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24 صفحة بااللوان توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

صيدليه اشرف ناجي يف مصر 
مستمرة يف خدمه توصيل 

االدويه الحباءنا يف مصر

ادفع هنا ..
ويستلم أحباءنا االدويه هناك

delivertofamily@gmail.com
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مريم مالك .. أيقونة مصر اليتيمة 
عبد املسيح يوسف - مونرتيال

عندما لفَظ البحر احلياة 
 ماجى ماجد الراهب

رأى و رؤى

فاروق  والبروفيسور  يعقوب  مجدي  السير  مثل 
في  تعلموا  الذي  زويل،  أحمد  والبروفيسور  الباز 
هروبها  للخارج  فروا  لكنها  مصرية،  مدارس 
الطب  أن مصداقية  كما  الفاسدين.  بطش  من 
الشرعي محل تساؤالت منذ فترة حكم اإلخوان، 

والرئيس اخمللوع محمد العياط.

والتقدير،  باالحترام  اجلديرة  املعتادة  وكمواقفه 
مبداخلة  صبحي،  محمد  القدير  الفنان  شارك 
احلديدي  مليس  مع  العاصمة«  »هنا  برنامج  في 
CBC، ليؤكد أن ظلم مرمي ال يجب أن  علي قناة 
يستمر، ويجب أن تتعب الدولة املصرية لترد لها 
حقها، خاصة وأن هناك احتمال أن وزارة التربية 
لتزوير  خطوط  بخبير  استعانت  رمبا  والتعليم 
صبحي  محمد  القدير  الفنان  وشدد  مرمي.  خط 
على أن اعتراف وزير التعليم بحق مرمي في التفوق 
من  يقلل  ال  النهائية  الدرجات  علي  واحلصول 
قدره. وأبدى الفنان القدير استعداده لتحمل كل 

نفقات مرمي الستكمال تعليمها خارج مصر.

فجرت قضية صفر مرمي مالك تساؤالت عديدة، 
مؤسسات  مختلف  في  الفساد  تفشي  عن 
انتقاء  في  األمنية  األجهزة  دور  وأين  الدولة، 
املوظفني لشغل األماكن احلساسة في الوزارات 
املهمة، خاصة وأن املتحدث الرسمي باسم وزارة 
تسجيالت  وله  إخواني  كمال،  هاني  التعليم 
يعلن  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  علي  فيديو 
اإلخواني  اخمللوع  للرئيس  املطلق  تأييده  فيها 
مرسي العياط ومشروع النهضة اإلخواني. كما 
عن  ينفي  املمثل/املتحدث  هذا  أن  يعقل  ال  أنه 
مرمي حقها في التظلم، ويعلن أن الوزارة سترفع 
التي  هذه،  ساخرة  كوميدية  أى  قضية،  عليها 

متارسها وزارة التعليم سبب كل مصائب مصر.

يتدخل  الذي  املدني،  اجملتمع  من  الكثير  ننتظر 
اإلخوان  قيادات  املساجني من  للدفاع عن حقوق 
املسلمني، الذين أعطوا األوامر لتنفيذ العمليات 
هذه  تدافع  لكي  مصر،  في  والدموية  اإلرهابية 
ويتضامنوا  مالك،  مرمي  قضية  عن  املنظمات 
تفوقها  واسترداد  حقها،  عن  للدفاع  معها 
املسروق ملصلحة طالب فاشل سارق، رمبا يحتل 
مركزا حساسا في الدولة مستقبال، يكون نتائج 

قراراته وباال على اجملتمع املصري.

رمزي،  إيهاب  الدكتور  املستشار  فعل  حسنا 
ببالغ  التقدم  عن  باإلعالن  مالك،  مرمي  محامي 
احتماالت  هناك  وأن  خاصة  العام،  للنائب 
خطوط  تزوير  ورمبا  اإلجابات،  أوراق  في  للتالعب 
بذلك  تعترف  وال  تكابر  الوزارة  أن  والطامة  مرمي، 
دفاعا عن مليارات من اجلنيهات تنفق هباء علي 

مرتبات وعالوات وكوادر خاصة للمعلمني!! 

جنحت مرمي في كسب تعاطف الرأي العام املصري 
والدولي، وهذا سيزيد من تصلب بارونات الفساد 

في وزارة التعليم للدفاع عن كراسيهم.

