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فرصة لالستثمار العقاري يف مصر

River Walk

فرصة لالستمتاع بالطبيعة اخلالبة
والشواطئ الساحرة يف القري السياحية
واملنتجعات التابعة جملموعة شركات

Annual Festival, July 17-19, 2015

وادي دجلة

Friday, July 17: 6:00 – 10:00 PM
Blumar El Dome
Saturday, July 18: 11:30 AM – 9:30 PM
Sunday, July 19: Liturgy...
8:30-11,
11 AM
– 2 PM فيالت
مباشرةFestival
علي البحر
وشاليهات

فنادق عاملية مبنتجعاتنا
وحدات مبساحات خمتلفة
Marina WD El Sokhna

Blumar Sidi Abdel
Rahman

With Fundraising activities on Saturday,
Julyواالستعالم
18, 6:30-9:30
pm للحجز
اتصل علي
والتعاقد
Featuring: Short Skits, Talent shows, Choir, Play, Games, Prizes, etc.
6500 Main Street, Stouffville, ON
www.stbishoy.ca

Toll Free: 1-855-410-8811

www.wadidegla.com
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اقرأ يف هذا العدد ايضاً
«جود نيوز « ترصد اسباب استهداف «داعش «
لفرنسا عن باقي الدول االوربية  ...ص 12
كندا تودع كأس العامل لكرة القدم للسيدات بعد
اهلزمية أمام اجنلرتا  ...ص 16
حمالت ووملارت األمريكية تعتذر عن «كعكة
تنظيم الدولة اإلسالمية»  ...ص 10
جاسنت ترودو يقدم وعودا جديدة إذا فاز احلزب
الليربالييفاالنتخاباتالفيدراليةالقادمة...ص9
«جود نيوز» ترصد العام االول لتنظيم داعش ...
...ص 19
مدحت سابا يكتب عن اإلستثمار العقاري  -ملحق
العقارات  ...ص7 - 6

رأى و رؤى
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مصر حتارب اإلرهاب  ...واألهمال

ابرام مقار

األسبوع املاضي كان األسبوع األكثر دموية علي الدولة املصرية،
بدأ بأغتيال الرجل الثاني بعد رئيس الدولة ،وهو النائب العام ،وممثل
السلطة األولي في هذا البلد ،وهي السلطة القضائية ،وبعدها بأقل
من  48ساعة يحدث الهجوم األشد علي كمائن اجليش في سيناء،
ويخلف عشرات القتلي واجلرحي .أسبوع يأتي في ذكري عامني علي
ثورة  30يونيو ،وعزل «محمد مرسي» .ورغم مشاعر اخلوف واأللم
ورمبا رغبة الكثيرين في لم الشمل هذه األيام ضد هذه التنظيمات
اإلرهابية ،وجتاوز السلبيات ونقد الذات في هذه املرحلة  ،إال أن التاريخ
أثبت أن هذا ليس حالً ملشاكل األمم .ووسط حالة احلزن والغضب
والصخب علينا أن نواجه أنفسنا بأسئلة عن تقدير حجم اإلهمال
وضعف املهنية والتأمني في تلك احلوادث ،فكيف وصل اإلرهابيون
لهذا املستشار الهام واألرفع وسط حراسته املشددة  ،كيف عرف
اإلرهابيون وقت مروره  ،كيف وصل نصف طن متفجرات إلي مكان
يبعد أمتار فقط عن أسوار الكلية احلربية ،وفي منطقة يسكن بها
النائب العام ،ووزير الداخلية ،كيف ومع شخصية هامة كالنائب
العام ،نري فيديوهات ملواطنني مبوقع احلادث ،بتسائلون عن رقم
األسعاف حتي يتم األتصال بهم للحضور بعد مرور  25دقيقة من
التفجير .كيف يسقط مستوي الشفافية ،إلي أن يصدر تصريح
طبي رسمي عن أن النائب العام فقط أُصيب بكسر باالنف وأنه
دخل املستشفي علي قدمية ،ونعرف بعدها بدقائق أنه أُستشهد
بعد أن وصل للمستشفي في حالة حرجة .ومن شرق القاهرة إلي
شرق مصر حيث منطقة سيناء ،والتي لم يختلف بها املشهد،
جثث ومصابني وحرق وتدمير وأرهاب ودماء أبرياء تسيل في أماكن
عدة وتوقيت واحد ،نعم احلرب في سيناء غاية في الصعوبة ،نعم

ما يحدث كان شيئا ً متوقعا ً حينما قرر
املصريون خلع هذا التنظيم السرطاني
اإلرهابي من احلكم ،نعم هذا اإلرهاب
رمبا خلفه دول وليس مجرد مجموعات ،لكن املشكلة أنه وبعد
عامني في عزل مرسي ،فالعمليات اإلرهابية أصبحت في تزايد وعدد
الشهداء في تصاعد ،بعد عامني مازلنا نواجه العرض وال نواجه
املرض فمازالت املؤسسة الدينية األولي في مصر  -األزهر  -تؤمن
وتُ ًدرس كل أفكار اجلهاد  ،مازالت تري بوجوب عدم تكفير داعش
وباقي التنظيمات اإلرهابية ،مازالت مطالب رئيس الدولة عن تغيير
اخلطاب الديني ال تتجاوز امنيات للمواطن عبد الفتاح السيسي
وليس للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يجب أن يحول كلماته
إلي قرارات وليس أمنيات .مازالت التيارات اجلهادية والسلفية
متصدرة املشهد السياسي في شكل أحزاب وال أحد يعلم ملن
ينحاز هؤالء هل للدولة واملصريني أم لهؤالء االرهابيني؟ .وعلي
مستوي األمن ،هل جنودنا في سيناء في تأمني كامل وصحيح ،هل
ضباطنا املوجودين هناك ُمدربني علي مكافحة األرهاب ومعهم
األجهزة احلديثة التي تساعدهم علي اداء مهمتهم .أم األهمال
ابتلغ اجلميع من أداء إلي خطط إلي أجهزة
علينا ان نتوقف عند تلك احملطات الدموية الهامة ونقيم هذه
األحداث اجللل ،ونصحح ونعدل ونحاول تفادي أي أهمال في
املستقبل ،فاألهمال هو القدم اليسري لإلهاب والذي يرتكز عليه
كل إرهابي يريد النيل من هذه البلد ،ومعركتنا معه ال تقل هوادة
عن معركتنا مع اإلرهاب ذاته واألمر يحتاج حلزم وقرار ورغبة
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عندما يض ُل الوعي طريقه !...

ماجى ماجد الراهب

مسافات من التباعد اإلنسانى أصبحت
مسيطرة علي املشهد الواقعي برمته
مخلفة ورائها مآسي ال حصر لها نعاني
منها يوميا ً وتاركة ضحايا يدفعون الثمن
ألفكار سوداء شرهة لرائحة الدماء ..
عذرا ً علي هذا التعبير القاصي ولكنه لن
يكون أشد قصوة من الواقع املعاش .
احلرية املغلوطة ..
عندما يساء فهمها أو تفسر من قبل من
ال حرية داخلية لديهم فقط ألن عقولهم
مغلولة مبا يكفي من األصفاد التي
تراكمت بفعل األوهام املقدسة والتي
متسح وتضفي علي كيانها ثوب القدسية
كي تفعل ما يحلو لها من جرائم في
حق اإلنسانية وخاصة مبن يعتنقوها أوال ً
قبل اآلخرين فتصبح ديكتاتورية أكثر من
الديكتاتورية ذاتها ألنها متحي ومتسخ
اإلنسان لتحقيق انتصاراته علي حساب
اآلخرين  ..باسمها ت ُرتكب اجلرائم اخمللة
للقيم واحلقوق اإلنسانية ومعها تندثر
أبسط حق لإلنسان وهو احلق في احلياة !
التبعية ..
من أخطر األمراض التي يعاني منها
واقعنا وخاصة عندما تلعب علي حبل
املقدسات و املشاعر والتقاليد والعادات
وتستغل من ال يستطيع أن يقاوم مبدأ
التيار الواحد وترفض الصوت اآلخر
ألنها عنصرية بطبعها فهي بالتالي ال
تستطيع بل ال حتتمل أن تسمع صوت
آخر بجوارها خوفا ً من أن يفضح أمرها
من خواء املبادئ التي تسير عليها أو خوفا ً
أيضا ً من أن تعمل حاسة البحث عن
احلقيقة دون التسليم فقط مبا يتلو أو يتم
أمالءة علي من تشتت خطواتهم وسط
األصوات املتضاربة  .فضحاياها تتعدد
ممن هم ال أرادة لهم داخلها أوال ً ثم يلحق
الضرر بكل من حولهم مثل عود الثقاب
الذي يحرق غابة بأكملها والضحية هي
اإلنسانية !

رأى و رؤى

االستقطاب ..
هي عملية قد وضحها الفيلسوف
«فرانسيس بيكون « من خالل سلسة
األوهام االجتماعية التي حتدث عنها
وخاصة أهم هذه األوهام « أوهام املسرح
« التي من خاللها يتم استقطاب األفراد
من خالل شخصيات لها كلمة مؤثرة
وجعلهم ن ُسخ مصغرة من هؤالء
الشخصيات ظنا ً أنهم بذلك يحمون
أنفسهم باالنتشار ويصنعون قاعدة
حتمي ظهورهم عندما ينفرط العقد الذي
يحتمون به وبالطبع تصبح الضحية
من يُلبون السمع والطاعة دون تفكير
ويتحولوا الي مجرد اداه في أيديهم
يحركوها كما يشاءوا مستغلني املوقف
ليحققوا مصاحلهم علي حسابهم دون
االكتراث وتصبح االنسانية في مرمي
اخلطر وتتوالي خسائرها النفسية
واالجتماعية والبشرية علي القريبني من
دائرة االستقطاب والبعيدين عنها ايضا ً
!
وهكذا يعد هذا الثالثي أحد الكوارث التي
تصنع ازمة الوعي وت ُفقد القيمة ويضيع
املعني اإلنساني وسط ضجيج املصالح
لقلة من االفراد و اذا تتبعنا املوقف من
بدايته نري ان غياب الشغف للحقيقة
هو الوازع وراء هذه الكوارث فغياب الفن
احلقيقى والتعليم اجلاد وتكافؤ الفرص
يصنع محاوالت فاشلة للبحث عن حياة
بديلة وبالطبع سهلة اخلداع ملن يبحث
عن االستقرار اللحظي ان يفرق بني احلياة
وشبه احلياة وبالتالي نصل الي النقطة
املهمة يضل الوعي بكل قيمة لها معني
وحتمل احلياة في داخلها .

مصـــــر الصامــــدة
يف مـــواجهة اإلرهــاب

عبد املسيح يوسف  -مونرتيال

جاءت حادثة إغتيال النائب العام املستشار
هشام بركات –البطل -على يد اجلماعات
اإلرهابية ،قبل يوم واحد من االحتفال
بذكرى ثورة  30يونيه ،التي استردت مصر،
من تيارات الظالم وجماعات املتاجرة بالدين
واإلرهاب ،لتؤكد أن مواجهة اإلرهاب
وجماعات العنف والدم ،املنطوية حتت جناح
اجلماعة احملظورة التزال في جهود كبيرة.
على القيادة السياسية املصرية ،ممثلة في
شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ومختلف أجهزة الدولة ،وخاصة وزارة
الداخلية مدعومة بجهد مضاعف من وزارة
اخلارجية ،سرعة التحرك ،وتفعيل الوعود
السابقة مبواجهة العنف واإلرهاب ،بعد
التفويضات الشعبية ،التي مت تقدميها.
فالعنف أصبح سمة رئيسية للمجتمعات
العربية ،بعد أحداث السعودية والكويت
وتونس وسوريه ومصر ،بسبب إنتاج تأخر
وعنصرية اخلطاب الديني ،لهذه اجلماعات
املسببة للدم.
فالرئيس عبد الفتاح السيسي ،مطالب،
في ظل الشعبية الكبيرة ،التي يتمتع بها
بني أوساط املصريني ،مبتابعة ملف مواجهة
اإلرهاب ،من قبل جيش مصر العظيم،
ووزارة الداخلية ،التي تعددت األوقايل
عن اختراق بعض املناصب فيها ،بعناصر
موالية لإلخوان.
إن وزارة الداخلية ،في حاجة لتأكيد فاعلية
وكفاءة عناصرها في مواجهة اإلرهاب،
للحفاظ علي استقرار اجملتمع املصري.
وال يجب أن نتغافل قضية إصالح اخلطاب
الديني ،الذي يحض على كراهية اآلخر.
وعلى الرغم من تواجد التيارات السلفية
قريبة من الرئيس ودوائر صنع القرار،
باعتبارها حليف في القوى الشعبية
الداعمة لثورة  30يونيه ،املكملة لثورة
يناير ،التي سرقتها تيارات الظالم املتاجرة
بالدين ،إال أن السلفيني ليسوا املعادل
املوضوعي ملواجهة عنف وإرهاب اجلماعة
احملظورة واجلماعات الدموية املتحالفة
مع األخيرة ،خاصة في سيناء .وحتى لو
مت التعامل مع السلفيني بهذا املنطق،
فاخلطاب الديني السلفي ،ملواجهة اخلطاب
التحريضي اإلخواني ،يجب أال يكون هذا
علي حساب بقية املصريني سواء األقباط
أو العلمانيني أو غيرهم إرضاء للسلفيني،
مثلما حدث من الشرطة املصرية ،التي
تركت مفاصل األمن واهن ،وتفرغت في
شهر رمضان إللقاء القبض على املصريني
الفاطرين خالل هذه األيام ،مثلما تفعل
أجهزة الداخلية ،في دول متخلفة باملنطقة
مجاورة ملصر ،أو قامت باإلفراج عن عناصر
إرهابية تابعة للمحظورة بدال من شباب
الثورة خالل شهر رمضان.

على اجلانب اآلخر ،وزارة اخلارجية املصرية
يقع عليها مسؤولية كبيرة ،بعيدا عن
بيروقراطية دوالب العمل احلكومي ،ممثلة
في إصدار البيانات للرد علي االنتقادات
الغربية ألحكام اإلعدام ضد قيادات
وكوادر اجلماعات اإلرهابية ،التي قتلت
أبرياء مدنيني وأراقت دماء مصريني
وأجانب حتت مسمي املتاجرة بالدين .أين
دور سفارات وقنصليات مصر باخلارج،
وهي عامرة بالكفاءات املصرية ،للتواصل
مع احلكومات الغربية ووسائل اإلعالم
الغربية ،ومنظمات ومراكز صنع القرار
املؤثرة في الضمير اجلمعي الغربي ،من:
وسائل إعالم ومنظمات مجتمع مدني
وكتاب وسياسيني في األحزاب احلاكمة
واملعارضة ،وهي من األعراف املتفق عليها
واملقبولة في هذه اجملتمعات الدميقراطية،
بدال من اجللوس في املكاتب ،لفضح اآللية
اإلعالمية الضخمة للجماعة احملظورة في
أوروبا وأميركا الشمالية ،علي أن يقدموا
تقارير دورية بنتائج هذه التحركات.
نعم مصر صامدة ،ولن تقع ،وقادرة
على مواجهة اإلرهاب ،مثلما حدث
خالل سنوات التسعينيات من عهد
الرئيس السابق حسني مبارك .يجب أن
يعاد النظر في أى محاولة من قبل دول
إقليمية ،معروفه بتطرف التوجهات،
ودعم التيارات السلفية واإلخوانية،
للتصالح مع جماعات اإلرهاب والدم،
كقطر وتركيا والسعودية ،عالوة علي
اإلدارة األميركية ،أين التواصل مع احلزب
اجلمهوري الرافض لسياسات أوباما
الداعمة واملمولة لإلرهاب في الشرق
األوسط؟ أين التواصل مع كبار الكتاب
والصحف والقنوات التليفزيونية ،للوصول
إلى املواطن األميركي ،وتبصيره مبخاطر
اجلماعات اإلرهابية ،على اإلنسانية في
مصر وأميركا والعالم.
نعم مصر صامدة ،ولكنها حتتاج الهدوء
في التعامل مع اإلرهاب ،املغلف باحلسم
واحلزم ،وتنفيذ أحكام اإلعدام علي
قيادات صناعة اإلرهاب والدم في مصر،
بعيدا عن انتقادات إدارة أوباما ،خاصة
وأن أميركا نفسها تنفذ أحكام اإلعدام
ألسباب بسيطة ،منها سرقة السيارات
وخالفات امليراث والقتل ،وبالطبع اإلرهاب
كما حدث منذ أيام بإعدام إرهابي حادث
بوسطن .لعل تنفيذ األحكام يكون رادعا
لعناصر هذه اجلماعات ،التي تستحل دم
املدنيني واألبرياء.
amfelly@yahoo.fr

5
التباطؤ تواطؤ

السبت  4يوليــو  - 2015العدد احلادى و االربعون

جمدي يعقوب ..عاش
وسقطت مدرسة سوهاج

ركض ابني غاضبا ً من أمام شاشة التليفزيون،
وقال لي:لم أعد أحتمل رؤية هذه اإلعالنات ،فأنا يا
أمي أخشى أن أفقدك كما يفقد هؤالء األطفال
أمهاتهم في اإلعالن.

دوال أندراوس
عندما كنت أخطو أولى خطواتي على عتبات االمومة كنت
قلقة من ضخامة املسؤولية التي كنت على وشك حتمل
تبعاتها .فأن تكون مسؤوال ً عن آخَ ر ،عن تهذيب أخالقه
وتشكيل عواطفه وترقية سلوكه ،وأن يقع عليك عبء إشباع
حاجاته النفسية والبدنية واالنفعالية وتكوين املفاهيم
القيمية لديه ،ليس باألمر الهني .وأذكر أنني قمت وقتها بشراء
كل الكتب املتاحة في السوق عن تربية األبناء .كان أشهرها
على اإلطالق مجموعة لطبيب أطفال شهير إسمه د .بنيامني
سبوك .لآلن ما زلت أذكر بعض نصائحه بخصوص التعامل مع
االطفال ..خاصة تلك التي كانت تتعلق بطريقة معاجلة نوبات
الغضب لدى الطفل ذي العامني .قال أن الطفل قد يغضب
إلى درجة أنه يفقد السيطرة على مشاعره ويستسلم لنوبة
صراخ هستيري رافضا ً بحال االستجابة حملاوالت تهدئته٬
وأنه عندما يشرع في البكاء يتلمس بذكائه إحساس األم
ورد فعلها جتاه سلوكه ،فإذا أظهرت إرتبا ًكا وأشعرته بعدم
قدرتها على التعامل مع املوقف بحسم ،مت ّلكه عندئذ العناد
ومتادى في الصراخ .وكلما أظهرت األم حيرة وتذبذبًا وتأخر رد
فعلها احلازم ٬إزداد عنادا ً ومكابرة إلى أن يُدخل نفسه في حالة
هستيرية متشنجة يصعب عليه اخلروج منها .هذا السيناريو
يعكس نوعا ً من صراعات القوة حيث يحاول الطفل ٬مع قلة
خبرته وعدم قدرته على حتديد األولويات أو التفرقة بني الصواب
واخلطأ ،سحب السلطة من أمه وفرض سيطرته على املوقف
سعيا ً إلى تسيير األمور بطريقته اخلاصة .وعلى الرغم من أن
هذا السلوك هو أول خطوات الطفل نحو بناء الشخصية
املستقلة إال إن االستسالم له في هذه احلالة لن يساعده
على إثبات استقالليته وتكوين ثقته بنفسه بل على العكس
من ذلك فقد يؤدي الظهور بهذا املظهر الضعيف أمامه إلى
خلخلة تصوراته عن القدوة واملثل األعلى وتدمير مفاهيمه عن
السلطة وحتديد األدوار ،مما قد يُنشئ طفالً غير سوي.
هنا يجب التنويه إلى أن فرض األوامر بالصراخ أو بإستخدام
العنف هو عالمة أخرى من عالمات الضعف ٬التي ال تخفى
على الطفل ٬ألنه ٬كاالستسالم ٬يعكس فشالً في السيطرة
على زمام األمور مما يُفقد الطفل احترامه للكبير ويُدخل
العالقة األسرية في منطقة اخلطر.
وباعتبار أن األسرة هي خلية مجتمعية صغيرة ووحدة بنائية
أساسية في اجملتمع ،دعونا نحاول إسقاط التفاعالت التي
حتدث بني أفرادها على اجملتمع ،مع كامل التحفظ بالطبع على
مفهوم السلطة األبوية والتصور املستقر في العقل اجلمعي
العربي عنها .فاحلكومة هنا متثل الوالد أو الفئة التي يقع
عليها عبء إتخاذ القرارات وتسيير االمور مبا يضمن الصالح
العام لالسرة .بينما الطفل العنيد هو الفئات الشعبية
املثيرة للشغب الفاقدة لالهلية التي تريد سحب السلطة
ممن هم في احلكم دون أن يكون لها من مقوماتها شيئا ً وهي
تسعى إلى ذلك عن طريق االرهاب وإرتكاب األفعال االجرامية.
احلكومة تتخذ أحد موقفني كالهما خاطئ فهي إما تتهاون
وتتعامى عن مواجهة املوقف مفضلة عدم التصدي احلاسم
للمشكلة مما يؤدي الي إستهتار تلك الفئة بنفوذ السلطة
وانغماسها في املزيد من العنف والتعنت واالرهاب .أو انها
تلجأ إلى االستبداد واستخدام العنف الشديد والقسوة التي
حتمل أبعادا ً ال إنسانية ظنا ً منها أنها بهذا تفرض سيطرتها
على الوضع بينما هي في الواقع تزيده تعقيداً .بينما احلل
بسيط وواضح وال يحتاج إلى مجادالت وحتليالت أال وهو تفعيل
القانون واقامة الدولة على ركائز تشريعية يراعى فيها حتقيق
العدالة قدر االمكان ..إذ أن تفعيل القانون هو الرفق املقرون
باحلزم الذي ميارسه من في السلطة لفرض النظام والسيطرة
وكسب االحترام الذين بدونهم يغيب مفهوم الدولة .فلماذا
التخاذل؟

dandrawes0@gmail.com

ابني الذي لم يكمل عامه السادس يعاني أزمة
نفسية منذ بداية شهر رمضان ،بسبب كثرة
إعالنات التبرع للمستشفيات ،وهي اإلعالنات
التي زادت بشكل كبير للعام الثاني على التوالي،
ولن أبالغ إن قلت إنها تسيطر على  %80من حجم
املادة اإلعالنية (اإلحصاء عشوائي متاما ً ) ،وأنا عن
نفسي عشت هذا األلم منذ العام املاضي ،حتى
أنني صرت أحول مؤشر التليفزيون مبجرد مرور
إعالن منهم ،أو أحترك من أمام الشاشة ،كل هذا
ولم مير أسبوع على بدء الشهر الكرمي.

كتابات ساخرة

سامح مسري

فاطمةخري
غرفتني إلى جانب بعض ،زوجة الظابط قالت
لي إن جوزها استخدم كل عالقاته ،وحاول يدفع
فلوس عشان ياخد معاملة أفضل لكنه فشل،
وحارس العقار كلمني عن اهتمام املستشفى
بابنه وإزاى إنهم حتى أجرة السكن فى
أسوان بيدفعوهاله عشان يفضل جنب ابنه.

