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بشر خلف أسوار احلياة !...
ماجى ماجد الراهب

كنت أتصفح منذ فترة ليست بكثيره اجلرائد
ُ
ُ
اليوميه ملعرفة أحوال البالد والعباد وأذ أصادف
ملف في جريدة املصري اليوم أعده األستاذ/
وليد مجدي أستوقفني بشده عن مستشفي
اخلانكه لألمراض النفسية وذلك بعدما ذاع في
الفترة االخيرة موت عدد ليس بقليل من املرضي نفسية او إدمان لن نعرف ان نحترم بحق
يُقدر بحوالي عشر مرضي ان لم يكن هناك اعداد حقوق احليوان  .يجب ان نعترف اننا نعاني من
قابلة للزياده !
جهل شديد بثقافة الطب النفسي واألمراض
وكان السبب الذي مت تداوله ان الوفاة ترجع الي النفسية وان كان في األونة اآلخيرة بدأ يظهر
املوجة احلاره التي ضربت البالد مما ادي الي وفاة دربا ً من التنوير حول اهمية الرعاية النفسيه
هذا العدد  .وهل هذا امرا ً مبرر للوفاة ؟ ال ننكر ولكن للطبقات الراقيه التي اخذت تدرك اهمية
ان املوجة احلارة لها ضحاياها ولكن كيف ميكن الطب النفسي وان املرض النفسي اصبح واقعا ً
ان يحدث هذا داخل مستشفي ومركز من اكبر ُمنتشر بسبب الظروف اإلجتماعية واإليقاع
السريع للمجتمعات ففي اعتي الدول تقدم نري
مراكز الشرق األوسط للرعاية النفسية ؟
األهتمام الشديد بالطب النفسي وعالج اإلدمان .
هل يعقل عدد املرضي الكبير داخل العنبر
الواحد والذي بالطبع ميتأل باالسره قريبة املسافه واتصور ان مسلسل « حتت السيطره « الذي
من بعضها ؟ وهل يعقل انه هذه الغرف مجردة ابدعت في كتابته املبدعة  /مرمي ناعوم وكل فريق
من ابسط مصادر التهويه الصاحلة لإلستخدام العمل الرائع الذي ساهم في هذا التنوير وعلي
اآلدمي ( املروحه ) مما يدفع املرضي الي اجللوس ارضا ً رأسهم املمثلة املوهوبة  /نيللي كرمي استطاع ان
من اجل استشعار البروده ؟ هذا غير التجهيزات يقدم توعية وتنوير من الدرجة األولي بل صدمة
كانت يجب ان تتم منذ زمن حتي نعي انه ليس
املُتهالكه لسبل احلياة السوية .
شيمة ان يكون لدينا مريض نفسي او مدمن
كيف ميكن ملواصفات كهذه ان ت ُصبح مكان
يحتاج منا رعاية متكاملة وأهتمام من نوع خاص
للتعافي لهؤالء البشر كاملني احلقوق  .باحلقيقة
ليس من اسرته فحسب بل من مجتمعه أيضا ً
نحن ننعتهم «باجملانني» في بعض األحيان
الذي يُعد سببا ً رئيسا ً في حالته  .انتهاك حقوق
ولكن في احلقيقة قمة اجلنون عندما نضعهم
هؤالء البشر يفضي بالضرورة الي انتهاك حقوق
نحن في ظروف شحيحة احلياة ونطلب منهم
الذين يعانون من امراض عضوية فاإلهمال صفة
التعافي  .فنحن ال نكتفي بجهلنا في اساليب
وأسلوب حياة اذا مت تعميمة يصاب به كل األفراد .
املعاملة واملعاجلة في بعض األحيان معهم بل
نضاعف ُمعانتهم بكثرة من عدم توفر مباني اذا ارادنا التقدم اإلنساني اوال ً قبل التقدم
جيده ومجهزة ومعاملة كرمية تليق بإنسانيتهم الصناعي واإلقتصادي والسياسي فيجب ان
واساليب عالج متطورة ومبيت يساعدهم في نواجه التقصير والتواني النه من دون تقدم
إنساني من املستحيل ان يحدث تقدم في اي
التعافي بشكل صحيح ! .
مجال آخر حقوق اإلنسان في املواثيق الدولية ان
هل ال يستحقون األهتمام الذي اخذه إنسان
لم يتم تفعيلها تصبح اوراقا ً ال تستحق األحبار
الغاب في حديقة احليوان بسبب ارتفاع احلرارة او
التي ُكتبت بها ويحضرني في اخلتام جملة
األرز بلنب الذي يتم تقدميه للدب هاني ورشاشات
لالديب العاملي جنيب محفوظ تقول  :النباتات ال
املياة لألسود والنمور من اجل تخفيف احلر !
متلك العقل  .ولو غطيتها بصندوق فيه ثقب ،
انا ال اسخر متاما ً من حقوق احليوان ولكن في
خلرجت من هذا الثقب متتبعه للضوء  ،فما بالنا
احلقيقة اذا لم نعرف ان نحترم حقوق اإلنسان
ال نتبع النور ونحن منلك العقول !...
الذي يعاني من امراض عقلية او صراعات

سوق اإلنتخابات الكندية ()2-1
عبد املسيح يوسف  -مونرتيال

تعيش األقاليم الكندية العشرة حاليا مرحلة
احلملة اإلنتخابية على املستوى الفيدرالي،
بعد أن أعلن رئيس الوزراء ستيفن هاربر عن
حل البرملان الكندي يوم  2أغسطس املاضي،
والدعوة النتخابات مبكرة يوم  19أكتوبر
القادم .هذا وتستمر احلملة اإلنتخابية على
مدار  11أسبوعا ،بعد أن وافق احلاكم العام
لكندا ديفيد جونستون ممثل امللكة البريطانية
إليزابيت الثانية ،علي طلب حل البرملان .هذا
ويستهدف هاربر رئيس احلزب احملافظ احلاكم
«ميني محافظ» احلفاظ على األغلبية الالزمة
لتشكيل احلكومة ،في ظل منافسة قوية
مع احلزب الليبرالي الفيدرالي «وسط معتدل»
برئاسة جاسنت ترودو واحلزب الدميقراطي اجلديد
بزعامة توما مولكير «يسار».
هذا وتشير استطالعات الرأى إلى تقارب فرص
احلزب احملافظ مع الدميقراطي اجلديد بنسب %32
مقابل  %25حلزب ترودو .ومن األحداث الطريفة
أن حزب اخلضر في مونتريال يقدم أصغر
مرشحة ،وهي كاسندرا بواترا ،وتبلغ حاليا 17
عاما ،علما بأن قانون االنتخابات يجيز الترشح
في سن الثامنة عشر ،وهو ما ستبلغه طالبة
الثانوية العامة يوم إجراء االنتخابات .وحتتاج
كاسندرا لتأكيد ترشيحها جمع توقيعات 100
ناخب علي األقل.
وتعتبر قضايا االقتصاد واألمن في ظل
تهديدات اجلماعات اإلرهابية ،التي بدأت بعض
عناصرها التسرب لإلقاليم الكندية ،من أهم
قضايا احلملة اإلنتخابية املمتدة علي مدار
 79يوما تقريبا .وحتظي القضايا اإلقتصادية،
واخملاوف من حالة ركود اقتصادي ،علي أولوية
اهتمام الناخبني واملرشحني علي السواء ،في
ظل التصريح بأرقام النمو للنصف الثاني من
العام اجلاري  ،2015والتي كشف فيها محافظ
البنك الفيدرالي الكندي ستيفن بولوز في
يوليو املاضي عن أن االقتصاد الكندي مير بحالة
ركود حاليا.
ويحظي هاربر ،الذي يتولي مقاليد السلطة
في البالد علي املستوى الفيدرالي منذ عام
 ،2006بثقة قطاع يعتد به من الناخبني في
ظل موقفه الصريح واملعلن القوي من اإلرهاب
وتطرف جماعات اإلسالم السياسي .ويأتي هذا
في الوقت الذي توجه فيه انتقادات إلى رئيس
احلزب الليبرالي جاسنت بيير جيمس ترودو،
الداعي للتركيز على املساعدات االنسانية في
القتال ضد داعش وتدريب القوات العسكرية
العراقية ،وإنهاء املشاركة العسكرية الكندية،
وهو ما اعتبره البعض نقص اخلبرة الالزمة
إلدارة ملفات السياسة اخلارجية ،املؤثرة علي
مجريات األحداث الداخلية في كندا.
هذا وتعتمد األحزاب الفيدرالية الكندية
في هذه االنتخابات على وسائل التواصل
اإلجتماعي بقوة للوصول إلى الناخبني
والتفاعل معهم .علما بأن هناك بعض املناطق
واألحياء اإلدارية ،التي متنع استخدام وسائل
الدعاية اإلنتخابية واإلعالنات ،إال خالل 30
يوما قبل موعد االنتخابات ،فضال على أن كل
األحزاب ملتزمة بنص القانون بإزالة اللوحات
اإلعالنية اإلنتخابية ،خالل مهلة  15يوما بعد
انتهاء عملية التصويت.
ويشار هنا إلى الصراع القوي بني هاربر رئيس
السلطة التنفيذية الفيدرالية وبني احملكمة

الفيدرالية العليا ،أرفع مرجع قضائي في البالد،
في ظل مساعي هاربر إصالح مجلس الشيوخ
دون مشاورة مع األقاليم العشرة ،التي تشكل
الدولة الفيدرالية الكندية ،بفضل األغلبية
املريحة ،التي يتمتع بها هاربر وحزبه احملافظ.
وهذا ما ترفضه احملكمة الفيدرالية ،مثلما حدث
عندما حاول هاربر تعيني قاضي فيدرالي في
احملكمة عن إقليم الكيبيك ،القوي النفوذ ،بدون
موافقة حكومة الكيبيك.
ويأتي نفوذ الكيبيك من تلويحها بورقة
االستفتاء على االستقالل واالنفصال عن كندا،
وإعالن دولة مستقلة ،من وقت آلخر ،وهو ما
ترفضه األحزاب الفيدرالية واألقاليم التسعة
األخرى ،وهى الورقة التي يستخدمها احلزب
الكيبيكي ،بزعامة بيير كارل بيالدو ،الذي تزوج
للمرة الثانية هذا األسبوع.
فمن املعروف أن احلزب الليبرالي الفيدرالي
يستطيع كسب املزيد من األصوات واألرض،
عندما يحكم اإلنفصاليون في الكيبيك ،ألن
احلزب مع وحدة كندا واستمرار اإلقليم الغني
بثرواته وموارده الطبيعية ومساحته األكبر
مقارنة بباقي اإلقاليم في االحتاد .ومن ثم فإن فوز
الليبراليني في الكيبيك في االنتخابات األخيرة
وتشكيلهم حكومة كويار ،يؤثر بالسلب علي
احلزب الليبرالي الفيدرالي ،الذي يترأسه كيبيكي
أيضا هو جاسنت ترودو ،ألنهم لن يستطيعوا
استغالل ورقة االستمرار في االحتاد الكندي،
خاصة وأن االنفصاليني الكيبيكيني حاليا في
مرحلة إعادة ترتيب احلزب والبيت واألولويات
الكييبيكة بعد هزميتهم في اإلنتخابات األخيرة
خالل رئاسة بولني مروا ،التي اعتزلت احلياة
السياسية.
هناك محللون يرون أن احلزب الدميقراطي اجلديد
برئاسة توما مولكير ،رمبا يكون احلصان األسود
لالنتخابات ،بجانب هاربر ،الواثق من تأييد قطاع
يعتد به من الناخبني ،بعد تطويره برنامج
الرعاية اإلجتماعية والعائلية ،وزيادة اخملصصات
له ،وهو ما يجعله مدعوما من أعداد عريضة من
الناخبني.
وينتظر أن يشارك الكنديون املصريون في هذه
االنتخابات ،خاصة بعد اهتمام هاربر االجتماع
معهم في كاتدرائية ماركهام ،بحضور نيافة
األنبا أكليمندس أسقف شرف كندا ومونتريال
وأوتاوا وتورنتو .كما بدأ عدد من املرشحني في زيارة
الكنائس القبطية املصرية في الدوائر اإلنتخابية
الكندية اخملتلفة للحصول علي أصوات الناخبني
املصريني الكنديني .وعلى املهاجرين اجلدد
االهتمام بهذه االنتخابات ملعرفة ميكانيزمات
سيرها ،للمشاركة فيها مستقبال.
لكن يبقي السؤال األهم كيف يستطيع الناخب
الكندي املصري تشكيل لوبي انتخابي قادر علي
التأثير على توجهات التصويت لقطاع مقبول
من األعداد ،خاصة وأن ستيفن هاربر وجاستني
ترودو وتوما مولكير وغيرهم من زعماء األحزاب
الفيدرالية يدركون جيدا الوزن النسبي ألصوات
الكنديني املصريني من األقباط.
amfelly@yahoo.fr
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الكابـــــــــوس

فاطمة خري
مثلما انتشر اخلبر سريعا على مواقع التواصل،
مثلما اختفى بالسرعة نفسها ،واخلبر هنا هو
منع أمن أحد املوالت المرأة من الدخول بسبب
الفستان الذي ترتديه .وورد في اخلبر بأن األمن
أصر على منع السيدة برغم أن الرجل الذي كان
بصحبتها أخبرهم بأنها غير مصرية.
اجلدل الذي أثير على صفحات شبكات التواصل
االجتماعي سار في عدة اجتاهات ،منها أنه ال
يحق ألي شخص فرد أمن أو غيره منع السيدة
بسبب مالبسها ،في حني رأى آخرون أن ما حدث
هو عني العقل حفاظا على احلشمة ،واعتبر فريق
ثالث أن عدم االهتمام باألمر باحليز نفسه الذي
شغله منع دخول احملجبات ألماكن سياحية هو
انحياز ضد غير احملجبات.
انتهى املولد بالطبع كما هو حال جميع األحداث
التى تأخذ وقتها من االهتمام ،ثم متر مرور الكرام
بتوالد أحداث جديدة ،وفي األغلب فإن اخلبر لم
يثر اجلدل بالقدر الذي توقعه ناشروه ،وال غيرهم،
وبناء عليه حتولت اهتمامات عالم السوشيال
ميديا إلى معارك افتراضية أخرى ..وماتت
احلكاية ولن يتذكرها أحد ،ال قضية وال يحزنون.
عن نفسي لم أهتم أبدا بالدخول في جدل حول
هذه املسألة ،لكنني حرصت جدا على متابعة
ردود األفعال ،حتديدا من خالل التعليقات ،التي
تبرز إلى حد كبير التغييرات التي تطرأ على املزاج
العام ،باإلضافة بالطبع إلى االنحيازات السابقة،
لكن ال أحد ينكر أننا بصدد تغييرات حقيقية
وعميقة ،ال أحد يجزم إلى ماذا ستنتهي ،لقد
عشنا زمنا طويال أو مبعنى أصح عشنا طوال
العمر غير مدربني على النقاش ،ال نعلم كيف
نتحاور ،ال تهتم باحلجاب من األساس ،نختار
األسلم بالسير بجوار احلوائج.

استجمعت قواي ونفضت عني الغطاء
ناهضة معها في إستسالم موقن ًة بأن
الليلة ضربت ومودع ًة حلم النوم اجلميل.
اصطحبتها إلى غرفتها وأنا أحاول أن
أطمئنها بأنه ليس هناك ما يدعو للخوف
فالعفاريت واألشباح التوجد إال في األفالم
وخيال األطفال الصغار .ولكن لم يبد عليها
أنها كانت تسمع ما أقول أو تعبأ به ،كان كل
همها أن أبقي معها وأال أدع يدها الصغيرة
تفلت من يدي
ما اضطرني أخيرا ً ألن استسلم لرغبتها
وأقضي الليلة معها عسي أن يُذهب ذلك
من مخاوفها .دلفت معها إلى فرشها البارد،
وأخذتها في حضني حتى شعرت بأنفاسها
تلفح وجهي ثم أخذت أربت عليها في حنان
إلي أن هدأت ونامت .حاولت أن أنام أنا أيضا ً
غير أني لم استطع فلقد داهمتني األفكار
كعادتها في الليالي الساهدة فأيقظت
عقلي وجنحت به في كل إجتاه .وبطبيعة
احلال كان اخلوف هو أول ما انصب عليه
تفكيري.
اخلوف شعور إيجابي في حياة اإلنسان ألنه
حسب رأي خبراء الصحة النفسية-يعتبر صمام األمان الذي يقوم بتحذير
اإلنسان من وجود خطر ما يهدد اجلسم
فيدفعه ألن يتجاوب بسلسلة من التغييرات
الفسيولوجية التي من شأنها مساعدة
اإلنسان على التعامل مع اخلطر الوشيك
سواء بالهرب منه أو مواجهته.

الرجل املرافق للسيدة أراد حل املشكلة فأخبرهم
أنها غير مصرية ،األمر مؤسف بالطبع ،لكنه
يحدث أحيانا ..حيث يتم معاملة األجنبيات
بطريقة أفضل من املصريات.
اجلانب اجليد أننا بدأنا نتناقش حول مساحات
احلرية الشخصية في حياتنا ،وأيا كان العنف
الذى يصبغ هذا احلوار إال أنه سيفتح باب اجلدل
حول مسكوت عنه بدافع الكسل.
اجلدل أرحم كثيرا من دفن الرؤوس في الرمال

سامح مسري

ونحن نتعلم مواجهة اخملاوف باخلبرة ولذلك
فإن األطفال في سنوات الطفولة املبكرة
وكنتيجة خلبرتهم الضئيلة في احلياة،
يفزعون من كثير مما يدور حولهم .يخافون
من األصوات العالية ،والرعد ،والظالم،
واحليوانات ،والغول،
والعفاريت ،واألماكن املرتفعة واملستشفيات
وضباط الشرطة ورجال الدين .وقد يكون من
الطبيعي أن تتبدد هذه اخملاوف مع التقدم
في العمر واكتساب خبرة التعامل معها
ومواجهتها ولكن من املؤسف حقا أن هذه
اخلبرات عادة ما تأتي بنتائج عكسية في
مجتمعاتنا العربية وتتسبب في مضاعفة
مخاوفنا بدال ً من ازالتها وتشتيتها .الدليل
علي ذلك هو اننا مازلنا نخاف االشياء عينها
التي كنا نخافها ونحن صغار مع إختالف
األسباب .نخاف األماكن املرتفعة النها
قد تكون مغشوشة األساس فتتهاوى بنا،
ونخاف املستشفيات ألننا نخرج منها -إذا
قدر لنا اخلروج -أكثر عل ًة ومرضا مما دخلناها،
ونخاف رجال الدين الذين ال هم لهم سوى
إصدار الفتاوي التي توغر الصدور وتثير
الكراهية واالحقاد ،ونخاف ضباط الشرطة
املرضى بشهوة الهيمنة والتسلط.
ونخاف االصوات العالية التي تعلو على صوت
احلق وتشوش على العدالة ،نخاف أناسا ً لم
يحتفظوا من انسانيتهم سوى باالجساد
فشابهوا احليوانات في الوحشية والهمجية،
نخاف طيور الظالم وغول التعصب وعفاريت
السلطة .فإن كنا نحن املسؤولني عن تبديد
مخاوف أطفالنا وطمأنتهم ،من أين لنا مبن
يبدد مخاوفنا ويطمئننا ..لقد اختلفت
األعمار واخلوف واحد.

dandrawes0@gmail.com

حباول معاكي

القصد ..اجلدل واحلوار ظاهرة صحية ،أدعو اهلل
أن تصل ببالدنا إلى آفاق أرحب ،لكن كي يحدث
هذا علينا أن نبذل جهدا حقيقيا مستمرا
للوصول إلى حلول ،ال مجرد معارك افتراضية
ننفث فيها عن غضبان نتيجة انفعال حلظي.
أما فيما يخص موضوع السيدة التي منعها
األمن من دخول املول ،فاملسألة صدقا وحقا
تستحق جدال أكثر مما يبدو ظاهرها :هل هناك
الئحة قانونية أو ما شابه تتيح ألمن املول هذا
احلق؟ هذه مسألة ال ينبغي أن متر مرور الكرام ،في
رأيي ان األمن قرر منع السيدة خوفا من التحرش
بها فقرر «أن يشتري دماغه» ،هل يحدث هذا في
أماكن أخرى ال نسمع عنها؟

كتابات ساخرة

دوال أندراوس

في منتصف الليل أيقظني شعور غامض
بأن هناك من يراقبني...بصعوبة شديدة
فتحت عيني ألرى في الظالم شبح ابنتي
في في صمت.
الصغيرة واقفه جتاهي حتملق ّ
سألتها وكلي قلق« :ماذا جري هل بك شئ؟»
فأجابت بوهن« :أنا خائفة!»..

