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السياسة بني النجاح واإلحباط

ابرام مقار

عاد «جاسنت ترودو» إلي املنزل الذي ولد و تربي فيه في  ٢٤شارع بفارق أكثر من  20الف صوت،
«ساسكس» بأوتاوا ،حيث منزل رؤساء وزراء كندا ،ذلك املنزل الذي ولكنهم خسروا هذه اإلنتخابات
عاش فيه الثالثة عشر عاما ً األولي من حياته وحتي عام  1984مع أمام نفس الغرمي ،احملافظني عادوا
أبيه« ،بيير ترودو» ،رئيس الوزراء األسبق .عاد رئيس الوزراء الشاب ملقعد احلكم عام  ، 2006بعد 13
وهو يحكم بأغلبية برملانية بعد حملة إنتخابية طويلة جداً .إجناز عاما ً من الغياب ،والليبرال عادوا
كبير للحزب الليبرالي  ،وإجناز أكبر تاريخي لألم «مارجريت ترودو» ،للحكم هذه املرة بعد غياب تسع
والتي حظيت بزوج وأبن ،وكالهما شغل منصب رئيس وزراء كندا أعوام ،تلك هي السياسة في هذه
الـ  15و الـ  23في تاريخ املنصب .ليلة مثيرة قضاها الكنديني البلدان ،كل شئ يخضع للتغيير ،وفائز اليوم هو خاسر الغد
والعكس .من حق اخلاسر أن
بعد نتائج غير متوقعة ،فبني
حينما يقول رئيس احلكومة اخلاسر «أن
يحزن لكن دون أحباط ،من حقك
إستطالعات للرأي تأرجحت بني
الشعب ال يُخطئ أبداً»  ..وحينما يذهب رئيس
أن حتمل «مخاوف» لكن دون أن
حظوظ متساوية تقريبا ً للثالث أحزاب
لتشكيل احلكومة ،وعلي إقتراب نسب الوزراء الفائز ملصافحة الناس وشكرهم  ،،إذن يتملكك «اخلوف» .فاإلنتخابات
الفوز باملقاعد ،مبا يؤكد علي أنها نشعر بالفخر بهذه البلد  ،فقبل املنافسة
أمور إيجابية
األخيرة شهدت
ستكون حكومة أقلية ال محالة ،لتأتي واخلطط واحلكم هناك األهم وهو « ..األخالق» عديدة سواء من حيث عدد املصوتني
والسيما من املشاركني للمرة األولي،
املفاجئة بحكومة أغلبية لليبرال ،ورمبا
هذا يرجع إلي إنهيار شعبية «احلزب الدميقراطي اجلديد» في املشاركة بالتصويت والذي نأمل أن يكتمل باملشاركة احلزبية
األسابيع األخيرة ،لتصب في صالح الليبرال ،إلقتراب السياسات والعمل التطوعي والدعم املادي ،فاحلزب الذي ميلك العدد األكبر
والتوجهات بني احلزبني .وبالتأكيد هناك مبررات كثيرة لفرحة من املتطوعني هو من يفز في النهاية ،فال جناح علي سبيل
مؤيدوا الليبرال و «جاسنت» ،ولكن ليس هناك أي مبرر حلالة اخلوف الصدفة هنا ،فال داعي ألية إحباطات أو مخاوف،فان أردت التغيير
واألحباط التي أصابت البعض من مؤيدوا حزب احملافظني اخلاسر ،واإلصالح فليس امامك إال املشاركة والعمل من األن  -وليس
فتلك هي السياسة في الدول الدميقراطية ،فمنذ أربع وقت اإلنتخابات فقط  -لصالح احلزب الذي تدعمه وتؤمن مببادئه،
سنوات قضي احملافظني ومؤيديهم أروع الليالي ،حينما حينما يقول رئيس احلكومة اخلاسر أنه حتي وإن كانت النتيجة
فاز احلزب بأغلبية ساحقة بعدد  166مقعد  ،بينما حصل ليست في صاحله ،فأن الشعب ال يُخطئ أبدا ً  ..بينما يذهب
الليبرال علي فقط  34مقعد في ذلك الوقت ،ليقفز الليبرال رئيس احلكومة الفائز  -وبعد فوزه  -إلي محطة مترو ملصافحة
بعد أربع سنوات ويحصل علي  184مقعدا ً في اإلنتخابات الناس وشكرهم  ،،إذن نشعر بالفخر بهذه البلد  ،فقبل املنافسة
األخيرة ،منذ أربع سنوات هناك مرشحني فازوا مبقعد بالبرملان السياسية واخلطط واحلكم هناك األهم وهو « ..األخالق»

األعالم احلمراء ترفرف يف مساء كندا بعد فوز الليرباليني باألغلبية املرحية

الناخبون بني السعادة واإلحباط  ..واختالف حول قضايا املارجيوانا والنقاب واحلرب على داعش
الكنديون يتفقون على احرتام هاربر ولكنهم رغبوا يف تغيريه  ..وجاستان لن يكون أحسن حاالً من أبيه!
من مونتريال – عبد املسيح يوسف
ماليني الناخبني الكنديني في امليادين العامة في املدن الكبرى أمضوا
مساء ليلة  19أكتوبر اجلاري ،ما بني السعادة بسبب فوز الليبراليني
في اإلنتخابات الفيدرالية وألوان أعالمهم ذات اللون األحمر ،حيث
حصلوا على  184مقعدا ،أو االحباط بسبب خسارة حزب احملافظني
ولونه «األزرق» الشهير وحصوله على  102مقعدا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه اليساريون املنتمني للحزب
الدميقراطي اجلديد ،ذو اللون البرتقالي ،وحصولهم علي  41مقعدا.
أما الكتلة الكيبيكية ،صاحبة اللون األزرق السماوي ،فعلي الرغم
من فشل زعيمها في االنتخابات جيل ديسيب ،إال أن الكتلة حققت
مقاعد أفضل من املاضي ،وصل عددها إلى  10مقاعد .في حني
حصل اخلضر ،ذووي اللون األخصر ،على مقعد واحد على املستوى
الفيدرالي.
«الشعب ال يخطأ أبدا»
من النتائج املعلنة ،سيشكل الليبراليون حكومة أغلبية مريحة في
البرملان ،بعد  3دورات من احلكم لرئيس وزراء كندا –احملترم -احملافظ
ستيفان هاربر ،الذي في خطاب يُدرس في أكادمييات الدراسات
السياسية ،وهو يعلن اعترافه بفوز الليبراليني وتهنئتهم بالفوز
بقوله« ،الشعب ال يخطأ أبدا» ،في إشارة صريحة وواضحة منه إلى
احترامه باختيار الناخب الكندي ،لتغيير دفة احلكومة من احملافظني
لليبراليني.
املاليني ،التي احتفلت بفوز الليبراليني ،وعبرت عن سعادتها بالتغيير

في كندا ،بعد حكم احملافظني لكندا على مدار  12عاما .ويبدو أن هناك
قوى عديدة اجتمعت أهدافها في إحداث التغيير ،وحتويل دفة احلكم
من احملافظيني لليبراليني أو حتى الدميقراطيني اجلدد.
وال يختلف إثنان في كندا ،على أن رئيس الوزراء املنتهية فترة نيابته
ورئاسته للحكومة ستيفان هاربر ،يتمتع بدرجة عالية من االحترام
والتقدير ،ولكن فئات عديدة داخل اجملتمع الكندي سعت إلحداث
التغيير ،والتحويل من دفة احملافظني ملزيد من الليبرالية واالنفتاح.
 10أمور يختلف حولها الكنديون
ومن األمور التي ميكن أن تتغير وحتدث حتوال مهما في اجملتمع الكندي
بني الناخبني الكنديني :منح تدخني املاريجوانا الوضع القانوني،
السماح بارتداء النقاب في كندا بصورة رسمية ،إلغاء املرور على جسر
شامبلني ،توصيل البريد إلى املنازل وليس إلى صناديق في ميادين عامة،
التحقيق حول اختفاء العديد من نساء األوتوكتون «السكان األصليني»،
استفادة الكنديني من الرعاية االجتماعية «الدعم املالي لألطفال» دون
أن يخضع للضرائب ،عمل احلكومة اجلديدة وفق خطة على مدى 3
سنوات لتحقيق توازن امليزانية بحلول عام  ،2019احتمال إلغاء شراء
صفقة طائرات إف  ،15احتمال أن توقف كندا ضرباتها املشاركة ضد
الدول اإلسالمية «داعش» في العراق وسوريا ،رمبا يستفيد الطلبة من
دعم مالي حتت مظلة القروض واملنح في حدود  900مليون دوالر سنويا.
الكيبيك ليست سعيدة
على الرغم من التصويت الكبير لليبراليني في الكيبيك ،إال أن هناك
حالة من اإلحباط وسط الناخب الكيبيكي ،ذوي األصول الكيبيكية،

الذي يري أن خبرات جوستان ال تؤهله إلدارة كندا من ناحية ،أو متثيل
الكيبيك من ناحية ثانية ،ورغبتهم في تغيير احلكومة احملافظة من
جهة ثالثة .وبعض الناخبني الكيبيكيني يرون أن موجات الهجرة
الكثيرة من الدول اإلسالمية والعربية وأميركا الالتينية ذات
التوجهات اليسارية ،هي التي ساعدت على فوز الليبراليني هذه
املرة في اإلنتخابات ،رغبة في تغيير حكم احملافظني بعد  12عاما في
السلطة ،وأن فترة حكم اإلبن جوستان لن تكون أسعد حاال من أبيه
بيير إليوت ترودو ،الذي يوجهون له هو اآلخر العديد من اإلنتقادات.
ويذكر أنه في الكيبيك حصل الليبراليون علي  45مقعدا ،واحملافظون
حصلوا علي  11مقعدا ،واحلزب الدميقراطي اجلديد  12مقعدا .في
حني حصلت الكتلة الكيبيكية ذات النزعة االستقاللية علي 10
مقاعد ،في نتيجة أفضل من انتخابات عام  ،2011على الرغم من
عدم توفيق رئيس الكتلة ديسيب للفوز مبقعد في هذه االنتخابات.
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التكن جمرد ورقة !...

ماجى ماجد الراهب

روسيا تكشف أمريكا وعمالء السعودية
وقطر يف املنطقة

عبد املسيح يوسف  -مونرتيال

كل يوم تفوت أيام ..وجترى أوام ومش
الحقني
تايهني فى دنيا تالهى ..محدش فيها
باقى داميًا عاوزين
دوام احلال من احملال ..بس إنسان يعنى أحبارها أهم منا بكثير ..
النسيان
التاريخ نحن من نسجلة وليس هو من
جينا الدنيا فى لفة ..وماشني منها فى يُسجل من تلقاء ذاته  ..الوجود نحن من
لفة ..بني اللفتني بناخد لفة !...
نعيشة وال يُعاش دوننا  ..اإلنسان ليس
كنت استمع ألغنية (جينا الدنيا في مجرد بيانات بحروف وارقام ..
لفه ) لفريق «كاريوكي» األكثر من رائع
ولفت انتباهي هذا املقطع وقد اعدته
عدة مرات واألسئلة تزاحمت برأسي
فعال احنا جايني نعمل ايه في الدنيا
؟ وهل في كل لفه بنقابل نفسنا وال
تايهني مننا ؟ و هو احنا ورق شهادة ميالد
وبطاقة وثانوية وكلية وشوية كورسات
وشهادة وفاه ؟  ...شوية ورق يتكتل
ويتراكم حتي نصبح مجرد ملف يذهب
ويعود حتي يشطب األسم من سجالت
الوجود .
أنا لست اوراقا ً أو حساب تراكمات
ان الطاقة السلبية تبنع من الداخل أو طواعية فى يد من اليفهمنى
 ..من األيحاء من ان القيمة للوجود إال
وليس مطلوبا ً منى أن استحسن كل
بالورقة ومن ثم تنتشر كالعدوي بني
األشياء
البشر وتصبح العدوي معتقد يتم
التعامل به علي هذا األساس وهلم جر ما ينفعنى وما الينفعنى ولكننى
 ..حتي تصبح ورقة اإلنسان اهم من ببساطة
اإلنسان ذاته وتقاس كل األشياء علي إنسان..إنسان..إنسان !
هذا النحو فكيف ميكن ان نري انفسنا
وملن اليعرف من هو اإلنسان:
وسط هذا الزحام ؟
فأنا :كيان  ،وجود  ،كون
من هنا تبدأ الصحوة  ..من يشكل
اآلخر؟ نحن من نشكل الورقة أم هي مشاعر وافكار وقدرة على األختيار
التي تشكلنا وجتعلنا موجودين واحياء وإنطالق غير مشروط
او متقدمني خطوات واسعه وتصبح فلستضئيال ًأبدا ًكماتظنونياسادةاحملدود!
اإلنسان روح تتمدد داخل دائرة الكون
متتليء بالصخب واحلركة واإلبداع والنشوى
واملشاعر والطاقة قوة تولد كل جزء من
الثانية تبحث عن نقطة األنطالق كي حتيا
الميكن ان يكون كل هذا مجرد ورقة او رقم
في سجالت متخمة مباليني من االسماء
والعناوين اخملتلفة .ان كان الواقع واجملتمع
من طابعة التهميش فال تكن انت كذلك
مع نفسك ومع من حولك ألنك حتمل
وجود له آفاق :

نشرت مؤخرا وزارة الدفاع العراقية بيانات تعلن فيه
استهداف موكب اخلليفة أبوبكر البغدادي خليفة
املسلمني للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
«داعش» .وأكدت وزارة الدفاع العراقية مقتل البغدادي.
ويأتي هذا في وقت جنحت في روسيا االحتادية أن
تكشف كذب اإلدارة األميركية للدميقراطيني برئاسة
باراك أوباما وعمالئه في املنطقة وحتديدا السعودية
وقطر وتركيا بشأن موقفهم املشني من داعش.
كان القرار الروسي ،للرئيس بوتني بالتدخل الصريح
واملباشر في احلرب ضد اإلرهاب ،بعد تأكده أن أميركا
توظف قوى إرهابية دينية ،ممثلة في داعش وجبهة
النصرة ،لتحقيق أهداف استيراتيجية وسياسية،
ستضر بالعديد من دول املنطقة مباشرة ،كما أنها
ستلحق أضرارا عميقة جيواستيراتيجية وسياسية
واقتصادية بالعمالق الروسي.
إن التالعب اإلميركي مبصير شعوب منطقة الشرق
األوسط ،عن طريق التمويه والتحايل علي العالم،
بتمويل ودعم قوى إرهابية ،لتحقيق مصالح غربية
وأوروبية يكشف مدى «الغشم السياسي» لنظم
احلكم في السعودية وقطر ،مقارنة بتركيا ،التي على
استعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل االنضمام
ملنظومة االحتاد األوروبي.
قد تكون دوافع روسيا للتدخل الفعلي ،حماية
مصاحلها ،املمثلة في دعم األسد وإيران من ناحية،
ومن ناحية أخرى إفشال أى خطط أميركية وسعودية
وقطرية بشأن تأسيس دولة سنية تصدر الغاز
الطبيعي إلى أوروبا التابعة لواشنطن ،بدال من
استمرارها حتت رحمة الغاز الروسي.
يبدو أن الفشل األميركي املتواصل على مستوى
السياسة اخلارجية ،أمام جرأة الرئيس بوتني ،وإعادة
احياء حتالفه مع القاهرة ،وهو ما يفسح اجملال أمام
نطاق حيوي جديد للدب الروسي في منطقة الشرق
األوسط ،خاصة بعد أن تكشفت مؤامرة أميركا
لدعم القوى الراديكالية اإلرهابية ،ذات التوجهات
الدينية املتشددة في املنطقة العربية ،وهو ما يتالقي
مع األطماع القطرية ،الباحثة عن أى دور للوكالة
في املنطقة ،والتوجهات السعودية الشريرة اخلاصة
بفرض أمناط وسلوكيات حياتية وهابية ومتخلفة ،تعود
باجملتمعات املدنية إلى عصور اجلاهلية والتخلف.
رمبا السعودية مصدومة من التقارب املصري الروسي،
والتقارب املصري السوري .هذه الصدمة منطقية ،ألن
السعوديني ،ومبنطق املعايرة والتعالي الذي يتعاملون
به ليس مع املصريني فقط ،ولكن حتى مع بقية
«اخلاليجة» ،إذ يرى السعودية أن «على رأسه ريشة»
مقارنة بكل مواطني الدول العربية األخرى .وهذه
نظرة عنصرية ،يغذيها تدفقات مالية ،وهيمنة
إعالمية علي املنطقة العربية .الصدمة السعودية
من تصورها أن كل حلفاءها يجب أن يدوروا في فلكها،
مبا فيهم مصر ،القوة اإلقليمية الكبيرة.
متى يدرك السعوديون أن هناك شرور تعاني منها
اجملتمعات العربية ،بسبب نشر سلوكيات الوهابية،
فضال عن السياسات املترهلة مللك عاجز ذهنيا ،فكلما
كبر اإلنسان في العمر ،كلما تأكلت خاليا مخه ،وفقد
القدرة علي التفكير والقرار الطبيعي ،ولن نقول فقط
السليم.
وهنا ينتظر أن يلعب اإلعالم الرافض لشرور الوهابية
ووكالة السعودية وقطر وتركيا املمولة لقوى اإلرهاب
باملنطقة ،دورا لتخليص األماكن املقدسة املسلمة من
اختطاف عائلة آل سعود لها ،عن طريق التأكيد علي
جعل األماكن املقدسة في احلجاز تخضع لسلطة
روحية لها مكانتها الروحية ،واالعتداد