األغرب من كده إن زوجة الظابط فى نفس
يوم زيارتي للمستشفى شدت فى الكالم مع
أمن املستشفى ألنهم رفضوا إنها جتيب أكل
مخصوص من برة ،أكل املستشفى كله واحد
املرة التي قررت أن أدفع ابني ملشاهدة إعالن لكل احلاالت وممنوع حد يبقى أحسن من حد،
منهم وحتى آخره ،كان إعالنا ً ملستشفى الدكتور مساواة حتى فى أبسط األمور واللي مش مضرة.
مجدي يعقوب  ،قلت البني أمتنى أن أراك مثله لكن هجوم األطباء فى الصعيد بالذات وباألخص
يوماً ،وعندما سألني ملاذا؟ وجدتها فرصة كي مستشفى أسوان التعليمي على مؤسسة
أشرح له وأخته التي أكملت عامها الثاني عشر ،يعقوب أساسه عنصري ،بسبب إن املسؤول
كيف أن هناك شخصيات مصرية ناجحة ،شقت عنها مسيحي  ..وأكبر هجوم حصل ملا اتهموا
طريقها وحدها متاماً ،بعيدا ً عن مؤسسات الدولة املؤسسة بأنها تستخدم مادة في العالج
بجمودها وصراعاتها ،وجدتها فرصة ألضرب املثل مستخلصة من حلم اخلنزير».
بنموذج مصري منحته ملكة إجنلترا لقب «فارس»،
في اجلنوب نفسه ،وفي مركز جهينة مبحافظة
فى زمن عز علينا أن جند ألوالدنا قدوة مصرية
سوهاج ،يعلن أولياء أمور  18طالبا بأن مدرسة
تكون دليلهم للنجاح ،ولكنني لم أستطع منع
ابتدائية رفضت قبول التحاق أبنائهم ألنهم
حسرتي وأنا أخبرهم بأنه رمبا كان محظوظا ً ألن
مسيحيون ،ردت وزارة التربية والتعليم ببيان
الظروف دفعته للسفر خارج مصر ،قلتها بنبرة
نفت فيه الواقعة ،واستشهدت بأن الناظر
صوت منخفضة تشي باخلجل واحلسرة معاً.
مسيحي! ،لكن البيان نفسه قال بتشكيل جلنة
نعم ..الطبيب والعبقري واملصري بكل فخر لفحص طلبات االلتحاق! ما يعني اعتراف بوجود
مجدي يعقوب ،هو القدوة التي أفخر بتقدميها مشكلة ينفيها البيان نفسه!  ،أما ما لم يذكره
ألبنائي ،قدوة دفعتها الظروف الظاملة ملغادرة البيان فهو أن بطل واقعة رفض قبول الطالب
مصر ،فيجعل اهلل هذا سببا ً ليشق الرجل املسيحيني ليس الناظر وإمنا مدير مسئول عن
طريقه للنجاح ،أمر مؤلم أال يجد املصري فرصته طلبات االلتحاق ،وأن أولياء األمور للثمانية عشر
إال خارج مصر ،هذا املصري الذي لم يصب قلبه طالبا يؤكدون الواقعة.
اجلحود ،عاد مدفوعا ً بشعوره بالواجب نحو أبناء
ليست املرة األولى،ومن الواضح أنها لن تكون
وطنه؛ ليقيم مشروعه الطبي لعظيم ألبناء
األخيرة ،املسألة لم تعد حتتمل السكوت،
اجلنوب املنسيني ،مشروع ال يفرق بني غني وفقير،
وبيانات النفي لن تطفئ نارا ً وقودها الفتنة،
صاحب نفوذ ومواطن بسيط ،ووفقا ً لرواية الزميل
رمبا أن أحد التالميذ املساكني قد تناله معجزة
الصحفى سامح فايز على حسابه فى الفيسبوك
فيغادر»وطنه» ويعود كمجدي يعقوب آخر ،ورمبا
يقول »:وأنا شخصيا قابلت فى مؤسسة يعقوب
لن يعود حيث سيلتقي وطنا ً يرغب فيه ،ورمبا أن
حالتني :طفل بن حارس عقار من البحر األحمر
املعجزة لن حتدث ألننا بدفن رؤوسنا فى الرمال
وطفل والده ظابط كبير فى جهة سيادية ومن
لم نعد نستحق املعجزات.
عائلة غنية جدا فى إسكندرية ،االتنني كانوا فى

يا وطن وعايش يف القلق

جورج عبد املسيح

يا وطن وعايش يف القلق
ناكل قلق نشرب قلق
فوق اجلبني هم وعرق
نشقي بتعب
مره بسبب
ومرات كتري
من غري سبب
يا وطن من الغدر اكتأب
وفضلنا حنلم ع الورق
نبين مراكب من ورق

رأى و رؤى

بكره هيجي
يعوض العمر اللي ضاع
من بني أيدينا واتسرق
حلمنا اللي كان مجيل
عدي عليه نهار طويل
مات بني أيدينا واختنق
مني أللي فينا كان بدأ
يا وطن ومليان بالقلق

• مش فاهم سر اجلدل الشديد حول
مسلسل استاذ ورئيس قسم ،املسلسل
بيقدم رسالة في منتهى الوضوح
والبساطة وهي ان ثورة يناير اعظم ثورة
في تاريخ البشرية خربت البلد وجابت
درفها  ،قام بها شعب عظيم ومغيب
متاما وشباب نقي لكنه عميل وقابض
السقاط نظام فاسد شديد الوطنية
وجهاز أمني قمعي يحترم القانون يقهر
شعبه ويكن له كل االحترام والتقدير
• علي غوار السيسي  ...أوباما للشعب
األمريكي :اختاروا أعضاء الكوجنرس زي
ما بتختار عريس البنك
• براءة أحمد موسى من سب وقذف
الغزالي حرب و إلزام املدعي باحلق املدني
باملصاريف  ،،اعتقد الواجب يحتم على
احمد موسى التنازل عن املصاريف
اذا اعتذر الغزالي حرب للثورة املضادة
املباركة وكل من قام بها
• وانا باتفرج على املسلسالت في
مشاهد باحس فيها اني هالقي محلب
دخل عليهم فجأة في احدى زياراته
املفاجأة وكدرهم كلهم
• امبارح ملا احمد منصور اتقبض
عليه ،فاالخوان قالوا ان املانيا لعبة في
ايد السيسي ،النهارده افرجت عنه،
السيساوية بيقولوا ان املانيا لعبة في
ايد االخوان ،اتوقع انها ترجع تقبض
عليه تاني وساعتها سيتأكد للجميع
ان املانيا لعبة في ايد ابو الفتوح
• -انت مني يا أمور
انا كرمي ابن اختك يا خالو ،انت مشعارفني وال ايه؟
يااه ازايك يا كرمي ،ماشاءاهلل كبرتوبقيت طولي  ،اخر مرة شفتك قبل
الفاصل االعالني على طول كنت لسة
في اللفة

العالنك معنا
اتصل بـ
647.447.0455
gnjournal@gmail.com
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اإلستثمار العقارى
سوف نتحدث اليوم عن اإلستثمار العقارى
خاصة اإلستثمار فى العقارات التجارية.
فىأثناءأزمةاالئتمانالتيبدأتفيعام
،2008
انخفضت قيمة العقارات التجارية ,ولكن
املستثمر العقارى املتمرس ينتهز هذة
الفرصة ويبحث عن فرص إستثمار حقيقية.
و يظالملستثمر يبحث عن فرص لزيادة حيازة
اإلستثمارات التجارية .
اسأل أي مندوب عقارات حول فوائد االستثمار
في العقارات التجارية و سوف يوضح لك كيف
أن اإلستثمار التجارى أفضل من العقارات
السكنية ,فاإلستثمار التجارىيساعد على
السيولةالنقدية(.)Cash Flow
مثل أى إستثمار ،يبدأ النجاح بخطة جيدة
و حتصيل معلومات مناسبة .فمثال قيمة
العقار التجارى يعتمد بطريقة مباشرة على
املسطح املستخدم ,هذاليسهواحلاملعاملنازل.
كما أن الدخل من أإلستثمار العقارى يحقق
سيولة نقدية أعلى من املنازل الفردية ,فمثال
املساكنمتعددةاألسر حتقق سيولة نقدية اعلى
منمنزلألسرةواحدة ,كما أن عقود اإليجارات
التجارية تكون طويلة األمد مما يساعد على
سيولة نقدية طويلة األمد أيضاً.
يجب التعرف على عدد املستأجرين و عدد
الوحدات اخلالية .كم تستطيع أن تدفع و
كم ستجنى من هذة الصفقة .تعرف على
متطلبات األصالح و كم يكلف وما هى اخملاطر.
ابحث عن بائعني علىاستعداد للبيع بقيمة أقل
من القيمة السوقية او لديه سبب ُملح للبيع.
هناك عدة طرق حلساب القيمة العقارية منها:

Atef Nekhil
Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates
I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently Owned & Operated

عقارات نيوز

Member of

بقلم:مدحت سابا

صافيإيراداتالتشغيل :ويتم هذا بتقدير إجمالى
الدخل ويخصم منهمصروفاتالتشغيل ,و
بالطبع تريد أن يكون الناجت موجب.
معدل اإلستثمار (:)Capitalization Rate
ويستخدم حلساب قيمة املمتلكات بناء على
الدخل ونسبة الربح.
النقد فوق النقد (:)Cash on Cash
املستثمرين للعقاريني التجارية الذين يعتمدون
على التمويل لشراء العقارات يعطون أهمية
للنقد فوق النقد ألنه لن يحصل على القيمة
الكلية منصافيإيراداتالتشغيل ألن بعض من
هذا النقد يستعمل فى دفع أقساط الرهن
العقارى .
برجاء ارسال اسألتكمو استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.
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عامل العقارات

اعداد :ادوارد يعقوب

رغم اننا كمندوبى مبيعات عقارية نحاول عمل دراسة
شاملة لصالح املشترى قبل ان يقرر شراء بيت ما ،لكى
نحاول اكتشاف اى عوامل قد تؤثر على قيمة البيت فى
املستقبل ولكن فى هذه الواقعه التى سأعرضها حدث
ما ال ميكن ان يكون فى احلسبان .فجأه قرر املسئولون فى
ادارة كهرباء تورونتو زرع عمود كهرباء فى منتصف واجهه
منزل تتجاوز قيمته املليون دوالر .اصحابه شيرلى وتود
وهما زوجان اشتريا بيتا احالمهما الذى ميتاز بواجهته
رائعة اجلمال فى شارع راق وذلك منذ اربع سنوات ولكنهما
األن وبعد زرع هذا العمود اصيبا بخيبة امل كما تعبر
شيرلى وتقول بان العمود اهدر جمال الواجهه واثر سلبا
على قيمة املنزل فى سوق العقارات .وقد طلبا الزوجان
من شركة الكهرباء ازاحة العمود مسافة قصيرة بحيث
ينقل الى منتصف املسافة بني منزلني ولكن املسؤلني
هناك رفضوا متعللني بوجود صعوبات فنية .وقد اثارا
املضوع عبر صفحات التواصل األأجتماعى على األنترنت
وتعاطف معهم الكثيريني.

عقارات نيوز

عامود كهرباء....مل يكن فى احلسبان
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د .شهرية بولس تكتب لـ «جود نيوز»

طبق العدد...

( )Chemical Facial Peels

املقادير

التنظيف الكميائي

يُعد التنظيف الكميائي من أفضل وأسرع
الطرق لتنظيف البشرة ويوجد أنواع معينة
منه ،يقوم بها األخصائيون فقط لدقة وخطورة
النتائج ،ومن أشهرهم Alpha Hydroxy Acid
وأيضا ً Trichloroacetic Acid
ومن أهم فوائده:
 - 1املساعدة في احلصول علي بشرة ناعمة
 - 2التخلص من البقع اجللديةSkin ،
Pigmentation
 - 3التخلص من الرؤوس السوداء وبطريقة أخري
حُتسن في امللمس ولون البشرة ،واجلدير بالذكر
أن قدماء املصريني كانوا من أوائل الشعوب التي
عرفت هذه الطرق

 هل هذه الطريقة تصلح لكل أنواع البشرة؟هذه الطريقة تنجح في معاجلة البشرة البيضاء
 ، Fair Skin ،حيث تكثر مشاكل هذا النوع
من البشرة مثل زيادة البقع وأيضا ً هي األقرب
للتجاعيد عن األنواع األخري ،وهي التي تتعرض
ملشاكل أكثر مع التعرض املستمر للشمس.
هناك بعض التحذيرات الواجب جتنبها قبل
الذهاب لهذه الطريقة العالجية مثل التدخني
 ،وكذلك يُنصح بعدم التعرض للشمس بعد
إستخدام هذه الطريقة العالجية حيث يكون
اجللد أكثر حساسية  ،وقد يظهر بعض اإلحمرار.
لذلك ننصح بإستخدام ال Sun Screen
قد يلزم أكثر من جلسة للحصول علي النتائج
املطلوبة ،وهذا يتم حتديده مع األخصائي

لبشرة خالية من التجاعيد ..جتنيب  8عادات سيئة

تعانني من كثرة التجاعيد املوجودة بوجهك اخلطوط الدقيقة والتجاعيد.
وتبحثني عن األسباب املؤدية إلى ظهورها كي -مضغ العلكة باستمرار يؤدي إلى ظهور جتاعيد
تعاجليها لتنعمي ببشرة متألقة وناعمة.
أسفل الفم.
لذا نقدكم لكي عزيزتي  ،مجموعة من العادات -عدم إزالة املكياج قبل النوم يسرع من ظهور
السيئةالتيتؤديإلىظهورالتجاعيدكيتتجنبيها .التجاعيد بسبب تراكم امللوثات وتسربها إلى املسام.
التدخني.شد احلاجبني من أجل و ضع الكحل اخلاص بك.النظام الغذائي احملتوي على كميات كبيرة منواق للشمس قبل اخلروج من املنزل.
جتنب وضع ِالسكر يؤدي إلى فقدان مرونة الوجه واملالمح،
-النوم على الوجه

و

سيدتى اجلميلة

كنافة بالقشطة

اعداد :أمانى

للقشطة

 2/1كوب من احلليب  2/1ملعقة صغيرة من
الفانيال  1ملعقة كبيرة من النشا

للكنافة

 2/1كيلو من الكنافة  2/1كوب من الزبدة اللينة
 2/1كوب من السكر  2/1كوب من القطر (شربات)
مربى الورد وفستق مجروش للتزيني

الطريقة
 تُذاب الزبدة في وعاء على نار متوسطة ،وتخلطنصف كمية الزبدة املذابة مع الكنافة والسكر
ومتزج جيداً.
 يوضع قليل من الزبدة املذابة على نارمتوسطة في مقالة ،ثم نشكل دائرة قطرها

نحو  10سنتمتر من الكنافة ونتأكد من أن
تكون متماسكة ُ
بسمك  1/2سنتمتر.
 عندما مييل اللون إلى الذهبي ،تقلب وحتمر منالناحية األخرى.
 تُكرر نفس الطريقة بعمل دائرة أخرى. تُوضع دائرة الكنافة ثم تُوزع ملعقة كبيرةمن القطر عليها ،وتغطى مبلعقتني كبيرتني
ونصف من القشطة.
 تُوضع الدائرة الثانية لتغطي القشطة وتُوزعملعقتان كبيرتان من القطر عليها.
 توضع ملعقة صغيرة من القشطة ،ثم نصفملعقة صغيرة من مربى الورد ،وتُزين بقليل من
الفستق اجملروش قبل التقدمي

ختلصي من ثقتك «املهزوزة» بـ  6خطوات
قد تشعرين أنك غير مؤهلة للقيام بأئ شئ  ،فكل
شئ حتاولني القيام به قد يصيبه الفشل  ،حيث
جترحك السكينة خالل قيامك بأعمال املنزل  ،وفي
عملك ترتكبني العديد من األخطاء ،أو تتجنبي
تكوين عالقة جيدة مع أصدقائك
إليك سيدتى بعض الطرق التى تساعدك على
تطوير ذاتك وحتويلها إلى شخصية متألها الثقة :
• الرضا :

وشجعي نفسك ألجناز االمر بأحسن طريقة ممكنة.

تذكري حياتك في املاضي ،وكيف كانت ،وقيامك
بتغيير أشياء لم تكوني راضية عنها ،كنجاحك
مثال في خسارة الوزن أو احلصول على وظيفة جيدة
 ،فهذا يعطيك دفعه لتغيير حياتك نحو األفضل
ويعزز ثقتك بذاتك .

ال جتعلى من إخفافاتك عامال يدفعك نحو مزيد
من الفشل ،بل اعملى على نسيانها وتفاديها في
املستقبل .

• املقارنة :

• الذكاء :

متتلكني عدة أشياء يصبو اآلخرين إلى حتقيقها
والوصول إليها ،فلديك وظيفة جيدة ،وتتمسني
بقدرتك على فعل أي شئ تريدينة ،وهو ما يعجز
اآلخرين عن الوصول إليه .

أسباب عدة كانت وراء فشلك في املاضي ،
فاستعملي ذكائك وعقلك ملعرفتها ،حتى
تتمكني من عالجها والتخلص منها.
• الغضب :

طاملا وجد األمل والعزم يكون النجاح عنوانا للحياة
 ،لذا اجعلى من اإلرادة دافعا لتغييرك نحو ألفضل،

امنحى نفسك شعورا باالسترخاء ،وتخلصي من
كافة أشكال الغضب التى جتعلك غير قادرة على
إجناز األمور كما يجب أن تكون

• اإلرادة :

• النسيان :

ودعي انتفاخات البطن املزعجة بـ  3طرق سهلة
تذهبني إلى اجليم ومتارسني مختلف التمرينات ،لكن على الرغم من ذلك تعانني من االنتفاخات التي
جتعلك في ضيق وتشعرك أن اآلخرين ينفرون منك.
لذا نقدم إليك سيدتى بعض اإلرشادات التى تساعدك على التخلص من هذه االنتفاخات املزعجة:
• التدقيق:
انظري إلى الطعام الذي تتناولينه ،فرمبا ال يحتوى على األلياف التي يحتاجها جسمك ،فتكون
الغازات هى سبب االنتفاخ في تلك احلالة وليس الدهون ،ولتجنبها ،ال تكثري من تناول التفاح والفول
والبروكلي.
• الروتني:
من أهم العوامل التى تؤدي إلى االنتفاخ ،فعندما متارسني نفس التمرينات دائما ،فإنها ال تؤتي ثمارها
املرجوة ،لذا غيري التمارين التي تزاولينها بصفة دورية.
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حكومة كندا تنفق  ١.٥مليون
دوالر لشراء أجهزة للكشف عن
القطع املعدنية يف البطاطس
ستقوم احلكومة الكندية بشراء أجهزة لكشف املعادن
للمساعدة علي العثور علي األجسام املعدنية مثل
املسامير واإلبر التي يتعمد وضعها في البطاطس بعض
من العاملني غير األمناء بغرض هز ثقة املستهلكني في
شراء نوع معني من البطاطس الذي تنتجه مزارع في
جزيرة األمير إدوارد .ولقد كانت هناك عدة حاالت مت العثور
فيها علي قطع معدنية في البطاطس وبدأت الشرطة
الفيدرالية مع هيئة التفتيش الغذائي في التحقيق
في هذا األمر املستمر منذ  ٨اشهر وفي الشهر املاضي
استدعت متاجر لوبالوس عبوات البطاطس التي بيعت
من ماركة ( رسيت) من أتالنتيك كندا العبوات  ٥و١٠
و ١٥و ٥٠رطل بسبب هذه املشكلة و بيعت في متاجر
في نوفا سكوتشيا ونيوبرونزويك وجزيرة األمير إدوارد
و لم ترد أنباء عن أية إصابات مرتبطة بهذا حسب ما
ذكرته الشرطة  ،وفي بيان لوزير الزراعة في جزيرة األمير
إدوارد قال أن هذا التمويل سيساعد علي ضمان إن زراعة
البطاطس ستمضي قدما رغم هذه األعمال اإلجرامية
اخلبيثة وان زراعة البطاطس متثل اكبر سلعة زراعية في
اجلزيرة حيث يحصل املزارعني علي  ٢٥٠مليون دوالر منها
سنويا وانهم تأثروا بهذا التالعب في الغذاء وخسروا
اكثر من مليون دوالر وقالت وزيرة صناعة األسماك في
اجلزيرة أن األموال ستستخدم في شراء وتركيب معدات
للكشف عن املعادن وستقوم املقاطعة بتقدمي ٥٠٠
الف دوالر للتقييم األمني والتدريب
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رئيس وزراء كندا يدين اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف جاسنت ترودو يقدم وعودا
جديدة إذا فاز احلزب الليربالي
فرنسا والكويت وتونس ويقول عنه يوم اسود
يفاالنتخاباتالفيدراليةالقادمة

ادلي رئيس وزراء كندا،
«ستيفن هاربر» بالبيان
التالي في أعقاب الهجمات
اإلرهابية التي وقعت في
فرنسا والكويت وتونس
 :شعرت باحلزن والغضب
عندما علمت بالهجمات
اإلرهابية البشعة التي
وقعت في فرنسا والكويت
وتونس والتي أودت بحياة
الكثيرين وإصابة أخرين بجروح  ،وبالنيابة عن كل الكنديني وزوجتي لورين وعن نفسي نتقدم بخالص
العزاء إلي أهالي وأصدقاء الذين فقدوا اليوم ونتمنى سرعة الشفاء لهؤالء اجلرحى ولقد تواصلت
الوكاالت الكندية مع السلطات الفرنسية وعرضت عليها دعمها الكامل وهي حتضر مرتكبي هذه
اجلرمية البشعة إلي العدالة  ،ونحن نشعر باحلزن اليوم مع فرنسا ونقف وراء صديقنا الوثيق في هذا اليوم
األسود  ،وتدين كندا أيضا بشدة الهجمات اإلرهابية التي وقعت في الكويت وتونس وادت إلي قتل وجرح
العديد من الناس و إن قلوبنا وصلواتنا مع اسر وأصدقاء جميع الضحايا  ،إن احلركة اجلهادية الدولية
أعلنت احلرب علي كندا وعلي القيم املشتركة املتمثلة في احلرية والدميقراطية والكرامة اإلنسانية  ،ولن
جتلس كندا علي الهامش بينما تطلق هذه احلركة اإلرهابية العنان ألعمال العنف التي ال معني لها علي
املدنيني األبرياء من أوروبا إلي الشرق األوسط  ،وسوف نواصل حماية الكنديني ودعم التحالف الدولي
لتقليص التهديد اجلهادي  ،وسوف نقف جنبا إلي جنب مع حلفائنا في حتد هذا الشر.
هذا وقد جاء بيان ستيفن هاربر بعد أن قام شاب انتحاري بتفجير نفسه داخل مسجد بالكويت فقتل
حوالي  ٢٥فرد وجرح  ٢٠٢فرد وأعلنت جماعة الدولة اإلسالمية مسؤوليتها عن هذا العمل وفي نفس اليوم
قام مسلحون بأطالق النار علي سائحني في فندق مبدينة سوسا في تونس فقتلوا حوالي  ٢٨فرد وفي فرنسا
قام شخص بتفجير مصنع أمريكي إلنتاج الغاز فأصيب اثنني وقام املهاجم بذبح صاحب املصنع ووضع
عالمة عليها كلمات عربية بجواره وقد قبضت السلطات الفرنسية علي املهاجم ويدعي ياسني صاحلي.

