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اإلنتخابات الربملانية وضعف املشاركة

ابرام مقار

إنتهت في الثامن والعشرين من أكتوبر املاضي إنتخابات املرحلة
األولي لإلنتخابات البرملانية املصرية ،وسط اقبال ضعيف علي
التصويت ،والذي وصفه املستشار« ،عبداهلل فتحي» رئيس نادي
القضاة ،باإلقبال «الضعيف جداً» و «احملزن» ،لدرجة جعلت إعالن
نسب املشاركة من قبل اللجنة العليا لإلنتخابات يتأخر عدة أيام،
ومت بعد تسائل الكثيرين عن تأخر إعالنه .ووسط تخوف البعض ،
و «تعجب» البعض األخر ،تبقي املشاركة الضعيفة باإلنتخابات
نتيجة طبيعية لألسباب األتية:
أوال ً  :عدم إهتمام احلكومة املصرية نفسها بتلك اإلنتخابات ،فهذه
اإلنتخابات وإن كانت احملطة الثالثة واألخيرة من خارطة الطريق ،إال
أن اإلنتخابات البرملانية بشكلها احلالي ،ال تعبر عن الدولة وال عن
احلكم ،فإستفتاء الدستور واإلنتخابات الرئاسية تُعتبر هي املعبرة
فقط عن السلطة ،بينما اإلنتخابات البرملانية هي جملموعة من
األفراد يتنافسون علي مقاعد البرملان ،وغير محسوبني علي النظام،
وال يرأس السيسي حزبا ً بينهم  ،وال ينتمي ألي قائمة .وأتذكر أن
في إستفتاء دستور ما بعد ثورة  30يونيو كانت اإلغاني التي تدعو
املصريني للتصويت علي قدر النجوم ،حسني فهمي و يسرا و هنيدي
و السقا .وفي اإلنتخابات الرئاسية ،كانت الدعوة للتصويت ،علي
قدر اغنية «بشرة خير»  ،بينما في اإلنتخابات البرملانية ،لم نرصد أي
عمل غنائي لدفع الناس للمشاركة.
ثانيا ً  :قصر املدة الزمنية بني الدعوة لإلنتخابات وموعد التصويت،
فلم يتسني للكثيرين معرفة املرشحني  ،أو القوائم واألحزاب  ،بل
لم يعرف الكثيرين طريقة التصويت وما عدد الفردي والقوائم الذي
يجب أختياره بورقة التصويت
ثالثا ً  :شهدت معظم اإلستفتاءات بعد ثورة « 25يناير» حضور
مكثف من املصريني ،حيث كانت املعركة علي هوية الدولة بني
تياران ،وهما تيار ليبرالي  ،وتيار إسالمي .ولكن في تلك اإلنتخابات لم

يقدم من املرشحني من غير اإلسالميني
أنفسهم كتيار ليبرالي ،فهل
مصطفي بكري ،أو سيف اليزل  ،أو
املعالج باألعشاب محمد حساسني،
ينظر لهم اجملتع كليبراليني ،كذلك
علي اجلانب األخر ،العديد من
اإلسالميني في عداء  -ولو ظاهريا ً  -مع حزب النور بل ويكفرونهم.
مما أفقد املنافسه حماسها وجعل الترقب هو السمة الغالبة
رابعا ً  :حالة الفتور من كثرة اإلستفتاءات علي مدي العامني
املاضيني والتي وصفها موقع »BBC« ،بأن كثرة اإلستفتاءات تسببت
في حالة من «الفتور»  ،والذي أمتني أن تكون «فتور» وليس يأس
خامسا ً  :ضعف تأثير اإلعالم املصري علي املصريني ،والذي أعتقد
أنه يعيش أضعف مراحله ،فلم تعد للبرابجندا التي يقوم بها لدي
أي قضية ،أية تأثير ،فاإلعالم يعيش أحط مراحله ،وأصبح القاسم
املشترك في برامجه هو السباب والتخويف واإلهتمام بتوافه
األمور ،فأصبح ال ميثل إال نشاذ ألذان ال تريد أن تسمعه ،وتلك حالة
خطيرة أن يصبح لإلعالم بكل خطورته وتأثيره ليس له قيمة
أخيراً ،رغم ما ذكرناه لكن عدم املشاركة جرس إنذار للرئيس
السيسي وحكومة «شريف إسماعيل» ،فالسيسي طالب
الشعب املصري بالنزول في كلمة متلفزة قبل ساعات من موعد
التصويت  ،وكل اخلوف أن تكون حالة «الفتور» مرتبطه بحالة من
«اليأس» في حتسن الوضع أو التغيير لألفضل لشعب يعاني من
أزمات إقتصادية طاحنة ،ومازال أي أنتعاش إستثماري أو خدمي لم
يصل لشريحة عريضة منهم .يجب أن يكون احلضور الضعيف
جرس إنذار لتقييم اإلعالم واإلعالميني والذي رمبا أصبح تأثيره
عكسي وميثل عبئ علي الدولة والرئيس .الوقت لم مير بعد  ،واألمر
ليس بخطير لكنه ال يجب أن مير مرور الكرام

«باتريك براون» زعيم املعارضة بأونتاريو يزور املركز القبطي الكندي مبسيسوجا
جود نيوز :إستقبل املركز القبطي الكندي مبدينة مسيساجا يوم
األحد ،األول من نوفمبر ،وفدا ً من حزب احملافظني اجلدد ،والذي يُعد
حزب املعارضة الرئيسي في برملان مقاطعة أونتاريو .تصدر الوفد
السيد «باتريك براون» رئيس احلزب والذي فاز في سباق الرئاسة
في مايو املاضي بعد إن تفوق على منافسته الوحيدة «كريستني
إليوت» زوجة وزير املالية الراحل «جيم فالهرتي».
وقد كان في إستقبال «براون» ،الناشطة السياسية« ،غادة ملك» و
عضو حزب احملافظني« ،هاني توفيلس» و الصيدلي «مجدي نشأت»
و «د .مايكل إستفانوس» ،والذين تناولوا مع «باتريك» ،أهمية
مشاركة شباب اجلالية في احلياه السياسية بكندا و دور احلزب في
تشجيع الشباب بوجه عام .كذلك تطرقت احملادثات ألهمية إعادة
هيكلة نظام التعليم اإلبتدائي والذي بات واضحا ً إنه في تدهور
مستمر مبا في ذلك مناهج تعليم اجلنس التي فرضتها احلكومة
على فئات عمرية صغيرة رغما ً عن اإلعتراضات التي وصلت إلى
 ١٨٥ألف توقيع قدمت إلى البرملان في يونيو املاضي.
وتلك هي الزيارة الثانية لباتريك في غضون شهر واحد حيث متت
دعوته سابقا ً إللقاء كلمة في احلفل اخليري السنوي الثامن لبنك
الطعام «سانت ماري» الذي أسسه ويدعمه أبناء اجلالية والذي
يعول اآلف األسر سنوياً.
اجلدير بالذكر أن الزيارة جتاوزت الساعتني  ،ورافق زعيم حزب
احملافظني بأونتاريو في زيارته« ،كوزيت داغر» ،مستشارة «باتريك»
للعالقات العامة ،وهي كندية من أصل لبناني
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القيمة اهلاربه مابني
احلاضر واملاضي !...

ماجى ماجد الراهب

مع إيقاع احلياة السريع واملتوتر بإستمرار
هذه األيام والذي يزداد يوما ً تلو اآلخر أصبحت
املعاني غامضة وباهتة حتي تكاد أن ال تُري
بوضوح كامل ورمبا لقاء اإلنسان مع ذاته في
هدوء دربا ً من اخليال والعبث ميكن ان يودي به
الي انقضاء العمر دون ان يشعر بطعم احلياة الكائنات احلية متجسده ألمثلة واقعية حيه .
حلوه أن كانت او مره .
ان القوة احلقيقة التي تنبثق منها اجملتمعات تبدأ
تلك الغربه امنا تولدت من تلك العجلة من داخلها ال من خارجها تبدأ منذ حلظة تشكيل
الروتينية السخيفة من أجل ان نعيش وندبر وعي الفرد جملة وتفصيالً وإن لم يتم إلقاء بذرة
القوت اليومي فقط فنحن اآلن نعيش من الوعي فلن ينتشر سوي ال ُبهتان ويندثر مفهوم
اجل ان نعمل فقط ال نعمل من اجل ان نعيش القيمة وبالتالي ال حرية فنصبح مجموعة من
 !..وبالتالي أصبحت شجرة احلياة تتساقط اآلسري املنساقني وراء اللغو الفارغ .
أوراقها واحدة تلو اآلخري سهوا ً ومعاها
أن القيمة عندما عندما تتواري هاربة تتواري
يتساقط املعني والقيمة التي تعد أحد
معها اإلنسانية بكل معانيها الثمينه وتتواري
محركات احلياة العظيمة وأكثرها قوة روحية .
معها الروح احلقيقة والوعي الصادق والفكرة
واملصيبة األكبر أن عدوي األغتراب الذي احلية والفن الراقي  ...فالروح قيمة واحلياة قيمة
نعيشه اليوم ال يقتصر علي اإلنسان في والوجود قيمة يجب أن نبحث عنهم دائما ً كي
ذاته وحسب بل ميتد إلي كل من يحيطون تصبح اإلشياء لها معني وهدف يعيش اإلنسان
به في مساحة وجوده وخاصة لكل من هم من أجله يشعر وينبض وجوده باحلياة واألفكار
في مرحلة البنيان اإلنساني ومن ثم تصبح املتجدده من اجل بقاء اإلنسانية احلقيقة ومن
مبادئهم التأسيسية رخوة هالمية ال وعي أجل ان يري اإلبداع النور  ...فالبد ان نستعيد ذلك
لها وال وجود حقيقي وبلتالي تبدأ أشباه املعني كي يصبح الوجود واضح املعالم جلي !

«نيويورك تاميز» :روسيا ستقطع اإلنرتنت عن العامل
توقع مسؤولون أمريكيون احتمال أن تقطع روسيا اإلنترنت في العالم بسبب وجود غواصاتها
وسفنها قرب كابالت موجودة في قاع البحر ،واخملصصة لنقل أغلب االتصاالت.
وذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية ،أنه حتى اللحظة ،ال يوجد دليل على قطع الكابالت،
وتعكس هذه اخملاوف قلقا متزايدا بني مسؤولي الواليات املتحدة واحللفاء من تزايد النشاط العسكري
الروسي حول العالم.
ونقلت الصحيفة ،عن مسؤولي استخبارات قولهم إنهم« :رصدوا تزايد النشاط الروسي على نحو
كبير على امتداد الطرق املعروفة لهذه الكابالت ،من بحر الشمال إلى شمال شرقي آسيا واملياه
القريبة من الواليات املتحدة».
وقال الناطق باسم البحرية األمريكية الكوماندوز وليام ماركس ،إن «السماع عن عبث أي دولة
بكابالت االتصاالت سيكون أمرا مثيرا للقلق ،ولكن بسبب الطبيعة السرية لعمليات الغواصات ال
نناقش أمورا محددة».
وأضافت الصحيفة ،أنه على رغم حوادث القطع التي كثيرا من تقع للكابالت نتيجة حركة مراسي
السفن أو الكوارث الطبيعية ،والتي يجري إصالحها بسرعة ،يشعر مسؤولي البنتاغون بالقلق من
أن الروس يبحثون عن نقاط ضعف في أعماق أكبر بكثير يصعب فيها حتديد أماكن قطع الكابالت
أو إصالحها.

بني أمطار األسكندرية وثلوج مونرتيال

عبد املسيح يوسف  -مونرتيال

لقد جفت األقالم ،وتعبت لوحة مفاتيح لوحات
الكمبيوتر ،ونبحت األصوات ،من احلديث عن فساد
احملليات ،والنتيجة دائما  ..استمرار حاالت الفساد.
متى يجد الشعب نتائج ملموسة ملواجهة الفساد
في اجملتمع احمللي؟ أم أن الفساد احمللي حتول لثقافة
مجتمع ،مثل املاء والهواء ،ال يستطيع الناس
اإلستغناء عنها.
الناس فقدت األمل في إصالح احملليات ،ودائما الفساد
هو سيد املوقف ،ولكي تنجز أى مصلحة ،يجب أن
«تشخلل» تدفع الرشاوي واإلكراميات.
حالة من احلسرة والغضب تسيطر على الشارع
السكندري واملصري ،بسبب ما تعرضت له مدينة
الثغر جراء سقوط األمطار ،وغرق املدينة بالكامل
من ناحية ،وتردي حالة البنية األساسية في املدينة
الساحلية ،خاصة خطوط الصرف الصحي ،التي
أغرقت املدينة مع مياه األمطار من ناحية ثانية.
األسكندرية ،حالة معبرة جدا عن فساد كل
شئ –تقريبا -في مصر ،خاصة قطاع احملليات.
فاألسكندرية ،التي كانت املصيف األول للمصريني،
يعرف اجلميع أنها مدينة ساحلية ،وتتعرض ملوجات
مناخية باردة ،ونوات وأمطار كثيفة ،ورغم كل هذا
يبقي تخطيطها متخلفا.
ال يجب أن نستغرب كل هذه االخفاقات في العاصمة
الثانية ملصر ،فكل محافظ جديد يأتي لألسكندرية،
يهتم فقط بتحسني الصورة الظاهرة والقشور ،دون
أن ميس جوهر العمل البنيوي في املدينة ،التي عرفت
منذ فترة أكبر عدد من حاالت سقوط العمارات
والبنايات بسبب فساد احملليات.
ملاذا يجب أن يتحرك رئيس اجلمهورية في كل مرة حلل
كل مشكلة في مدينة أو إقليم مصري؟ ماذا يفعل
كبار املوظفني احملليني؟ هنا ،الرقابة اإلدارية يقع عليها
مسؤولية كبيرة في كشف الفساد املستشري في
قطاع احملليات ،واإلتاوات املقننة ،التي يفرضونها علي
املواطنني ،الصاحلني منهم والفسادين ،خاصة وأن
هناك تسعيرة شبه معتمدة لهذا الفساد احمللي.
عندما مت اختيار محافظ األسكندرية ،الذي استقال
أو أقيل ،ال فرق كبير ،هاني املسيري ،املصري األميركي،
تغنت بعض وسائل اإلعالم التافهة ،بوسامته،
والوشوم التي يرسمها علي جسمه ،وحضور زوجته
لالجتماعات الرسمية له ،دون أن تهتم بتقييم أدائه،
والذي ثبت أنه مثل نوعية وسائل اإلعالم ،التي حتدثت
عن وسامته ،بأن أدائه كان تافها ومخيبا لآلمال.
هذا االختيار السيئ ،يجب أن يتحمل مسؤوليته وزير
التنمية أو اإلدارة احمللية .فهذه االختيارات ال تخضع
الختيارات موضوعية ومعايير أداء ،ولكن تخضع
لدوائر عالقات أهل الثقة واملعرفة ،وهو ما يعني
غياب أي رؤية أو خطة للتخطيط والتطوير اإلداري
الناجح.
لسنا في حاجة لعقد أى مقارنة بني ما يحدث في
األسكندرية ،عروس البحر املتوسط ،التي تركها
األسكندر األكبر أمانة في عنقنا ،ولم نصن هذه
األمانة ،وبني مختلف الدول الغربية ،ومنها مونتريال،
إحدى أكبر املدن الكندية ،وطرق التخطيط فيها،
ومستوى الكفاءة واألداء لعمال وموظفي احملليات.
فكندا بصفة عامة ،ومونتريال بصفة محددة
تتعرض ملوجات من التغير املناخي وسقوط الثليج،
ووصول درجات احلرارة ألكثر من  48درجة حتت
خط الصفر ،لفترات طويلة ومتواصلة علي مدار
شهور الشتاء .ورغم ذلك ،جتد أن هناك شبكة من
خطوط الصرف ،أشبه باملدينة حتت املدينة ،ذات

الكفاءة العالية من األداء ،بل وعلى مستوى درجات
من التدفئة ،حتى تستطيع التخلص من الثلوج
لتتحول إلى مياه تنساب في خطوط الصرف حتت
طرق املدينة.
عمال احملليات في مونتريال وبقية املدن ،يقضون
الليل كله ،يعملون علي تنظيف الطرقات من
الثلوج املنهمرة بغزارة من السماء ،في سيارات
نقل كبيرة احلجم ،وتقوم سيارات أصغر ،برش امللح
من نوعيات مخصصة ،علي األرضفة وفي طرقات
الشوراع ،حتى ال يسقط الناس ،ألن لإلنسان قيمة
كبيرة ،فهو محور الكون هنا.
كل هذا العمل اجلبار يتم ما بني منتصف الليل
وحتى فجر اليوم التالي ،ليستيقظ الناس ،ليبدأوا
يومهم ما بني اخلامسة والسادسة صباحا ،وكل
شئ مجهز ليصلوا إلى مقار عملهم دون عقبات
ضخمة.
نعم الطبيعة جبارة ،لكن عقل اإلنسان اجملتهد
والذكي ،اإلنسان غير الفاسد ،جنح في التعامل
معها وتطويعها ،لدرجة جتعلك من كثرة الثلج
علي جنبات الطرق أن تشغر علي مستوى الدعابة
–بأنك في اجلنة -ألن كل شيئ حولك يكتسي
باللون األبيض ،رغم قسوة البرودة ودرجات احلرارة
املنخفضة ،لكن املدينة بكل سلطاتها احمللية
حتت أمر اإلنسان في كندا ومونتريال وبقية املدن
الكندية.
فلو قطعت الكهرباء أو التدفئة ألكثر من ساعة،
وهذا نادرا ما يحدث في الشتاء العتبار الصيانة،
فإنك تتصل برقم الطوارئ هنا ،وهو  ،911ليطلبوا
منك إما الذهاب إلى أحد بيوت أصدقائك للتدفئة
وحماية حياتك وحياة أسرتك ،أو الذهاب ألماكن
مخصصة تتبع األحياء واحملليات هنا ،حتى تنتهي
شركة الكهرباء أو الغاز من عمل الصيانة الالزمة
في أسرع وقت ممكن ،وتتواجد عناصر من الشرطة
هنا للتأكد من أن كل األمور تسير علي أمت األحوال،
دون أن تعطي أى موظف أى رشوة!!
فارق كبير بني التخطيط في مدينة كاألسكندرية،
ومدينة كمونتريال أو تورنتو أو أوتاوا .فالفارق ليس
في املدينة في حد ذاتها ،ولكنه الفارق بني إنسان ،ذو
ثقافة مختلفة يدير مدينة األسكندرية بالفساد،
وإنسان آخر يدير مدينة مونتريال أو تورنتو أو أوتاوا
ويعلم أن هناك قانون كالسيف علي رقبته ،وهذا
القانون ينفذ ويفعل بناء على رد فعل السكان.
ولذا يجب أن يكون لإلنسان قيمة في املدن املصرية،
وأن يكون صوته اجلمعي مسموعا لدى صانع القرار.
ليس معنى ذلك أن املدن الغربية ،هي املدن الفاضلة،
ال  ..هناك حاالت للفساد خاصة في املناقصات في
مجال املقاوالت ،ولكن هنا قانون قوي وحاسم ،ال
أحد فوقه أو أكبر منه ،وال ميكن «الطلسمة عليه»
كما يحدث في مصر في حاالت فساد عديدة.
نحن في حاجة ليكون للمواطن املصري قيمة ،وأن
يخضع صانع القرار واحملليات للقانون بقوة ،وأن تقوم
الرقابة اإلدارية برصد أداء احملليات املصرية املنتشر
فيها الفساد بقوة.
لقد فاضت كأس احملليات بالفساد ،وال تزال ،وال جند
قرار حاسما لعالج هذا الفساد.
amfelly@yahoo.fr
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لألنثى حظ الذكرين..
وأكثر!
فاطمة
خري
ألهمتني وبشدة احلملة احلالية في اململكة
املغربية ،والتي تستهدف منح النساء احلقوق
نفسها متساوي ًة مع الرجل في امليراث.
أشعر بالغيرة الشديدة ،من اجلدل الذي أثارته
مطالبة اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان في املغرب،
باملساواة بني اإلناث والذكور في اإلرث ،وذلك برفع
توصية تنادي بذلك ،الغيرة التي أعيشها منذ
إثارة املوضوع خالل األيام الفائتة ،مبعثها الشكل
الراقي للجدل في اجملتمع املغربي ،وانحياز الكثير
من الرجال لهذا املطلب ،وكل الفعاليات واملقاالت
واللقاءات اإلعالمية بهذا الشأن ،باإلضافة طبعا ً
إلى أن هذا املطلب هو حلم وحق لكل امرأة في
هذا الزمن ،وباألحرى أن تتبناه فئات اجملتمع املدني
في مصر ،ولو أن ذلك سيفتح أبواب جهنم على
املطالبني به ،نعم..أبواب جهنم باملعنى احلرفي،
لكن من يهتم! فما جاء حق إال بالدم.
في احلقيقة ،تصورت أن األمر سيثير اهتماما ً أكبر
في اجملتمع املصري ،ولو على سبيل العدوى ،لكن
طبعا ً إعالمنا مشغول مبا هو أتفه لألسف ،أما
شارعنا فهو «ملهي» متاما ً وراء لقمة العيش؛ إال
أن ذلك لن يكسر عزمية من يحلم بحياة كرمية،
وأؤمن بشدة أن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة،
تؤكد هذه القناعة املكتسبات التي رأيتها
تتحقق أمام عيني طوال السنوات املاضية ،وقد
كان بعضها خياال ً لسنني مثال ً كحق األم املصرية
في منح اجلنسية ألبنائها.
أما بالنسبة ملن سيرفع شعار أن هذا املطلب
يتعارض مع الشريعة اإلسالمية؛ فلن أكتفي
بتذكيره بأن شريعة اإلسالم تسعى إلى العدل،
وأنه ال ضرر وال ضرار ،وأنها مع إعمال العقل
واالجتهاد ،ولكنني سأذكره بالواقعة الشهيرة
والتي يعرفها كل دارس للشريعة ،حني أقر اإلمام
علي بن أبي طالب خليفة املسلمني (كرم اهلل
وجهه) ،بأن يرث األخوة من األب كاألم في حالة
عرضت عليه كان سيخرج فيها األخوة من األب
دون إرث بسبب احلسابات املعقدة في عملية إرث.
كما أمر سيدنا عمر بن اخلطاب خليفة املسلمني
(رضي اهلل عنه) ،بأن ترث زوجة نصف ما ترك
زوجها ،باإلضافة إلى الربع الذي يقره النص،
ذلك ألنه لم يكن له أوالد ،وكانت هي تشاركه
عمله ،وطب ًعا كلنا يعرف أن سيدنا عمر أمر مبنع
نصا
الزكاة عن املؤلفة قلوبهم ،برغم ورودهم ً
في مستحقي الزكاة ،ألن ذلك أمر تخطاه الزمن
وظروف اجملتمع اإلسالمي؛ أو نحن أعدل من علي
وعمر؟! كل ما في األمر أنه علينا استلهام روح
إعمال العقل لتحقيق العدل ،في زمن تعمل فيه
املرأة كالرجل ،وتنفق فيه كالرجل ،وتكون هي
مسؤولة متاما ً عن األسرة في أحيان كثيرة ،عن
أبنائها وأخوتها الرجال ،لكنها ال ترث مثل الرجل !
أي منطق هذا ؟وأي عقل؟ وأي عدل؟!.
احلملة احلالية في املغرب ملهمة للغاية ،أرجو أن
نستلهم هذه الروح الراغبة في التجديد والعدل،
وحتقيق االستقرار اجملتمعي ،فما ارتاح مجتمع
بظالم للعبيد» ،ولكن
تشقى نساؤه ،و»ما ربك
ٍ
أنفسنا نظلم
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حجم الكعكة؟