السياسي بها دوليا ،مثلما هو احلال في الفاتيكان،
فهو ملك جميع املسيحيني في العالم ،وليس ملكا
خاصا لعائلة حاكمة حديثة العهد ،اقتنصت احلكم
عن طريق السيف في الثالثينيات من القرن العشرين،
وتعاني من الترهل وفساد السلوكيات.
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد ،فصراع نهاية
احلضارات واألديان لفرانسيس فوكاياها ،يتجسد في
أبهي صوره في منطقة الشرق األوسط العربية.
ولألسف القوى واجلماعات اإلرهابية الراديكالية
تساعد اإلدارة األميركية احلالية الداعمة لهم ،في
حتقيق أهدافها لتدمير املنطقة ،وتفتيت دولها،
موظفة هذه اجلماعات الدموية ،لتنفيذ أغراضها في
منطقة لم تعرف يوما معني االستقرار.
القوى الفاعلة الساعية للتخلص من الوهابية
الشريرة للمملكة السعودية املترهلة ،وقطر
العميلة لقوى الشر ،عليها أن تلعب على التأثير في
املواطن العادي في هذه الدول ،خاصة وأن غالبية دول
اخلليج –باستثناء اإلمارات ،التي تعد أكثر دول اخلليج
تقدما ومدنية -تعتمد علي معادلة مغرضة مفاده
أن تقدمي كل اخلدمات والدعم املالي للمواطن فيها
مقابل عدم اخلوض بتاتا في قضايا السياسة ،وهو ما
يجعله مواطن دون روح وحياة ،فهو مواطن مسير من
قبل العائالت احلاكمة وليس مخير.
وفي التوقيت الذي يبدأ فيه املواطن في هذه الدول
االهتمام مبستقبل مجتمعه ،ستهتز هذه العائالت
اهتزازات قوية ،قد تؤدي إلى التغيير الراديكالي فيها،
ولهذا فإن تويتات ناشطني في السعودية أو قطر
ميكن أن تهز العائالت املالكة لتحكم عليهم باإلعدام
أو اجللد أو السجن مدى احلياة ،ألنها عائالت سلطوية
ديكتاتورية ،تغمض إدارة أوباما املتحالفة مع اإلرهاب
عيونها عن ممارساتها الديكتاتورية.
إن الضربات احلقيقية للطيران اجلوي الروسي ،مدعوم
بهجوم بري للجيش العربي السوري ،على معاقل
جماعات الشر لداعش في املدن السورية جعلهم
يفرون إلى تركيا ،املمر اآلمن ملد داعش بالعناصر
اإلرهابية ،مبباركة أميركا ومتويل قطر والسعودية
ودول خليجية أخرى .وأثبتت لوسائل اإلعالم العاملي
واإلنسانية ،أن الضربات اجلوية األميركية والبريطانية
والفرنسية على داعش كان ليس لقتل اإلرهابيني،
ولكن ملدهم باألسلحة ،مثلما كان يفعل الطيران
القطري مع قوى اإلرهاب في ليبيا ،حيث يسقط
عليها صناديق األسلحة والذخيرة لتستخدمها
ضد مصر ،وهو ما يفسر التذمر القطري في اجلامعة
العربية من ضرب الطيران املصري لقوى اإلرهاب في
ليبيا ،بعد قتلها  22بطال مصريا.
أميركا أصبحت في موقف ال حتسد عليه ،في ظل
إدارة أوباما املترددة في اجملال الدولي أمام الدب الروسي،
اجلرئ واملبادر في اتخاذ قرارات ،أحرجت الدميقراطيني،
ودعمت من فرص اجلمهوريني في االنتخابات الرئاسية
األميركية القادمة ،للتخلص من هذه اإلدارة املتحالفة
مع اإلرهاب ،خاصة وأن كل املرشحني عن احلزب
اجلمهوري ،يرون في سياسات أوباما سببا رئيسيا
في تفشي اإلرهاب في املنطقة ،أهمية دعم الرئيس
املصري السيسي ،وعدم تغيير نظام األسد كنظام
حكم وإمنا كسياسات ،حتى ال تسقط املنطقة في
يد قوى اإلرهاب ،التي سيأتي اليوم وتصل إلى عواصم
هذه الدول الغربية ،مبا فيها واشنطن ،مبا يؤدي لتكرار
أحداث  11سبتمبر ،بصورة أو أخرى.
amfelly@yahoo.fr
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التوك توك حيكم..
سيادة الرئيس
فاطمة
خري
بعد مشوار طويل بدأ من مدينة  6أكتوبر ،لم
أكن ألصدق نفسي حني وصلت إلى أول الطريق
الذي يعني أنني سأجته إلى منطقة املعادي ،وألن
هناك مفتر ًقا للطرق يؤدي من ميينه إلى املعادي
مرورًا باملنيب وغيرها ،ومن يساره إلى صفط اللنب
وجامعة القاهرة وهكذا ،اعتدت على التكدس في
تلك املنطقة برغم أنى لم أفهم سببه حتى اآلن،
والذي
في رأيي قد يختفي فى حال وقوف رجل شرطة
ينظم مرور السيارات وحسب!
املهم  ..وأنا ألتقط أنفاسي النتهاء نصف الطريق،
وأسير كغيري من السيارات فى ناحية اليمني ،إذا
بـ»توك توك» يقطع مدخل الكوبري بالعرض! من
أين أتى؟ ال أحد يعلم ،في األغلب والتفسير الوحيد
أنه قد أتى عكس ًيا من الطريق نفسه! يا اهلل من
أين له هذه اجلرأة؟! ثم وبكل بساطة استمر فى
سيره ليكمل الطريق فى اجتاه صفط اللنب!
فى الفترة األخيرة صدرت قرارات بشأن تنظيم
سير التوك توك ،منها منع سيره فى الشوارع
الرئيسية ،وقد متت السيطرة عليه إلى ح ٍد كبير
فى مناطق محدودة منها حدائق األهرامات (حتى
اآلن) ،لكن من الواضح أن أباطرة هذه الوسيلة
بتناغم شديد؛ حتى
قادرون على إدارة أعمالهم
ٍ
أنهم نقلوا نشاطهم بكثافة إلى مناطق أخرى
مثل املعادي؛ فبرغم أن الفتات حتمل إشارة إلى
أن غرامة سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية
 1500جنيه ،إال أنه يبدو بأن ذلك كان داف ًعا لزيادة
نشاط التوك توك فأصبح هو نفسه من املعالم
الرئيسية ملنطقة املعادي!

السبت  24أكتوبر  - 2015العدد التاسع و االربعون

حلظة مروعة
فجأة وجدت أنني في األربعني ..اخلامسة واألربعني ..ثم سن
اخلمسني!
هذه أرقام لم أسمع عنها من قط ولم أتخيل أنها ممكنة..
بدأت أشعر بالذعر عندما الحظت ان الباعة يقولون لي «يا حاج»..
واملراهقون يقولون لي «يا عمو ».
علي
ثم ازداد األمر سو ًءا عندما صار األوالد املهذبون يقفون لي في
وسائل املوصالت كي أجلس مكانهم .
أمس األول رأيت سيدة مسنة حتمل حقيبة ثقيلة ومتشي في
الطريق ،فهرعت في شهامة حلمل حقيبتها عنها ،ثم فطنت
dandrawes0@gmail.com
إلى أنني في اخلمسني وقلبي مريض .
شهامتي هذه ستبدو أقرب للسخف أو جتلب علي السخرية.
مسن بعنف ..مسن ج ًدا ..من املستحيل أن أجد أي شخص أكبر سنًا مني.
أجلس في مجلس كبير فأكتشف ان كل اجلالسني بني ثالثني وأربعني عا ًما ..الشيخ فيهم في التاسعة
واألربعني!
احلالق األشيب املسن الذي أحلق عنده سألني عن عالج النسيان ،فقلت له إنه البد أن يتوقع تصلب
شرايني املخ في سنه هذه.
قال في اتعاظ وأسى:
ـ«بالفعل ..بعد  45عا ًما يجب ان يقبل اإلنسان تداعي حواسه!»
ـ«هل أنت في اخلامسة واألربعني؟»
ـ «نعم ..وأنت يا حاج ؟»
ابتلعت لساني ..وفضلت الصمت.
مع الوقت صرت أشعر كأن كل من في اخلامسة واألربعني طفل كان يرضع البارحة ويبدلون له
الكافولة.
لهذا أحب ج ًدا صداقة اثنني أو ثالثة ممن يكبرونني سنًا .
عم حسني البواب العجوز في بنايتنا ..كم هو شخصية رائعة ذكية ..إنه الصديق األمثال .هؤالء الذين
في الستني ..أين هم ؟ ..ملاذا صاروا نادرين؟
أما أشنع اللحظات فهي حني ترى فتاة حسناء تروق لك ،فتتودد لها ليكون أول لقب تناديك به هو «يا
عمو».
هذه أقرب لصفعة على وجهي بال شك.
ليس هذا أسوأ من صديقي طبيب األطفال الذي قابل في إحدى احلفالت فتاة بارعة اجلمال .
كان مطلقا ً يبحث عن عروس جديدة ،وبدت له هذه الفتاة مناسبة جداً .وجد أنها حتدثه في حرارة وحب
حقيقيني ،وأعطاه هذا انطباعا ً بأن الطريق ممهد لقلبها .قال لها:
ـ «أشعر أننا التقينا في زمن ما في مكان ما»..
قالت في مرح:
احلضانة بعد والدتي! ..لقد ولدت قبل موعدي كما
ـ «بالفعل  ..أنت كنت الطبيب الذي يتابعني وأنا في ّ
تعلم»!
طبعا ميكنني أن أتخيل ما حدث بعد ذلك ..لقد تبدل وجهه إلى اللون األحمر واعتذر لها وانسحب ..
اللحظة التي تتحول فيها من «كابنت» إلى أستاذ إلى «عمو» ..هذه حلظة قاسية ومروعة )

د .أمحد خالد توفيق

من ذا الذي يستطيع الوقوف أمام إمبراطورية
التوك توك؟ من الذي يستطيع حقًا أن مينع هذا
الكائن املشوه ،من أن يتسبب فى كم من احلوادث
يستحيل توقع تفاصيلها؛حيث أن السائق بال
«دماغ» أصالً!
ال أعلم إلى أي مدى سيستمر تساهل مسؤولي
املرور مع هذه املصيبة؟ ،وما املوانع التى تقف أمام
السيطرة عليها؟ ومتى يتحول األمر من حمالت
تستمر ليوم أو أكثر ،إلى آليات رادعة للسيطرة
على هذه «املصيبة» املرورية ،التى تزيد شوارعنا
خطورة ،وتضيف إلى قائمة كوارثنا املرورية عب ًثا
جدي ًدا؟.
هل ال بد أن يتدخل رئيس اجلمهورية حلل
«املعضلة»،هل ال بد أن نناشده التخاذ موقف
«صارم» ،هل ال نزال حتى اآلن فى حاجة إلى قرارات
جمهورية وتعليمات «عليا» حلل أي مشكلة أيا ً
كان نوعها؟!.
إذا كان األمر كذلك؛ فال مناص من مناشدة رئيس
اجلمهورية ،عسى أن يخلصنا من النمو املطرد
واخمليف حلكم إمبراطورية التوك توك.

انا بعرتف

جورج عبد املسيح

من يوم ما شفتك
وانا شخص تاني خمتلف
كنت غاوي بنات كتري
ومكان ما راحوا
انا كنت مبشي
وكنت أسري
واعمل أسري
واغضب واغري
واشحت عشانهم واستلف
وحين قليب واترجف
لو واحده عينها تتطرف
يف النصب انا كنت حمرتف

رأى و رؤى

كتابات ساخرة

سامح مسري

• املؤكد
• ضعف اقبال املصريني على التصويت
سيؤدي إلى انخفاض شعبيتهم لدى
السيسي ،احنا اخلسرانني
• كل الشكر لدولة االمارات الشقيقة على
استضافة مباراة السوبر ،يا سالم لو تكمل
جميلها وتستضيف االنتخابات ،هيبقى
االقبال على التصويت تاريخي
• مبروك لعبد الرحيم علي فوزه الكبير
ب 45الف صوت ،صحيح االقبال على
صندوق االنتخاب ضعيف ،لكن االقبال على
الصندوق االسود كاسح
• ايوة الدوالر بقي بعشرة جنيه ،لكن
محدش غصبك تشتريه ،في عمالت تانية
ارخص وال هي فشخرة ع الفاضي
• أتوقع ان رئيس جلنة االنتخابات هيطلع في
التلفزيون يعلن نسبة التصويت ويشكر
اللي راحوا انتخبوا واحد واحد باالسم
• نسبة مشاركة املرأة في االنتخابات 4
أضعاف الرجل ،بافكر جديا ألف كتاب عن
االنتخابات بعنوان،
النساء من مصر والرجال من بنها
• انا رأي ان حزب النور يفكه من املرشحني
االقباط ويشوف له مرشح افريقي سوبر
يدعم به صفوفه في املرحلة التانية
• مبا أن الدستور نص صراحة على احترام
ثورتي يناير ويونيو ،فاحتراما مني لثورة
يناير واحتجاجا على عدم حتقيق اهدافها
وعودة الفلول الى صدارة املشهد قررت
مقاطعة االنتخابات  ،واحتراما لثورة يونيو،
وحرصا على حتقيق اهدافها في دعم الدولة
واستكمال خارطة الطريق وتصفية آثار
نكسة يناير هنزل بعد بكرة انتخب قامية
في حب مصر ...األحد ليناير واالثنني ليونيو
والثالثاء حلمدين
• اكبر دليل على حالة التخبط والعشوائية
والغموض غير املسبوقة اللي بتمر بها
احلياة السياسية في مصر ،أن ينزل الشعب
للتصويت  ،والناخبني مش عارفني االغنية
اللي هيرقصوا عليها امام اللجان

العالنك معنا فى

وبعرتف
من يوم ما شفتك
قافل بيباني ومعتكف
انسان جديد وخمتلف ...

اتصل بـ:

647.447.0455
gnjournal@gmail.com
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توقعات من «ألنينو» بفصل
شتاء أقصر وأكثر اعتداالً
للكنديني
يتنباء خبراء االرصاد اجلوية أن الشتاء القادم سيكون
اقل برودة واقصر بفضل حجم «ألنينو» الهائل ،
وكلمة «ألنينو» هي كلمة اسبانية وتعني «الطفل
يسوع» ،أو «الطفل الصغير» ،وهي مصطلح
يستخدمه الصيادون في مدينة بيرواالسبانية
ليصفوا به الدفئ الذي ياتي عبر احمليط الهادي واحمليط
الهندي كل عام خالل الكريسماس والذي يؤثر سلبا
علي الصيد  ،وفي بعض السنني وعلي غير املتوقع
ياتي تيار دافئ يرفع حرارة سطح البحر بي  ٢الي
 ٣درجات عن منسوبها العادي وهو  ٢٨درجة مئوية
وميتد ملنطقة كبيرة يصل حجمها الي ثالثة اضعاف
حجم كندا  ،ولهذا اصبح مصطلح «النينو» يُعبر
عن هذه الظاهرة و عكس كلمة «ألنينو» ،كلمة
«ألنانو» ،وتعني تيار شديد البرودة واسع النطاق مير
فوق احمليط الهادي االستوائي وفي القرن العشرين
كان هناك « ٢٥نينو» و « ١٨نانو»  ،وقال خبراء البيئة
في كندا انهم يتوقعون ان يٌدفع الهواء الدافئ عبر
كندا وقد اختبرت كندا هذا الطقس الدافئ منذ ١٨
عاما وكان ادفئ شتاء مير بالبالد  ،وقال ديف فيلبيس
كبير خبراء علم املناخ في كندا  ،انه يعتقد ان هذا
الطقس سيتكرر هذا العام  ،وعلي الرغم بتوقع
شتاء دافئ فان خبراء املناخ ينصحون الكنديني
بانهم ال يزالوا بحاجة الي الثياب ذات الطبقات
الدافئة هذا العام .

زيادة اسعار الكهرباء يف اونتاريو
من أول نوفمرب
ستزداد اسعار الطاقة الكهربائية لسكان
اونتاريو الذين لديهم عدادات ذكية بداية من
اول نوفمبر  ،وقد اعلن مجلس الطاقة في
اونتاريو عن زيادة اسعار الكهرباء بحوالي
 ٤٫٤٢دوالر لفاتورة املنزل املتوسط وهذا
يعادل  % ٣٫٤من الفاتورة  ،وقد زاد سعر
الكيلووات من الكهرباء في اوقات الذروة ١٫٤
سنت وفي االوقات املتوسطة  ٫٦سنت وفي
اوقات غير الذروة  ٫٣سنت  .ووفقا لتوقعات
احلكومة الليبرالية ،ستزيد معدالت الطاقة
الكهربائية أكثر من  ٤٠في املائة على مدى
خمس سنوات

ارتفاع الدوالر الكندي وتراجع
بورصة تورونتو
شهد األسبوع املاضي أرتفاعا ً ملحوظ لسعر
الدوالر الكندي حيث وصل إلي  77,45سنتا ً أميركياً،
وبأرتفاع  0,15سنتا ً أميركيا ً عن سعره عن األسبوع
الذي قبله.
وكان الدوالر الكندي قد أقفل أمس على أعلى
مستوى له مقابل الدوالر األميركي منذ منتصف
شهر يوليو املاضي ،مدفوعا ً في اآلونة األخيرة
بضعف البيانات االقتصادية األميركية التي تعزز
االعتقاد بأن االحتياطي الفدرالي األميركي لن
يقدم على رفع سعر الفائدة في الفترة املتبقية من
السنة احلالية.
وفي بورصة تورونتو أقفل املؤشر الرئيسي على
 13838,10نقطة ،بارتفاع  9,13نقطة وتراجع
 126,26نقطة عن مستوى إقفاله في األسبوع
الذي سبقه .وكان مؤشر بورصة تورونتو قد سجل
أرتفاعا ً بـ 624,62نقطة ،أي بنسبة  %4,68من
قيمته ،عارفا ً بالتالي أفضل أسبوع له منذ بداية
السنة احلالية
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وزراء فقدوا مقاعدهم بالربملان الكندي  ،والسماح بإرتداء
النقاب أثناء التصويت
بعد فوزه جاسنت ترودو مبنصب رئيس لوزراء كندا
بعد أن حصد االغلبية في التاسع عشر من أكتوبر
بعدد  ١٨٤مقعد في مجلس العموم  ،بينما حصل
حزب احملافظني علي  ٩٩مقعد  ،واحلزب الدميقراطي
اجلديد علي  ٤٤مقعد  ،وحزب بلوك كبيك  ١٠مقعد ،
واحلزب االخضر علي مقعد واحد ،قدم زعماء االحزاب
التهنئة لـ «جاسنت ترودو» ووعده ستيفن هارير
بان يساعده في الفترة االنتقالية القادمة .وفي
تطور سريع وتتابع لنتيجة اإلنتخابات تقدم هاربر
بإستقالته من رئاسة حزب احملافظني ،بينما سيظل عضوا ً بالبرملان عقب فوزه كنائب برملاني في كاجلاري ،
أيضا ً من مفاجئات عملية التصويت ،فقد وزير الهجرة كريس الكسندر  ،ووزير املالية جو اوليفر  ،ووزير قدامي
احملاربني جوليان فانتينو  ،ووزير االسماك جيل شيا  ،ووزير الشعوب االولي بيرنارد فالكورت ،مقاعدهم بالبرملان.
كذلك إتسمت هذه االنتخابات لواول مرة باالعالن عن النتائج فور ظهورها وعدم حجبها وذلك بسبب االنترنت
والوسائل االلكترونية احلديثة ،حيث كان إعالن النتائج في شرق كندا أقل بساعتني من إعالن نتائج وسط
وشمال وجنوب كندا في اونتاريو وكيبيك فكان الناخبني يعلمون مقدما مبركز كل حزب قبل اقتراعهم وايضا
علم الناخبني في غرب كندا في بريتيش كولومبيا بالنتائج قبل اغالق االنتخابات حيث الوقت لديهم اقل
بثالثة ساعات من وسط كندا .ومن املدهش ان ارتداء النقاب في هذه االنتخابات كان مسموح به اذا كانت
الناخبة تقسم ميني الثبات وضعها كناخبة وحتمل االوراق املطلوبة الثبات شخصيتها

جمموعة اسالمية ختطف اربعة منهم اثنني كنديني يف
جنوب الفلبني

أختطفت مجموعة إسالمية متشددة مكونة
من  ١١فرد يعتقد انها لها صلة بتنظيم القاعدة
اربعة افراد من منتجع راقي في جنوب الفلبني يوم
 ٢١سبتمبر وأُخذ االربعة الي مكان مجهول ومت بث
شريط فيديو حديثا لهم علي موقع يوتيوب وظهر
االربعة جالسون في غابة بينما يغطي املسلحون
وجوههم ويصوبون البنادق واخلناجر الي اخملتطفني.
وقام اخملتطفني واحد بعد االخر بالتوسل الي احلكومة الفلبينية بوقف العمليات العسكرية وقال احدهم
ويدعي «روبرت هال» وهو كندي اجلنسية انه يناشد أن توقف جميع الغارات اجلوية وقال ان حياته في خطر
وقال لكندا ان تتفاوض من اجل اطالق سراحهم وهكذا فعل االثنان االخران واما الرابعة فهي امراة فلبينية
جلست بجانبهم ولم تتكلم وطلب رئيس اجلماعة املتشددة الذي كان يتحدث االجنليزية بطالقة ان توقف
هجمات املدفعية حتي ميكن التفاوض الطالق سراح الرهائن ولم يحدد رئيس املتشددين هوية اجملموعة وال
الي من تنتمي وفي نهاية الفيديو الذي استغرق  ٢دقيقة و  ٢٢ثانية هتف املسلحون «اهلل اكبر» ،وليس
معتاد للزعماء املسلمني املسلحني في جنوب الفلبني ان يتحدثوا الجنليزية بطالقة وقد مت حتميل الفيديو
في بعض املواقع في منطقة الشرق االوسط  ،وهناك تكهنات بان اخملتطفني قد اقتيدوا الي موقع بعيد
مئات االميال غربا الي جزيرة جولو وهي معقل جلماعة ابو سياف االسالمية املسلحة واملعروفة بهجمات
القنابل واالختطاف وقطع الرؤوس في جنوب الفلبني  ،وقد تعرفت السلطات الفلبينية علي اخملتطفني
ولكنها قالت انها سوف تضطر الي التحقق من صحة املواد املعروضة في شريط الفيديو  ،وقال متحدث
باسم وزارة خارجية كندا ان احلكومة تتابع وتسعي في جميع القنوات لتحصل علي املزيد من املعلومات.

