is 
by far the best use of a well deigned 
church website.
CHARITY BEGINS ONLINE
Many people donate online which 
makes your church website double im-
portant. Finding methods to donate on-
line will allow anyone to make a dona-
tion with a single click. After all, charity 
matters most for running of a church. 
CATCH THE YOUNG ONES
The younger generation is hooked to 
their cell phones. Therefore, one it is 
necessary to have a church website to 
attract them. Secondly you will need 
a good church website design that is 
mobile friendly so the future genera-
tion can see what is happening in the 
church while they are on the go.
NETWORKING
Peer to peer connection is very impor-
tant for the spreading of the message. 
A good church website design will incor-
porate a feedback and socializing sys-
tem. People near to each other can re-
late to their church meetings online and 
offline as well, with the help the church 
website.
OUTREACH
The internet is being used by all big 
names to cast a wider net for their fol-
lowers. The followers can be new pros-
pect or old return clients. A good church 
website will help you reach a far wider 
crowd than the sermon on Sunday 
alone. 
NECESSARY ITEMS ON YOUR 
CHURCH WEBSITE
The following items are a must on your 
church website design agenda:
-Staff name and titles
The names and contact information 
should be readily available on the 
church website for anyone who is look-
ing for a church official. 
-Necessary information
Information for parents bringing their 
kids along is a vital item on your church 

website. Parents will know in hindsight 
what they should expect when they 
bring the little ones along.
-Archives
This is just like a library for the user. 
They may miss regular church gath-
ering but can catch up by listening to 
the audio and video archives from the 
church website.
-Event calendar
People usually forget dates and times 
of a certain event. It will be helpful for 
them and time saving for you that they 
can just check on the church website 
about the timings of a certain event 
without bothering a church official.      
-Links to social media profiles
As the importance of social media 
cannot be neglected, the links of your 
Facebook page or twitter feed should 
be prominently placed on the church 
website.
-Location
This is the most important information 
for the new comers in your church. They 
can easily take the location of the web-
site and walk-in for the first time. 
Therefore, the importance of a well de-
signed church website cannot be ne-
glected. This website will be the gate 
front of your church and will allow you 
to expand your viewer base even when 
the church is closed. Hence, hire a pro-
fessional to develop a church website 
for you as it is the only way forward.

WHY CHURCHES NEED GREAT WEBSITE DESIGN
By : Dave Arnone Numbers

I used to think it 
would take me the 
rest of my life to 
count to a million, 
and even then I 
may not be able to 
reach it. Everything 
seemed big. Num-
bers seemed infi-
nite. The number of 
hairs on my head, the number of teeth I had 
to brush, how many seconds it took me to 
tie my shoes, the number of cars we passed 
by… 1, 2, 3, 17, 36, 89. And that was only on 
my way to school in the morning. I’d count, 
everyday, and I’d never reach a million… not 
even close.
Now, everything seems to be shrinking. 
Days, months, years go by, and it all feels 
the same. Trees that used to feel like sky-
scrapers are merely plants. Time that used 
to tick forever, passes by in an instant. Num-
bers, we’re surrounded by numbers, they 
define everything but now mean nothing. We 
fall into the same routine, same time, same 
thing, every day; and the numbers… they 
no longer change, and we no longer care. 
While a child takes the time to experience, 
laugh uncontrollably, and love as infinitely as 
numbers feel to them. Don’t depreciate num-
bers, don’t let life pass by, without looking at 
it through a child’s eyes.
“Let the little children come to me, and do not 
hinder them, for the kingdom of God belongs 
to such as these.” Luke 18:16

Mary Farag
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A common ‘New Year Resolution’ that 
many people make is to try to get more or-
ganized. To prioritize what they need to do, 
and to get the most important things done 
first.
But, this is no easy task. It can be really 
easy to think ‘today, I’m going to get xxx 
done. Then yyy. Then zzz’.
But we neglect the facts that 1) things take 
time to get done; 2) our attention spans 
don’t always allow us to begin a task and 

complete it in the same time period; and 3) 
unexpected things can happen which may 
deter us from completing our ‘to-do’s’.
So, what CAN we do to prioritize our 
tasks? Below are some simple tips:
1) Write it out! Making a list is actually 
one of the best ways to start getting or-
ganized. This helps you see what things 
you need to do, but also helps you gain a 
better perspective on how much you need  
to get done. After making a list, it can be-
come easier to move things around the list 
in terms of priority
2) Think: what needs to get done today? 
Tomorrow? What can wait until next 
week? For some things, you are bound by 
a deadline (i.e. a test to study for, a work 
project that is due soon, an upcoming event 
to plan for, etc). But some tasks can wait 