كتابات ساخرة

سامح مسري

دوال أندراوس

صغيرة وقصيرة جدا ً حتى أنها تكاد تالمس
االرض ،تقبع في منتصف احلجرة كحائل أو
كعقبة ال لزوم لها ولكن ما أن تأذن ساعة
الطعام حتى تأخذ الطبلية أهميتها التي
تليق بها فيهرع نحوها كل من في البيت توقا ً
ال للطعام فحسب وامنا لساعة من الساعات
اجلميلة القليلة التي يستمتع فيها الكل
بحرارة الدفء العائلي والتي حتفر في الوجدان
اثارا ً ال متحى مهما عبر عليها من زمن.
وحول الطبلية إلتف معظم املصريون فأكلوا
وشربوا وذاكروا وتعلموا التقاليد وال أقصد هنا
تقاليد تناول الطعام وامنا تقاليد احملبة واإلحترام
وتقدير الغير .تعلموا إنتظار املتأخر وإفساح
املكان للضيف وجتنيب نصيب للغائب .تعلموا
الكرم و اإليثار وضبط النفس وفوق هذا كله
تعلموا الدميقراطية .فالكل يشارك في احلوار
والكل يدلي برأيه أيا ً كان سنه أو مكانته .كم
من حكايا رويت وكم من آراء تبودلت وكم من
مشاكل حلت في تلك اجللسات احلميمة التي
تختلط فيها اإليادي ،كبيرها مع صغيرها،
وتلهج فيها الشفاه بحمد اهلل على النعمة
وبركة اللمة.
واليسعنا بالطبع أن نتكلم عن الطبلية
والدميقراطية دون أن تنبري لنا صورة املستبد
الغضوب السيد أحمد عبد اجلواد من ثالثية
جنيب محفوظ اخلالدة لتصوغ مالمح رب االسرة
الدكتاتور الذي ال يحترم أحدا ً ممن يقعون حتت
سلطته فاإلحترام حكر عليه وحده ومجرد
الرغبة عن اإلذعان ملشيئته جرمية ال تغتفر.
وفي مشهد الطبلية الشهير يجلس سي
السيد وسط الذكور من ابنائه ،مميزا ً في صالفة
الذكور عن اإلناث ،بينما تقف النساء في اخللف
قائمات بدور اجلواري تخدمهن إلى أن ينتهوا من
افطارهم حتى يتسنى لهن األكل فيما بعد.
هذه هي إحدى صور الطبلية في األدب العربي.
أما األدب الغربي فقد إقتبس الطبلية في
حكايات امللك آرثر وفرسان املائدة املستديرة.

وقيل أن امللك آرثر أمر بصنع مائدة هائلة احلجم
ليجلس حولها مع كل فرسان بالطه لتداول شئون
اململكة .وأنه أمربصنعها مستديرة ليتالفى اخلالفات
التي قد حتدث بني فرسانه حول أيهم أعلى منصبا ً
أو أهم شأناً .بل أراد أن يشعرهم أن الكل سواسية
حول تلك الدائرة التي صارت عنوانا ً للدميقراطية.
فهي ال رأس لها ليجلس عليه سيد القوم وال آخر
لها ليجلس عليه خادمهم .الكل يعتلون نفس
املقام ويحتلون نفس املرتبة.
وقد ولي زمن امللك آرثر لنستقبل ،بعده بأحقاب،
زمان التحضروالرقي ،ومضي عصر الطبلية لتحل
محلها ترابيزة السفرة العالية الفخمة ،ولنعتد
تناول الطعام بالشوكة والسكني ،ولنتعلم تقاليد
الشياكة والتحضر .فهل فعالً حتضرنا؟ وهل فعالً
تقومت شخصياتنا وتهذبت سلوكياتنا؟ أم أن
الفارق الوحيد بني التخلف والتحضر هو حجم
الكعكة؟ وإنه مادامت هناك نوايب وانصبة تكفي
الكل ظلت اخلالفات في القاع وامكن التغلب عليها
أما إذا ما تبقى من الكعكة هو الفتات ففي هذه
احلال تطفو اخلالفات على السطح ويضطر االطراف
املتنازعون إلي نزع األقنعة والكشف عن وجوههم
احلقيقية.
وبالرغم من اننا لم نعد ندري ما حجم الكعكة
في مصر اليوم ولو حتي على وجه التقريب نتيجة
للتضليل الذي عشنا فيه طويالً ،إال أنه من الواضح
أن الكثيرين ممن علي الساحة السياسية قد أصيبوا
بجشع وشراهة يتنافيان مع أخالق الطبلية .فالكل
يريد أن يهبش وينهش قبل غيره والكسبان هو من
يفوز بنصيب دون اآلخرين وكأننا عدنا ألزمنة الغاب
وكأن سنينا ً من التحضر بكل أسف لم تكن .فهل
آن لك يا مصر يا من ابتدعت الطبلية أن تنعمي
بزمن الدميقراطية احلقة؟

dandrawes0@gmail.com

حلوه وكدابه

جورج عبد املسيح

طالت وال جصرت
أهي دنيا متسابه
يعدي فيها الفرح
م ّداري يف سحابه
ل ّون بايده احلزن
مالحمنا بكآبه
ايام بنجضيها
زي بعضيها
مني حيليها
ومني يعديها
ويوم ما تلجي حد
خياف عليك وجبد
الدنيا تتغابي
ما هي اصلها غابه
ال همها صاحب

رأى و رؤى

املؤكد دي الرئيس اكتفي بانه يشتكي
•• املرة
االعالم للشعب ،املرة اجلاية مفيش اعالمي
هيطلع ع الشاشة غير بولي امره
• بعد ايقاف برنامجها ،ريهام سعيد
كتبت على صفحتها ،وداعا مجتمع اخلير
والفضبلة ،أنا حاسس ان البوست القادم،
أنا أو الفوضى
• بعد اإلطالع على نتائج انتخابات،2012
 2015النزيهتني متاما ،اتوقع ان تكون اولى
مطالب الثورة القادمة ،بعد عمر طويل،
هي تزوير االنتخابات ،محدش بيعرف قيمة
مزورة غير ملا يشوف نزيهة
• طيب انا مبسوط جدا بسقوط الشوبكي
وعدم دخوله البرملان ،طول عمري شايف ان
دور احمد زكي في مدرسة املشاغبني كان
نقطة ضعفها وكانت هتبقى افضل واكثر
امتاعا بكتير من غيره  ..كل الشكر الهل
الدقي على تدارك هذا اخلطأ التاريخي  ..ال
للجد في مقام الهزل
• اهم حاجة في الثورة اجلديدة انها تكون
مريحة في الركوب زي الثورتني اللي فاتوا،
مش عايزين ننزل عن مستوانا
• األرصاد اجلوية :انخفاض شديد في درجات
احلرارة في نهاية االسبوع مع توقع استقالة
 3محافظني وإقالة اثنني آخرين في أنحاء
متفرقة من اجلمهورية
• الناس كلها ع الفيسبوك عمالة تتكلم
عن زيارة النجم العاملى مورجان فرميان
للقاهرة وإن إزاى وزارة السياحة مستغلتش
دا ف الترويج للسياحة وملصر والكالم دا
 ...يا جماعة عادى ومتكبروش املوضوع
 ...مهو عندكو بردو طائر السنونو احلزين
االستاذ مصطفى كامل ملا راح باريس
وزارة السياحة الفرنسية مكنتش عارفة
ومقدرتش تستغل دا فـ إنها تروج ملرض
السعال الديكى

العالنك معنا فى
وال اهل وجرابه
ياما داست باجلوع
علي فجرا وغالبه
والهمها موجوع
صدجها بطيابه
اوعي حتط عنيك
علي دنيا جالبه
مهما طالت بيك
أهي بكره متسابه

اتصل بـ:

647.447.0455
gnjournal@gmail.com
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أونتاريو حتدد مهلة عشرة
سنوات النهاء التشرد بها
مقاطعة اونتاريو متهل نفسها عشرة سنوات
لتنهي التشرد املزمن فيها بحسب ما اوصي به
فريق من اخلبراء االستشاريني والذي مت تكوينه
في يناير املاضي ،حلل تلك املشكلة ،وهم يقومون
بتعريف املشردين ويقرروا كيف يقيسون املشكلة
ويضعوا حال الِنهائها ويساعدون علي تنفيذ افضل
املمارسات في جميع انحاء املقاطعة ،وتعتمد
حكومة اونتاريو علي توصيات هذا الفريق لتركز
علي اربعة مجاالت رئيسية وهي تشرد الشباب
الذين يفرون من منازلهم وتشرد السكان االصليني
والتشرد املزمن والذي يكون غالبا بسبب اصابة
الفرد بعجز فال يكون لديه مآوي ملدة طويلة والتشرد
الذي يتبع خروج االفراد من السجون واملستشفيات
واملالجئ ودور رعاية الشباب .وقال ماثيو ديب نائب
رئيسة وزراء اونتاريو في مؤمتر صحفي اننا لم
يعد ميكننا ان نغمض اعيننا عن هذه املشكلة
 ،واليوم ناخذ خطوة هامة ولدينا خطة ونعرف
ما ينبغي عمله  ،وقال وزير االسكان والشؤون
البلدية اننا نتوقع زيادة التمويل في هذا اجملال ونظرا ً
للتعقيد ووجود عدة وجوه للتشرد فان االفضل
معاجلة املشكلة علي املستوي احمللي مبساعدة
القطاع اخلاص غير الهادف للربح وبحسب تعريف
املقاطعة للتشرد فانه يعني حالة الفرد او األسرة
بدون مسكن مستقر مناسب ودائم او الذين ليس
لديهم القدرة علي احلصول علي واحد.وقال عضو
فريق املستشيرين واملدافع عن االسكان امليسر انه
ال ميكن ان يكون هناك مزيد من املساكن بدون مزيد
من الطوب وادوات البناء واالموال هي مفتاح لكل
شئ.

السوريني يف مونرتيال يتظاهرون
ضد القصف الروسي
تظاهر السوريني في مونتريال ،أمام القنصلية
الروسية في وسط مدينة مونتريال بعد ظهر
يوم السبت  ٣١اكتوبر ضد القصف الروسي
علي سوريا .وقال أعضاء من اجلالية السورية
انهم يأملون ان تلتزم احلكومة الليبرالية
اجلديدة بالتعهدات التي قطعتها علي نفسها
باستضافة االف الالجئني من سوريا .وقال فيصل
العظيم متحدث باسم اجمللس الكندي للسوريني
أن التدخل العسكري الروسي مت حتت ذريعة كاذبة
وهي مهاجمة ما يسمي بالدولة االسالمية
ولكن الهجمات الروسية تستهدف مجموعات
املعارضني لنظام بشار االسد والدولة االسالمية
مما ادي الي مقتل مدنيني ابراياء من بينهم نساء
واطفال .وأضاف أن الوجود الروسي يعزز نظام
الدكتاتور بشار االسد وقال ايضا انه ال يرفض قرار
حكومة ترودو بالتوقف عن املشاركة في الضربات
اجلوية ضد ما يسمي بالدولة االسالمية نظرا
للطبيعة احملدودة للمشاركة الكندية.
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حكومة كيبيك تبدأ قبول  6300طلب هجرة إليها
بدأ ً من الرابع من نوفمبر  ، 2015بدأت حكومة
كيبيك الكندية في قبول  6300طلب هجرة
جديد خالل الفترة من  ، 2016 - 2015وذلك في
إطار برنامج الهجرة للعمال املهرة .وبحسب
التفاصيل التي نشرتها حكومة كيبيك فأن هناك
 75مهنة يستطيع أصحابها التقدم للهجرة
عبر هذا البرنامج .كذلك ال يُشترط إجادة اللغة
الفرنسية ،كما ال يُشترط للمتقدم للهجرة عبر
هذا البرنامج أن يكون لدية عرض عمل كندي.
وبحسب ما مت نشره فأن إستقبال الطلبات في إطار
برنامج العمال املهرة بكيبيك سيتم حتت نظامني :
 من الرابع من نوفمبر  15 -ديسمبر  ، 2015وبحد أقصى  3500طلب بالبريد . من الثامن عشر من يناير  31 -مارس عام  ، 2016وبحد أقصى  2800طلب عبر اإلنترنت.للحصول علياملعلومات ميكنك الدخول علي املوقع األليكتروني للهجرة التابع حلكومة كيبيك

خفض احلد االدني لسعر إستعمال سيارات االجرة
يف تورنتو
بداية من يوم االحد ،األول من نوفمبر ،أصبح
السعر االساسي الستعمال سيارات االجرة هو
 ٣٫٢٥دوالر بدال من  ٤٫٢٥دوالر ،بانخفاض دوالر
واحد .وكان اعضاء اجمللس البلدي قد صوتوا
لصالح خفض االسعار في  ٣٠سبتمبر املاضي
بعد ايام من املناقشات بني السياسيني احملليني
وممثلني عن شركات سيارات االجرة العامة واملدير
التنفيذي لشركة سيارات [ أوبر]  ،ودعم عمدة
مدينة تورنتو« ،جون توري» ،قرار اجمللس قائال ان هذا التخفيض سيجعل التحرك حول املدينة اسهل
وباسعار مناسبة للعامة  ،وسيجعل هناك تنافس بني سيارات االجرة .ولكن بعض شركات سيارات
االجرة قالت انه بينما ستساعد االجرة املنخفضة علي جذب الزبائن سوف يتكلف سائقي التاكسي
اكثر مما قبل النهم يتعني عليهم دفع رسوم رخصة القيادة والتامني وهذه املصاريف ال يدفعها سائقوا
سيارات االجرة لشركة ( أوبر) الن هذه الشركة اجلديدة في اونتاريو تعني اي فرد بدون ان يكون لديه رخصة
لقيادة سيارات االجرة وبدون ان يحصل علي تدريب كامل لقيادة سيارات االجرة وتطلب ممن تعينهم
ان يستعملوا سياراتهم اخلاصة في االوقات التي تليق لهم وتعتمد في خدمتها علي مشاركة زبائن
متعددين في الرحلة الواحدة .وأصدرت هذه الشركة بيان لها يوم االحد تقول فيه ( انها ترحب بخفض
السعر االدني االساسي الستعمال لسيارات االجرة وترحب بزيادة املنافسة وان سكان تورنتو يستحقون
رحلة امنة ومعقولة الثمن .وقالت مديرة شركة سيارات االجرة « ،بيك» ،أن خفض احلد االدني لركوب
سيارات االجرة سيكون علي حساب سائقي سيارات االجرة الذين يعملون بجهد و سيدفعون الفرق من
جيوبهم وانهم قد أُجبروا علي التنافس مع شركة تقدم خدماتها في السوق السوداء ومستمرة في
جتاهل القوانني في مدينتنا.

رد فعل اجلهاديني اإلسالميني بعد فوز جسنت ترودو

كان رد فعل اجلهاديني االسالميني علي االنترنت مملوء بالغبطة لفوز «جسنت ترودو» ،لعلمهم بأن احلزب
الليبرالي وعد بانهاء الضربات اجلوية في العراق وسوريا وقال تقرير صدر اخلميس ،التاسع والعشرين
من أكتوبر املاضي ،من معهد الشرق االوسط لالبحاث والدراسات االعالمية ،أن اجلهاديني وانصارهم من
الدولة االسالمية اعربوا عن الفرح واالنتصار لتغير احلكومة في كندا وكتبوا عبارات علي االنترنت مثل
( كندا تلوذ بالفرار ) و( أنهيار التحالف الصليبي ) وكانت كندا قد ارسلت ستة مقاتالت حربية ( سي اف
 )١٨الي قاعدتها في الكويت العام املاضي للمشاركة في الضربات اجلوية بقيادة الواليات املتحدة ضدداعش ،وكان رد فعل هذه اجلماعات االرهابية مملوء بالغضب ،وبثت دعايات تهدد فيها كندا وحترض اتباعها
للقيام بهجمات ضدها  ،وقد تعهد رئيس الوزراء املنتخب جسنت ترودو في حملته االنتخابية باالنسحاب
من التحالف الدولي وان تستمر كندا في تدريب القوات العراقية  ،ومنذ يوم اجلمعة الثالث والعشرين
من أكتوبر لم تكن حتدث اية ضربات جوية بعد استهداف مخزن ذخيرة لداعش  ،ولم تصدر داعش اي
بيان رسمي حول التغيير في حكومة كندا  ،ولكن كتابات لهم علي االنترنت عكست الشعور بالغبطة
واالنتصار علي هزمية كندا واملتحالفني ضد داعش .ويقول التقرير أنه يجب أن يوضع في االعتبار أنه علي
الرغم من تغير القيادة الكندية فمن غير املرجح أن تتوقف داعش علي التركيز علي كندا.