 لكننا ننتظر قرار وطني عادل، من مسؤول كبير، 
يعيد احلق ملرمي أيقونة مصر اليتيمة، ويعيد ثقة 
البسيط، في عدالة مؤسسات  املصري  املواطن 
الدولة املصرية، وإال فلماذا قمنا بثورتي 25 يناير 

و30 يونيه؟

amfelly@yahoo.fr

مالك،  مرمي  املصرية  الصعيدية  الفتاة  جنحت 
الثانوية«،  »صفر  بقضية  قضيتها،  واملعروفة 
رغم أنها لم حتصل علي حقها بعد، في هز عرش 
املهترئة  املؤسسات  أكبر  من  واحدة  في  الفساد، 

في مصر، وهي وزارة التربية والتعليم. 

»من  شوقي  أحمد  الشعراء  أمير  قدميا  قالها 
مع  لألسف  لكن  عبدا«.  له  صرت  حرفا  علمني 
في  املتفشي  الفساد  وبفعل  السنوات،  مرور 
له  قيمة  ال  املعلم  أصبح  والتعليم،  التربية  وزارة 
يدفعها  التي  اخلصوصية،  الدروس  جنيهات  أمام 

الطالب، ليشتري بها املعلم. 

املبادئ  أصحاب  املعلمني  من  عدد  هناك  بالفعل 
ولكنهم قلة. خاصة إذ ما عرفنا أن االقتصاد غير 
يتجاوز  مصر  في  اخلصوصية  للدروس  الرسمي 
من   %25 تقريبا  يعادل  مبا  سنويا،  جنيه  مليار   16

امليزانية الرسمية لوزارة التربية.

والتعليم  التربية  وزير  وتسرع  مالك،  مرمي  قضية 
محب الرافعي في اتهام الفتاة الضعيفة املظلومة 
للتفكير  اجملال  يفتح  الصفر،  تستحق  بأنها 
املنطقي في أسباب هذا التسرع في احلكم علي 
الثانوية  في  إجاباتها  أوراق  تبديل  بشأن  تظلمها، 

العامة لقسم علمي علوم، لتحصل علي صفر.

واهلل أمر غريب أن يحصل طالب في الثانوية العامة 
علي صفر، فمرمي مالك املعروف عنها تفوقها في 
مراحل التعليم اخملتلفة، فضال عن تفوق أشقائها، 

إذ أن شقيقيها من خريجي كلية الطب. 

والتي توفى والدها، تستحق  اليتمية،  الفتاة  هذه 
هزت  ألنها  مساندة،  ودعم  واحترام  تقدير  كل 
جبروت الفساد في وزارة حتصل علي حصة كبير من 
ميزانية مصر تقدر بنحو 62.7  مليار جنيه، بزيادة 
األخير.  العام  حالل  فقط  جنيه  مليار   13 قدرها 

هذه الفتاة الصغيرة، اليتيمة األب، الواهنة البنيان، 
استحقت تعاطف الرأي العام املصري، بل والدولي، 
العاملية  اإلعالم  وسائل  من  الكثير  اهتمام  بعد 
حالة  عن  تعبر  أنها  رغم  التي  القضية،  بهذه 
أركان  فردية، لكنها تعكس فساد مستشري في 
مؤسسات الدولة. وكيف أنه بالغش يفقد طالب 
آخر  إنسان  ملصلحة  مستقبله،  متفوق  وإنسان 
فاشل، يتمتع أحد والديه بعالقات التأثير والنفوذ، 

مبا بجعله يسرق جناحات ال يستحقها.

وزارة التعليم، إحدى أهم املؤسسات الفاشلة في 
مصر، واملسؤولة بدرجة كبيرة عن حالة التخلف 
والوهن االقتصادي واجملتمعي، وتفشي اإلرهاب في 
والعالقات  احملسوبيات  وزارة  إنها  املصري.  اجملتمع 
أوساط  بني  السوية  غير  والتوجهات  الشخصية، 
عدد يعتد به من املدرسني السلفيني واإلخوان، علي 

املستوى التدريسي، واإلداري في العملية اإلدارية.

اجلدعة،  املصرية،  الصعيدية  الفتاة  هذه  مرمي، 
تستحق أن تكون شخصية العام 2015، ألن الدفاع 
بأنها  الرافعي  محب  التعليم  لوزير  املستميت 

كاذبة، لم يثنيها عن املطالبة بحقها. 

ولكن الطامة الكبري كانت بإعالن الطب الشرعي 
كانت  إجاباتها  أوراق  ألن  الصفر  تستحق  مرمي  أن 
خالية من أى إجابات وخطها في أوراق التصحيح 
هو ذات اخلط الذي تستحق عليه الصفر. وجتاهل 
املؤسسات  هذه  بأسماء  الرسميون  املتحدثون 
أنهم يكسرون األمل واإلنتماء في فتاة مصرية، رمبا 

تفوقها يجعلها مصدرا للفخر لكل مصر، 

املنال!  بعيد  وحلم  سراب  مجرد  إلي  النهاية 

الطبيعية  احلقوق  هذه  تصبح  أن  يعقل  هل   ...