هبوط يف مبيعات فولكس فاجن الكندية بعد فضيحة الغش يف جهاز
االنبعاثات احلرارية
مع ان شركة فولكس فاجن افادت بزيادة املبيعات
في اوربا في شهر سبتمبر بعد فضيحة الغش
في جهاز االنبعاثات احلرارية فالصورة ليست
وردية لصناعة السيارات االملانية في كندا  ،ولقد
تلوثت سمعة الشركة فعلي الرغم من انها ثالث
افضل عالمة جتارية من السيارات للبيع في كندا
فقد اصبحت رقم خمسة في شهر سبتمبر
وانخفضت مبيعاتها بنحو  %١٣٫٢مقارنة بشهر سبتمبر من عام  ٢٠١٤وتواجه الشركة بالفعل حتقيقا
جنائيا وغرامات مبليارات الدوالرات النتهاكها لقانون ( الهواء النظيف ) بالضافة الي مجموعة من التحقيقات
ودعاوي قضائية قدمت بالنيابة عن العمالء وقد بدات هذه الفضيحة وتعرف ايضا بي ( ديزل جات ) في
سبتمبر  ٢٠١٥عندما اصدرت وكالة حماية البيئة في الواليات املتحدة أشعار مخالفة لقانون الهواء النظيف
جملموعة شركات فولكس فاجن االملانية حيث تعمدت شركة السيارات ان تضع نظام برمجيات غاش ملوديالت
السيارات بداية من عام  ٢٠٠٩الي عام  ٢٠١٥في محرك الديزل ذو االربع اسطوانات ليؤثر علي اختبارات
االنبعاثات احلرارية عند اختبار السيارات في املعمل فقط وتكون النتائج متماشية مع معايير االنبعاثات
احلرارية ملنحها شهادة القبول وهذا البرنامج ممنوع بتاتا بحسب قانون الهواء النظيف  ،و في احلقيقة
تكون كمية االنبعاثات احلرارية او ما يعرف باوكسيد النيتروجني اعلي باربعة مرات عند قيادة السيارة علي
الطريق ويقدر بان هناك حوالي  ٥٠٠الف سيارة تتضمن هذه البرمجيات الغاشة في الواليات املتحدة فقط.
وتعمل االن شركة فولكس فاجن مع القانونيني الصدار الشهادات االزمة لبيع سيارتها موديل عام . ٢٠١٦

كنــدا نيـــوز

أونتاريو ستدفع مثن خباخات
لقاح االنفلونزا لالطفال

أعلنت حكومة اونتاريو انها ستغطي تكلفة
بخاخات االنف للقاح االنفلونزا لالطفال في
محاولة حلماية املزيد من االطفال من اخلوف
والقلق الذي تسببه حقنة اللقاح  ،وقال وزير
الصحة «ايرك هوسكينز» ،أن هذا سيجعل اخذ
اللقاح غير مؤلم لالطفال والشباب وان تكلفة
هذا اللقاح ستدفع من خطة التامني الصحي في
اونتاريو لالطفال من عمر  ٢سنة الي  ١٧سنة متي
مت عرض هذا البرنامج علي املقاطعة يوم  ٢٦اكتوبر
 ،وقال دكتور اندرو سيمور من مركز صني بروك
للعلوم الصحية أن بخاخات لقاح االنفلونزا أكثر
فاعلية من احلقن التقليدية ألن الرذاذ يحتوي علي
الفيروس احلي وليس فقط مكونات الفيروس التي
توضع في شكل حقن  ،وهذا يحفز جهاز املناعة
بشكل اقوي ،ويعتقد اخلبراء أن لقاح االنفلونزا
سيكون فعال جدا هذا العام وقالت املقاطعة ان
اللقاح اجلديد سواء علي شكل بخاخات او حقن
سوف يوفر حماية واسعة ضد اربعة فيروسات
بدال من ثالثة كما كان في السابق  ،وقال دكتور
اندرو ان لقاح االنفلونزا أُعتبر غير فعال العام
املاضي النه لم يتطابق مع ساللة فيروسات ( اتش
 ٣أن  )٢التي سيطرت علي املرض العام املاضي
وأن لقاح االنفلونزا يتم تعديله كل عام علي
اساس ما يتوقعه اخلبراء من االطباء حول نوعية
سالالت الفيروسات التي ستهيمن علي املرض ،
وأن اللقاح له القدرة علي احلماية من املضاعفات
اخلطيرة مثل االلتهاب الرئوي ومن احلاجة لدخول
املستشفي  ،وميوت كل عام حوالي  ٣٥٠٠كندي
بسبب مضاعفات ناجتة عن االنفلونزا.

السيارات ذاتية القيادة قادمة الي
اونتاريو
بداية من اول يناير  ٢٠١٦ستسمح مقاطعة اونتاريو
باختبار السيارات ذاتية القيادة علي جميع طرق
املقاطعة  ،وقال وزير النقل أن مقاطعة اونتاريو
سوف تكون أول مقاطعة في كندا تسمح باجراء
جتارب علي السيارات ذاتية القيادة والتكنولوجيا
املتعلقة بها  ،وتقول حكومة اونتاريو أن هذا
املشروع التجريبي سوف يسمح للشركات باجراء
ابحاث وتطوير في اونتاريو للمساعدة علي ادخال
هذه السيارات االتوماتيكية في السوق  ،واملركبات
ذاتية القيادة قادرة علي اكتشاف البيئة احمليطة
باستخدام ذكاء اصطناعي واجهزة استشعار
ونظم لتحديد املواقع العاملية .وقال اخلبراء ان
هذه التكنولوجيا اجلديدة ستساعد علي زيادة
السالمة وان جهاز االستشعار حول السيارة ميكنه
ان يستجيب بسرعة كبيرة وهذا سيجعل الطرق
اكثر امانا واكثر كفاءة وصالحية وسوف حتسن
من كفاءة الوقود وتساعد علي احلد من ازدحام
السيارات وحركة املرور  ،وايضا تقلل من االنبعاثات
احلرارية وتلغي الضعف البشري من عدم االنتباه
او عدم التقدير املناسب  ،واثناء االختبار سيتواجد
سائق خلف مقعد القيادة ميكنه ان يتولي االمور اذا
حدث خطا ما  ،ومن ضمن القيود االخري املفروضة
عند اختبار السيارة ان تكون مسجلة كسيارة
ذاتية القيادة ولديها بوليصة تامني مببلغ  ٥مليون
دوالر ويجب االبالغ عن اية حادثة في خالل عشرة
ايام  ،ولن توجد قيود علي حركة املركبات ذاتية
القيادة فسوف تسير في جميع الطرق من الطريق
السريع  ٤٠١الي الطرق االقليمية الضيقة.

رويترز
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مقتل وإصابة  12إسرائيليا يف عملية بري
سبع ..وإسرائيل تقتل أثيوبياً باخلطأ

قالت الشرطة إن مسلحا فلسطينيا انتابته
حالة من الهياج ليقوم بإطالق النار وطعن
أشخاص مبحطة مركزية للحافالت في مدينة
بئر السبع بجنوب إسرائيل مما أدى إلى مقتل
شخص وإصابة  11آخرين في واحد من أخطر
حوادث العنف التي وقعت في اآلونة االخيرة بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني.وقالت الشرطة إن
املهاجم لقي حتفه بعد إطالق النار عليه.قال قائد
الشرطة يورام هاليفي إن املهاجم دخل محطة
احلافالت التي تتمتع باحلراسة واستخدم سكينا
أول األمر ،طعن بها ثالثة جنود ،ثم استولى
على سالح أحدهم وأطلق النار باجتاه آخرين ،ما
تسبب مبقتل جندي وإصابة تسعة مستوطنني
وجنود وشرطة .وأضاف هاليفي ،أن شرطة
االحتالل الحقت املهاجم خلارج محطة القطارات
وقتلته ،فيما قتل شرطي شخصا أثيوبيا كان

يحاول الفرار ،لتكون احلصيلة بذلك حسب قوله
قتيالن أحدهما جندي واآلخر أثيوبي ،وتسع إصابات
بجروح متفاوتة ،باإلضافة الستشهاد منفذ
العملية
وقتل  42فلسطينيا وثمانية إسرائيليني في أحداث
العنف األخيرة التي تفجرت ألسباب منها غضب
الفلسطينيني بسبب ما يرونه تعديا متزايدا من
اليهود على حرم املسجد األقصى .وفي مسعى
لتهدئة مخاوف عامة تأججت بسبب أسوأ موجة
هجمات قام بها فلسطينيون منذ سنوات في
الشوارع منعت أربع مدن إسرائيلية على األقل
بينها تل أبيب -العمال العرب بصفة مؤقتة منالعمل باملدارس .ومن املقرر أن يجتمع نتنياهو مع
وزير اخلارجية األمريكي جون كيري في أملانيا هذا
األسبوع في إطار مساعي واشنطن الستعادة
الهدوء.

نسبة التصويت على الربملان املصري
ضعيفة بسب إرهاق الناس ”انتخابياً“
يصوت املصريون من أجل برملان جديد سوف ميتلك
صالحيات دستورية أكثر مما سبقه ،في انتخابات
تأجلت كثيراً .لكن مع وقوف أغلب األحزاب
واملرشحني خلف قائد الدولة ،فهل سيكون
مجلس النواب مجرد ختم مطاطي للرئيس
السيسي (أي ميرر القوانني دون تفكير)؟
سيتكون مجلس النواب من  596عضواً.
وسينتخب منهم  448مستقالً ،و 120كمرشحني
ويعي الرئيس  .28ال يوجد برملان
عن األحزاب،
نّ
في مصر منذ عام  ،2012عندما قامت احملكمة
الدستورية العليا ّ
بحل مجلس النواب اإلسالمي،
ً
الذي انتخب عام قبل ذلك .وحاليا ،ميتلك الرئيس
السيسي السلطة التشريعية حتى يقسم
البرملان اجلديد اليمني .من املتوقع أن يكون اإلقبال
ضعيفاً ،مع معاناة الناس من ”إرهاق انتخابي“
بعد ذهابهم إلى جلان التصويت مرات كثيرة خالل

BBC

األعوام األربعة املاضية منذ ثورة .2011
ال يتوقع أحد نتيجة أقل من فوز مدو لبرملان وفي
للرئيس عبدالفتاح السيسي .بينما كل املرشحني
يدخلون السباق ك”مستقلني“ ،إال أنه من املرجح
أنهم موالني ألحد التحالفات التي ستهيمن على
البرملان القادم.
من املرجح أن يسيطر حتالف ميني الوسط (في حب
مصر) املؤيد للسيسي على البرملان .ويتوقع أيضا ً أن
يفوز مبقاعد حتالف آخر مؤيد للسيسي وهو اجلبهة
املصرية ،الذي يقوده أحمد شفيق رئيس وزراء الرئيس
األسبق حسني مبارك.
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نافذة على صحافة العامل

األمم املتحدة تدين إعدام إيران لقاصرين
وتشري «الجتاه مقلق»

أدان األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون تنفيذ إيران
حكم اإلعدام في اثنني من القصر األسبوع املاضي
وعبر عن قلقه من زيادة عدد عمليات اإلعدام في
اجلمهورية اإلسالمية .وقال املكتب الصحفي لألمني
العام في بيان «يشعر (بان) بحزن بالغ من األنباء عن
إعدام مذنبني من القصر األسبوع املاضي في إيران».
وأضاف أن إيران صدقت على وثيقة العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق
الطفل اللتني حتظران عقوبة االعدام على أي شخص
أقل من  18عاما.
وقال البيان إن بان قلق ألن تنفيذ حكمي اإلعدام
األسبوع املاضي «يعكس اجتاها مثيرا للقلق في
إيران ».وقال البيان «ورد أن أكثر من  700حكم باإلعدام
مت تنفيذها حتى اآلن هذا العام بينها  40على األقل
نفذت علنا وهو أعلى رقم إجمالي مسجل في االثنى

عشر عاما املاضية».
وقالت األمم املتحدة إن أغلبية أحكام اإلعدام اإليرانية
فرضت في جرائم تتعلق باخملدرات وهي جرائم ال ترقى
ملستوى «اجلرائم شديدة اخلطورة» التي ينص عليها
القانون الدولي .وأضافت أن بان حث إيران على الكف
عن تنفيذ عقوبة اإلعدام ثم إلغائها .وتقول جماعات
حقوقية إن سجل حقوق اإلنسان في إيران ينبغي أن
يظل حتت املراقبة بعد االتفاق النووي الذي أبرمته مع
القوى العاملية في الرابع عشر من يوليو متوز املاضي
وينص على رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على
إيران مقابل تقييد برنامجها النووي .وقالت منظمة
هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إنه رغم انتخاب
حسن روحاني رئيسا إليران في عام - 2013وهو
سياسي يفضل التعامل مع الغرب -فإنه لم يحدث
أي حتسن مهم في مجال حقوق اإلنسان في هذا البلد

اآلالف يتجمعون يف دريسدن مبناسبة سنة على «بيغيدا»

DW

جتمع اآلالف في مدينة دريسدن بشرق أملانيا ،اليوم االثنني ( 19تشرين األول /أكتوبر )2015
احتجاجا على سياسة احلكومة األملانية في استقبال الالجئني .وذكر شهود عيان أن
عدد الذين جتمعوا من أنصار حركة «وطنيون أوربيون ضد أسلمة الغرب» اليمينية املعروفة اختصارا باسم
«بيغيدا» اليوم ،مبناسبة مرور عام على انطالق مظاهراتها األسبوعية ،كانوا أكثر من الذين جتمعوا في
املكان نفسه األسبوع املاضي .وذكرت مصادر إعالمية أن مواجهات حدثت داخل مدينة دريسدن بني أنصار
حركة «بيغيدا» املناهضة لإلسالم والالجئني وبني املناهضني لها من دعاة السالم ،الذين خرجوا في مظاهرات
مناهضة .وخرج املتظاهرون املناهضون لـ «بيغيدا» في عدة مسيرات في شوارع مدينة دريسدن .وحسب
مجموعات طالبية شاركت في املظاهرات املناهضة ،فإن عدد الذين خرجوا فيها يتراوح بني  2000إلى 5000
آالف متظاهر .وكتب على إحدى الالفتات التي رفعها أنصار «بيغيدا» تدعو إلى رحيل املستشارة أنغيال ميركل:
«ميركل ارحلي» .وذكرت صحيفة محلية أن الشرطة تدخلت إلزالة الفتة أظهرت املستشارة األملانية ترتدي
زيا نازيا استبدل الصليب املعقوف عليه برمز لليورو .وكان أحد أنصار احلركة قد رفع في األسبوع املاضي
الفتة عليها صورة ملشنقة رمزية مليركل ونائبها زيغمار غابرييل.ويشار إلى أن حركة «بيغيدا» وهي اختصار لـ
«وطنيون أوربيون ضد أسلمة الغرب» قد تأسست في مدينة دريسدن بشرق أملانيا وخرجت في أول مظاهرة لها
العشرين من شهر تشرين الثاني /أكتوبر  2014في املدينة نفسها.

Family and Cosmetic Dentistry

ومع حظر جماعة اإلخوان املسلمني ،يبقى حزب
النور السلقي الذي يعلن تأييده للسيسي صراحة.
فيما هناك عدد قليل من املرشحني ذوي امليول
اليسارية والعلمانيني بفرص ال تذكر في احلصول
على مقاعد.

العثور على صحافية خمتصة
يف الشؤون العراقية «مشنوقة»
مبطار إسطنبول

France 24

البعض في جدية السبب الذي أدى إلى مقتلها.

مت العثور على الباحثة والصحافية البريطانية
جاكلني سوتون ،مشنوقة في حمام مبطار
إسطنبول الدولي في تركيا .وكانت سوتون
متجهة إلى منطقة كردستان العراق.
وفور سماع اخلبر ،أكد زمالء هذه الباحثة
البريطانية أنهم ال يثقون في رواية السلطات
التركية التي أعلنت أن جاكلني سوتون «انتحرت
بعدما تأخرت عن موعد إقالع الطائرة التي
كانت من املفروض أن تقلها إلى أربيل عاصمة
كردستان العراق.
من جهتها ،أكدت اخلارجية البريطانية وفاة
مواطنة بريطانية في إسطنبول دون أن تكشف
عن هويتها.
وتوالت ردود فعل مختلفة بشأن وفاة جاكلني
سوتون وهي مختصة في الشؤون العراقية في
«معهد صحافة احلرب والسالم» ،حيث شكك

ففي تغريده على حسابه على موقع توتير ،تساءل
كريستيان بلوير ،وهو أحد أصدقاء جاكلني ،باحث
في اجلامعة الوطنية بأستراليا« :هل حقا انتحرت
جاكي ألنها تأخرت عن موعد إقالع الطائرة؟»،
مجيبا« :بالطبع أنا ال أؤمن بنظرية املؤامرة لكن
إذا كان األتراك يقولون بأن كاميرات املراقبة كانت
معطلة أو ال تعمل بشكل جيد ،فهذا يعني أنها
تعرضت إلى عملية اغتيال».

أما وكالة األنباء التركية «أناضول» رجحت وفاة
الباحثة البريطانية ألسباب مالية ،حيث أشارت
أن جاكلني سوتون «لم يكن لديها املال الكافي
لشراء تذكرة سفر جديدة فاختارت أن تنهي
حياتها من شدة الغضب» .عملت جاكلني سوتون
في األمم املتحدة ،وعملت أيضا كصحافية في قناة
«بي بي سي» البريطانية وهي توصف من قبل
زمالئها باملرأة الذكية واخلبيرة في شؤون النساء
في اإلعالم األفغاني والعراقي.

Church Weston Dental Office

Tel: 416 244 0402
De
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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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مقتل رضيعة بعد إلقائها من
نافذة يف نيويورك

لقيت رضيعة عمرها ستة أشهر مصرعها،
بعد أن ألقي بها من نافذة في بناية سكنية
مبدينة نيويورك ،في ثالث مأساة من نوعها في
ثالثة أشهر.
وعثرت الشرطة على الرضيعة بال حراك ممددة
على الرصيف خارج بناية في شارع تيبوت
أفنيو في حي بونكس ،بعد تلقيها بالغا.
وقالت الشرطة إن الرضيعة نقلت إلى
مستشفى سانت بارناباس حيث اعلنت
وفاتها.
وقال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إن
الشرطة احتجزت أمها البالغة من العمر 27
عاما ،لكنها لم توجه إليها اتهاما.
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عثرت الشرطة اإليطالية على أكثر من  20طن من
احلشيش في هيكل سفينة شحن ،تبلغ قيمتها
السوقية  200مليون يورو أي ما يعادل « 230مليون
دوالر»
وقالت الشرطه في بيان صحفي لها « :إن شرطة
املالية  -التي تساعد في اإلشراف على أمن احلدود
 اعتلت السفينة بعد تلقي معلومات ،وحولتوجهتها إلى ميناء كالياري في سردينيا ،حيث
أمضت أكثر من  18يوما من البحث قبل أن يعثروا
في نهاية األمر على اخملدرات».
وأوضح البيان إنهم عثروا في نهاية األمر على  821لفة حشيش يبلغ وزنها اإلجمالي  20.5طن في
صهاريج مبقدمة السفينة.
وأضاف البيان أن الشرطة اعتقلت قبطان السفينة و 9من أفراد الطاقم ،وجميعهم سوريون.
وكان آخر ميناء توقفت فيه السفينة هو فيغو في إسبانيا.
وقال البيان إن شرطة املالية في إيطاليا حصلت على مساعدة من احلرس املدني في إسبانيا ،والسلطات
الفرنسية والبرتغالية.
هذا وقد تعامل رجال اإلطفاء مع احلريق الذي كان شبه مخمد ما يدل على أن النيران اندلعت منذ وقت
طويل حتى باملعاينة األولية جلثث الضحايا تبني أن الوفاة سببها االختناق كون احلريق شب في الصالة
وجميع جثث الضحايا كانت موجودة في غرفة النوم.