جورج عبد املسيح

حباول معاكي
بكل طريقه ..
تكوني فيها
جمرد صديقه ...
ال أخاف من عنيكي ...
احللوه اجلريئه ...
و نظره بتأسر
حبورها غريقه ....
وملسه ايدك
بتشعل حريقه....
صوتك وهمسك ..
ضحكك وملسك ..
رغم الرباءه
حاجات مش بريئه ...

رأى و رؤى

• املؤكد اننا نشهد جيل جديد من الربيع
العربي ،فبعد ثورة لبنان احتجاجا على
تكدس الزبالة في الشوارع اتوقع ان تنتقل
شرارة الثورة الى ابو ظبي ودبي احتجاجا
على ارتفاع نسبة الكلور في حمامات
السباحة
• بناء على قراءة متأنية لتجارب الربيع
العربي السابقة ،الثورة اللبنانية هتنتهي
بصفحة،احنا اسفني يا زبالة
• أتوقع أن تسفر االنتخابات القادمة عن
تكتلني كبيرين يتقاسمان مقاعد البرملان
مناصفة،
قائمة حتيا مصر ،وتتشكل من مؤيدي
الرئيس السيسي والنظام
تكتل املعارضة ،ويتشكل من مؤيدي
الرئيس السيسي والنظام الذين لم يجدوا
مكانا في قائمة حتيا مصر
• -سمعت االنفجار؟
ايوة سمعته ،وماعجبنيش ،حماقيبرقبته
• األرصاد :انكسار مفاجيء في املوجة احلارة
جاري اصالحه
• سيذكر التاريخ ان اجلهة الوحيدة التي
بادرت بتطبيق مبدأ الشفافية وعدم حجب
املعلومات التي تهم املواطنني بصورة
كاملة هي الفنانة هيفاء وهبي
• ثالثة اسئلة ملحة تشغل العقل املصري
املعاصر وتتطلب اجابات حاسمة،
يناير ،ثورة وال مؤامرة؟
يونيو ،ثورة وال انقالب؟
اغسطس ،فرن وال ساونا؟

العالنك معنا فى

قوليلي بصراحه
ايه احلقيقه ..
تعبت معاكي
ونفسي يف طريقه ...
تكوني بس
جمرد صديقه

اتصل بـ:

647.447.0455
gnjournal@gmail.com
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د .شهرية بولس تكتب لـ «جود نيوز»

نصائح للـ Teen Acne
 - 1يجب عدم غسيل الوجه بصورة
متكررة ،حيث يؤدي هذا إلي تهيج
في البشرة ويجب إستخدام ال Acne
Cleanser
 - 2يجب إختيار ال ، Oil-free Products
ألن هذا يُقلل من إنسدادا فتحات الوجه
(  ، ) Poresوأيضاً عدم تكوين الرؤوس
السوداء  ،وأفضل الطرق هو إستخدام
األيدي في الغسيل ألن هذا ال يؤدي إلي
Breakouts
 - 3هناك معتقد خاطئ أن أنواع معينة
من الطعام تؤدي إلي زيادة البثور في
الوجه  ،فنحن ال ننصح بأكل الدهون
ألسباب صحية ولكنها في حقيقة األمر
ال تؤثر علي «حب الشباب».
 - 4جتنبي ال  Make upوخصوصاًCreamy ،

 - 6إبتعدي عن منتجات الشعر الدهنية
 ،ألنها عند غسيل الشعر قد تؤدي إلي
إنسداد مسام الوجه  ،مع مراعاة أن رفع
الشعر بعيدا ً عن الوجه ايضاً يساعد علي
عدم تهيج البشرة عند مالمسته للوجه
 - 7عدم تكرار ملس الوجه من غير داعي  ،وعند
إستخدام الكرميات اخلاصة ،إستخدمي ال
 ، Cotton Swapsوعدم تكرار إستخدامها
لضمان نظافتها

 ، Foundationألن هذا يؤدي إلي إنسداد
مسام الوجه  ،وأذا لزم إستخدم ال Make
 ، upأحرصي علي غسيل الوجه في أقرب
وقت وخصوصاً قبل النوم

 - 8يُرجي عدم عصر البثور ألن هذا يؤدي
إلي حدوث ندوب  ،نتيجة حلدوث التهابات
( ) Inflammation

 - 5إبتعدي عن الشمس وعن صالونات ال
 ، Tanningوإستخدمي ال Oil-free Sun
screen

 - 9يُرجي الذهاب للطبيب لعالج ال Acne
 ،بجانب املنتجات اخلاصة بالوجه ألن
املنتجات مبفردها ليست بكافية

و

طبق العدد...
املقادير

سيدتى اجلميلة

مكرونة بالريش

½ ملعقة صغيرة بهارات مطحونة
ملح وفلفل
 1ملعقة صغيرة بابريكا
 1ملعقة صغيرة كركم مطحون
 2ملعقة كبيرة عصير ليمون
 1كيلو ريش ضأن
 2ملعقة كبيرة زيت
 1ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم
 1بصل متوسط مفروم ناعم
 2ملعقة كبيرة صلصة (معجون) طماطم
 4-3كوب مرق دجاج أو حلم
 2كوب عصير طماطم طازجة
½ كيلو مكرونة اسباجيتي
بقدونس طازج مفروم ناعم للتزيني

الطريقة

 تُخلط البهارات مع امللح والفلفل ،البابريكا،الكركم وعصير الليمون في وعاء عميق مع
التقليب حتى تتداخل املكونات.
 تُضاف الريش وتُتبل باخلليط السابق معالدعك جيداً وتُترك حلوالي ساعة حتى تتشرب
من التتبيلة.

عداد :أمانى

 يُسخن الزيت في إناء كبير على نارمتوسطة.
 -حُتمر الريش من اجلانبني حتى يتغير لونها،

يُضاف البصل والثوم مع التقليب حتى يلني
كالهما.
 تُرفع الريش في طبق جانباً (بدون البصلوالثوم) ثم يُضاف لإلناء صلصة الطماطم،
املرق وعصير الطماطم مع التقليب.
 يُترك اخلليط حتى يبدأ بالغليان ثم تُخففاحلرارة وتُضاف االسباجيتي وتُعاد الريش إلى
اإلناء ويُترك اخلليط حتى يغلي مرة اخرى.
 يُغطى اإلناء وتُخفف احلرارة وتُترك املكرونةوالريش حتى تنضج متاما وتتشرب من السائل .
 تُوضع كمية من العلوش في طبق التقدمي،تُزين بالبقدونس املفروم وتُقدم ساخنة.

تع ّريف على فيتامينات الشعر اهلامة
الفيتامينات من العناصر الهامة للجسم
والشعر واألظافر وللمحافظة على الصحة
بشكل عام ،إلاّ أن الشعر يحتاج إلى أنواع محددة
من الفيتامينات ألن نقص هذه الفيتامينات
يسبب ضعف أو منو أقل للشعر .لذا نعرفك على
أبرز فيتامينات الشعر الهامة:
 فيتامني «»Cجميعنا يعرف هذا الفيتامني وأهميته للجهاز
املناعي ،وكمضاد للسموم في اجلسم .وله أهمية
عند استخدامه في منتجات العناية بالشعر.
ميكنك احلصول على ما يكفي من فيتامني « « C
لشعرك ليبدو بصورة أفضل من خالل األطعمة
أو تناول املكمالت ليتم احلفاظ على املستويات
الصحيحة والهامة لصحتك .
 فيتامني «»Bعلى فيتامني «  « Bاملركب .ومن عالمات نقص
هذا الفيتامني ،الشعور بالضعف أو التعب،
وميكنك أن تالحظي ضعف منو شعرك .ويعتبر
فيتامني «  « B12من أهم فيتامينات «.»B
 فيتامني «»Eفيتامني « »Eهو أحد أكثر الفيتامينات الهامة
للشعر ،وميكنك احلصول على ما يكفي منه عن
طريق تناول األطعمة الكاملة ،أو من خالل اتخاذ
الفيتامينات الغذائية التي حتتوي عليه .فيتامني
« »Eمع الفيتامينات األخرى يعمل على توفير
فروة الرأس الصحية.
 فيتامني «»Aفيتامني ( ِ )Aهو أحد مضادات األكسدة القوية
في اجلسم وله العديد من اخلصائص الصحية.
من املمكن احلصول على الكمية الكافية منه
لنمو شعرك ،لذلك من األفضل تناول األطعمة

التي حتتوي عليه بدال ً من تناول املكمالت
االصطناعية .ومن أعراض نقص هذا الفيتامني
ظهور مشاكل في الرؤية ،ومشاكل اجللد .
 فيتامني «»Dفيتامني « »Dيعزز منو البصيالت الصحية،
وميكنك احلصول على هذا الفيتامني من خالل
التع ّرض ألشعة الشمس .قد تنقص كمية
فيتامني « »Dخالل أشهر الشتاء .لكن ميكنك
احلصول على مكمالت منه خالل منتجات
الشعر التي حتتوي عليه .
 احلديداحلديد من املعادن الهامة ويجب تناوله بكميات
كافية من أجل حال أفضل ،مبا في ذلك منو
الشعر .هناك الكثير من األطعمة التي حتتوي
على نسبة عالية من احلديد بدال ً من االعتماد
على اللحوم احلمراء .
 املغنيسيومآخر املعادن الهامة التي يحتاجها اجلسم
والشعر خاص ًة هو املغنيسيوم .فمن األفضل
تناول القدر الكافي من األطعمة التي حتتوي
على هذا املعدن.
إن تناول نظام غذائي
غني باألطعمة التي
ّ
حتتوي على املغنيسيوم هو أحد الطرق اجليدة
لنمو شعرك ليكون أكثر قوة وصحة
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زيادة يف رواتب مدرسني
الثانوي بأونتاريو بعد االتفاق كندا حتتل املرتبة السادسة يف مؤشر احلريات االنسانية
تورنتو ؛ قامت مؤسسة فريزر للدراسات ببحث
علي عقد مؤقت مع املقاطعة

تورنتو ؛ سيحصل مدرسني املدارس الثانوية في
أونتاريو علي مبلغ ميثل  %١من أجورهم دفعة
واحدة عن السنة الدراسية القادمة و %١زياد في
مرتباتهم في سبتمبر  ٢٠١٦ونصف في املائة في
وقت الحق ولن يكون هناك زيادة في عدد الطالب
املقررين لكل صف ،وسيحصل املدرسني علي
إجازات مرضية بشروط افضل وفوائد ويوم إضافي
للنشاط املهني خالل العام الدراسي القادم ،وقد
مت التوصل ألي اتفاق بني احتاد معلمني الثانوي في
أونتاريو ومجلس إدارة املدارس العامة واملقاطعة ومت
إعالنه في بيان موجز في مؤمتر صحفي وقالت وزيرة
التعليم ليز صندلز في بيان لها إنها ال تستطيع
التعليق علي الشروط احملددة في العقد املؤقت
حلني التصديق عليه ولكن نقابة املدرسني قالت أن
الزيادة في الرواتب سوف تدفع من خالل توفير في
بعض البنود األخرى في االتفاق  ،وأصرت احلكومة
إنها لن متول أي زيادة في املرتبات حتي تقضي علي
العجز في امليزانية  ١١٫٩بليون دوالر واملنتظر أن
يحدث بحلول عام  ٢٠١٨–٢٠١٧وكان  ١٣٠الف
معلم يعملون بدون عقود ملدة عام كامل.

غرامة لفريق اهلوكي الروسي
مقدارها  ٨٥ألف دوالر الزدرائهم
النشيد القومي الكندي

زيورخ  :قام احتاد هوكي اجلليد الدولي بفرض غرامة
علي فريق هوكي اجلليد الروسي الزدرائهم النشيد
القومي الكندي وتركهم للملعب قبل انتهاء
االحتفاالت التي فاز فيها الفريق الكندي  ١-٦في
بطولة العالم لهوكي اجلليد في شهر مايو ٢٠١٥
 ٫وقال احتاد هوكي اجلليد الدولي أن الالعبني الروس
تعمدوا ترك حلبة امللعب قبل أداء النشيد القومي
الكندي بعد أن أشار لهم مدربهم باملغادرة  ،وادعي
االحتاد الروسي للهوكي أن الالعبني اختلط عليهم
األمر بعد أن ترك باب امللعب اجلانبي مفتوحا
واعتبروا هذا عالمة للمغادرة بعد أن خسروا املباراة
النهائية أمام الفريق الكندي  ،وقال بيان احتاد هوكي
اجلليد الدولي بعد أن قام بدراسة ادله الفيديو أن
مدرب الفريق أعطي إشارة واضحة لالعبني الروس
باملغادرة بعد أن حصلوا علي امليداليات الفضية
وقبل إن يستمعوا للنشيد القومي الكندي
ويشاهدوا ارتفاع أعالم الثالثة دول التي شاركت في
املباريات النهائية  ،وأن فتح األبواب اجلانبية ليس له
صلة باملوضوع وان الالعبني الروس واملسؤولني علي
علم بقواعد دورة البطولة ولهم خبرات واسعة
في هذا  ،وما حدث لم يكن نتيجة لسوء فهم كما
ادعي املسؤولني الروس ولم يحدث ابدأ من قبل إن
يغادر احد امللعب قبل إمتام مراسم احلفل ،وامر احتاد
هوكي اجلليد الدولي الفريق الروسي بدفع  ٨٠الف
فرنك سويسري وهو يعادل  ٨٥الف دوالر كندي بعد
إن اعتذروا للمسؤولني الكنديني  ،وقد قبل الفريق
الروسي الغرامة ولكن متسك بقولة أن اخلروج من
امللعب كان بسبب االرتباك وليس االزدراء املتعمد.

لتقييم درجة حرية الفرد في  ١٥٢دولة في العالم
مستخدمة  ٧٦مؤشر من احلريات الشخصية واملدنية
واالقتصادية في التقييم  ،وجاءت هوجن كوجن في
املرتبة األولي يليها سويسرا ثم هولندا ثم الدامنرك
ثم نيوزلندا وجاءت كندا في املرتبة السادسة والبالد
األخرى اجلديرة بالذكر هي أستراليا في املركز السابع
واململكة املتحدة في املركز التاسع وأملانيا في املركز
الثاني عشر وجاءت هذه الدول اخلمس بالترتيب في اسفل القائمة وهم ايران وجمهورية الكونغو وميامنار
وزميبابوي واليمن  ،ووفقا للبيانات فقد أحرزت كندا درجات متقدمة في األمن والسالمة وسيادة القانون
واحلرية االقتصادية التي تتركز علي االختيار الشخصي واالنفتاح التجاري وامن املمتلكات اخلاصة واستقرار
القضاء  ،وقال مقدم الدراسة فريد مكماهون أن الهدف من الدراسة هو قياس درجة متتع الناس باحلريات
املدنية الكالسيكية وحرية التعبير والدين وحرية االختيار االقتصادي والتجمع وقال فريد انهم بحثوا أيضا
في سيادة القانون وهو امر أساسي للحريات فضال عن مؤشرات اجلرمية والعنف وحرية احلركة والقيود
املفروضة علي احلرية اجلنسية وحرية املرأة وقد حصلت الواليات املتحدة علي املركز العشرين بسبب
الضعف في تطبيق القانون وتقلص حقوق امللكية وانتشار النظام شبه القضائي مبرور الوقت.

كنــدا نيـــوز

معلمي املرحلة االبتدائية يف
أونتاريو ميددون األضراب حيت
اخلريف
أونتاريو  :سوف ميدد معلمي املدارس االبتدائية
األضراب عن العمل إلي سبتمبر النهم لم يتوصلوا
إلي اتفاق بعد مع املقاطعة وفي بيان صدر يوم
اخلميس  ٢١أغسطس من احتاد املعلمني للمرحلة
االبتدائية في أونتاريو  ،قال البيان أن املعلمني
سيبدأون املرحلة الثانية من األضراب في اليوم
األول من العام الدراسي  ٢٠١٦ – ٢٠١٥وان املدرسني
واملدرسني املؤقتني سوف يظلوا في املدارس للقيام
بواجباتهم التعليمية ولكنهم لن يقوموا بأداء املهام
التالية  -١ :االشتراك في الرحالت امليدانية  -٢استالم
النقود التي يدفعها الطالب للنشاطات املدرسية -٣
االشتراك في إقامة حفالت جلمع تبرعات للمدارس
 -٤لن يستجيبوا حملادثات إلكترونية من مدير املدرسة
أو نائب املدير خارج أوقات اليوم الدراسي فيما عدا
احلاالت التي تستوجب السالمة  -٥ ،لن يجمعوا أو
يوزعوا آية أوراق مطلوبة من قبل املدرسة أو مجلس
إدارة املدرسة  -٦لن يحضروا آية اجتماعات للمعلمني
أو ندوات أو دورات تدريبية خارج اليوم الدراسي

حمكمة حقوق اإلنسان تامر شركة بدفع تعويض مقداره
نقابة احملامني يف مقاطعة
 ٢٥ألف دوالر ألشقاء مت فصلهم بسبب عطلة دينية برتيش كولومبيا ترفض اعتماد

تورنتو  :سوف يحصل اثنني من الشباب قريبا
علي  ٢٥الف دوالر بعد أن طردهم صاحب العمل
بسبب تغيبهم في مناسبة دينية خاصة بهم
 ،وقد حكمت محكمة حقوق األنسان في
مقاطعة أونتاريو علي شركة زراعة اخلضروات
واألعشاب (كنتري هربز) بانها قد حتيزت ضد
أشقاء صغار علي أساس عقيدتهم ،واستمعت
احملكمة وقبلت جميع احلقائق والوقائع بان
األشقاء الذين لم تعلن أسماؤهم قدموا
أشعارا للشركة بانهم يعتزمون اخذ يوم إجازة
لالحتفال مبناسبة دينية وكان من املقرر أن تعمل
الفتاة وعمرها  ١٦سنة في هذا اليوم ولكنها فصلت مع شقيقها البالغ  ١٤سنة الن الفتاة لم حتضر
للعمل وقالت الشركة أن االثنان فصال لعدم امتثالهم لسياسة العمل في الشركة  ،وقالت الشركة
أن سياسة احلضور لديها متنع العاملني من التغيب يوم اخلميس ألنه اليوم الذي تشحن فيه املنتجات
إلي محالت البقالة  ،وكانت الفتاة قد أبلغت صاحب العمل بانها لن تتمكن من العمل يوم اخلميس ٢٩
مايو بسبب مناسبة دينية ولكن قيل لها إما أن تعمل بحسب اجلدول او تعمل بدال منه ساعات أخري
في اليوم التالي حتي منتصف الليل وشعرت الفتاة إنها ال ترتاح للعمل حتي منتصف الليل وأيضا البد
من توفير وسيلة مواصالت في تلك الساعة وكانت هذه الفكرة مرفوضة ولم يكن لشقيقها عمل في
هذا اليوم وعندما لم حتضر الفتاة يوم اخلميس  ٢٩مايو اتصل صاحب العمل بوالدتها لالستعالم عما اذا
كانت ستاتي للعمل أم ال ؟ وأخبرته األم أن ابنتها لن تذهب بسبب مناسبة دينية ولن تستطيع العمل
حتى منتصف الليل فقال لها صاحب العمل انه ليس للفتاة حاجة أن تأتي ابدأ وعندما سألته األم عن
موقف شقيق الفتاة قال لها أن الفتي أيضا مفصول ،ولهذا انتقدت احملكمة هذا األمر بشدة الن الفتي
لم يكن له عمل في هذا اليوم وفصل فقط ألنه اخو الفتاة وقالت أيضا احملكمة إن الشركة لم تبذل
جهدا لتالئم يوم العمل مع معتقدات الفتاة الدينية وحكمت احملكمة علي الشركة بان تدفع ١٧٫٥٠٠
دوالر لألشقاء لألضرار و  ٨٫٦١٧دوالر لألجور الضائعة.