إتهامات بسؤ معاملة الشرطة تهدد بتقسيم جمتمع مونرتيال

أنقسم سكان كيبيك بشأن االتهامات بسؤ معاملة شرطة مونتريال للنساء من الشعوب االصلية ،ومنذ ظهور االدعاءات قبل اسبوعني ونصف وايقاف ثمانية من
شرطة مونتريال وبدأ التحقيق في االتهامات املوجهة اليهم وطلب الشرطة من الضحايا احملتملني أن يتقدموا بشهاداتهم .وبسبب هذه القضية انقسم اجملتمع
لفريقني فريق منهم يقول انهم ال يثقون بالشرطة والفريق االخر قال انهم ال يصدقون النساء املشتكيات  ،وقالت الشرطة انهم ضحايا وقالت نساء الشعوب االصلية
انهم ضحايا  ،وقال رئيس شرطة مقاطعة كبيك ان التوتر ارتفع بني الشرطة وعامة الناس  ،ووسط املناقشات واالنقسامات فان النساء الذين تقدموا بالبالغات
متسكوا بها  ،فقالت امراة طلبت من االعالم عدم ذكر اسمها  ،انها عانت من اساءة معاملتها من قبل الشرطة عدة مرات  ،وقالت انها دعت الشرطة لتحميها من
شريكها العنيف معها وبعد انتظار  ٢٠دقيقة لم ياتوا ملساعدتها .وقالت اخري انها عندما طلبت الشرطة للتدخل في نزاع طلبوا منها ان متضي الي منزلها وسط
درجة حرارة حتت االربعني درجة مئوية ،وكانت ترتدي سروال قصير وحذاء رياضة ،مما دعاها إلي أن تتصل بصديق لياتي وياخذها الي املنزل ،وبسبب غضبها سبت الشرطي
الذي طرحها ارضا ً -بحسب قولها -علي الثلوج ووضع حذاؤه فوق راسها فكانت ال تستطيع التنفس وقالت انها تضررت بدنيا ونفسيا وشعرت انها عوملت مثل كلب
 ،وانضمت املراة الي نساء اخريات متبادلني القصص عن سوء معاملة الشرطة.

كنــدا نيـــوز

نتانياهو يقدم التهاني الي ترودو
يف مكاملة تليفونية حارة
قدم رئيس الوزراء االسرائيلي« ،بنيامني نتانياهو»،
تهانيه لرئيس الوزراء املنتخب« ،جسنت ترودو» ،في
مكاملة هاتفية تؤكد الصداقة الغير املعلنة بني
البلدين  ،وقال السفير االسرائيلي في كندا« ،رافائيل
باراك» ،أن املكاملة التي متت يوم اجلمعة  ٢٣اكتوبر،
أكدت أن العالقات بني اسرائيل وكندا ستظل قوية
حتي بعد هزمية حزب احملافظني ،وقال للصحافة
الكندية ان ترودو منذ بداية حملته االنتخابية وهو
يعرب عن دعمه السرائيل واضاف السفير قائال قد
يتغير النمط ولكن لن يكون هناك تغيير جوهري
 ،وكان هاربر قد واجه العديد من االنتقادات من
احملللني لسياسته في الشرق االوسط قائلني انه
مييل كثيرا السرائيل وقد بني هاربر عالقة حميمة
جدا مع نتانياهو الذي اشاد به كصديق شخصي
واعتبره أعظم صديق السرائيل  ،وكانت احلكومة
الليبرالية السابقة تتبني سياسة خارجية مؤيدة
السرائيل ولهذا يتسائل بعض االسرائيلني عما اذا
كانت حكومة االغلبية الليبرالية ستكون قريبة
من اسرائيل  ،وقالت املتحدثة باسم ترودو كيت
برتشاز أن ترودو قد صرح خالل حملته االنتخابية
انه سيعيد العالقات الدبلوماسية مع ايران والتي
تعتبرها اسرائيل تهديد لوجودها  ،وكانت كندا
قد قطعت عالقاتها مع ايران واغلقت سفارتها
في طهران وطردت الدبلوماسيني االيرانيني من
كندا في  ٧سبتمبر من عام  ٢٠١٢وقالت ان إيران
تهدد السالم العاملي وقال السفير االسرائيلي عن
هذا املوضوع اذا أعاد ترودو العالقات مع ايران فلن
يؤثر هذا بالضرر علي العالقات مع اسرائيل فهذا
شان كندا  ،وكان نتانياهو قد انتقد بشدة االتفاق
الذي وقعته الدول اخلمسة في يولية املاضي لرصد
انشطة الطاقة النووية االيرانية وبعد توقيع
االتفاق اعلن الناقد الليبرالي للشؤون اخلارجية
الكندية أن ايران يجب ان متتثل الحكام هذا االتفاق
وتطابق االقوال باالفعال امللموسة  ،هذا وقد
قدم نتانياهو الدعوة لترودو لزيارة اسرائيل وليس
من املرجح ان يتم هذا قريبا المتالء جدول ترودو
باملؤمترات واالعمال املتعددة في االسابيع املقبلة.

العاملني يف القطاع العام يف كبيك
حيصلون علي عرض جديد من
احلكومة بعد التظاهرات
عقد  ٤٠٠الف عامل في القطاع العام في
مقاطعة كيبيك مظاهرات بعد توقف املفاوضات
مع احلكومة  ،ووعدت حكومة كيبيك بعرض
جديد للعاملني في القطاع العام بعد اسبوع
من املظاهرات الدورية عبر املقاطعة .ومنذ بداية
العام الدراسي يقوم املعلمني مبظاهرات متناوبة
واوقفوا جميع اخلدمات غير الضرورية واالنشطة
اخلارجة عن املناهج الدراسية  ،وقال رئيس اخلزانة
في كيبيك ان املعلمني في كال املدارس االجنليزية
والفرنسية عقدوا مظاهرات عديدة خالل الشهر
املاضي احتجاجا علي املرتبات وشروط العمل التي
يشعرون انها غير مقبولة .واهم نقاط اخلالف في
املفاوضات هي ان حكومة املقاطعة تريد زيادة
نسبة عدد التالميذ في الصف وتريد خفض
امليزانية املوجهة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
 ،والغاء  ٨٠٠وظيفة ملدرسي التعليم اخلاص ،
وجتميد املرتبات ملدة سنتني ثم يتبعها زيادة %١
كل عام ملدة ثالثة اعوام  ،ولكن املعلمني وموظفي
اخلدمة املدنية يريدون زيادة مقدارها  % ١٣٫٥خالل
االعوام الثالثة القادمة  ،وقد اثارت خطة احلكومة
غضب موظفي اخلدمة املدنية وعقدوا مظاهرات
متناوبة ليضغطوا علي السياسيني في املقاطعة
وقال رئيس احتاد النقابات انه يري بصيص من االمل
للعرض اجلديد الذي قدمته احلكومة مع اكتمال
اجلولة االولي من املظاهرات وهناك جولة ثانية من
املظاهرات سوف تبداء يوم  ٩نوفمبر .

رويترز
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تسجيالت الطائرة الروسية تبني عدم
تعرضها هلجوم خارجي

قال مصدر في جلنة تفحص محتويات الصندوقني
األسودين للطائرة الروسية املنكوبة إن الطائرة
التي سقطت في مصر لم تتعرض لهجوم
خارجي ولم يصدر قائدها أي إشارات استغاثة
قبل اختفائها من على شاشات الرادار.
ورفض املصدر اإلدالء مبزيد من التفاصيل لكنه
اعتمد في تصريحاته على الفحص املبدئي
للصندوقني األسودين للطائرة -وهي من طراز
إيرباص أيه _321التي سقطت في شبه جزيرة
سيناء يوم السبت وقتل جميع من كانوا على
متنها وعددهم  224شخصا.
وقالت احلكومة املصرية إن خبراء مصريني
وروسا يفحصون الصندوقني األسودين للطائرة
إلى جانب متخصصني أملان وفرنسيني من
إيرباص ومن أيرلندا التي كانت الطائرة مسجلة
فيها .وقالت أيضا إن البحث ال يزال جاريا
في موقع تبلغ مساحته تسعة كيلومترات
مربعة .وقالت مصادر أمنية إن جهات

مخابرات حصلت على نسخة من قائمة ركاب
الطائرة.

وقال مسؤولون روس إن الطائرة التي كانت
تقل سياحا من منتجع شرم الشيخ إلى
سان بطرسبرج انشطرت في الهواء على
األرجح لكنهم قالوا أيضا إنه من السابق
ألوانه احلديث عن سبب سقوط الطائرة.
ووصلت الدفعة األولى من جثامني ضحايا الطائرة
املنكوبة على منت طائرة روسية حكومية إلى
مطار بولكوفو في سان بطرسبرج حيث وضع
مواطنون روس أكاليل الورود تعبيرا عن حزنهم.
وقال الرئيس الروسي فالدميير بوتني
الذي أعلن يوما للحداد الوطني إن
حادث سقوط الطائرة مأساة كبيرة.
ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية لألنباء عن بوتني
قوله «دون شك يجب بذل قصارى اجلهد حتى
توضع صورة موضوعية ملا حدث كي نتمكن من
معرفة ما حدث».

جلنة أممية :ينبغي اطالق سراح زعيم
املعارضة املاليزية أنور ابراهيم
قالت جلنة متخصصة تابعة لألمم املتحدة إن
سجن زعيم املعارضة املاليزي أنور ابراهيم بتهمة
ممارسة اللواط يخفي دوافع سياسية وانه ينبغي
اطالق سراحه فورا ،حسبما جاء في تقرير اصدرته
اللجنة نشرت اسرة أنور نسخة منه.
وجاء في التقرير الذي اصدرته مجموعة العمل
التابعة لألمم املتحدة حول االعتقال الكيفي
ايضا إنه ينبغي اعادة االعتبار ألنور ورد حقوقه
السياسية اليه.
وكان أنور سجن ملدة خمس سنوات في شباط /
فبراير املاضي بعد ان فشل استئنافه النهائي.
ويقول أنور ابراهيم واسرته إن الغرض من القضية
برمتها هو ابعاده عن عالم السياسة.
ورحبت األسرة مبا تصفه باستنتاج مجموعة
العمل الذي تقول إنه يبعث «برسالة واضحة ال
لبس فيها»

BBC

لرئيس احلكومة املاليزية جنيب رزاق تقول إن «التدهور
احلاد في حقوق االنسان الذي حدث اثناء فترة واليته
لن مير مرور الكرام».
وتقول احلكومة املاليزية إن قرار ادانة أنور ابراهيم من
اختصاص القضاء الذي قرر جترميه بعد دعوى دامت
عدة سنوات.
ولكن ابنة انور ،نور العزة أنور ،قالت في لقاء مع بي
بي سي إن استنتاج مجموعة العمل الدولية يبرئ
والدها ،وإن على احلكومة اآلن االمتثال لتوصياتها.

رويترز

النفط يهبط وسط خماوف بشأن الطلب
الصيين وإنتاج روسي قياسي

إستمرار هبوط أسعار النفط مع صدور بيانات
اقتصادية صينية أججت اخملاوف من تباطؤ الطلب
في إحدى أكبر الدول املستهلكة للنفط في العالم
بينما أدى ارتفاع اإلنتاج الروسي ملستوى قياسي إلى
زيادة تخمة املعروض العاملي .وانخفض خام القياس
العاملي مزيج برنت في العقود اآلجلة  77سنتا أو 1.6
باملئة إلى  48.79دوالر للبرميل عند التسوية.
ونزل اخلام األمريكي في العقود اآلجلة  45سنتا أو واحدا
باملئة عند التسوية ليصل إلى  46.14دوالر للبرميل.
وأظهر مسح أن نشاط املصانع في الصني انخفض
في أكتوبر تشرين األول للشهر الثامن على التوالي
مبا يشير إلى استمرار التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد
في العالم.
في حني أعلنت روسيا أن إنتاجها من اخلام في

أكتوبر تشرين األول بلغ أعلى مستوياته بعد
احلقبة السوفيتية ليصل إلى  10.78مليون برميل
يوميا مبا يزيد من حدة التخمة في املعروض التي
هبطت باألسعار ألقل من النصف من ذروتها في
يونيو حزيران .2014
وتعكس هذه البيانات استراتيجية روسيا في
حماية حصتها السوقية مع بدء منافسيها
اخلليجيني في إمداد أسواقها التقليدية باخلام.
وفي األسبوع املاضي أظهر مسح لرويترز أن
محللي القطاع يتوقعون استمرار ضعف أسعار
النفط العام املقبل مع متسك أوبك على األرجح
مبوقفها من إبقاء اإلنتاج مرتفعا عند مستويات
قياسية حني جتتمع املنظمة في الرابع من ديسمبر
كانون األول

سوريا :دي ميستورا حيث على وقف إطالق النار
وروسيا تقصف تدمر

DW

قال موفد األمم املتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ان «ما نحتاجه اآلن هو بعض وقف إطالق النار وخفض
العنف إلعطاء فرصة حملادثات فيينا» .وأوضح دي ميستورا أنه ناقش خالل لقاءاته في دمشق «جوانب محادثات
فيينا ألن احلكومة السورية لم تكن حاضرة وال املعارضة» ،معتبرا أنه «من املهم جدا أن يكون كل سوري
مشاركا ومطلعا على هذا املوضوع».
وفي سياق متصل هددت إيران اليوم باالنسحاب من محادثات السالم اخلاصة بسوريا ،وقال حسني أمير عبد
اللهيان نائب وزير اخلارجية اإليراني «في اجلولة األولى من احملادثات لعبت بعض الدول وخاصة السعودية دورا
سلبيا وغير بناء...لن تشارك إيران إن لم تكن احملادثات مثمرة» ،حسبما أوردت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء
ميدانيا أعلن اجليش الروسي االثنني أنه قصف للمرة األولى منطقة مدينة تدمر في سوريا ،أحد معاقل تنظيم
«الدولة اإلسالمية» .وأورد بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية دمرت «موقعا دفاعيا» و»بطاريات
مضادة للطائرات» للتنظيم املتطرف في منطقة تدمر ،الفتا أيضا إلى قصف  237هدفا «إرهابيا» في سوريا
في اليومني األخيرين.

Family and Cosmetic Dentistry

وقالت «إن االستنتاجات التي توصلت اليها مجموعة
العمل األممية حول االعتقال الكيفي تعزز موقفنا
القائل إنه بريء وإنه ضحية التعسف السياسي».
وأضافت أن احلكومة املاليزية تستغل القانون
السكات األصوات املعارضة.
ويصر أنور ابراهيم على أنه بريء من التهم املوجهة
اليه.

استمرار التحقيق باغتيال صحافيني
فرنسيني قبل عامني يف مالي
حلت اليوم االثنني الذكرى الثانية الغتيال
صحافيي إذاعة فرنسا الدولية جيسالن دوبون
وكلود فيرلون ،اللذان خطفا وقتال أثناء مهمة
صحفية بكيدال شمال شرقي مالي .ومازال
التحقيق في مقتلهما متعثرا ،األمر الذي يصعب
على عائلتي الضحيتني تقبله.وتبنى تنظيم
«القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي» مسؤولية
اغتيال الصحافيني ،اللذين قتال السبت  2تشرين
الثاني/نوفمبر  2013في كيدال.وأثار إعالن مقتل
الصحافيني كلود فيرلون وجيسالن ديبون صدمة
وحزنا شديدين لدى العاملني في إذاعة فرنسا
الدولية التابعة «لهيئة اإلعالم الفرنسي العاملي»
( .)FMMوتسعى جمعية أصدقاء جيسلني وكلود

نافذة على صحافة العامل

France 24

منذ سنة ملعرفة احلقيقة ،ولكن التحقيق في هذه
اجلرمية ال يتقدم بالسرعة التي تطالب بها العائلة
واألصدقاء ،ويرجع ذلك إلى صعوبة الوصول إلى
شمال مالي الذي يشهد معارك ومواجهات مع
اإلرهابيني حيث قتل عاشر جندي فرنسي هذا
األسبوعوكان الصحفيان يريدان إجراء حتقيق في
إطار برنامج خاص عن مالي كان مقررا أن تبثه
إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي) في تلك الفترة.
وكانت تلك املهمة الثانية لهما في املدينة التي
سبق أن توجها إليها في متوز/يوليو  2013لتغطية
اجلولة األولى من االنتخابات الرئاسية .وقد اختير
يوم الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بقرار من
األمم املتحدة ليكون اليوم العاملي ضد اإلفالت من

Church Weston Dental Office

Tel: 416 244 0402
De
n
Of tal
fic
e

2143 Weston Rd,
Toronto ON M9N 1X8

Sheppard Jane Dental Office
Inside Jane Sheppard Mall

Tel: 416 742 5111
l
Denta
Office

2715 jane St,
Toronto ON M3L 1S3

11
الشرطة الكندية تطلب
القبض على ثنائى منتخب
الربازيل فى اتهامات جنسية
أصدرت شرطة مدينة تورونتو الكندية أمرا
بالقبض على العبى املنتخب البرازيلى األوملبى
أندرى دا سيلفا فينتورا العب فريق بوتافوجو،
وزميله لوكاس دومينيجيز بيازون املعار من
صفوف تشيلسى اإلجنليزى ،إلى ريدينج،
بسبب تورطهما فى واقعة اعتداء جنسى
تعود إلى يوليو املاضى.
وتعود الواقعة إلى  26يوليو املاضى ،أثناء
مشاركة الالعبني مع منتخب السامبا،
فى دورة األلعاب األوملبية بالواليات املتحدة
األمريكية «بان» ،التى أقيمت فى كندا ،عندما
تقابل الثنائى البرازيلى مع فتاتني تبلغان 21
عاما ،فى أحد املالهى الليلية ،وذهبا معهن إلى
مقر إقامتهن إال أنهما اعتديا عليهن جنسيا
بعد استغراقهن فى النوم ،وغادرا املكان على
الفور.
ووزعت شرطة تورونتو منشورا يحمل صورة
فينتورا البالغ  22عاما ،وبيازون صاحب الـ 21
عاما ،فى املدينة ،للبحث عنهما بعدما أثبتت
التحقيقات تورطهما فى القضية ،حيث قالت
إدارة الشرطة فى بيان رسمى عبر اإلنترنت
«مطلوب القبض على هذا الثنائى لتورطهما
فى واقعة اعتداء جنسى

مهندسة وراء قتل زوجها
ودفنه أسفل السرير بإمبابة

السبت  7نوفمرب  - 2015العدد اخلمسون

لصة «مثانينية» تسقط يف قبضة الشرطة
عادت لصة مجوهرات دولية ،تبلغ من العمر 85
عاما ،لتقف خلف القضبان مجددا ،بتهمة سرقة
قرط يبلغ ثمنه  690دوالرا من متجر في أتالنتا في
أحدث مغامراتها التي أخذتها لبلدان شتى على
مدار عقود.
وذكر تقرير لشرطة مدينة أتالنتا أن دوريس باين
ضبطت وهي تسرق زوجا من األقراط من تصميم
بيت أزياء كريستيان ديور من متجرب املدينة.
ووجهت لباين ،التي كانت موضوع فيلم وثائقي عام  2013بعنوان «حياة وجرائم دوريس باين» تهمة
السرقة من متجر ،وأودعت السجن.
وذكرت الشرطة أن من احملتمل ترحيلها إلى تشارلوت بوالية نورث كاروالينا ملواجهة تهمة أخرى بسرقة
مجوهرات.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على السيدة النحيفة قصيرة القامة ،بعدما رصدها رجال األمن
باملتجر على كاميرات املراقبة.
وذكر التقرير أن الشرطة ألقت القبض على باين في مركز تسوق مجاور وأنها عثرت على القرط في
جيبها.
ويسرد الفيلم الوثائقي حياة باين في عالم السرقة طوال أكثر من  60عاما جمعت خاللها مليوني
دوالر ويعرض كيف «جنحت في شق طريقها إلى أي متجر كارتييه أو تيفاني من مونت كارلو إلى اليابان
واإلفالت بأشياء باهظة الثمن» ،وذلك حسب املوقع اإللكتروني للفيلم.
وقالت باين لصناع الفيلم« :ليس لدي أي شعور بالندم إزاء سرقة اجملوهرات .لم مير علي يوم ذهبت فيه
للسرقة دون أن أحصل على ما أريد».