إيطاليا تلقي القبض على  7مصريني بتهمة تهريب
البشر يف «املتوسط»
ووصلت السفينة إلى ميناء قطانية بجزيرة
صقلية ،حيث أودع املصريون السبعة ،الذين
تتراوح أعمارهم بني  20و 50عاما ،السجن .وتواصل
السلطات اإليطالية استجوابها للمتهمني

وقبل ذلك بشهر ألقي برضيع عمره شهر
واحد من نافذة بالطابق الرابع ببناية سكنية
في كوينز ،واعتقلت الشرطة أمه

تاجر خمدرات مكسيكي مقتل مبشرة أمريكية جراء تعرضها إلطالق نار من قبل
مسلحني فى هاييتى
ينجو بأعجوبة من الشرطة

وكان جوسمان قد فر عبر نفق أرضي من سجن
حتيط به حراسة مشددة ،في يوليو املاضي ،مما
سبب إحراجا لرئيس البالد ،إنريكي بينا نييتو.
وتؤكد احلكومة املكسيكية أنها نسقت مع
وكاالت دولية إللقاء القبض على جوسمان،
وأنها ركزت على شمال غرب البالد في اآلونة
األخيرة ،لكنه استطاع أن يستبقها بالهروب.

نال ملياردير صيني يرأس شركة للتطوير العقاري،
إطالق سراح مؤقت في نيويورك ،بعدما وضع كفالة
تصل إلى  50مليون دوالر ،كي يعيش رهن اإلقامة
اجلبرية في شقة فاخرة مبانهاتن.وكان امللياردير
املتهم برشوة رئيس سابق للجمعية العامة لألمم
املتحدة ،صار يعيش حتت رقابة اثنني من احلراس ،على
مدار اليوم ،خشية أن يتمكن من الفرار.
وقبع نغ الب سينغ ،البالغ من العمر  68عاما ،في
السجن منذ اعتقاله في  19سبتمبر املاضي ،بعدما
رأى قاض احتادي أن الثروة التي يحوزها قد تساعده
على الفرار قبل البت في ملفه.
واشترط القاضي األميركي ،كفني فوكس ،أن يرتدي
امللياردير الصيني سوار مراقبة إلكترونية ،ويتحمل
نفقات احلراس التي تبلغ مائتي دوالر لكل ساعة.
في املقابل ،يقول املدعي العام ،دانييل ريشنثال ،إن
من غير املناسب أن يشتري املدعى عليهم احلرية
باملال.
وجرى اعتقال نغ في مع مساعده جيف ين ،سبتمبر
املاضي ،عقب اتهامه بتقدمي بيانات زائفة إلى
مسؤولي اجلمارك حول سبب جلب  4.5مليون دوالر
نقدا إلى الواليات املتحدة من الصني.

ألقت الشرطة اإليطالية القبض على  7مصريني
بتهمة تهريب البشر .وكأن املقبوض عليهم
متهمون بأنهم كانوا ضمن طاقم قارب صيد على
متنه  134مهاجرا مت إنقاذهم من قبل سفينة
حربية كرواتية في البحر املتوسط

ويأتي احلادث في أعقاب مقتل رضيعة حديثة
الوالدة الشهر املاضي بعد إلقائها من نافذة
في الطابق السابع مببنى سكني آخر في
بروكس .ومت اتهام والدتها بالقتل.

وأوضحت احلكومة املكسيكية ،أن تاجر
اخملدرات ،خواكني جوسمان ،أصيب بجروح في
وجهه وإحدى ساقيه ،لدى هروبه من الشرطة،
خالل األيام األخيرة.

 50مليون دوالر كفالة إلطالق
سراح مؤقت مللياردير

 20طن حشيش يف سفينة

وأضاف املتحدث قائال« :الطفلة قذف بها من
النافذة».

أفلت أخطر جتار اخملدرات في املكسيك،
بأعجوبة من قوات األمن التي كانت تبحث
عنه في شمال غرب البالد..

احلـــــوادث

أعلنت الشرطة في هاييتي مقتل مبشرة أمريكية
تعمل في البالد منذ عدة سنوات جراء تعرضها
إلطالق نار من قبل مسلحني مجهولني في العاصمة
بورت أو برنس.
وقال املتحدث باسم الشرطة الوطنية في هاييتي
فرانتز ليريبورز قوله إن املسلحني اختطفوا طفال يبلغ
من العمر أربعة أعوام كان برفقة املبشرة األمريكية
روبرتا إدواردز في سيارتها وقت إطالق النار عليها من
مسافة قريبة.
وتعمل الشرطة في هاييتي في الوقت احلالي على
مالحقة اجلناة مرتكبي هذا الهجوم الذي وقع مبنطقة
«كروا دي بوكيه» والعثور على الطفل اخملتطف.
يشار إلى أن العديد من املبشرين من مختلف أنحاء العالم يعملون على إدارة املستشفيات ودور األيتام واملدارس
ومواقع توزيع األغذية في هاييتي التي تعد من أفقر دول العالم .

أطفال يتعرضون لإلغتصاب بنادي «النصر» مبصر اجلديدة

إلقاء القبض على رئيس جامعة
سابق فى شرق الصني لتلقيه
رشاوى
أعلنت النيابة الشعبية العليا للصني انه
مت القاء القبض على الرئيس السابق إلحدى
اجلامعات فى مقاطعة أنهوى فى شرق الصني
بتهمة الفساد.
وقالت فى بيان رسمى إن السلطات احمللية فى
املقاطعة أصدرت أمر ضبط وإحضار ضد شيا
لوبينغ ،الرئيس السابق جلامعة أنهوى الغربية،
لالشتباه فى تلقيه رشاوى ،مشيرة إلى أن
التحقيقات جترى معه حاليا.
كانت أعلي هيئة ملكافحة الفساد فى الصني
حذرت فى شهر يونيو املاضى من أن احلكومة
الصينية ستتصدى بكل حزم وقوة للفساد
فى قطاع التعليم وخاصة تقدمي الهدايا
للمعلمني وحتصيل مصروفات إضافية غير
قانونية وغير ذلك من االنتهاكات فى إطار
احلملة الوطنية الشاملة ملكافحة الكسب
غير املشروع .وقامت بإصدار بيان مشترك مع
وزارتى التعليم واالقتصاد توعدت فيه املعلمني
الفاسدين بأنهم لن يفلتوا من العقاب،
وشددت على انه يحظر عليهم إعطاء دروس
خصوصية أو تقبل دعوات حلضور حفالت أو
والئم من أولياء أمور التالميذ.

واقعة جديدة تُضاف إلى سجل العنف اجلسدي ضد األطفال ،حيث تع ّرض أطفال لإلغتصاب في «نادي النصر» بحي مصر اجلديدة في القاهرة.
وقالت الفنانة «ملك نور» أن طفلها عاد ذات يوم إلى املنزل ُمنهمرًا في البكاء ،ليبلغ والدته أنّه تع ّرض لالغتصاب وأصدقائه في النادي عدة م ّرات ،وتضيف األم «شعرت
بتغ ّير طرأ على جسد ابني وحني سألته أخبرني بأن
أشخاصا (لم يحددهم) في النادي كانوا يرهبونه بشيء أحمر ،أعتقد بأنّه صاعق كهربائي ،وكانوا ينزعون عنه وأصحابه
ً
مالبسه في املرحاض» ،متهمة ُع ّمال النظافة في النادي بارتكاب تلك الوقائع ،وإدارة النادي بالتقصير واإلهمال في رعاية األطفال.
وأضافت تع ّرض ابني لالغتصاب عدة م ّرات ،تضيف أ ّن ابنها يخضع حال ًيا للعالج النفسي حتى يتجاوز األزمة ،كما أنّه لم يعد يلعب مع أقرانه ،ويذهب إلى مدرسته من
دون تبادل احلديث مع أصدقائه كعادته دائماً.
ً
وتقول« :لم يتعد ابني السابعة بعد ،ويدرس في الصف األول االبتدائي ،وكان نشيطا إلى حد كبير قبل تعرضه للواقعة األليمة ،وأصبح ال يهتم سوى باجللوس منفردًا».
عمال النظافة بارتكاب اجلرمية ،وأتهمت اإلدارة باإلهمال جتاه األطفال ،وعدم وجود أفراد أمن حلماية األعضاء ،مشيرة إلى أنّه مت ضبط أحد املتهمني وأفرج عنه
وأتهمت األم ّ
بعد وقت قصير ،وأنها في انتظار العدالة القضائية للقصاص من املتهمني ،حتى يكونوا عبرة وعظة لغيرهم.

اعـــالنــات
pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a
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Receiving the Church

CELEBRATION
Saturday October 31

Ô„br€a@ëÎãöaÏm@bj„˛a@·ƒ»æa@bibj€a@Úéaá”@ÚÌb«ä@o•
Åbnnœg
H@Down Town@I@Ïn„äÏm@Ú‰Ìáﬂ@¡éÎ@¿@ÚÓ�j”@ÚèÓ‰◊@ﬁÎ˛@·ˆaá€a@ã‘æa

ÂÌãmb◊@ÚèÌá‘€aÎ@ÔéÏﬂ@bj„˛a@·Óƒ»€a@êÌá‘€a@ÚèÓ‰◊

Programme

8:30AM
9:00AM
11:00AM
11:30AM
Noon

Raising of Incense
Divine Liturgy
The Story & Virtual Tour
Dignitary Speeches
Word of Thanks

There will be light refreshments available after the celebration. The celebrations
will continue at the church on Sunday November 1 with a Divine Liturgy.
All are welcome!
557 Bathurst St, Toronto M5S 2P8
Accessible by TTC & there is paid street parking.
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ãì«@Û„br€a@Üá»€a@M@RPQT@ÏÄÄÌbﬂ@QP@ojè€a
السبت  24أكتوبر  - 2015العدد التاسع و االربعون

ãÄÄÄÄÄÄÄÌäb‘m
أخبـــــــــار

الروس يرتدون قمصانا
مطبوعا عليها «ندعم
األسد»

إغالق كنائس بإقليم اتشيه
االندونيسى بعد ضغوط من
 Çمجاعات
إسالميةÛﬂÏ‘€a@ãóﬂ@Âﬂa@ÜáËm@Ûn€a@ã†bÉæa@Û‹«@ıbõ‘€a@Û‰»m@pbibÉn„¸a@Ûœ@Ú◊äb
ìæa@Zãÿi@Ïia@á€b

RPQT@ÚÓébˆã€a@pbibÉn„�bi@Ú◊äbìæa@—‹ﬂ@|n–m@CåÏÓ„@ÜÏuD
الربملان اللييب «باالمجاع « يرفض اتفاق األمم املتحدة

أعلنت السلطات فى إقليم أتشيه باندونيسيا أنه
سيتم إغالق عدة كنائس هذا األسبوع وذلك بعد
أيام فقط من حرق حشد كنيسة مما أدى إلى مقتل
شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين.

أعلن نواب ليبيون ،أن البرملان املعترف به دوليا قرر
«باالجماع» رفض املسودة احلالية لالتفاق السياسى
الذى ترعاه بعثة االمم املتحدة ،ورفض حكومة
الوفاق الوطنى املقترحة ،إمنا من دون أن جترى عملية
تصويت.

@‚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
وتزايدت حدة التوتر بني سكان أتشيه الذين ينتمون
ألعراق وطوائف مختلفة األمر الذى أثار مخاوف من
وقوع املزيد من أعمال العنف ذات الطابع الدينى فى
إندونيسيا أكبر دولة إسالمية فى العالم من حيث
عدد السكان.

و ُمنح إقليم أتشيه حكما ذاتيا خاصا فى إطار اتفاق
مت التوصل إليه فى  2005إلنهاء العنف االنفصالى
الذى استمر عشرات السنني وسمح له بتطبيق
أحكام الشريعة اإلسالمية.
اجلماعات
التشاور
ﺟﺮﺟﺲإنه مت
السلطات
وقالت
ﺗﻌﺪمعﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻧﻴﻮﺯ -
ﺟﻮﺩ
حيث
سينجكيل
املسيحيةﻓﻰفى
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
أتشيهﻫﻰ ﺛﺎﻟﺚ
منطقة ، ٢٠١٤
ﻣﺼﺮ ﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
كنائس
أعضاء
بشأن هذا
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔالكنائس
توجد
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
األمر  ،وأنﻭﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ
ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻰ
كنائسهم
إغالق
على
وافقوا
كنائس
ست
تبلغ
كثيرة
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ  ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،ﻭ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ
البناء
تصاريح
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎحصولهم
اعترافهم بعدم
بعد
ﳋﺎﺭﻃﺔ
علىﺗﻨﻔﻴ ﹰﺬﺍ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
الالزمة .ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻘﺐ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
حضوره ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ
ﻣﺮﺳﻰ
اجتماعا
ﺑﻌﺪ احمللى بعد
فى ،البرملان
ﻣﺤﻤﺪعضو
وقال
ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ
ﻭﻣﺨﻄﻂ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﺣﻜﻢ
ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ
لشخصيات سياسية ودينية من بينهم ممثلون لوزارة
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﻣﻦ
فى جاكرتا إن « كل دور العبادة البد
الدينية
الشؤون
الدين»
ﺣﻤﺪﻳﻦعن
بغض النظر
مع قوانني
ﺗﻘﺪﻡتتوافق
وأن
أتشيه ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﻰ
ﻛﻼ ﻣﻦ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ
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
جود نيوز  :حقق املرشحون االقباط في املرجلة
ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﳊﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ
االولي من االنتخابات البرملانية املصرية التي اجريت
ﻋﺪﻡ ﺧﻮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻣﺒﺪﺃ
في 14محافظة نتائج قوية جدا هي االولي من
ﲢﺼﲔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﺑﻌﺪ
نوعها منذ  65عام واستطاع  17مرشح قبطي
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﺑﺄﻳﺎﻡ.
الوصول الي جولة االعادة .
ﻭﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
محافظة املنيا
ﻓﻰ  ٢٠ﺇﺑﺮﻳﻞ ،ﺃﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ
اقباط
مرشحني
استطاع 10
ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻞ
املنياﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
محافظة ﻭﺯﻳﺮ
ففيﺻﺤﻔﻰ ﺃﻥ
ﻣﺆﲤﺮ
مقعد
هناك
بات
فيما
االعادة
جولة
الي
الوصول
ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻰ
االعادة
ﲤﻜﻨﺎ الن
لألقباط
محجوز في
ﻣﻦ ﺟﻤﻊ
ملويﻣﻦ
بندرﻓﻘﻂ
دائرةﻫﻤﺎ
ﺻﺒﺎﺣﻰ ،
ﺣﻤﺪﻳﻦ
جتري بني
سوف
اقباط .ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ  ،ﻭ ﺃﹸﻏﻠﻖ
مرشحني ﺳﺒﺎﻕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳋﻮﺽ
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ
جولةﻓﻘﻂ.
يخوضﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻴﻨﺤﺼﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺑﺎﺏ
االعادة « ،
أبوقرقاص
مركز
فى دائرة
دائرة
أيوب» وفى
و»أميل حبيب
فيكتور حنا
ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺘﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ميخائيل ،ﺗﺮﺷﺢ
ﻃﻌﻦ ﺿﺪ
ﻭﻗﺪﻡ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ .
جولة االعادة
راجىﺎ فؤاد
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ
املرشحﻣﻮﻇ ﹰﻔ
يخوضﺗﻘﺪﻡ
سمالوط،ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ:
ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﺭﻓﺾ
ﻓﻴﻬﺎ
املنياﻳﻄﻠﺐ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺮﻓﻊ
الكاتب
االعادة
جولة
يخوض
ﺩﻋﻮﻯ مركز
وفي دائرة
ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﳌﺮﺷﺢ
الصحفي ارمنيوس املنياوي الذي كان احلصان
لكنﺭﺋﻴﺲ
ﳌﻨﺼﺐ
االولي ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ -ﻣﻦ
ﻛﻤﺎاحلظ
لالنتخابات و
االسودﻭﺭﺩفي اجلولة
،٢٠١٤
اجلولةﻋﺎﻡ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭمنﺍﳌﺼﺮﻱ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
االولي .
ﺫﻟﻚ باملقعد
ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔالفوز
يحالفه في
لم
ﹰ
ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺪﻧ ﹰﻴﺎ
ﻟﻔﻘﺪﻩ
وفى دائرة مغاغة والعدوة ،صعد املرشح ،وسيم
ﻭﻟﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
جاد اهلل توفيق لالعادة ـ و في دائرة بني مزار و مطاي
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻰ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻲ
وصل املرشح ايهاب رمزي الي جولة االعادة .
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ
جون
االعادة
يخوض
دائرةﻣﻦبندر
وفي
»ﺍﳊﻴﻠﺔ
جولة ﺑﺄﻧﻪ
ﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ
املنياﻭﻗﺪ
ﻋﺪﻣﻪ؟
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺃﺧﺮﻱ«.االعادة
يخوض
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔو في
بشري ،
ملويﻣﺮﺓ
مركزﺍﳊﻜﻢ
دائرة ﻋﻠﻰ
ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ
البرملاني السابق هيالسالسي غني ميخائيل  ،وفي
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﻬﺮ
دائرة بندر ملوي اخملصص لها مقعد واحد يخوض
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ :ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ
جولة االعادة املرشحان القبطيان شريف نادي و
ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ
رامي رفيق للفوز احدهم باملقعد .
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ
محافظةﻟـ االقصر
ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ
ﺗﻮﻛﻴﻞ..
ﻛﻞ
ﻋﻦ
ﻛﺮﺷﻮﺓ
ﺟﻨﻴﻬﺎ
٢٥٠
ﺑﺪﻓﻊ
منحنى جديد اتخذته املنافسة االنتخابية مبدينة

وجاء القرار قبل يوم من املوعد الذى حددته بعثة االمم
املتحدة لبدء تنفيذ هذا االتفاق الهادف إلى انهاء
االنقسام السياسى والنزاع العسكرى فى ليبيا عبر
تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية
لعامني.ﻋﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺗﺘﻢ
وقال النائب على التكبالى ،عقب جلسة جمللس النواب «قرر اعضاء البرملان باالجماع رفض مقترحات» بعثة
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
االمم املتحدة.
ﻫﻰ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻧﻘﻄﺔهرج
ﻭﺃﻫﻢعملية
ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ حتدث
نحاول التصويت
كل مرة
وأوضح أنه «لم حتدث عملية تصويت على هذا القرار ،إذ إنه فى
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ومرج ،ولذا قررنا اخلروج بقرار جامع من دون تصويت» .ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
ﹰ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳ ﹰﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻛﻜﻞ.