حريق مفتعل يف كنيسة يتسبب يف خسائر مقدارها  ٢٥٠ألف دوالر
قال احملققون انه في صباح يوم اجلمعة ٢١
أغسطس شب حريق في كنيسة (كارلتون
يونايتد) في مدينة سانت كاترين بأونتاريو
وكانت النيران تشاهد من خالل سقف
الكنيسة وقامت قوات شرطة اإلطفاء
والطوارئ مبحاولة إلطفاء احلريق و متكن رجال
اإلطفاء من السيطرة على احلريق بسرعة ولم
حتدث إصابات وقال احملققون أن اشتعال النيران
كان متعمدا وقد ظلت هذه الكنيسة شاغرة
منذ يونية املاضي وغير مأهولة وتقوم مباحث
شرطة نياجرا بالتحقيق في احلادث.

خرجيي القانون من جامعة
ترنييت ويسرتن املسيحية

فانكوفر  :طلبت جامعة ترنيتي ويسترن املسيحية
والتي تدرس القانون من احملكمة العليا في مقاطعة
بريتش كولومبيا بان تنقض قرار جمعية احملاميني
في املقاطعة التي ترفض اعتماد شهادات خريجي
اجلامعة بسبب أن اجلامعة تفرض علي طالبها أن
يتعهدوا بعدم ممارسة اجلنس خارج اطار الزواج بني
رجل وامرأة وهو ما تسميه اجلامعة [ عهد اجملتمع]
وكانت جمعية احملاميني قد اعتمدت شهادات
خريجي اجلامعة في أبريل عام  ٢٠١٤ولكنها
عكست هذا القرار بعد تصويت أعضائها  ،وعلي
اثر هذا ألغت حكومة برتيش كولومبيا الدعم
اخلاص باجلامعة لتمنعها من قبول طالب جدد ،
وهذه هي املرة الثالثة التي تناضل فيها اجلامعة
جمعية احملاميني في املقاطعة أمام احملكمة وقال
محامي اجلامعة أن [ عهد اجملتمع] هو شيء خاص
باجلامعة كمؤسسة مسيحية إجنيلية ويلتحق بها
 ٤األف طالب سنويا  ،وقال أن الطالب ال يسالون عن
توجههم اجلنسي ولكن ال بد أن يلتزمون بالعهد
وان العهد يتضمن أحكاما ملعاملة كل الطالب
باالحترام وال يوجد أي حترش جنسي داخل اجلامعة
 ،ويؤدب الطالب الذين يكسرون العهد وان القضية
هي قضية الصراع بني احلق في احلرية الدينية وحق
الزواج املثلي واذا كانت هناك حريات يجب حمايتها
فهي احلريات الدينية ،وقد ردت جمعية احملاميني
في نص مكتوب تقول أن عهد اجملتمع يتعارض مع
حقوق املساواة بني الناس املنصوص عليه في امليثاق
وهو يقوض بشكل خطير النزاهة وأسس إقامة
العدل  ،وتساءل املدير التنفيذي للجامعة عما اذا
كان في كندا مكان ألقلية لتمارس معتقداتها ؟
وان  %١٢من الكنديني مسيحيني إجنيليني ولذلك
نطالب بان يكون لدينا مكان في كندا للحياة
والعمل والدراسة في جامعة مسيحية اصليه وقال
ممثل عن جمعية احملاميني أن ممارسة احلريات الدينية
تكون بشكل شخصي وفي اخلفاء وان اخلريجني
الذين يلتحقون بنقابة احملاماة يصبحون موظفني
في احملكمة وعليهم التزامات عامة ،وقد فازت
جامعة ترنيتي في قضايا مماثلة في نوفا سكوتيا
في وقت سابق من هذا العام ورفضت نقابة احملامني
في أونتاريو اعتماد اخلريجني منها ويتوقع أن تقضي
احملكمة العليا في كندا في هذه القضية.
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مريكل وغاوك يعتزمان زيارة نزل
الالجئني يف هايدناو

عقب أعمال الشغب اليمينية املتطرفة في
مدينة هايدناو بوالية سكسونيا شرقي أملانيا،
تعتزم املستشارة األملانية أنغيال ميركل زيارة نزل
الالجئني الذي دارت حوله أعمال الشغب .وأعلن
املكتب الصحفي االحتادي
أن ميركل التي تواجه اتهامات بصمتها لفترة
طويلة على أعمال شغب ليمينيني متطرفني
وعنصريني تعتزم الظهور مع متطوعني وعناصر
من قوات األمن ملساعدة الالجئني .وسيرافق ميركل
خالل زيارتها رئيس حكومة والية سكسونيا،
شتانيسالف تيليش.وكان نائب ميركل ،زيغمار
غابريل ،قد زار نزل الالجئني الذي تعرض ألعمال
الشغب في هايدناو أمس االثنني.

كما يعتزم الرئيس األملاني يواخيم غاوك زيارة
نزل الجئني في العاصمة األملانية برلني حيث ذكر
املكتب الرئاسي أن الرئيس يعتزم االطالع على وضع
الالجئني وأسلوب العمل في النزل ،الذي كان مبنى
بلدية منطقة فيلمرسدورف سابقاً .ويشار إلى

أنه مت إعداد نزل لالجئني في مبنى بلدية منطقة
فيلمرسدورف سابقا ً منذ فترة قصيرة .ووفقا ً
ملكتب الرئاسة ،يعيش هناك حاليا ً  563الجئا ً
ينحدرون من دول مختلفة .وبالرغم من تزايد عدد
الهجمات ذات الدوافع اليمينية املتطرفة على
نزل الالجئني في مدينة هايدناو ،فقد أشاد وزير
الداخلية األملاني توماس دي ميزير بثقافة الترحاب
واالستعداد الكبير لدى املواطنني ملساعدة الالجئني
في أملانيا.
وقال دي ميزير على هامش زيارته خمليم استقبال
الجئني في مدينة فريدالند بوالية سكسونيا
السفلى غربي البالد في تصريحات لوكالة األنباء
األملانية (د.ب.أ)« :علينا أن نظهر للرأي العام أنه
بالرغم من كافة التحديات هناك وقائع متعددة
تسير فيها األمور على ما يرام .ويسعى دي ميزير
من خالل زيارته خمليم اإليواء املكتظ بالالجئني في
فريدالند إلى تكوين انطباع خاص عن احلياة اليومية
لالجئني في هذا اخمليم.

الكوريتان جتريان مباحاثات على أعلى
مستوى يف ظل التوتر املتزايد بني البلدين
قررت الكوريتان إجراء مباحاثات على أعلى مستوى
يشارك فيها كبار مسؤولي البلدين في قرية بان
ماجنوم احلدودية في ظل التوتر املتزايد الذي مييز
العالقات بني البلدين ،حسبما أفاد املكتب الرئاسي
في كوريا اجلنوبية.
وقد هددت كوريا الشمالية باتخاذ «إجراءات
عسكرية قوية» إذا لم توقف كوريا اجلنوبية بث
بيانات عن طريق مكبرات الصوت في منطقة
احلدود.
حيث أعلنت بيونغ يانغ «شبه حالة حرب» في
أعقاب تبادل إطالق نار وقع حديثا ً بني البلدين.
وقالت كوريا اجلنوبية إن مستشار األمن القومي
كيم كوانغ-جني ووزير الوحدة ،هونغ كونغ-بيو،
سيمثالها في حني سيمثل كوريا الشمالية

وقال الرئيس الفرنسي «ما زلنا معرضني للخطر
واالعتداء الذي وقع اجلمعة كان ميكن أن يؤدي إلى
مجزرة هائلة».
وتابع اوالند «إن حماية أمننا تتم أوال من داخل
حدودنا وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ قرار حول عملية
سنتينيل» ،االنتشار العسكري الفرنسي وتعزيزات
وحدات الشرطة على األراضي الوطنية ،لكن أيضا
«خارج حدودنا».
وأضاف الرئيس الفرنسي أن «داعش (تسمية
تنظيم «الدولة اإلسالمية») تشكل أكبر خطر.
هذه املنظمة تسير على أراض شاسعة ومتلك موارد
كبرى مرتبطة بالتهريب على أنواعه ولها تشعبات

BBC

موظفان رفيعان فيها وهما هوانغ يبونغ-ساو وكيم
يونغ-غون.
وقامت كوريا الشمالية بتثبيت مدفعية في مواقع
حدودية لتكون مستعدة إلطالق النار إن لم تقم
جارتها كوريا اجلنوبية بتفكيك مكبرات الصوت التي
تبث نشرات األخبار وأخبار اجلو واملوسيقى.
كما أزاحت كوريا اجلنوبية نحو  4000من سكان
املنطقة احلدودية ،محذرة من أنها «سترد ردا عنيفا»
في حالة تعرضها لهجوم من قبل كوريا الشمالية.

الوكالة الذرية تدعو لزيادة التمويل لتنفيذ
االتفاق النووي مع إيران

طلب يوكيا أمانو املدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية من الدول األعضاء فيها زيادة التمويل مبا ميكنها
من االضطالع بدورها لكبح البرنامج النووي اإليراني
مشيرا إلى أن املوارد املالية املوجودة حاليا ستنفد في
الشهر املقبل.
ويجري دفع تكاليف عمليات التحقق والتفتيش التي
تقوم بها الوكالة في إيران حتى اآلن من مساهمات
الدول األعضاء من خارج ميزانية الوكالة.

ويتوقف رفع العقوبات الدولية املفروضة على إيران
على تقارير الوكالة الدولية بشأن برنامجها النووي
املاضي واحلاضر بعد أن مت التوصل إلى اتفاقية بني
طهران والدول الست الكبرى في  14يوليو املاضي.
ودعا أمانو الدول األعضاء إلى تزويد الوكالة باملال
الذي حتتاجه للقيام بعملها املستمر في إيران وقال

رويترز

إن مبلغ  800ألف يورو ( 924ألف دوالر) الذي كانت
حتصل عليه شهريا سينفد بحلول نهاية الشهر
املقبل.
وستحتاج الوكالة إلى  160ألف يورو إضافية شهريا
في الفترة التحضيرية التي تسبق بدء تنفيذ بنود
االتفاقية املتوقع أوائل العام املقبل.
وما إن يبدأ تنفيذ االتفاق رسميا ستحتاج الوكالة
إلى مبالغ إضافية تبلغ  9.2مليون يورو سنويا.
وقال أمانو إنه سيبحث ضم نفقات املراقبة والتحقق
من التزام إيران باالتفاقية في املوازنة العادية بدءا من
العام .2017
ووصلت موازنة الوكالة في العام املاضي إلى نحو
 350مليون يورو

إردوغان يكلف داود أوغلو بتشكيل حكومة مؤقتة

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بيان إن إردوغان كلف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو
بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى قيادة البالد إلجراء انتخابات جديدة بعد أن فشلت محادثات ائتالفية
استمرت شهرين في تشكيل حكومة فاعلة .وكان إردوغان قد دعا رسميا إلى إجراء انتخابات برملانية
جديدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إخفاق محادثات تشكيل احلكومة
وقد حث رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أحزاب املعارضة في بالده يوم الثالثاء على «تولي مسؤولياتها»
واالنضمام إلى حكومة مؤقتة لتقاسم السلطة قائال إنه سيعرض مناصب حكومية على نواب املعارضة
حتى إذا اعترض زعماؤها.
وأمام داود أوغلو خمسة أيام لتشكيل احلكومة املؤقتة ويلزمه الدستور بعرض مناصب وزارية على
املعارضة .وميكن ملرشحني من خارج البرملان شغل املناصب إذا رفضتها املعارضة .وقال حزبان معارضان
بالبرملان إنهما لن ينضما للحكومة.

Family and Cosmetic Dentistry

وحتلق الطائرات األمريكية والطائرات الكورية اجلنوبية
في أسراب بالقرب من منطقة احلدود.
وال تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب
منذ النزاع بني البلدين ما بني  1953-1950والذي انتهى
بإبرام هدنة وليس بالتوصل إلى اتفاقية سالم.

فرانسوا هوالند« :علينا االستعداد
هلجمات أخرى ومحاية أنفسنا»
صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا اوالند أن الهجوم
الذي حصل في قطار «تاليس» خالل رحلة بني
أمستردام وباريس يدل على أنه «علينا أن نستعد
لهجمات أخرى وبالتالي حماية أنفسنا» .وكان
اوالند يلقي خطابا أمام السفراء الفرنسيني
اجملتمعني في باريس.

 DWرويترز

نافذة على صحافة العامل

France 24

في كل أنحاء العالم .هذه املنظمة تقوم بتجنيد
ونشر عقيدة للقتل على أوسع نطاق».
ويرتقب أن يبت القضاء الفرنسي في مصير املغربي
أيوب اخلزاني الذي يشتبه بأنه حاول ارتكاب مجزرة
في قطار «تاليس».
وأكد اوالند أن اللجوء إلى القوة ضروري في مواجهة
اإلرهاب ،وذلك بعد أن تطرق أيضا إلى التهديد الذي
تشكله جماعة بوكو حرام اإلسالمية النيجيرية
في أفريقيا.
وفي هذا السياق قال إن فرنسا ستقترح على الدول
املشاركة في مكافحة جماعة بوكو حرام عقد
اجتماع في باريس ملناقشة حتركات مشتركة.
وتابع قائالً «بعد أيام ساستقبل الرئيس النيجيري
(محمد) بخاري وسأؤكد له أن فرنسا مستعدة
جلمع كل اجلهات الفاعلة في مكافحة بوكو حرام»
لتقاسم «معلوماتنا» و»التحرك بشكل مشترك»
في املنطقة.

Church Weston Dental Office

Tel: 416 244 0402
De
n
Of tal
fic
e

2143 Weston Rd,
Toronto ON M9N 1X8

Sheppard Jane Dental Office
Inside Jane Sheppard Mall

Tel: 416 742 5111
l
Denta
Office

2715 jane St,
Toronto ON M3L 1S3
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رجال شرطة يف تركيا
يتقدمون ببالغ للمدعي العام
لوجود عالمات متيز منازهلم
تقدم رجال شرطة في حي «بايرام باشا»
بوسط اسطنبول ،بشكوى إلى مكتب املدعي
العام اجلمهوري في املدينة ،إللقاء القبض على
مجهولني قاموا في اآلونة األخيرة بوضع حرف
بصبغة حمراء اللون على مداخل منازلهم،
مما تسبب في انتشار حالة من الذعر وضعف
معنويات أفراد عائالتهم.
ووجه املدعي العام اجلمهوري  -وفقا ملا ذكرته
محطة « سي إن إن تورك»  -تعليمات إلدارة
مكافحة اإلرهاب مبتابعة جميع الكاميرات
املنصوبة في الشوارع الرئيسية والفرعية
في محاولة للتوصل لهوية املتورطني وإلقاء
القبض عليهم.
وأضافت احملطة اإلخبارية الفضائية أنه يعتقد
أن أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني
وجبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية
احملظورة ،التي تصفهما احلكومة التركية
بـ»اإلرهابيتني» ،هم املتورطون في هذا األمر.

مسلحا
سانا :مصرع ً 70
جراء الضربات املتواصلة
للطريان السوري

السبت  29أغسطس  - 2015العدد اخلامس و االربعون

كوييت يتشاجر مع  15تركيا مبفرده وينتصر عليهم
ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،أن رجل
كويتي األصل يحمل اجلنسية اإليرلندية ،دخل
في مشاجرة ضد  15ترك ًيا من أصحاب احملالت
والعاملني في أحد شوارع مدينة إسطنبول.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الرجل العربي
يدعى «محمد فاضل دبوس» ،وهو من بلد
عربي ويبدو أنه هاجر إلى إيرلندا وحصل على
جنسيتها ،وكان يقضي عطلة في إسطنبول
وذهب إلى محل في حي «أكساراي» Aksaray
التجاري ،ليشتري زجاجة مياه معدنية ،وحني
فتح باب الثالجة ليسحب واحدة ،تساقطت بقية الزجاجات عن غير قصد منه وانتشرت متدحرجة
على األرض .وأشارت إلى أن صاحب احملل توجه إليه غاض ًبا وفي يده عصا وراح يهدده بها ،من شدة
غضبه لوقوع الزجاجات ،فتعارك معه «محمد» وأحرجه ،لذلك هاجمه  15من أصحاب احملالت اجملاورة،
ممن أقبلوا للدفاع عن زميلهم ومواطنهم التركي ،وبدأ العراك اجلماعي ،إال أنه حتمل الضربات وجنح في
هزميتهم وحده.

النيابة :مريم مالك “مظلومة

كشفت حتقيقات النيابة العامة ثبوت التالعب
باملستندات املقدمة إليها من الكنترول ،بخصوص
نتيجة مرمي مالك طالبة الثانوية العامة املعروفة
بـ«طالبة الصفر» وإلزام التربية والتعليم مبحاسبة
املتورطني فى التالعب ومعاقبتهم إداريا وجنائيا.

من جانبه شدد الدكتور محب الرافعى ،وزير التربية
والتعليم ،على احترام القضاء ،مؤكدا ،فى تصريح
خاص ،أنه سينفذ قرار النيابة العامة ،واتخاذ
اإلجراءات القانونية ضد من تسبب فى ذلك ،باإلضافة إلى تقدمي اعتذار رسمى من الوزارة إلى الطالبة.
وقال الرافعى إنه سيتم منح الطالبة درجات إضافية وفق ترتيبها التصاعدى فى نتائج الشهادتني
االبتدائية واالعدادية من خالل جلنة من مستشارى الوزير وأحد أعضاء جلنة التعليم برئاسة اجلمهورية
بعد االنتهاء من جميع التحقيقات.
وتابع« :مرمي ليست احلالة الوحيدة ،فهناك  ٤٠حالة أخرى تقدمت بتظلمات ،وتراجع منها  ٣٣حالة ،ونعلم
مدى الظروف التى متر بها الطالبة ،وبأى حال من األحوال فلن تُضار».

حتويل هيكل طائرة يف تونس إىل متنزه
ذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) نقال عن مصدر
عسكري سوري» أن سبعني مسلحا لقوا مصرعهم
خالل عمليات لسالح اجلو السوري على أوكارهم
بريف الالذقية الشمالي».
وأضاف املصدر ،وفقا لوكالة سانا اليوم األربعاء« ،إن
سالح اجلو دمر آليات وأوكارا للتنظيمات املسلحة في
مناطق قرقور واحسم وشمال معترم وأبو الضهور
بريف إدلب ،كما دمر الطيران احلربي آليات ملسلحي
تنظيم داعش اإلرهابي شرق حقل جزل وشمال
القريتني بريف حمص».

العالنك معنا فى
اتصل بـ
647.447.0455
gnjournal@gmail.com

حولت جمعية فرنسية بالتعاون مع جمعيات
تونسية محلية هيكل طائرة <>بوينج ،»727
معطلة منذ عام  1999في الضاحية الغربية
للعاصمة تونس ،إلى متنزه.
وقالت إذاعة «جوهرة إف إم» ،إن اجلمعية أعادت
تزيني هيكل الطائرة استعدادًا لفتحها أمام الزوار،
موضحة أنه أشرف على عملية التزيني رسامون
من جمعية «كيف كيف» الفرنسية ،و 6فنانني
من تونس ،عملوا على مدار ستة أيام.

حبس خلية يقودها مهندس برتول بتهمة تهريب
املتفجرات لـ»غزة»  15يوما
قرر املستشار مدير نيابة حوادث وسط القاهرة،
حبس خلية تضم  5أعضاء يقودها مهندس بترول،
ملدة  15يو ًما على ذمة التحقيقات ،بتهم حيازة
مواد تستخدم في تصنيع املتفجرات وهي« :فايبر
جالس ،نترات صودم» ،وتهريبها إلى قطاع غزة
الستخدامها في صناعة رؤس صواريخ القسام،
تكدير األمن العام ،اإلجتار في املتفجرات.
كما قررت النيابة عرض املواد التي عثر عليها داخل مخزن تلك العصابة في منطقة باب الشعرية ،وهي
عبارة عن طن من نترات الصوديوم و 500كيلو جرام من مادة «فايبرجالس» املستخدمة في صناعة رؤس
الصواريخ ،إلى إدارة األسلحة والذخيرة بالقوات املسلحة لفحصها .وطالبت باستعجال التقارير الفنية
اخلاصة باملعمل اجلنائي واملعمل الكيمائي اخملتص بفحص املواد املتحفظ عليها.