and aren’t ‘emergencies’. Again, this will 
differ from person-to-person, based on our 
values and beliefs.
3) Don’t forget to rest and take breaks. I 
know you might be thinking: how on earth 
does this help in organizing our lives and 
prioritizing what we need to get done? 
Well, remember that the more stressed and 
flustered you are, the less likely you are to 
feel motivated. When we work endlessly 
and do not give ourselves breaks, we start 
to get overwhelmed, and often begin to get 
lazy. Scheduling in breaks, planning fun 
outings or activities, and taking time ‘out’ 
for yourself is essential. When you have 
learned the skill of balancing work and 
play, prioritizing tasks will become much, 
much easier!
And there are so many other strategies, as 
well. The most important take-away mes-

sage is that prioritizing is an essential skill 
to have in life. It is applicable to nearly 
everything - from work, to home, to re-
lationships, and so forth. And, though we 
may have many things to get done, part of 
the task of organization and prioritizing 
includes making time for ourselves, for 
our well-being. This alone is no easy task, 
but is essential nonetheless. I hope 2017 
has started off well for you - and even if 
it has been a patchy and rough beginning, 
remember that tough times never last! 
I hope the rest of 2017 brings you success, 
motivation, strength, love and peace!

During our tenure, the Conservative 
Government put in place a comprehen-
sive, long-term plan for post-secondary 
education to ensure that Canada had 
the best educated, most skilled work-
force in the world. We made significant 
changes that helped improve access to 
university, college and trade school, 
and families manage the cost. Govern-
ments before us talked about doing it, 
but the Conservatives delivered it!
Our first move was to increase funding 
for post-secondary education, through 
the Canada Social Transfer to provinc-
es and territories, by 40% - the largest 
cash infusion ever. We invested in the 
new Canada Student Grants to ensure 
funding went directly into the pockets 
of students who needed it most. We 
also enabled on-line management for 
students with their loans from start to 
finish and improved the Repayment 
Assistance Plan to make sure student 
loan payments would be affordable. 
During the 2012–13 academic year, the 
Canada Student Loans Program dis-
bursed approximately $2.6 billion in 
loans to over 480,000 post-secondary 
students. During the same period, near-
ly 357,000 students received a total of 
$695 million in Canada Student Grants, 
of which approximately $515 million 
was provided to students from low- and 
middle-income families.
We also provided the greatest number 
of scholarships ever granted to our 
graduate students through the Canada 
Graduate Scholarships program.
Other targeted initiatives delivered by 
the Conservative Government to assist 
individuals with post-secondary educa-
tion included:
Eliminating the $4,000 limit on annual 
contributions to Registered Education 
Savings Plans (RESOs) and increas-
ing the lifetime contribution limit to 
$50,000.
Implementing a new textbook tax cred-
it and giving a full tax exemption for 
scholarship and bursary income.
Implementing new measures to help 
apprentices, including the $1,000 per 
year Apprenticeship Incentive Grant, 
the $2,000 tax credit for businesses that 
hire apprentices and the $500 tax credit 
for apprentices to buy tools.
Allowing full-time students to keep 
more of their earnings by doubling in-
study income; allowing 100,000 more 
students each year to work without 

having their loans affected. 
Allowing part-time students with high-
er family incomes to access Canada 
Student Loans and Grants, recognizing 
that not all families are able to contrib-
ute to their child’s tuition expenses be-
cause of competing demands on house-
hold income. 
Making the Canada Student Grant 
more accessible for part-time students.
Eliminating the interest on student 
loans for part-time students while they 
study.
Forgiving a portion of Canada Student 
Loans for family doctors, residents in 
family medicine, nurse practitioners 
and nurses who work in underserved 
rural or remote communities
Unfortunately, students and their fami-
lies may be shocked this year, at in-
come tax time, to find out that the liber-
als have cancelled both the tuition and 
text book personal income tax credits. 
These credits have helped millions of 
students with the cost of living expens-
es, books and supplies. 
The Parliamentary Budget Officer’s 
(PBO) report in May 2016 confirmed 
that these credits particularly helped 
students in the lower income brackets. 
Indeed, in 2015, the average value of 
education, textbook and tuition credits 
booked by families in the lowest quin-
tile had risen to $1,191. The average 
value of credits booked by families in 
the highest quintile had risen to $1,167. 
Eliminating the textbook and education 
tax credits will only hurt lower-income 
students.
The PBO estimates the elimination 
of these credits will save the liberals 
about half a billion dollars a year. For 
a government that supposedly supports 
youth, it is a cruel and self-serving pol-
icy change.
Costas Menegakis is the former MP for 
Richmond Hill and past Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship 
and Immigration. He resides in Rich-
mond Hill, Ontario and can be contact-
ed at costas@aorconservative.ca.
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Prioritizing Tasks: 
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