ألول مرة من  60عاما ..لقاء أهل كوريا اجلنوبية والشمالية
بعد عودة العالقات

 6عقود مرت والزوجة لم تر زوجها ،واألب الذى أجنب
وهو فى الـ 25كتبت عليه مرارة االنفصال بني كوريا
اجلنوبية والشمالية ،أن ال يرى ابته وعمرها  60عاماً..
قصة سيخلدها التاريخ بالدم والدموع واألشواق،
ﻭﻓﻲ  ٣٠ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
لشعبى الكوريتني اللذين انفصال بسبب احلرب بني
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺳﺘﺒﺪﺀيعودا إال اليوم.
 1953ولم
,ﻭﻳﻮﻡ بعد
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،واجلنوب
الشمال
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺬﺭ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ
١٥عامﻣﺎﻳﻮ
من
عاما
60
بعد
الشمالية،
كوريا
فى
ألهلهم
واالبتسامات
بالهدايا
محملني
اجلنوبية
كوريا
أهالى
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ،ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ
وذهب ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
رؤيتهم لهم آلخر مرة قبل االنفصال.
ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ
ﻭﺃﺛﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ  ،ﹰ
«لى سان
للزوجة
وإنشرت عددا ً من الصور علي مواقع التواصل ﹰاالجتماعي
والتى قابلت
جى»ﻓﻰ 85-عاماً،
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺛﺮﻩ  ،،ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺩﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
فصلها اجلبرى
زوجها «أو أن سى» الذى كان يعيش فى كوريا الشمالية بعد
عنه .ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ
من ﺍﻵﺛﺎﺭ
عاما ًﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ60ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺎﺭﺛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ  ،ﻭﻋﻠﻰ
الكورية
شبه اجلزيرة
،1953-1950
جديرا ً بالذكر أن حربا أهلية بدأت فى شبه اجلزيرة الكورية
ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ
وكانتﻓﻲ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
عامى ﻧﺴﺒﺔ
بني ﹰﻔﺎ ﺃﻥ
ﻣﻀﻴ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳋﻄﺐ ﺍﳉﻠﻞ.
اجلنوبى خاضع
سيطرة االحتاد
مقسمة إلى جزأين شمالى وجنوبى ،اجلزء الشمالى يقع حتت
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
واجلزء ﻭﺑﺮﻏﻢ
السوفيتى، ٪٤٠،
 ٢٠١٤ﲡﺎﻭﺯﺕ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ
لسيطرة األمم املتحدة بقيادة الواليات املتحدة.
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﺇﻻ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ

ألول مرة يف مصر  17 ..مرشح قبطي يصلوا الي جولة االعادة
األقصر ،فبعد االعتياد على العصبية القبلية
ومساندة ابن القبيلة أيا كانت شخصيته أو مؤهالته
دون النظر إلى خبرته وكفاءته للكرسي الذي يتنافس
ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺑﻮ
مختلف،ﻗﺎﻝ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻭﻋﻦ
أفرزت
بعد أن
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔإلىﻓﻰطريق
ﺃﻫﻤﻴﺔ التنافس
عليه ،حتول
ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ
ﻭ
ﺍﶈﺎﻣﻲ
ﺑﻜﺮ
مرشحا قبطيا ،تربع على
املنافسة في اجلولة األولى
ً
ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﺃ
ﺍﻟﺬﻯ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺎ
ﻴ
ﺟﻠ
ﺑﺎﺕ
ﺇﻧﻪ
ﻧﻴﻮﺯ«
»ﺟﻮﺩ
ﹰ
املنافسني اآلخرين في محاولة
ﻝعرش اإلعادة وترك
ﺍﻟﺸﻌﺐبه.ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،
للحاق
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﹰﺍ ﺃﺻﻴﻼﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻰ
أشرف شكير عاذر مليك ،املرشح عن حزب املصري
ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
الدميقراطي االجتماعي ،واملرشح القبطي الذي وصل
ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ
جلولة اإلعادة بجدارة ،بفارق وصل إلى قرابة  4آالف
ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻹﺭﺍﺩﺗﻪ .
صوتا عن منافسه أحمد يوسف إدريس.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻥ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
محافظة اسيوط
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ
محافظة
االعادة
اقباط
يخوض 3
فيﺃﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﺗﻬﺪﺩ
جولةﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
مرشحنيﻌﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻭﺃﻣﻨﻪ  ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰ
مركز
ﺍﳉﻬﺎﺕ في
العمدة مالك
ﻓﻤﻦدائرةﺍﳉﻨﻮﺏ
منتصر ﺟﻤﻴﻊ
هم ﺑﻨﺎ ﻣﻦ
اسيوط وﲢﻴﻂ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
سمير
روبرت
ﻣﻦ االعادة
يخوض
القوصية
ﺗﻬﺪﻳﺪ وفي
منفلوط ،
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻴﻞ،
ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ
ﳒﺪ
قلدس
تادرس
اللواء
االعادة
يخوض
اسيوط
بندر
،و
ﺗﻮﺟﺪفيﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ،
تادرس .
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻰ ﺷﺮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺎ
ﻭ ﻣﻦ
االحمرﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ،
البحرﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺮﺗﺐ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﲢﺪ ﻣﻬﻢ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﲢﺪﻯ
استطاع سمير حارص ،مرشح حزب مستقبل وطن
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ
للوصل الي جولة االعادة في دائرة الغردقة بالبحر
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
االحمر .
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺻﻼﺡ ﻋﻴﺴﻲ
االسكندرية
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
االعادةﻟﻦو
ﺍﻟﺘﻰ جلولة
الوصول
مرشحان اقباط
ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ
ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
استطاع ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
اهلل
ضيف
رزق
و
،
صليب
متري
نشأت
هما،
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﲔ
ﺗﻀﺎﻓﺮ
منﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ
ﻣﻌﻬﺎ ،فاز  12ﹰ
حزب
في قائمة
املرشحني
مسيحي
كما
ﻟﻬﺬﻩ
ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
ﺍﺠﻤﻟﺎﺑﻬﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﳉﻤﻴﻊ ضمن الكوته األقباط التي اقرها الدستور
مصر
ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻟﻠﺪﻭﺭ
ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ
قبطي
ﺃﻧﻪ 24
عددها
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ،البالغ
املصري و
ﻓﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ .

تدعم روسيا الرئيس السورى بشار األسد بشتى
الطرق سواء كانت سياسية وحتى فى احلياة
اليومية ،وذلك بعد أن أصبحت املوضة فى روسيا
قمصان مرسوم عليها القصف الروسى فى سوريا
ورسالة دعم األسد.
واصبح قميص يحمل شعار «ندعم األسد» وصور
مختومة من الطائرات الروسية التى حتلق فوق
سوريا ،يباع فى روسيا بـ 18دوالرا.
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺜﻮﺭﺗﲔ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ.

كندا تبلغ اوباما وقف مشاركتها
يف الضربات اجلوية ضد داعش

ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻜﻢ ﲟﻘﺘﻀﻰ
أبلغ رئيس احلكومة الكندية اجلديد« ،جاسنت ترودو»
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﲟﻌﻨﻰ ﺃﻥ
الثالثاء ،العشرين من أكتوبر احلالي ،الرئيس األمريكى
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
باراك أوباما أن حكومته ستوقف الضربات اجلوية
ﻳﻔﻮﺯ ﻭﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
فى العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺰﺑﺎ ﺣﺎﻛ ﹰﻤﺎ ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ
ولكنه لم يحدد مع ذلك أى جدول زمني.
ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﲡﺎﻩ
أن
الزعيمﻣﻦالليبرالى
وقال
صحافىﻭﻫﻲ
مؤمترﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
خاللﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
اتخذت
التى
اإللتزامات»
«يتفهم
األمريكى
الرئيس
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻳﺤﺪﺙ ﲢﻮﻝ
ملهمة
ب»وضع حد
االنتخابية
املعركة
خالل
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ
املعركة».
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ .
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نكبة الغرب

اللةايةةبعـد!
ليست النه

احلياة
سئم
حليم
ميالدعطيـة
بقلم :عـادل
إذااملوت!لم يكن التقاعد نهاية احلياة ،فإنه ليس بداية مونرتيال

فلماذا جنلس مستكينني ،منكمشني ،على كرسي..
ونستمتع بلذة الكسل ،ونغدو جزءا ً من اجلمود
املمقوت؛ فنقتل فينا احلياة ونحن شاخصون؟!..
هل ألن املستقبل في نظرنا املوهوم لم يعد
موجوداً؟!..
صدقنا شعورنا املز ّيف ،الذي يعتقد :أن
أم ألننا ّ
قوتنا لالبتكار قد فارقتنا؟!..
أم ألننا نغض النظر عن ذلك األمل الذي يستوطن
جتاعيد السنني؟!..
إن سن الستني ال ميكن أن يكون سن التوقف
واالعتزال؛ ألنه سن العقل ،الذي يحمل حكمة
احلياة ،وحياة احلكمة ،التي اكتسبناها في قمة
أيامنا ـ مع أنها يجب أن تكون من أهم بداياتها ـ!
لذلك ال بد من االلتزام مجددا ً بالعيش ،ملتجئني
إلى ما ال ميوت فينا :الروح الطموحة اخلالقة!
الروح التي تعمل منذ األزل في احلياة ،وجتعلها أكثر
غنى مما نتص ّور ،وحافلة بكل جديد متجدد!
ملاذا نحرم أنفسنا من ألتقاط الكرة التي قذفناها

قليين جنيب  -مونرتيال

يتسطفولتنا ،عندما كنا نلعب في احلديقة ،والتي
في
انتظرناها طويالً ،وهي تعود إلى األرض ،حاملة لنا ما
لم يتحقق من أحالمنا وطموحاتنا؟!..
ملاذا نكف عن العمل مادمنا قادرين عليه ـ البحث
عن اهتمامات جديدة ،أو العودة إلى هوايات قدمية
ننهمك بها ،مثاال ً ـ؛ فنخسر التعبير االسمى عن
تأكيد الذات أخالقياً ،ونحرم اجملتمع بأكمله من
االستفادة من اخلبرة ،والنضج ،واحلكمة ،التي
نهدرها دومنا تفكير ،ومن التجارب التي نبددها هباء
منثوراً؟!..
الالعمل هو العدو األكبر للمتقاعدين ،ويزودهم
بتذكرة الوفاة!
وقد أحسن املغني واملؤلف «بوب دايالن» ،حني قال:
«ان املرء الذي ال يكون منشغالً بوالدته ،يكون
منشغالً مبوته»..
وهي كلمات جديرة بأن تكون دستورا ً في حياتنا،
التي يجب أن نتمسك بها!...

مأساة طبيب اخلليفة

نسيم جملى

الفصل األول  -املشهد الرابع

الشئ النافع و لم أتعلم غيره.

الراوى  :وهل شرب قاضى القضاة والفقهاء ؟

اخلليفة  :فإننى أقتلك.
حنني  :لى رب يأخذ بحقى غدا فى املوقف العظيم.
فان اختار أمير املؤمنني أن يظلم نفسه فليفعل.

يوسف :متنعوا فى البداية لكنهم أمام نظرات
اخلليفة العاتبة واملنتقدة لهم اضطروا جملاراة األمر
وإال فالسيف والنطع.
الراوى :لكن قل لى بربك ،كيف كان موقفهم من
محاكمة حنني ؟
يوسف  :كانوا يطالبون برأسه .فهم سبب البلوة
من البداية .فلم يكد اخلليفة يعلن عن اعجابه
بحنني ورغبته فى تعيينه رئيسا ألطباء القصر
حتى أخذوا يهمسون له ويشككون فى نوايا حنني
وفى اخالصه ويتحدثون عن سفره إلى االسكندرية
والقسطنطينية بحثا عن الكتب واخملطوطات
وعالقاته بالبيزنطيني ويثيرون حوله الشكوك
واالتهامات ويقولون إنه دسيسة نصرانية فى
بالط العباسيني .ويثيرون رعب اخلليفة من الثقة
به ،ويرددون مقولة أن من يصنع الدواء فى مقدوره
أن يصنع السم القاتل .وهكذا أوقعوا به فى هذه
الضائقة التى جنا منها بأعجوبة كبيرة .
الراوى  :الناس يتشوقون الى معرفة تفاصيل
ماجرى أثناء احملاكمة .كيف بدأت وكيف انتهت.
وأنت تعرف عشق الناس للثرثرة والنميمة ،فهيا
احكى لنا عن التفاصيل .
يوسف  :لقد مكث حنني فى احلبس عاما كامال
همه النقل والتفسير والتصنيف غير مكترث
مباهو فيه ،فأمر اخلليفة باحضاره الليلية واحضار
أموال كثيرة يرغبه فيها .وأحضر سيفا ونطعا
وسائر آالت العقوبات .فلما حضر حنني قال له
اخلليفة :
هذا شئ قد كان .وال بد مما قلته لك .فإن أنت
فعلت ،فزت بهذا املال ،و كان لك عندى أضعافه.
وإن امتنعت قابلتك بشر مقابلة وقتلتك شر
قتلة.
حنني  :قد قلت أل مير املؤمنني إنى لم أحسن إال

مقــــاالت

اخلليفـــة  ( :يبتسم ) طب نفسا ً ياحنني و ثق بنا.
فهذا الفعل كان منا المتحانك ،ألنا حذرنا من كيد
امللوك وإعجابنا بك .فأردنا الطمأنينة إليك و الثقة
بك لننتفع بعلمك .
( حنني ينحنى ويشكر اخلليفة ويدعو له) .
اخلليفة :يا حنني ما الذى منعك من اإلجابة لطلبنا
مع ما رأيته من صدق عزميتنا فى احلالتني على قتلك ؟.
حنني  :شيئان يا أمير املؤمنني.
املتوكل  :و ما هما.
حنني  :الدين و الصناعة.
اخلليفة :و كيف ؟
حنني  :الدين يأمرنا بفعل اخلير مع أعدائنا فكيف
أصحابنا وأصدقائنا ،و يبعد ويحرم من لم يكن
كذلك .والصناعة متنعنا من اإلضرار ببنى اجلنس
ألنها موضوعة لنفعهم و مقصورة على مصاحلهم.
ومع هذا فقد جعل اهلل فى رقاب األطباء عهدا ً
مؤكدا بإميان مغلظة :أال يعطوا دواء قتاال وال ما
يؤذى .فلم أر أن أخالف هذين األمرين من الشريعتني
ووطنت نفسى على استقبال املوت .فإن اهلل ما كان
يضيع من بذل نفسه فى طاعته .وكان يثيبنى.
اخلليفة  :انهما لشريعتان جليلتان .
يوسف :لقد أكبر اخلليفة أمانته وصدقه كطبيب
واستعداده للتضحية بحياته فى سبيل مبادئه
العظيمة ،فكافأه خير مكافأة ورفع مكانته ،فأطلق
عليه لقب « رئيس الفالسفة واألطباء « وهو لقب
لم مينح ألحد غيره فى تاريخ اخلالفة االسالمية .وقد
أثار هذا األمر الغيرة فى قلوب جمع كبيرمن األطباء
املسيحيني النساطرة أى من الطائفة التى ينتمى
إليها حنني بن اسحق فأخذوا يدبرون له املكائد
واملؤامرات التى تسربت تفاصيلها من داخل القصر.

تأوي دول الغرب على اراضيها املاليني من املهاجرين
اكثرهم من الدول العربية واالسالمية ،فتضم
فرنسا وحدها سبعة ماليني مسلم ،خمسة
ماليني منهم يحملون اجلنسية الفرنسية؛ بينما
متنع دساتير جميع الدول العربية واالسالمية
منح اجلنيسة لالجنبي املقيم على اراضيها ،بل
وان بعضها يحرم ابناء املرأة املتزوجة بأجنبي من
حق املواطنة.
وعندما ظهرت مشكلة الالجئني الفارين من
سوريا والعراق ،وقفت حكومات اجلوار في الدول
املؤمنة  -مبا فيها احلكومات الداعمة لداعش -
موقف من ال يعنيه االمر ،وقد اصابها العمى
عن رؤية احوالهم ،والطرش عن سماع انينهم.
وكل ما فعلوه انهم استقدموا عددا من االيدي
العاملة حتت شرط الكفالة .بينما سارعت
دول الغرب الكافر الى استقبال الالجئني على
اراضيها مانحة اياهم حق االقامة التي يعقبها
احلصول على حق املواطنة .وميثل تفاقم اعداد
املهاجرين عبءا اقتصاديا على الدول املستقبلة
لهم ،ويتسبب في زيادة البطالة والفقر بني
رعاياها االصليني .يضاف الى ذلك ان بعض
املهاجرين وابنائهم يظلون يحملون الوالء
لبلدهم االصلي .وهو ما يظهر بوضوح عندما
تقام املسابقات الرياضية ،كما في كاس العالم
لكرة القدم حيث نرى ابناء اجلاليات يحملون
اعالم بالدهم .وعندما يتضاهرون يحطمون احملال،
ويقومون باالعمال التخريبية ضد البالد التي
استضافتهم ،فضال عن االعمال االرهابية التي
يقوم بها الرديكاليون من حني الخر .اولئك الذين
يحملون الكراهية الدفينة للرعايا االصليني
وملعتقداتهم الكافرة من وجهة نظرهم.
في الدول الغربية ال يتم التمييز والفصل بني
املواطنني واملهاجرين وال بني ابناء هؤالء وال بني ابناء
اولئك؛ بل ان املناهج التعليمية حتض على التعاون
والتعايش بني املواطنني واملهاجرين وتناهض
التفرقة والتعصب بشكل عملي ونظري .فضال
عما تقوم به الكنائس من تقدمي املساعدات
املادية والعذائية للمهاجرين دون متييز .بينما
جتد الفصل والتمييز بني املواطنني على اساس
ديني ساريا ومقننا في البالد العربية واالسالمية
التي توجد بها اقليات دينية مسيحية .فيتم
تسجيل ديانة الشخص في شهادة ميالده وفي
هويته وفي شهادة وفاته وفي غيرها من االوراق
الرسمية وهو ما يعني تبني الدول الرسمي
لهذا التمييز وحتى يتسنى لها منعهم مما
يعرف بالوظائف احلساسة بالدولة ،وتقليص
عددهم في املناصب وفي الوظائف املرموقة.
في دول الغرب يتم بناء دور العبادة وفقا
ملعايير موحدة؛ بل وتقوم اجلالية العربية
بشراء الكنائس وحتويلها الى مساجد دون
اعتراض املواطنني ،بينما في بعض الدول  -كما
السعودية -ال يسمح ببناء اي دار عبادة لغير
املسلمني املقيمني على اراضيها .وفي مصر يتم
بناء الكنائس وسط صعوبات ومخاطر كثيرة .وال
تناسب التزايد املطرد للسكان فجميع الكنائس
املوجودة في مصر ال تكاد تسع ُعشر املسيحيني
فضال عن االعتداءات واالعمال االرهابية التي
طالتها منذ وطأت اجليوش العربية ارض مصر،
والى وقتنا هذا .بينما في فرنسا وحدها يوجد
اكثر من  2500مسجد خلدمة املهاجرين
املسلمني .وقد كان عددها في سنة  1965ال
يتجاوز اخلمس مساجد .يضاف الى ذلك ان بعض
هذه املساجد يسيطر عليها الرديكاليون الذين
يبثون من خاللها التعاليم الداعية الى الكراهية
والتطرف واالرهاب بدءا من تكفير غير املسلمني
واجازة قتلهم متى توفرت القوة