احلـــــوادث

الشيخوخة حتاصر اليابان:
 29ألف مسن بلغوا  100عام
لن متنح حكومة اليابان ملواطنيها الذين جتاوزت
أعمارهم املائة عام طبق “ساكي” فضي بعد اآلن،
وهو طبق تبلغ قيمته  64دوالرا تقدمه احلكومة
كهدية لألشخاص الذين جتاوزت أعمارهم مائة عام.
وتقول احلكومة إن العدد املتزايد لليابانيني املعمرين
يضغط على ميزانية الدولة.
وتقول صحيفة “تاميز اليابان” إن احلكومة ستجد
هدية أكثر اقتصادا ً بحلول وقت احتفال الدولة
السنوي بكبار السن في  15سبتمبر .وانفقت
احلكومة العام املاضي مليوني دوالر على البرنامج،
الذي منح أطباقا ً ألكثر من  29ألف مئوي .وتتوقع
اليابان احتفال ما يقدر بـ  38ألفا ً أخرين بعامهم الـ
 100في .2018
وليس هناك حاجة للقول بأن املواطنني اليابانيني
لديهم متوقع عمر غير عادي.
إال أن ارتفاع أعمار اليابانيني قد أدى لوصف البالد بـ”
قنبلة الدميوغرافيا املوقوتة” ألن ارتفاع أعمار السكان
أدى أيضا إلى تراجع معدالت املواليد ،ودعم السكان
العاملني الذين تتقلص أعدادهم حاليا للكثير من
املتقاعدين .وساهمت تلك املعضلة في استدانة
الدولة بشكل كبير ،ويبدو أن األمر ميهد ملستقبل
تتراجع فيه أعداد السكان واالقتصاد أيضا.
يحارب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلحياء التوسع
االقتصادي من خالل برنامج لالستثمار ،والتحفيز
النقدي واإلصالح الهيكلي ،الذي يتضمن تشجيع
األعمال على جذب املزيد من النساء للقوى العاملة.
لكن واحدا ً من اإلصالحات التي لم تلق أى جناح تقريبا
هي الهجرة ،وهو الوسيلة الذي جنحت في إبقاء
الواليات املتحدة وأجزاء من أوروبا على اجلانب الصحيح
من املنحنى الدميوغرافي ،إال أن تلك فكرة ال تلق أي
قبول في دولة يبلغ عدد مواليدها األجانب  %2فقط.

«القضاء اإلدارى»« :فيس
بوك» دستورى وحجبه
يؤدى إىل «فتنة»
قضت الدائرة الثانية مبحكمة القضاء اإلدارى
مبجلس الدولة ،برئاسة املستشار أحمد الشاذلى،
نائب رئيس مجلس الدولة ،أمس ،بعدم قبول
الدعوى املقامة من محمود جويلى ،احملامى ،التى
تطالب بحجب موقع التواصل االجتماعى« ،فيس
بوك» عن مصر.واختصمت الدعوى كالً من رئيس
الوزراء ووزير االتصاالت بصفتيهما ،حيث ذكرت أن
«فيس بوك» أفسد األخالق وانتشرت العديد من
الصفحات التى حترض على الرذيلة واستقطاب
راغبى املتعة احلرام وتسبب فى انتشار الشائعات
وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى
قيود وانتشرت األخبار الكاذبة دون وجود آلية للتأكد
من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها .ور ّدت هيئة
قضايا الدولة على الدعوى بأن حجب «فيس بوك»
فيه مساس باحلقوق الدستورية املقررة جلميع أفراد
الشعب ،وأن املاليني يتعاملون مع املوقع ،الذى
يتيح للعضو املسجل عليه حتميل صور ورسائل
ألصدقائه أو لعمله أو غيرها ،ويتيح حرية التعبير
عن رأيه وعقيدته ،التى نص عليها الدستور املصرى
الصادر  2014فى مادته  ،65بأن حرية الفكر والرأى
مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو
بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير
والنشر.وتابعت أن اململكة العربية السعودية
تطبق الشريعة اإلسالمية أحكاما ً وحدوداً ،ورغم
ذلك لم تقم بغلق أو حجب املوقع ،موضحة أن
وصم بأنه
حجبه يؤدى إلى فتنة مجتمعية وس ُي َ
اعتداء على احلريات ،مما ينذر بعواقب وخيمة.
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RPQT@ÚÓéb
æa@—‹ﬂ@|n–m@CåÏÓ„@ÜÏuDمسìان@Ú◊äb
ˆã€a@pbأونتاريو
n„�bاهجibÉاجلنس ب
حول iمن
حماضرة د .مريم جرو

ÛﬂÏ‘€a@ãóﬂ@Âﬂa@ÜáËm@Ûn€a@ã†bÉæa@Û‹«@ıbõ‘€a@Û‰»m@pbibÉn„¸a@Ûœ@Ú◊äbìæa@Zãÿi@Ïia@á€bÇ
@‚Üb‘€a@êÓˆã€a@Û‹«@ÚÓ«ãì€a@Âﬂ@aá� Ìçﬂ@Û–õm@pbibÉn„¸a@Ûœ@Ú◊äbìæa@ZÔèÓ«@Å˝ñ
�
ÚÓj‹À˛a@·ÿy@Âﬂ@¸ái@Ú�ì‰€a@ÚÓ‹”˛a@·ÿy@ÚÓ†aã‘∫á€a@›»∞@pb
ibÉn„¸bi@Ú◊äbìæa@‚á«@ZáÓ1a@áj«@áÓyÎ
قد تسبب آالما ً مبرحة وقد تفسد حفلة تخرج أو
ليلة عرس ،وما بني الوفاة التي قد حتدث إذا تطور
فيروس ال  HIVإلى مرض اإليدز.

في قاعة ضمت ما يقرب من ألف من أولياء
األمور مبدينة مسيساجا ،وقفت د .مرمي
جروسمان مؤلفة عدة كتب وأبحاث عن مناهج
اجلنس حول العالم ،تفضح ما تسميه «بتجارة
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻌﺪ
ﻧﻴﻮﺯ -
ﺟﻮﺩ
إلى
لتحويل ابنائنا
ﺟﺮﺟﺲ تسعى
اجلنس» التي
مناهج
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺛﺎﻟﺚ
ﻫﻰ
،
٢٠١٤
ﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺼﺮ
ﻓﻰ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
سلع في سوق تلك التجارة الرابحة .قالت د.
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ  ،ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
جروسمان التي تقيم وتعمل في والية نيويورك
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ  ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،ﻭ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ
ارتفعت
أنه بعد تطبيق تلك املناهج في واليتها،
ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﺗﻨﻔﻴ ﹰﺬﺍ ﳋﺎﺭﻃﺔ
املنتقلة
اجلهاز
بأمراض
نسبة
التناسلي ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻘﺐ
اإلصابةﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻰ
عاما ً
ﺍﻟﺘﻰو ٢٩
بني ١٤
العمرية ما
بالعدوى في
ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
الفئةﺑﻌﺪ
ﻣﺮﺳﻰ ،
ﻣﺤﻤﺪ
الثانية.
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥثوان
ﺣﻜﻢ كل ٣
ﻭﺇﻧﻬﺎﺀجديدة
إصابة
إلى
ونصفﺍﻟﺘﻤﻜﲔ
ﻭﻣﺨﻄﻂ
ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ال تهدف حلماية املراهقني
ﻣﻔﺎﺻﻞاملناهج
ذلك ألن
ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﹰ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ، ٢٠١٤ﻭﺍﳌﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺮﺑﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٤
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٤ﺧﻮﺿﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
 ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﳊﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﺧﻮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻣﺒﺪﺃ
ﲢﺼﲔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﺑﻌﺪ
ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺑﻮ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﺑﺄﻳﺎﻡ.
ﺑﻜﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻝ »ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ« ﺇﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﺟﻠ ﹰﻴﺎ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ
ﻓﻰ  ٢٠ﺇﺑﺮﻳﻞ ،ﺃﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،
ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﹰﺍ ﺃﺻﻴﻼﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻰ
ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻰ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ  ،ﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳋﻮﺽ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ  ،ﻭ ﺃﹸﻏﻠﻖ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻹﺭﺍﺩﺗﻪ .
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻴﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻥ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﻇ ﹰﻔﺎ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﻣﻨﻪ  ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﳒﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻛﻤﺎأحتفلﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ -ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ،
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٤ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻰ ﺷﺮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺎ
ﹰ
ﻟﻔﻘﺪﻩ
ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺪﻧ ﹰﻴﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ،
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻃﺎﻟﺐ
ﻛﻤﺎ
ﻣﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﺪﻟﺔ
ﺻﺎﺣﺐ
ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﲢﺪ ﻣﻬﻢ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﲢﺪﻯ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻰ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؟ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ »ﺍﳊﻴﻠﺔ
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺻﻼﺡ ﻋﻴﺴﻲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻱ«.
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻟﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ :ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﲔ
ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،
ﹰ
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺠﻤﻟﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ ﻟـ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑﺪﻓﻊ  ٢٥٠ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻛﺮﺷﻮﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ..
ﻓﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ .

في محاضرتها انتقدت جروسمان الهجوم
الشديد الذي يواجهه ما يسمى بال» Gender
 .»Stereotypingذلك ألن نظرية السيولة اجلنسية
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
أن ﻫﻮ
ﺍﻟﺸﻌﺐ
نصنف
ﺃﻥ الالئق
ﻋﻴﺴﻲغير
ﻭﺃﺿﺎﻑإنه من
تعتبر
أنه
ﻋﻤﻠﻴﺔا ً على
ﻫﺪﻑشخص
ﺗﺘﻢ
ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ
ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻯ
ﻭﻫﻮ
ﺃﺩﺍﺗﻬﺎ
ﻭﻫﻮ
ذكر أو أنثى جملرد أن تكوينه البيولوجي يوحي بذلك.
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔمت ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
املضمارﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
هذا ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
اجراؤها
استعرضت جتربة
وفي
ﻫﻰ
ﻧﻘﻄﺔ
ﻭﺃﻫﻢ
ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
على القردة في إحدى غابات السفاري ،حيث مت
امامهم،ﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺧﺎﺻ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ
ﹰ
فقامت
لعب األطفال
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔعدد من
إلقاء
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳ ﹰﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
القردة األنثى بالتقاط الدمية و على النقيض قام
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻛﻜﻞ.
القرد الذكر بالتقاط السيارة .في شرحها لهذا
السلوك الغريزي ،أكدت جروسمان أن الفصل
بني التكوين البيولوجي والهوية اجلنسية هو أمر
غير منطقي ،فاإلناث و الذكور ال يحدد هويتهم
اجلهاز التناسلي فقط ،بل إن كل عضو من أعضاء
اجلسم هو ذكر أو أنثى ،حيث تبدأ كروموزومات
األنوثة والذكورة في الظهور و التأثير على عمل
املخ بد ًءا من األسبوع الثامن لتكوين اجلنني .لذلك
فإن كل خلية في جسد كل منا هي ذكر أو أنثى.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺬﺭ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ
و يظهر ذلك مليا ً في عمليات زرع األعضاء التي
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ،ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ
املريض
يفضل أن يكون املتبرع فيها من نفس نوع
ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ
ﺩﺭﺟﺔاجلسم.
يتقبلها
حتى
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ

من اإلصابة باألمراض التي تنتشر عن طريق
املمارسات اخلاطئة بدليل أنها ال تسوق لهم
األسباب العلمية وراء سهولة اإلصابة بالعدوى
جراء تلك املمارسات.
ﻭﻓﻲ  ٣٠ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
االختالف
ﻓﺘﺢمن
دهشتها
جروسمان
وقد
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ
أبدتﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ضرورة
ﺳﺘﺒﺪﺀيتناول
املنهج الذي
اجلزء من
الصارخ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
 ١٥ﻣﺎﻳﻮ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،بني ,ﻭﻳﻮﻡ
واالمتناع عن التدخني ،وبني
الصحي
الطعام
تناول
ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.
ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
يوجه رسالة
فاألول
اجلنسية؛
بالصحة
اخلاص
اجلزءﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ  ،ﹰ
ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳ ﹰﻌﺎ
ﻭﺃﺛﻴﺮ
غير
العادات
ﻓﺮﺩﺕعن
للطفل
ﻣﺼﺮوشديدة
صارمة
ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺳﺎﺋﻞ
الوضوحﺣﻴﺚ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺛﺮﻩ ،،
ﻓﻰ
منها
استعرضت
إشارة ﻓﻴﻬﺎ،
جروسمان،ﻏﻴﺮفيﺍﳌﺮﻏﻮﺏ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
كذلكﻋﺪﺩ ﻣﻦ
األخير ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺭﺛﻮﻥ عليها،
األضرار املترتبة
إما ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ،
وجميع ﻛﺒﻴﺮﺓ
الصحيةﻣﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
البيولوجية ،ﻓﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ألهمية ﺃﻥ
ﺍﳉﻠﻞ.شرح اخملاطر ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ
يظهره
الغضب الذي
الرابطة
ﺍﳋﻄﺐدون
ﺃﺻﺒﺤﺖاالختيار
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ حرية
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ للطفل
فيترك
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻭﺑﺮﻏﻢ
،
٪٤٠
ﲡﺎﻭﺯﺕ
٢٠١٤
ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
التي قد تتراوح ما بني اإلصابة بااللتهابات التي جيل من األبناء الذين أتوا إلى العالم بواسطة
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﺇﻻ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ

املص

األنب

حيوان منوي غير معروف األب .فالقوانني ال حتد
من عدد االبناء الذين قد ينتجهم متبرع واحد،
والنتيجة مئات من األشقاء الذين يبحثون في
وجه كل عابر عما إذا كان أب لهم أو أخ .هذا
االحتياج للرابطة البيولوجية يتجاهله املنهج
قائالً« :ليس كل طفل له أب وأم .فالبعض له
إثنني من اآلباء والبعض له إثنني من األمهات».
وفي دعابة قوية املعنى ،قالت جروسمان:
«أنا أعلم أن ليس كل طفل يعيش مع أبويه
البيولوجيني ،أو رمبا ليس كل طفل يعرف أبويه
البيولوجيني .لكن أحب إن أوكد لكم إن كل
طفل له أب و أم .هل احتجتموني ألن أجيء من
نيويورك خصيصا ً ألوضح لكم تلك املعلومة؟»
وختمت جروسمان كلمتها برسالة تشجيع
ألولياء األمور قائلة« :إن العلم في صفكم فال
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
تتوقفوا واستمروا في املعارضة للدفاع عن
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺜﻮﺭﺗﲔ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ.
حقوقكم وسالمة ابنائكم« .
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ
وجدير بالذكر أن جروسمان كانت قد تلقت
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ
العديد من الدعوات للحضور إلى مقاطعة
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻜﻢ ﲟﻘﺘﻀﻰ
اونتاريو وتفنيد املناهج املقرر تدريسها بداية
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﲟﻌﻨﻰ ﺃﻥ
من سبتمبر املقبل ،ولكنها لم تكن متلك
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕفي كل
بأكمله فكانت
املنهج
ملراجعة
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺬﻱ
الوقتﻭﺍﳊﺰﺏ
ﻳﻔﻮﺯ
قرأتهﺃﻥفي فترة
غيرﻤﺎأن ما
مرة تعتذر عن احلضور.
ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ
،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺰﺑﺎ ﺣﺎﻛ ﹰ
ﻧﺘﻴﺠﺔقام
القوية التي
قصيرة عن
ﺍﲡﺎﻩ
املعارضةﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ
بحثﺃﻧﻪ ﻣﻊ
ﻫﻨﺎ
ً
كان
اونتاريو
في
األمور
ﻧﺴﺒﺔأولياء
بها
بإثارة
ال
كفي
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻫﻲ
الدعوة.
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔتلبي
ﻋﻠﻴﻬﺎمؤخرا ً أن
ﻳﻄﻠﻖفقررت
انبهارها
ﻳﺤﺪﺙ ﲢﻮﻝ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ .
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اخلارجية األمريكية تدرج
عبدالعزيز حقاني على قائمة
«اإلرهابيني الدوليني»

أدرجت وزارة اخلارجية األمريكية القيادي في شبكة
حقاني ،عبدالعزيز حقاني ،على قائمة اإلرهابيني
الدوليني.
وقالت اخلارجية األمريكية في بيان لها وفق ما
أوردته وكالة أنباء كاما األفغانية اليوم األربعاء:
«لعدة سنوات ،شارك عبدالعزيز حقاني في
تخطيط وتنفيذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد
أهداف في احلكومة األفغانية و حتمل مسؤولية
هجمات شبكة حقاني الكبرى بعد وفاة شقيقه
بدر الدين حقاني».
وعبدالعزيز حقاني هو شقيق قائد شبكة حقاني
وكانت االدارة األمريكية قد عرضت مكافآت مالية
تصل الى  5ماليني دوالر مقابل االدالء مبعلومات عن
مكان تواجده.
وترتبط شبكة حقاني بعالقات فضفاضة
مع تنظيم القاعدة والعناصر املتشددة في
االستخبارات العسكرية الباكستانية ،وقد مت
اتهامها بشن العديد من الهجمات عبر احلدود
من خالل قواعدهم في شمال وزيرستان ،مبا في
ذلك احلصار الذي استمر  19ساعة على السفارة
األمريكية في كابول في سبتمبر .2011
مت تشكيل شبكة حقاني في أواخر سبعينيات
القرن املاضي على يد جالل الدين حقاني ،وتتحالف
الشبكة مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان
األفغانية وتتعاون مع منظمات إرهابية أخرى في
املنطقة.
تعتبر الشبكة أكثر اجلماعات املتمردة فتكا حينما
يتعلق األمر باستهداف اجلنود األفغان وقوات امن
التحالف التي يقودها حلف األطلسي.
وكانت وزارة اخلارجية االمريكية قد أدرجت شبكة
حقاني كمنظمة إرهابية أجنبية في  7سبتمبر
.2012
ويترأس شبكة حقاني سراج الدين حقاني ،جنل
مؤسسها التاريخي جالل الدين حقاني ،ويعاون
سراج الدين حقاني أربعة قياديني هم أخوه عزيز
وعمه خليل الرحمن حقاني وصهره يحيى حقاني
وعبد الرؤوف ذاكر الذي تقول واشنطن إنه قائد
العمليات االنتحارية للشبكة وهو مدرج أصال
على القائمة األمريكية لألرهابيني الدوليني.

إضراب  12سجينًا عن الطعام يف
مدينة شرناق برتكيا
أضرب  12سجينا ،منهم امرأتان ،ينتمون ملنظمة حزب
العمال الكردستاني االنفصالية عن الطعام في أحد
السجون مبدينة «شرناق» ذات األغلبية الكردية بجنوب
شرقي تركيا  ،احتجاجا على العزلة التي يقضيها
زعيم املنظمة عبد اهلل أوجالن في محبسه بجزيرة
«إميرالي» في بحر «مرمرة» بغربي تركيا.
وذكرت صحيفة «زمان» التركية  ،أن السجناء املضربني
عن الطعام  ،طالبوا بتحسني األوضاع داخل السجن
 ،والتعامل معهم بأسلوب إنساني يليق بكرامتهم
وفق القوانني  ،وإال سيواصلون إضرابهم عن الطعام
لفترة طويلة حتى يتم االستجابة ملطالبهم.
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جملس األمن :بنادق إسرائيلية تستخدم يف احلرب
األهلية يف جنوب السودان
ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية  ،أن
مجلس األمن أصدر تقريرًا مؤخرًا يفيد باستخدام
بنادق إسرائيلية الصنع في احلرب األهلية فى
جنوب السودان.

أخبـــــــــار

جورج كلوني يطلق مشرو ًعا
جدي ًدا للسالم يف أفريقيا
أطلق املمثل األمريكي جورج كلونى مشرو ًعا جدي ًدا
للسالم في أفريقيا ،يعتمد فيه على التحقق من
مصدر روؤس األموال التى تسهم فى اندالع احلروب
في بعض دول القارة ،من أجل إنهاء هذه احلروب.
وسلطت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية الضوء
على املشروع اجلديد ،الذي أطلقه جورج كلوني،
الذي يهدف إلى اقتالع أسباب احلروب ووقف متويلها.