القبض على  3أشخاص فى تايالند ادعوا صلتهم
بالعائلة املالكة جلنى مكاسب شخصية
أجرت الشرطة التايالندية  ،حتقيقًا موس ًعا بشأن
شبكة أشخاص متهمني باإلساءة للعائلة املالكة،
وشمل التحقيق توجيه اتهامات إلى ثالثة أشخاص
حتى اآلن ،وتخفيض رتب ثمانية من رجال الشرطة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضت فى مؤمتر صحفى
للشرطة فى بانكوك صور أسلحة وسيارات فارهة
وساعات ومتائم دينية وقيثارات مت ضبطها فى إطار حتقيق أفضى للقبض على ثالثة أشخاص زعموا كذبًا
صلتهم بالعائلة املالكة جلنى مكاسب شخصية.
وقال رئيس الشرطة جاكثيب شايجيندا للصحفيني« :هؤالء األشخاص جعلوا آخرين يعتقدون خطئًا أنهم
مقربون من العائلة امللكية ...تصرفاتهم أضرت باملؤسسة امللكية».

كشفت اإلدارة العامة ملباحث مبحافظة اجليزة
مبصر  ،لغز العثور على جثة مهندس مدفون
أسفل السرير في شقة مبنطقة إمبابة ،وتبني
أن وراء اجلرمية زوجته مهندسة خلالفات أسرية
بينهما ،فيما أمرت نيابة إمبابة بإشراف املستشار
أحمد البقلي ،احملامي العام األول لنيابات شمال
اجليزة ،بسرعة ضبط وإحضار املتهمة وتشريح
جثة اجملني عليه والتصريح بدفنها.
وتبني من حتقيقات النيابة أنه مت العثور على جثة
رجل مدفون أسفل سرير غرفة نومه ،فيما وضع
القاتل بعض من األسمنت والسيراميك إلخفاء
معالم اجلثة ورائحتها إال أنه مت افتضاح أمره
وكشف جرميته.
بتكثيف األجهزة األمنية باجليزة ورجال املباحث
برئاسة اللواء مجدي عبدالعال ،مدير اإلدارة
العامة ملباحث اجليزة ،تبني أن اجملني عليه مهندس
وأن خالفات زوجية نشبت بينه وبني زوجته تدخل
على إثرها أفراد أسرتيهما للصلح بينهما وعجزوا
عن إنهاء تلك اخلالفات.
وعقب الواقعة زارة والدة الزوجة منزل بنتها
وشاهدت سيارة اجملني عليه أمام املنزل فصعدت
الستعالم األمر فلم جتد جنلتها واشتمت رائحة
كريهة تنبعث من غرفة النوم واكتشفت أمر
اجلثة.
وتبني من التحريات املباجث أن الزوجة وراء احلادث
وأنها فرت هاربة قبل فضح أمرها ،فيما تكثف
األجهزة األمنية باجليزة جهوزدها للقبض عليها

وأكد مفوض مكتب التحقيقات املركزية تيتراج نوجنارنبيتاك ،أن الشرطة حتقق فى إجمالى  13حالة ترجع إلى
أغسطس .وأضاف أن هناك أوامر ضبط أخرى فى طريقها للصدور .والتحقيق سلط الضوء على أحد أشد قوانني
اإلساءة للملكية صرامة بالعالم .ويقول املنتقدون ،إن القانون يستخدم عادة كأداة سياسية إلسكات املعارضني
والتشكيك فيهم .وينظر كثير من التايالنديني إلى امللك بوميبون أدولياديج ( 87عاما) باعتباره شبه إله لكن
هذه النظرة يصعب مناقشتها فى ظل قانون يعاقب على أى فعل أو قول تشوبه اإلهانة أو اإلساءة للملكية
بالسجن ملدة تصل إلى  15عا ًما.
وقالت الشرطة إن التحقيق األخير مرتبط بفضيحة فساد كبيرة فى  2014تورط بها بوجنبات شايافان الرئيس
السابق ملكتب التحقيقات املركزية وعم األميرة السابقة سريراسمى.
وتخلت سريراسمى عن لقبها امللكى فى ديسمبر املاضى فى ذروة التحقيق الذى طال ضباط شرطة كبارًا
وأفرادًا من اجليش وأحد أغنى الرجال فى تايالند وأقارب لألميرة السابقة .وفى التحقيق األخير وجهت إلى الرجال
الثالثة فى األسبوع املاضى تهمة االدعاء كذبًا بوجود صالت لهم بالعائلة امللكية

شخصا يف حريق طائرة مبطار فلوريدا
إصابة ً 15

شخصا ،جراء اندالع حريق في طائرة
أصيب 15
ً
على مدرج في مطار فورت لودرديل في فلوريدا
جنوب شرق الواليات املتحدة .وقالت شرطة
مقاطعة بروارد ،حيث يوجد املطار« ،محرك
الطائرة مشتعل ،مت إخالؤها .هناك جرحى عدة».

ونقلت قناة «دبليو اس في أن  7نيوز» عن مكتب
شخصا جرحوا وقد نقلوا
الشريف قوله ،إن «15
ً
إلى املستشفى» .بينما وقال املتحدث باسم
الشريف مايك جاكلز للقناة «مت إجالء الطائرة بسرعة».
والطائرة أمريكية من طراز بوينغ  767تابعة لشركة داينميك ايرويز كان يفترض أن تتجه إلى فنزويال.
ونقلت القناة عن الهيئة الفيديرالية للطيران املدني قولها إن الطيار أبلغ عن تسرب للوقود قبل أن تشتعل
النيران في الطائرة .كذلك قال املصدر نفسه إنه مت إجالء الركاب على املدرج مبزالق النجاة .وكانت الطائرة
تقوم بالرحلة  405متوجهة إلى كراكاس وعلى متنها  101شخص بني ركاب وأفراد الطاقم.

احلـــــوادث

لصوص يسرقون كنائس فى
أملانيا لصاحل «داعش»
قال موقع «ديلى بيست» األمريكى ،إن عصابة
من اللصوص فى أملانيا ،يقودهم أحد اإلسالميني
 ،قاموا بسرقة أموال من كنيسة وقدموها لصالح
اجلماعات املتطرفة فى سوريا ومنها «داعش».
غموضا يحيط باألمر،
وأشار املوقع إلى أن هناك
ً
فاملعروف هو أن ثمانية من اإلسالميني متت
محاكمتهم قبل أسبوع فى محكمة كولونيا
اإلقليمية بأملانيا ،متهمون باقتحام مدارس
وكنائس إلرسال األموال التى سرقوها إلى سوريا
لدعم «داعش» ،حسبما قال املتحدث باسم
احملكمة لديلى بيست .ووفقًا ملكتب املدعى العام،
فإن أعمار أفراد العصابة املزعومة تتراوح ما بني 23
و ،59منهم أربعة أشقاء ،أكبرهم أملانى من أصل
باكستانى يدعى «ميرزا» وإخوته.
وقام «ميرزا» بجمع مئات اآلالف من اليورو لصالح
جمعية خيرية تدعم ضحايا احلرب السورية بوضع
صور أطفال قتلوا على ما يبدو فى القتال فى
سوريا .ووفقًا للموقع األمريكى ،فإن السرقات التى
قاموا بها بني يوليو  2013وأغسطس  2014كانت
رمزية أكثر من كونها مربحة ،فلم يجنوا من ورائها
أموالاً كثيرة .ثم قاموا بعد ذلك باقتحام كنيسة
القديس أوجستني قبل يومني من احتفاالت عيد
امليالد واستولوا على كؤوس وأشياء مقدسة أخرى
قيمتها  10آالف يورو.
وأضاف املتحدث باسم احملكمة ،أن هدفهم كان
إرسال األموال املنهوبة لدعم أشخاص فى سوريا
يشاركون فى عمليات قتالية .و»داعش» ليس
املستفيد األول أو املقصود .ووفقًا للمحكمة ،أراد
املتهمون دعم مسلمني سلفيني يقاتلون كل من
وأيضا إلزعاج حكم بشار
ال يسير على نهجهم،
ً
األسد فى سوريا إلحالله بدولة إسالمية دينية.

مقتل مراهق فى حادث طعن
مبدرسة فى مشال اسكتلندا
بدأت الشرطة االسكتلندية حتقيقا فى جرمية قتل
ضحيتها مراهق فى السادسة عشر من عمره لقى
حتفه فى حادث طعن مبدرسة فى مدينة أبردين
شمالى اسكتلندا.
لقى الطالب حتفه متأثرا بجروحه فى مستشفى
محلى بعد الهجوم الذى وقع بأكادميية «كالتس.
احتجزت الشرطة صبيا آخر فى السادسة عشر
من عمره بعد حادث الطعن الذى وقع باملدينة التى
تبعد  885كيلومترا إلى الشمال من لندن ،وقالت
إنها سوف تزيد الوجود الشرطى فى املنطقة
«فى املستقبل القريب» ،.ولم تكشف الشرطة
عن هويتى الضحية واملراهق احملتجز .يشار إلى أن
األكادميية تشغل مرتبة متقدمة على قائمة املدارس
االسكتلندية بناء على نتائج االختبارات.

مقتل  4بينهم املشتبه به فى
إطالق نار بوالية كولورادو األمريكية

قالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم املشتبه
به لقوا حتفهم فى سلسلة من عمليات إطالق النار
عبر عدد كبير من املبانى مبدينة كولورادو سبرينجز
فى والية كولورادو األمريكية.
وقالت شرطة كولورادو سبرينجز ومكتب قائد
الشرطة مبقاطعة إيل باسو فى بيانني منفصلني إن
املشتبه به تبادل إطالق النار مع ضباط من شرطة
كولورادو سبرينجز .وقالت السلطات إنه ال يوجد أى
تهديد آخر على األرجح.
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وتقييم نتائجه ،أبرزها ما يعرف «بقانون الوضوح
االستفتائي» من خالل حكومة بولني موروا قبل
حكومة الليبراليني احلالية في الكيبيك.

مونتريال – عبد املسيح يوسف
مرت أيام قليلة علي ذكري إجراء استفتاء
استقالل الكيبيك في  30أكتوبر  ،1995والذي
صوت فيه الناخبون في الكيبيك ،ملصلحة
االستمرار في الدولة الكندية الفيدرالية بنسبة
بسيطة للغاية .منطقيا أن يتعجب الكثيرون
من مطالب الكيبيكيني االستقالل عن كندا.
فالكيبيك ،تعتبر أكبر املقاطعات الكندية
مساحة بعد نونافوت ،عاصمتها مدينة كيبيك،
رغم أن أشهر مدنها مونتريال .تقع الكيبيك
في شرق كندا بني مقاطعة أونتاريو ومقاطعات
اجلنوب
مشتركة من
ﺟﺮﺟﺲ حدود
األطلسي .لها
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻌﺪ
احمليطﻧﻴﻮﺯ -
ﺟﻮﺩ
نهر
مهم هو
املتحدة،
الواليات
مع
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
نهرﺛﺎﻟﺚ
ويعبرها ﻫﻰ
ﻟﻌﺎﻡ ، ٢٠١٤
ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
احمليط ﻭﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ،
الذي ﻓﻰ
ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ
األطلسي.
ميتد من
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔلوران،
سان
ﳌﺎ
ﹰﺎ
ﻘ
ﻭﻓ
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
ﰎ
ﻭ
،
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٥
ﺛﻮﺭﺓ
ﺑﻌﺪ
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ
الكيبيك هي املقاطعة األكبر في كندا بحكم
ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﺗﻨﻔﻴ ﹰﺬﺍ ﳋﺎﺭﻃﺔ
مساحتها التي تدور حول  1.542مليون كم،2
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻘﺐ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
وتعداد سكان يدور حول  8ماليني نسمة.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ  ،ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﺒﺖ
ويشكل الفرانكفونيون «املتحدثون بالفرنسية»،
ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.بجانب سكان كندا األصليني
السكان،
أغلبية
ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ
«األتوكتون» ،ونسبه ضعيفة من «األجنلوفون»،
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﹰ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ
ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ
ﺗﻘﺪﻡ
باإلجنليزية.
املتحدثون
ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ، ٢٠١٤ﻭﺍﳌﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
وحدها حتدد
مصيرهاﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٤
ﺍﳊﺮﺑﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
الكيبيك ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
مزمن ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،
ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺑﻌﺪ
يتمحور
خالف
الكندي-الكيبيكي،
اخلالف
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺧﻮﺿﻪ
٢٠١٤
ﺇﺑﺮﻳﻞ
ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﻮﺭ
بصورة رئيسة حول سعي استقالليي املقاطعة
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ
ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ
إلى ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻦ
 ،ﺇﻻ
وحتقيق
الكندية
الفيديرالية
االنفصال عن
مواقفﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﻘﻮﻗﻰ
ﻓﻴﻤﺎوماﺃﻋﻠﻦ
ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ،
متضاربة
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂمن
يرافق ذلك
االستقالل،
ﻣﺒﺪﺃ
ﻟﺮﻓﻀﻪ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺧﻮﺿﻪ
ﻋﺪﻡ الكيبيكيني أنفسهم وبينهم وبني احلكومة
بني
إلفشال ﺑﻌﺪ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
ﲢﺼﲔ
هذا
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎدائما
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔتسعى
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ التي
الفيديرالية،
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﺑﺄﻳﺎﻡ.
آليات إجراء
االنفصال ،عبر إصدار قوانني تقيد
ﻭﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
االستفتاء ،ووضوح السؤال املطروح خالله
ﻓﻰ  ٢٠ﺇﺑﺮﻳﻞ ،ﺃﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ
ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻰ
ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ  ،ﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳋﻮﺽ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ  ،ﻭ ﺃﹸﻏﻠﻖ
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻴﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻘﻂ.

باملقابل واجهت احلكومة الكيبيكية االستقاللية
قانون الوضوح عام  ،2000بإصدار ما يعرف بالقانون
رقم ( )99الذي يسمح حلكومة كيبيك بإعالن ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
االستقالل من طرف واحد ،بعد استفتاء ب «نعم» ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺗﺘﻢ
ولو بنسبة (.)1+%50
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ولتحقيق االستقالل أجرى رئيس احلكومة ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻰ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
ﹰ
الكيبيكية حينذاك ،رينيه ليفيك أول استفتاء
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳ ﹰﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
شعبي حول االستقالل في إطار شراكة اقتصادية
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻛﻜﻞ.
مع كندا عام  .1980وكانت النتيجة واضحة
ملصلحة الوحدويني ودعاة إبقاء كيبيك ضمن على اجلانب اآلخر ،جند أن الكيبيك هو اإلقليم
الوحدة الفيديرالية الكندية ،الذين فازوا بنسبة الوحيد في كندا ،الذي يستخدم في املعامالت
 ،%59.56مقابل  %40.44لالستقالليني.
الرسمية واملمارسة اللغتني الفرنسية واإلجنليزية،
وتكررت محاولة االستقالل عام  ،1995حيث أجرى مقارنة بكل األقاليم الكندية التسعة األخرى،
رئيس احلكومة الكيبيكية يومها جاك باريزو ،على الرغم من أن هناك قانون فيدرالي ينص علي
إستفتاء جديد ،كاد يحقق أحالم االستقالليني أن اللغتني اإلجنليزية والفرنسية لغات رسمية
ضئيال لكندا.
كان ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﻣﺎﺭﺱإذ أنﺍﳌﺎﺿﻲ
ﻭﻓﻲ ٣٠
األصوات
الفارق في
وطموحاتهم،
لدعاة ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ
افيديراليني:ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻦ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
%50.58
ملصلحة
جدا
الوحدة ،هناك إحساس قوى بالهوية الوطنية في الكيبيك،
ﺳﺘﺒﺪﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﺬﺭ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ
ﻣﺎﻳﻮ
١٥
,ﻭﻳﻮﻡ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
مقابل  %49.42 %لدعاة االستقالل.
خاصة وأنه يشعرون بدرجة من الغنب والظلم،
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ،ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.
أقاليم
فموجات كثيرة من الهجرة تأتي من
وكل مرة يعود فيها احلزب الكيبيكي إلى
السلطة ،ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ  ،ﹰ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
يدعوﺣﻮﻝ
ﻭﺃﺛﻴﺮ
ﻭﺍﺳ ﹰﻌﺎما كثيرة من كندا ناحية الكيبيك ،بسبب انخفاض
ﺟﺪﻻ هذا
االنفصال،
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔحول
استفتاء عام
إلجراء
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻓﺮﺩﺕ
ﺣﻴﺚ
،،
ﺑﺄﺛﺮﻩ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺼﺮ
ﻓﻰ
يسعى إليه إمبراطور اإلعالم في الكيبيك امللياردير مستوى املعيشة فيما يتعلق بقطاعات السكن
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺎﺭﺛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ،
بيير كارل بيالدور رئيس احلزب الكيبيكي ،الذي وأسعار املواد الغذائية ،وبرامج الدعم االجتماعي
ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﻠﻞ.
ﺃﺻﺒﺤﺖ دوﺍﳋﻄﺐ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
التي ميتلكها واألسري ،والتعليم ،وغيرها من املزايا اإلجتماعية
موريال»،
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ «جورنال
في جريدة
أعلن
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ  ٢٠١٤ﲡﺎﻭﺯﺕ  ، ٪٤٠ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
وأكبر صحف الكيبيك ،أن االستفتاء اجلديد على مقارنة بكثير من األقاليم الكندية.
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﺇﻻ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
االستقالل لن يكون قبل .2018

جتاهل الفرنسية ومجتمعات أجنلوفونية منغلقة
تأتي مقاطعة كيبيك ،في املرتبة الثانية بعد
أونتاريو ،من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد.
إال أن أعداد كبير من املهاجرين اجلدد ،رغم إجادتهم
للفرنسية ،مييلون لإلقامة بها ،مع أعداد أخرى
كبيرة من الكنديني املتحدثني باإلجنليزية ،بسبب
احملفزةﻗﺎﻝمنﺧﺎﻟﺪ ﺍﺑﻮ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻭﻋﻦ
ناحية،
اإلجتماعية
الرعاية
برامج
ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ
ﻭ
ﺍﶈﺎﻣﻲ
ﺑﻜﺮ
وانخفاض مستوى نفقات املعيشة مقارنة بكل
ثانية.ﺟﻠ ﹰﻴﺎ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﻪ ﺑﺎﺕ
»ﺟﻮﺩمنﻧﻴﻮﺯ«
ناحية
ﻝكندا
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﹰﺍ ﺃﺻﻴﻼﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻰ
ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ
ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻹﺭﺍﺩﺗﻪ .

«جاسنت ترودو» خيتار  30وزيراً نصفهم من السيدات
«ديون» للخارجية و «ماكلوم» للهجرة و «مورينو» للمالية و
«ساجان» للدفاع

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻥ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﻇ ﹰﻔﺎ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﻣﻨﻪ  ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻣﺼﺮ
جود نيوز :أدلت حكومة
ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ اليمني
ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻣﻦ ترودو»،
«جاسنت
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﳒﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ
من
الرابع
في
الدستورية،
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ -ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ،«ديفيد
بحضور
نوفمبر
ﻭﻣﺎ
ﺷﺮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻰ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٤ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ
ﹰ
ﻟﻔﻘﺪﻩ
العام،،
احلاكمﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺪﻧ ﹰﻴﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ
جونسون»،
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻃﺎﻟﺐ
ﻛﻤﺎ
ﻣﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﺪﻟﺔ
ﺻﺎﺣﺐ
ﻭﻟﻴﺲ
ﲢﺪﻯ
ﻣﺼﺮ ﻭﻫﻮ
بعدﻳﻮﺍﺟﻪ
ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ
تقريبا ً
أسبوعني
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﲢﺪ ﻣﻬﻢوذلك
ﻫﻴﺒﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻓﺮﺽ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻰ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ
برملانية في
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔبأغلبية
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕفوزه
من
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
دورته الثانية واألربعني .وتكونت
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؟ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ »ﺍﳊﻴﻠﺔ
ﻋﻴﺴﻲ
«جاسنت ﺻﻼﺡ
حكومةﺍﻟﺼﺤﻔﻲ
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ترودو» من 30
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻱ«.
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ً ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
وزيرا نصفهم من السيدات،
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻟﻦ
الشئون ﻃﺎﻟﺐ
ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ :ﺣﻴﺚ
وحمل ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
للخارجية  ،و
«ستيفن ديون»
إختيار
والشباب ،ومت
ﺍﳉﻤﻌﺔوزارية وهي
ترودو حقيبة
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺣﺪﻩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
احلكوميةﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻓﻰ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺑﲔ
ﺗﻀﺎﻓﺮو ﺍﳉﻬﻮﺩ
«جوديﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ
«جون ماكلوم» للهجرة واجلنسية  ،و «بيل مورنيو»ﻣﻌﻬﺎ ،
«هارجيت
ﻳﺤﺘﺎﺝللعدل ،
ويلسن»
للمالية  ،و ﹰ
ﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳉﻤﻌﺔ،
رئيسﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ
ﻓﺘﺢ
ﻟﻬﺬﻩ
ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
ﺍﺠﻤﻟﺎﺑﻬﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﳉﻤﻴﻊ
هاربر» قد تقدم بإستقالته كرئيس للحكومة
«ستيفن
السابق،
الوزراء
ﺍﻟﺸﻬﺮوكان
ﻣﻜﺎﺗﺐللدفاع.
ساجان»
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﺗﻬﻤﻪ
ﻛﻤﺎ
ﺻﺒﺎﺣﻰ،
ﺣﻤﺪﻳﻦ
ﻟـ
ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
قبل حلف «ترودو» لليمني بحوالي ساعة
ﺑﺪﻓﻊ  ٢٥٠ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻛﺮﺷﻮﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ..
ﻓﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ .

وما يزيد من تعقد املشكلة «السيكولوجية»
الكيبيك ذات
الكيبيكيني ،أن
في
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺷﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ
أوساطﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ
كندا
وكل
أمريكا
علي
املنفتح
االقتصاد
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺜﻮﺭﺗﲔ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ.
والعالم ،بها العديد من الشركات األجنلوفونية،
ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ
ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
وهذهﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ
ﻭﺃﻛﺪ
التوظيفية
سياساتها
الشركاتﺃﻥ في
ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ
للمتحدثينيﻫﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
ومتنحهم
باألجنليزية ،بل
ﻭﺣﺘﻰأكثر
متيل
ﲟﻘﺘﻀﻰ
ﺍﻟﻜﻢ
ﻋﻨﺼﺮ
ﻋﻠﻰ
ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﳊﻜﻢ
مستويات من املرتبات األعلى مقارنة مبا
يثيرﺃﻥ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،أمرﲟﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ
ﺣﻜﻢ
ﻛﻮﻧﻬﺎ
الكيبيكيون ،وهو
عليهم
يتحصل
ﺍﻟﺬﻱ
ﻫﻮ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﻣﻦ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﳌﺮﺷﺢ
املرارة في النفوس ،خاصة وأن هذه الشركات
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ
ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﺍﳊﺰﺏ
ﻳﻔﻮﺯ
األعمال،
الضريبية وبيئة
ﺍﻟﺬﻱاملزايا
من حزم
تستفيد
ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ
ﺃﻥ
ﺎ
ﻌ
،ﻣﺘﺎﺑ
ﺎ
ﻤ
ﺣﺎﻛ
ﺣﺰﺑﺎ
ﻳﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﹰ
ﹰ
في إقليم يعد من أكبر األسواق في كندا.
ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﲡﺎﻩ
في الكيبيك ،ينتظر الكيبيكواه املعاملة باملثل
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻫﻲ
في بقية األقاليم الكندية ،من حيث احترام
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻳﺤﺪﺙ ﲢﻮﻝ
والتحدثباللغةالفرنسية ،ومنح فرصمتساوية
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
للكيبيكيني في هذه األقاليم األجنلوفونية.
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ .
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بعد هزمية اجلولة األوىل ..
برهامي يهاجم «ساويرس»
والكنيسة واألحزاب  ،وحيذر من
اجتاه الشباب املتدين للعنف

عاش حزب النور خيبة كبرى بعد حسم املرحلة
األولى من االنتخابات البرملانية ،وأصابت قيادات
احلزب السلفى وعلى رأسهم الدكتور ياسر
برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ،حالة من
الغضب الذى أفقدهم الهدوء ،وألول مرة نائب
رئيس الدعوة السلفية على قناة اجلزيرة التي سبق
وهاجمها واتهمها مبحاوالت هدم مصر وتدميرها
للحديث معها عن االنتخابات مهاجما الدولة
واألحزاب واإلعالم.

نائب رئيس الدعوة السلفية قال في حواره مع
اجلزيرة إن احلزب تعرض حلملة إعالمية مستمرة،
كانت من اإلعالم اخلاص والرسمى 10 ،صحف
يومية تطعن فى حزب النور والكنيسة تطعن فى
األقباط الذين دخلوا فى قوائم حزب النور عالنية
وصراحة وأعلى الرموز الدينية تتهمهم بأنهم
خونة ،باإلضافة إلى استمرار اإلخوان وقنواتهم فى
اتهام الدعوة واحلزب بأبشع األلفاظ وأبشع التهم
وتعمد البعض الذين انتموا للدعوة
الباطلة ،
ّ
السلفية يوما ما ،وكان منهجهم مختلفا عما
هو عليه اآلن أن يصدروا فتاوى بعدم املشاركة فى
االنتخابات وهذا كان أثره عزوف من الشعب املصرى
عموما» .وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أنه ال
يوجد مبرر للصدام مع الدولة ،ألنها ليست كافرة
وال حتارب اإلسالم ،بحسب قوله مضيفا أن حزب
النور خاض االنتخابات بغض النظر عن نتائجها،
وأن الوجود السياسى ليس هو الوجود داخل
البرملان فقط.
وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية« ،ليس الوجود
السياسى أن تكون موجودا فى كل شيء ،وليس
الوجود السياسى هو الوجود فى البرملان فقط،
فكم من أحزاب متثيلها ضئيل وتظل موجودة ،نحن
ال نريد أن نصطدم باجملتمع أو الدولة ونريد أن نصلح،
ولن نستطيع ذلك إال بالسلمية واحلوار وبناء الثقة
مع اجملتمع ومؤسسات الدولة ومؤسسات الدولة
لديها صورة سلبية عن اإلسالميني وبالتالى هم
يتخذون موقفا عدائيا».
من جانبة هاجم الداعية السلفي ،محمد
األباصيري ،ياسر برهامي ،نائب رئيس الدعوة
السلفية بسبب ظهوره على قناة اجلزيرة القطرية
وهجومه على الكنيسة ووصفه االنتخابات بأنها
«مزورة» ،بحسب قوله» ،وحديته عن أن خروج
النور من السياسة سيدفع البالد للعنف مؤكدا
ان برهامي تعمد الكذب إلثارة الفوضى اجملتمعية،
وفتح الباب لكي يعود السلفيون ألحضان اإلخوان
مرة أخرى عبر وساطة قطرية.
وأضاف «األباصيرى» فى تصريحات ،أن برهامى
هاجم الكنيسة في محاولة إلثارة النزعات
الطائفية عن طريق مهاجمة الكنيسة املصرية
عبر فضائية قطرية معادية ،مضيفا انه يتعامل
مع اجليش املصري العظيم على أساس أنه جيش
مرتزقة قد احتل أرض مصر ،وأنه يتعامل معه من
منطلق كونه أقوى منه  ،فيوازن أموره معه ،حتى
ال يهزمه.
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مفيت السعودية :نقد األمراء حرام ونشر عيوبهم يف
الصحافة من «عمل الشيطان»
في “فتوى” جديدة ملفتي عام اململكة العربية
السعودية ،الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل
الشيخ ،ينتظر أن تثير الكثير من اجلدل ،ح ّرم ما
اعتبره “اخلوض وإطالق اللسان في أعراض العلماء
واألمراء وتتبع عوراتهم والتنقيب عن عيوبهم
والتحدث بها في اجملالس والتعرض لهم بالكالم
السيء” ،مشددا على أن “اإلفساد ما بني الوالة
والعامة يفسد على الناس أمر دنياهم وإفساد
أمنهم”.
وانتقد رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث
العلمية واإلفتاء من يتخذون من وسائل اإلعالم،
في الصحافة واجملالت واحملطات الفضائية ووسائل التواصل االجتماعية ،وسيلة للكتابة عن عيوب الناس
والتنقيب عنها بكل سبيل ،موضحا أن ذلك “شر وبالء” ،مبينا أنه ال أحد يخلو من العيب“ ،ولكنهم في
تلك الوسائل يزيدون ويكذبون ويرجفون”.
وأضاف مفتي اململكة أن “نشر عيوب الناس من غير مصلحة شرعية والسعي إلى إشاعة الفاحشة بني
الناس من خطوات الشيطان”.
وأضاف املفتي أعراض الناس مصونة وعوراتهم مستورة“ ،ومن حاول البحث في أعراضهم أو كشف
عوراتهم سلط اهلل عليه من يبحث عن زالته وعثراته ولو في قعر داره” ،مشددا على أن املسلم عندما يرى
عيبا وزلة من أخيه يبادره بالنصيحة والتوجيه ،ناهيا عن اإلفصاح عن عيوبه أمام اآلخرين.

«البشري» :حاليب وشالتني مقابل وساطة «سد النهضة»

مازال الرئيس السودانى عمر البشير يراوغ مصر
فى مطلبها منه التوسط لدى إثيوبيا بشأن سد
النهضة ،والسعى إلقناع أديس أبابا باجللوس على
مائدة حوار ثالثية،
عارضا تدشني مفاوضات ثالثية
ً
بني القاهرة واخلرطوم ،أولاً بشأن «حاليب وشالتني»،
وهو األمر الذى أبدت القيادة السياسية املصرية
رفضا قاط ًعا.
إزاءه ً

وقالت مصادر سياسية ،إن البشير يُعرض أمن
بالده املائى للخطر ،لكنه يبدو غير مهتم باألمر ،وما
يعنيه
هو تدشني حوار مع مصر ،الستغالله ورقة سياسية فى وجه املعارضة الداخلية التى رفعت سقف
مطالبها مؤخرًا إلى احلد املطالبة برحيله.
وأضافت ،أن البشير حاول مساومة مصر على دعمها فى ملف سد النهضة مقابل حصول السودان على
حاليب وشالتني أو حتى القبول مبفاوضات يستخدمها إعالميا لتحسني موقفه وتخفيف الضغوط عليه

ألول مرة ..مصر ُت َص ِّوت لصاحل إسرائيل فى األمم
املتحدة
أكد املتحدث الرسمى باسم وزارة اخلارجية ،أحمد
ص َّوتت لصالح انضمام إسرائيل
أبو زيد أن مصر َ
لعضوية اللجنة ألن القرار يشمل  6دول دفعة
واحدة ،من بينها  3دول عربية خليجية ،دون منح
الدول األعضاء حق االختيار فيما بينها.
وأوضح «أبوزيد» ،فى بيان  ،أن «التزام مصر
بدعم الدول العربية املرشحة للجنة هو الدافع
الرئيسى وراء تصويتها لصالح القرار» ،مشيرا
إلى أن املوقف العربى املوحد مت التعبير عنه فى
بيان مشترك عقب عملية التصويت.
وأضاف أن اجملموعة العربية ،ومن بينها مصر ،اتفقت على تقدمي شرح للتصويت ،عقب انتهاء عملية
التصويت ،توضح فيه دعمها للدول العربية الثالث املنضمة للجنة والدولتني األخريني ،وهما سريالنكا
والسلفادور ،مع التحفظ على انضمام إسرائيل.
وفيما عارضت دولة ناميبيا مبفردها هذا القرار ،امتنعت  21دولة أخرى عن التصويت ،بينها قطر واجلزائر
والكويت وموريتانيا وسوريا وتونس واملغرب والسعودية واليمن ،بينما غابت  3دول عربية أخرى عن جلسة
التصويت ،وهى األردن وليبيا ولبنان.
وفضلت قطر االمتناع عن التصويت على حصول اجملموعة اجلديدة من الدول على عضوية اللجنة ،على
الرغم من أنها كانت ضمن املرشحني بجانب اإلمارات والبحرين ،وهاجم بيان إسرائيلى دولة قطر ،معتبرًا
أنها تفضل مقارعة إسرائيل بدل املساهمة فى جهود اجملتمع الدولى.

أخبـــــــــار
حول كارثة سقوط الطائرة الروسية
فوق سيناء

روسيا تستبعد الربط
بني سوريا وكارثة الطائرة
الروسية  ،وامريكا تستبعد
إسقاطها بصاروخ

دعا الكرملني إلى عدم الربط بني حتطم الطائرة
الروسية في سيناء والعملية العسكرية التي
ينفذها سالح اجلو الروسي في سوريا ،فيما
استبعدت االستخبارات األميركية إسقاط الطائرة
الروسية بعمل إرهابي.
ومن جهته قال الناطق الصحافي باسم الرئيس
الروسي دميتري بيسكوف ،في تعليق على سؤال
حول احتمال تأثر العملية الروسية في سوريا بكارثة
الطائرة الروسية في سيناء« :أية تأمالت افتراضية
بهذا الشأن ليس في محلها على اإلطالق .إنهما
مسألتان مختلفتان متا ًما ،وال يجوز الربط بينهما».
وشدد بيسكوف على أنه ال توجد حتى اآلن أية أدلة
على ان الطابع اإلرهابي سبب كارثة الطائرة الروسية،
والتي أسفرت عن مصرع  217راك ًبا والطاقم املتكون
من  7أفراد.
وعلي اجلانب األخر ،أعلن مدير اخملابرات األميركية
جيمس كليبر أن بالده لم تعثر على إثباتات نظرية
تدل على تعرض الطائرة الروسية املنكوبة في
سيناء املصرية العتداء إرهابي .وقال كليبر« :من غير
املرجح» أن يقدر اإلرهابيون من داعش على تنفيذ
مثل هذا االعتداء ،مشيرا ً في نفس الوقت إلى أنه «ال
يستبعد» هذه النظرية.
وكانت وسائل إعالم نقلت عن مصادر قريبة من
التحقيق في حتطم الطائرة الروسية خبر العثور على
«عناصر ال عالقة لها بالطائرة» في مكان التحطم،
بينما كشف مصدر آخر أن مكاملات أفراد الطاقم،
والتي سجلها أحد الصندوقني األسودين ،تؤكد
أنهم لم يكونوا على علم بأي عطل فني في أجهزة
الطائرة حتى حدوث احلالة الطارئة مجهولة السبب،
والتي أدت إلى تفكك الطائرة ،وهي في اجلو.
ومت العثور على حطام الطائرة ،وهي من طراز «ايرباص
ـ  « 321تابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية في
شمال شبه جزيرة سيناء .ويذكر أن الطائرة التي كان
على متنها  217راك ًبا  ،بينهم  25طفالً ،والطاقم
املتكون من  7أفراد ،اختفت من على شاشات الرادار
بصورة مفاجئة يوم السبت املاضي أثناء قيامها
برحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ.
كذلك سجل قمر اصطناعي أميركي يعمل في
نطاق األشعة حتت احلمراء
وميضا حراريًا فوق سيناء
ً
حلظة كارثة الطائرة الروسية .وجاء في نص نشره
موقع قناة (سي بي إس) التلفزيونية األميركية «أنه
ال اتزال املعطيات تخضع للتحليل من أجل فهم
سبب هذا الوميض .قد يكون السبب قنبلة ،ولكن
هناك احتمال أن يكون االنفجار في خزان الوقود أو
احملرك نتيجة عطل فني».
من جهة أخرى ،قال ممثل للبنتاجون للقناة إن الوميض
احلراري الذي سجله قمر التجسس في منطقة
ً
سقوط الطائرة الروسية قد يكون
مرتبطا باالنفجار
ً
مرتبطا
بعد اصطدام الطائرة باألرض ،وقد ال يكون
بالطائرة إطال ًقا .وأكد ممثل وزارة الدفاع األميركية أن
مستشعرات القمر لألشعة حتت احلمراء واخملصصة
الكتشاف إطالق الصواريخ سجلت ومضات في
مكان وزمان حتليق الطائرة املنكوبة فوق سيناء.
ً
وبرأي ممثل البنتاجون ،إذا كان الوميض
مرتبطا
بالطائرة فهذا يعني أن شيئًا ما حدث في اجلو أو
لدى ارتطام الطائرة باألرض ،لكنه أشار مع ذلك إلى
االشتباكات مع اإلسالميني في هذه املنطقة ،ما
ً
مرتبطا بالطائرة.
يعني أن الوميض قد ال يكون
وكانت قناة «إن بي سي» أعلنت النبأ ذاته ،وقال ممثل
البنتاجون للقناة إن الطائرة حتطمت على ارتفاع
شاهق ،وسجلت مستشعرات القمر األميركي
انفجارًا .لكن ممثلي البنتاجون أشاروا إلى أن القمر
لم يسجل أثرا ً حراريًا إلطالق صاروخ
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أبعاد التدخل ن
الروسى فى سوريا

القبح حنياللة ة
يكون قبحاً!