حتى يتمكنوا يوما من البالد التي فتحت ابوابها
لتأويهم ،فيما يعرف بالغزو السلمي ،وذلك حتقيقا
لنبؤة الرئيس الراحل هواري بومدين من انه سوف
يغزو الغرب ببطون النساء.
في بالد الغرب الكافر جتد حرية االعتقاد سارية
قوال وفعال لدرجة ان املاليني من االوربيني ينصرفون
عن ديانة اجدادهم الى االحلاد او الى دين اخر دون ان
يتعرض ايا منهم للتهكم او االزدراء او التمييز او
االضطهاد .بينما في بالد الشرق املؤمن ال يسمح
للمرئ اجملاهرة بارتدادة عن االسالم وان فعل تلقى
ما يحمد عقباه من تعذيب وتنكيل .وال تستثني
احلرية في الغرب حتى املتطرفني ودعاة االرهاب
الذين يجدون في بالد احلريات املناخ املالئم لنشر
افكارهم الال انسانية ،وعلى الرغم مما حصدته
تلك الدول نتيجة لذلك من اعمال ارهابية ضد
رعاياها ومنشأتها  .مثل حادثة طولوز التي اسفرت
عن مصرع ثالثة اطفال واربعة بالغني .ومثل حادثة
شارلي ابدو التي راح ضحيتها اثنتي عشر شخصا.
ان ما يتمتع به املهاجرون في بالد الغرب الكافر
من حقوق وامتيازات لم يحظوا مبثلها في بالدهم،
تتمنى ان حتصل على نصفه ،االقليات الدينية في
الدول العربية واالسالمية ،على الرغم من انهم
مواطنني وليسوا مهاجرين وال الجئني وال محتلني.
ومن وقت الخر نسمع اصواتا تتعالى هنا وهناك،
تنعت الغرب بالعنصرية والتعصب ،وهو ما زال
يفنح ابوابه الستقبال املهاجرين وايواء الالجئني
مانحا اياهم كافة احلقوق ،بعدما اوصدت دول
اخلليج الغنية ابوابها امامهم .وقد تكبدت تلك
الدول ،وما زالت تتحمل اعباءا اقتصادية وتتعرض
خملاطر امنية دون ان يكون هناك اي رد فعل سلبي
ال من قبل احلكومات وال من قبل االفراد ضد
الوافدين .وعلى الرغم من ذلك يتهمون الغرب
وحكوماته بالتعصب ،وهو اتهام ليس في محله
فال يزال هؤالء يتمرغون في نعيمه ويأبون العودة
الى موطنهم الذي فروا منه؛ بل وال يزال املالييني
من اخوانهم يتوقون الى اللحاق بهم لينعموا
بالعيش الرغد وباحلرية واالستقرار واالمن واملساوة
والعدل مما ال يتوفر في اوطانهم .بل ويقدم االالف
منهم على املغامرة بارواحهم من خالل الهجرة
غير الشرعية ،مفضلني الهجرة الى بالد الكفار او
املوت غرقى على البقاء في بالد املؤمنني .وهذا واحد
من مئات االدلة التي تفند زعم الذين ينعتون بالد
الغرب بالعنصرية بينما عميت اعينهم وصمت
اذانهم وانعدم احساسحم وتوقف عقلهم
عن رؤية العنصرية والتمييز واالزدراء باالخر
واالضطهاد واالرهاب الذي ينخر في اوطانهم ضد
االقليات اخملتلفة عنهم .واما الغرب الذي امد
بالد الشرق بنور العلم والتقدم التكنولوجي في
كافة اجملاالت ،بعد قرون عاشها في ظالم اجلهل
والتخلف ،كان اقصى مدى بلغه من املعرفة ال
يتجاوز كثيرا « ابجد هوز حطي كلمن « .ذلك
الغرب ما يزال يطعمنا ويعلمنا ويداوي امراضنا
اجلسمية والعقلية والنفسية ،والذي اطلق سراح
عقولنا ،وفك قيودنا معلما اينا كيف نفكر وكيف
نثور وكيف نعيش احرارا ،بفضل جهود علمائه
ومفكريه من امثال البالس ،والفوازييه ،وبسمر،
والكسويل ،ولويس باستور ،والكسندر فليمنج،
وتوماس اديسون ، ،وماكس بالنك ،وادون هوبل،
وديكارت وروسو .وغيرهم الكثير والكثير ممن ال
حتويهم الذاكرة .الغرب الكافر هو من جعلنا
نستبدل الناقة واحلمار بالطائرة والقطار .وجعالنا
نستبدل اخليمة بناطحات السحاب .ذلك الغرب
قد طفح الكيل به من جهلنا ومن ارهابنا .وما زلنا
نعيبه والعيب فينا وما للغرب من عيب سوانا.
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Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

) Dental Hygiene Appointment ( 4

شرحت على مدار  3مقاالت عن اجلير و كيفية تكوينة و املدة الزمنية
الزالتة و ايضا طرق ازالتة و تللك هى الطريقة املثلى للحفاظ على
اللثة لكن فى بعض االحوال يهمل الشخص بعض الزيارات او االهتمام
اليومى و قد يحدث بداية التهاب طفيف باللثة و تكون اول عالماتة
نزيف طفيف بني اللثة عند ملسها او عند اكل النواشف او حتى عند
استعمال الفرشاة .
قد تستمر هذة احلالة ايام او حتى شهور وال تختفى اال اذا مت تكثيف
العناية باللثة او قد تدهور احلالة فيتحول لون اللثة نت اللون الوردى
الفاحت (اللون الطبيعى) ليميل الى االحمرار و قد تتورم و تغير من شكلها
 rounded contoursو هنا يبدأ االلتهاب مرحلتة املزمنة .
فى التهاب اللثة املزمن قد تبدأ اللثة فى االبتعاد تدريجيا عن السنة و قد يتزامن ذللك مع فقد تدريجى
فى طبقة العظام املدعمة لالسنان و قد تنحسر(  ) recessionاللثة عدة مليميترات و قد تطور الى جيوب
(فراغات بني اجلذر و اللثة ) .
طبعا هذة حالة متقدمة حتتاج الى تدخل جراحى
فى بعض االحوال و قد حتتاج عالج الى طبيب اسنان
متخصص  periodontistو باالخص اذا كانت خطة
العالج تشمل على اعادة بناء العظام املفقودة bone
. regeneration

خراج فتحة الشرج
Peri Anal abcess

د .ياســـر بطرس

حتدثنا في العدد السابق عن البواسير ،كأحد احلاالت املسببة ألالم
فتحة الشرج ،وفي هذا العدد ،نتحدث عن سبب أخر وهو خراج فتحة
الشرج.
وهنا يشعر املريض بورم وأالم شديدة في منطقة فتحة الشرج في
خالل أربعة وعشرين ساعة من حدوث اخلراج ،وعادة ما يصاحبه
سخونة ،وينتج اخلراج عن إلتهابات وقلة النظافة في هذه املنطقة،
وخاصة إذا كان هناك جرح صغير وإذا كان املريض يعاني من مرض
السكر ،فإذا شعر املريض بأي من هذه األعراض ،فيجب إستشارة
الطبيب .ويتم عالج اخلراج جراحيا ً عن طريق التخدير املوضعي ويقوم
اجلراح بفتح اخلراج وتنظيفه ،ووقتها يشعر املريض بتحسن تام.

وبعد ذلك اما أن يلتئم اجلرح الناجت بدون أي
مشاكل ،وهذا يحدث في نصف احلاالت  ،ولكن
في النصف األخر قد ال يلتئم اجلرح كليا ً فيترك
فتحة صغيرة ينتج عنها خروج فضالت  ،وفي
هذه احلالة يتحول اخلراج إلي ما يسمي بالناسور
 ، Peri Anal Fistula ،والتي يجب عالجها بعملية
جراحية حتت تخدير كليFistulotomy ،

تدهور احلالة يعتمد على درجة العناية بتنظيف
االسنان و اللثة  ,سن الشخص  ,بعض االدوية
لالمراض املزمنة .
هناك ايضا حاالت مؤقتة اللتهاب اللثة  ,وهى فى فترات املراهقة و اثناء شهور احلمل .

مرحلة املراهقة ومشاكلها الستة :

 ١املخدرات والكحوليات ( اجلزء الثاني )
املشكلة األكثر رعبا بني كل مشاكل املراهقة.

أ.د .ناجي إسكندر
ذكرنا في املقالة السابقة اخملاطر اجلسمانية
والنفسية واإلجتماعية والقانونية لتعاطي اخملدرات
وفي هذه املقالة سوف نعرض أسباب وظواهر تعاطي
اخملدرات وأيضا فكرة مبسطة جدا عن أنواع اخملدرات
العديدة والتي يصعب حصرها.
أسباب تعاطي املراهقني للمخدرات :
 ١وجود مشاكل في املدرسة أو البيت ( أسرية أو
مادية ).
 ٢إستخدام اخملدر من قبل اإلصدقاء ومحاولة تقليد
املراهق ألصدقائه « .وهنا يبرز أهمية مالحظة
الوالدين لكيفية إختيار أبنائهم لألصدقاء».
 ٣احلصول علي متعة تأثير اخملدر الوقتية خاصة
للحصول علي النشوة في املناسبات اإلجتماعية
واحلفالت « وهنا تبرز خطورة العقل اجلمعي وإنقياد
الفرد لسلوك القطيع في التجمعات الشبابية « .
 ٤حب اإلستطالع واإلكتشاف واخملاطرة وأيضا من
أجل حتدي سلطة األباء واملدرسني إلثبات الذات.
«وتلك األشياء من خصائص املراهقة «.
 ٥من أجل كسر القوانني «وهو أيضا من خصائص
املراهقة».
 ٦من أجل التباهي وتقليد الكبار والذين يعطون
مثال سيء للمراهقني.
 ٧وجود مرض نفسي وهنا تعاطي اخملدرات بغرض
التخفيف من حدة األعراض النفسية للمرض وقد
سبق وأن ذكرنا في املقالة السابقة العالقة بني
اإلدمان واألمراض النفسية.

أحب في البداية أن أنبه إلي شيئني :
أوال  :إن ظواهر تعاطي اخملدرات كثيرا ما تتداخل
مع ظواهر النمو في فترة املراهقة خاصة في بدايات
التعاطي وأحيانا كثيرة يصعب التميز بني ظواهر النمو
وظواهر التعاطي والتي تبدو كظواهر خاصة بالنمو
«مثال تغير في املزاج وإنعزال عن األسرة.
ثانيا  :أن ظواهر تعاطي اخملدرات تنقسم إلي ظواهر
تتشارك فيها معظم اخملدرات وظواهر تختلف من عقار
إلي أخر سنذكرها مع كل مخدر في حينها.
ظواهر تتشارك فيها معظم اخملدرات :
 ١تغير مفاجئ وثابت في املزاج.
 ٢فقدان الشهية لألكل.
 ٣عدم املقدرة علي النوم ليال.
 ٤فقدان اإلهتمام بالدراسة والهوايات» خاصة
الرياضية « وأيضا فقدان اإلهتمام باألصدقاء وظهور
أصدقاء جدد.
 ٥الكذب املتزايد وكثرة التصرفات السرية ورغبة في
اإلنعزال.
 ٦إختفاء األموال واملقتنيات املنزلية واملقتنيات اخلاصة
باملراهق بغرض تدبير األموال الالزمة لشراء اخملدر.
 ٧اإلجهاد املستمر.
 ٨نوبات من الرغي والهياج.

أنواع اخملدرات  :ميكن تقسيم اخملدرات بأكثر من طريقة :

 -٤نبات القات  :يزرع في اليمن واثيوبيا وأريتريا وكينيا.

حسب تأثير العقار تنقسم اخملدرات إلي :

واملادة الفعالة تشبه منشط األمفيتامني ويؤدي
لدرجة متوسطة من اإلدمان.

 ١مهبطات .Depressants :مثال كحوليات وحشيش
ومهدئات ومذيبات.
 ٢منشطات  stimulants :مثال أمفيتامني وكوكايني
وكفايني.
 ٣عقاقير الهلوسة مثال .LSD and PSP
 ٤مزيل لأللم  :أفيون  ( opiatesمورفني وهورين).
 ٥خليط ( Ecstasy : mixing .مهلوس ومثير ) يسمي
.ck Relax Mitsubishi
 Anabolic steroidsحسب مصدر اخملدرات إلي مخدرات
من مصادر طبيعية ومخدرات تصنيعية :
ا) مخدرات مستخرجة من مصادر طبيعية :
 -١نبات اخلشخاش  :يزرع في أسيا ( أفغانستان
باكستان إيران الهند ) لبنان واملكسيك وكولومبيا .وهو
مصدر األفيون .العنصر النشط في األفيون هو املورفني
« وكلمة مورفني مشتقة من مورفيوس إله األحالم
عند األغريق ) .والهيروين  ٤إلي  ١٠أمثال قوة املورفني.
تأثيرات خاصة  :فقدان اإلحساس باأللم وتثبيط ملركز
التنفس وإمساك وضيق شديد بحدقة العني
 -٢نبات القنب  :يزرع في كثير من دول العالم ومنها
لبنان ويستخرج منه أكثر اخملدرات إنتشارا في العالم
وهما احلشيش ( يحتوي نسبة عالية من املادة الفعالة
 ) Thcو املاريجوانا ( الباجنو ويحتوي علي نسبة أقل
من املادة الفعالة ) .وهذه العقاقير قد تكون مقدمة
لتعاطي عقاقير أخطر ( الهيروين والكوكايني )
تأثيرات خاصة  :تشويش في إدراك املكان والزمان
وإحساس خاطئ بالقدرة علي التفكير الثاقب واإلبداع
وعدم تناسق احلركة وعدم التركيز وزيادة ضغط الدم
وضربات القلب وزيادة الشهية لألكل.
 -٣نبات الكوكا  :يزرع في أمريكا اجلنوبية ويستخرج
منه الكوكايني.

 ٩وجود اخملدر أو أثار إستخدام اخملدر مثال

 ٨سهولة احلصول علي اخملدر خاصة مع عدم جترمي
بعض األنواع من اخملدرات في بعض البلدان.

والكراك ( كوكايني مقطر بالتكسير ) وميتص من الدم
بسرعة ويصل إلي املخ في ثواني.

ب .لفائف ورقية مربعة حتتوي البودرة

ظواهر تعاطي اخملدرات :

ج .حقائب بالستيك صغيرة أو لفائف بالستيك صغيرة

تاثيرات خاصة  :األرق وفقدان الشهوة اجلنسية وشهية
األكل .والكراك من أكثر اخملدرات إحداثا لإلدمان واملوت.

ا .ورق سجاير

صحة نيوز

تأثيرات خاصة  :البالهة واجلنون وسرطان اللثة والفم
واملعدة.
ب) مخدرات (تصنيعية ) تخليقية :
 -١املنشطات  :مجموعة األمفيتامينات مشابه
لالفدرين واألدرينالني مثال األيس ( كوكايني الشوارع
) وأمفيتامني املهلوس ( في احلفالت ) واملاكستون
فورت في مصر.
تأثيرات خاصة  :ثرثرة وعصبية وقلق ورعشة في
اليدين وعرق وجفاف الفم واألنف.
 - ٢املهبطات واملسكنات  :مثال البربيتيورات
والسيكونال
تأثيرات خاصة  :إسترخاء إكتئاب ردود أفعال بطيئة
نوم عميق سقوط األشياء من الشخص وسقوطه
هو نفسه وعدم وضوح الكالم وفقدان الوعي
واإلدمان.
 - ٣املهدئات  :ديازابينات مثال ديازيبام ( فاليوم )
تأثيرات خاصة  :إسترخاء وإرتباك وضعف الذاكرة
وإزدواج البصر وتوهان.
 - 4املنومات  :كلورال هيدرات
هوامش  :اخملدرات حسب التعريف القانوني مواد
تسبب اإلدمان ( إعتماد نفسي وجسدي علي
العقار ) وتضر اجلهاز العصبي .وحسب التعريف
اللفظي العلمي هي مواد كيميائية تسبب النعاس
والنوم وغياب الوعي .وحسب التعريف األخير ال
تعتبر عقاقير الهلوسة ( الطبيعية والتخليقية )
واملنشطات من اخملدرات.
في التقسيمات السابقة راعيت إستخدام األسماء
العلمية ولكن أحب أن أنبه أنه لكل عقار مخدر عدد
من أسماء الشوارع التي تختلف في الدول واملدن
واألماكن اخملتلفة.
وفي املقالة القادمة بأذن اهلل سوف نتناول اجلزء
األهم من هذه املشكلة وهي كيف يتعامل األباء
واملدرسة واجملتمع مع هذه املشكلة األكثر رعبا بني
كل مشاكل املراهقة ؟.

18
الكلمــــات
املتقاطعــــــة
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افقياً

عامودياً

:
 1بحيرة افريقية متثل احد منابع النيل  oطريق واسعة
 2بلد ،الذين يتحدثون االجنليزية فيها عددهم أكبر من
سكان الواليات املتحدة  oمتسرع
 3ربط بـ وأعطى املسؤولية  oالعمل السينمائي إذا
أضيف عليه صوت غير الصوت األصلي
 4من جسمك ويتحكم في باقي األعضاء  oالعب كرة
برازيلي صنف األحسن في العالم
 5بيت  oثمن معاملة
 6نصف مبنى  oمن أسماء القرد  oوجه (بالعامية)
 7أداة نصب  oيا للدهشة
 8ممارسات جتارية يتنافس فيها املشترون  oخوف شديد
 9كتب وبعث واستقبل ما كتبه اآلخرون  oمعنى
 10ما يصنع منه لب قلم الرصاص  oمتثال للعبادة أيام
اجلاهلية

:
 1ممثل بلجيكي من ممثلي أفالم اآلكشن  oأرض فيها جنائن
خضراء يانعة
 2حديث  oسوق كبير تباع فيه املنتجات املتنوعة والترويج
لها
 3تصيد  oوكالة فضاء
 4نصف كلمة قروي  oمغارة  oأقدم ودخل
 5ثلثا كلمة قرن  oشدة اخلوف والفوضى النفسية
 6أظلمت
 7أعطيك وعدا  oفرض من فروض االسالم
 8قوي وعظيم اجلبروت  oاالسم األول ألحد بابوات
الفاتيكان
 9سيارة اشترك في تصميمها أدولف هتلر
 10ملك آشوري سميت باسمه احدى أشهر مالحم التاريخ
 oسأم

حظك مع جود نيوز
ّ
ماحك جلدك مثل ظفرك.
برج احلمل :التف ّوض اآلخرين ألداء عملك فلن يقومو بأدائه كما ينبغى ،
برج الثور :إبتعد عن البهارات احلارة أو اللخبطة فى الطعام فمتاعب سوء الهضم واردة للغاية.

األوتاراحلساسة لديهم عن عمد  ،لتقل
بالدعس على
برج اجلوزاء :التصنع املشاكل أوتستفز اآلخرين ّ
ّ
َس ُك ْت.
خيرا ً أو لِت ْ
برج ّ
السرطان :قليل من امللح يجعل مذاق الطعام ج ّيدا ً لذا التنزعج من مشاكلك العاطف ّية ،
الصلح إن لم تشعر مبرارة اخلصومة ؟
كيف ستعرف حالوة ّ

برج األسد :اإلنقياد وراء العاطفة سوا ًء الغضب أواحلب دون إعمال العقل عواقبه ليست ج ّيدة ،
حافظ على ثباتك اإلنفعالى فى مواجهة أ ّية إستفزازات واردة.

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

برج العذراء :تفكيرك فى النقاط اإليجاب ّية فى احلبيبة-احلبيب جتعل قراءتك حلياتك العاطف ّية
أكثروضوحا ً وإتزاناً.
برج امليزان :ترغب أن جتعل اجلميع سعداء لكن تذكر أنك لست مجبرا ً على متثيل دور املهرج إلضحاك
9
اجلميع  ،من كثر مزاحه ق ّلت هيبته.
3
5
2
برج العقرب :التُقرض أموالك للغير بغيرضرورة قصوى فغالبا ً قد ال تسترجع املال فى موعد
2
7 8 1
إستحقاقه ،إال إن كانت مساعدة.
هم1تك 3
برج القوس :أحد األقارب قد يرفض مساعدتك ،إذا ً هى فرصة 8
ومعرفة معدن الناس
لشحذ ّ
5
8
9
6
حد ذاته مكسب.
وقت
الشدة وهذا فى ّ
ّ

برج اجلدى :البكاء على جروح املاضى العاطفية ليست من صفاتك5 4،
 3الضعيف فال
لست من النوع
تتقمص دورالضح ّية املغلوب على أمرها.
4 6 3
8
ّ
وعناد مهما 2
برج ال ّدلو :إن كنت ترفض القروض ومشتروات األقساط 3فارفضها بكل إصرار 5
كانت
اإلغراءات والتسهيالت،إبعد عن الشر وغ ِنيله.
4
برج ُ
Daily
Sudoku:
Wed
7-Oct-2015
ً
ً
احلوت :إختر كلماتك بحذر ووضوح تالفيا لسوء الفهم ،إن كنت متز ّوجا فاحرص على إختيار
ألفاظ واضحة
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Daily Sudoku: Wed 21-Oct-2015

S8 3 7 9 6 1 5 4 2
U 49 24 62 35 17 68 81 95 37
D 76 58 13 87 25 94 32 61 49
O1 9 4 6 3 2 7 8 5
K 23 67 58 41 89 75 49 32 16
حـل مسابقة العـدد السابـق U
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لوحـة الشرف
ستيفني جوزيف هاربر
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أدم بيندر

جــود تاميــز
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Daily Sudoku: Wed 7-Oct-2015

 30ابريل  ،1959سياسي كندي شغل منصب رئيس وزراء
كندا ال 22بحكومة أقلية لنحو عشرة اعوام منذ عام
 ،2006تزعم حزب احملافظني الكندي منذ تكوينه عام .2003
درس االقتصاد في الثمانينات في جامعة كاجلاري وبدأ
مهنته السياسية في اليمني .في العام  2002أصبح قائد
حزب احملافظني الكندي وربح في االنتخابات النيابية .وفي
العام  2003وحد حزبي احملافظني احلزب احملافظ التقدمي
والتحالف الكندي وانتخب قائدا ً للحزب اجلديد ،لكنه خسر
في االنتخابات عام  .2004وفاز للمرة الثانية في انتخابات
أكتوبر  .2008في عهده أُعلن اتفاق التجارة احلرة بني كندا
ورابطة التجارة االوروبية ،قام هاربر بزيارتني للقوات الكندية
في أفغانستان ،األولى عام  2006والثانية على خط جبهة
جنوب قندهار عام  ،2007وفي فترته خفضت مصاريف
الدفاع ملا دون ال  %1من إجمالي الناجت احمللي الكندي .يرجح استراتيجيون من حزب احملافظني أن هاربر
سوف يتنحى عن العمل السياسي بعد االنتخابات األخيرة التي فاز فيها احلزب الليبرالي بزعامة
جاستني ترودو بحكومة أغلبية حيث يصعب تصوره زعيما للمعارضة في مجلس العموم الكندي.
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ألول مرة  ..إقامة صلوات رسامة أسقف للكاثوليك بكنيسة قبطية
أرثوذوكسية

أعالنــــات

جملس مدينة مسيساجا ُيصوت على مشروع جُممع إسالمي
مبنطقة ميدوفيل

بعد ما يقرب من  ٤سنوات من
التفاوضDr.،
Juliana
 Gorjaمجلس مدينة مسيساجا
صوت

بإجمالي  ٩أصوات الى صوت واحد
لصالح إقامة مشروع مجمع إسالمي
مبنطقة ميدوفيل على شارع وينستون
تشرشل .جاء التصويت بعد جلسة
استماع دامت ما يقرب من أربع ساعات
Quick & Courteous Service
وقف فيها عشرات السكان واحد بعد
plansالنتائج غير احملسوبة
اآلخر ليشرحوا
Accept all major insurance
والتي ستترتب على هذا القرار مما قد
Blister pack services
يجبر بعضهم على الرحيل بعد ما Flu Vaccinations
يقرب من ثالثني عاما في املنطقة .كانت
Fast & easy transfers
اجللسة مشحونة بالقلق والترقب
li
i
Free Deliveries
والغضب والدموع ،و قد احتشدت
Senior's Day
القاعة الرئيسية والغرف اجلانبية
باملواطنني الذين جاءوا من كل أرجاء
Personalized Consultation
throughاملشروع الذي
لتأييد او معارضة
Easy
y prescription
p
p
refills
املدينة g
the
من املتوقع أن يغير املنطقة.