هيئة إسعافات سانت جون تكرم ستة
أفراد حاولوا إنقاذ الضابط ناثان سرييلو هاربر يوجه إتهامات شديدة ضد زعيمي احلزب الليربالي

في حفل خاص في مبني البرملان مت تكرمي ستة من
املارة الذين هرعوا ملساعدة الضابط ناثان سيريلو
الذي أصيب بثالثة طلقات نارية في الظهر بينما كان
يحرس منصة قبر اجلندي اجملهول في أوتاوا في يوم ٢٢
أكتوبر من عام  ،٢٠١٤وتلقي كل فرد منهم ميدالية
ذهبية من هيئة سانت جون للتدريب علي اإلسعافات
األولية وذلك جلهودهم املتضافرة في محاولة إيقاف
نزيف الضابط والقيام مبحاولة انعاش القلب والرئتني (
سي بي أر) وتوفير الراحة له في حلظاته األخيرة بينما
كان ينزف .وقالت واحدة منهم وهي بربرا وينتر إنها
مسرورة بحصولها علي امليدالية وان الشيء الذي
تعلمته من هيئة إسعاف سانت جون هو أال نخاف وال
نشك في انفسنا من إن نحاول مساعدة اآلخرين حتي
لو لم نكن نعرف اإلسعافات األولية فيمكن مسك يد
املصاب أو إعطاؤه غطاء أو التكلم معه لنعرفه انه
ليس وحده  ،وقال أخر كنت سأكون اكثر سعادة لو
كانت النتيجة مختلفة وقالت واحدة من الستة إننا
ندعو انفسنا األن فريق ناثان ولقد اصبحنا اكثر تقاربا
منذ إن التقينا في هذا احلادث .

قانون بأونتاريو جُيرم العالج النفسي
لألطفال املثليني

أقر برملان مقاطعة أونتاريو بتمرير قانون «  ،« 77وهو قانون
يجرم العالج النفسي لألطفال املثليني من دون الثامنة
عشرة ،حتى و إن أعلنوا عن رغبتهم في العالج .كذلك
يرفع القانون الدعم عن العالج النفسي ضد املثلية
اجلنسية للبالغني حتت نظام التأمني الصحي.
وجدير بالذكر ان عضوة البرملان عن احلزب الدميقراطي
اجلديد “ ،شيري دي نوفو”  ،والتي تعد األم الروحية لهذا
القانون اجلديد ،قد ظهرت في تظاهرة كوينز بارك األخيرة
وهي ترتدي زي قسيس وحتمل علم قوس القزح الذي
يعتبر رمزا ً للمثليني.

كنــدا نيـــوز

واحلزب الدميقراطي اجلديد بشأن إيران وداعش

شن ستيفن هاربر زعيم حزب احملافظني هجوما
في مدينة كيبيك علي منافسيه من احلزب
الليبرالي واحلزب الدميقراطي اجلديد  ،ملوقفهما
جتاه الدولة اإلسالمية في العراق والشام وجتاه
ايران .وكان ذلك في رده علي الصحفيني يوم
اخلميس اخلامس والعشرين من يونيو ،حني
أجاب عن سؤال حول «جسنت ترودو» ،فقال أن
ترودو يرغب إن يصبح افضل صديق إليران وهي
واحدة من الدول التي ترعي اإلرهاب في العالم ،
وقال هاربر اعتقد إن ترودو سوف يقطع العالقات
بني كندا وحلفاؤها في التحالف ضد الدولة
اإلسالمية  ،وعلق أيضا علي «توماس مولكاير» زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد واتهم االثنان بانهما قائدين حلزبني
منتخبني غير مسؤولني سياسيا جتاها احلملة ضد ( ايزيس)  ،وقد سبق مولكاير وقال انه سيسحب القوات
الكندية من العراق اذا اصبح رئيس لوزراء كندا

مشتبه بتعضيده لإلرهاب يفرج عنه بكفالة بعد أسبوع من سجنه
أرون دانيال  ٢٣سنة من مدينة ويينبيج يشتبه انه يخطط ألنشطة
إرهابية سيكون عليه ارتداء جهاز إلكتروني والبقاء بعيدا عن
أنشطة األنترنت ومع عدم توجيه أية تهمة له فان الشرطة
الفيدرالية تطالب بوضع قيود للسالمة عليه بسبب الشك في انه
قد يساعد جماعة إرهابية أو نشاط إرهابي  ،وقد مت اطالق سراحه
بكفالة مع  ٢٥شرط حتي تقرر احملكمة ما اذا سيتم إصدار قيود
للسالمة ضده أم ال  ،ومبوجب هذه القيود سوف يتم رصد حتركاته إلكترونيا علي مدار الساعة  ،ومينع من
اقتناء كمبيوتر ويسلم جواز سفره واي أسلحة ميلكها ويحظر عليه التحرك ليال وامتالك أي شعار أو رمز يخص
اجلماعات اإلسالمية  ،ويجب أن يخضع لإلرشاد الديني  ،وقد اثار األفراج املشروط عنه انتقادات من جمعية
مانيتوبا للحقوق واحلريات  ،وقال رئيسها أن هذا الشخص مواطن كندي ولم يتهم في جرمية وسيكون موضع
للمراقبة  ٢٤ساعة سبعة أيام  ،هذا وقد ذكر تقريرا عن ارون انه نشر رسائل علي مواقع التواصل االجتماعي
يشيد فيها بأنشطة اإلرهاب مبا في ذلك الهجوم الذي وقع في أكتوبر املاضي علي مبني البرملان في أوتاوا
وذكر محامي االدعاء أن هناك تسعة من قيود السالمة نطالب احملكمة أن تصدرها ضد كنديني آخرين يشتبه
بانهم يقتنون مخططات إرهابية منذ عام  ٢٠٠٢وقد كتب سكرتير وزير السالمة ستيفن بالني رسالة بعثها
بالبريد اإللكتروني يقول فيها  ،سوف نستمر في ضمان أن يكون لدي قوات الشرطة األدوات التي يحتاجونها
حلماية الكنديني ضد هذا التهديد الناشئ من اإلرهاب  .هذا وقد حتدد تاريخ حملاكمة أرون في  ٩يوليه القادم.

«يزيس» في سوريا والعراق وسوف يعيد العالقات
الدبلوماسية مع ايران وهذا في خروج درامي عن
الطريق الذي اتخذته حكومة هاربر في السياسة
اخلارجية  ،وقال ترودو أن حكومة احملافظني فشلت
فشل ذريع في توضيح أهمية أرسال قوات عسكرية
للمشاركة في قصف ( إيزيس) إمام مجلس الشيوخ
 ،وبينما تعهد ترودو بسحب املقاتالت الكندية فقد
ضاعف التزاماته بانه سيرسل عسكريني للمساعدة
في تدريب قوات األمن العراقية وقال نريد أن تنخرط
القوات العسكرية الكندية في عمل أظهرت فيه
قدرة هائلة في أفغانستان وفي أماكن أخري مثال
لذلك تدريب القوات احمللية للقيام بالقتال علي األرض
 ،واستبعد ترودو أرسال قوات للحرب في العراق حتي
مع تدهور الوضع األمني هناك وسيطرة ( إيزيس) علي
اكثر من ربع العراق مبا فيها املوصل ثاني اكبر مدينة
في البلد  ،وقال أيضا انه سيتحرك لتطبيع العالقات
مع ايران وكانت حكومة هاربر قد أغلقت السفارة
الكندية في طهران عام  ٢٠١٢وطردت الدبلوماسيني
اإليرانيني من أوتاوا  ،واستبعد ترودو زيادة الضرائب
وخاصة ضريبة اخلدمات ( جي أس تي ) الن الطبقة
املتوسطة الكندية تكافح مبا يكفي وقال أن العائالت
التي لديها أطفال اقل من  ١٨سنة ولها دخل اقل من
 ١٥٠الف دوالر سوف تتلقي مساعدة لألطفال اكثر مما
حتصل عليه األن ،وهذه اخلطة ستكلف الليبراليني ٢
بليون دوالر اكثر مما تتكلف األن حكومة احملافظني ولكن
ترودو قال انهم سيسدون هذه الفجوة باستخدام ١٫٧
بيليون دوالر الفائضة من احلكومة الفيدرالية املتوقع
أن يعلن عنها العام القادم.

مغنية األوبرا مريم خليل تسجل
النشيد الوطين لكندا بالعربية

في احتفاالت كدا بعيد ميالدها رقم  ١٤٨طلب
املعهد الكندي العربي في تورنتو من مغنية األوبرا
مرمي خليل أن تغني النشيد الوطني الكندي بالغة
العربية وكان الهدف من ذلك هو جعل الناس
الذين يتكلمون العربية اكثر تفاعال مع النشيد
في احتفاالت املواطنة  ،وقد مت أول بث للنشيد يوم
 ٢٥يونية وقال رضا خوري مدير املعهد أن هذا هو
احتفالنا بجنسيتنا الكندية  ،واننا عندما نسمع
شيء ما يقال بالغتنا األم فهذا له تأثير عاطفي
كبير ويجعل املستمع اشد انتباه وقال نامل أن تكون
هذه خطوة أخري في تعزيز مسؤولية املواطنة في
هذه األمة وقال انه يتصور أن تذاع النسخة العربية
في شتي أنواع األحداث مثل املهرجانات واحملاضرات
والنزهات حني يجتمع الناس الذين يتحدثون العربية
مع اآلخرين الذين يتحدثون اإلجنليزية والفرنسية ،
وقد ترجم النشيد الوطني ( أو -كندا ) من اللغة
اإلجنليزية إلي العربية ومت إنتاج نسخة كاملة
منه باللغة العربية ونسخة أخري بالغات الثالثة
اإلجنليزية والفرنسية والعربية  ،وقالت مغنية األوبرا
مرمي خليل التي من أصول لبنانية وجاءت إلي كندا
مع والديها عندما كانت في السابعة من عمرها ،
أن هذا شرف كبير لها أن تغني هذا النشيد والن
كندا تعني التنوع فانه جيد إن ينعكس هذا في
رمز مثل النشيد الوطني الذي يجب أن يترجم إلي
جميع اللغات.
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حمالت ووملارت األمريكية تعتذر عن
«كعكة تنظيم الدولة اإلسالمية»

BBC

وقالت محالت وملارت إن العامل الذي أخذ الطلب
لم يكن يعرف كيف يبدو علم التنظيم.

ونشر نتزهامر صورا للكعكة على يوتيوب قائال
«هذه كعكة براية تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
ميكن ألي شخص شراؤها من ووملارت ،ولكن
ال ميكن شراء لعبة في شكل راية الواليات
الكنفدرالية األمريكية».
وتثير راية الواليات الكنفدرالية األمريكية
جدال بعد مقتل  9أشخاص في كنيسة في
تشارلستون ،الشهر املاضي.
اعتذرت محالت ووملارت األمريكية ،بعدما عرض
أحد فروعها في لويزيانا كعكة في شكل راية
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وكان تشاك نتزهامر طلب في بادئ األمر كعكة في
شكل علم الواليات الكنفدرالية األمريكية ،عليها
عبارة «تراث ال كراهية» ،لكن احملل رفض طلبه.
وبعدها طلب كعكة في شكل علم التنظيم
املتشدد.

وتعتقد الشرطة أن إطالق النار كان بدافع
عنصري ،وظهر املتهم ،ديلن روف ،في العديد
من الصور يحمل راية الواليات الكنفدرالية
األمريكية.
وتوقفت محالت وملارت وشركات أمريكية أخرى،
من بينها أمازون ،عن بيع املنتجات التي حتمل هذه
الراية ،بسبب اجلدل القائم بشأنها.

الصني «جاهزة» لقطع وعود على
نفسها بشأن املناخ
قالت الصني إن انبعاثات الغازات املسببة
لالحتباس احلراري ستصل إلى أوجها في .2030
وستعلن بكني خططها بشأن خفض انبعاثات
الكربون بحلول عام  ،2020حسب ما أعلن رئيس
الوزراء لي كيشيانغ في بروكسل.

BBC

وتهدف القمة إلى التوصل التفاق عاملي لإلبقاء على
ارتفاع درجات احلرارة مبعدل درجتني مئوتني عامليا،
التي يعتقد أنها ستمنح فرصة جيدة لتجنب ضرر
واسع للمناخ.
ويزور كيكيانغ حاليا فرنسا التي تستضيف مؤمتر
األمم املتحدة حول املناخ في وقت الحق هذا العام.

وقال في مؤمتر صحفي عقب اجتماع مع مسؤولني
باالحتاد األوروبي إن بالده ستقدم تقرير «مساهمتها
القومية» املعروف باسم «اي ان دي سي» حول
تعهداتها بشأن املناخ لسكرتارية األمم املتحدة.

وكان الرئيس الصيني شي جني بينغ تعهد في اتفاق
ثنائي مع الواليات املتحدة بخفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون تقريبا بحلول عام .2030

ويتعني على كل الدول تقدمي التقرير نفسه وفقا
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
قبل قمة باريس املقررة في نوفمبر/تشرين الثاني
املقبل.

والصني حاليا هي أكبر مستثمر في العالم في
طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،وكانت قد بدأت
أيضا استبدال محطات الفحم القدمية مبحطات
أخرى حديثة أكثر مراعاة للبيئة.

نافذة على صحافة العامل

DW

اليونان :من عضو غين بعملة اليورو إىل
«دولة فقراء»
مع مرور كل يوم تقترب اليونان من
خبر إعالن إفالسها بسبب إيقاف
حزمة املساعدات االوروبية والدولية
عليها .واآلن ،يشكو املواطنون
اليونانيون من أوضاع الفقر واليأس
واحلاجة .فهل بات مهد الدميقراطية
موقعا للجمعيات اخليرية؟
تشير التقديرات إلى أن أربعة
ماليني يوناني مهددون بالفقر في
حالة إعالن أثينا إفالسها ،وهو أمر ال ميكن ألوروبا
جتاهله ،بحسب النمساوي إرفني شرومف ،الذي
يطالب مبساعدات عاجلة إلى هناك ،السيما لدار
تأهيل املعاقني حركيا ً في مدينة باتراس ،حيث يوجد
فيها  66طفالً يعتمدون على املواد الغذائية التي
يتبرع بها الناس لهم .اآلن نفذت ميزانية إدارة الدار،
فلم يعد lمن املمكن شراء شراء املواد الغذائية
الضرورية.
ويقول إرفني شرومف لـ« :DWالوضع اآلن أصبح
أسوأ من أي وقت مضى .فالشوارع والطرق السريعة
فارغة ،والناس يشعرون بتوتر كبير .ونادرا ً ما نرى
أحدا ً يبتسم .يكاد الطعام ينفد في املستشفيات
ودور األيتام ،إنه أمر جنوني».
حتى اآلن ال يبدو أن الوزارة متتلك خططا ً عملية
لدعم مشاريع إغاثة في اليونان ،إذ ال يُعرف ما إذا
كان باإلمكان جتنب إفالس اليونان أو االعالن عن ذلك.
وألن مناطق الصراع األخرى بحاجة إلى مساعدات

عاجلة حاليا ،فإن اليونان ال حتتل في الوقت الراهن
مكانة األولوية في موضوع املساعدات اإلنسانية،
سوا ًء لدى الهيئات احلكومية أو منظمات اإلغاثة
الدولية ،مثل جلنة الصليب األحمر األملاني.
كما يبدو أن املؤسسات اخليرية التابعة للكنيسة
البروتستانتية قد جهزت نفسها حتسبا ً لكارثة
إنسانية محتملة في اليونان ،ذلك أن مكتب
شماس والية بادن فومتبرغ يقوم حاليا ً بدعم
عدة مشاريع إغاثة في اليونان ،مثل موائد طعام
للفقراء واحملتاجني.
اهتمام مكتب شماس الوالية األملانية باليونان
يعود إلى الروابط الوثيقة القائمة بني موظفيه
من أصول يونانية وموطنهم األصلي ،كما
يقول مدير املكتب ،رئيس اجمللس الكنسي ديتر
كاوفمان ،الذي يوضح قائال« :سنعمل بكل تأكيد
على توسيع مشاريعنا هناك ،ألن احلاجة إليها
كبيرة وتزداد كل يوم».

Family and Cosmetic Dentistry

اليمن :هروب حنو  1200شخصا من سجن يف
تعز بينهم من يشتبه بانتمائهـم للقاعدة

France 24

قال مسؤولون ومصادر أمنية مينية إن نحو 1200
سجني هربوا خالل اشتباكات في سجن بوسط
اليمن بينهم من يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم
القاعدة.
ونسبت وكالة األنباء اليمنية (سبأ) إلى
مسؤول أمني قوله إن «مجاميع من عناصر
القاعدة وميليشيات اإلصالح اقتحموا اليوم
مقر السجن املركزي مبدينة تعز وقاموا بتهريب
أكثر من ألف و 200من السجناء اخلطرين من
السجن».
وأبلغ مسؤول محلي آخر أن بعض الهاربني

يشتبه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة» لكنه
قال إنهم هربوا وسط اشتباكات عنيفة بني
فصائل متحاربة في املدينة.
جدير بالذكر أن السجن املركزي في املكال ،كبرى
مدن حضرموت ،كان قد تعرض القتحام مشابه
منذ بضعة أشهر حيث قام تنظيم القاعدة
بتحرير حوالي  300سجني بينهم أحد قادة
التنظيم البارزين خالد باطرفي املوقوف منذ أكثر
من أربعة أعوام .واستطاعوا السيطرة على مقر
إذاعة محلية دون مقاومة تذكر.
يشار إلى أن القاعدة حتظى بوجود قوي في جنوب
اليمن وشرقه وخصوصا محافظة حضرموت.
وتتزامن هجمات القاعدة مع محاولة املتمردين
السيطرة على عدن.

Church Weston Dental Office

Tel: 416 244 0402
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2143 Weston Rd,
Toronto ON M9N 1X8

Sheppard Jane Dental Office
Inside Jane Sheppard Mall

Tel: 416 742 5111
l
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Office

2715 jane St,
Toronto ON M3L 1S3
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الشرطة األمريكية
تعتقل سجيناً ثانياً
بعد هروبه من سجن
بنيويورك

ذكرت تقارير إخبارية إن الشرطة اعتقلت السجني
الثانى الذى كان هاربا من سجن بنيويورك بعد
أن أطلقت الشرطة الرصاص عليه قرب احلدود
الكندية .وكان ديفيد سويت « 35عاما» هاربا منذ
فراره هو زميله ريتشارد مات من سجن كلينتون
فى دانيمور بوالية نيويورك فى السادس من يونيو،
وذكرت محطة «إن.بى .سى» إن الشرطة أطلقت
النار على سويت واعتقلته قرب احلدود الكندية.
وكانت شرطة حماية احلدود قد قتلت السجني
اآلخر ريتشارد مات « 49عاما» بالرصاص يوم اجلمعة
قرب مالونى الواقعة على بعد  43كيلومترا شمال
غربى السجن احملاط بإجراءات أمن مشددة.

حترق غابة «للرتفيه»
عن رجال اإلطفاء
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مصادرة حلوم جممدة منذ  40عاما يف الصني
أفادت وسائل إعالم صينية  ،مبصادرة اجلمارك
أجنحة دجاج وحلوم بقر وخنزير مجمدة ،يزيد عمر
بعضها على  40عاما ،وذلك في مداهمات بأنحاء
الدولة.
وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية ،أن
املسؤولني داهموا  14عصابة ،خالل يونيو ،ليصادروا
أكثر من  100ألف طن من اللحوم اجملمدة ،وغير
املطابقة للشروط الصحية واللوائح القانونية،
تصل قيمتها إلى  3مليارات يوان « 480مليون دوالر».
وأكد خبراء اجلمارك للصحيفة أن املهربني يشترون اللحوم بأسعار بخسة من دول أجنبية ويوصلونها
إلى هونغ كونغ ،في حاويات تبريد ،ثم يتم نقلها إلى البر الرئيسي الصني عبر فيتنام.
وقال مسؤول اجلمارك في تشانغشا ،تشاجن تاو ،للصحيفة إن «املنتجات كانت مكدسة ،ومتأل متاما
حجرة كاملة .لقد كانت كريهة الرائحة ،كدت أن أتقيأ عندما فتحت الباب».
ويجند املهربون أشخاصا من سكان املناطق احلدودية لنقل املنتجات إلى مدن احلدود الصينية ،ثم إلى
مدينة تشانغشا وسط الصني ،لتوزيعها عبر شبكة تنتشر بأنحاء الدولة.

وسادة هوائية تقتل حامال يف ماليزيا
قالت شركة تصنيع السيارات اليابانية «هوندا»
إن سبب مقتل سيدة ماليزية حامل ،راحت
ضحية حادث سيارة مؤخرا ،كان «عيوب وسادة
هوائية» ،صنعتها شركة «تاكاتا كورب».

أشعلت امرأة النار في غابة تقدر مساحتها
بأكثر من  50ألف فدان لرغبتها في الترفيه
عن رجال اإلطفاء الذين يشعرون بامللل،
وسألت متابعيها على صفحتها في
«فيسبوك» «هل حتبون ناري»؟
وقالت سادي ريني جونسون إن أصدقاءها من
رجال اإلطفاء كانوا يشعرون بامللل ،وإنهم
يحتاجون إلى العمل ،فأشعلت النار للترفيه
عنهم.
وكلفت عملية إطفاء احلريق في الغابة أكثر
من  8ماليني دوالر.
واستخدمت املرأة ،التي تقيم في وورم
سبرينغز في والية أوريغون األميركية ،قداحة
إلشعال نار صغيرة ألقتها من سيارتها على
شجيرة على الطريق.

وقال مسؤول في هوندا ماليزيا ،جوردهات يوهان،
إن الوسادة الهوائية التي كانت في سيارة املرأة
من طراز هوندا سيتي  ،2003انتشرت بشكل
طبيعي ،وتعطلت عندما اصطدمت السيارة
بسيارة أخرى في احلادث .

قال وزير اخلارجية اإلندونيسي ،إن املواطن الفرنسي
احملكوم عليه باإلعدام في قضية مخدرات استنفد
كل اخليارات في معركته القانونية لإلفالت من
اإلعدام.
وقال الناطق باسم الوزارة ،أرماناثا ناصر ،إن
إندونيسيا ستستكمل إجراءاتها القانونية «وفقا
للحكم الذي صدر بحق املدان».
وقال وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس إن
حكومته «في حالة تعبئة تامة» لدعم سيرج
أتالوي ،الذي رفضت محكمة إندونيسية التماسه
األخير.
وقال ناصر إن إندونيسيا تدرك أن احلكومات ملتزمة
بحماية مواطنيها عندما يقعون في مشكالت
باخلارج ،لكن يجب عليها أن تفعل ذلك باالتساق
مع القوانني احمللية.
وقامت إندونيسيا بإعدام  14شخصا معظمهم
أجانب ،بتهمة تهريب اخملدرات هذا العام.