سئم
حليم
ميالدعطيـة
احلياةبقلم :عـادل
في زيارة ألحد
األسواق الشعبية في باريس ،مونرتيال
ً

رأى «فان جوخ» زوجا من األحذية البالية والرثة،
فاشتراهما ،وقام برسمهما في محترفه في حي
مومنارتر.
عندما رأى زمالؤه اللوحة ،انهالت عليه التعليقات
الساخرة:..
 ..فبعضهم رأى فيها :شيئا ً ساذجاً ،وعبثياً!
 ..ووصفها أحدهم :بالبدائية ،والترابية!
 ..وتساءل آخرون :عما إذا كانت لوحة مثل تلك،
تصلح لتزين جدران غرفة طعام ،مثال!
لكن غيرهم ـ ممن يدركون في القبح جماله حني
يكون جميالً ـ ،اكتشفوا في لوحة «زوج من
األحذية» :اجلمال كله ،مبعايير الفن!
وأكد النقاد منهم على قيمتها التأويلية ،وقد
خلصوا إلى أن العمل الفني ،مهما بدا موضوعه
خامالً ،أو بالغ الشيئية ،ميكن فهمه دليالً ،أو فكرة
مجازية عن واقع أكبر ،أو حقيقة نهائية!
اكتملت لوحة هذه اخلواطر في عاقلتي ،وأنا أمر
بكل أنواع الرسومات ،والكتابات السيئة :على
حوائط البنايات ،واحلدائق ،واملنازل ،والباصات،

صالة جميلة فى بيت الطيفورى .يسلط الضوء
على كبير األطباء بختيشوع بن جبريل وهو
يخاطب جماعة األطباء النساطرة وهم ينصتون
إليه فى اهتمام شديد).
بختيشوع  :أرجوكم أن تستمعوا إلى ،فلم يعد
هناك مجال للصبر أوالسكوت  .لقد بلغ السيل
الذبى وأصبح األمر مسألة حياة أو موت .وأنا أموت
كل يوم مرة أو مرتني .فمنذ أن أنعم اخلليفة على
حنني بن اسحق بلقب « رئيس األطباء والفالسفة
« ومكانة حنني ترتفع يوما بعد يوم وينتشر ذكره
فى جميع اآلفاق حولنا ،فالنكاد نصف دواء ملريض
حتى يسألنا ،وهل يوافق حنني على هذا العالج،
فيقتلنى اخلجل من نفسى وأقول له ،إن حنني
اليعرف هذا الدواء ،وأن حنني ليس بطبيب وإمنا
هو مجرد ناقل للكتب من اإلغريقية ونحن ندفع
له األجر .وأن اخلليفة حني كرمه إمنا قصد إلى
مجاملتنا جميعا نحن معشر األطباء.
الطيفورى :هذا مانعانيه جميعا وهو أمر الميكن
السكوت عليه .وال بد من اطفاء هذا الوهج
الساطع وتشويه صورته مبا ينفر الناس منه .فلنقل
للناس جميعا إنه ليس بطبيب وأنه مجرد ناقل
لعلوم األقدمني بسبب معرفته باللغة اليونانية.
أما الطب والعلوم التى ينقلها فال شأن له بها .
طبيب آخر :البد من حيلة للتخلص منه .فلنوقع
بينه وبني أمير املؤمنني حتى يقضى عليه .وأعتقد

مونرتيالخليل
جنيب -جمدى
قليين بقلم:

يتس
والقطارات ..واحملفورة ـ دون اذن مسبق ـ ،بأقالم
التعليم ،وبخاخات الدهان ،وغيرها...
وقارنت بني اجلرافيتي الذي مارسته احلضارة
الفرعونية ،واجلرافيتي الذي ميارسه أحفادهم في
عصرنا ..إنه الفارق الصارخ بني الفن الرفيع املبهر،
وبني نوع من التخريب القميء ،يعاقب عليه القانون
في معظم دول العالم .جرافيتي ،يُظهر ذاته ،فوق
اجلمال الفني ،واألخالقي :فالرسومات بشعة،
بشاعة وجه الشيطان ،والكتابات مشينة ،حتط
من كرامة اإلنسان ،ويُظهر عنجهية ،فوق القانون،
واحملاسبة ،والعقاب؛ فالسلطات تكتفي بصرف
الكثير من األموال؛ إلزالته ..ليعود مجددا ً ـ رغما ً
عنها ـ ،بإضافات من عبارات السخرية ،والتحدي!
أيها اجلرافيتيون ،أننا نحترم رسائلكم الشخصية:
السياسية ،واإلجتماعية ،وحتى دعاياتكم اجملان ّية..
لكننا ،نطالبكم ،بأن تظهروها :بريشة الفن
احلقيقي ،الذي ال يتعدى القبح اجلميل!...

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل األول  -املشهد اخلامس

مقــــاالت

نسيم جملى

أن الوقت قد حان للتخلص منه .فاخلليفة يحس
حرجا شديدا أمام الفقهاء ورجال الدين نتيجة
تفضيله حلنني .وأنتم تعرفون مقدار العداوة له
فى قلوبهم .فهم يقولون إنه هو الذى ترجم كتب
املنطق والفلسفة التى اعتمد عليها املعتزلة
واملشككون فى العقيدة .
طبيب رابع :وقد سمعت أن رده على خطاب يحيى
بن املنجم قد أزعج اخلليفة .فقد دعاه يحيى
الى الدخول فى اإلسالم فرد عليه قائال إنه اختار
املسيحية من الوجه الذى يقبل منه احلق ولن
يتخلى عنها ألى سبب من األسباب.
الطيفورى  :الفقهاء يقولون إنه يروج لفلسفة
اليونانيني العقلية التى تشكك فى الكتب املنزلة
وفى األنبياء ،فماذا ميكن أن نقول نحن اآلن بعد دفاعه
عن عقيدتنا املسيحية وإعالنه أنه سوف يتمسك
بها حتى املوت ؟.
بختيشوع  :وهل تظنون أن ذلك مما يسر اخلليفة
أو يرضيه .إن املتوكل رجل شديد التعصب ودفاع
حنني عن املسيحية البد أن يكون قد مأله بالغيظ
والكراهية .وهو فى ساعة الغضب اليعرف إال
السيف والقتل .إنه رجل دموى اليعرف طريق العقل
واحلكمة .وهذه فرصتنا اآلن لكى نضرب ضربتنا.
الطيفورى :لنفكر له فى حيلة.
بختيشوع :أمهلونى ألتدبراألمر وسوف أخبركم مبا
سوف أفعل.

العالنك معنا فى

اتصل بـ:

647.447.0455

gnjournal@gmail.com

أسئلة كثيرة تدور حول التدخل الروسى الرسمى فى
احلرب السورية وأهدافه وأبعاده ونتائجه وتداعياته...
واليكم بعض املالحظات حول هذا التدخل:
• من ناحية الشرعية الدولية فأن التدخل الروسى
له شرعيته وفقا للقانون الدولى فهو قد مت بناء على
طلب من النظام السورى الشرعى،كما أن هناك
أتفاقية دفاع مشترك بني نظام بشار األسد وروسيا.
أما التدخل التركى القطرى السعودى العربى فليس
له شرعية دولية ويعتبر أعتداء على دولة عضو فى
األمم املتحدة ،وكذلك التدخل األمريكى ،فلم يطلب
السوريون من أمريكا التدخل ولكن جاء بناء على طلب
من دولة العراق وليس سوريا.
• من ناحية املصالح الروسية فهناك أيضا مصالح
روسية هامة منها القواعد العسكرية البحرية
واجلوية فى املنطقة التى يسيطر عليها نظام األسد،
والتى تعد مدخال هاما لروسيا على املياه الدافئة.
وهناك أيضا  2000إرهابى يقاتلون مع داعش من
األحتاد الروسى وخاصة الشيشان و 4000إرهابى مع
داعش من دول األحتاد السوفيتى السابق وكلها أمور
تشكل خطرا على األمن الروسى ،واألهم فأن تداعيات
الثورة البلشفية حرمت روسيا من أن يكون لها دور
فى شكل سايكس بيكو القدمي ومن حقها بل ومن
واجبها أن يكون لها كلمة فى شكل الشرق األوسط
الذى يعاد تشكيله برمته ،خاصة وهى قريبة منه ولها
صراعاتها التاريخية املريرة مع اخلالفة العثمانية.
• التدخل الروسى جاء بعد أن وصل وضع حليفهم
االسد إلى وضع حرج ،وهذا معناه تهديد املصالح
الروسية األستراتيجية بشكل مباشر ،وجاء أيضا
لوضع حدود لدولة االسد القادمة ،حيث أن سوريا
ستقسم بال شك ،والتدخل الروسى سيضمن
حلليفهم دولة ممتدة من دمشق إلى الالذقية وساحل
املتوسط ومربوطة بلبنان.
• جاء التدخل الروسى أيضا نتيجة للفراغ الذى تركه
اإلنسحاب األمريكى من الشرق األوسط فى عهد
أوباما ،ومن ثم هو ليس ضد أمريكا أو غصبا عنها
كما يتصور البعض بل بضوء أخضر غير مباشر منها،
وأيضا مبوافقة إسرائيل خاصة بعد أن طمأن بوتني
نيتنياهو أنه سيمنع أى تدخل سورى فى اجلوالن.
• تدخل روسيا جاء رعبا لتركيا وملنع أى ضربات تركية
ضد األسد وملنع أى سيطرة تركية على أراضى سوريا
كما كانت تطالب مبنطقة عازلة ،فال جترؤ تركيا أن
تضرب سوريا فى ظل الوجود الروسى ..كما أن أحدث
منظومة روسية للدفاع اجلوى التى نقلتها روسيا
إلى سوريا هى موجهة ضد تركيا حتديدا وليس ضد
التنظيمات اإلسالمية التى ال متلك قوة جوية أصال...
وقد فهمت تركيا الرسالة بوضوح.
• تدخل روسيا هو أيضا رسالة للغرب ضد العقوبات
الغربية على روسيا والعمل على أنهيار أسعار البترول،
وبتدخلها تقول أننى أملك اوراقا كثيرة فى اللعبة.
ورسالة للغرب أيضا أن تدخلهم أجج الفوضى وهو
ما قاله بوتني أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن
اجليش العراقى املنحل هو القوة الرئيسية التى
انضمت لداعش.
• بال شك فأن الشهور والسنوات القادمة ستكون هى
فترات احلوار الغربى الغربى الروسى لتحديد شكل
دويالت الشرق األوسط القادمة ،أما العرب فال دور
لهم فى ذلك حيث أنهم كانوا جزءا من الفوضى ومن
املشكلة وال يجوز لهم أن يكونوا جزءا من احلل .وتركيا
لن يكون لها دور يذكر بعد أن أثبتت أنها دولة عدوانية
صانعة مشاكل فى عهد أوردوغان .وسيكون إليران دور
غير مباشر عبر احلليف الروسى واحلليف الصينى.
• عندما سيبدأ وضع اللمسات النهائية لشكل
الشرق األوسط ستظهر الصني أيضا على الساحة
لتحديد مصاحلها أما مباشرة أو عبر دعم حليفها
الروسى.
• بعد التدخل الروسى املباشر ظهرت كتلتى

التحالف،أمريكا ودول اخلليج وتركيا من ناحية،
وروسيا وإيران وسوريا والعراق من ناحية أخرى ،واوروبا
تابعة ألمريكا والصني حليفا لروسيا...حتى أن هناك
نكتة متداولة تقول السنة لهم أمريكا والشيعة
لهم روسيا وامللحدين لهم ربنا.
• فى وسط هذه املعمعة ال قيمة لتحليالت اجلزيرة
أو إعالم السعودية التابع آلل سعود ،فعندما تكون
القوة هى األمر احلاسم على األرض فال قيمة لهذه
الدول وال إلعالمها الكاذب املضلل املسيس ،بل ال دور
لها فى شكل الشرق األوسط القادم.
• ورطت السعودية دول اخلليج وخاصة األمارات فى
خيارات خطيرة وفاشلة سواء بدعم اإلرهابيني فى
سوريا أو بغزو اليمن وقتل آالف األبرياء...وحيث أن
حركة التاريخ ودروسه تقوالن بأن سقوط السعودية
مسألة وقت ،ولكن اخلطورة تكمن فى أن السعودية
تسعى لتوريط املنطقة كلها فى حرب مذهبية
شرسة قبل سقوطها ،وهذا تنبيه لدول مثل مصر
واالمارات أن تبعد عن هذا اجلحيم السعودى.
• التدخل الروسى جاء أيضا بعد أن اتضح أن حرب
التحالف على داعش هى حرب رخوة وليست حرب
حسم بل محاولة لتقليص قدراته فى مناطق معينة
وفقا للرؤية األمريكية.
• إعالن الكنيسة الروسية بأن احلرب على إرهاب داعش
الوحشى هى حرب مقدسة هو كالم صحيح متاما من
الناحية املسيحية والناحية األخالقية واإلنسانية،
وهو ما سبق وكرره عدة مرات البابا فرنسيس بابا
الفاتيكا..فهو يدخل ضمن ضرورات احلرب العادلة
التى حتدث عنها القديس اوغسطينوس فى كتابه
الشهير « مدينة اهلل».
• من حق روسيا كذلك قذف مواقع املعارضة السورية
التى تدعى أنها مدنية أو اجليش احلر ،فهدف هذه
املعارضة فى النهاية يصب فى إضعاف موقف األسد
لصالح املليشيات اإلسالمية ،ومن ثم فأن قصفها
مشروع متاما.
• إعالن مصر ترحيبها بالتدخل الروسى هو إعالن
صحيح متاما ويصب فى تعزيز األمن القومى املصرى
وفى تعزيز وضع نظام السيسى الذى يقوم بحرب
شرسة ضد اإلرهابيني اإلسالميني.
• أما إعالن اجلامعة العربية بإدانة التدخل الروسى
فى الوقت التى لم تنبث ببنت شفة إزاء قتل آالف
املدنيني فى اليمن واإلعتداء على دولة عضو فى
اجلامعة العربية من قبل نظام آل سعود وبدعم
اإلرهابيني فى سوريا ،هذا معناه أن اجلامعة العربية
وأمينها العام هم موظفني عند نظام آل سعود
وآل ثان.ونفس الكالم ينطبق على التحالف الغربى
املنافق الذى يكيل بعدة مكاييل ولم يفتح فاه أمام
اجلرائم املروعة التى ترتكب فى اليمن
• أن النفاق الغربى وخاصة األوروبى-األمريكى الذى
يضفى الشرعية لكل تدخل يخصهم ويدين أى
تدخل لغيرهم قد اصبح ممجوجا ومرفوضا ومقززا.
فعندما تنهار قواعد القانون الدولى يصبح الكالم
عن الشرعية واملشروعية لغوا فارغا وتصبح القوة
هى املتصدر الرئيسى للمشهد واحلاسمة للواقع
على األرض.
• فى النهاية ميكن القول أنه خالل اآلجل املتوسط(5
سنوات) ستختفى دول مثل سوريا والعراق واليمن
وليبيا وستقسم إلى عدة دول ،وخالل اآلجل الطويل(30
عاما) ستسقط دولة آل سعود وستقسم لعدة دول،
ودولة آل عثمان بتركيا ستقسم بني االكراد واألرمن
واليونان ،وستسقط دول املاللى فى إيران فى ايدى
قوى دميوقراطية منفتحة على الغرب ،وستسقط
دولة البحرين بيد األغلبية الشيعية ،ودولة األردن
ستسقط بدورها فى يد الفلسطينيني ،فنحن نعيش
آخطر فترة فى تاريخ الشرق األوسط منذ مائتى عام
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شرحت فى املقال السابق كيف تتدعور اللثة وانها قد حتتاج الى
تدخل جراحى من أخصائى عالج اللثة  periodontistالذى يضع
خطة أوال لوقف تدعور اللثة و ذللك عادة بتقسيم اللثة الى 4
اجزاء  quadrant 4حيث يفتح كل جزء جراحيا ليكشف كل
اجلزور و عظام الفك ليتمكن من كحت اجلير العميق و الترسيبات
 scaling and root planningو اعادة صقل اجلزور ليتمكن الوصول
الى سطح نظيف حتى تستطيع اللثة االلتصاق مرة ثانية باجلذور
و عظام الفك و فى بعض االحوال يتم اضافة مواد محفزة لبناء
العظام  bone regenerationلتعويض املفقود منها .
اما لعالج االنحسار الشديد ( عندما تنكشف اجزاء كبيرة من اجلذور) للثة gingival recession
 donor siteلترقيع اللثة لتغطية اجلذور العارية و ذللك ايضا الستعادة الشكل الوظيفى و
اجلمالى للثة .
واال يكون البديل هو الفقد احلتمى ملا
تبقى من العظام الداعمة لالسنان و
ما يتبعة من خللخة للجذور و فقدان
لالسنان  ,و حتى ان مت استبدالها
بتركيبات ثابتة تكون أطول من
الطبيعى بسبب فقدان عظام الفك
فى هذة املناطق.

مرحلة املراهقة ومشاكلها الستة :

 ١املخدرات والكحوليات (املشكلة األكثر رعبا )
دور األباء يف تفادي املشكلة  :الدور األهم.

أ.د .ناجي إسكندر

دور األباء حيوي ومتفرد ومكمل لدور املدرسة واجملتمع.
ولكنني أركز في هذه املقالة علي دور األباء في منع
إنزالق أبنائهم إلي طريق اخملدرات مما قد يؤدي ال قدر
اهلل إلي اإلدمان .وذلك إميانا «بإن الوقاية خير من
العالج».
وقد كان هذا هو الغرض األساسي من كتابة هذه
املقاالت.
حقائق :

 ١حلل أي مشكلة ينبغي أوال اإلعتراف بوجود املشكلة
وإن هذه املشكلة ميكن أن تطاول أحد أبنائنا فال
مناعة خاصة بهم.
 ٢األباء  :يعتقد الكثير من األباء بأن مناقشة هذه
املشكلة قد ينبه األبناء اليها فيسعون لتجربة اخملدرات
وهذه هي الفرضية اخلاطئة ألن العكس هو الصحيح.
 ٣األبناء  :يحاول األبناء أمام أبائهم إظهار عدم
درايتهم باخملدرات حتي ال يدفعوا الوالدين إلي
الشك فيهم أو خوفا من العقاب في حالة اإلعتراف
بالتجربة أو إلعتقادهم بعدم جدوي املناقشة مع أباء
«ينتمون إلي جيل مختلف عنهم « وعليه يصعب
التواصل معهم.
 ٤أهمية التواصل بني األباء واألبناء  :للتأكد من
تعريفهم باملعلومات الصحيحة الدقيقة ( وهذا
يستلزم بالطبع سعي األباء للحصول عليها وقد كان
هذا هو الغرض من هذه املقاالت ) ايضا يفيد التواصل
في معرفة األبناء باملوقف املتشدد من أبائهم جتاه
اخملدرات واألهم ليتأكد األبناء من إمكانية الرجوع
لألباء عند التعرض ألي مشكلة.
ا ) في املرحلة اإلبتدائية  :ميتلك األطفال عن طريق
اإلعالم معلومات معقولة حول املوضوع .وغالبا لم
يتعاطوا اخملدرات وعليه لن يسألوا عنها ولكن يجب
اإللتفات لهذه املقترحات :

صحة نيوز

شرخ بفتحة الشرج Anal Fissure -

د .ياســـر بطرس

حتدثنا في العددين السابقني عن البواسير  ،واخلراج الشرجي ،كأسباب
مؤدية إلي أالم منطقة فتحة الشرج
ونتحدث في هذا العدد عن السبب الثالث وهو الشرخ الشرجي
وهو من احلاالت الشائعة ،ويحدث لالشخاص الذين يعانون من أمساك
مزمن ،وخاصة إذا كان البراز صلباً ،باإلضافة إلي صغر فتحة الشرج.
وأهم أعراض الشرخ الشرجي:
 -1حدوث ألم مع اإلخراج فيشعر املريض وكأن قطع من الزجاج جترحه
في منطقة الشرج
 -2الهرش ،وعادة يحدث أثناء الليل Night itch ،
 -3نزول دم ،ويكون ملتصقا ً بالبراز
كيفية عالج الشرخ الشرجي:
 -1أما باألدوية ،والتي تنجح في حوالي  50باملائة
من احلاالت ،وهي عبارة عن مرهم موضعي ملدة 6
أشهر ،باإلضافة إلي األكثار من تناول السلطة،
واخلضراوات ،وشرب املاء لتليني البراز
 -2العالج اجلراحي ، Sphincterotomy ،ونلجأ له إذا
فشل العالج باألدوية ،ونسبة جناح اجلراحة ،أكثر
من  95باملائة.
وهناك طريقة أخري للعالج وهي حقن عضلة
فتحة الشرج مبادة ال  ، Botoxوهي طريقة فعالة أيضا ً ولكن تكلفة هذه املادة ال يشملها التأمني
الصحي احلكومي الكندي
وأحب أن أنبه أن ال يجب أن تلجأ إلي القصص املرعبة
املبالغ فيها واخلاصة باخملدرات ألن تأثيرها مؤقت إلي
جانب أن املبالغة في األمور تضيع املصداقية.
وأيضا تقبل حقيقة أنه ال ميكن للوالدين معرفة كل
التفصيالت اخلاصة بأبنائهم وأن بعض األشياء التي ال
تريد أن يفعلوها هي شيء قانوني مثل شرب البيرة أو
ما شابه.

 عند أخذ أي دواء ينبغي تنبيه الطفل إلي أهميةإستشارة الكبار ( األباء  -املدرس -الطبيب ) وذلك
خلطورة التعاطي اخلاطئ.
 عند ذكر املوضوع في اإلعالم يجب إستغالل الفرصةللحديث عن مخاطر اخملدرات.

في حاالت الطوارئ :
 ١اذا كان إبنك بسبب التجربة لعقار «مشدود أو منهار
«فهدأ إبنك وأكد له أنه سيكون بخير وال تظهر له أي
قلق .وأكد له أن هذا اإلحساس سيختفي .وإجلسه في
غرفة هادئة ذات إضاءة منخفضة وإذا بدأ في التنفس
السريع أطلب منه التنفس بعمق وبهدوء.