ϞϴλϮΗ
˱ ΎϧΎ
ϧΎΠϣΔϳϭΩϷ
كالوفاليل» كممثلΔ
في يوم السبت التاسع عشر من سبتمبر احلالي ،متت رسامة األنبا «هوزيه Ϸ
عن كنيسة جنوب الهند للروم الكاثوليك بكندا .وفي تناغم رائع بني الطوائف املسيحية اخملتلفة،
Ϧϴϣ΄ΘϟΕΎϛήηϢψόϣϞΒϘϧاألرثوذكسية إلقامة مراسم اإلحتفال الذي
كنيسة العذراء واألنبا اثناسيوس القبطية
مت إختيار 
phone,
p
,
للمشاركة في هذا اليوم التاريخي .استمرت املراسم
كندا
ΎΧمن جميع
ضم –٢٥٠٠شخص أتوا
ϦδϟέΎΒϜϟιΎΧϡϮϳ
Ύ Ϝϟإرجاء ϟ
لساعات ،بعدها جتمع احلضور على النجيلة لتناول طعام الغذاء في أجواء روحية جميلة .يعد األنبا
«هوزيه 
ϭϥϮϔϴϠΘϟϝΎϤόΘγΎΑΔϳϭΩϷέήϜΗϚϨϜϤϳاملتوقع أن يتخذ من
كالوفاليل» هو أول أسقف على كنيسة جنوب الهند في كندا ،ومن
مدينة مسيساجا مقرا ً له.
ϰϧϭήΘϜϟϻΎϨόϗϮϣϝϼΧϦϣΖϧήΘϧϻ

iPad, or computer through our website

Don Mills Rd

لبيوت بعض
التخطيط العمراني للمنطقة و يضع اجملمع اإلسالمي مالصقا
القرار ليغير
يأتي هذا
www.agapepharmacy.ca
(coming
)soon
املتضررين  .وبالرغم من قصور املساحة اخملصصة للسيارات ،والتي ستزداد ضيقا مع قدوم فصل الشتاء
و هطول الثلوج ،وكذلك مع عدم قدرة املوقع على استيعاب سيارة إطفاء في حال حدوث حريق و امتالء
York
Mills Rd
للصالة ،إال ان مجلس املدينة ،باستثناء «بات سيتو» مسؤولة اجمللس احمللي عن دائرة  ٩املتوقع
املكان أثناء
ان يقع بها املشروعات ،كان قد اتخذ قرارا مسبقا باملوافقة لم تنجح الدموع و التوسالت أن تردعه.

Diamond
اجللسة التي استمرت حتى احلادية عشرة والنصف مساء ،وعدت «سيتو» السكان بالنظر
 Plazaوفي نهاية
10 Mallard Rd
املدينة لرفع الضرر عن
مقاضاة
باملقاطعة و
احملليات
في إمكانية إستئناف هذا القرار امام مجلس
With
a purchase
of $75
or more
for any over-the-counter products.
السكان.
Expires Nov. 30, 2015. Limit 1 per customer

وجدير بالذكر ان التصميم املعماري كان قد تغير مرة بتقليص حجم القبة وارتفاع املأذنة ،إال ان طلب
«سيتو» بتقليص مساحة البناء الرئيسي كان قد قوبل بالرفض من قبل اجلالية اإلسالمية مبيدوفيل.
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مشاكل احلدود (الغريمستجيبون)

البابا شنودة  ..وسنوات مع اسئلة الناس

بقلم:مريفت روفائيل -فانكوفر

نطلق اصطالح « املتبلدون « أو» عدميي اال ستجابه
« علي هذه النوعيه من الناس لقصور
اهتمامهم ,ورعايتهم لعالقاتهم  .و ميثل هؤالء
األشخاص عكس ما ورد في ( أمثال  « )27:3ال متنع
اخلير عن أهله حني يكون في طاقه يدك أن تفعله»
و يوجد نص آخرهام في (روميه)18:12
«إن كان ممكنا فحسب طاقاتكم ساملوا جميع
الناس « فنحن ال نستطيع أن مننح السالم ملن ال
يقبله فكال النصني يشير الي نفس الفكره  ,أي
مسئوليتنا عن رعايه و مسانده اآلخر الذي أعطاه
اهلل لنا كشريك أو رفيق في احلياه  .ويعتبر رفض
حتمل هذه املسئوليه مشكله من مشكالت احلدود .
ينقسم املتبلدون الي مجموعتني
 -1من لديهم روح اإلنتقاد الحتياجات اآلخرين
 ,فهؤالء يدينون احتياجات اآلخرين و يسقطون
كرههم إلحتياجاتهم اخلاصه علي اآلخرين.

الكلمة نيـــوز

انسان مرت عليه ايام طويلة  ,وهو فى حالة غيبوبة كاملة ،ولكن جسمه
يتحرك اكلينيكيا باآلجهزة  ،وأهله فى حيرة  ..هل يطلبون من االطباء رفع
اآلجهزة عنه  ,ويعلن موته ؟ أم يصبرون وااليام متر واملريض فى نفس الغيبوبة ؟
عالمات املوت احلقيقية هى موت املخ  ,أى توقف املخ وكل أجهزته ومراكزه عن
العمل متاما ً  ،فاذا ثبت طبيا ً موت املخ وتوقفه عن العمل  ,يكون االنسان قد مات
فعال  ,مهما حركت االجهزة  ،وحينئذ ال داعى للتمسك بالوهم  ،حيث يتصور
اهل املريض وأحبائه انه سيعود الى احلياة  ،وال يتعبهم ان ترفع عنه اآلجهزة
ويعلن موته  ،،أن احلركة التى تسببها اآلجهزة ليست دليال على احلياة

 -2الغارقون في احتياجاتهم ورغباتهم لذا
يقصون اآلخرين ( كصوره من صور محبه الذات
) و هنا يجب أن نفرق بني هذه األنانيه و بني
اإلحساس الذي وهبنا اهلل لنقوم مبسئوليتنا
جتاه احتياجاتنا الشخصيه و تسديدها ,
فنستطيع مساعده اآلخرين دون الوقوع في
أزمات .

خواطر مسافر إلي النور ()11

املسيطرون املتبلدون
ماذا لو كان « املسيطرون « الذين ال يستجيبون
حلدود اآلخرين ,وال يستطيعون سماع « ال « هم
أيضا « متبلدون» « ,املتسلط املتبلد « يطلب
املساعده من اجلميع و اليساعد أحد.

د .رءوف إدوارد

ملخص ملشاكل احلدود
 « +املذعنون « يفتحون أبوابهم للردئ
 « +املتجنبون « يغلقون أبوابهم للجيد
 « +املتسلطون « يفتحون أبواب اآلخرين
بالعنف أو اخلداع للردئ  ,ال يستطيعون سماع
« ال «
 « +املتبلدون « يغلقون أبواب اآلخرين للجيد
بسبب نرجسيتهم .
و اجملد هلل دائما أبديا آمني.

آحداث نهاية العامل واجملئ الثاني
				
للمسيح ٥ #

الشخصيات الرئيسية التى ستظهر فى النصف الثانى
من األسبوع األخيرمن نبوءة دانيال:
•الضد للمسيح ُ :وس ِّمى إبن الهالك والوحش.
•النبى الكذاب :
•التنني  :وهو الشيطان
•أخنوخ وإيليا النبيان :
•رئيس املالئكة ميخائيل ومالئكته:
األحداث التى ستمر بها االكنيسة قبل اجملئ الثانى
للمسيح ( وخالل النصف الثانى من األسبوع الـ 70من
نبوءة دانيال )
•الضيقة العظيمة
•معركة هرمجدون
•غلبة املسيح على الشيطان
•اجملئ الثانى للمسيح
•الدينونة
•األرض اجلديدة والسماء اجلديدة
•خضوع اخلليقة اجلديدة كلها متاما ً لآلب واستعالن
ملكوت اهلل.
الشاهدان اإلثنان  :اخنوخ وإيليا:
 هذان الشاهدان ُمعتَبران فى تعاليم كنيستنااألرثوذكسية أنهما «إيليا وأخنوخ» وهما من أنبياء العهد
ُطفا إلى
القدمي األتقياء ،وكالهما لم يذوقا املوت بل إخت ِ
السماء ولم يوجدا على األرض .فقد تأجل موتهما إلى أن
يُتَمما خدمتيهما فى األزمنة األخيرة - .ويسميهما زكريا
وقلت له :ما هاتان الزيتونتان
فأجبت
النبى فرعا الزيتون « :
ُ
ُ
وقلت له ( للمالك
وأجبت ثانية
عن ميني املنارة وعن يسارها؟.
ُ
ُ
)  :ما فرعا الزيتون...؟ فأجابنى قائالً :أ َما ت َعلم ما هاتان ..
هما  ..الواقفان عند سيد األرض كلها «( .زكريا .)14 ،12 :4
 وسوف يأخذان السلطان من املسيح نفسه ليتنبئا ملدة 3سنوات ونصف السنة ول ُي َّ
ش ِهرا الضد للمسيح فى

األسبوع األخير« :وسأُعطى لشاه َد َّى (السلطان)
فيتنبئان ألفا ً ومائتني وستني يوماً ،البسني
مسوحاً .هذان هما الزيتونتان واملنارتان القائمتان
أمام رب األرض .هذان لهما السلطان أن يُغلقا
السماء حتى ال متطر مطرا ً فى أيام نبوئتهما،
ولهما سلطان على املياه أن يحوالها إلى دم  ،وأن
يضربا األرض بكل ضربة كلما أرادا «( .رؤيا -3 :11
 - .)6وقد أشار يهوذا الرسول فى رسالته ،إلى أن
أخنوخ كان أول من تنبأ عن مجئ املسيح « تنبأ
أخنوخ السابع من آدم قائالً :هوذا قد جاء الرب
فى ربوات قديسيه ليصنع دينونة على اجلميع
«( .يهوذا  .)15 ،14قتل الشاهدين « :ومتى مت َّ َما
شهادتيهما  ،فالوحش الصاعد من الهاوية
سيصنع معهما حربا ًويغلبهما ،وتكون جثتاهما
على شارع املدينة العظيمة (أورشليم) التى تُد َعى
روحيا ً سدوم (إشارة إلى إنتشار الفساد األخالقى
كما حدث فى سدوم) ومصر (إشارة إلى شيوع
إستعباد الناس كما حدث فى مصر أيام موسى).
وينظر أناس من الشعوب والقبائل واأللسنة واألمم
جثتيهما ثالثة أيام ونصفاً ،وال ي َ َد ُعون جثتيهما
توضعان فى قبور (إمعانا ً فى اإلنتقام من األموات).
ويشمت بهما الساكنون على األرض ويتهللون
ويرسلون هدايا بعضهم لبعض ألن هذين النبيني
كانا قد ع َّذبا الساكنني على األرض (بشهادتيهما
ضد العبودية والفساد) .ثم بعد الثالثة األيام
والنصف دخل فيهما روح حياة من اهلل فوقفا
على أرجلهما  ،ووقع خوف عظيم على الذين
كانوا ينظرونهما .وسمعوا صوتا ً عظيما ً من
السماء قائالً لهما :إصعدا إلى ههنا  ،فصعدا
إلى السماء فى السحابة ونظرهما أعداؤهما»
عط َى (أى الضد للمسيح)
(رؤيا  « - .)13- 7 :11وأ ُ ِ
ُ
َ
أن يصنع حربا ً مع القديسني ويغلبهم ،وأ ِعطى
سلطانا ً على كل قبيلة ولسان وأمة ،فسيسجد
له جميع الساكنني على األرض ،والذين ليست
أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم فى سفر
حياة اخلروف الذى ُذبح» (رؤيا (.)8 ،7 :13يُت َبع )

ال خري ملن عاش لنفسه فقط !!

لكل عمر و شباب و شيب
نذرت أيامى و عافيتى
شباب نشط دائم التجوال
فتوة و قوة و عزمية
ساهر أعد الليالى
سباق تالحقنى األيام
أخدم كل الناس راضيا
ال أنتظر شكرا و ثناء
ليس خير ملن عاش لنفسه
انكار ذاتى وحبى للعطاء
أستعنت بالهى القادر
ألقيت على الرب همى
بشرى طيبة بالرسالة
وعده أكيد بالفردوس

وقت ومكان لراحة البال
لعمل شاق و حلظات قلق طوال
و صبر الصحراء عادة اجلمال
من خصال خير الرجال
ينتابنى األرق لتحقيق األمال
سعيدا باجلرى و العدو ألميال
ال غضب ال ضجر وال انفعال
و ظننى البعض أمد يدى بالسؤال
عرفنا ذلك من الشعر و األمثال
افتكره القوم أنى متعال
يشد أزرى و يحمل عنى األثقال
فكل الهموم معه الى زوال
كلمات حق و ليست بخيال
للذين يظهرون األميان باألعمال

جورج توفيق
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شركة أمريكية تدافع عن حقها يف تربية احلوت القاتل

قالت شركة»سيوورلد باركس آند انترتينمنت»
األميركية ،في سان دييغو ،إنها ستطعن في قرار
مينعها من تربية احلوت القاتل «األوركا»

وتساقطت أمطار متفرقة على مناطق عدة في
السلطنة ،من بينها العاصمة مسقط ووالية
نزوى ،وسط طقس غائم جزيئا ،مصحوبا برياح
نشطة وتساقط حبات البرد بسبب هبوط
درجات احلرارة ،وفق وكالة األنباء العمانية.

وأوضح جويل مانبي ،الرئيس التنفيذي للشركة ،أن جلنة السواحل تخطت االختصاص املنوط بها ،حني
حظرت تربية احلوت القاتل في منتزه سيوورلد.
وتواجه الشركة األميركية انتقادات عدة ،بسبب تعريض احليتان لضوضاء العروض التي يجري إقامتها
في املنتزهات ،فيما تقول دعاوى قضائية إن احليتان «األسيرة» تعيش أعمارا أقصر ،وتكابد ظروفا صحية
أسوأ.

احلظ العاثر يقود مهاجرين إىل «قفص الدب»
اكتشفت الشرطة الفرنسية  3مهاجرين كانوا
مختبئني داخل عربة تقل دبا قطبيا من ميناء كاليه
الفرنسي إلى إحدى محمية للحيوانات البرية في
بريطانيا.

وتتوقع املراصد اجلوية أن تشهد السلطنة
أجواء غائمة جزيئا على معظم احملافظات ،مع
احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة على
مسقط وجنوب وشمال الباطنة والظاهرة
والبرميي ومسندم.

موسوعة جينيس بانتظار
«الدجاجة املغردة» ..على تويرت
تسعى شركة للوجبات السريعة بأستراليا
لدخول موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية
عبر الدجاجة «بتي» ،التي تغرد على موقع
«تويتر» بكلمات وعبارات غير مفهومة.
وإن جنحت في طباعة كلمة إجنليزية صحيحة
من أربعة حروف على األقل ،ستدخل «بتي»
موسوعة األرقام القياسية كأول دجاجة تدون
تغريدة مفهومة على «تويتر».
وبدأت الدجاجة مغامرتها في  8أكتوبر
ضمن حملة ترويجية للشركة ،إذ يتم إدخال
لوحة مفاتيح إلى قفصها يوميا لتقوم
بإرسال تغريدات عشوائية مبنقارها وأقدامها
مصحوبة بالوسم « »chickentweet#املعد
سلفا.
ولم تتمكن «بتي» حتى اللحظة من كتابة
كلمة إجنليزية صحيحة ،علما أن لديها حتى
نهاية أكتوبر اجلاري لتحقق إجنازها.
وأبدى بعض املغردين قلقا على حالة «بتي» ،إال
أن الشركة أكدت أن املغامرة تخضع للرقابة
وأن الدجاجة تخضع لعناية فائقة ،حيث
حصلت الشركة على موافقة من جهات
معنية بحقوق احليوان قبل بدء التجربة.

العالنك معنا فى

وحلسن حظ املهاجرين الثالثة ،فإن الدب كان داخل
قفصه حني قفزوا إلى العربة من بابها اخللفي
خلسة ،من أجل الوصول إلى اململكة املتحدة ،بحثا
عن حياة أفضل.
وكان الدب «نيسان» ،في املرحلة األخيرة من رحلة من أوروبا الشرقية إلى ما يأمل أن تكون حياة أفضل في
محمية للحيوانات البرية في مقاطعة يوركشاير ،شمال شرقي إجنلترا.
ونقل الدب عبر أوال جوا من حديقة حيوان في موسكو في وقت سابق من األسبوع ،لكن اجلزء الثاني من
زيارته إلى اململكة املتحدة ستكون عن طريق البر انطالقا من فرانكفورت في أملانيا.
وقال متحدث باسم محمية يوركشاير للحيوانات البرية إن املهاجرين الثالثة بقوا داخل الشاحنة ملدة 10
دقائق ،قبل أن تأتي الشرطة الفرنسية وتخرجهم منها

تشريح «علين» لشبل يثري الغضب بالدمنارك
أثارت حديقة حيوان في الدمنارك عاصفة من ردود
الفعل على وسائل التواصل االجتماعي إثر أعالنها
عن عزمها تشريح شبل ،بعد أن نفذ فيه قتل
الرحمة في وقت سابق من العام اجلاري.
وقالت مديرة العالقات العامة في حديقة حيوان
أودينزي ،إن الشبل سيتم تشريحه علنا  ،بعد تنفيذ
وهو األمر الذي لم يعلن في حينه.
وقالت «شاهدنا جميعا ما حدث مع الزرافة وهو السبب الذي دفعنا إلى عدم اإلعالن عن أي شيء قبل
تنفيذ قتل الرحمة .لم نكن نتوقع بأي حال من األحوال رد الفعل على ذلك من مثل هذا العدد من
الناس».
وكانت حديقة حيوان كوبنهاغن قد قامت بتشريح الزرافة ماريوس -وهي ذكر عمره  18شهرا -في فبراير
عام  ،2014وأعقب ذلك عاصفة على وسائل اإلعالم فيما تلقى مدير احلديقة تهديدات بالقتل .ونفذ قتل
الرحمة في الزرافة ألن جيناتها الوراثية ممثلة بقوة بني جميع أنواع الزراف في حدائق احليوان بأوروبا.
وفي هذه احلالة فإن السياسة تستلزم القضاء على مثل هذا احليوان الذي يحمل هذه اجلينات ،ملنع حدوث
التزاوج الداخي أو زواج األقارب ،ونفذ قتل الرحمة في الشبل لنفس السبب.
وعند اإلعالن عن تشريح الشبل استقبل املوقع اإللكتروني حلديقة حيوان أودينزي على فيسبوك أكثر
من  200ألف رسالة بخصوص هذه اخلطة .وندد الكثيرون بحديقة احليوان والعاملني بها واقترح البعض
تشريح العاملني باحلديقة بدال من الشبل

 41كاتبا هنديا يرفضون أعلى تكريم أدبي بسبب «مناخ التعصب»

رفض العشرات من الكتاب أعلى تكرمي أدبي في الهند احتجاجا على ما يسمونه تنامي مناخ التعصب في
البالد منذ تولي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مقاليد السلطة.