ميامي ..فتح باب
الطائرة فسقط يف
احمليط

وأكد جوردهات أن هوندا اكتشفت فقط مؤخرا أن النافخة كانت معطلة بسبب فشل «تاكاتا» في
التحكم في الرطوبة خالل اإلنتاج.
ووصل عدد االستدعاءات العاملية للوسادات الهوائية املصنعة من قبل تاكاتا إلى أكثر من  12مليون
سيارة ،وكانت حالة الوفاة املاليزية هي اخلامسة حول العالم.

إخالء سبيل  25مفطرا فى نهار رمضان
بالتجمع اخلامس

وبحسب التحقيقات التى أجراها محقق النيابة العامة ،فإن أفراد القوة األمنية التابعة ملباحث املرور أثناء
مرورها بإحدى املناطق بالتجمع ،الحظت أن عددا من املواطنني يشهرون فى وجهه املارة مأكوالت ومشروبات،
ما دفع القوة إلى التحفظ عليهم بدافع احلفاظ على الشعائر الدينية وعدم استثارة شعور اآلخرين ،لكن
النيابة قررت اإلفراج عنهم لعدم وجود سند قانونى يجرم مثل هذه الوقائع.
وأتى احلريق على مساحة  80ميال ً مربعاً،
واستمرت آثاره نحو  3شهور.

كان قسم شرطة القاهرة اجلديدة ،استقبل عددا من املواطنني بصحبة رئيس مباحث املرور ،بعد أن حتفظ
عليهم إلثارتهم مشاعر املواطنني بإشهار إفطارهم بنهار رمضان ،دون مراعاة شعور الغير أو احترام الشهر
الكرمي.

وبعد يومني على إشعال احلريق ،كتبت
جونسون على صفحتها في موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» متسائلة« :هل
أحببتم ناري؟»

إيطالية متوت يف قرب زوجها

وتواجه جونسون احتمال احلكم عليها
بالعقوبة القصوى وهي السجن خلمس
سنوات.

فرنسي يستنفذ
كل فرص النجاة من
اإلعدام يف أندونيسيا

وأضاف أن سبب الوفاة كان «متزق الوسادة الهوائية».

قرر نيابة القاهرة اجلديدة برئاسة املستشار وليد السعيد ،وبإشراف احملامى العام األول لنيابات شرق القاهرة
الكلية ،إخالء سبيل  25مواطنا من سرايا النيابة ،عقب القبض عليهم لتناولهم مأكوالت ومشروبات فى
نهار رمضان.

وعندما سألها احملققون عن السبب ،قالت إن
أصدقاءها في وحدة اإلطفاء كانوا يشعرون
بامللل ،مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن احلريق
سيستمر ليومني فقط.

احلـــــوادث

في حادثة غريبة من نوعها ،لقيت سيدة سبعينية في
إيطاليا حتفها بعد أن سقطت في قبر زوجها املتوفى،
بينما كانت تزوره.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية «أنسا» أن السيدة البالغة
من العمر  75عاما ،توفيت إثر انهيار الغطاء الرخامي لقبر
زوجها حني كانت تزوره ،في مقبرة بنابولي.

هوى مسافر على منت طائرة صغيرة من ارتفاع
نحو  2000قدم ،وسقط في احمليط قرب ميامي في
فلوريدا ،وفقا ً ملا ذكره قائد الطائرة.
وفي تسجيل لقائد الطائرة نشر على موقع «اليف
إيه تي سي دوت نت» سمع وهو يطلب النجدة عبر
جهاز النداء.
وأبلغ قائد الطائرة املسؤول عن احلركة اجلوية في
مطار في ميامي أن الراكب سقط من باب مفتوح
من الطائرة.
وأوضح« :لقد كان الباب مواربا ً فسقط منه
الراكب ..إنني على بعد  9كيلومترات من مدينة
ميامي».
وسأله ضابط احلركة اجلوية في املطار قائالً «أتقول
إن مسافرا ً معك سقط من طائرتك؟» ،فرد الطيار
باإليجاب ،موضحا ً أن الراكب فتح الباب اخللفي
فسقط من خالله.
وأكد مسؤول في سلطة الطيران املدني في
فلوريدا طلب قائد الطائرة النجدة  ،مشيرا ً إلى أن
الطائرة كانت على ارتفاع  2000قدم عن سطح
البحر.
وبدأ خفر السواحل ورجال اإلنقاذ واإلطفاء بالبحث
عن الراكب املفقود في املنطقة التي يعتقد أنه
سقط فيها ،لكنهم لم يعثروا حتى اآلن على أي
جثته.
غير أن السلطات تعرفت على الرجل ،وقالت إنه
جيراردو نايلز ،ويبلغ من العمر  42عاماً ،مشيرة إلى
أنه إما يكون قد قفز لوحده أو سقط من الطائرة
ذات احملرك الواحد.
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االربعون
السبت  4يوليــو  - 2015العدد احلادى و

ãÄÄÄÄÄÄÄÌäb‘m
حـــوارات

 RPQT@ÚÓébالعام
ã€a@pbمˆهاجر لكندا هلذا
أفضل 25
جورجي»
«جود نيوز» حتاور املصري «شريف
@Ú◊äbالiفائزn„�bبنيibÉ
ìæa@—‹ﬂ@|n–m@CåÏÓ„@ÜÏuD

ÛﬂÏ‘€a@ãóﬂ@Âﬂa@ÜáËm@Ûn€a@ã†bÉæa@Û‹«@ıbõ‘€a@Û‰»m@pbibÉn„¸a@Ûœ@Ú◊äbìæa@Zãÿi@Ïia@á€bÇ
@‚Üb‘€a@êÓˆã€a@Û‹«@ÚÓ«ãì€a@Âﬂ@aá� Ìçﬂ@Û–õm@pbibÉn„¸a@Ûœ@Ú◊äbìæa@ZÔèÓ«@Å˝ñ
�
ÚÓj‹À˛a@·ÿy@Âﬂ@¸ái@Ú�ì‰€a@ÚÓ‹”˛a@·ÿy@ÚÓ†aã‘∫á€a@›»∞@pb
ibÉn„¸bi@Ú◊äbìæa@‚á«@ZáÓ1a@áj«@áÓyÎ
حيث الدراسة ومكان اإلقامة  ،وما االسباب التي
دفعتك للهجرة إلي كندا؟

مهاجر  ،وبعدها مت التصفيات ووصلنا إلي  75مرشح
 ،ومت إختيار ال  25فائز باجلائزة عبر عملية تصويت
شارك بها  45الف شخص ،وهو الرقم األعلي لعدد
املصوتني في تاريخ تلك املنافسة

وقد اجرت مع الوالدين وأخي وأختي إلي كندا بحثا ً
عن مستقبل أفضل وتكافؤ الفرص

خضت جترية نقيب الصيادلة في كندا فحدثنا
عن هذه التجربة؟

نشأت منطقة «هيلوبليس» ،بالقاهرة ،ودرست
مبدراس العائلة املقدسة الفرنسية «جيزويت» .

ما الصعوبات التي قابلتك بعد وصولك إلي أرض
املهجر اجلديدة؟

جود نيوز :من بني  650متسابق فاز املصري،
«شريف سيف جورجي» بني أفضل  25مهاجر
إلي كندا لهذا العام .2015 ،والصيدلي «شريف
جورجي» معروف بني جاليته بصفة عامة وبني
مجتمع الصيادلة بصفة خاصة حيث له جناحات
سابقة التقل عن النجاح احلالي حينما مت إختياره
ليرأس نقابة الصيادلة
ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ  -ﺟﺮﺟﺲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
«جورجي»
تسلم
أعوام.
بأونتاريو
ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
كذلك ،ﻫﻰ
ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٤
قبلﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ
«كوستاس
الكندي،
عضوﻓﻰ البرملان
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ من
اجلائزة
ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ،
ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ
بالصفحة
دائم
عمود
له
والذي
مانيجاكيس»،
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ  ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،ﻭ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ
التي
النجاحات
نيوز» . .
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ«جود
األخيرة من
ﳋﺎﺭﻃﺔ
وعن  ،ﺗﻨﻔﻴ ﹰﺬﺍ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ
وكذلك
جورجي»،
«شريف
املصري،
حققها ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻘﺐ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
احلوار
ﺍﻟﺘﻰهذا
كندا ،كان
واجهها في
التحديات
ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
التي  ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺮﺳﻰ
ﻣﺤﻤﺪ
التالي :ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ
ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ
كانتﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﻣﻦ
حياتك في مصر قبل الهجرة ،من
كيف
ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﹰ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ، ٢٠١٤ﻭﺍﳌﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺮﺑﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٤
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٤ﺧﻮﺿﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
 ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﳊﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﺧﻮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻣﺒﺪﺃ
ﲢﺼﲔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﺑﻌﺪ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﺑﺄﻳﺎﻡ.

مثل معظم القادمني اجلدد لكندا واجهت التحديات
املعتادة ،مثل صعوبة التوافق مع احلياة اجلديدة ،
ومشاعر الغربة والبعد عن جذورك ووطنك األم،
ولكنني ُكنت أحول تلك الصعوبات والعوائق إلي
فرص للنجاح ،واألهم من ذلك هو أنني كنت أُدرك
أهمية التوافق مع اجملتمع الكندي الذي اعيش فيه،
مع البحث في املوارد الالزمة لتسهيل هذا التوافق
والتكامل مع اجملتمع
ما اإلجنازات التي حققها «شريف جورجي» قبل
هذا االجناز الهام األخير؟

علي املستوي املهني أني فخور بأن أكون أول مصري
وعربي بل وأول خريج من برنامج خريجي الصيدلة
لنقابة
بجامعة تورنتو،
الدولية
كرئيس ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
إنتخابهﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﳌﺎﺿﻲيتمﺃﻋﻠﻨﺖ
 ٣٠ﻣﺎﺭﺱ
ﻭﻓﻲ
فأن هل هناك شخصية ما انارت لك طريق االصرار
الشخصي
املستوي
وعلي
بأونتاريو.
الصيادلة
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
باالحالم
ﻣﺪﻳﺮتكتفي
عادي وال
ﺟﺎﻧﺒﻪتكون
علي ان
االثنني ،
أطفالي
,ﻭﻳﻮﻡحياتي
إجناز في
أعظم
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ
غيرﺍﺠﻤﻟﻴﺪ،
مهاجرﻋﺒﺪ
ﺣﺬﺭ ﻭﺣﻴﺪ
وزوجتي ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺳﺘﺒﺪﺀ
 ١٥هوﻣﺎﻳﻮ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
الصغيرة؟
التي دائما ً
ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.ما تشجعني وتدعمني ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ،ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔوعائلتي
احلبيبة
ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ
ﹰ
ﺃﻥ
ﺎ
ﻔ
ﻣﻀﻴ
،
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻓﻰ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻋﺪﻡ
ﺧﻄﻮﺭﺓ
من من أبي وأمي تعلمت اإلنضباط واأللتزام والتفاني
الهامة ﹰ
لتكون
رشحك لتلك
من
ﻭﺍﺳ ﹰﻌﺎ
ﺟﺪﻻ
املسابقةﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺃﺛﻴﺮ ﺣﻮﻝ
ﻓﻰ دائما ً
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
العمل،ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
حياتي
أخطط
إلي أني
باألضافة
ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺛﺮﻩ  ،،ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺩﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ في
افضل  25مهاجر لكندا لهذا العام؟
وضعته
املسار الذي
بجدية ألتبع
وأعمل
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺎﺭﺛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ  ،ﻭﻋﻠﻰ مبكر
ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﻋﻠﻴﻬﺎا ً ﻋﺪﺩ
قد كان لي الشرف بالترشح من
لتحقيق ﺃﻥأهدافي
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﻠﻞ.قبل صيدلي ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳋﻄﺐ
نري ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻭﺑﺮﻏﻢ
، ٪٤٠
نصيحتك ٢٠١٤
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ
مصري
حتي
ﲡﺎﻭﺯﺕاجلدد
للمهاجرين
مصري ،وكان العدد املبدئي للمرشحني هو  650ما
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﺇﻻ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ

«جود نيوز» ترصد اسباب استهداف
«داعش» لفرنسا عن باقي الدول االوربية

ﻭﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
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.
حتقيق ــ جرجس ابراهيم
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺘﻪ
لقد جاء تاكيد احلكومة الفرنسية  ،بارتباط
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﻇ ﹰﻔﺎ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
منفذ هجوم ليون  ،بتنظيم داعش االرهابي ـ و
ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ملاذا يستهدف
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
تنظيم داعش االرهابي فرنسا دون غيرها من
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ -ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲالدول االوربية « ،جود نيوز « حتاول االجابة علي هذا
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﺎﻡ ،٢٠١٤
السؤال .
ﹰ
ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺪﻧ ﹰﻴﺎ
ﻟﻔﻘﺪﻩ
وقع
تشير الي
ﺑﺪﻟﺔثمة
ﺻﺎﺣﺐهناك
ﻭﻟﻴﺲتكن
لم
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
إرهاصات ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
في
االراضي
علي
االرهابية
التنظيمات
من
عمليات
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻰ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻲ
استفحل
ولكن بعد
ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ الوقت
الفرنسية في
ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ
احلاليﻟﻠﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺻﺎﺣﺐ
البلدان
ﻭﺻﻒ في
ﻭﻗﺪو تغلل
االرهابي
تنظيم
بعض»ﺍﳊﻴﻠﺔ
ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ
داعشﻋﺪﻣﻪ؟
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ارهابية
عمليات
التوسع وشن
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔبدء في
العرابية
ﺃﺧﺮﻱ«.
ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺮﺓ
ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ
خارج االراضي التي يسطر عليها في محاولة
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﻬﺮ
منه خلطف االضواء بعيد عنه واختار التنظيم
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ :ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ
دولة فرنسا لتكون مسرح لعملياته االرهابية
ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ
لعدة اسباب .
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ
لشن
التنظيم
ﺻﺒﺎﺣﻰ،دفعت
االسباب التي
تولعل
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻪ
برز ﺣﻤﺪﻳﻦ
ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ ﻟـ
ﺗﻮﻛﻴﻞ ..في قلب
فرنسا تقع
هي ان
فرنسا
٢٥٠علي
هجوم
ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻛﺮﺷﻮﺓ
ﺟﻨﻴﻬﺎ
ﺑﺪﻓﻊ

أن يتم أنتخابك كرئيس لنقابة الصيادلة هو في
احلقيقة شرف ،وأنا دائما ً أقول «أن اللقب ليس
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
هو املهم  ،ولكن األهم هو ماذا تفعل بهذا اللقب
ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺗﺘﻢ
عند حصولك عليه» ،وإعتمادا ً علي هذا املبدأ ،فقد
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
كان هدفي هو أن أقوم بالتغييرات املطلوبة لتلك
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻰ
املهنة في ذلك احلني  . .وحتي هذا الوقت ،أنا مازلت
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
الهيئة ﹰ
الذي كان في
الرئيس الوحيد في تاريخ تلك
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳ ﹰﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
حالة تواصل دائم مع الصيادلة .وعلي حسب ردود
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻛﻜﻞ.
الفعل التي وصلتني ومازالت تصل إلي من العديد
من الصيادلة عبر مقاطعة أونتاريو ،أعتقد أنني
كنت ناجحا ً جدا ً في تعزيز ثقافة التواصل املشترك
بني الصيادلة والهيئة .واألهم من ذلك أعتقد أنني
جنحت في متهيد الطريق لشباب الصيادلة بشكل
عام ،والصيادلة اخلريجني من خارج كندا بشكل
خاص من خالل تعزيز الثقة والقدرة علي القيادة في
تلك املهنة

القارة العجوز اوربا و ان لها
ﻗﺎﻝ حد
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الي
سياسية محافظة
ﺧﺎﻟﺪماﺍﺑﻮ
ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ
و
االسالميني
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ تعمالها
ﺑﻜﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻭ في
معﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ
فاجليش
التكفريني ،
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺮﺃ
اجلهادينيﺎ وﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﻝ »ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ« ﺇﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﺟﻠ ﹰﻴ
منطقة
في
الفرنسي
قامﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،
ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺧﻼﻝ
عمليات
إفريقيا بشن
الساحل في
ﻭﻓﻰ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﹰﺍ ﺃﺻﻴﻼﹰ ﻓﻰ
االسالمني وﺃﻥالرديكالني
كبيرة ضد
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ
ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ
اصبحت
حتي
،
عام
من
أكثر
منذ
ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ
الوحيدة التي
القوة
ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺴﻪ فرنسا
ﻹﺭﺍﺩﺗﻪ .
هيﻭﻓﻘﹰﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
حتارب وحدها املتشديني في شمال النيجر وشمال
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻥ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
مالي.
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺃﻣﻦحزم
ﺗﻬﺪﺩاكثر
سياسية
فرنسا لها
الي ان
باالضافة
ﻣﺼﺮ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ
ﻭﺃﻣﻨﻪ ،
ﺍﻟﻮﻃﻦ
عن
تختلف
اجلهاديني
محاربة
اجتاه
وضحا
و
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ
وال سيما
االمريكية ،
الوالياتﻧﻬﺮاملتحدة
سياسية
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻣﻦ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻩ
ﳒﺪ
جعل
مما
االستحبارات
و
االمنية
االجهزة
بني
ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ،
االجهزة
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰبني هذه
املعلوماتي
التعاون
االمريكيةﻭﻣﺎ
ﺷﺮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﻭ ﻣﻦ
بباقي
مقارنة
ضعيف
امر
الفرنسية
نظيرتها
و
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ،
مهاجمة
مهمة
جعل
مما
،
االخري
األوربية
الدول
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﲢﺪ ﻣﻬﻢ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﲢﺪﻯ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔاالوربية
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ الدول
ﻭﺑﻨﺎﺀاالسهل بني
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ هي
فرنسا
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ .ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
التقرير االعالمية بان فرنسا
ﻭﻫﻴﺒﺔبعض
نشرت
و
تواجد
بعدما
للجهادين
حاضنة
تربة
اصبحت
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺻﻼﺡ ﻋﻴﺴﻲ
مسجد سلفي
يقرب من
ﺍﻷﻣﲔ ما
فيها
بعضهاﺃﻥ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
مائةﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔطريق
اجلهاد  ،وتدار عن
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕعلى
يشجع
تديرﻟﻦ
جمعياتﺑﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻰ ﲢﻴﻂ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
للدعوة
أعضائها
جميع
ويسعى
املساجد
هذه
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
يتم
فسوف
اإلرهاب
على
والتحريض
احلقد
إلى
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﲔ
ﻣﻌﻬﺎ ،
ﹰ
معتنقي
بعض
وجود
سهل
مما
،
املساجد
هذه
حل
ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺠﻤﻟﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ
قيمهم
مواطني فرنسا
اجلهادي
الفكر
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ وﻭﺯﻧﻪ
ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎبنيﺃﻧﻪ ﻟﻠﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ،
العمليات .االرهابية .
بعض
بتنفيذ
ﻓﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

أخر بني افضل  25مهاجر لكندا في األعوام
القادمة؟
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﺃﻗﻞاوال ً
ضعﺃﻋﻮﺍﻡ.
ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﺜﻮﺭﺗﲔ ﻓﻲ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
خطة
ﻣﻦ ثم
وعملك
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡحلياتك
يالتخطيط
قم
أهدافك،
لتحقيق
املدي
طويلة
وخطة
قصيرة
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ
ضع خارطة الطريق وأجعل قراراتك وأختياراتك
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ
طبقا ً لذلك .واألهم هو أن تشاركبنجاحاتك مع
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻜﻢ ﲟﻘﺘﻀﻰ
األخرين .ومن الوفاء ،أن تنسب تلك النجاحات إلي
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﲟﻌﻨﻰ ﺃﻥ
من حولك .شارك في اخلدمات العامة وأعطي
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺍﳌﺮﺷﺢ
األخرين
ﻣﻦ وتساعد
تلهم
ﻳﺨﺘﺎﺭﻩلكي
ﺍﻟﺬﻱاخلاص
وقتك
من
ﻭﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻳﻔﻮﺯ
لينجحوا.
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺰﺑﺎ ﺣﺎﻛ ﹰﻤﺎ ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ
وأخيرا ً  ..فإن القيمة احلقيقية في الفوز بهذه اجلائزة
ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﲡﺎﻩ
هو تسليط الضوء على مساهمة املهاجرين في
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻫﻲ
اجملتمع الكندي ،وفتح األبواب لآلخرين في اجملتمع
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻳﺤﺪﺙ ﲢﻮﻝ
املصري والعربي بحيث أنها أيضا ميكن أن تكون
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ
هدفهم.
للسعي وﻣﻦحتقيق
ﻣﻔﻬﻮﻡلهم
إلهام ودافع
مصدر
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ .
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أخبـــــــــار

وزير الداخلية الفرنسى :مصر تشهد االسبوع االكثر دموية منذ عزل مرسي قوانني وإجراءات جديدة
يف بريطانيا ضد التطرف
طرد  40خطيبا متشددا
من البالد منذ 2012
شهد االسبوع احلالي اكبر عمليات عنف و
ارهاب قام بها انصار جماعة االخوان االرهابية
و حلفائها من التيارات االسالمية  ،منذ عزل
الرئيس محمد مرسي منذ عامني ،و فاق املصرين
يوم االثنني املاضي علي خبر اصابة النائب العام
املستشار هشام بركات و لكن سرعان ما اعلنت
االجهزة الرسمية في مصر عن استشهاده في
مشهد يعيد مقتل القاضي املصري اجلليل
احمد بك اخلازندارالذي قتل علي يد التنظيم اخلاص جلماعة االخوان االرهابية .

قال وزير الداخلية الفرنسى« ،برنار كازنوف» ،إن
بالده طردت  40خطيبا وإماما متشددا منذ عام
 2012وإن هناك  22حالة قيد التحقيق هذا العام.
وتعتبر عملية الطرد جزءا من حملة تقوم بها
احلكومة الفرنسية ملواجهة التطرف الديني،
والذى ألقى باللوم عليه بعد موجة من الهجمات
العنيفة التى شهدتها البالد هذا العام والتى
تضمنت قطع رأس أحد املواطنني فى مصنع للغاز
األسبوع املاضى.
وهناك بعض التدابير التى ستأخذها احلكومة
الفرنسية من بينها حجب مواقع على شبكة
اإلنترنت ونشر قوات فرنسية بهدف تأمني مواقع
تعتبر حساسة .وكان املشتبه به الرئيسى فى
الهجوم على مصنع الغاز ،ياسني صاحلى  35عاما،
اعترف بقطع رأس مدير الشركة التى كان يعمل
بها وتعليق رأسه على سياج فى املصنع التابع
لشركة الكيماويات األمريكية «إير بروداكتس» فى
مدينة سانت كوينتني فاالفييه بالقرب من مدينة
ليون  ،وصدم صاحلى وهو عامل توصيل الطلبات
لدى الشركة بعد ذلك بسيارته مخازن للغاز فى
املوقع مما تسبب فى حدوث االنفجار.