ب ) في املرحلة الثانوية  :يحدث تغير ضخم وصعب في
حياة وتفكير املراهق ويصبح أكثر عرضة لتجربة اخملدرات
وخاصة الكحوليات لذلك يجب علي األباء األتي :

 ٢في حالة الدوخة الشديدة  :إفعل ما سبق وال
تعطيه قهوة .وإذا إستمر الوضع طويال ضعه في
وضع مناسب « recovery positionعلي جانبه ولسانه
وفمه إلي أسفل «حتي ال يختنق بلسانه أو بالقيء
وأطلب اإلسعاف.

 أن تشجع أبنائك علي احلديث عن يومهم ويومكوذلك لتقوية الروابط بينكم.

 ٣إذا حدثت غيبوبة  :إفعل ما سبق .وأطلب اإلسعاف
فورا وتأكد من التنفس وإال فقبلة احلياة

 تعامل بجدية تامة وبهدوء في حالة وجود أي شكفي تعاطي األبناء للمخدرات .
 داوم السؤال عن القواعد املدرسية اخلاصةبالكحوليات واخملدرات ووسائل التوعية.بها
 إشرح القواعد املنزلية اخلاصة بالسجائر والكحولياتوغيرها وأهمية هذه القواعد فقط للحرص علي
سالمة األبناء وليس ألي سبب أخر ( مثل كالم الناس
) .وأكد لهم أن حرصك األول هو علي سالمتهم
ومصلحتهم كتعبير عن حبك لهم .وإشرح لهم أن
الرقابة ليست بغرض التضيق عليهم وإمنا لصاحلهم
وأن الرقابة عموما حتي من اجملتمع ألفراده إمنا هي
لصالح األفراد .
هوامش  :كلما كبر األبناء يتوقعوا حرية أكثر ولكن
ذكرهم بالقاعدة الذهبية « .أنه مع احلرية تأتي
املسئولية « ولكن حاول تقبل حاجاتهم للخصوصية
وإذا حدث إساءة إلستخدام هذه الثقة عبر عن حزنك
إلساءة إستخدام الثقة وإذا أردت معرفة شئونهم
إسأل بهدوء ودون تهديد أو إستخدام رشوة.

ودفأه بدون تسخني زائد ( إخلع املالبس الزائدة القفاز
وغطاء الرأس ) .وتأكد من وجود هواء بارد متجدد.
وال تتركه اال عند الضرورة ولوقت قصير ( لطلب
اإلسعاف ) حتي ال يختنق في حالة حدوث قيء ال
قدر اهلل .وال تتركه نائم لوحده وإسهر إلي جانبه.
وإحتفظ بأية بقايا من املواد اخملدرة وذلك لتسليمها
لرجال اإلسعاف.
النصائح السبعة لألباء :
يجب علي األباء :
 -١تقدمي دعم عائلي قوي لألبناء إلعطائهم الثقة
ومقاومة ضغط األصدقاء.
 -٢احلصول ( بالقراءة وحضور ندوات ) علي معلومات
دقيقة عن اخملدرات وتقدميها لألبناء في صورة محادثة
وتبادل أراء وليس في صورة محاضرات وأوامر.
-٣التنبه التام لظواهر التعاطي السابق ذكرها في
املقال السابق.
-٤فهم دوافع جتربة اخملدرات ومناقشتها مع األبناء
والسعي إلي عالجها.

 -٥التعرف علي أصدقاء األبناء خاصة اجلدد
منهم ومعاملتهم كضيوفك لكسب ثقة األبناء
وأصدقائهم وناقش أبناءك علي إنفراد في حالة أي
تخوف جتاه صداقة معينة.
 -٦في حالة الشك في األبناء» باحتمال تعاطيهم
الي مخدر « تكلم معهم بهدوء وكن داعما لهم لكن
في نفس الوقت كن حازما  .وإشرح مضار اخملدرات «إذا
كنت تعلم وقرأت عما يتعاطاه إبنك «وإال فتعاون
مع متخصص .وفي جميع األحوال ال تتكلم كالما
مرسال غير دقيق وذلك لإلحتفاظ باملصداقية.
 - ٧كن قدوة حسنة لهم في كل التصرفات العامة
واخلاصة بالسجائر والكحوليات وما شابه وتذكر
القاعدة الذهبية « املهم ما أنت تفعل وليس ما تقول.« .
أما فيما يخص عالج اإلدمان فهذا لم يكن الغرض
من هذه املقاالت التي عنيت فيها أكثر بالوقاية
ولكن في عجالة أقول أن العالج يختلف من حالة
إلي حالة وحسب نوع اخملدر وفي أحوال خاصة يحتاج
رعاية ملدي احلياة للتأكد من عدم اإلنتكاس .وينقسم
العالج إلي قسمني:
عالج دوائي  )١ :يعني بعالج الظواهر النفسية الناجتة
من تعاطي العقارإلي جانب عالج املرض النفسي
املتسبب أو الناجت من اإلدمان ( كما سبق وأن شرحنا ).
 )٢إعطاء مادة بديلة للمساعدة علي إزالة سمية
اخملدر وفي جميع احلاالت يلزم التأكد من اإللتزام بأخذ
الدواء وعدم العودة للمخدرات السابق تعاطيها أثناء
العالج.
عالج سيكولوجي  :وذلك لتغير اإلدراك والتصرف
ويقوم به متخصصون في عالج اإلدمان وفي بعض
أنواع اخملدرات يلزم اإلنضمام إلي مجموعة معاونة من
مرضي أقدم « يكون فيها األقدم مسئول عن الرعاية
النفسية للمريض األحدث خاصة وقت األزمات أو
اإلحساس بالرغبة للعودة لتعاطي العقار.
وفي النهاية أقول أن عالج مشكلة اخملدرات
للمراهقني يحتاج إلي كل مؤازرة من األباء واملدرسة
واجملتمع لضمان السيطرة عليها خاصة مع وجود
العصابات املنظمة التي تسعي لترويجها .ويبقي
الهدف األساسي هو منع املراهقني من جتربة اخملدرات
 واألهم منع األبناء في حالة التجربة من الوصولإلي مرحلة اإلدمان.
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حـل مسابقة العـدد السابـق

9
10

افقياً

عامودياً

:
:

 1مالكم أميركي مسلم معتزل
 1على رأس العمل  oصرخ باسمه
 2جديد باللغة الفرعونية القدمية  oأول من اكتشف  2عالم مصري حاصل على نوبل
كروية األرض عمليا
 3نضاحك ونلقي الطرائف بيننا
 3يهنب بال مقابل  oصوت الضحك
 4ذات حنان ومودة
 4هلن التراب (فى البئر)  oيخبئ شيئا خلسة
 5حشرات ذات نظام اجتماعي دقيق  oنصف قالت  oنظف
 5مارسن  oحرف جزم
القطن من البذور
 6يجمعون املال والذهب (معكوسه )  oدار حول اشيء  6متشابهان  oينفي علمه بالشيء  oثلثا ثلة
 7حياه (مبعثرة)  oمواطنو أكبر دولة آسيوية مساحة  7يعمل بتعب وكد  oمادة مطهرة للجروح توجد في ماء
 8أرشد إلى الشيء املطلوب  oاسم فرس تسببت في البحر
حرب  40سنة بني القبائل العربية
 8حلقات معدن متشابكة  oمن أقطاب البطارية
 9عشر مئات  – oما يدره الثدي قبيل الوالدة وبعدها  9نصف واحد  oسئم  oودى
مباشرة
 10نزيل األوساخ  oمقاتلون غير راجلني
 10من مكونات الدم ونقصه ناجت عن االنيميا

حظك مع جود نيوز

برج احلمل :حالتك املزاج ّية رائقة وتبدو راغبا ً فى معاونة اجلميع ،إستغل حالة النقاء النفسى والذهنى
لتصفية اخلالفات وحل املشاكل العنيدة.
برج الثور :أنت محور إهتمام أسرتك بك وتشعر أنك املُدلل ،سواء كنت إبنا ً أو أبا ً فأنت تشعر بأهميتك
السبب نزلة برد حادة.
لديهم ،أرجو أاليكون ّ
برج اجلوزاء :إن كان حالك ض ّيقا ً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى احل ّر القائظ واليوم البرودة فى
إرتفاع ،دوام احلال من املحُ ال،إضحك للدنيا تضحكلك.
برج ّ
حب وعطف و زيارة عيادات األطباء
السرطان :تقوم بغمر كبار شيوخ العائلة نسا ًء ورجاال ً مبشاعر ّ
لفحص حاالتهم الصح ّية ،بإمكانك عمل فحص لنفسك أيضاً.
برج األسد :اجلنس الناعم
عاطفى الطبع سواء فى الغضب أو الفرح فال تكن ساذجا ً وت َ َعا َم ْل مع غضب
ّ
احلبيبة وكأنك املدع ّو أينيشتينْ .
برج العذراء :التف ّوت أى فرصة لتشارك فى عمل خيرى جماعى خلدمة األيتام أو املحُ تاجني ،جتنّب منح الثقة
العمياء حتى ألقرب املقربني واحتفظ بس ّرك لنفسك.
برج امليزان :املكوث فى املنزل أمام التلفزيون أو ّ
السوء  ،و/أو أداء واجباتك
تصفح اإلنترنت خي ٌر لك من جليس ّ
وصلَة رَ ِح ِم ْك.
اإلجتماع ّية ِ
9
4
8
1
برج العقرب :فرحة غامرة مبشيئة اهلل ت َ َعالى مصدرها أحد أفراد أسرتك  ،جناح أو شفاء من مرض أو حضور
2
من سفر ،جهّ ز منزلك ليكون مركز احلفل.
3 4
8
برج القوس :عاد ًة ما يكون الصفيح أكثر ملعانا ً من ال ّذهب ،ال تنخدع باملظاهر الب ّراقة وانتظر حتى تذوب
6
5
1
4 3
حرارة املقابلة األولى ،فى العاطفة أو العمل.
1
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9

برج اجلدى :موجة مرتفعة من الطيبة والرغبة فى إسعاد غيرك ،هذا يشمل رغبتك فى تقدمي العون
4 3
5
6
9
واملساعدة لكل من حولك مبن فيهم الفقراء واملحُ تاجني.
6
9 8
،السينما والرياضة مواد حوارية ُمسلية بعيدا ً
ً
برج ال ّدلو:
ِ
ألى كان فقد ينقلب الصديق عدوا 3
التعط س ّرك ٍ
عن أسرارك.
5
4 7
2
برج ُ
Daily
Sudoku:
Wed
21-Oct-2015
احلوت :أنت منصوح بفحص التفاصيل الصغيرة قبل إنهاء العمل فيبدو اإلهمال وارد من موظف
صغير واملسئولية واللوم قد تكون من نصيبك.
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1
6
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3
3
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Daily Sudoku: Wed 21-Oct-2015

مبناسبة عيد ميالدها في  27أكتوبر  1930حتتفل جود نيوز
بالطبيبة ،الناقدة والكاتبة والروائية املصرية املدافعة عن
حقوق االنسان وحقوق املرأة بشكل خاص نوال السعداوي.
ولدت السعداوي في مدينة القاهرة ،وتخرجت من كلية
الطب جامعة القاهرة في  ،1954وحصلت على بكالوريوس
الطب واجلراحة وتخصصت في مجال األمراض الصدرية.
عملت كطبيبة امتياز بالقصر العيني ،ثم ُفصلت بسبب
آراءها وكتاباتها وذلك ب 6قرارات من وزير الصحة ،كانت متزوجة من الدكتور شريف حتاتة وهو طبيب
وروائي ماركسي اعتقل في عهد الرئيس عبد الناصر .صدر لها أربعون كتابا أعيد نشرها وترجمة
كتاباتها ألكثر من خمسة وثالثني لغة وتدور الفكرة األساسية لكتاباتها حول الربط بني حترير املرأة
واإلنسان من ناحية وحترير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.
تعرضت نوال السعداوي للسجن في  ،1981في فترة الرئيس السادات ،كما تعرضت للنفي نتيجة
آلرائها ومؤلفاتها ،ومت رفع قضايا ضدها من قبل إسالميني مثل قضية احلسبة للتفريق بينها وبني
زوجها ،ومت توجيه تهمة «ازدراء األديان» لها ،كما وضع اسمها على ما وصفت ب»قائمة املوت للجماعات
اإلسالمية» حيث هددت باملوت .كما رفضت محكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة في مصر في 12
مايو  2008م .إسقاط اجلنسية املصرية عن املفكرة املصرية نوال السعداوي ،في دعوي رفعها ضدها
أحد احملامني بسبب آرائها املدافعة عن حقوق املرأة .أسست جمعية تضامن املرأة العربية عام 1982
وهي جمعية تهتم بشؤون املرأة في العالم العربي.
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ألول مرة  ..إقامة صلوات رسامة أسقف للكاثوليك بكنيسة قبطية
أرثوذوكسية

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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زوجة رئيس وزراء رومانيا
تفتتح حمل حلويات
افتتحت زوجة رئيس وزراء رومانيا  ،محالً
للحلويات في منطقة حيوية بالقرب من مبنى
النادي الثقافي التاريخي بوسط العاصمة
بوخارست ،وفقًا ملا نشره اخلميس موقع
«رومانيا -إنسايدر» اإلخباري.
وأطلقت داشيانا ساربو زوجة رئيس الوزراء
فيكتور بونتا على احملل اسم «مارا مورا» ،ومن
املقرر أن يبيع مختلف أنواع احللوى ،فيما أوكلت
إدارة الشركة التي متتلك املتجر ،وهي «دي أند
سي سويتس» شريكة أعمال زوجة رئيس
الوزراء ،ألكساندرا كريستينا فواشو ،ومتتلك
السيدتان الشركة مناصفة ،بحسب املوقع
اإلخباري.
يذكر أن زوجة رئيس الوزراء الروماني هي
سياسية ومحامية وعضو بالبرملان األوروبي.

مؤسس «فيسبوك» يعد
بإيقاف طلبات لعب «كاندي
كراش» املزعجة
وعد مارك زوكربرغ مؤسس موقع «فيسبوك»،
بتطوير نظام اإلشعارات على موقع التواصل
االجتماعي األول عامليا ،بشكل مينع وصول
دعوات األلعاب «املزعجة» للمستخدمني
مستقبال .وأكد زوكبربرغ ،أن الفريق التقني
لتطوير املوقع يعمل حاليا على جتريب عدة
وسائل إليقاف اإلزعاج الذي تسببه دعوات
األلعاب.
وجاءت تصريحات زوكربرغ ،ردا على سؤال
أحد احلاضرين في ندوة« :ال أريد حقا أن أتلقى
أي دعوات خاصة بلعبة كاندي كراش ،كيف
ميكنني إيقاف استقبالها؟» ،علما أن هذا
السؤال نال أكبر قدر من األصوات في االقتراع
داخل الندوة بني احلاضرين.
ولم يوضح زوكربرغ موعد أو آلية عمل اخلاصية
اجلديدة املرتقبة.
ويشار إلى أن العديد من األلعاب حتث
املستخدمني وتشجعهم على إرسال دعوات
إلى أصدقائهم على «فيسبوك» نظير احلصول
على نقاط أو مكافآت إضافية ،وهو األمر الذي
يحدث الكثير من اإلزعاج للمستخدمني الذين
ال يفضلون األلعاب.
وميكن للمستخدم بصورة فردية التحكم في
إمكانية استقبال هذه الرسائل ،ولكن يتطلع
املستخدمني إليجاد حل جذري لهذه املشكلة
من قبل فريق عمل «فيسبوك» مباشرة.

العالنك معنا فى
اتصل بـ:
647.447.0455

gnjournal@gmail.com
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«فوربس» 13 :عا ًما عمر أصغر عاملة نفس يف العامل

أصبحت الطالبة املكسيكية دافن املزان ،البالغة
من العمر  13عاما ،أصغر عاملة نفس في العالم
بعد حصولها على دبلومة العلوم النفسية،
حسبما ذكرت مجلة «فوربس » ،عن الفتاة التي
أصبحت رغم صغر سنها «من بني أكثر النساء في
املكسيك تأثيرًا على بنات جنسها».

منوعات نيـــوز

هذه مواصفات «آيفون »7
غري املسبوقة

توقعت جني مانستر ،احمللل مبؤسسة «بايبر جافري»
املتخصصة في بحوث السوق ،أن يأتي «آيفون
 »7بتغييرات جذرية ،في وقت ال يزال الكثير من
مستخدمي آيفون  ،6sموضحة أن الهاتف اجلديد
يحظى بتصميم فريد من نوعه.

وأفادت اجمللة بأن الفتاة التي وصفتها بـ«العبقرية
الصغيرة» صارت جنمة من جنوم املكسيك ليس في
الغناء وإمنا في واحد من أشهر العلوم اإلنسانية
وهو علم النفس  ،وأنها ترى أن هذا العلم ليس
صع ًبا كما يعتقد الكثيرون.
وأنهت «دافن» مرحلة االبتدائية في السادسة من عمرها ،ثم التحقت باملدرسة الثانوية في عامني وفي
العاشرة بدأت الكلية في معهد مونتيرى للتكنولوجيا والتعليم العالي ،حيث تعد من املوهوبني ،وهي
تدرس  12ساعة في اليوم ،ودرست الفرنسية واإلجنليزية والصينية والبيانو والفن والروبوتات ،مما ساعدها
على النجاح تنظيم وقتها ،وتستعد اآلن للحصول على درجة املاجستير والدكتوراة.

دراسة :تعرض األطفال واألجنة للتدخني السليب يصيبهم
بـ»الرجفان األذيين»
أظهرت دراسة جديدة أن التدخني السلبي الذي يتعرض له الرضع في رحم أمهاتهم أو األطفال يجعلهم
عرضة خلطر اإلصابة في مرحلة مقبلة من العمر لعدم انتظام ضربات القلب أو ما يعرف باسم «الرجفان
األذيني».
وبحسب موقع «العربية» ،أعلن الطبيب جريجوري ماركوس من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو وهو
كبير الباحثني في الدراسة« :ال ميكننا القول إن التدخني السلبي يسبب بالتأكيد اإلصابة بالرجفان األذيني،
نحن بحاجة إلى تأكيد هذه النتائج» .وأعلن املعهد األمريكي ألمراض القلب والرئة والدم أن الرجفان األذيني
يؤدي إلى توقف غرف القلب العلوية والسفلية عن العمل ،كما تزيد هذه احلالة من خطر اإلصابة بجلطة،
وميكن أن تسبب آال ًما في الصدر وأزمة قلبية.
وكتب الباحثون في دورية «هارت ريذم» ،أن التدخني له صلة باإلصابة بالرجفان األذيني ،إال أن الصلة بني هذه
شخصا شاركوا في دراسة أجريت عبر
احلالة والتدخني السلبي لم تتأكد .وحلل الباحثون بيانات من 4976
ً
اإلنترنت عن صحة القلب ،وتناولت تعرض املشاركني للتدخني السلبي وما إذا كانوا أصيبوا بالرجفان األذيني.
وباإلجمال قال  12باملائة من املشاركني إنهم أصيبوا بالرجفان األذيني ،ومن أصيبوا بهذه احلالة متوسط
أعمارهم نحو  62عا ًما مقارنة مع متوسط عمر من لم يتعرضوا لإلصابة بالرجفان األذيني وهو نحو 50
عا ًما.
وتوصل الباحثون إلى أن من تعرضوا للتدخني السلبي وهم في رحم أمهاتهم أو في فترة الطفولة كانوا
أكثر عرضة بنسبة  40باملائة لإلصابة بالرجفان األذيني عن غيرهم.

صورة وتعليق
ِالغنــــي احلقيقـــي!!