وذكرت الصحيفة على موقعها اإللكتروني أن
التقرير صدر عن مجموعة من اخلبراء املعينني من
قبل مجلس األمن الدولي لتحليل احلرب األهلية
الدائرة في جنوب السودان.
وقد مت التعرف على بنادق إسرائيلية الصنع في سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي التقطت على األرض
في جنوب السودان.
وقال عضو الكنيست تامار زاندبيرج – لصحيفة تاميز أوف إسرائيل  -منذ بدء االقتتال في  ،2013وثقت
املنظمات الدولية عدد من الفظائع التي ارتُكبت ضد مدنيني.
وتقول زادنبيرج أن األسلحة اإلسرائيلية التي تصل إلى هناك تلعب دورا رئيسيا في الصراع» .وهذه ليست
املرة األولى التي تبيع فيها إسرائيل أسلحة لدول متهمة بإنتهاكات حلقوق اإلنسان.
وقامت إسرائيل ببيع أسلحة جلنوب أفريقيا طوال عهد نظام الفصل العنصري وجلواتيماال خالل احلرب
األهلية التي استمرت فيها ملدة  36عا ًما واتهم اجليش خاللها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان املايا
األصليني .حتى إن إسرائيل قامت بتزويد إيران بأسلحة في الثمانينيات خالل حربها ضد العراق.

«أطباء بال حدود» تنتقد األوضاع يف مركز الستقبال
الالجئني بالنمسا
كشف تقرير ملنظمة «أطباء بال حدود» النقاب،
اليوم ،عن تردي األوضاع الصحية والظروف
النفسية واالجتماعية في مركز استقبال الالجئني
مبدينة «ترايزكيرخن» في النمسا ،مؤك ًدا أن «املركز
ضار بالصحة» ،كما أوضح أن الرعاية الصحية
والنفسية واالجتماعية املقدمة في املركز لالجئني
«غير كافية على اإلطالق».
يأتي التقرير عقب زيارة بعض املسئولني للمركز في شهر أغسطس اجلاري لتقييم األوضاع ،بعد أن تعالت
االنتقادات املوجهة إلى حكومة النمسا بسبب تكدس الالجئني في املركز وعدم توفر أماكن اإليواء الكافية،
مما أدى إلى بيات الالجئني في العراء في احلدائق احمليطة باملركز ،فضالً عن نقص الرعاية الصحية واالجتماعية
املقدمة لالجئني وهي االنتقادات التي أكدها التقرير.
من جانبه ،قال مدير منظمة أطباء بال حدود في النمسا ،ماريو تالر ،أن «ظروف استقبال الالجئني في املركز
ال تنتهك فقط حقوق اإلنسان ولكن تنتهك أيضا ً كرامته» ،وأشار إلى تعرض السيدات احلوامل إلى ظروف
غير مقبولة بسبب اإليواء في اخليام ،كما سجل التقرير حدوث حاالت والدة في العراء ووفاة بعض املواليد،
باإلضافة إلى رصد عجز واضح في تقدمي الرعاية الصحية والنفسية لألطفال في املركز.

ورأى كلونى ( 54عا ًما) أان من ميول احلروب ،لن يتراجع
عن ذلك ،اال حال تكبد ثمن اخلسائر التى احلقها
باملدن وباالفراد ،األمر الذي سينعكس على السالم
وعلى حقوق اإلنسان.
وأكد النجم األمريكي ،احلائز على جائزة أوسكار
واملهتم منذ عدة أعوام بعملية السالم في السودان
وجنوب السودان ،أن هذه املبادرة ،التى أطلق عليها
اسم «احلارس» ،ليست االولى ،مشيرا إلى أن هذه
املرة يشارك فيها جون بريندرجاست ،رئيس جمعية
الدفاع عن حقوق االنسان «إيناف بروجيكت».
من جانبه ،أشار بريندرجاست ،املدير السابق
إلفريقيا داخل مجلس األمن القومى األمريكى ،إلى
أن الوسائل التقليدية الدبلوماسية فشلت فى
الكشف عن مصادر متويل احلروب لذا ينبغى أن تركز
اجلهود اجلديدة على طريقة جتعل ثمن احلروب فادحا
أكثر من ثمن إحالل السالم ،واحليلولة دون وصول أرباح
هذه االموال إلى أصحابها واملستفيدين من احلروب.
وأوضحت «لوفيجارو» أن هذه املبادرة ستقوم
بالضغط على املتورطني فى هذه التمويالت مثل
البنوك ورجال األعمال والضباط الفاسدين من
أجل وقف النزاعات فى القارة األفريقية.
وركزت الصحيفة الفرنسية على أول تقرير صادر
عن «احلارس» حول جنوب السودان حيث وصف
احلرب بني الرئيس سيلفا كير والرجل الثانى فى
الدولة ريك مشار بأنها مسابقة للسيطرة على
نظام كليبتوقراطى ،أى نظام حكم اللصوص-
كما اتهم التقرير املتمردين بالسيطرة على كافة
املوارد االقتصادية فى البالد.
جدير بالذكر أن هذه ليست احملاولة األولى لكلونى و
بريندرجاست فيما يتعلق بإحالل السالم باملنطقة
حيث قاما فى عام  ،2010قبل استقالل جوبا عن
اخلرطوم ،بإطالق نظام متابعة وحتديد مناطق النزاع
واملناطق التى يتم فيها انتهاك حقوق االنسان عن
طريق تصوير املدن املتضررة وحركة القوافل واجليوش.

«سبوتنيك» :موسكو نقطة ارتكاز جديدة للعرب
ينظر املراقبون إلى توجه عدد من الزعماء العرب إلى العاصمة الروسية في الوقت
الذي يفتتح فيه الزعيم الروسي فالدميير بوتني أكبر معرض دولي للطيران ومعدات
الدفاع على أن موسكو أصبحت نقطة ارتكاز يتجه إليها قادة الدول العربية.
ويرى هؤالء املراقبون أن قادة الدول العربية ينظرون إلى روسيا باعتبارها نقطة
ارتكاز جديدة لهم السيما وإن روسيا تنتهج السياسة اخلارجية املستقلة وال
تتراجع عن مواقفها امللتزمة جتاه احللفاء وتبذل املزيد من اجلهود لتشكيل حتالف
واسع ملكافحة اإلرهاب.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فى تقرير لها أن الرئيس الروسي فالدميير
بوتني يلتقي بنظيره املصري عبد الفتاح السيسي اليوم األربعاء ليبحث معه
العالقات القائمة بني البلدين .ويُتوقع أن يتبادل الزعيمان اآلراء في جملة قضايا
دولية وتطورات الوضع في الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية.
واستقبلت العاصمة الروسية موسكو أمس الثالثاء زعماء ثالث دول عربية :مصر واألردن ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذين وصلوا إلى موسكو ليبحثوا مع
الزعيم الروسي تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية وزيادة التعاون العسكري التقني ومواجهة اإلرهاب في املنطقة.
أما ملك األردن عبداهلل الثاني والشيخ محمد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،فقد التقاهما
الرئيس بوتني أمس ،وبحث معهما ،من جملة أمور أخرى ،الصراع الدائر في سوريا.
جتدر اإلشارة إلى أن موسكو تكثف نشاطها الدبلوماسي على املسار السوري ساعية إلى تفعيل مساهمتها في جهود إنهاء الصراع في سوريا.
كان وزير اخلارجية الروسي قد بحث امللف السوري مع نظيره السعودي الذي قام بزيارة إلى موسكو .ويُنتظر أن يقوم العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود بزيارة إلى موسكو في اخلريف القادم.
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جمأنسازةاةمحار
طبيب اخلليفة

ميالد حليم
الفصل األول -املشهد الثالث
تدخلال
فخمة ينظر حوله فى صمت.مونرتي
شهرزاد)
( حنني جالس على أريكة

نسيم جملى

شهرزاد  :صباح اخلير يا حنني .لعلك استمتعت بنوم عميق الليلة.
حنني  :احلمدهلل .نعمت الليلة بنوم هادىء لم يعكر صفوه شىء .؟!
بال
تسمح ملهن باملبيت هنا .أترفض هدية اخلليفة؟
شهرزاد  :طبعا بعد أن أخرجت اجلاريات ولم
حنني  :وهل هناك من يجرؤ على هذا؟
شهرزاد :إذن لم جتد بينهن واحدة تعجبك أو جتذبك.
حنني  :ال .هن غاية فى الرقة واجلمال .فلم أترك نفسى ملزيد من اإلغراء.
شهرزاد :ولكنك سوف حتتاج لهن حتما .وقد أمر اخلليفة بإرسالهن ليقمن على خدمتك ليال
ونهارا وليسرين عنك هموم الفكر والوحدة .وهذه رغبة موالنا أمير املؤمنني .ورغبة موالنا ال ترد
وال جنرؤ نحن حتى على اخباره بأنك رفضت وجودهن معك( .تغمز له بعينها) هذه أوامر عليا !.
حنني  :كل وقتى مشغول بالقراءة والبحث كما ترين .
شهرزاد :إن هذا يجعلك فى أمس احلاجة إلى من تخفف عنك توترات هذا الفكر وتستمع الى
جنواك وشكواك .لقد خلقت حواء من أجل تسلية آدم وتبديد وحشته .واإلنسان مهما كانت
سيطرته على نفسه يحتاج الى شريك من اجلنس اآلخر يفضفض له عن همومه ويسمع
مواساته.
حنني :إننى رجل متزوج .ونحن معشر النصارى ال نتزوج بأكثر من امرأة وما دامت املرأة على قيد
احلياة ال يجوز لنا أن نأخذ غيرها.
شهرزاد :اهلل ! هذا شىء رائع .لكنك اآلن فى ظروف صعبة محروم من الزوجة واألهل
واألصحاب .والضرورات تبيح احملظورات .انظر الى الرجال من حولك لترى
( فى صوت هامس ) أال تعرف كم جارية عند اخلليفة؟
حنني  ( :يهز رأسه فى حيرة ) ومن أين لى أن أعرف؟
شهرزاد  :إن الناس يثرثرون بهذه األخبار ويتسلون بها .والبد أنك سمعت من أحد خصومه ومن
الذين ينتقدونه،أن لديه ألفى جارية.
حنني  :لم يتحدث أحد أمامى عن هذه األمور الشخصية.
شهرزاد :ألن أصحابك وزوارك من كبار األثرياء الذين ال يشبعون من النساء ،ولو أمكنهم منافسة
اخلليفة لفعلوا.
حنني  :رمبا .لكن اخلليفة ميلك أرواحنا جميعا فما بالك باجلوارى واحملظيات ( .ثم يصمت )
شهرزاد  :كلكم رجال وكلكم فى عشق النساء سواء.
حنني  :ال حتشرونى ضمن هؤالء السادة ،فأنا أعيش عيشة النساك صومعتى هى مكتبتى
ومتعتى هى البحث والكتابة.
شهرزاد  :النساك أيضا يشتاقون الى اجلمال واحلب.
حنني  :يشتاقون الى جمال الروح.
شهرزاد :وهل هناك روح بال جسد تسكن فيه .فاجلسد هو هيكل الروح ومن يعشق الروح يعشق
اجلسد.
حنني  :لقد غلبتينى.
شهرزاد :ألم تقرأ شعر هذا املتصوف الزاهد الذى يقول فيه:
يارب خلقت لنا اجلمال فتنة وقلت ياعبادى اتقون
وأنت جميل حتب اجلمال فكيف عبادك ال يعشقون
حنني  :هذا شعر جميل .لكن غواية اجلمال كثيرا ما تؤدى الى التهلكة.
شهرزاد :هوه.هوه! أنت تصعب األمور دائما.
حنني  :ألم تسمعى مبا جرى حلنني ابن اخلصى.
شهرزاد :لم أسمع بهذا االسم من قبل.
حنني :هو أحد أصحابنا الذى راح ضحية العشق والهوى!
ولعل لسان حاله اآلن يقول:
الهوى والشباب واألمل املنشود ضاعت كلها من يديا
يشرب الكأس ذو احلجى ويبقى فى الكأس للغد شيا
أما أنا فأترعت كأسى وحطمتها على شفتيا
شهرزاد  :وما الذى جرى لهذا العاشق الولهان؟

 ---------يتبع

م ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــم

مقــــاالت

ندى باخوم

كانت مخطوبة لراجل بار
عايشة فى مخافة اهلل هى و خطيبها النجار
و فى يوم ظهرلها مالك
يبشرها باخلبر السار
الرب اخترها من دون البنات علشان تكون والدة رب السماوات
يوسف افتكرها غلطت و جابت العار
و قرر انه يسيبها من سكات
قالت كل األجيال هطوبنى
لكن مالك الرب ظهرله فى املنام
و رب اجملد هيرفعنى
علشان يعطيه السالم
و حان وقت والدة املسيا املنتظر
يقوله ان الطفل املولود
بس ماكنش فيه مكان غير فى مذود البقر
هو اللى كان من سنيني موعود
و فى وقت قصير بعد الوالدة
علشان يشفى االلم و يسد اجلوع
ظهر مالك الرب ليوسف
و يكون للناس ينبوع
قبل ماميوت الطفل زى ما امر هيرودس
و هيكون اسمه يسوع
كان الزم يهربوا على مصر
كانت العدرا عايشة بطهارة
علشان تكتمل الشهادة
حياتها بتنور زى املنارة
من مصر دعوت ابنى
و فى وقت البشارة

وسط

املصريونهكذا
فى اخلارج
والقناة اجلديدة

جنيب
قليين
خليل
جمدىمونرتيال
-

هناك تساؤالت عديدة حول رؤية املصريني فى اخلارج
ملشروع قناة السويس اجلديدة كما يسميها اإلعالم
املصرى.
فى البداية وقبل اخلوض فى هذا املوضوع دعونى اقدم
التهنئة ملصر كلها بهذه املناسبة السعيدة ،ونهنئ
كذلك الرئيس السيسى ،ونهنئ القوات املسلحة،
ونهنئ احلاملني لسندات قناة السويس اجلديدة،
ونهنئ املتبرعني للمشروع ،بهذا االجناز التاريخى
الكبير الذى جاء كبارقة آمل وسط احلرب الشرسة
التى تشن على مصر من التنظيمات اإلرهابية
اإلسالمية ومن دول باملنطقة .ونتمنى أن يتم أهداء
هذا العمل الكبير إلى شهداء مصر الذين ضحوا
بحياتهم لكى تبقى مصر آمنة ومستقرة.
املصريون فى اخلارج يتشوقون لسماع األخبار السارة
عن مصر وخاصة بعد عدة سنوات من عدم األستقرار
وتزايد العمليات اإلرهابية ،ولهذا فأن هذا اخلبر من
االخبار السارة التى تابعها وترقبها املصريون باخلارج
لكى يشاركوا الوطن األم فرحته فى هذه اللحظة
التاريخية .بعيدا عن االحتفاالت التى تقيمها بعض
البعثات الدبلوماسية فى اخلارج لهذه املناسبة
السعيدة ،فأن الفرحة احلقيقية للمصريني فى
اخلارج تترجم عبر املناقشات التى تتم بينهم فى
املناسبات االجتماعية وفى دور العبادة وفى املكاملات
التليفونية.
أما من ناحية النتائج املتوقعة من هذا املشروع ،فأن
هذا املشروع كما فهمنا هو خطوة ضمن خطوات
اهم قادمة وهى تنمية منطقة قناة السويس ،وفتح
اجملال لالسثمارات احمللية والدولية بها ،كما أن هذا
االفتتاح يعطى اآلمل فى أن هناك رؤية شاملة خلروج
مصر من أزمتها األقتصادية ليس عبر االقتراض وأمنا
عبر التنمية ،وهذا ما يجعل املصريون متفائلون
بأن املشروع اجلديدة هو خطوة أولى ضمن خطوات
أوسع .ونحن نعلم بالطبع أن العائد فى النهاية
يتوقف على أنتعاش التجارة الدولية واألقتصاد
الدولى ،وحيث أن قناة السويس القدمية لم تصل
لطاقتها القصوى بعد ،ومن ثم فأن املشروع اجلديد
فى البداية سيكون مفيدا من ناحية سيولة املرور
أكثر من العائد ،ومن ثم فأنه هدية من مصر للعالم
أكثر من كونه هدية للمصريني ،ومن ناحية أخرى
ستكون القناة جاهزة إلستيعاب الزيادة فى حجم
التجارة الدولية مستقبال ،ولهذا يظل اآلمل معقودا
على مشروع تنمية األقليم ألن هذا سيشكل العائد
احلقيقى للناس.
ومن ناحية وجهة النظر الغربية فى املشروع من زاوية
رؤيتها لنظام السيسى،هناك دول تعادى مصر ألسباب
ايدولوجية متماهية مع أيدولوجية االخوان ،وهؤالء
طبعا سيستمرون فى العداء ،وهناك دول مثل أمريكا
وأوروبا تتحرك عالقتها بالنظام املصرى تبعا لنتائجه

املنهى
على االستقرار احمللى واالقليمى واحلفاظ على
السالم ،وهؤالء تتغير عالقتهم بالفعل تدرييجيا
بطريقة إيجابية جتاه نظام الرئيس السيسى.......
وفى النهاية فأن جناح مصر سيجبر اصدقائها قبل
أعدائها على احترام دورها ومصاحلها.
أما عن دور املصريني فى اخلارج فى األستثمار
فى املشروعات القادمة حول قناة السويس،
يتوقف املوضوع على املشروعات املطروحة وفرص
جناحها ،أو على طرح سندات دوالرية بسعر فائدة
معقول،وعلى عمل دراسات جدوى صحيحة
وتقدميها ملن يرغب فى األستثمار ،وعلى تذليل
العقبات القانونية واإلدارية أمام املستثمر ،وعلى
منح هذه املشروعات فترة زمنية لإلعفاء من
الضرائب .ففى النهاية رأس املال يسعى للربح
وللفرص اجلاذبة لالستثمار.
املصريون فى اخلارج يساهمون بالفعل فى دعم
االقتصاد  ،فهم ميثلون أهم مصدر للعمالت
احلرة فى مصر حاليا ،وهم على تواصل باهليهم
مع مواصلة دعمهم ،فاملصريون فى اخلارج لم
تنقطع عالقتهم اإليجابية ببلدهم ،ليس فقط
عبر الدعم السياسى لثورة  30يونيه ولنظام
السيسى ولتطلعات الشعب فى التصدى
لالخوان ،ولكن أيضا عبر الدعم املالى واالقتصادى
الذى لم ينقطع اطالقا .فهم جزء أساسى فاعل
فى األقتصاد املصرى منذ عقود ،ويستطيعون
املساهمة فى املشروعات اجلديدة لو كانت جاذبة
من الناحية االقتصادية..
ويأمل املصريون فى اخلارج فى أن يستمر الرئيس
السيسى فى دفع مسار التنمية عبر تقدمي
مشروعات مدروسة وتبشر بالنجاح ،وأن يستمر
فى سياسته الشخصية التى تقدم االحترام لكل
املصريني ،وأن يراقب بأستمرار من حوله ويستبعد
املنافقني منهم ويجذب الناجحني وذوى الرؤية
واخلبراء ،وأن يخلص مصر متاما من تهديد اإلرهاب
وفقا للتفويض الذى حصل عليه من الشعب،
وأن يرعى الوحدة الوطنية من عبث املتعصبني،
وأن يضع خطة لتقليص معدل الفساد املتوارث
من عهد مبارك ،وأن يكون التعيني فى املناصب
كافة وفقا ملبدأ أهل اخلبرة وليس أهل الثقة ،وأن ال
يستهلك طاقته وقواه فى معارك فارغة بل يركز
على تنمية بلده واالتقاء مبستوى املواطن علميا
واقتصاديا ،وأن يعيد صياغة منظومة التعليم
باكملها لكى تناسب العصر احلديث ،وأن يقلص
وجود التيارات الدينية فى احلياة السياسية ،وأن
يعمق مفهوم مدنية الدولة ويرعاه

اجملر تناقش إمكانية االستعانة باجليش حلل أزمة املهاجرين
ناقش أعضاء احلكومة اجملرية ،إمكانية االستعانة باجليش للمساعدة في تأمني احلدود اجلنوبية للبالد.
وأوضح املتحدث باسم احلكومة اجملرية زولتان كوفاكس  -حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز» االخبارية -
أن أي قرار خاص بشأن االستعانة باجليش يجب أن يستند إلى قرار من البرملان الذي سيناقش القضية
األسبوع املقبل.
وأضاف أن «مجلس الوزراء األمني باجملر قام أيضا ببحث كيفية استخدام اجليش للمساعدة في حماية
حدود اجملر وحدود دول االحتاد األوروبي التي تدخل منها أعداد متزايدة من املهاجرين».
وتزايدت أعداد املهاجرين ،وغالبيتهم سوريون ،على احلدود اجلنوبية للمجر ،حيث يتسللون من ثغرات
في حاجز غير مكتمل سعيا للوصول إلى أوروبا التي حتاول التعامل مع أسوأ أزمة الجئني تشهدها منذ
احلرب العاملية الثانية.
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Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

)Teeth Whitening (4

فى املقاالت السابقة تكلمت كيف تختار الطريقة املثالية
لتفيح لون اسنانك  ,سواء املنزلية او فى العيادة  ,و اليوم أريد
ان أختم هذة املقاالت بقائمة املأكوالت و املشروبات التى يجب
ان تتجنبها اذا تريد ان حتصل و حتتفظ بأفضل نتيجة .
أول ساعات و أيام بعد التفتيح تعتبر الساعات احلرجة الن
مسام السن تكون قابلة المتصاص الصبغات من أى وقت أخر .
فيفضل استعمال الشفاطة  strawلشرب املشروبات بقدر
املستطاع فى اول يومني مع جتنب الكوال  ,القهوة  ,الشاى
الغامق  ,عصير العنب  ,النبيذ األحمر  ,و على رأس القائمة
التدخني .
أما املأكوالت فيستحسن جتنب الصوص بأنواعة
و باألخص الصوص األحمر  ,الكاتشب  ,املستردة
و املارينارا صوص  ,الكارى  ,حتى الطماطم ممكن
تسبب تلوين االسنان و زيادة حساسيتها  ,و كذلك
الليمون و الصودا  .البنجر و التوت األحمر و االزرق
يجب أيضا جتنبهم .
يجب أيضا استعمال الفرشاة و املعجون عدة مرات
و ذللك بعد االكل أو الشرب مباشرة و باألخص فى
االسبوع االول حتى حتتفظ بنتيجة التفتيح أطول
فترة ممكنة .