ويكيليكس :السعودية
وقطر وتركيا خططت
لإلطاحة بالقيادة السورية
كشف مؤسس موقع ويكيليكس األسترالي
جوليان أساجن عن وجود اتفاق سري بني السعودية
وقطر وتركيا لإلطاحة بالقيادة السورية حسب ما
أكدته وثائق وزارة اخلارجية السعودية املسربة على
موقعه.
ويعتبر أساجن أن الوثائق احلكومية اخلاصة
بالسعودية املنشورة على موقع ويكيليكس تثبت
أن الرياض كانت اتفقت في  2012مع حكومتي
تركيا وقطر على اإلطاحة بالقيادة السورية.

و ارجعت مصادر طبيعة ان سبب الوفاة يرجع لتدهور مفاجئ في حالة النائب العام إثر اصابته بتهتك في
الرئة والكبد ونزيف داخلي حاد لم يتمكن األطباء من السيطرة عليه.
و لم يكاد املصريني يفقو من صدمة مقتل النائب العام املستشار هشام بركات حتي استقيظو علي خبر
استهادف القوات املسلحة علي يد عناصر تنظيم داعش االرهابي وأطلق اجليش املصري عملية متشيط
ومتابعة للعناصر املسلحة بعد هجمات دامية نفذها مسلحو «والية سيناء على كمائن اجليش املصري
في الشيخ زويد ومحيطها.
وأكدت القوات املسلحة املصرية مقتل
 17عسكريا مصريا بينهم  4ضباط
في تلك الهجمات ،متوعدا بسحق ما
وصفه باإلرهاب األسود.
وتبنى تنظيم «والية سيناء» الهجمات
على كمائن اجليش املصري في الشيخ
زويد ومحيطها.
وتنظيم «والية سيناء» كان معروفا في السابق بـ»أنصار بيت املقدس» قبل أن يقوم مببايعة تنظيم
«داعش».
وهاجم مسلحو التنظيم  19موقعا عسكريا وأمنيا ،وقاموا بـ  3عمليات انتحارية استهدفت نادي
الضباط في العريش وكميني السدرة وأبو رفاعي جنوب مدينة الشيخ زويد .كما جرى استهداف كمائن
عديدة للجيش والشرطة باألسلحة الثقيلة واخلفيفة وقذائف «أر بي جي» والهاون.
ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ،أن العمليات اإلرهابية التي استهدفت رجال اجليش والشرطة
املصرية منذ رحيل الرئيس األسبق محمد مرسي ،أسقطت أكثر من  500شهيد من قوات األمن حتى
اآلن.

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
فرضت كندا عقوبات جديدة على روسيا
واستهدفت خصوصا مجموعة غازبروم
العمالقة للطاقة وقريبني من الرئيس
فالدميير بوتني.
وفرضت اوتاوا حظرا ً تاما ً على الصادرات
والواردات من شبه جزيرة القرم التى
ضمتها موسكو فى مارس  2014بعد
استفتاء اعلن الكرملني أن  97فى املئة من
املشاركني فيه ايدوا االنضمام إلى روسيا.
وقال رئيس الوزراء الكندى ،ستيفن هاربر فى بيان «نحن متضامنون مع شركائنا ونطالب الرئيس بوتني
بوضع حد الجتياحه فى شرق اوكرانيا وسحب جنوده ودباباته وأسلحته الثقيلة والكف عن تقدمي املساعدة
العسكرية إلى املتمردين».
كذلك ،وسعت كندا عقوباتها االقتصادية لتشمل  14كيانا روسيا فى مقدمها مجموعة غازبروم وصندوق
مارشال كابيتال لالستثمار وستة فروع جملموعة روستيك الدفاعية .وأضاف هاربر «ندعم اجلهود احلالية
الهادفة إلى ايجاد حل دبلوماسى ونطالب روسيا بان تفى فى شكل كامل بااللتزامات التى تضمنتها
اتفاقات مينسك».
وأضافت اوتاوا ثالثة قادة روس إلى الئحة االشخاص املمنوعني من دخول االراضى الكندية ،هم الكسندر
دوغني وبافيل كانيتشيف واندريه كوفالنكو ،املسئولون فى منظمة قريبة من بوتني قاتل عناصرها فى
شرق اوكرانيا.

يذكر أن موقع ويكيليكس كان قد نشر في
 19يونيو ،أكثر من  70000وثيقة مسربة قال
إنها لوزارة اخلارجية السعودية ،وأخرى عن وزارة
الداخلية واالستخبارات العامة في هذا البلد،
وحتوي بحسب املوقع أعدادا كبيرة من رسائل البريد
اإللكتروني املتبادلة بني الوزارة والهيئات اخلارجية،
كما قال املوقع إن الوثائق سيتم نشرها تباعا خالل
األسابيع املقبلة ،علما بأن موقع ويكيليكس أخبر
أن ما نشره كان دفعة أولى فقط.

إسرائيل تشيد باحلكم األمريكي لزواج املثليني
أشاد وزير الدفاع اإلسرائيلى« ،موشيه يعالون»  ،باحلكم الذى أصدرته احملكمة العليا فى الواليات املتحدة،
والذى يقضى مبنح احلق للمثليني جنسيا بالزواج فى كافة الواليات األمريكية ،معربا عن أمله فى أن تسير
إسرائيل على نفس اخلطى.
وقال يعالون ـ فى تغريدة على حسابه مبوقع التواصل اإلجتماعي« ،تويتر» « : ،أصدرت احملكمة العليا فى
الواليات املتحدة اليوم قرارا مهما وتاريخيا ،فلكل شخص احلق فى الزواج وإجناب أطفال ،بغض النظر عن
ميوله اجلنسية ،وآمل أن تسير دول أخرى ،مبا فيها إسرائيل ،على نفس خطى الواليات املتحدة وأن متنح
هذا احلق األساسى للجميع».

قالرئيسالوزراءالبريطاني«،ديفيدكاميرون»،إنبالده
ستتبع قوانني وإجراءات جديدة ملواجهة التطرف،
إلى جانب حتقيق تعاون أكبر مع شركائها الدوليني
حملاربة داعش وغيره من التنظيمات املتشددة.
وأضاف كاميرون خالل جلسة في مجلس العموم
البريطاني« :البد من إعطاء السلطات األمنية
الصالحيات الالزمة حلجز جوازات السفر ومنع
سفر املشتبه بهم ،كما أنه من الضروري أن نضمن
أن القوة التي نعطيها لقوات األمن ستتغير مع
تغير التكنولوجيا ،ألن طرق التجنيد والدعاية التي
ميارسها داعش وغيره من املتشددين تستخدم
أحدث وسائل التكنولوجيا».

وأوضح كاميرون أنه،ستكون هناك قوانني جديدة
في املدارس والسجون البريطانية ملواجة التطرف.
وأشار كاميرون إلى أن بالده أجرت اتصاالت مع
شركائها الدوليني ،بينهم رئبيس الوزراء الفرنسي
فرانسوا هوالند واملستشارة األملانية أنغيال ميركل
وررئيس وزراء بلجيكا ،باإلضافة إلى محادثات
مستمرة بني الوزراء البريطانيني ومسؤولني
تونسيني.
وشدد على أن بريطانيا ستشن مع التحالف
الدولي أكبر قدر من الهجمات اجلوية على البنى
التحتية لداعش في سوريا والعراق ،كما ستعمل
جاهدة لدعم تشكيل حكومة ائتالف في ليبيا.

عقوبات دولية ألول مرة
على  6قادة عسكريني
جنوب السودان

فرض مجلس األمن الدولي ،عقوبات للمرة األولى على
ستة قادة عسكريني جنوب السودان ،الذي متزقه احلرب
منذ ديسمبر  ،2013بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
وكانت بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة قد طلبت
حظر السفر وجتميد أصول ستة قادة عسكريني،
ثالثة منهم من القوات احلكومية والثالثة اآلخرون
من املتمردين ،بسبب دورهم في النزاع.
واقترحت اللجنة معاقبة الرجال الستة ولم تعترض
أي دولة عضو في مجلس األمن على االقتراح ،بالرغم
من حتفظات روسيا.
في اجلانب احلكومي ،من بني العسكريني الذين
شملتهم العقوبات قائد حرس الرئيس سيلفا كير،
ماريال شانونغ يول مانغوك .واتهمت األمم املتحدة
رجاله بقتل مئات املدنيني من أتنية نوير في جوبا
خالل األيام األولى من النزاع.
وشملت العقوبات غابرييل جوك رياك ،التي تنشط
قواته خصوصا ً في والية الوحدة  ،واملتهم بانتهاك
وقف إطالق النار مرات عدة .كذلك سانتينو دينغ ول،
وهو جنرال شن هجوما ً مسلحا ً على والية الوحدة
في مايو  ،2015قتل خالله مسنون ونساء وأطفال.
وفي جانب املتمردين ،شملت العقوبات سيمون
غاتويتش دوال الذي شن هجوما ً في فبراير املاضي
على والية جونغلي واستهدف مدنيني ،وفق األمم
املتحدة .وكذلك جيمس كوانغ شوول الذي هاجمت
قواته والية النيل األعلى واستهدفت مخيمات األمم
املتحدة ومستشفيات ومدارس في والية الوحدة.
كما ضمت العقوبات أيضا ً مساعد رئيس أركان
قوات املتمردين ،بيتر غاديت
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«غادة ملك» تكتب ل «جود نيوز» ..

اهلوية اجلنسية  :حتضر أم إحتضار؟

لم أكتب هذه املقالة هجوما ً على املثليني،
فبالرغم من إختالفي معهم إال أني أحترم حقهم
في اإلختيار و أعلم أن بعضهم يعيش رحلة بحث
صادقة عن الهوية ،بيد أن التعاطف واإلحترام
ال يجب أن يتحولوا إلى أغالل تقيد قدرتنا على
الطرح املوضوعي والرجوع إلى احلقائق التاريخية
حتى يستفيد اجلميع.
مناهج جديدة أم ثورة جديدة
لم يكن اإلصدار األخير ملناهج اجلنس ٢.١٥
في مقاطعة أونتاريو سوى ظاهرة من مظاهر
عديدة تفجرت في دول العالم املتقدم لتنبئ
بقيام ثورة جنسية ثانية بعد سابقتها التي
ظهرت في ستينيات القرن املاضي .وبالرغم من
الظواهر املرعبة والتفاصيل التي يخزى البالغون
من مناقشتها بينما تطل بوجهها القبيح في
مناهج الصفوف اإلبتدائية اال ان البعض الزالوا
غير مدركني خلطورة األمر وأحيانا مييلون لتصديق
اإلدعاءات السائدة بأن املعارضني هم أناس شديدي
اجلهل أو شديدي التزمت .واحلق يقال اننا إن بنينا
قناعاتنا على املعلومات التي يطرحها علينا
اإلعالم لبدا األمر كذلك (وقد كانت لي شخصيا
بعض اللقاءات و املداخالت مع قنوات مثل» سي
بي سي» و «سيتي تي في» الكندية ،برع فيها
معدو البرامج في حذف كل ما قيل في صميم
املوضوع وطرح صورة مختلفة متاما عما كان
يحدث أو يقال) ،أما إن القينا بنظرنا على محيط
أوسع ملا يحدث في بلدان مختلفة حول العالم،
لرأينا منظومة كاملة تعمل دؤوبا على القضاء
على املوروثات الدينية والترويج حلرية مطلقة
ال تخضع ألي حدود أو قيود (يرى البعض أن تلك
الظاهرة حتركها عقيدة ال Humanism & Neo-
 Humanismالتي تعمل على التقليل من شأن اإلله
اخلالق حيث ترى أن األلوهية تكمن في اإلنسان
نفسه ،وبالتالي تنادي بالتحرر من أعباء أي إله أو
عقيدة والتخلص مما يفرضوه من قوانني و شرائع).

وقد الحظ العديدون ممن راجعوا تفاصيل املناهج
اجلديدة مبوضوعية أنها ال حتمل للطالب معلومات
علمية عن منوهم البيولوچي مثالً ،و ملاذا تكون
أجسامهم على استعداد أكبر إللتقاط العدوى في
السن الصغيرة مقارنة بالبالغني كي تثنيهم عن
النشاط اجلنسي املبكر .كما أنها ال تسوق إليهم
احلقائق البينة او الدراسات واإلحصاءات التي توضح
مخاطر بعض املمارسات مقارنة بغيرها رغم تواجد
تلك الدراسات وسهولة إضافتها .أي أن املناهج
كاإلعالم الهابط ،تطرح معلومات خطيرة ألطفال
قصر وتترك لهم حرية اإلختيار ،أو بتعبير أكثر دقة،
تقنعهم بأنهم أصحاب القرار .كذلك تدعو املناهج
لتبني سلوكيات إجتماعية وأيديولوجيات فكرية
ليس لها أساس علمي مثبت .أخيراً ،فإنها تفصل
في أذهان األطفال بني املمارسة اجلنسية و املسؤلية
األخالقية وهذا هو أخطر ما في األمر.
العلم ال يكيل بالبتنجان:
في العقود املاضية كانت املثلية اجلنسية و النزعة
إلى التحول اجلنسي تعرفان في علم النفس
بكونهما إضطراباتا ً نفسية ،ولكن مع ظغط
اللوبي العاملي والتظاهر املكثف ضد مؤسسة
علماء النفس األمريكيية منذ أوائل السبعينيات ،مت
حذف تلك املصطلحات بتصويت  ،٪٥٥وعم الشفاء
على اجلميع .ليس نتاج علم أو بحث ،بل خوفا من
الظغط السياسي للوبي املثليني .LGBT Lobby
بعدها تغير املسمى من «إضطرابات» الى «إختيار»
و «أسلوب حياه» ،ثم تطور مجددا ً الى أن حتول الى
قضية حقوقية بالدرجة األولى.
وألن العلم ال يكيل بالبتنجان في قضية التحول
اجلنسي «»Transgenderidmعلى وجه اخلصوص،
اصبح الرجوع للتركيبة الچينية للذكر و األنثى
من األخطاء الفادحة مجتمعيا حيث أنه يعتبر
 political incorrectnessفي التعامل مع من يرى
نفسه منتميا الى اجلنس اآلخر .وقد أشارت مجلة
 Natural Newsلهذا السلوك اجملتمعي على أنه
تردي علمي ،ألنه إن كان األمر كذلك ،ألصبح اخلروج
عن العرق أو عن الفصيلة اإلنسانية هم أيضا
واردين .وجدير بالذكر أن ثورة التحول اجلنسي بدأت
في أواخر الستينيات نتيجة خطأ في ختان أحد
أخوين (ديفيد) نصح الطبيب أبواه بإزالة ما تبقى
من عضوه الذكوري و إقناعه بأنه ولد كأنثى .وانتهت
القصة املأساوية بانتحار ديفيد بعد رحلة اكتئاب
بدأت في الثانية عشر من عمره و استمرت في
صورة محاوالت فاشلة إلستعادة هويته املفقودة.
غير أن هذه النهاية احلزينة لم تكن قاصرة على
ديفيد وحده ،فقد أثبتت دراسة صدرت عن جامعة
كارولينسكا إنستيتيوت السويسرية في  ٢.١١بعد
متابعة اكثر من ثالثمائة حالة من املتحولني ملدة

 ٣٠عاماً ،أن معدالت اإلنتحار بينهم تزيد بنسبة
 ١ : ٢٠مقارنة بالشخص العادي ،وهو ما يضحد
نظرية التحول الكامل التي يروج لها البعض والتي
فرضت مادة جديدة في قوانني حقوق اإلنسان حلماية
املتحولني جنسيا ً (في أونتاريو أضيفت تلك املادة مع
بداية عام )٢.١٥
 ٥٨جنسا ال تكفي:
في أوروبا والدول املتقدمة أصبح احترام حق اآلخر
في اإلختيار يفوق حقه في الوقاية أو حتى في
العالج ،لذا فقد قامت العديد من احلكومات بسن
قوانني جترم جلسات العالج النفسي لألطفال
الذين يعتقدون بأنهم مثليني حتى وإن سعوا هم
أو ذويهم للعالج ،وهو القانون الذي مت التصويت
عليه باإلجماع في برملان مقاطعة أونتاريو في مايو
 ،)77-Bill( ٢.١٥إقتدا ًء بواليات أمريكية متعددة مثل
مساتشوسيتس و كاليفورنيا و نيوجرسي.
و إمتدادا ً لتلك امللهاة التي حتولت الي أجندة
سياسية بالدرجة األولى ،ظهرت نظرية السيولة
اجلنسية التي بدأت في اإلنتشارفي بقاع مختلفة
من العالم ثم بدأت في التسرب الى املدارس
احلكومية في مقاطعة أونتاريو بعد تقنني إحتادات
الطالب املثليني-املستقيمني (Gay-Straight
 )Alliancesبقانون مت متريره في  ٢.١٢حتت مسمى
«قانون منع العنف» ( - )13-Billوإن كان عدد األطفال
اجملندين قد اقتصر في املاضي على من انضموا
لتلك اإلحتادات ،يتوقع أن متتد محاوالت التجنيد في
املستقبل لتشمل جميع طالب الصفوف اإلبتدائية
حتت راية مناهج اجلنس  .٢.١٥وألن نظرية السيولة
اجلنسية ال تدعو بالضرورة للتحول الكامل عن
طريق تدخل جراحي وإمنا للتعامل مع اجلنس على
كونه قرار يومي تبعا ً للمزاج ،قامت بعض املناطق
التعليمية مثل دائرة فير فاكس التي تعد من
أكبر عشر مناطق تعليمية في أمريكا ،بالسماح
للمدرسني الذكور بإرتداء الفساتني واألحذية ذات
الكعوب ،كما منعت التعليم بأن اجلنس نوعان:
ذكر وأنثى ،وإمنا هو مساحة ال تنتهي من اإلختيارات.
كذلك سمحت إحدى املدارس في واشنطن للذكور
باستعمال املراحيض وغرف خلع املالبس اخملصصة
للفتيات في محاولة إلستيعاب «سيولتهم» ....
وعلى نفس النهج ،توقف موقع التواصل اإلجتماعي
«فيس بوك» عن تصنيف رواده بني جنسني :ذكر
وأنثى ،بل أعطاهم  ٥٨إختيارا ً في محاولة إلحتواء
اجلميع .بيد أن تلك املبادرة قد لوقيت بغضب من
بعض رواد املوقع الذين إعتبروا أن هذه اإلختيارات ال
تكفي ،مما أجبر فيس بوك على التراجع وترك خانة
اجلنس فارغة لكل عضو يحدد هويته تبع مزاجه.
كانت تلك هي امللهاة ،أما املأساه فسيعيشها
أبناؤنا يوميا ً في املدارس حتت وطأة الضغوط الناجتة
عن تلك الثقافة ،بداية من محاولة جتنيدهم ،مرورا ً
مبضايقتهم والترصد بهم ،و نهاية باخملاطر التي
ميكن أن حتيق بهم في دورات املياه التي سيتوقف
تخصيصها مع الوقت إحتراما ً حلقوق ذوي السيولة
اجلنسية و ال .Transgenders
قضية حقوقية أم إعالن للحرب؟
في أكبر مسيرة للمثليني في مدينة ساو باولو
البرازيلية ضمت  ٤ماليني شخصاً ،تعمد احملتفلون
توجيه رسائل حتقير للديانة املسيحية كالرقص و
تبادل القبالت عراة على خشبة الصليب أو كتغطية
عوراتهم بالصور املقدسة ،كما رفع البعض الفتات
تدعي أن املسيحيني هم أعداء املثليني «Christians
 .»are Homophobesولم تكن تلك هي املرة األولى
التي تظهر فيها بعض مسيرات املثليني الروح
العدائية للعقيدة املسيحية و أتباعها ،بل لقد
أصبح ذلك املشهد عاديا ً و مألوفا ً للمتابعني.
وهنا يجدر بنا أن نطرح السؤال  :هل هذه معركة
حقوقية أم انها حتولت إلى حرب على املقدسات
تهدف للتخلص من قيود اإلله؟
تربية ايديولوجية مبصطلحات عصرية:
ماذا ستفعل لو عاد طفلك من املدرسة ذات يوم

مقــــاالت
ليخبرك أن مدرسة الروضة قرأت لهم كتاب
Heather Has Two Mommies؟ قد تشعر بالقلق
أن طفلك ذو اخلمس سنوات يتعلم عن التكوين
األ ُ َسري للمثليني في هذه السن الصغيرة ،وقد
تطمئن نفسك أن تلك معلومات عامة يحتاج
الطفل ملعرفتها ألنها موجودة حوله في اجملتمع
وأنه حتما سيراها ويسمع عنها من بعض أقرانه.
عظيم .ماذا ستفعل إذا ً لو كان الكتاب بعنوان
Heather Has Two Mommies and One of Them
Used to be a Daddy؟ أي أن طفلك لن يتعلم
فقط عن التكوين األسري للمثليني ،ولكنه أيضا ً
سيتطبع بفكرة التحول اجلنسي منذ الصغر.
لقد رأت بعض املدارس في أونتاريو أن هذا النوع من
التربية األيديولوجية ألبنائنا هو حقهم املشروع ،و
بدأوا بالفعل في الترويج لتلك الثقافة حتى قبل
حلول املوعد الرسمي لتدريس املناهج اجلديدة،
فقام البعض بتدريس تلك الكتب بينما شجع
البعض اآلخر األطفال الذكور على تلوين أظافرهم
بالطالء و ارتداء التنورات  -دون الرجوع لألسرة -
إحتفا ًء بيوم  Pink Dayوهو واحد من سبعة عشر
يوم تكرسه املدارس في كل عام لإلحتفال بثقافة
املثليني  LGBTحتت شعار نبذ العنف .وألن بعض
املناطق التعليمية مثل منطقة تورونتو TDSB
تعد من الرعاة الرسميني للمهرجان السنوي
للمثليني  ،Pride Paradeفقد خصصت التذاكر
اجملانية إلرسال األطفال للمشاركة  -واحملظوظون
قد يسعدون مبشاهدة مسيرات العراة وهي
تخوض الشوارع.
وفي املقابل ،قام بعض املناهضون للمناهج بتفنيد
املصطلحات املكررة واألخرى الغائبة منها ،فكان
هذا بعض ما وجدوا :كلمة هوية جنسية Gender
 Identityتكررت  43مرة ،كلمة ميول جنسية
 Sexual Orientationتكررت  40مرة ،كلمة
التعبير اجلنسي  Sexual Expressionتكررت 11
مرة ،كلمة أحادي اجلنس  Same Sexتكررت 10
مرات ،كلمة معادي للمثليني  Homophobeتكررت
 6مرات ،أما كلمة احلب فلم ترد مطلقاً ،كذلك
كلمة الزواج و التحكم في النفس و املسؤولية
األخالقية .بينما مت ذكر كلمتي زوج و زوجة مرة
واحدة لكليهما في تنويه لعدم إستخدام كلمات
جترح مشاعر املثليني .وهذه الدراسة البسيطة
إن دلت على شئ فإمنا تؤكد أن الهدف من تلك
املناهج هو أيديولوجي بالدرجة األولى وليس
حلماية الصحة البدنية والنفسية للطالب كما
يزعم املؤيدون.
ما احلل؟
في ظل العديد من التظاهرات واإلحتجاجات بات
واضحا ً أن حكومة أونتاريو لن تتراجع عن إستخدام
التعليم العام لتفجير الثورة اجلنسية التي طاملا
حلم بها املاركسيون منذ ثالثينيات القرن املاضي
ولكن فشلوا في حتقيقها نتيجة اإللتزام الديني
والترابط األ ُ َسري الذين سادا اجملتمع آنذاك .ومن
املتوقع أن مدارس الكاثوليك لن تنجو حيث أنها
تتلقى الدعم وبالتالي تخضع لنفس الضغوط
التي تخضع لها املدارس احلكومية .حتى التعليم
اخلاص فهو اآلخر ينتظر دوره في املرحلة القادمة
إن جنحت احلكومة في فرض رؤيتها على املعترضني
في املرحلة احلالية .لذا فنحن اليوم في حالة حرب،
وقد إتفق اجلميع أن اخلطوة األكثر فعالية لإلنتصار
فيها ستكون في إنخفاض أعداد املتقدمني
للتسجيل في املدارس احلكومية في العام
الدراسي املقبل سواء بالتحويل للتعليم اخلاص
 Private Schoolingأو التعليم املنزلي Home
 ،Schoolingاو بتبني أحد النماذج التي يقدمها لنا
بعض املتخصصني في مجال التعليم اإلبتدائي مما
يطلق عليها إسم ( Community Schoolingملزيد
من التفاصيل ،رجاء متابعتنا في جريدة جود نيوز
وعلى صفحة  www.ghadamelek.caوصفحة
 www.thewellinformefparent.comبداية من
شهر أغسطس).
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كندا تودع كأس العامل لكرة القدم
للسيدات بعد اهلزمية أمام اجنلرتا

الفرق املصرية تتفوق فى افتتاح مشاركاتها بدوري
اجملموعات اإلفريقى

حيررها مســري اسكنـدر

«وسائل اعالم ايطالية « :هل
حيسم حممد صالح مصريه ؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية ،أن محمد صالح،
مهاجم املنتخب الوطنى ،يُفضل االنضمام لصفوف
اإلنتر ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
وتساءلت صحيفة «الجازيتا ديللو سبورت» ،فى
عددها االخير «هل يحسم محمد صالح مصيره
في الوقت احلالي ؟ ..األنباء الواردة من إجنلترا تتحدث
أن صالح يٌفضل اإلنتر».
ويسعى فيورنتينا لتجديد إعارة محمد صالح
قادما ً من تشيلسى اإلجنليزى ملدة موسم آخر ،فيما
يرغب اإلنتر فى خطف الالعب.