اتصل بـ:

647.447.0455

gnjournal@gmail.com

نائبة تلقي «قنبلة غاز» داخل
برملان كوسوفو
اتخذت نائبة في البرملان الكوسوفي طريقة
غريبة للتعبير عن رأيها ،إذ ألقت قنبلة غاز
مسيل للدموع في قاعة البرملان ،احتجاجا على
اتفاق مع صربيا.

وكانت جلنة السواحل بوالية كاليفورنيا األمريكية،
قد وافقت باإلجماع ،على السماح للشركة بإقامة
بركتني للحوت القاتل ،شريطة أن توقف الشركة
برامج تربية احليتان القاتلة ،في ظروف االحتجاز
القاسية.
جرفت السيول في والية نزوى في سلطنة عمان
عددا من السيارات ،إثر ارتفاع منسوب املياه في
الشوارع نتيجة األمطار الغزيرة التي تساقطت
على املنطقة ،وفق ما أظهر تسجيل مصور
نشره مواطنون على اإلنترنت.

منوعات نيـــوز

وقال  41روائيا وكاتب مقاالت وكاتبا مسرحيا وشاعرا إنهم لم يعودوا قادرين على البقاء صامتني إزاء العديد
من حوادث العنف الطائفي أو الهجمات على املثقفني في جميع أنحاء البالد خالل العام املاضي.
ويشعر الكتاب بالغضب من أن كال من حكومة مودي و»ساهيتيا أكادميي» أو األكادميية الوطنية املعنية
بتعزيز األدب بلغات الهند ،لم تعلق على الهجمات ،والتي تشمل القتل في أغسطس لعالم ملحد انتقد
عبادة األوثان واخلرافات الهندوسية.

و كانت النائبة املعارضة في التحالف من أجل
املستقبل دونيكا كادا ألقت القنبلة ،بينما كان
رئيس البرملان يحاول افتتاح اجللسة .ودفع الغاز
املنتشر في القاعة النواب إلى مغادرة املكان

« جود نيوز» ترصد اهم
واغرب طرائف ومواقف
غريبة حدثت باألمم
املتحدة

حفلت أروقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة
على مدار السبعني عاما املاضية ،بالطرائف
واملواقف السياسية الغريبة ،التي أطلقها
زعماء دول عدة ،نرصدها هنا حسب تسلسلها
التاريخي.
 :1957سقط املبعوث الهندي كريشنا مينون
مغشيا عليه ،بعد خطاب استمر  8ساعات،
هو األطول في تاريخ خطابات اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،بشأن األزمة مع كشمير
: 1960شن الرئيس الكوبي فيدل كاسترو
هجوما على سياسية الواليات املتحدة
األميركية على مدار خطاب استمر  4ساعات
ونصف الساعة ،مؤكدا على أهمية النظرية
االشتراكية آنذاك.
 : 1960رئيس وزراء االحتاد السوفيتي سابقا
نيكيتا خريتشوف ،يخلع حذائه أثناء اخلطاب
ويضربه به على املنصة ،إلسكات الوفد
الفلبيني الذي أحدث جلبة في القاعة
احتجاجا على السياسات السوفيتية.
 :1987الرئيس األميركي السابق رونالد ريغان
يتحدث عن تهديد قادم من خارج كوكب األرض،
ما أثار ضحكات الكثيرين .وأطلق على االحتاد
السوفيتي آنذاك اسم “أمبراطورية الشر.
 :2006رئيس فنزويال السابق هوغو تشافيز،
يتحدث عن شيطان متجسد في هيئة إنسان،
تسبب بانتشار رائحة الكبريت بقاعة اجلمعية
العامة ،في إشارة للرئيس األميركي السابق
جورج بوش االبن.
: 2009الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي
ميزق ميثاق األمم املتحدة ،خالل خطاب استمر
أكثر من ساعة ونصف الساعة ،وصف فيه
مجلس األمن بأنه “مجلس حرب ورعب
 :2011أثار خطاب الرئيس اإليراني السابق
محمود أحمد جناد جلبة في قاعة اجلمعية،
انسحبت على إثره وفود  32دولة ،بعد أن اتهم
واشنطن بتدبير هجمات  11سبتمبر.
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When Joseph saw his little brother
Benjamin with them, he said to his
Chief Steward, “Take these men to
my house and prepare a meal. They
will be having lunch with me today.”

part two - 2
“But Father!” Judah said, “We can’t
go unless we bring Benjamin with
us! If we don’t, when the Governor
sees us, he will throw us into prison
- or worse!”
“Why did you even tell the Governor
that you had a little brother?” Jacob
moaned.
“Father, if we don’t go, we will ALL
starve to death. Send Benjamin
with me, and I promise I will bring
him back. If we had gone sooner,
we could have been there and back
two times by now!”
Jacob sighed. There was nothing
else he could do. “All right. But do
this. We still have some spices,
some nuts, and some oils left.
Bring them as gifts for this Prince of
Egypt. And bring him back twice the
amount of silver. Maybe it was just
a mistake that your silver was put
back into your packs.

Kids Corner

Saturday,Oct. 24th, 2015 - Issue (49)

And so the brothers were escorted
to the Governor’s house. They were
scared to death! “This is a trap!” they
whispered to each other, “He thinks
we stole his silver! His soldiers are
going to jump on us and make us his
slaves forever!”
When they got to the door of Joseph’s
house, they grabbed the Chief Steward by the arm and said, “Please sir!
We didn’t take your master’s silver!
We found it still in our packs! Honest!
And look, we have brought it all back
- and more! We don’t know who put
our money back!”
“Do not be afraid,” the Chief Steward said, “Your God, the God of your
father Jacob, put treasure in your
sacks. Don’t worry, I got your money!” And then he brought their brother Simeon out to them.
Then the Chief Steward took them
inside, gave them water to wash up
with, and food for their donkeys. After they washed up, the brothers laid
out the gifts they had brought...
...and then they waited.

Animal Facts - CATS
•Cats are one of, if not the most, popular pet in the world.
•There are over 500 million domestic cats in the world.
•Cats and humans have been associated for nearly 10000 years.
•Cats conserve energy by sleeping for an average of 13 to14 hours a day.
•Cats have flexible bodies and teeth adapted for hunting small animals such
as mice and rats.
•A group of cats is called a clowder, a male cat is called a tom, a female cat
is called a molly or queen while young cats are called kittens.
•Domestic cats usually weigh around 4 kilograms (8 lb 13 oz) to 5 kilograms
(11 lb 0 oz).
•The heaviest domestic cat on record is 21.297 kilograms (46 lb 15.2 oz).
•Cats can be lethal hunters and very sneaky, when they walk their back paws
step almost exactly in the same place as the front paws did beforehand, this
keeps noise to a minimum and limits visible tracks.
•Cats have powerful night vision, allowing them to see at light levels six times
lower than what a human needs in order to see.
•Cats also have excellent hearing and a powerful sense of smell.
•Older cats can at times act aggressively towards kittens.
•Domestic cats love to play, this is especially true with kittens who love to
chase toys and play fight. Play fighting among kittens may be a way for them
to practice and learn skills for hunting and fighting.
•On average cats live for around 12 to 15 years.
•Cats spend a large amount of time licking their coats to keep them clean.
•Feral cats are often seen as pests and threats to native animals.

Riddle Time

“Take your brother and go, but my
heart will be breaking.”

The Governor was going to arrive at
noon.

And so the Brothers Israel packed
up their things and hurried back
down to Egypt.

“What in the world is going on?” they
wondered. What was going to happen next?

When they arrived, they took a deep
breath, and entered the magnificent
court of the Governor.

What was God up to?

2- Tear one off and scratch my head what was red is black instead

Sometimes we just have to wait and
see.

3- The eight of us go forth not back to protect our king from a foes
attack.

By: Philo Girgis

1- If you look at the number on my face you
won’t find thirteen anyplace.

Friends
To be one of Good News
Friends, please send your name
& picture by E-mail to:

gnjournal@gmail.com
Happy Birthday
Eren

Happy Birthday
George
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Family Corner
Author: Sylvia Martignani, B.A. Psych & B.Ed

Talking to your child’s teacher
THEODORA
GIRGIS

Jerry: (Wringing his hands.) The dog
gets ahold of my Jesus, and is biting,
and snarling, and I couldn’t get him to
turn loose so I could get out of there!
While the father is dailing the police
I managed to snatch my Jesus from
the dog’s mouth, leaving a part of him
behind. I also left behind a part of my
pants in his teeth as I tried to get over
the fence.
(Alan, with his elbows resting on his
knees, has buried his face in his hands
to hide his convulsive laughter. His upper body is shaking as he tries to hold
it in and laugh silently.)
Alan: (Through his hands.) I’m sorry,
that story is so moving I can’t contain
myself!
Jerry: (Almost sobbing, he wipes his
eyes.) I know, I can’t talk about it without breaking up!
Alan: (Wiping his eyes also, from
laughing so hard it brought tears.) It
had me breaking up too!
Jerry: I decided on that day to forget
going house to house, and instead
concentrate on one-to-one witnessing
in public places. That’s what I’m doing
here today.
Alan: (Still catching his breath.) Well,
Jerry, I can say one thing for you and
your Jesus, it’s interesting talking to
you.
Jerry: (Surprised, this cheers him up
a bit.) Really? Thanks. No-one’s ever
said that before, usually they ignore us
or walk away.
To be continued..
Alan: Also, it’s good to see someone
willing to publicly make a stand for
something they believe in. I think a lot
of people who call themselves Christians try to hide their faith or apologize
for it. But you’re not ashamed of your
Jesus.
Jerry: No, indeed. If I am ashamed of
him, one day he would be ashamed of
me. I couldn’t stand to have that happen. (Looking back at Alan with a new
intensity.) But here I’ve been rambling
on about myself, but I haven’t told you
hardly anything about my Jesus. He’s
my best friend. Would you like to meet
him?
Alan: (Leaning back and slapping
his knees.) Sure! I’d love to hear him
speak for himself.
To be continued..

Youth News

A Letter from the
Devil Pt. 2

your child’s personality in the classroom
before making suggestions or expressing
concerns.

There seems to be a generalized fear of
approaching teachers today. Parents are
worried that their children will be sidelined
or worse, labelled and picked on. Unfortunately, with the work to rule and the
various efforts of teaching staff to create
better working conditions for themselves,
there is an added tension that cannot be
ignored. However, teachers are educators
and they work in this field to bring knowledge to our young minds. Majority of
teachers are passionate and concerned
about their students and their progress.
There is absolutely nothing wrong with
your concern and questions about your
child’s progress at school.
As long as you know how to ask the questions and deal with the teachers, you
should always remember that you are a
partner in your child’s education and that
is a responsibility you should take very
seriously.
Here are some things to remember when
speaking with your child’s teacher:
1)
Always be respectful: remember
that your child’s teacher has many students in the class and as unique as each
child is, so is her/his teaching strategy
towards the students. Please do not order, command, demand or accuse when
speaking with the teacher. It makes them
instantly defensive and it will sure impact their desire to collaborate with you.
Ensure that you speak with them as you
would speak with other professionals
such as your family doctor, the dentist,
etc. They are no less knowledgeable nor
experienced in their field as any of the
others. Ask- don’t question them. Instead
of saying “Why are you not giving my son
more homework?” try “Joe is really bored
because he finished his homework very
quickly, what do you suggest we do with
him to supplement?”
2)
Do not assume: there is so
much happening in the course of a day
in a busy classroom. Your child may behave one way at home but assuredly their
behaviour changes at school. There are
ever-changing dynamics and variables
that contribute to the phenomena of “situational personality”. Fact is, you may think
your child has a loud, outspoken and defiant nature but in a classroom filled with 29
other colleagues his age; he may be quiet
and reserved. The inverse is also true
so be weary of your assumption when
approaching the teacher and ask about

3)
Know the facts: Stay involved and
stay informed. There are constant letters,
reminders and missives that come home
with your child. If you feel disconnected
then maybe your child is just losing these
notices. Subscribe to the newsletters online if that is an option and seek opportunities to volunteer at school events and
class trips. This will build a natural rapport
with your child’s teacher but also demonstrates a humble attitude of service and
volunteerism. Unfortunately, far too many
parents take on a very passive or distant
attitude which speaks volumes to the
teacher and places an unnecessary rift
between you and your child’s main caregiver and educator for majority of their
days and 10 months of the year.
4)
Gratitude wins- every time: no
matter who you are dealing with, expressing genuine gratitude is always humbling
and effective. Teachers who receive small
reminders that their work is appreciated
and is truly impacting your child, tend to
work harder for you and your family. I really enjoyed the small notes from parents
that would inform me when a new strategy
I am trying at school is effective at home.
I also really enjoyed the email messages
from parents telling me that their child is
so happy with their new project because
it stimulates and interests them. I also received many suggestions and donations
from parents such as materials, boxes,
art supplies as well as stickers and other
things. You won’t believe how happy I
was when they showed gratitude through
investing in our little classroom to make it
an enjoyable experience for our students.
Just like positive reinforcement works with
children, it is also effective with everyone
else.
5)
Seek Help: when necessary,
there are many resources available to
parents about learning differences, learning disabilities, homework and curriculum
expectations and so on. If you do not personally know a teacher as a friend, make
sure you are seeking support from people
who are involved in the school system. If
you feel like your child is falling behind and
you need an assessment done, call learning centres (such as Oxford Learning) and
seek their advice in where the gaps may
lie. Don’t leave it too long otherwise gaps
may form into black holes. The longer you
wait, the harder it will be to rectify
any challenges that are being formed by
a simple misunderstanding of a foundational academic concept. Do not be afraid
to let your child’s teacher know that you
are investing in your child’s education by
getting them extra help.

Mary farag

A lie. A simple little lie. It’s the easiest way to divert a victim, take away
ones innocence, corrupt the system.
Denying reality, escaping the truth,
situations they don’t want to be in,
they wont be caught if there’s no
proof. Take away the guilt, little white
lies, allow them to believe it’s for the
greater good. Allow them to believe
that it was their Lord that has helped
them by giving them an excuse, but
really it was I that has given them
to misuse. Give them the feeling of
power, authority, manipulation over
others. They can get anything they
want by stretching the truth… so why
not. Why not lie to their loved ones,
lie to their friends, lie to themselves.
Believe only what they want to believe in, know only what they want
to know. They will become sceptics,
untrustworthy, untrusting of others.
They will no longer be able to perceive that which is true, and deny
the one who loves them most… their
Lord. This is what we strive to do.
~ The Prince of Lies,
Lucifer

There is no shame in spending money,
time and resources in helping your child.
Good teachers are never intimidated by
extra-curricular assistance since they
understand the reality of being unable to
cater to each student all the time.
I hope this article encourages you to approach your child’s teacher and continue
to be active partners in their education.
Words of wisdom to the wise, please remember that your child is dependent on
you as their sole defense as they navigate through the education system. At
times, your child will have the best of
teachers. In those instances, capitalize
on their experience, appreciate them and
try to extract as much wisdom and experience from them as possible. Enable
the educators and they will in turn enable
your children. They are currently fighting
many battles on numerous fronts and it
is critical that you respond with kindness
and compassion.
Thank you for your time and God bless
your families.
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Why doesn’t Medicine Always Work?
By: Marina Abdel Malak
www.anorexiarecovery1.blogspot.ca
All of us, one time or another,
have had some kind of illness
that we’ve needed treatment or
help for. Remember when you
had that nasty cold and that tiring fever? Maybe your doctor
told you to take some Advil to
calm the fever down. Or what
about the time when your knee
hurt like crazy, and you simply
needed some ice to soothe the
inflammation?
t’s great when prescribed treatments work, isn’t it? But what
about when they ARE NOT effective? What happens then?
We get frustrated, angry, and
feel helpless. We don’t understand how or why the treatment
isn’t working. What happens
now? Well, usually the doctor
will tell you to try something different. Maybe the Advil didn’t
work for the fever. Maybe a
cold cloth will do. Maybe the ice
didn’t help your knee - maybe
some Tylenol will work. Maybe
none of this work, and you’ll
need to try something different
yet again.

Why does this happen? Why
can’t we just seek treatment for
a health issue; and get it right
from the first time? I’ll let you in

on a little secret in the world of
medicine - there isn’t an end-allbe-all cute or modality of treatment that works for everyone,
100% of the time. Why? For
many reasons. Firstly, every patient is different. For example,
we have different biological responses to medicines because
of our genes, metabolism, hormones, etc. Secondly, we have
differing symptoms and signs
that may need specific interventions. For example, two people
with asthma may complain of
different symptoms - one may
have wheezing each night, while
another may have a cough each
morning. This means that each
patient may respond to a medication in different ways or to different extents.
So, what are doctors supposed
to do? There are published
guidelines that help physicians follow a set of evidencecased statements or suggestions for treating, diagnosing,
and following-up with patients
and their conditions. These are
compiled after much evidence
is reviewed; many professionals give their unbiased opinions,
and the guidelines are tested to
be effective. Are these guidelines perfect? No. Of course not.
They ant be perfect - medicine
is a puzzle. There are so many
pieces to account for, so many
factors to consider. But, these
guidelines are the best resource

physicians can use to help their
patients. They are what normally works - and is highly effective - in many (if not most)
patients. Plus, guidelines have
clear instructions: physicians
aren’t to use guidelines without
considering patient-specific factors, such as finances, genetics, motivation, presenting signs
and symptoms, insurance coverage, degree of impact on daily
activities, and more. Simply put,
physicians and healthcare providers are to use guidelines as
one piece of a puzzle, alongside
the patient’s needs and abilities and resources. In this manner, physicians can ensure that
patients are receiving the best
care possible, the type of care
that promotes their health and
well-being in the most holistic
sense possible.
What can patients do? Ensure you
are informed. Ask questions and
help your physician understand
exactly what is concerning you,

what you need help with, and
what your goals and resources
are. Work with your physician,
knowing that your physicians
and healthcare team work
WITH, and not FOR, you.
And don’t expect a magical
cure quickly. Remember that
more often than not, treatment
wants need experimentation.
But you can, or should be able
to, depend on your physician
to provide you with patientcentered, evidence-informed
care. Remember: medicine
and health aren’t always ‘textbook’ cases in real-life. You
aren’t the same person as
your neighbour, and thus, your
treatment plan and prognosis
(and timeline!) might or might
not be the same. But with open
communication, honesty, patience, knowledge, cooperation, hope, and motivation, you
and your physician and healthcare team can create a plan
that suits you. This is what patient-centered care is all about.