زيادة الوزن والسمنة ()4
املشكلة الصحية األولي اليت تواجه اإلنسان
وصف الغذاء قبل وصف الدواء أ.د .ناجي إسكندر

اجلزء الرابع  :العالج السلوكي والطبي

كما أشرت في املقال السابق إلي أن التعامل مع
أي مرض طبي لم يعد يقتصر كما كان في املاضي
علي العالج الطبي ( الدوائي واجلراحي واإلشعاعي
..الخ ) وإمنا أصبح ميتد ليشمل املثلث العالجي (
عالج غذائي -عالج سلوكي  -وعالج طبي ) وكانت
هذه وكما سبق أن أشرت فكرة البرنامج الذي أعده
لقناة مي سات القبطية ( مها واحلياة ) وأخذت
مرض السمنة كمثال وأكرر ما قد قلته بأنه أصبح
األن يسبق في خطورته مخاطر التدخني وهو ما
أقرت به معظم الهيئات الطبية العاملية - .وحتدثت
في املقال السابق علي العالج الغذائي  -وأستكمل
اليوم بعرض العالج السلوكي والطبي ( الدوائي
واجلراحي ) ملرض السمنة
العالج السلوكي  :تغير جذري في منط احلياة
تغير جذري في العادات الغذائية :
أوال دراسة العوامل النفسية والتصرفات املتعلقة
باألكل مع متخصصني
ويحتاج املريض من جلسة إلي جلستني في الشهر
ملدة سنة.
كذلك ميكن اإلستعانة مبجموعات مساندة ملراقبة
الوزن.
هوامش  :في معظم حاالت السمنة يوجد خلل نفسي.
مثال أمراض األكل مثل النهم الغذائي
كما يوجد عالقة وثيقة بني اإلكتئاب النفسي
والسمنة حيث يؤدي كل منهما لألخر.
القواعد السبعة العامة التي يجب أن يراعيها
مريض السمنة :
 .١ينبغي لقاء كل أفراد األسرة وتعديل السلوك
الغذائي للجميع.
 .٢ممنوع األكل بغرض التسلية أثناء مشاهدة التلفاز
أو الكومبيوتر أو في املالعب أو دور السينما .وينبغي
ملريض السمنة األكل فقط .في األماكن اخملصصة
لألكل ( علي املوائد ).
 .٣ممنوع األكل اال في حالة اجلوع وليس جملرد حلول وقت

صحة نيوز

األكل أو إلزالة التوتر وفي جميع احلاالت ممنوع األكل في
املساء املتأخر لتباطئ عمليات احلرق باجلسم.
 .٤حتديد األنواع والكمية التي سيتناولها املريض قبل
البدأ في األكل.
وفي حالة البوفيهات املفتوحة يقوم الشخص بتفقد
البوفيه أوال وحتديد األنواع والكمية
ثم يأخذ طبق صغير ويقوم بزيارة واحدة للبوفيه مع
تفادي األغذية عالية السعرات.
 .٥عدم اإلستجابة ألي ضغط أو أغراء لتجاوز الكميات
املقررة وفي حالة حدوث ذلك يجب التحذر حلدوث ذلك
بإقالل الكمية في اليوم السابق أو الالحق لذلك.
 .٦يجب عدم اإلحتفاظ باألكل الزائد أو أخذ ماتبقي
 leftoverحتي ال متثل عبأ نفسي علي الشخص
فيضطر لتناول الكمية الزائدة.
 .٧يجب في حالة األكل خارج املنزل محاولة جتنب
البوفيهات املفتوحة واملطاعم التي تقدم أغذية عالية
السعرات.
السلوك البدني الرياضي :
في العقود األخيرة تنبهت شعوب العالم املتحضر
ألهمية ممارسة الرياضة البدنية اليومية
القواعد العامة :
 .١للحفاظ علي الوزن ينبغي ممارسة الرياضة ٢٠
دقيقة يوميا (  ١٥٠دقيقة في األسبوع ) .
 .٢إلنقاص الوزن ينبغي ممارسة الرياضة  ٤٠دقيقة
يوميا (  ٣٠٠دقيقة في اإلسبوع )
 . ٣املشي السريع  brisk walkingمن أفضل الرياضات
أو السباحة أو آي أنواع أخري.
هوامش  :يبقي العالج الغذائي هو األساس في عالج
مرض السمنة وال ميكن لزيادة اجملهود البدني وحده
عالج املشكلة فهو مكمل أساسي وال ميكن أن يكون
وحيدا في إنقاص الوزن.
والعالج الغذائي والسلوكي ( الرياضي ) هما األساس
في عالج مرض السمنة وال يلجأ للعالج الطبي (
الدوائي أو اجلراحي ) اال في حالة عدم كفاية العالج
الغذائي والسلوكي وحدهما

الفتاء Hernia -

د .ياســـر بطرس

نستكمل احلديث عن الفتاء (( .Herniaونتحدث فى هذا العدد عن
مبادئ العالج:
 -1اذا كات الفتاء صغيرا ُ وال يسبب اى الم فال داعى للتدخل اجلراحى
ونتكتفى فقط ببعض االرشادات للمريض مثل تقليل الوزن وعدم
رفع أحمال ثقيلة وارتداء حزام واقى يضغط على الفتاء حتى ال يكبر
فى احلجم أو يسبب أملز
 -2الفتاء فى كبار السن عادة ما يسبب مشاكل طبقاُ للدراسات،
لذلك يفضل اجلراحة وعلى العكس فى السن الصغير اذا حدث فتاء
ميكن تأجيل اجلراحةز
 -3عادة عندما تبدأ مشاكل الفتاء تكون مصحوبة بألم ،فاذا
شعر املريض بألم فهذا يعنى بداية حدوث مشاكل ويجب التدخل
اجلراحى.
 -4ال يوجد عالج للفتاء عن طريق األدوية او التمارين الرياضية البد
من التدخل اجلراحى.
العالج اجلراحى للفتاء:
 : Tissue Repair -1وفى هذه الطريقة يتم تصليح الفتاء عن طريق
استخدام انسجة املريض نفسه دون وضع أى شبكة.
 : Mesh Repair -2وفى هذه الطريقة يتم وضع شبكة لقفل القطع
فى العضالت و هذه الطريقة ميكن ان تتم عن طريق الفتح اجلراحى
 Open Surgeryوفى هذه احلالة ال يشترط التخدير الكلى للمريض بل
يكتفى بالتخدير املوضعى .أو عن طريق املنظار  Laparoscopyوهنا يلزم
التخدير الكلى للمريض.
 .٤أيضا يجب املداومة علي احلركة وذلك باإلقالل من
إستخدام السيارة واحلرص علي إستخدام الساللم
العادية والقيام باألعمال املنزلية وأعمال حديقة املنزل
...الخ
وإذا أمكن أيضا ممارسة اإليروبيك بصورة منتظمة.
ثالثا  :العالج الطبي ( الدوائي واجلراحي ) :
العالج الدوائي يشمل عالج األسباب واملضاعفات :
عالج األسباب  :عالج اإلكتئاب مبضادات اإلكتئاب.
أمراض اإلكل مثال النهم العصبي يعالج أيضا
مبضادات اإلكتئاب وعالج نفسي لتغير اإلدراك والتصرف
بجلسات مناقشة مرتني في اإلسبوع ملدة سنة علي
األقل.
عالج املضاعفات :مثال مرض السكري وإرتفاع ضغط
الدم وإضطراب دهنيات الدم كما في متالزمة خلل
امليتابوليزم .وعالج توقف النفس اثناء النوم.
هوامش  :األدوية املساعدة خلفض الوزن نوعان  :أدوية
إنقاص الشهية أو منع إمتصاص الدهون Orlistat
وهي أدوية مساعدة وليست بديلة عن العالج الغذائي
والسلوكي.
دواعي اإلستخدام  ١ :فشل العالج الغذائي والسلوكي
وحدهما في العالج
 .٢و دليل كتلة اجلسم ( وزن اجلسم بالكيلوغرام
مقسوم علي مربع طول اجلسم باملتر ) أكثر من ٣٠
أو أكثر من  ٢٧مع وجود مضاعفات ( إرتفاع السكر
والضغط ).
العالج اجلراحي للسمنة  bariatric surgeryوتشمل
نوعان من اجلراحات :
 .١جراحات إلنقاص حجم املعدة بالتحزمي stomach
 band surgeryأو بالتدبيس والغرض منها اإلحساس
بالشبع بكميات قليلة من األكل ( عمليات صغيرة
مبضاعفات أقل ).
 . ٢جراحات إلنقاص املساحة املعرضة لألكل من
األمعاء الدقيقة والغرض منها إنقاص كمية الغذاء
املمتصة ( عمليات كبيرة ).
دواعي اإلستخدام  ١ :فشل العالجات األخري وحدها
في عالج السمنة.
 .٢و دليل كتلة اجلسم أكثر من  ٤٠أو أكثر أو أكثر من
 ٣٥مع وجود مضاعفات.
وفي جميع األحوال العالج اجلراحي ال يضمن فقدان
كل الوزن الزائد أو احلفاظ علي الوزن الصحي فترة
طويلة ما لم يصحبه إلتزام غذائي ورياضي.
عالج أخر جديد  :أقره  FDAفي  ٢٠١٤وهي إغالق
العصب اخملي العاشر والذي ينبه املخ إلمتالء أو
إفراغ املعدة وذلك بزرع جهاز حتت اجللد في البطن

يرسل إشارات كهربائية متقطعة ويستخدم هذا
العالج مع دليل كتلة اجلسم من  ٣٥إلي .٤٥
احلفاظ علي الوزن الصحي اجلديد .وعدم العودة
للوزن السابق :
 ١قد يستلزم رياضة مستمرة حتي  ٦٠دقيقة في
اليوم .ونشاط أكثر مستمر.
 ٢أكل صحي يوميا.
 ٣حوط نفسك ببيئة مشجعة.
وفي النهاية أحب أن انبه أن النجاح في هذه املهمة
الشاقة إلنقاص الوزن يستلزم األتي ( :وذلك ألن
األكل غريزة فطرية متثل اللذة األساسية في احلياة
والتي تصاحب معظم اإلنشطة )
 ١أن تتعلم كل شيء خاص بزيادة الوزن (املشكلة
الصحية األولي التي تواجه اإلنسان )وكان هذا
هو الهدف من هذه املقاالت وما أقدمه من برامج
تلفزيونية وندوات ومحاضرات خاصة بالسمنة.
 ٢وضع أهداف واقعية.
 ٣اإللتزام بخطة العالج وتغير جذري لكل مناحي
احلياة املتعلقة باملرض.
 ٤اإللتزام بالصدق مع الهيئة املعاجلة.
 ٥اإلستعانة باألخرين ( العائلة واألصدقاء
واجملموعات املعاونة  ) supporting groupsلتحقيق
التشجيع الالزم إلستمرار في العالج رغم قسوته.
وأخيرا فان مهمة إنقاص الوزن شاقة ولكنها ممكنة.

مقوالت مستوحاة من أيات الكتاب ،من
صفحتي  doctor nagiعلي الفيس بوك .

عن الصداقة واحلب كتبت يوما
الفرق بني الصداقة واحلب
الصداقة دخول عاقل لعالم الواقع
احلب خروج مجنون لعالم اخليال
الصديق تأنس بقدومه
احلبيب تأسي لرحيله
الصديق تغار منه
احلبيب تغار عليه
الصداقة بني رجل وإمراة قد تتحول إلي حالة حب
بينما ال يوجد حب حقيقي يتحول إلي مجرد صداقة
الصداقة تقبل التعددية
بينما احلب حالة من الوحدانية
احلبيب أفضل من الصديق
واألفضل منهما احلبيب الصديق
ال حب بدون إحترام
وال صداقة بدون إلتزام.
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الكاتب والرسام ،وأول مصري عمل باستوديوهات «والت ديزني»
للرسوم املتحركة العاملية.

5

من مواليد  ،1951وتخرج من قسم الديكور بكلية الفنون اجلميلة
عام  .1974بدأ العمل كمهندس ديكور مبسرحيات كثيرة مثل
«العيال كبرت» ،و»شاهد ما شفش حاجة» ،وابتكر شخصية
«كيمو» الدب األزرق الشهير باإلعالنات.

6
7
8
9

حـل مسابقة العـدد السابـق

10

افقياً

:
 1يقال لطعام االرز في مجتمعات دول اخلليج  oوقت
الغروب
 2ساحر (معكوسة)  oتلبسه املرأة والرجل
 3اول ملكة بريطانية تسكن قصر باكنجهام  oثلثا شام
 4الصخر الناجت عن البراكني بعد أن يبرد
 5طوي وثني  oحرف عطف  oحديقة غناء
 6عامل ماهر في حرفة ما  oطرد
 7عبد هند الذي قتل سيد الشهداء حمزة  oتفوق
وانتشر
 8تراب حباته كبيرة  oأداة حربية قدمية  oتوجس
 9حب  oالقارة السمراء
 10مخلوق ما قبل التاريخ  oنشاط انساني يشمل
العديد من نتاج املواهب اخملتلفة



عامودياً

:
 1املادة تطلى بها األواني حتى ال يلتصق الطعام  oأنواع
من الزهور
 2االسم الذي يشير به احملامي لزبونه  oاسم علم بصفة احلمد
 3ثمرة عمل شخص أو دولة أو عملية حسابية  oعكس جناح
 4ينتسب إلى منطقة في سوريا  oمتشابهان
 5الذ يحكي احلكايات في املقاهي الشعبية قدميا  oتوضع
فيه العصافير
 6الفضة السائلة  oعملة اوروبا
 7مرض العصر  oمشي
 8سكب  oشك
 9مشروب ساخن (معكوسة)  oقشور أو طبقات جلدية
تغطي بعض احليوانات
 10متضغ بالفم مطوال  oمحل لبيع األشياء

حظك مع جود نيوز

برج احلملّ :
خفض من سقف توقعاتك بخصوص اآلخرين فغالبا ً لن يكونو عند حسن
ماح ّ
ك جلدك مثل ظفرك.
ظنّكَ ،
برج الثور :تبدو جادا ً وحازما ً بشأن عملك،عليك تبنّى نفس األسلوب عند تعاملك العاطفى
محدد املالمح،إما البركة اآلن أو اللعنة لألبد.
مع احلبيب غير
ّ
برج اجلوزاء :بحثك عن األمان العاطفى قد ينتهى اليوم بعثورك على فتاة أحالمك أو
تسوية نزاع مع الزوجة احلبيبة مبشيئة اهلل.
برج ّ
السرطان :ال تنزعج إن عاملك أحد أفراد أسرتك بأسلوب فظ ،إنها وتيرة احلياة التى
حتدث فى كل أسرة فى كل بقاع العالم.
ّ
برج األسد :التو ّرط نفسك فى وعود قد
التتمكن من الوفاء بها حتت ظل احلماسة الزّائدة،
خير الكالم ماقل ودَ ّل.
برج العذراء :التو ّرط نفسك فى الديون أو األقساط حتى إن بدت الفرصة مناسبة إلقتراض
من هذا والسداد لذاك.
3
7 6 4 2
1
9
6
مزاحه ق ّل1ت هيبته.
بهيبتك ،من كثر
برج امليزان :إبتعد عن املُمازحة الزائدة لتحتفظ

(c) Daily Sudoku Ltd 2015. All rights reserved.

ً3
5
برج العقرب :قد تكون اليوم فى أفضل
منذ فترة7بعيدة فانتهز
حاالتك املزاجية إتزانا
3
العقل4.
الفرصة إلنهاء أثقل األعمال  ،إبتعادك عن مجادلة احلمقى عني 2
ُ
7

2

5

6

9
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انتقل للعمل في هوليوود لصالح شركة «والت ديزني» في
الثمانينات ،وفي عام  ،2005قرر العودة إلى القاهرة ،وكان
حريصا
ً
على نشر قصص عن الفن والتاريخ املصري عبر صفحته على
«فيسبوك».
شارك في عدة أفالم عاملية شهيرة مع مخرجني كبار مثل اخملرج العاملي ستيفن سبيلبيرج في فيلم
« ،»The Prince Of Egyptأو قصة خروج اليهود من مصر ،حيث عمل على تطوير القصة وتدقيقها
تاريخيا وبصريا.
توفي هذا االسبوع بعد معاناة قصيرة مع املرض وفي رسالته األخيرة عبر صفحته على «فيسبوك»
كتب قائلاً «ما اتعودتوش تسمعوا مني كذب ،و ال حتى جتميل للحقيقة ،ولذلك حاقول لكم بالظبط
اللي بيحصل معايا ،أوال أنا خرجت من اللوكيميا ،وانتصرت عليها ،لكن لألسف الثمن كان فادح» .و
استكمل قائالً ،لو اتكتب لي عمر ،حا شوفكم في مصر ملا أخف ،وطبعا حتعرفوا قبل كده ،أما لو
ما كانش في العمر بقية أرجوكم ما حتزنوش ،وافتكروا فيا مع الضحكات و املناقشات واألفكار اللي
حتخدموا بيها حبيبتنا كلنا ..مصر الوطن».
جريدة جود نيوز كان لها سبق نشر مذكراته أو كما اسماها «ذكريات املغامرة األمريكية» على حلقات
حيث حتدث عن قصة كفاحه في املهجر وحتى وصوله إلى العمل مع ديزني.
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وزارة الدموع!