حققت الفرق املصرية املشاركة فى دور اجملموعات لبطولتى
جناحا فى افتتاح
دورى األبطال والكونفدرالية اإلفريقية،
ً
مشوارها بدور اجملموعات اإلفريقى ،وحقق فرق األهلى
والزمالك وسموحة فوز ًا فى أولى مباريات دور الثمانية
ببطولتى إفريقيا.
البداية كانت مع الزمالك الذى جنح فى خطف فوز ثمني
من الصفاقسى التونسى بهدف ثمني أحرزه البوركينى
عبد اهلل سيسيه ،فى الدقيقة  90من عمر املباراة التى
جمعتهما باألمس على استاد بتروسبورت فى افتتاح مباريات دور اجملموعات ببطولة الكونفدرالية ،وحقق
الفريق األبيض أول ثالث نقاط غالية فى مشواره بدور اجملموعات اإلفريقى.
كما حقق األهلى فوز ًا مه ًما على الترجى التونسى بثالثة أهداف نظيفة فى املباراة التى جمعتهما على
استاد السويس اجلديد فى افتتاح مبارياته بدور اجملموعات للكونفدرالية ،ليحتل األهلى صدارة اجملموعة
بفارق األهداف عن النجم الساحلى الذى حقق الفوز على استاد مالى بهدف نظيف فى طرفى املباراة الثانية
باجملموعة األولى.
وحقق سموحة فوز ًا صع ًبا فى بداية مشواره بدور اجملموعات لبطولة دورى األبطال اإلفريقى بعد تغلبه على
املغرب التطوانى بثالثة أهداف مقابل هدفني فى املباراة التى جمعتهما مساء أمس ،على استاد اإلسكندرية،
وحول تأخره بهدفني فى الشوط األول إلى فوز بثالثية.
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الربازيل
خروج
تصف
الربازيلية
الصحف
اجمعت الصحف البرازيلية على وصف خروج منتخب بالدها من الدور ربع النهائي ملسابقة كوبا اميركا 2015

املقامة حاليا في تشيلي بـ»العار» وبـ»فشل جديد» و»نفس سينايرو» املونديال األخير ،فيما أكد املدرب دوجنا أن
 15من العبيه عانوا من فيروس .وعنونت صحيفة ريو دي جانيرو «أوجلوبو» مقالها «إنه عار جديد للبرازيل التي
خرجت من كوبا اميركا بخسارتها امام البارجواي بركالت الترجيح» وذلك بعد عام من اخلروج املذل من الدور
نصف النهائي ملونديال  2014امام املانيا «.»7-1
والحظت الصحيفة أن املنتخب البرازيلي« :لم يفرض أسلوب لعبه»  ،مذكرة بأن تياجو سيلفا «ملس الكرة داخل
املنطقة» في اشارة إلى ارتقائه البعاد الكرة برأسه فلمسها بيده واحتسبت على إثرها ركلة جزاء ادركت منها
البارجواي التعادل .واوضحت ان دوجنا أكد عقب املباراة ان  15العبا عانوا من فيروس ولكنه اعترف بأنه «ال يستخدم
ذلك لتبرير اخلسارة» .من جهتها ،عنونت صحيفة «أو ديا» مقالها ب»العار» بأحرف بارزة مع صورة لالعبني على
ركبهم ،معربة عن أسفها «عن املستوى الضعيف الذي قدمته البرازيل مقارنة مع املباريات السابقة في كوبا
أمريكا» .واوضحت الصحيفة الشعبية في البالد انه «نفس سيناريو» نهائيات كأس العالم .2014

تلقي فريق كندا للسيدات هزمية أمام
اجنلترابهدفني لهدف واحد ،في دور الثمانية
لكأس العالم لكرة القدم للسيدات ،وأعتذرت
الالعبة «كريستني سينكلير» ،قائدة منتخب
كندا ملدربها بعد هزمية فريقها لكن املدرب «جون
هيردمان» أكد أنه ال داعي العتذار قائدة املنتخب
صاحب الضيافة.
وبعد أن اهتزت شباك كندا مرة واحدة في أربع
مباريات تقدمت اجنلترا بهدفني خالل ثالث دقائق.
وقلص املنتخب املضيف الفارق مباشرة قبل
نهاية الشوط األول لكنه لم يتمكن من اختراق
دفاعات اجنلترا في الشوط الثاني ليودع البطولة.
وقال هيردمان مدرب كندا إن العبات فريقه قدمن
أداء جيدا جدا وأضاف «أنا فخور بالعبات فريقي.
فقد بذلن كل جهد مستطاع ..لكن األداء لم
يكن جيدا مبا يكفي وانتهى احللم».
وقالت سينكلير التي أحرزت هدف فريقها «األمر
مؤلم .الهزمية أثرت على جميع العبات الفريق
معنويا وعكرت صفوهن ..بالتأكيد لم نكن نرغب
في إنهاء مسيرتنا في البطولة بهذه الصورة».
وبعد صفارة النهاية بكت العديد من العبات كندا في
حني رفضت اجلماهير الكندية االستسالم لشعور
الهزمية وجتمعت أعداد كبيرة منهم خارج االستاد
حاملني أعالم بالدهم ومرددين نشيدها الوطني

River Walk

فرصة لالستثمار العقاري يف مصر
Blumar El Dome

فرصة لالستمتاع بالطبيعة اخلالبة والشواطئ الساحرة يف القري
السياحية واملنتجعات التابعة جملموعة شركات

وادي دجلة

فيالت وشاليهات علي البحر مباشرة  ...فنادق عاملية مبنتجعاتنا
وحدات مبساحات خمتلفة
Marina WD El Sokhna

Blumar Sidi Abdel
Rahman

للحجز والتعاقد
واالستعالم اتصل علي

www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811
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Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Thumb Sucking

مص االصبع من العادات الشائعة لدى كثير من االطفال  ,لكن
قد تصبح عادة سيئة و مضرة جدا اذا الزمت الطفل لسنني
قد تصل لعشرة سنوات وقد تشوة شكل و حجم الفك ( و
باالخص الفك العلوى ) و ما يصاحبة من بروز الفك واجتاة
االسنان االمامية للخارج .
تتحول هذة العادة الى مشكلة اذا استمر الطفا فى مص
اصبعة بعد ظهور االسنان الدائمة ( من  6الى  7سنوات) و
تتفاقم املشكلة اذا كان الطفل ميارس هذة العادة اكثر من 6
ساعات يوميا اثناء النوم مثال او مع جتاهل احمليطني به  ,فيكون
التاثير السيئ فى تغير شكل الفك و بروزه و كذللك االسنان .
طبعا هناك اسباب لتمسك الطفل مبص اصبعة
 ,قد يكون مجرد اهمال الوالدين فى التوجية
السليم وايضا الميكن جتاهل العوامل النفسية
التى قد تدفعة للتمسك بها  ,الكن يجب دائما
ان يحاول الوالدين باالقناع و املكافئة ( وليس
العقاب ) لتحفيز الطفل على ترك هذة العادة .
فاذا كان الطفل عمرة  5سنوات  ,فليس من اجملدى
ان تقول للطفل كيف ان اسنانة سوف تكون
شكلها كذا او كذا  .....الن الطفل فى هذة السن
يكون تركيزة فى احلاضر فقط  ,فاملكافائة فى
هذة السن قد تكون االمثل  .اذا لم ميتثل الطفل
لكل ذلك فهناك جهاز تقومي متحرك يساعد على تنبية الطفل لعدم وضع اصبة  ,و انا هنا مهتمة
بتوضيح اهمية جتنيب الطفل مص االصبع النة لن يجدى العالج بالتقومي و لن يبدا طبيب االسنان
بتثبيت جهاز التقومي اال بعد اقالع الطفل عنها .

باحثون حُيذرون املراهقون الكسالي من فقدان ثلث
قوتهم العضلية !

حذر باحثون دمناركيون املراهقني الكسالى الذين يفضلون
اجللوس براحة طوال الوقت بدال من ممارسة أى نشاط بدنى
خفيف ،من الضرر البالغ الذى يلحقونه بعضالتهم دون أن
يشعروا.

وقال الباحثون من جامعة كوبنهاجن ،إن املراهقني الذين ال
يتحركون ويفضلون اجللوس طوال الوقت ملدة أسبوعني فقط
يخسرون ثلث قوتهم العضلية ليصبح لديهم نفس القدرة على السير لشخص أكبر منهم
بخمسني عاما.
وأكد القائمون على الدراسة ،وفقا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية ،أن إعادة بناء قوة العضالت
املفقودة تلك تستغرق وقتا أطول بثالث مرات من الوقت الذى يقضيه الشخص بال نشاط مما
يؤدى لضعف عضالته .وأوضحوا أن أبحاثهم أظهرت أن عدم احلركة يؤثر على القوة العضلية
عند الشباب وكبار السن على حد سواء ،غير أن عدم حتريك الساقني ملدة أسبوعني جعل الشباب
يفقدون ما يصل إلى ثلث قوتهم العضلية ،بينما خسر األكبر سنا نحو الربع .وأكد الباحثون أن
الشاب الذى تكون حركته شبه منعدمة على مدار أسبوعني يفقد قوة عضلية فى ساقيه تعادل
تقدمه فى السن بأربعني أو خمسني عاما ً

دراسة كندية :النساء يشعرن بقدر أكرب من اآلالم املزمنة
مقارنة بالرجال

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة
«ديلى ميل» البريطانية ،وذلك وفقًا لدراسة طبية
حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة مكجيل
الكندية ،حيث أشارت إلى أن النساء يتعرضن لقدر
أكبر من اآلالم واألوجاع املزمنة مقارنة بالرجال ،وهو ما
قد يعد مبثابة املفاجأة بالنسبة للكثيرين .وأوضحت
الدراسة أن شدة وقوة اآلالم املزمنة التى تشعر بها
السيدات تتفوق بشكل كبير على مثيلها لدى الرجال،

وأعزى الباحثون ذلك إلى اختالف استجابة جسم اجلنسني لآلالم التى تصيبه نظرًا لبعض العوامل
االجتماعية والثقافية اخملتلفة،
وأيضا بسبب اختالف تأثير الهرمونات اجلنسية على جسم اإلناث
ً
والذكور .وأضاف الباحثون أن جسم الرجل واملرأة يتعامل مع اآلالم التى تصيبه ويستجيب لها
بشكل مختلف متا ًما ،مؤكدين أنه قد يتم استثمار هذا االكتشاف فى تطوير أنواع جديدة من
املسكنات سيتم تصميمها
خصيصا للنساء بنا ًء على هذه النتائج .ونشرت هذه النتائج على
ً
املوقع اإللكترونى لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

سرطان القولون ()5
نستكمل في هذا العدد احلديث عن العالج اجلراحي ملرض
سرطان القولون  ،و معظم هذه العمليات اجلراحية تتم االن
عن طريق املناظير

د .ياســـر بطرس

( ) Laparoscopic surgery
وهي تتم حتت تخدير كلي للمريض ويقوم اجلراح بعمل 4
فتحات صغيرة بالبطن الدخال املناظير حيث يقوم باستئصال
الورم وتدبيس طرفي اجلزء املتبقي من القولون
و هذه هي الطريقة املفضلة الجراء اجلراحة الن املريض يستعيد
نشاطه الطبيعي بسرعة وتستمر فترة بقاؤه باملستشفي
حوالي اربعة ايام فقط
و كذلك االمعاء تعود الي وظيفتها الطبيعية في وقت اقل
بكثير علي عكس اجلراحة التقليدية
( ) Open surgery
والتي تستغرق حوالي  5- 4ساعات وتتم عن طريق فتح البطن فتحة كبيرة و استئصال الورم  ،و
يحتاج املريض البقاء في املستشفي ملدة اسبوع كامل بعد هذا النوع من اجلراحة
و من اهم املشاكل الناجتة عن العمليات اجلراحية للقولون  ،هو حدوث تسريب من القولون في داخل
البطن
( ) leak
والذي يحدث نتيجة عدم التحام اجلزء املتبقي من القولون
بطريقة صحيحة  ،و نسبة حدوث هذه املشكلة حوالي
عشره باملائة
فاذا حدث ذلك نحتاج الي اجراء عملية اخري لتنظيف
البطن و تركيب كيس .
و بعد اي جراحة في القولون يجب علي املريض ان يتبع
بروتوكول معني
Enhanced Recovery After Surgery ( ERAS ) Protocol
الذي ينصح املريض بضرورة احلركة بعد العملية ببعض ساعات و البدء في تناول بعض السوائل
في اليوم االول من العملية
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 21نوفمبر  29 - 1950يونيو  ,2015النائب العام
املصري منذ  10يوليو  2013حتى مقتله ،وهو
النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة  25يناير.

4
5

افقياً

6
7
8

حـل مسابقة
العـدد السابـق

9
10
0

:
 1جتمعات للفرح  oتصد وذود (عن احلق مثال)
 2ضوضاء  – oامتنع عن عمل الشر واملوبقات  oللتمني
 3االسم األول خملرج أفالم الرعب األميركي  oكرم
 4مرحتل بني البالد
 5ثلثا سيف  oثلثا كان  oثلثا دام
 6تغيب في التفكير والتركيز
 7يدفئ في الشتاء  oعمله هو الكتابة
 8في حالة استحياء مما صدر منها  oشكله دائري وقد
توصف به الشمس
 9مغامر في اللعب بالنقود  oغنى وثراء
 10في القرآن لم تبدأ بالبسملة

عامودياً

:
 1عكس همجي  – oشديد الظلمة
 2خضار من مقبالت الطعام  oحرف جر  oثلثا قوم
 3تستخدم في االستحمام  oطني مشوي
 4نقود مقابل عمل أو خدمة  oسيدة مهنتها نقل املعنى
من لغة إلى أخرى
 5بحر كبير  oسروال واسع
 6عني الكاميرا
 7آلة ايقاع موسيقية  oأداة نصب  oنصف يتيم
 8نشف  oجرس (مبعثرة)
 9من أجمل األزهار  oمكونات األرض
 10آلة موسيقية وترية  oمدينة عربية على شط العرب

حظك مع جود نيوز

برج احلمل :ال تخجل من تقدمي اإلعتذار ملن أخطأت فى حقه ،خاص ًة إن كان أحد الوالديْن
أو أحد أفراد العائلة ،إعتذر حتى إن لم تكن أنت اخملطئ
حتمل النقد مهما كان الذعا ً خاص ًة إن كان ُم َو ّجها ً
برج الثور :عليك ُمضاعفة قدرتك على ّ
نحوك بأمانة مِمّن يحترمونك ويحبونك.
برج اجلوزاء :تنشيط الشيئ القدمي الذى متتلكه واليزال يتمتّع باحليو ّية والنّضارة و اليحتاج
حتملتك فى أوقات
سوى لنفض بعض الغبار،سيارة قدمية،أصدقاء قدامى،أو زوجة لطيفة ّ
ضعفك ،كلها قابلة للتجديد لتلوين حياتك  ،فقط حاول.
ّ
السرطان :التفكير فى فرز قاعدة بيانات املعارف واألصدقاء لفلترة اجل ّيد من
برج
حد ذاته فال تستخف بتأثير ال ّرفقة.
السوء مكسب عظيم فى ّ
السيئ،اإلبتعاد عن رفقة ّ
ّ
الصيف وهذا يعنى إحتمال تع ّرض الطعام للفساد بصورة
برج األسد :أنت فى فصل ّ
ضا َع َفة عن فترة الشتاء،ال تغت ّر بالرائحة الطيبة من الباعة فقد يكون الثمن املدفوع
ُم َ
هى أدوية بجانب الطعام الفاسد.
برج العذراء :وقت ُمناسب للبحث عن وظيفة إضاف ّية جانب ّية لكسب بعض املال ولو
كانت قليلة ّ ،
فكر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.
برج امليزان :جلسة ُمصارحة لتقوية الثقة املُتبادلة وإزالة سوء الفهم بني األقارب
واألصهار  ،الزيارات العائلة ضرور ّية لتقوية صلة ال ّرحم.
برج العقرب :على اجلبهة العاطف ّية قد تسير ببطء لكن بثبات وإتزان وهذا ُمطمئن ،ال
تتس ّرع أو تقطع وعودا ً حتت ظل حماسة زائدة.
سمعة س ّيئة ،إجلس
برج القوس :التذهب ألماكن مشبوهة مع أشخاص مشبوهني ذوى ُ
السوء.
وحيدا ً فى بيتك لتؤ ّدى فروضك الدينية  ،الوحدة خي ٌر من جليس ّ
برج اجلدى :ساعد نفسك قبل أن تساعد اآلخرين،اإلتزان النفسى والصحى يعنى أداء
التزاماتك الدينية لنفسك واستشارة الطبيب جلسدك ،فاقد الشيئ اليُعطيه.
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لوحـة الشرف
املستشار هشام حممد زكي بركات
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أدم بيندر

جــود تاميــز

1

Daily Sudoku: Tue 30-Jun-2015

S
U
D
O
K
حـل مسابقة العـدد السابـق U

تخرج من كلية احلقوق جامعة القاهرة عام
 1973ومت تعيينه وكيالً للنائب العام حتى أصبح
رئيس مبحكمة االستئناف ،ثم مت انتدابه رئيسا ً
للمكتب الفني واملتابعة مبحكمة إستئناف
االسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة
املتهمني في قضية أحدث ستاد بورسعيد كما
تولى أيضا ً قضية هروب املساجني من سجن وادي النطرون الذين كان من بينهم املعزول محمد
مرسي ثم مت انتدابه رئيسا ً
للمكتب الفني مبحكمة إستئناف القاهرة .الل عمله كنائب عام أصدر

قرارات كفض إعتصام رابعة وإحالة محمد مرسي إلى محكمة اجلنايات والتحفظ على أموال عدد
من القيادات اإلسالمية وأحال اآلالف من معارضي «اإلنقالب» حملاكمة ،وصدرت أحكام باإلعدام على
مئات منهم.في صبيحة يوم  29يونيو  2015وبعد حترك النائب مبوكبه اخلاص من منزله بشارع عمار بن
ياسر بالنزهه قاطعا ً مسافه حوالي  200متراً،انفجرت سيارة ملغومة كانت مركونة على الرصيف.
وأصيب بخلع بالكتف وجرح قطعي باألنف ونزيف داخلي وشظايا وتهتكات في الكبد وأجريت له
عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها احلياة في مستشفى النزهة الدولي .أعلنت جماعة تسمى
«املقاومة الشعبية في اجليزة» مسؤوليتها عن عملية االغتيال .وفي وقت الحق أزالت اجلماعة إعالن
املسؤولية من الصفحة التي لم يتسن لرويترز التحقق من مصداقيتها.
االغتيال جاء بعد صدور سلسلة أحكام قاسية خالل األشهر األخيرة على قادة وأعضاء جماعة
اإلخوان املسلمني ،وبعد قرابة الشهر من دعوة «والية سيناء» وهي ذراع تنظيم الدولة اإلسالمية في
مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة .إثر تنفيذ حكم اإلعدام في ستة أفراد من عناصرها
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تقاريــــــر

«جود نيوز» ترصد العام االول لتنظيم داعش
حتقيق ــ جرجس ابراهيم
تأرجحا ً بني القوة والضعف ،والهزمية والنصر ،والتمدد واالنحسار،
بلغ تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» « -داعش»،
اليوم ،عتبة العام الثاني من إعالن ما أسماه «دولة اخلالفة» في
 29يونيو العام .2014
وفيما يطرح «بقاؤه ومتدده» تساؤالت مصيرية حول مستقبل
العديد من دول املنطقة ،سواء منها تلك التي اكتوت بناره أو تلك
التي تنتظر مصيرا ً مماثالً ،يبقى الغموض سيد املوقف في حتديد
العوامل التي أتاحت ،للمرة األولى ،في التاريخ احلديث نشوء دولة
ـ وإن غير معترف بها  -على هذا املنوال.
سقف اخلالفة ومصير دول املنطقة
لم يضف إعالن «اخلالفة» جديدا ً على التنظيم ،ال من الناحية
التنظيمية وال العقائدية ،فالتنظيم بعد اإلعالن هو نفسه
قبل اإلعالن ،ولم يتغير شيء على نسختيه السابقتني ،سواء
العراقية كـ «دولة العراق اإلسالمية» التي أنشئت في العام 2006
أو الشامية كـ «دولة اإلسالم في العراق والشام» التي أعلن عنها
مطلع العام .2013
ومما ال شك فيه أن هوس التنظيم بالتوسع ،أو كما يسميه
«التمدد» ،سيضع دول املنطقة أمام حتديات وتهديدات في غاية
اخلطورة ،ألن أراضيها ستكون امليدان الذي يفترض أن يشهد
ترجمة هذا الهوس املرضي.
بدء العالم يلتفت الي التنظيم الصاعد الذي ورث تنظيم القاعدة
 ،واصبح امير التنظيم ابوبكر البغدادي هو خليفة زعيم تنظيم
القاعدة اسامة بن الدن  ،عندما اجتاح التنظيم محافظة املوصل
ثاني اكبر املدن العراقية بعد بغداد في  10يونيو  ، 2014كما
سيطر كامل محافظة نينوى العراقية.