وقالت مانستر ،نقال عن «العربية»« ،بنسبة ،%50
هناك احتمالية استغناء شركة (آبل) عن الزر
الرئيسي في األجيال القادمة من هواتف (آيفون)»،
موضحة أن «آبل» رمبا جتري حتسني تقنية اللمس
ثالثية األبعاد « ،»3D Touchبحيث ميكن دمج الزر
الرئيسي في الشاشة نفسها ،وبالتالي تتالشى
احلاجة إلى وجود زر رئيسي فعلي ،ما يتيح للشركة
إضافة شاشة أكبر قليال وجعل اجلهاز أرق من ذي قبل.
وأضافت مانستر ،في املذكرة البحثية التي
أرسلتها مؤخرا للمستثمرين« ،ميكن للشركة
األمريكية القيام مبا قامت به العديد من الشركات
املصنعة لهواتف األندرويد ،من خالل تضمني زر
مستشعر بصمات األصابع  Touch IDعلى جانب
اجلهاز» ،مشيرة إلى أن مضاعفة عمر البطارية
سيكون أيضا من أولويات «آبل» في أجيالها
القادمة من الهواتف احملمولة.
يشار إلى أنه ال ميكن تأكيد أي شيء يتعلق
باإلصدارات اجلديدة ،خاصة أنه لم مير على
إصدار  6S IPhoneو 6SPlus IPhoneسوى
بضعة أسابيع ،لذلك فهناك ما يقرب من
عام قبل أن تقوم شركة «آبل» بالكشف عن
اجليل املقبل من  ،iPhoneوهذا ما يعني بأنه
ال يزال أمام الشركة الكثير من الوقت إلجراء
التغييرات على خططها فيما يتعلق بـ.7 IPhone
يذكر أن أول إصدارات «آيفون» من الهواتف احملمولة
الذي صدر  2007كان سمكه  12.3مم ،بينما آيفون 6
احلالي يبلغ  6.9مم ،أما آيفون  +6فهو أكبر بسمك 7.1مم،
وجميعها حتتوي على الزر الرئيسي للتشغيل األمر
الذي سيجعل االستغناء عنه حتوال كبيرا ،إن حتقق.

دراسة كورية :النوم أقل من
 6ساعات يوميا يزيد خطر
اإلصابة بالسكري والقلب

توصلت دراسة كورية إلى أن األشخاص
الذين ينامون أقل من  6ساعات يوميا ،أكثر
عرضة لإلصابة مبرض السكري وأمراض القلب
واجللطات الدماغية.
وتؤدي قلة النوم إلى بروز عوامل «متالزمة
األيض» ،وهي حالة تشمل ارتفاع معدالت سكر
الدم والكوليسترول ،إضافة إلى الدهون حول
اخلصر ،وارتفاع ضغط الدم ،وزيادة نسبة الدهون
في الدم.
وبحسب تقارير صحفية ،أوضح الدكتور جاجن
يوجن كيم ،عن جامعة «يونسي» في كوريا
اجلنوبية ،أن على من ينامون ساعات قليلة أن
يدركوا مخاطر متالزمة األيض ،وأنها قد تؤدي
إلى إصابتهم بأمراض مزمنة تهدد أرواحهم.
ورصد فريق كيم نحو  2600بالغ ،ليجد أن من
كانوا ينامون  6ساعات فقط في اليوم ،كانوا
أكثر عرضة بـ  %41لإلصابة مبتالزمة األيض،
مقارنة مبن ينامون  8ساعات .ومت استخالص
النتائج من دراستني حول منط احلياة ،شملتا
أسئلة عن عادات النوم ،مت إجراؤهما في الفترة
من  2005إلى  ،2008وفي الفترة من  2008حتى
 ،2011كما خضع املشاركون لفحوص طبية،
وقدموا معلومات عن تاريخهم الصحي.
في املقابل ،نبه باحثون إلى ما يرونها «عيوبا» في
الدراسة ،بالنظر إلى اعتمادها على املشاركني في
احلديث عن عادات نومهم ومنط حياتهم وظروفهم
الصحية بدقة ،دون أخذ جودة النوم باحلسبان.
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much (even though he wasn’t a baby
anymore!).
“Is this your brother Benjamin?” Joseph asked, still pretending he didn’t
know them.

P1

part two - 2

Joseph wasn’t through...
....with his brothers yet. He needed
to test them still.
Were they still the same mean
brothers who sold their little brother
just to make a few bucks? Or had
they changed?
Did they still only care about themselves and what they wanted?
That’s what Joseph needed to find
out.
And so his brothers were waiting
for the Governor of all of Egypt to
come home. They had their gifts
laid out. The palms of their hands
were sweaty. What was going to
happen next?
When Joseph walked into the room,
his brothers bowed low to the floor just like Joseph’s dreams again, the
ones his brothers had laughed at!
But then Joseph surprised them.
He was nice to them! (His brothers
still didn’t know who he really was.)
He asked them how they all were,
and then he asked, “And how is
your father? Is he still alive?”
“Your servant our father is very
much alive and well,” the brothers
answered - and they bowed low to
the ground again.
And then Joseph saw his brother
Benjamin. Remember, Benjamin
was Joseph’s little brother, and he
had missed his baby brother very
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“May God bless you!” Joseph said
to his little brother, and then tears
began to fill his eyes. He had to run
from the room before his brothers
could see him cry.
When the tears finally stopped, Joseph washed his face and went back
to his brothers.
“Let’s eat!” he said. He clapped his
hands, and immediately his servants
began to bring in great platters of
food.
Now, Egyptians thought they were
better than everyone, and they would
never even think of sitting down to
eat with Hebrews. Why are people
always thinking they are better than
other people? God loves each of us
just the same - and more than we
could ever know!
So the Egyptians in Joseph’s household ate at one table, while the eleven brothers ate at another. Joseph
ate at a table all by himself.
But then, to his brothers’ complete
surprise, Joseph got up... and served
them himself! The Governor of all of
Egypt was serving THEM - and all
the best stuff from his own table!
Well, it’s just like the God of the universe gives us the best stuff from
HIS table every day! It is an amazing
thing!
The brothers were seated by their
age, the oldest to the youngest - and
as Joseph served them, they couldn’t
believe what was happening. They
hardly even noticed that Joseph
gave his brother Benjamin five times
as much as anyone else.
To be continued....

Animal Facts - Whale
•Many whales are toothless. They use a plate of comb-like fibre called
baleen to filter small crustaceans and other creatures from the water.
•There are 79 to 84 different species of whale. They came in many different shapes and sizes!
•A baby whale is called a calf. Whales form groups to look after calves
and feed together. These groups are often made up of all female or all
male whales.
•Whales that are found in both Northern and Southern hemisphere never
meet or breed together. Their migration is timed so that they are never in
breeding areas at the same time.
•The arched lower lip of a whale can often make it look like it is smiling!
However, this isn’t a “real” smile as the blubber in the head of the whale
prevents the muscles of the face from reaching the surface.
•You can tell the age of a whale by looking at the wax plug in its ear. This
plug in the ear has a pattern of layers when cut lengthwise that scientists
can count to estimate the age of the whale.
•Whales love to sing! They use this as a call to mates, a way to communicate and also just for fun! After a period of time they get bored of the
same whale song and begin to sing a different tune.
•Sometimes whales make navigation mistakes during migrations. Although they may have made the mistake days before, they don’t realise
it until they becoming stranded.
•Whales support many different types of life. Several creatures, such as
barnacles and sea lice, attach themselves to the skin of whales and live
there.

Riddle Time

By: Philo Girgis

1-What has a foot but no legs?
2- Poor people have it. Rich people need it.
If you eat it you die. What is it?
3- What comes down but never goes up?

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

gnjournal@gmail.com
Happy Birthday
Geovani

Happy Birthday
Kiara
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Cardboard Jesus (4)
THEODORA
GIRGIS

(Jerry puts his arm back around the
cutout and moves it to face Alan.)
Jerry: (Seriously.) Alan, I’d like to introduce you to a friend of mine. His name
is Jesus Christ, the only begotten Son
of God.
Alan: (With mock seriousness, to the
cutout figure.) Hello, Jesus!
Jerry: Jesus, this is my new friend
Alan. (He pauses and tilts his head as
if listening to the cutout, then speaks
to Jerry.) Jesus says he’s very happy
to meet you. He loves you and wants
to be your friend too!
Alan: He said that?
Jerry: Yes, just now.
Alan: I’m sorry, Jerry, but I didn’t hear
him say anything.
Jerry: Uh... maybe it’s because you
don’t have ears to hear.
Alan: I have ears, Jerry. See them?
(Points to them.) Right here on the
side of my head. I heard you say it.
Jerry: Well, I’m speaking for him, of
course.
Alan: Why can’t he speak for himself?
Jerry: I heard a radio preacher say
that we who believe in Jesus are to be
his mouth, and hands, and feet. So I
speak for him, and hold things for him,
and carry him places.
Alan: (Shaking his head, it’s all finally
become too much for him to continue
making fun of.) Look, Jerry, there’s
something I need to tell you and I
don’t know how to do it without upsetting you...
Jerry: How could you upset me? With
my Jesus with me, I can handle anything. Together, we’re a majority!
Alan: (Rubbing his chin thoughtfully.)
Hmm... let me put it like this. (He takes
out his wallet, and removes a small
photo from it, which he holds out to
Jerry.) See this? This is my girlfriend,
Patty.
Jerry: (Reaching for it.) Ooh, she’s
nice looking.
Alan: (Feigning alarm, he snatches it
back.) Look out! You’re putting your
finger into her eye!
Jerry: (Reacting.) All I did was hold the
picture!
Alan: (Petting the picture.) It’s okay,
Patty, he didn’t mean it. (To Jerry.) It’s
not just a picture of Patty, it is Patty!
To be continued..

Saturday,Nov. 7th, 2015 - Issue (50)

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

A little Poem about my
young children…

Stop right there don’t you move, you’ll fall and break your head.
Stop jumping on the ottoman, the couch, the counter, the stairs, the bed.
Why is your sister crying, what have you done now?
No, we can’t buy you a cat/dog/horse/bunny/cow.
Why is your shirt stained again and why is your hair a mess?
Why can’t we just buy you clothes that cost so much less?
Did you not see the wall you just ran right into?
I know, you never thought about hurting him or even meant to.
This house is loud and you two are driving me crazy.
Please get up and clean this room from you mess, don’t you be so lazy.
Why the whining, crying, screaming- are you bleeding, broken or dying?
Get down from the top bunk, you’re not superman and can’t be flying.
Oh no, you’re sick again- who gave you this cold this time?
No, we don’t eat that- it’s a coin- not a pancake shaped like a dime!
Hey slow down, you will fall and scrape your soft, sweet knee.
Please come here now and give me a hug and in my arms just be.
I woke up today and you were playing quietly on your own.
You showered, brushed your teeth and even baked a scone.
You made your breakfast and was watching TV, waiting on me.
Where did that little child go who was so dependent on me?

Youth News

Temporary
Mary farag

If I tell you you’re my everything, would you tell me
it’s not real.
If I tell you you’re my everything, would you break
away the seal,
the one that’s been killing me to know what’s inside.
And I can finally know the truth from all the lies.
Would you tell me its just temporary, momentary,
I’d tell you I’ve loved you for a century,
But you just lead me into a cemetery.
You’ve become my drug, a necessity,
You’ve messed with me long enough,
I don’t know how to feel,
I can no longer love, you’ve killed me.
You’re my biggest weakness, you’re my biggest fear.
You’re everything I’ve held on to,
Everything I hold so dear... so why?
Why do you cause me so much pain?
Why is it that I’m going insane?
Why am I trying so hard to keep you?
What exactly am I trying to prove?
To myself, to them, to you?
I’ve lost it, my sanity, yeah, that’s gone,
Before I met you I never knew where I belonged…
Well, I still don’t, but at least I wasn’t alone anymore,
At least I wasn’t afraid, but now... I’m terrified.

I spent a very large amount of time yelling for you to get it right.
I couldn’t wait to put you to bed to get some peace at night.
Now you are growing up and want to be with your friends.
I didn’t know how quickly that phase of care ends.

Holding on to things that this world has to offer,
Pretending there’s no God so that there’s no need
to suffer.
Pretending there’s no God,
So that our problems could be solved…
By our judgement, our needs.

If I were to have a second chance, I would laugh more, smile more and just look
at you grow.
Enjoying all the little moments, knowing now what I know.
I would steal more kisses and hold you tighter, longer in my embrace.
Instead of surfing the web or being on the phone, I would look longer on your
sweet face.

Pretending there’s no standard,
So we could live by our own commandments.
Pretending there’s no creator,
So we could be our own validator.

Time is fleeting when you are busy just getting through the day.
You need to stop and really savour moments to truly make them stay.
The memory of your little body as it snuggles up to mine,
Is the finest feeling in the world and now we’ve run out of time.
Please remember that I held you when you cried all night in pain.
Please know that no matter how old you get, my love for you will reign.
I am honoured to have you as my child and to be called your own.
Please don’t ever forget that our family makes our home.
Today I look upon you as you graduate with a degree,
You are so young, ambitious, so hopeful, young and free.
You fall in love and now you are all dressed in white.
My heart is tripping in my chest, my Lord, you’re a sight!
And as I stand outside the hospital room door,
Your screams and yelling in pain, truly shakes me to the core.
And now at this time, your life and dreams, by God have begun.
The nurses emerge and hand me my grandson.
You are a beauty through and through, my baby you will always be.
Now my baby has a baby and it’s the most beautiful thing I see.
I love you always, no matter what or when or where.
Just slow down dear, enjoy the time, because there is really none to spare.

But where has that left us…
Suck in this world blinded by all the lies.
Stuck in this world, hated and despised.
Taking what we want instead of what we need,
Taking what we want more and more out of greed.
Thinking we know what will make us happy,
Thinking that we know who knows best…
From what source? Society?
The people that tell us how to live our lives,
How to talk, how to walk, how to eat, how to dress,
Coming from the same people that tell us to be ourselves.
It’s impossible.
Trying to be happy, in a world so full of hate,
Trying to be happy while ignoring our mistake…
This is the truth, it is all temporary, it is all momentary,
This will all one day fade away.
In the end, no earthly thing will matter,
They’ll just weigh us down while trying to climb the
ladder.
So don’t make it you’re priority,
to live like the majority.
Don’t allow possessions
To hold you back from you’re transgressions.
Live how He wants you to live,
Be who He wants you to be.
Because thats the only thing that will matter, in eternity.
He’s the only one, that can truly set you free.

Saturday, Nov. 7, 2015 - Issue (50)

Non-profit Bi-weekly Newspaper

www.good-news.ca
For Advertising
Please Call:
Tel: 416.737.3121
E-mail: gnjournal@gmail.com

How long, Oh Lord?

Goodbye…

By: Marina Abdel Malak
www.anorexiarecovery1.blogspot.ca
The past few weeks for me have been tough.
Have you ever had one of those weeks when
all seems dim and bland? Each day goes by
and you realize how much you have to put up
with. You are tired and lacking sleep. You forgot
to pay a bill and now have to pay interest. Your
friends are angry with you because you don’t
have the time to sit and talk with them. Your
family is dismayed at your inability to complete
daily tasks at home. Your boss and coworkers
are making you feel inferior. Your next assignment is due tomorrow and you have no idea how
it will get done in time. You feel exhausted and
long to get away from everything…forever. And
when you stop to think about it, you don’t feel
God there, either. And before you know it, you
just want to complain and let out a scream.

And then, as though from God Himself (He is
so good to us!), I think about figures in the Bible
who struggled and felt hopeless. Job, who lost
all his family and wealth. David, who was always
on the run because of his enemies. Joseph, who
was sold by his family to become a slave. Even
Jesus, who was abandoned by His disciples. Did
all of these figures simply neglect God and stop
praying when they felt tired, hopeless, or even
angry with God? No. What did they do? They
prayed. They told God how tired they were, and
they asked God to give them strength, hope,
and faith. Take this Psalm (13) by David, which
is my ‘go to’ Psalm when I feel hopeless and
abandoned by God.

And when you begin praying, you feel confused
about whether or not this is REALLY prayer. Is
it still prayer if I’m complaining to God, telling
Him how alone and tired I feel? Is it still prayer
if I am complaining to God, letting Him know
that I am certain He has forgotten about me?
Is God going to get angry at me for telling Him
all of this? Is it better to just pray a prayer from
the Bible so that I don’t say something I will regret? After all, complaining to God may make
Him angry…and then He will NEVER help me
again. Right…?

How long shall I take counsel in my soul, Having sorrow in my heart daily? How long will my
enemy be exalted over me?

Actually, it’s not right. I think we often get so
absorbed into what prayer SHOULD sound
like that we forget that prayer is nothing more
than a conversation we have with our Father in
Heaven. I can hear your silent questions: but
what about the Bible, Agbeya, etc? Aren’t those
prayers SUPPOSED to help us pray? Well, yes,
they are. But monotonously reciting what we
have memorized is not prayer. Prayer needs to
entail our hearts and thoughts with God. We
need to take the time to actually speak to God,
to let Him know how we are feeling, what we
are thankful for, what we need, etc.
I have a personal confession to make to you:
at some times when I don’t ‘feel’ like praying
to God, I feel like a rebel. I feel as though God
will punish me for being angry with Him. And
then I think WHY I don’t want to pray. At it isn’t
because it will take time – any prayer is better
than nothing. More often than not, I don’t want
to pray because I am angry with my circumstances and I have doubt that God will hear my
prayer and help me. I feel that it is pointless
to pray if I am going to tell God how tired and
frustrated I am.

How long, O Lord? Will You forget me forever?
How long will You hide Your face from me?

Consider and hear me, O Lord my God; Enlighten my eyes, Lest I sleep the sleep of death;
Lest my enemy say, “I have prevailed against
him”; Lest those who trouble me rejoice when I
am moved.
But I have trusted in Your mercy; My heart shall
rejoice in Your salvation.
I will sing to the Lord, Because He has dealt
bountifully with me
David was clearly distressed when he prayed
this Psalm. He asks God how long He will forget
him. He tells God that his heart is full of sadness. He asks God to help him and to save him
from his circumstances. And then, of course,
David ends on a good, hopeful note: I will trust
in Your mercy, and my heart will rejoice in You.
What a beautiful and exemplary prayer for when
we feel disheartened and abandoned by God.
Like David, we should not hesitate to let God
know how sad or angry we feel. We should ask
God for His guidance and strength. And finally,
we should reaffirm our belief and faith in God,
our faith that He can do all things – and that He
does all things for our own good.
Whenever I feel this way, I take this Psalm as
my model for prayer. I recite the Psalm and continue to express my own thoughts in words during prayer. I now realize that it is NOT wrong to
complain to God, our Father. It is NOT wrong
to tell God how confused and angry I am. But it
IS wrong to let these feelings prevent me from
praying. It IS wrong to blame God for every

Poem by:
Nada Bakhoum

Time always flies
Sometimes we have to say goodbye
Everything changes
And sometimes against our arrangements
We always try to find someone to blame
When nothing stays the same.
But through the ups and downs,
Only One can never let us down.
Oh God help me…
Help me to let go,
Help me to forgive,
Help me to forget,
Show me which way I should go,
Teach me how as a Christian I should live,
Make me trust you
No matter how hard it might get.
thing, stating that He has no idea what He isdoing in my life. I have learned that in even
the darkest moments, prayer can – and does
– great things. It is at the times when I am most
shaken that prayer seems to calm me. Deep in
my distress and pain, I feel the peace of God
pass over me as I simply express my feelings
to Him in prayer. Does life get better the instant
my prayer is over? No. Of course not. But it
could. And one day, things will get better. And
I will see the purpose for my suffering, the reason why God allowed me experience pain and
distress. Job was rewarded with more wealth
after his pain. David became the greatest king
of Israel known. Joseph held one of the highest positions in Egypt. Jesus saved us from our
sins and was seated at the right hand of the
Father. All of these examples included ‘trusting
in God’s mercy’ because of faith that He ‘will
deal bountifully’ with His children. When you
feel distressed or angry, call on God in your
prayers. Allow your hear tot rejoice in His salvation.
For discussion: think of a time when you
felt distressed and wanted to complain to
God. How did expressing this to God in
prayer help you cope with the situation?