بريد القراء
السادة  /جريدة جود نيوز
الرجاء نشر رسالتي بخصوص قضية الطالبة مرمي
هذه قصة واقعية حقيقية حدثت في بداية اخلمسينات من القرن املاضي ُ ..عينت باألسكندرية
بعد تفوقي في معهد التربية العالي بعد كلية علوم جامعة األسكندرية .وأُخترت في بداية
عملي مع زميل أخر مسلم ،أمني  ،كمسئولني عن كنترول اإلبتدائة باألسكندرية .وفي أول يوم
عمل بالكنترول ،حتدث معي زميلي حديث من القلب :
حذرني من الشياطني حولنا  ،حيث كان في السنة السابقة لعملنا بالكنترول ،يتم تغيير
ورقة من إجابة الطالب بورقة أخري  ،مقابل خمسة جنيهات رشوة للكنترول  ،وتغير ورقتني
أجابة ،يتم بعشرة جنيهات  ،وهذا كان متبعا ً !!
واتفقنا أنا وزميلي .ولكي نغلق البابا علي الشياطني  ،اتفقنا علي أن يحتفظ أحدنا مبفتاح
حجرة الكنترول ،ويتبقي مع األخر ختم احلجرة  ،حتي ال تُفتح احلجرة إال في حضورنا نحن
األثنني معا ً  ..وأعاننا القدير علي حفظ األمانة في هذا العام بكل سالم
السيد الوزير ..
إن كنت ال تعلم ان «صفر مرمي» جائز حدوثه بالتعمد بتغيير أوراقها  ،،فهذه فضيحة
ومصيبة
وإن كنت تؤكد إستحالة حدوث هذا من قبل رأي اخلبراء  ،،فاملصيبة أعظم
حتلي بالشجاعة أيها الوزير ولتضع لها حلوال ً  ،وأنصف املظلوم  ،في عهد البطل السيسي
حفظ اهلل اجلميع بسالم اهلل
موريس إسكندر موسي
نورث يورك  -أونتاريو

في التفاتة شريرة لتفعيل معنى كلمة «وزارة»،
التي هي من الوزر ،أي األثم؛ قرر أحدهم :أن مرمي مالك
ال تستحق أي عالمة اضافية أكثر من صفر!
وهكذا أصبحت مرمي في ليلة من صنع البشر ،حتمل
لقب :أم الصفر!
وهكذا اغتيل مستقبل فتاة في عمر الزهور ،ودفن
في بحر الدموع!
ليست الصدمة في أن الوزير طل علينا ،ليسبق
بعبقريته :علوم كشف اجلرمية ،وحتقيقات النيابة،
وحكم القضاء ،مؤكداً :أن مرمي هي فعالً تستحق
صفرها املصفور!
وال في تهديده ووعيده ،بأنه سيقاضيها في احملاكم؛
رمبا ألنها جترأت وازعجت ضمائر طال سباتها في الغي!
ولكن ألن مرمي ليست وحدها التي تتجرع من كأس
هذا الكابوس الدامي ،الذي من صنع وزارة حتمل
لقب :التربية والتعليم!
فقد انفتحت أبواب احلقيقة املرة على مصراعيها،
وصفعتنا عواصف الظلم العاتية؛ عندما انتفض
الطلبة اجملتهدين ،الذين يعرفون كيف سهروا
الليالي في حتصيل دروسهم ،وكيف أجابوا ،وكيف
كان يقينهم بالنجاح والتفوق مبرتبة الترتيب األول!
أقول انتفضوا؛ عندما وجدوا أنفسهم قد أهينوا
مبنحهم درجات دنيا ال تتناسب وقدراتهم وتعبهم،
حتى أن هذه الدرجات ـ لو خُ ّيرت ـ؛ لتمردت على
الظلم ،ورفضت أن تنتسب إليهم!
فأمطرواالوزارةبتظلماتهمالتيأكدتأن:العلمظالم!
في هذا الظالم ،ظالم العلم ،نصغي إلى اعترافات
سيدة فاضلة من املراجعات على املصححني مبراقبة
القليوبية ،تقول :فوجئت بأن مصححة أخطأت في
رصد درجات طالب ،فبدال ً من اضافة ثالثة عشر درجة،

تقاريــــــر

بقلم :عـادل عطيـة
اضافت فقط ثالث درجات ،وعندما قمت بتأنيبها،
قالت لي مبنتهى اجلرأة الشريرة« :بناقص واحد
يدخل كلية الطب»!
وقص علينا أحد أبناء االسماعيلية ،وأخ ألخت
متظلمة ،قصتهما ،فقال:
مراقبة االسماعيلية ،بها الكثير من االخطاء،
التي عشناها أثناء تظلم أختي؛ ألن املراقبني
هم أنفسهم املصححني من معلمي الشرقية
االخوان ،والذين هددوا ونفذوا ،بأنه لن ينجح أحد أو
يحصل على درجاته؛ انتقاما ً من أهل االسماعيلية
والسويس؛ لوقفتهم بوجه اإلرهاب ،والثارة الناس!
فاختي لها أكثر من أربعني درجة ،منها اخطاء جتميع،
وأخرى ت ًركت اجابات ألسئلة كاملة دون تصحيح،
فقط وضعوا عالمة خطأ بحجم الصفحة،
مع صفر اخلطيئة ،مع أن اإلجابات صحيحة!
...،...،...،
أما مرمي ،أبنة املنيا ،عاصمة اإلرهاب ،فقصتها لم
تنته بعد..
ففي العام املاضي ،تعرضت طالبة أخرى ،من
املدهش أن اسمها أيضا ً مرمي ،حيث مت استبدال
أوراقها ،ورغم صرخاتها ودموعها ،قامت الوزارة
والنيابة االدارية بحفظ التحقيق ،دون أن حتصل
الطالبة املنكوبة على حقها!
لقد كانت قضيتها التي اندثرت في أروقة اخلزي
والعار ،فاحتا ً لشهية هؤالء اجملرمني على االستمرار
في اجرامهم؛ لتصبح وزارة التربية والتعليم ،أحق
بهذه التسمية« :وزارة الدموع»!...
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نطاق احلدود

بقلم:مريفت روفائيل -فانكوفر

إن قصه السامري الصالح هي أصدق مثال علي
السلوك الصحيح من كل األبعاد .وهي مثال جيد
علي احلدود و متي يجب أن نالحظها و نراعيها ,
دعنا نتخيل معا لبرهه كيف كان سيتغير مجري
القصه لو كان السامري الصالح شخصا بال حدود .
نحن نعرف القصه كان رجال مسافرا من أورشليم
الر أريحا سرقه اللصوص و عروه ,و ضربوه ,و تركوه
بني حي و ميت  ,تصادف بعد ذلك مرور كاهن ثم
الوي فجازوا عنه الي اجلانب اآلخر من الطريق ,
متجاهلني جروح الرجل  ,وبعدهما مر عليه سامري
أشفق عليه  ,فضمد جروحه  ,و حمله الي أقرب
فندق  ,و أمضي الليله بجواره معتنيا به  ,و في
اليوم التالي أعطي السامري صاحب الفندق بعض
النقود و قال له « اعنت به ومهما أنفقت اكثر فعند
عودتي أوفيك»
هنا دعونا نخرج قليال عن القصه و نفترض أن
الرجل املصاب قد أفاق في هذا الوقت من القصه و
قال  « :ماذا» أأنت راحل ؟ و يجاوبه السامري « نعم»
فلدي بعض األعمال في أريحا علي أن أذهب .فيقول
له أنا في غايه التعب و أريد أن يحادثني أحد  ,كيف
تتركني علي هذه احلاله ؟ و هكذا يبقي معه ملده
ثالث أيام أخري  ,يحادثه و يعمل علي أسعاده و
أرضائه  .و في عصر اليوم الثالث يسمعون طرقا
علي الباب و يدخل عليهم رسول يعطي السامري
رساله من عمالئه في أريحا تقول  « .لقد انتظرناك
قدر استطاعتنا  .ثم قررنا بيع اجلمال لتاجر آحر
 ,و القافله اجلديده ستكون بعد سته أشهر «
فيغضب السامري قائال « كل هذا بسببك « أنظر
ماذا فعلت!!

الكلمة نيـــوز

لكن هذا الشخص يستغلنا ليأخذ أكثر مما
نستطيع أن نعطي .فينتهي األمر بالندم و الغضب
 ,و لتجنب مثل هذا السيناريو ,يجب علينا أن نراعي
ما يقع في إطار حدودنا ,و ما نحن مسؤلون عنه.
بالطبع ال يجب أن نتجاهل املشاعر  ,النه إذا إمتألت
قلوبنا باحلب تسيراألمورعلي أفضل مايرام  .فعندما
حتركت مشاعر العطف عند السامري دفعته إلنقاذ
اليهودي اجلريح  .و األب قد حتنن علي إبنه حني عاد
بعد أن كان ضاال  ,و إحتضنه .و في العديد من
املواقف حتنن يسوع و أمتأل بالعطف علي الناس و
قام بخدمتهم.
وضع حدود ألفكارنا
إن أفكارنا و عقولنا ما هي إال انعكاس لصوره اهلل
التي لم توهب ألي مخلوقات علي األرض سوانا
هذا بجانب ما وهبه اهلل لنا من قدره علي التفكير .
فنحن خليقته الوحيده التي دعيت ألن حتب الرب من
كل فكرها  .و لقد كتب بولس الرسول « مستأسرين
كل فكر الي طاعه املسيح «(2ك )5:10
و لوضع حدود للفكر يستلزم :
 -1يجب أن منتلك أفكارنا .ال ميلك الكثير من الناس
السيطره علي عمليات تفكيرهم  .و يتبعون أفكار
اآلخرين بشكل ميكانيكي وبدون فحص  .هذا ال
يعني عدم وجوب االستماع ألفكار اآلخرين لكننا ال
يجب أن نعطي عقولنا ألي شخص  ,فعلينا أن نوازن
األمور بأنفسنا في سياق العالقات  ,و نختبر األفكار
بعضها ببعض و نوافق علي املناسب منها.
 -2يجب أن ننمو في املعرفه و نوسع عقولنا  :يعتبر
إدراكنا باهلل و كلمته أحد جوانب االدراك التي نحتاج
أن ننمو فيها ,ونستطيع معرفه املزيد عن اهلل من
خالل التأمل في خلقه و أعماله ,و بالتعرف علي
العالم الذي خلقه نتعلم طاعه وصيته  ,و لنكون
حكماء فيما نقوم به في هذا العالم ,حتي يكون لنا
حياه أفضل يتمجد فيها اهلل.

اطلب من اهلل ان يغفر لك خطاياك

نتابع في األعداد القادمه تصنيفات أخري للحدود.
 +تبدو هذه القصه مألوفه لبعضنا  ,فرمبا نتحرك
فنقول :
شخصايغفر لنا
ملساعده اهلل ان
بالتعاطفنطلب من
مدفوعنيالكنيسه ان
تعلمنا
اجملد الدائم إلي األبد آمني.
خطاياناإللهنا
محتاجا و
في قطع صالة الساعة السادسة  « :مزق صك خطايانا أيها املسيح
الهنا وخلصنا « وأيضا « يايسوع املسيح الهنا الذى سمرت علي
الصليب في الساعة السادسة وقتلت اخلطيئة باخلشبة ...اقتل
اوجاعنا ( حروب الشهوة الرديئة) باآلمك الشافية احمليية «.

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

ابيذيكون ماهر ثابت اسكندر

وفي صالة الغروب  « :لكن أنت يا اهلل الرحوم احسبني من أصحاب الساعة احلادية عشرة ( الذين جاءوا
إلي اهلل في آخر ساعة من نهار العمر ) ..فما أجسر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل علي غني رحمتك
ومحبتك للبشرية صارخا قائال  :اللهم اغفر لي أنا اخلاطيء وارحمني  ....فال تتخل عن قلب خاشع مفتقر
لرحمتك « ونطلب شفاعة السيدة العذراء لكي تهييء لنا أسباب التوبة.
وحتثنا الكنيسة في صالة النوم  « :هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كثرة ذنوبي...
لكن توبي يا نفسي مادمت في األرض ساكنة ...انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلي اخمللص بالتوبة «
وفي صالة الستار  »:أية ادانة تكون ادانتي انا املضبوط باخلطايا  ,من يطفيء لهيب النار عني  ,من يضيء
ظلمتي أن لم ترحمني انت يارب النك متعطف علي البشر « .
وفي اخلدمة الثانية من صالة نصف الليل  »:اعطني يارب ينابيع دموع كثيرة...واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة ،،
..اذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الردئية ..تأخذني رعدة فأهرب إليك يا اهلل محب البشر فال تصرف وجهك عني
« وما أكثر صلوات االسترحام التي يحفل بها القداس االلهي من أوله إلي آخره في اسم ذبيحة االفخارسيا
نبع الرحمة واخلالص املقدمة عن حياة العالم كله.
ولهذا حتدث اآلباء عن التوبة وفوائدها فقالوا :
تتقدم روحياُ بالتوبة واإلعتراف
القديس مكاريوس الكبير :ال ميكن لألنفس أن حتيا إن لم
ّ

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

القديس موسي األسود  :مادامت لك فرصة للتوبة ( قبل املوت ) فارجع وتق َّدم للمسيح بتوبة خالصة ،سارع
قبل أن يٌغلق الباب ،فتبكي بكا ًء ُمراً ،ألن املسيح إلهنا يريد خالص كل الناس ،وهو ينتظرك وسوف يقبلك0
الشيخ الروحاني  :ال يدخل مدينة الروحانيني ( أورشليم السماوية ) من كانت له صلة بشهوة العالم .

مار إسحق  :ليست خطية بال مغفرة إال التي بال توبة .
القديس باسيليوس الكبير  :جيد أال تُخطيء 000وأن أخطأت فجيد أال تؤخر التوبة 000وإن تُبت فجيد أن ال

البابا شنودة  ..وسنوات مع اسئلة الناس

نقرأ في بعض الكتب عن االختطاف ،وإننا سنختطف إلى
السماء  ،فما هي حقيقة االختطاف؟ ومتى سيكون؟ وكيف؟

موعد االختطاف سيكون في اجمليء الثاني للمسيح  ،والذين يختطفون
إلى السماء هم األحياء وقت اجمليء الثاني.
وقد حتدث القديس بولس عن االختطاف في رسالته األولى إلى أهل
تسالونيكي في اإلصحاح الرابع ،فقال« :إننا نحن األحياء الباقني إلى
مجيء الرب ،ال نسبق الراقدين .واألموات في املسيح سيقومون أوالً.
ثم نحن األحياء الباقني ،سنخطف جميعا ً معهم في السحب ،ملالقاة
الرب في الهواء .وهكذا نكون كل حني مع الرب»  ،أي أنه في مجيء الرب يقوم األموات (الذين سبقوا
ورقدوا) .ويحملهم املالئكة إلى الرب في السماء .وبعد ذلك يحدث االختطاف لألحياء الباقني وقتذاك على
األرض.

خواطر مسافر إلي النور ()8

د .رءوف إدوارد

نهاية العامل و اجملئ الثانى للمسيح حبسب الرؤية
األرثوذكسية 1 #
مقدمة  :الكنيسة األرثوذكسية كنيسة «مجيئية
أُخروية»  ،أى ت َضع نصب أعني أبنائها دائما ً انتظار
سمى فى صلواتها بـ
اجملئ الثانى للمسيح وامل ُ َ
«الباروسيا  . »Paroussiaإن اجملئ الثانى للمسيح
أعلنه صراح ًة املآلكان لتالميذ املسيح بينما كان
معلمهم صاعدا ً من األرض إلى السماء  ،قائلني
لهم « ما بالكم واقفني تنظرون إلى السماء  ،إن
يسوع هذا الذى ارتفع عنكم إلى السماء سيأتى
هكذا كما رأيتموه منطلقا ً إلى السماء « (أعمال
الرسل  . )11 :1لقد جرت على مدى األلفى عام
املاضية محاوالت عدة لتحديد موعد مجئ السيد
املسيح وكلها باءت بالفشل  ،بل وكانت تخدم
ُ
تشكك الذين يسألون فى كل زمان « أين هو موعد
مجيئه  .ألن من حني رقد اآلباء كل شئ باق هكذا
من بدء اخلليقة « (بطرس الثانية . )4:3إن مراجع
َفهْ ِمنا وتعاملنا مع األزمنة األخيرة تنبع من تقليد
الكنيسة املقدسة اجلامعة الرسولية  ،وأولها هو
السيد املسيح نفسه  ،والذى قطع فى األمر «
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد
وال مالئكة السموات إال أبى وحده « (متى . )36 :24
ويضيف إجنيل مرقس « وال اإلبن إال اآلب « (مرقس :13
 [ . )32ال ينبغى أن نستكثر أن يكون اإلبن املتجسد
غير عالم بذلك اليوم وتلك الساعة كإنسان ،
حتى ال نقع فى هرطقة إنكار واقعية التجسد
وحقيقة بشرية املسيح ( وهى هرطقة
الدوسيتية
ِ
والتى متادت فاستكثرت وأنكرت صلب املسيح ) ].
وكذلك آباء الكنيسة لم يحدث أن حددوا مواعيد
جملئ املسيح  .فالقديس آفرام السريانى (القرن
وتعقب
الرابع) يشير على املسيحى قائالً [ إسأل ّ

عالمات مجيئه  ،فإن الديان لن يتأخرُ ،
التك ّ
ف عن
السؤال  ،حتى ولو لم تعرف املوعد بدقة  .ولكن
اهرب بسرعة من الذين ي َّدعون أنهم يعرفون هذا
فضل البعض
املوعد بدقة ]  .ومن جهة أخرى قد ي ُ ِّ
من املسيحيني أن يتفادوا احلديث أو اإلهتمام
مبوضوع األزمنة األخيرة بسبب ما يحيطه من
أفكار وآراء مختلفة  ،م َّدعني أن هذا املوضوع أصعب
من أن يفهموه  ،وبالتالى فهو غير نافع خلالصهم .
ولكن شكرا ً هلل أن سبق وأنبأنا عن بعض العالمات
التى تنبه أوالده املتغربني فى العالم ل َيرَوا اهلل فى
كل حني من خالل عمله فى التاريخ اإلنسانى .
فإن اهلل القدوس ي َ ْحكم التاريخ ويضبط أحداثه
تصب فى النهاية خلدمة تدبيره خلالص
ويجعلها ُّ
العالم مهما كانت حرية إرادة اإلنسان أو إنحيازها
لعمل الشيطان  .ولذا جند السيداملسيح يلقى
باللوم على الذين ال يفهمون عالمات األزمنة « يا
مراءون تعرفون أن متيزوا وجه السماء ،وأما عالمات
األزمنة فال تستطيعون « (متى  . )3 :16و املسيح
هنا يشير إلى زمان مجيئه األول ألنه أتبع قوله هذا
بحديثه عن آية يونان النبى فى بطن احلوت والتى
ترمز إلى موت املسيح ودفنه وقيامته بعد ثالثة أيام
وثالثة ليالى  .و بالنسبة لزمان مجيئه الثانى جند
الرب يسوع يسمح ببعض العالمات التى ستحدث
فى األزمنة األخيرة لإلنذار والتبينُّ « هكذا أنتم
أيضا ً متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه َق ُر َب على
األبواب ،احلق أقول لكم ال ميضى هذا اجليل حتى
يكون هذا كله « (متى  .)34 -33 :24ويقول مفسروا
عالمات األزمنة إن «هذا اجليل» هو «كل جيل» .أى
أن هذه العالمات حتدث فى التاريخ من وقت آلخر
ل ُت َّذكرنا أن هذا الصراع بني الضد للمسيح وبني
كنيسة املسيح يقترب إلينا يوما ً فيوما ً « لئال
ت َثقل قلوبكم فى خمار وسكر وهموم احلياة،
فيصادفكم ذلك اليوم بغتة « (لوقا  [ .)34 :21يُتبع]

رقص  ..و رأس
أرادت هيروديا الزواج من هيرودس حاكم الرومان
عارض هذا الزواج النبى يوحنا املعمدان
هيروديا زوجة أخيك ال تصلح للقران
املعمدان يعلن احلق هذا الزواج باطل و حرام
ال يا هيرودس أرفض الغواية لئال تالم
غضبت هيروديا وضمرت الثأر و االنتقام
ابنتها صغيرة و جميلة تهوى الرقص ع األنغام
اقام احلاكم حفل ميالده حضرها القادة و الفرسان
بني الطرب و اخلمر رقصت االبنة على األحلان
طار صوابه قائال لها كل ما تطلبيه اعطيك اياه
حتى الى نصف مملكتى أقسم امام املتكئني معاه
حانت فرصة الثأر ألمها و طلبت رأس املعمدان
طالبت الصبية امللك بالرأس على طبق
ودفع يوحنا الثمن لقوله الصدق و احلق

جورج توفيق
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هنود يتظاهرون لنيل حقهم
يف املوت «جوعا»
تظاهر اآلالف من أتباع الديانة اجلاينية في
العديد من الواليات الهندية ،االثنني ،للمطالبة
بحقهم املشروع ،حسب رأيهم ،في إحدى
ممارسات ديانتهم املتعلقة بالصوم حتى املوت
لتطهير النفس ،وفقا لوسائل إعالم محلية.
وتأتي هذه املظاهرات بعد قرار احملكمة العليا
بوالية راجستان ،أكبر الواليات الهندية ،بشأن
الطقس املسمى «سانثارا» ،الذي اعتبرته
إحدى وسائل االنتحار ،املمنوع وفقا للقانون
الهندي.
وكانت أكبر التظاهرات في عاصمة الوالية،
جايبور ،حيث رفع اآلالف الفتات عليها «االنتحار
جرمية وسانثارا دين» ،وقدرت الشرطة عدد
املشاركني في التظاهرة بني  35إلى  40ألف
متظاهر.
وقال زعيم هذه الديانة ،راجيندرا سنغ ،إن عدد
املشاركني كان أكثر من  100ألف متظاهر،
كما أعلن عن توجيه أوامره ألتباعه بإغالق
املدارس واحملال الواقعة حتت إدارتهم.
كما أكد زعماء هذه الديانة استئناف القرار
أمام احملكمة الهندية العليا ،إذ اعتبروا أنه
يتنافى مع حقوقهم التي يكفلها لهم
الدستور.
وتعود جذور هذه الديانة ذات الطبيعة
الفلسفية ،التي يتبعها أكثر من  4ماليني
شخص ،إلى ما قبل امليالد.