و في  29يونيو من نفس العام اعلن املتحدث باسم «داعش» قيام
«دولة اخلالفة» و«مبايعة» أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمني».
و في  25اغسطس من عام  2014سيطر «داعش» علي محافظة
الرقة السورية بكاملها و اكتمل سيطرته على مطار الطبقة
العسكري.
و في  16اغسطس بدء معركة عني العرب األولى ،وتقدم كبير
ضد
لـ«داعش»  ،و في  23اغسطس بدء غارات «ق ّوات التحالف» ّ
«داعش».
و جاء في بديات عام  2015و بالتحديد في  26يناير استعاد االكراد
السيطرة على عني العرب بدعم كامل من «قوات التحالف».
وفي  22فبراير قامت القوات الترك ّية بالتدخل في املناطق املسيطرة
عليها «داعش» وتنقل رفات سليمان شاه من دون اعتراضها.
و في  17مايو «داعش» يسيطر علي مدينة الرمادي بالعراق عاصمة
محافظة األنبار.

و بعدها بثالثة ايام سيطر التنظيم علي مدينة تدمر التاريخ ّية
هامة بق ّوة في وسط سوريا  ،و بعدها
ويح ّولها إلى نقطة متركز ّ
ب  48ساعه اكمل التنظيم سيطرته على معبر الوليد آخر
معبر حدودي بني سوريا والعراق.
و جاء تراجع التنظيم في شهر مايو  2015عندما قام املقاتلون
األكراد بالسيطرون على مدينة تل أبيض أحد أبرز معاقل التنظيم
في محافظة الرقة السورية.
مما دفع «داعش» يستهدف بهجمات مفاجئة مدينة عني العرب
في محافظة حلب ،ويحقق تقدما ً في محافظة احلسكة.
و اختتم داعش عامه االول باالعالن عن نفسه بقوة بيتبنّى
هجمات انتحار ّية في فرنسا ،وتونس ،والكويت  ،التي وقت
االسبوع املاضي و التي عرفت بعزوة رمضان .
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البابا شنودة  ..وسنوات مع اسئلة الناس

العناد عند األطفال

« من يضعف ،وأنا ال أضعف .من يعثر وأنا ال ألتهب»
(2كو  .... .)29 :11ما تفسير تلك األية؟

بقلم:مريفت روفائيل -فانكوفر

سمه العناد قد يتميز بها بعض الكبار في
مفاوضتهم  ,لكن عناد األطفال أمر يصيب األباء
باجلنون  .فلماذا يتصف األطفال بالعناد ؟ األرجح أن
السبب هو نفس السبب الذي يدفع الكبار لذلك
 ,فهم يدافعون عن موقفهم ألنهم ال يشعرون
باألمن أو االطمئنان الذي يكفي ألن يعترفوا بصحه
موقف الطرف اآلخر  .هم يشعرون انهم علي صواب
دائم وعليهم أن يكونوا مسيطرين علي املوقف
باستمرار  ,و إال تهشمت ثقتهم بأنفسهم  .أيضا
قد يعرفون أنهم علي خطأ  ,و بدال من االعتراب به
يتشبثون مبوقفهم خوفا من أن تكتشف حقيقه
األمر  .إن اعتراف املرء بأنه مخطأ و بأن الطرف اآلخر
قد يكون لديه فكره أفضل أو طريقه مختلفه
للقيام باألشياء أمر يحتاج إلي شجاعه .
ماذا نفعل ملواجهه عناد أطفالنا
+عندما يزداد عناد أطفالنا في موقف ما  ,نحاول
أن نعطيهم هدنه  .فببساطه هذه طريقه لترك
اجلدل أو املوقف دون إحراج  .و ميكننا القيام بهذا عن
طريق تغيير املكان  ,أو قول « أعرف أنك متضايق و
بالتأكيد سأفكر في وجهه نظرك  .و اآلن ما رأيك
في اخلروج سويا و نقترح أي نشاط أو تناول الطعام
باخلارج ,الخ».فطاملا أن الطفل ال يشعر أنه قد
خسر املعركه و سيعاد التفكير في وجهه نظره ,
فسوف تزداد احتماالت استسالمه .
 +نظهر اإلحترام ملوقف الطفل  ,لكن بدون

إستسالم « هذه وجهه نظر طيبه و أري أنك مصمم
جدا علي سير االمور بهذه الطريقه  .بالتأكيد
سأفكر في األمر جيدا « بهذه الطريقه يشعر
الطفل بأنه لم يخسر شيئا علي وجه اخلصوص
ألنه مت األعتراف بوجهه نظره  ,و عرض عليه التفكير
في موقفه.
+أيضا عرض خيارات عليه ,يجعله يشعر بأنه
يستطيع اتخاذ قرار آخر دون أن يفقد ماء وجهه .
فعندما ال يكون أمامه خيارات أخري سوي طريقتنا
أو طريقته  ,سوف يتمسك بطريقته دون شك .لكن
إذا قمنا بعرض خيارات أخري عليه  ,فمن املمكن أن
يختار أيا منها كي يخرج من موقفه .
 +نتأكد من أن طفلنا لديه إحترام لذاته و ال يشعر
باخلوف من اآلخرين الذين يقومون باألشياء علي نحو
مختلف  ,فكل إنسان يحتاج الي تعلم قبول آراء
اآلخرين  .إظهار إحترامنا ملوقفه عندما يكون محقا
 ,و عندما يكون لديه فكره أو طريقه أفضل للقيام
باألشياء و عندما تكون وجهه نظره أكثر واقعيه من
وجهه نظرنا  ,نعترف بذلك .فإذا اعتقدنا إننا دائما
علي صواب  ,فسوف يعتقد هو اآلخر أنه علي صواب
دائما  .و تكون النتيجه صراعا مستمرا ال يعود
بالنفع علي أي من الطرفني.
ما يتعلمه األطفال
يدرك األطفال أن العناد كثيراما يؤدي الي العزله
 ,و أنه من األسهل قبول وجهه نظر شخص
آخر أيضا يتعلمون أن األستسالم ليس معناه
فقدان املرء ملاء وجهه  ,و إمنا يعني تعلم فن
التوصل الي حلول وسط  ,و أن آراؤهم علي
نفس قدر اهميه أي شخص آخر في األسره .
و لربنا اجملد الدائم و الي األيد آمني.

اطلب من اهلل ان يغفر لك خطاياك

تعلمنا الكنيسه ان نطلب من اهلل ان يغفر لنا خطايانا فنقول :

في قطع صالة الساعة السادسة  « :مزق صك خطايانا أيها املسيح
الهنا وخلصنا « وأيضا « يايسوع املسيح الهنا الذى سمرت علي
الصليب في الساعة السادسة وقتلت اخلطيئة باخلشبة ...اقتل
اوجاعنا ( حروب الشهوة الرديئة) باآلمك الشافية احمليية «.
وفي قطع الساعة التاسعة  « :يامن قبل إليه اعتراف اللص علي
الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن املستوجبني حكم املوت «.

ابيذيكون ماهر ثابت اسكندر

وفي صالة الغروب  « :لكن أنت يا اهلل الرحوم احسبني من أصحاب الساعة احلادية عشرة ( الذين جاءوا
إلي اهلل في آخر ساعة من نهار العمر ) ..فما أجسر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل علي غني رحمتك
ومحبتك للبشرية صارخا قائال  :اللهم اغفر لي أنا اخلاطيء وارحمني  ....فال تتخل عن قلب خاشع مفتقر
لرحمتك « ونطلب شفاعة السيدة العذراء لكي تهييء لنا أسباب التوبة.
وحتثنا الكنيسة في صالة النوم  « :هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كثرة ذنوبي...

أى أنه لو مرض أحد ،أنا فى جتاوبى معه اصبح كأنى مريض مثله .ولو أن
أحدا ً عشر أو سقط فى حياته ،ألتهب أنا بالغيرة من نحوه لكى أخلص
هذا اإلنسان الذى مات املسيح من أجله .وأنقذه من الفتور ،لكى يرجع إلى
حرارته األولى..
وكان القديس بولس يستخدم كل الوسائل التى تناسب الناس لكى يخلصهم .وفى ذلك يقول « إذ كنت حراً،
استعبدت نفسى للجميع ،ألربح الكثيرين «
« صرت لليهود كيهودى ،ألربح اليهود .وللذين حتت الناموس ،كأنى حتت الناموس ،ألربح الذين حتت الناموس»« .
صرت للكل كل شئ ،ألخلص على كل حال قوماً» (1كو .)22 – 19 :9
إنه كفاح ألجل الناس .يلتمس فيه الرسول كل الوسائل املناسبة خلالصهم املهم أن يخلصوا ،بكافة الطرق ،
وكما يقول القديس يهوذا الرسول:
«وارحموا البعض مميزين ،وخلصوا البعض باخلوف ،مختطفني من النار ،مبغضني حتى الثوب املدنس من اجلسد»
(يه  .)23 / 22املهم أن تعمل عمالً ،وال تقف تتفرج.

خواطر مسافر إلي النور ()4

د .رءوف إدوارد

ثالثاً  :ملاذا املسيح ؟
قلنا إن خطية آدم جلبت عليه حكم املوت «يوم
تأكل من هذه الشجرة موتا ً متوت» .وأن ذريته
ورثوا نتيجة اخلطية وليس فعل اخلطية ألنهم
لم يقترفوا ذنبا ً مثل أبيهم بَعد .فأصبح اإلنسان
ال يعيش إلي األبد بل ميوت وتفسد طبيعته .ثم
بسبب املوت الذي دخل إلي طبيعة اإلنسان وتخلي
نعمة اهلل  ،صار للخطية سلطانا ً علي اإلنسان
«ملكت اخلطية في املوت» (رومية  )21:5فسقط
اإلنسان في فعل اخلطية مثل أبيه آدم .جاء ناموس
موسي ليفضح خطية اإلنسان وأثرها املدمر
من فساد طبيعة اإلنسان ،وليدين اإلنسان فاعل
اخلطية .الناموس مثل املدعي العام يقف عند
املطالبة بالبر فقط ولكن ال ميتد باملعونة للتنفيذ.
فناموس موسي ال مينع اخلطية وال يعفي من موت
اخلطية ،بل جاء لكي يحدد اخلطية ويدرِّب الضمير
متهيدا ً جملئ َم ْن سيجدد الطبيعة ب ُر َّمتها .اإلنسان

هو الذي تخاصم مع اهلل وأفسد العالقة.
فالتصالح ينبغي أن يأتي من طرف اإلنسان.
ولكن اإلنسان ال يقوي علي تبرير ذاته كما أوضح
ذلك ناموس موسي .فكان التدخل الشخصي
من اهلل ليخلِّص اإلنسان الذي خلقه وأحبه
من فساده  « :اهلل كان -في املسيح  -مصاحلا ً
العالم لنفسه2( ».كو .)18:5ابن اهلل (املسيح)
هو األصل الذي خُ لِقَ آدم علي مثاله  « :آدم الذي
هو مثال اآلتي (أي املسيح) « (رومية  .)12:5لذلك
جتسد أقنوم اإلبن (املسيح) ألنه الوحيد الذي
يحل محل آدم األول كممثل للبشرية إلصالحها.
مبوت املسيح وهو البارعن األثمة ثم بقيامته
من املوت ألغي املوت والفساد الذي حلق بطبيعة
اإلنسان وأعطاه ِخلقة وطبيعة جديدة ينالها
اإلنسان املؤمن باملسيح في املعمودية التي فيها
ميوت ويقوم مع املسيح لذلك تُدعي املعمودية
سرا ً مقدساً .هكذا فقدت اخلطية سلطانها
الذي هو املوت الذي تحُ دثه في طبيعة اإلنسان
 « :أ َ َّما َ
ط َّي ِة
ش ْو َك ُة المْ َ ْو ِت َف ِه َي خْالَ ِ
ط َّي ُة ،وَ ُق َّو ُة خْالَ ِ
وس ( ألن الناموس كشف عجزاإلنسان
ِه َي النَّا ُم ُ
ومحنته أمام قوة اخلطية )1(».كورنثوس .)56:15
يُت َبع.

معه  ..ال بكاء وال حنيب

لكن توبي يا نفسي مادمت في األرض ساكنة ...انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلي اخمللص بالتوبة «
احلياه قسمة و نصيب
وفي صالة الستار  »:أية ادانة تكون ادانتي انا املضبوط باخلطايا  ,من يطفيء لهيب النار عني  ,من يضيء أيام قليلة و معدودة
ظلمتي أن لم ترحمني انت يارب النك متعطف علي البشر « .
يوزعها بالرحمة و العدل
وفي اخلدمة الثانية من صالة نصف الليل  »:اعطني يارب ينابيع دموع كثيرة...واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة  ،،ارضى مبا اختاره اهلل فهو
..اذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الردئية ..تأخذني رعدة فأهرب إليك يا اهلل محب البشر فال تصرف وجهك عني يستمع لصالتك و طلباتك
« وما أكثر صلوات االسترحام التي يحفل بها القداس االلهي من أوله إلي آخره في اسم ذبيحة االفخارسيا
يعطيك سالما وخيرا وفيرا
نبع الرحمة واخلالص املقدمة عن حياة العالم كله.
نزل من السماء ألجلنا
ولهذا حتدث اآلباء عن التوبة وفوائدها فقالوا :
غافر الذنوب و اخلطايا
تتقدم روحياُ بالتوبة واإلعتراف
القديس مكاريوس الكبير :ال ميكن لألنفس أن حتيا إن لم
ّ
يهب خالصا ملن يقبله
القديس مرقس الناسك  :ال نٌدان علي كثرة شرورنا ،بل إلننا ال نريد أن نتوب .
ففيه الراحة و األمان
القديس موسي األسود  :مادامت لك فرصة للتوبة ( قبل املوت ) فارجع وتق َّدم للمسيح بتوبة خالصة ،سارع
جلست مرمي عند قدميه
قبل أن يٌغلق الباب ،فتبكي بكا ًء ُمراً ،ألن املسيح إلهنا يريد خالص كل الناس ،وهو ينتظرك وسوف يقبلك0
قال لبطرس ان لم أغسل
الشيخ الروحاني  :ال يدخل مدينة الروحانيني ( أورشليم السماوية ) من كانت له صلة بشهوة العالم .
غسلت بتواضع أرجل تالميذك
مار إسحق  :ليست خطية بال مغفرة إال التي بال توبة .
التنسانى والتتركنى
القديس باسيليوس الكبير  :جيد أال تُخطيء 000وأن أخطأت فجيد أال تؤخر التوبة 000وإن تُبت فجيد أن ال
من مثلك عظيم القدرة
تُعاود اخلطية مبعونة اهلل 000وأن تشكره علي معونته ومراحمه .
مد يدك املثقوبة و امنحنا من
أنبا أنطونيوس  :أوقد سراجك بدموع عينيك .

الكلمة نيـــوز

قبول و رضا من الصغر للمشيب
منها الفرح و منها الزمن العصيب
رب السماوات و األرض املهيب
الينسى األرملة و اليتيم و الغريب
و فى الوقت املعني يستجيب
فهو الصديق و الرفيق القريب
و ارتضى عار الصليب
و معه ال بكاء و ال نحيب
و ميتع اوالده بأحلى نصيب
و بدونه حزن و قلق رهيب
و اختارت يسوع أعظم حبيب
قدميك فليس لك معى نصيب
الصياد و الراعى و الطبيب
تسمع صالتى و غيرك ال يجيب
ومن مثلك عالم بالغيب يا عجيب
روحك القدوس و اغمرنا بالسكيب

جورج توفيق
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ثوب محل جاكلني كنيدي
مبزاد علين بأمريكا
طرح ثوب حمل ارتدته سيدة أمريكا السابقة
جاكلني كنيدي ومجموعة من  79صورة لم
تعرض من قبل لعائلة كنيدي للبيع في مزاد.
وقالت دار مزادات نيت دي .سندرس  -والتي تتخذ
من لوس أجنلوس مقرا ً  -إن الثوب ارتدته جاكلني
كنيدي في  1960أثناء حملها في ابنها جون اف.
كنيدي االبن ،وأعطته الحقا للمربية في البيت
األبيض مود شو أثناء زيارة للندن بعد تقاعد املربية.
ومن بني الصور التي قيل أن شو التقطتها
صور جلون إف .كنيدي االبن وأخته كارولني على
الشاطئ وهما يلعبان مع أطفال آخرين.
وقالت الورا كيرك من نيت دي .سندرس «هذه
الصور تعرض حقيقة حلظات خاصة لعائلة
كنيدي .معظم الصور التي نراها ملتقطة في
أماكن عامة».
وأضافت أن «هذه الصور تظهر جانبا مختلفا
للعائلة التي كانت على طبيعتها وحريتها ..
أعتقد أن هذا واضح في الصور ».وبدأت املزايدة
على الثوب والصور معا بسعر  10آالف دوالر.

«الفقر» وسيلة جلذب السياح
يف اليابان
إستطاعت اليابان أن تستغل «الفقر» ،لترويج
السياحة بها ،حيث حولت مناطق سيئة
املظهر إلى أماكن سياحية تستقطب السياح
من جميع أنحاء العالم.
استغل اليابانيون املنازل الصغيرة الفقيرة في
األحياء الشعبية ،والتي ال تتعدى مساحتها
مساحة حجرة تتراوح ما بني  10إلى  14مترًا
مرب ًعا متواجدة في األحياء العشوائية ،التي
ال تستوعب أكثر من سرير ،وبعض أغراض
الشخص الساكن بها في مشروع سياحي
ضخم جنح في الترويج لسياحتهم بشكل
كبير ،فهيئت هذه األماكن الستقبال السياح،
ليال غير تقليدية بها كنوع من الترفيه،
وقضاء ٍ
حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وجنح مشروع ،هذا البلد األسيوي املتقدم الذي
لم تدع أي فرصة حتى وإن كانت سلبية إال
وحولتها إلى عامل إيجابي يخدم مجتمعاتهم،
وأقبل قطاع عريض من السائحني على مثل هذه
األماكن ،وقضوا أيا ًما في ظل هذا اإلطار الذي حتول
من مظهر مزدري يبرز حياة املواطنني اليابانيني
حتت خط الفقر إلى مظهر سياحي متحضر.

«هجوم القرش» مستمر
بوالية أمريكية

في ثاني هجوم في يومني ،والسادس في األسبوعني
املاضيني ،أصيب شاب بجروح نتيجة لهجوم
أسماك قرش ،قبالة ساحل والية نورث كاروالينا
األميركية .واستجاب أفراد اإلنقاذ من حراس
إدارة املتنزهات الوطنية للشاب ،الذي أصيب مبا
يصفونه بجروح في عضلة الساق واألرداف بينما
كان يسبح في أوتر بانكس ،وفقا لصفحة اإلدارة
على فيسبوك.

السبت  4يوليــو  - 2015العدد احلادى و االربعون

منوعات نيـــوز

فخ إلكرتوني ملخربي القطارات بأسرتاليا

يضحي بنفسه لينقذ خطيبته
بهجوم تونس

جلأت مدينة سيدني األسترالية إلى «مصيدة»
إلكترونية ،لإلمساك باخملربني الذين يشوهون
قطاراتها متلبسني.

وقال الرئيس التنفيذي لقطارات سيدني،
هاوارد كولينز« :عمليتنا اجلديدة (مصيدة
الفئران) تعرف من اسمها ،وهي ترصد في
خلسة أناسا يخربون قطاراتنا».
حني يحاول شخص ما الكتابة على عربة قطار يعمل مجس بداخلها كأنف إلكترونية ،ويرصد رائحة دهان،
وعلى الفور ترسل إشارة حتذير إلى مكتب أمن السكة احلديد حيث ميكن للعاملني فيه رؤية اخملالف وهو
يرتكب فعلته».
ويستطيع اجملس أن يعرف ما إذا كانت الكتابة بقلم خطاط أم بدهان ،وفي هذه االثناء تقوم غرفة السيطرة
على شبكة السكة احلديد بتحديد موقع القطار املستهدف أثناء وقوع اجلرمية لينقض رجال شرطة مبالبس
مدنية على الفاعل وهو متلبس.
وأضاف كولينز« :هذه جتربة ،نحن نختبر هذه التكنولوجيا منذ أواخر العام املاضي ،وقد كانت ناجحة فعال ،إذ
مت رصد أكثر من  70واقعة ومت توجيه االتهام خلمسني شخصا ،ونحن نعممها اآلن على القطارات األخرى».
ويوجد مجس مخبأ في اجلسم اخلارجي للقطار يلتقط رائحة القلم اخلطاط أو دهان اإليروسول ،فيرسل
إشارة إلى معالج رقمي يحلل البصمة الكيماوية لألبخرة الناجتة عن الكتابة بالقلم أو الدهان ،وحني يتعرف
عليها يطلق صافرة اإلنذار.

أقدام دجاج «دونغ تاو» ..وجبة لألثرياء
تتمتع ساللة الدجاج «دونغ تاو» بشهرة ذائعة
الصيت بسبب أقدامها الكبيرة التي قد تكلف
الوجبة الصغيرة منها مئات الدوالرات.
فدجاج «دونغ تاو» ،هو دجاج مميز من حيث الشكل،
ويبلغ وزنه  6كيلوجرامات ،كما أنه يحظى بشعبية
كبيرة في فيتنام بحكم ارتفاع سعره والعناء
الكبير لتربيته واحلصول على بيضه.
فأسعار هذا النوع من الدجاج تتراوح بني  350ألف دوجن فيتنامي « 19دوالرا أميركيا» ،وقد يصل السعر إلى 6
ماليني دونغ أي  286دوالرا ،وذلك بناء على نوع الدجاج وخاصة ضخامة قدميه.
ويستغرق مشوار تربية هذا النوع من الدجاج ليصبح جاهزا للبيع،عاما كامال ،وكلما زاد وزنه وتضخمت
قدماه زاد سعره واإلقبال عليه ،علما أن هذا النوع من الدجاج يضع بيضا أقل من الدجاج العادي ما يضاعف
االستجابة للطلب املتزايد عليه ،
وشهد عام  ،2013طفرة نوعية في الطلب على هذا الصنف من الدواجن النادر ،حتى أن مزارعة رفضت
وقتها بيع دجاجتني من هذا النوع مببلغ ال يقل عن  50مليون دونغ أي  2500دوالرا.

«باريس هيلتون» تنوي مقاضاة «رامز واكل اجلو»
تعتزم الفنانة العاملية باريس هيلتون ،مقاضاة برنامج املقالب
الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جالل «رامز واكل اجلو» ،بعد تأثرها
نفس ًيا باملقلب.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،فإن الفنانة رأت مقاضاة
البرنامج ،ألنه تسبب لها في خوف مزمن من الطائرات ،خاصة أنها
تستقلها باستمرار ،وتخشى أن متوت أثناء قيامها برحلة طيران.

صورة وتعليق

يذهبان بشقيقهما ا ُملقعد الي املدرسة
كل يوم دون كلل أو ملل ...

وفي مقدمة هؤالء الشابة البريطانية سارة
ويلسون ،التي روت كيف جنت بفضل خطيبها
ماثيو جاميس الذي حماها بجسده وتلقى عنها
طلقات املهاجمني في سوسة.
وقالت ويلسون« ،حني بدأ إطالق النار ألقى
بجسده أمامي ليحميني ،إنني أدين له
بحياتي».
وأضافت أنه ورغم إصابته بثالث طلقات كان
كل ما يعنيه هو أن تهرب بعيدا ،وأنه قال لها
«أحبك يا عزيزتي ،عليك أن تهربي ،أخبري أوالدنا
أن أباهم يحبهم».
ووصفت ويلسون ذلك بـ»أشجع موقف رأيته
في حياتي».
ورغم إصابته في العنق والكتف والفخذ ،إال
أن جاميس الذي يعمل مهندسا في مجال
الغاز ،جنا من املوت ويتلقى العالج حاليا بإحدى
املستشفيات.
يذكر أن الهجوم الذي استهدف فندقا في
سوسة على الساحل الشرقي التونسي وتبناه
تنظيم الدولة أسفر عن مقتل  38شخصا
غالبيتهم من األجانب.

مسحوق يسبب «كارثة»
يف تايوان

أصيب أكثر من  500شخص بجروح ،بينهم 188
إصاباتهم خطرة ،في انفجار وقع في مدينة ماله
قرب العاصمة التايوانية تايبيه إثر اشتعال النار
في مسحوق ملون كان يرش على جموع الزوار،
وفق آخر حصيلة للسلطات .
وأوضح مساعد رئيس بلدية مدينة نيو تايبيه
القريبة من العاصمة ان  509اشخاص اصيبوا
في االنفجار بينهم  188إصاباتهم خطرة.
وتشهد احلصيلة ارتفاعا مع وصول املصابني الى
املستشفيات.
وكانت السلطات احمللية حتدثت في حصيلة
سابقة عن إصابة أكثر من  200في االنفجار
بينهم  97إصاباتهم خطرة.
ووقع االنفجار فيما كان  1000شخص متجمعني
في مدينة املالهي عند مدخل العاصمة.
وبث التلفزيون احمللي مشاهد تظهر احلريق
وحشدا من الناس يحاولون الفرار وهم يرتدون
فقط لباس البحر.

وكان الشاب يسبح مع آخرين عندما عضته سمكة
القرش ،لكن لم يصب أحد آخر ،بحسب مسؤولني.
وعولج املراهق ( 17عاما) ،الذي لم حتدد هويته،
في مكان الهجوم ،قبل أن ينقل بالطائرة إلى
مستشفى بنورفوك في والية فرجينيا ،بحسب
إدارة املتنزهات الوطنية.

حمل الناجون من هجوم منتجع سوسة بتونس
معهم حكايات عما القوه من رعب وذعر ،لكن
بعضهم أيضا حمل ذكريات عن تضحيات
نبيلة.

أحياناً  ..يفعل الصغار ما ال يفعله الكبار

وروى شاهد لقناة التلفزيون احمللية «كل شيء
بدأ في اجلهة اليسرى .اعتقدت في البدء أن ما
يحصل جزء من املؤثرات اخلاصة للعرض لكنني
أدركت بعدها ان ما يحصل غير مألوف فيما كان
الناس يصرخون ويركضون».
وذكرت وسائل اإلعالم ان بعض الضحايا اصيبوا
بحروق على اكثر من  40في املئة من أجسادهم.
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Planet Facts

Part 2

Mercury: It’s a tough life living next to the sun but someone’s got to do it. Find
out why Mercury has more in common with the Moon than our own Earth.
Venus: Similar in size to Earth but just a little hotter, ok make that a lot hotter!
Venus is like an oven on a high temperature thanks to its thick clouds which
keep the heat in.

And so Pharaoh sent for all the magicians and wisemen of Egypt.
“Tell me what my dreams mean!”
Pharaoh demanded.
Oh, oh! How could they do that?! The
magicians and wisemen of Egypt all
huddled together in the great hall
of that magnificent palace, scratching their heads, trying to figure out
what to say. If they didn’t come up
with something quick, they might not
have any heads left to scratch!
“Oops!” the Butler thought just
then.
It wasn’t because he had spilled
wine on the Pharaoh again, but because he just remembered Joseph.
“Your majesty, please forgive me,”
he said, “I should have told you this
a long time ago. But back when you
had the Baker and me thrown into
prison, there was a Hebrew slave
there. We had strange dreams too,
and this Hebrew slave told us what
our dreams meant. And everything
came to pass just as he said it
would.”
“Bring me this Hebrew!” Pharaoh
shouted.
At once Pharaoh’s servants grabbed
Joseph and dragged him from his cell.

Now you can’t exactly go and stand
before the king of all of Egypt wearing filthy rags and smelling like you
haven’t had a bath in two years - the
stink would knock the Pharaoh right
off his throne!
And then you would be in BIG trouble!
And so they let Joseph shave and
shower and they gave him a new set
of rags to wear.
And then they brought him to stand
before the great and mighty Pharaoh.
“I am told that you can tell the meaning of dreams. Is this true?”
“No it is not,” Joseph said.

Mars: The ‘Red Planet’ hasn’t quite been conquered by humans yet but it’s
had a few interesting visitors in recent years. Find out more about this and
the potential for liquid water on this rocky planet.
Jupiter: It’s big, its angry and its home to some of the most extreme conditions in our solar system. Welcome to Jupiter, where storms rage and intense
gravity rules.
Saturn: This gas giant is famous for its beautiful rings as well as being the
second biggest planet in our solar system. Learn about the ice crystals that
make up the rings and much more.
Uranus: Keen to stand out from the crowd, Uranus rolls like a barrel rather
than spinning like Earth. Learn more about this and its long orbit around the
sun.
Neptune: Fierce storms rage on this planet at the edge of our solar system.
Read about this and other things that make Neptune such an interesting
planet.
Pluto: It’s tough being the little guy and no one knows this better than Pluto
who isn’t even considered a planet anymore. Still, there’s a lot to learn about
an object that orbits so far from the sun.

Riddle Time

“WHAT?!!!” Pharaoh screamed. The
Butler gulped.
Pharaoh was about to REALLY lose
his temper. But then Joseph added,
“I cannot tell the meaning of another
man’s dreams - but God can. Tell me
your dreams, and maybe God will tell
me the meaning for you.”
And so Pharaoh told Joseph his
dreams.
When he was finished, Joseph said,
“Both of your dreams mean the same
thing. God is telling you what he is
about to do.
“The seven fat cows, and the seven
fat heads of grain stand for seven
good years. For seven years there will
be lots of rain, your crops will overflow,
and there will be more than enough
food for everyone.

1- Skinny I am fast,
fat I am slow,
but I’ll still delight you from your eyes to your nose.
What am I?
2- What building has the most stories?
3- Railroad crossing without any cars. Can you spell that without
any R’s?

The answers of the last issue’ riddles:
1- The needle
2- The Breath
3- 50 percent

By: Peter Elarif

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

gnjournal@gmail.com
Congratulations Marcus

Happy Birthday
Joanna
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Youth News

Maturity

Youthful Thinking…
optimism and vivacity. They are
extreme in some of their thoughts
and their visions but creative,
imaginative and original. They
have an uncanny ability to modify
outdated edicts and renew them
to a more current framework.
They are the one age cohort that
has their own linguistic colloquialisms, their own culture and
I know I usually write about their own unique perceptions on
children and families but this global issues and relational mattime, I would like to take a few ters.
moments to acknowledge the
The stage of youth is beautiful
importance of validating and
because at the end of the stage
fostering our youths. There is
is adulthood. The time of their
nothing more important or vital
life when they conclude some of
to our society than our current
their uncertainties and questions
youth who will be the upcoming
about the major aspects of life
generational wave of adults in a
and start growing into their minds
few short years.
and explore another dimension
The development stage of of rationalization and clarity.
“Teenagers” or “Youth” as we
How we treat our youth today will
often refer to it is fraught with
directly impact their characteremotional storms and incredible
istics tomorrow. The adult they
leaps in learning and maturity.
will become is systemically conChildren become teenagers as
sequential to how we rear them
early as 11 years of age and
while they are teenagers. So to
continue to grow into their bodcontinue my tradition of lists, here
ies, their minds and their opinis another one outlining the basic
ions. It is often a much feared
ways we can raise a responsible
stage of life and many parents
and dynamic generation of adults
harbour angst and anxiety when
in the future:
their children begin to approach
1)
Always be respectful
it. I beg to differ.
of their needs/desires/thoughts/
I worked with youth now for the
reflections/views even if you
better part of two decades and
disagree. I will ask you to be reI must declare that this stage,
spectful especiallyIF YOU DO
as volatile as it can be, is one of
NOT AGREE.The reality is, you
the most interesting and amazcan hear them out and listen to
ing stages of human life. We
their rationalization of why they
should celebrate the growth and
believe what they believe. Please
the potential of what our child
avoid laughing at them or telling
is becoming instead of fearing
them they are being ludicrous.
it. When children bloom into
There are many opportunities for
youthfulness, they are on a fast
them to reflect back on the past
and furious road of discovery,
when they are older and laugh at
self-exploration,
questioning
their own musings but for now,
and ultimately re-constructing
they are serious and they are
themselves. It is an era of awe
passing it by you because they
and wonder. Youths leave me
respect YOU. So be patient,
incredulous at their moments
smile and let them know that their
of clarity and strength of conthoughts are valued but in your
viction. When they are perexperience, reality is a little difsuaded to believe in a cause,
ferent. Then leave the door open
there is nothing that can steer
for further discussion or let them
them away. When they are
know that they are responsible for
passionate about an outcome,
they own beliefs and that you will
they are more persistent than a
support them (unless of course
paid army pledging allegiance
they are unhealthy thoughts or
to a monarch. There is nothing
practices). I challenge you to
a youth cannot do, dream or
really think about why they are
achieve. They have an exasdiscussing this with you. Maybe
perating yet refreshing vigour
a friend is going through somefor life. They are not jaded or
thing that they cannot talk about
mistrusting because they have
with an adult or they are considyet to experience negativity and
ering a path that is not exactly
cynicism. They are open-mindconventional. Ask yourself, how
ed, easily impressionable but
I would like to be treated if I had
compassionate and often seekthe same thoughts. Ultimately,
ing to please others as they exfight to show respect and value
plore their own happiness.
to your youth at every opportuniThe joy of youth lies in their ty you get because they will face

much scorn and criticism from
the outside world. They definitely
do not need the same from you
as their parents/caregivers.
2)
Foster their developing personalities without forcing
them to be someone they are
not.Let them develop naturally, at
their own pace and choose their
passions and activities outside
of academia. A nurturing parent
consistently asks their teenager
what they would like to do and
involves them in their decisions.
Foster their desires even if they
seem out of reach or unworthy
to you. One day, a 15-year-old
approached me at church while
I was youth counselor and said
“I know my parents want me to
play guitar but I am tired of those
lessons and I really want to be a
drummer but they think that only
‘Rock Bands’ and ‘Bad Music’
fosters drummers. I think that is
dumb because a lot of worship
music needs drummers- right?” I
spoke to the parents the same day
to gain some background without
being too judgemental and asked
them why they do not want their
son drumming and they replied
with the a very rational reason
– “He has been playing guitar
since grade school and he is very
talented. When we were his age,
we changed our minds so many
times and now we can’t play anything. We just want to know if
this is a ‘phase’ or if he is really
serious. We also don’t want him
stopping an instrument that he is
really awesome at!” There you
have it. Classic case of parents
trying to be nurturing and for all
intents and purposes they were
honestly trying to foster his love
of music. However, the teenager
did not even hear their true rationalization because they did not
talk about it, they argued about
it and the parents did not inform
him of the real reason they are
refusing his request to change
instruments. They were trying to
force him, albeit unintentionally,
to become a great guitarist and
he wanted to explore a new part
of his personality that desired the
beating of a drum. What happened you ask? He ended up
getting a part-time job and paying
for his own drum lessons on top
of his guitar lessons. His parents
could not refute his request because he was financially supporting his own desire and they were
filled with pride and joy when he
was able to fluidly move between
guitar and drums in performances.
To be continued

Poem by:
Nada Bakhoum

Maturity isn’t about age or gender
It’s about how in situations to whom you react
How you think and with difficulties you interact
You have to be strong but aslo tender
Do not treat me like a child
And expect me to act as a grown up
Do not ask me to be mild
While your anger is showing up
You might see me young
But contrarily will prove my tongue
Bible says “be infant in evil
But in your thinking be mature”

Faith
I know why now, why I’d always be trying to escape from reality. It’s because
nothing ever went my way. I’d get
mad and shut out the problem, never
realizing that the struggles were supposed to make me stronger, how over
coming them would give me experience, how it would give me the knowledge to help others facing the same
thing in the future. But again, it was
Nary farafg because I was afraid. Afraid I would
go down the wrong path, abuse the
freewill that’s been given to me and do the wrong thing; that
was my biggest fear. Subconsciously giving into temptation
without even realizing what I’m doing. Sinning without thought
as if it were my second nature. Again and again, no one ever
stopping me to tell me I’m wrong. I’ve spent years in the darkness not knowing the truth wondering why I was always so
lost and confused. Pretending to be someone I’m not, refusing to be myself because I believed I was not good enough
for others. Running away was all I knew how to do, I never
faced reality, never learned the truth, until one day. I looked
into the light, realized that I shouldn’t be running away from
fear, I shouldn’t be hiding from things that seemed frightening. I then learned how to “walk by faith rather than sight” (2
Corinthians 5:7), closed my eyes and took a step into the
light. I was no longer afraid, I faced everything that was in
my way because I knew Christ was with me and helped me
through every problem I’d encounter. The cross I was given
to carry was not a burden, but a blessing. To have fallen, but
being picked back up. “Having faith does not make things
easy but it makes them possible.” (Luke 1:37). I now know
that I can, and will pull through with the help of Christ, no longer having to hide in the shadows of others or escaping from
reality, I now breathe in truth and walk in the light of Christ.
I’ve put all I have in his hands and now know how to love and
work in his name, all because I found a little seed of faith and
a ray of light that grew within me. Now I can close my eyes
and walk without fear of falling because I know Christ is here
holding my hand.
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Laugher and Health
By: Marina Abdel Malak

www.anorexiarecovery1.blogspot.ca

Have you ever laughed so hard that your cheeks
started to hurt? I have! Laughter is arguably one
of the simplest ways to feel happy. It can be because of a silly joke, a funny movie clip, or even
an embarrassing moment...but the results are
the same: when we laugh, we feel better. We feel
good. It is almost as though for a single quick
moment, our worries are gone from our minds.
For that quick laugh, we can think of nothing else
but the hilarity that has just occurred. Now, more
than ever, the world needs some laughter...
Wouldn’t it be great if we actually had studies to
support that laughter is good for our health? Well.
it appears that we do! I did a lot of research on
this, and there is quite a bit of literature out there
on this topic. For the sake of time and my fingers
that have to type all this out, I have chosen a
few articles to discuss here. The first was a large,
cross-cultural study that tested the relationship
between laughter and health: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov.libaccess.lib.mcmaster.ca/pmc/articles/PMC2719285/. This study attempted to correlate laughter with disease prevalence - that is,
the presence of disease. The results? Those who
laughed more had fewer chronic (long-term, ‘on
and off’ illnesses) than those who did not laugh
as much (or at all).
Now, here is an important point: this is a correlation. That means that laughter and less disease are related/ It does not mean that laughter
CAUSES less diseases to be present. But what
it DOES indicate is that there is some sort of
relationship between the two, such that more
laughter may indicate that the same person may
experience less disease.
I like what the authors in this study conclude:
laughter is really an important part of our lives.
Whether it is related to less disease or simply
a better mood, laughter is critical! Imagine how
beneficial laughter can be if we implemented it in
various areas of our lives. For example, what if
we used more humour in stressful situations, like
when we are freaking out because our assignment is due in two days? Or what if we can turn a
tense moment, such as in a heated argument, into
a joke? (Note that laughter always needs to be
introduced appropriately. For example, it clearly
is not a good time to bring in a joke if your loved
one is furious that you forgot about their birthday).
In terms of healthcare providers, what we if simply smiled more at patients? Think about this:
how do you feel when your doctor or nurse walks
in and is frowning? Probably not great. But what
about when they come in smiling or make the situation light-hearted? It makes a huge difference!
This is truly what I have tried to implement in my
own nursing experiences. I always walk in with
a smile on my face, and when possible, make
the situation fun or funny. There is always time to
be serious. But then again, there is always time
to have fun and laugh! It is amazing how simply

making something humorous can change the way
we feel, the way we think of situations, and our
abilities to problem-solve and cope.
Of course, we cannot always laugh. But one thing
we can do: make laughter a priority. Try to joke
around (when appropriate) and get some humour
into your life. Make others laugh and feel contentment as you realize how you’ve made their day jut a
little more special, a little more tolerable. Try watching a funny show or reading some good jokes...and
feel your face ache as you cannot stop laughing.
Then feel the relief on the inside, that for a quick
moment, all you could do is laugh. For someone
who struggled with a degree of depression in the
ICU, I can assure you that laughter works! Three
years from then - today - I am strong in my recovery
and do not suffer from depression. I have learned
ways to cope, to heal, and to sustain my health.
And allow me to fill you in on a secret: laughter is
one of the best things that I have discovered. There
is nothing like a smile or a good laugh to make the
situation more manageable, to give hope, and to
renew strength.(P.S. Note the hilarious joke in the
picture about the tuna sandwich named Kevin!)
Please, take some time today (and tomorrow, and
the day after that, and the day after that!) to laugh!
(Also, if you look online for jokes, please - search
for CLEAN jokes. Here is a site that got me laughing - check it out! http://www.laughfactory.com/
jokes/clean-jokes). See the joke below to get you
started - it really made me laugh out loud!
A Minnesota couple decided to vacation to Florida
during the winter. They planned to stay at the very
same hotel where they spent their honeymoon 20
years earlier. Because of hectic schedules, it was
difficult to coordinate their travel schedules. So,
the husband left Minnesota and flew to Florida on
Thursday. His wife would fly down the following day.
The husband checked into the hotel. There was a
computer in his room, so he decided to send an
e-mail to his wife. However, he accidentally left out
one letter in her e-mail address, and without realizing his error, he sent the e-mail.
Meanwhile.....somewhere in Houston, a widow had
just returned home from her husband’s funeral. He
was a minister of many years who was called home
to glory following a sudden heart attack. The widow
decided to check her e-mail, expecting messages
from relatives and friends. After reading the first
message, she fainted.
The widow’s son rushed into the room, found his
mother on the floor, and saw the computer screen
which read:
To: My Loving Wife
Subject: I’ve Arrived
Date: 16 May 2003
I know you’re surprised to hear from me. They have
computers here now and you are allowed to send
e-mails to your loved ones. I’ve just arrived and
have been checked in. I see that everything has
been prepared for your arrival tomorrow. Looking
forward to seeing you then! Hope your journey is
not as uneventful as mine was.
P.S. Sure is hot down here!

Promises Made, Promises Kept
By Costas Menegakis, MP
support the sustainability of the services and
programs Canadians depend on, and inspire
confidence in investors and consumers.
We also believe that our quality of life and
ability to compete on the global stage depend on the performance and quality of our
public infrastructure. In Economic Action
Plan 2015, this Government continues to
make unprecedented long-term investments
to ensure that Canadians continue to benefit
from world-class infrastructure across the
country.

Since 2006, the Government’s priorities have
been to create well-paying and secure jobs for
Canadians, lower taxes for Canadian families
and businesses, and balance the budget.
With the help of our Economic Action Plan,
Canada is enjoying one of the strongest economic performances in the G7 and one of the
strongest job creation records.As a result of
over 180 tax relief measuresthat we have introduced; the overall federal tax burden is now
at its lowest level in more than 50 years. This
means that Canadian families and individuals will receive $37 billion in tax relief and increased benefits in 2015–16 alone.
Moreover, Canadians at all income levels are
benefitting from this tax relief with low- and
middle-income Canadians receiving proportionally greater relief.
A typical two-earner family of four now receives tax relief and increased benefits of up
to $6,600 as a result of the Family Tax Cut, the
Universal Child Care Benefit, the Goods and
Services Tax (GST) rate reduction, the introduction of new credits, such as the Children’s
Fitness Tax Credit, and broad-based income
tax relief including the reduction in the lowest
personal income tax rate.
Actions taken by the Government since
2006will have also reduced taxes for job-creating businesses by $14.7 billion in 2015–16
alone.Canada now has the lowest overall tax
rate on new business investment in the Group
of Seven (G-7) and real gross domestic product (GDP) has increased more in Canada than
in any other G-7 country.
Reflecting this solid performance, over 1.2 million more Canadians are working now than at
the end of the recession in June 2009. The
majority of these net new jobs have been fulltime positions in high-wage, private-sector industries.
Our Government is lowering taxes while fulfilling its promise to balance the federal budget. Balanced budgets ensure low taxes,

We also continue to support the most vulnerable in our communities. For example we
have provided $150 million over four years,
starting in 2016–17, to allow cooperative and
non-profit social housing providers to prepay
long-term, non-renewable mortgages held
with Canada Mortgage and Housing Corporation without penalty, introduced a new
Home Accessibility Tax Credit for persons
with disabilities and seniors to help with the
costs of ensuring their homes remain safe,
secure and accessible, and extended the
temporary measure that allows a qualifying
family member to become the plan holder of
a Registered Disability Savings Plan.
We have done all of these things and much
more, all the while increasing transfers to the
provinces and territories for health, education and social services to record highs.
Our Government is also amending the Criminal Code to ensure Canada’s most heinous
criminals—those guilty of offences such
as killing police or corrections officers, terrorism, treason, and other similarly brutal
crimes—will no longer have any chance at
parole, making their life sentence truly a sentence for life.
To better protect the most vulnerable victims of crime – our children,we are creating tougher penalties for those who sexually abuse and exploit children. Meanwhile,
by establishing a Canadian Victims Bill of
Rights, we are entrenching the rights of
victims of crime to information, protection,
participation and restitution.Our Conservative Government continues to stand up for
victims of crime,and we will work to keep our
families and communities safe.
I’m proud to be part of this Conservative
Government that has worked to deliver on
our commitments to Canadians.

Costas Menegakis is the Member of
Parliament for Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the Minister of
Citizenship and Immigration. He can be
contacted at 905.918.1880 or through his
website at www.costasmenegakis.ca.