اكتظاظ كبري لالستماع إىل
عظة كارتر
اكتظت كنيسة بوالية جورجيا في الواليات
املتحدة باحلشود ،لرؤية الرئيس األميركي
السابق جيمي كارتر ،الذي اضطر إلعطاء
فصل إضافي عن اإلجنيل ،بعد أعالنه أن مرض
السرطان وصل إلى مخه.
ويدرس كارتر ( 90عاما) -وهو معمداني منذ
الطفولة ويشغل منصب شماس بالكنيسة-
في مدرسة األحد منذ عقود .وقال كارتر لنحو
 300شخص في الكنيسة إن موضوع الدرس
هو احلب.
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هنود يتظاهرون لنيل حقهم يف املوت «جوعا»

تظاهر اآلالف من أتباع الديانة اجلاينية في العديد
من الواليات الهندية ،االثنني ،للمطالبة بحقهم
املشروع ،حسب رأيهم ،في إحدى ممارسات ديانتهم
املتعلقة بالصوم حتى املوت لتطهير النفس ،وفقا
لوسائل إعالم محلية.

وتأتي هذه املظاهرات بعد قرار احملكمة العليا بوالية
راجستان ،أكبر الواليات الهندية ،بشأن الطقس
املسمى «سانثارا» ،الذي اعتبرته إحدى وسائل االنتحار ،املمنوع وفقا للقانون الهندي.
وكانت أكبر التظاهرات في عاصمة الوالية ،جايبور ،حيث رفع اآلالف الفتات عليها «االنتحار جرمية
وسانثارا دين» ،وقدرت الشرطة عدد املشاركني في التظاهرة بني  35إلى  40ألف متظاهر.
وقال زعيم هذه الديانة ،راجيندرا سنغ ،إن عدد املشاركني كان أكثر من  100ألف متظاهر ،كما أعلن عن
توجيه أوامره ألتباعه بإغالق املدارس واحملال الواقعة حتت إدارتهم.
كما أكد زعماء هذه الديانة استئناف القرار أمام احملكمة الهندية العليا ،إذ اعتبروا أنه يتنافى مع
حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور.
وتعود جذور هذه الديانة ذات الطبيعة الفلسفية ،التي يتبعها أكثر من  4ماليني شخص ،إلى ما قبل
امليالد.

 27سبتمرب ..باريس من دون سيارات
قرر مجلس العاصمة الفرنسية باريس ،إخالء
املدينة متاما من أي سيارات يوم  27سبتمبر
املقبل ،وذلك للمرة األولى في تاريخ املدينة.
يأتي القرار متاشيا مع تصريحات عمدة املدينة
آن هيداجلو في مارس املاضي عندما قالت
«سيتم تغيير باريس بشكل كامل ليوم واحد
ملنح كل من سكانها والسائحني الفرصة
لالستمتاع مبعالم املدينة بدون ضوضاء أو
تلوث».
ومبوجب مبادرة «يوم دون سيارة» فسيتم إخالء جميع الوجهات السياحية الشهيرة والشوارع
الرئيسية من العربات املزودة مبحركات ،مع السماح باستثناءات بسيطة مثل سيارات
اإلسعاف ،لتتاح الفرصة أمام املشاة وراكبي الدراجات لالستمتاع باملدينة.
وتأتي هذه املبادرة ضمن حملة أكبر للعاصمة باريس ضد التلوث ،حيث ستستضيف بني
 16و 22سبتمبر األسبوع األوروبي للحركة والتنقل ،كما تستضيف مؤمتر األمم املتحدة حول
املناخ في أواخر نوفمبر املقبل.

صورة وتعليق

وطلب موقع الكنيسة على اإلنترنت من
الناس اجمليء قبل الساعة التاسعة صباحا ،وأن
يحضروا جلسة إرشادية قبل بدء الدرس في
الساعة العاشرة.
وحتدث كارتر -الذي بدا هادئا مبتسما -عن
سعيه حلل الصراعات ،مبا في ذلك اتفاقية
كامب ديفيد للسالم ،والتفاوض مع كوريا
الشمالية بشأن برنامجها النووي .وقال إن
الوساطة قد تساعد في حل أي صراع سواء
كان بني بلدين أو شخصني.
وبدأ كارتر العالج اإلشعاعي ،اخلميس ،بعد
أسبوع من إعالنه أنه خضع جلراحة إلزالة ورم
من كبده.
وشغل كارتر منصب الرئاسة من عام 1977
وحتى عام  ،1981وأصبح نشطا في مجال
القضايا اإلنسانية ومراقبة االنتخابات ،بعد
أن غادر منصبه في البيت األبيض .وفاز بجائزة
نوبل للسالم في .2002

ليتنا نعود أطفاالً  ،ال خناف الغياب ونظن أن من مات سافر ...

منوعات نيـــوز

جون ستيوارت ينتقل حللبة
املصارعة
أجاب املذيع واملمثل الكوميدي األميركي جون
ستيوارت أخيرا عن السؤال الذي شغل جمهوره
طويال ،وهو ما الذي سيفعله بعد توقفه
عن تقدمي برنامجه الساخر «ذا دايلي شو».
وجاءت إجابة ستيوارت حني قام بتقدمي
منافسات حدث «سمر سالم» للمصارعة ،وهو
أحد فعاليات احتاد املصارعة احلرة العاملي أو
«دابليو دابليو إيه».
وأعرب ستيوارت عن سعادته بتقدمي هذا احلدث
في مدينته ومسقط رأسه مدينة نيويورك
األميركية.
وكانت املفاجأة الثانية للجمهور هو ظهور
ستيوارت كشخصية شريرة حيث ساعد
املصارع سيثر ولينز على نيل الفوز على
منافسه املصارع ذو الشعبية الواسعة جون
سينا.
يذكر أن ستيوارت عكف على مدار  16عاما
على تقدمي برنامج «ذا دايلي شو» على قناة
كوميدي سنترال ،والذي يتناول بشكل ساخر
األحداث السياسية في الواليات املتحدة.

املرور يهدر  42ساعة سنويا من
حياة األمريكيني
ذكر تقرير أن سكان املدن في الواليات املتحدة
يهدرون نحو  42ساعة سنويا عالقني في
التكدس املروري.
وأضاف تقرير معهد النقل في تكساس إن
االختناق املروري على الطرق السريعة في
الواليات املتحدة يكلف  160مليار دوالر سنويا.
وأوضح املعهد أن سائقي السيارات قضوا 16
ساعة في املتوسط سنويا في االزدحام املروري
عام  ،1982وأن العدد ارتفع إلى  38ساعة في
.2010
ومن بني املدن األميركية التي تعاني التكدس
املروري لوس أجنلوس وسان فرانسيسكو
ونيويورك وسان هوزيه.

سوداني حياكم بتهمة من القرن
 19يف بريطانيا
فع مهاجر سوداني عبر القنال من فرنسا
إلى بريطانيا سيرا على األقدام مسافة 50
كيلومترا بينما كانت القطارات متر بجواره
وألقي القبض عليه عند وصوله إلى اخملرج
البريطاني ببراءته من التهمة املوجهة إليه
واملستندة إلى قانون من القرن التاسع عشر.
وكان عبد الرحمن هارون ( 40عاما) تصدر
عناوين الصحف العاملية بعد أن سلطت
قصته الضوء على محنة آالف املهاجرين الذين
يخيمون في أوضاع مزرية قرب اجلزء الفرنسي
من النفق في كاليه في إطار سعيهم إليجاد
طريقة سرية للوصول إلى بريطانيا.
وهارون هو أول مهاجر يقطع الرحلة سيرا
على األقدام إلى الطرف اآلخر في فولكستون
بإجنلترا ولكنه اآلن يواجه محاكمته بتهمة
«إعاقة محرك أو عربة تستخدم خط السكك
احلديدية» استنادا لقانون يرجع إلى عام .1861
ووفقا لوكالة «رويترز» ،مثل هارون أمام محكمة
كانتربري كراون في كنت جنوب شرقي لندن
عبردائرة تلفزيونية مغلقة من سجن إمللي
وقال للمحكمة إنه يدفع ببراءته من التهمة
املوجهة إليه.
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Youth ask ....... And
Bishop Youssef answers
What is the difference between the
terms ‘disciple’ and
‘apostle’? Who is entitled to the first and
who to the second?
All those who followed
our Lord, adhered to His
teachings and transmitted them to others
are called disciples “And when it was day, He
called His disciples to Himself; and from them
He chose twelve whom He also named apostles” (Luke 6:13). The Lord chose twelve of
those and called them apostles. An apostle literally means one who is sent forth. All apostles
are disciples, but not all disciples are apostles.
The seventy also would be called apostles for
they were sent by the Lord Himself. St. Mark
was one of the seventy therefore he is called
apostle. As for St. Paul, the Holy Bible tells us
that he was chosen and was sent by the Lord
Himself (Acts 9:15).
We know that St. Mary died and her spirit
went to Paradise. After that the Lord Jesus
Christ came and took her body. Where is her
body now? Did her spirit return back to her
body so the body can be alive?
History records that when St. Mary was sixty
years old, and on the twentieth of Tobi, she was
gathered with the Disciples and the Virgins of
the Mount of Olives and the Lord Jesus Christ
appeared to them and greeted them. The Lord
Jesus Christ told them that he would return back
the next day and receive His mother’s soul. On
the 21st of Tobi, the Lord returned in the chariot
of the Cherubim, accompanied with thousands
of angels and David the singer. Those assembled wept along with St. Mary, but the Lord
consoled and blessed them. St. Mary turned to
the east and prayed.Then lay down, still facing
eastward. The virgins sat by her and the Lord
Jesus Christ sat by her. David the Singer rejoiced and said, “Right dear in the sight of the
Lord is the death of His saints.” At the ninth hour
the Lord received her soul and they were fastened thereto. He bade the Apostles to take up
the body and carry her to a new tomb in the field
of Jehoshaphat.
Regarding her assumption, it is said, “...It was
impossible that the vessel which had received
God, the temple of the Only Begotten Son,
should be left on earth....”
The Lord did not permit that the body in which
He Himself had dwelt and from which He had
formed His own Humanity become prey to corruption and dissolution.
St. Mary as a human being did die in the body;
but her body was taken to Heaven.
At the dawn on the 16th of Mesra there was
great thundering and a choir of angels were
heard. The Lord Jesus came on the Cherubim.
He asked the body to accompany Him and took
her in the chariot. We believe that her body is in
Paradise now. But her spirit has not returned to
her body yet. This will happen in the Last Day
when all the dead will be raised.
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sexually immoral people.
Yet I certainly did not mean
with the sexually immoral
people of this world, or with
the covetous, or extortioners,
or idolaters, since then you
would need to go out of the
world. But now I have written
to you not to keep company
with anyone named a brother, who is sexually immoral,
or covetous, or an idolater,
or a reviler, or a drunkard, or
an extortioner—not even to
eat with such a person. For
what have I to do with judging
those also who are outside?
Do you not judge those who
are inside? But those who
are outside God judges.” (1
Corinthians 5:9-12)
Did you see that double standard? If you didn’t, go back
and read it again. And again.
It’s right there in plain language. You don’t need a Bible commentary to figure this
one out. It says very plainly
that we are to hold those who
are outside the church to one
standard, and those who are
inside the church to a completely different one.
That’s a double standard isn’t
it?

The double standard is there
but it isn’t what you’d expect.
The term ‘double standard’
simply means having different standards for different
groups of people. And by the

carrying member of the Church
and you believe in Jesus and
you want to be one of His followers, then we need to hold
you to a higher standard. Following Jesus – like everything
else that is rewarding in life –
won’t be easy. You are going
to have to make some sacrifices and some tough decisions.
And because we love you, we
are going to hold you accountable to those tough decisions.
We will hold you to a higher
standard.”

Double standard.
We all
have it and so does God. It’s
a double standard born out
of love though. It’s a double
standard which desires all to
first know the Truth of God’s
love and His acceptance, and
then second to know the Truth
of God’s law and His standard
for our lives.

A lot of people out there –
both inside and outside the
Church – are confused about
the double standard of Christianity. Hopefully this makes
But to the non-believers or it clear.
those outside the Church, the If you’re on the inside:
Bible says “We don’t judge
STOP judging people on the
you. We love you and accept
outside and START judging
you as you are – no matter
yourself.
where you’ve been or what
you’ve done. We want you to STOP holding non-believers
know the love of God which to the higher standard and
surpasses all understanding START holding yourself to
and we know that once you that standard.
taste that love, you too will be STOP yelling about the sins of
compelled to a higher standard the world and START speakof living. We don’t judge you; ing to the sinners who are in
we love you.”
the world.
THAT’S A DOUBLE STAN- That is what Jesus did. And
DARD!
if we are His followers, that is
If you have kids, you have a what we should do too.
double standard as well. I cer- For discussion: what implicatainly do. If I’m outside mow- tions does God’s double staning the lawn and I notice my dard have in your life?
neighbor’s kid picking his nose,
I probably wouldn’t say anything. But if it’s my kid picking
his nose, I am going to shout
out “GET YOUR FINGER OUT
OF YOUR NOSE SON.”
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Cardboard Jesus (1)
THEODORA GIRGIS
the sight in. Jerry sees his reaction and
grins even wider, lifting a hand in a short
“wiping-a-window” wave.
(Alan, newpaper folded under his arm,
strolls casually onstage, hands in pockets, looking around and enjoying the
day. When he comes to the bench he
brushes it off with the end of the folded
newspaper, the sits down in the middle
of the bench with a contented smile.)
Alan: Ah, what a lovely spring afternoon.
This is my favorite view of the duckpond.
(He observes the scene for a few moments, still smiling contentedly, then
opens the newspaper.)
Alan: Finally, some peace and quiet.
Maybe now I can catch up on the local
news. (He begins to read.)
(After a few moments, Jerry walks onto
the stage carrying the cardboard cutout
under his arm, folded in the middle for
easier handling. He has a teeth-showing
smile pasted on his face constantly.
Spying Alan on the bench, he looks
around to make sure there is no-one
else coming to sit down there, then
walks over to it.)
Jerry: Mind if I sit down?
Alan: (Looking over the paper for a moment.) Not at all, go ahead! (He scoots
over to the far side of the bench.)
(Jerry sits down, placing the cutout beside the bench, standing it on the folded
edge. He waits a moment, still making
sure the coast is clear. Then he brings up
the cutout, opens it up and sets it down
on the bench between them, revealing
it to the audience for the first time. He
nonchalantly puts his arm around the
Jesus cutout to hold it in place, facing
front but sliding his eyes sideways to
see if the other fellow notices. He is still
wearing the toothy grin.
Alan lowers his paper slightly and
glances next to him, then raises the
paper again. A few seconds later the
paper slowly goes down again as it
registers on him what he has seen!
His eyes widen in surprise as he takes

Canada’s Conservative Government
Acting to Protect Religious Minorities
By Costas Menegakis, MP

Alan is unsure how to react. He keeps the
paper up halfway as if reading it, but he
casts sidelong glances at the cutout and
it’s owner, who is still grinning and looking
directly at him. Finally he decides to break
the awkward silence, as his curiosity is
getting the best of him.)
Alan: (Guardedly.) I hope you don’t mind
my asking, but what is that?
Jerry: (Brightly.) This is my personal Jesus. (He pats the cutout on it’s shoulder.)
Isn’t he wonderful?
Alan: (After a pause.) Uh, yeah, great. But
what’s he for?
Jerry: He’s my personal Savior. I love
him!
Alan: (Uncomfortably.) Riiight. But I mean
the cardboard cutout of him. Why are you
carrying it around?
Jerry: I never go anywhere without him.
“Lo, I am with you always,” he said.
(By now Alan is getting the picture that
this person is weird.)
Alan: (Raises his chin in a slow, understanding nod.) I... see. (He turns his head
away from Jerry and rolls his eyeballs
slightly at the nuttiness of the situation.)
Jerry: Hi. My name is Jerry. (Stretches out
a hand across the cutout to Alan.) What’s
yours?
Alan: (Reluctantly taking the hand to
shake it across the cutout’s chest.) Uh, it’s
Alan.
Jerry: Alan! Great name, great name.
Nice to meet you, Alan! (He leans back
and crosses his legs, with his arm around
the cutout.)
(Alan begins to raise the paper again to
read, but stops and lowers it with slight irritation as Jerry speaks again.)
Jerry: So, Alan, what brings you here to
the park on this beautiful afternoon?
To be continued...

As a Conservative Member of Parliament,
I am particularly proud of our Government’s record when it comes to protecting
the rights of religious minorities around
the world.
People of faith must be able to practice
and worship in peace and security. When
Coptic Christians were brutally murdered
in Egypt for no other reason than their
beliefs, our Government immediately condemned the violence and demanded a
full and transparent investigation. These
acts of terror cannot be allowed to stand
and only stood in the way of the people
of Egypt being able to live in peace and
prosperity.
Freedom of religion is a fundamental human right and a vital building block for
healthy democracies. In countries where
the right to religious freedom is protected
and religious minorities respected, society itself is more pluralistic, peaceful, and
prosperous. These are messages our
Government sent to Egypt’s Foreign Minister immediately after Coptic Christians
came under threat in his country.
It is also why our Government delivered
on our pledge to create the Office of Religious Freedom. This office is an important vehicle through which Canada has
advanced the fundamental Canadian values of freedom, democracy, human rights,
and the rule of law around the world. We
continue to stand with the Egyptian people
as they work to build a stable, inclusive,
prosperous, and democratic Egypt.
Our Office of Religious Freedom is also

supporting interfaith projects in an area
of the world where they are needed
most – Iraq.
Last year the world watched in horror
as vulnerable religious minorities, particularly Yazidi Christians, were brutally
murdered, raped, sold into sexual slavery, and tortured by the terrorist group
ISIS. The international community, led
by President Barack Obama, formed a
coalition of some 60 countries to confront these barbaric terrorists head on.
I was proud to support Prime Minister
Stephen Harper’s decision to commit
the Canadian Armed Forces to the international effort to degrade and ultimately
destroy ISIS.
While religious minorities are brutally
slaughtered, some would have Canada
sit on the sidelines. To me, this is unacceptable, and a betrayal of our nation’s
proud history of standing up to tyranny
and protecting the innocent.
Some also suggest Canada’s role should
be to only provide humanitarian assistance – this is a false choice. Canada
is already one of the leading donors of
humanitarian aid to the region, and will
remain so going forward. But you cannot
provide aid without also providing security. That is why Canada is fully engaged
in this fight.
ISIS is a threat not only to the Middle
East, but to Canada and Canadians.
When religious minorities are threatened by tyranny and violence, when
women and girls are violated in the most
brutal ways imaginable, doing nothing is
not an option.
Prime Minister Stephen Harper has
shown he has what it takes to lead Canada in this time of global instability. It is
one of many reasons why I am proud to
be the Conservative Party’s candidate
for Richmond Hill-Aurora.
Costas Menegakis
Member of Parliament
Conservative Candidate for Richmond
Hill-Aurora