 . ذلك  يصبح  أن  حقاً  ُمخذي  ألمر  ؟أنه  أحالم 

واألمر األكثر تعجباً أن تبادراملانيا والذي ال ميكن 

أن ينسي التاريخ يوماً موقف املستشارة األملانية 

: أجنيال ميركل والتي لم تتواني هي وبالدها علي 

اإلنسانية في  الالجئني حفظاً حلقوق  مساعدة 

حني أن الدول العربية تقف موقف الصمت غير 

األمكانية  من  لديها  التي  الدول  وخاصة  املبرر 

الألجئني  بإستقبال  لها  تسمح  التي  املادية 

ويلقون  وغيره  للمجر  يذهبوا  أن  من  من  بدالً 

بأنفسهم علي قضبان القطارات حقاً املشهد 

ال ميكن أحتماله ... !

كيف ميكننا أن نبني وحدة عربية ذات إستراتيجية 

أزمات  إدارة  منتلك حتي مجلس  ال  ونحن  كبيرة 

أن نحلم  ؟ نوعاً من اخليال  حلل مشكلة كهذه 

في  الجئني  هناك  ومازال  املوحدة  العربية  باألمم 

دول العالم أجمع ...! متي ستأتي حلظة اإلفاقة 

عندما نري طفل تلو اآلخر تُغتال برأته في املوت 

ويفقد مصيره دون أي ذنب أرتكبه .

ترتفع  أن  من  بدالً  حقاً  املشهد  أقسي  ما   

في  ليداعبها  وأشعتها  الشمس  نحو  رأسه 

الرمال  في  ألسفل  رأسه  تُنكس  جديد  صباح 

لألبد  ضحكته  وتُكتم  األمواج  تقاذفته  بعدما 

... عن كم األوجاع التي نطقت بها صورته عن 

عن  احلي  العالم  ضمير  وخذت  التي  اآلآلم  كم 

احلرب  رياح  أطفئتها  التي  الصغيرة  الشمعة 

السوداء ... من املسؤول من املُدان إلي من نُقيم 

... رحم   ! اإلنسانية  الدعوي ضده في محكمة 

 ... التي الذنب لها  اهلل هذا املالك وكل املالئكة 

العالم يفيق يوماً  نعتذر لروحهم الطاهرة عّل 

ويعي اجلرائم التي يرتكبها في حق اإلنسان !

طفل  العالم  أبكي  الذي  املشهد  أقسي  ما 

التركية  بالشواطيء  وجهه  علي  منكفيء 

ذنب  أدني  دون  عليه  ُفرض  ملصير  ُمستسلم 

يودع أرضه التي ُهجر منها قصراً ليذهب إلي 

اجملهول تاركاً ألعابه وصوته وضحكته الصافية 

النقية التي متأل أرجاء املكان واملستقبل الذي 

صوت  ذلك  كل  محل  ليحل  ينتظره  كان 

الرصاص وبقايا الرماد واجملهول القامت !

أفتحوا   : الفنان محمد منير  أغنية  وحتضرني 

في حمامة شهيدة  الرسم  كراريس  يا حمام 

بتتقدم ... ويُعيد أيضاً لألذهان مشهد محمد 

أبيه  صراخ  وسط  ُقتل  الذي   2002 عام  الدرة 

متي  وإلي  ؟  املشاهد  تستمر هذه  متي  إلي   !

أنهيار  أمام  وعاجز  صامت  العالم  يُصبح 

األمم  مواثيق  أين  ؟  اآلخر  تلو  يوماً  األنسانية 

أن  أم  ؟  واإلنسان  الطفل  حقوق  عن  املتحدة 

ال  الثالث  العالم  في  يعيشون  الذين  البشر 

ينتطبق عليهم تلك املواثيق ؟ وقبل كل ذلك 

وتُدافع عن  تطالب  العربية  الدول  أين جامعة 

قضية الوطن العربي ؟ .

ماذا حدث لتصل األمور لهذا احلد ؟ ... ببساطة 

يا سادة الوعي الذي أندثر مبكراً داخل أوطاننا 

عن  بالبعد  املبرر  غير  بالتواني  وجوده  وخذلنا 

 ، القيمة   ، احلرية   ، للوعي  احلقيقة  املعاني 

واإلنسانية  التقدم   ، العلم   ، الفن   ، احلضارة 

وهي أهم معني تفتت قيمتة وسط األنشغال 

بصراعات فارغة ال قيمة لها علي اإلطالق . مما 

واجلهادية  والعدمية  السودوية  األفكار  جعل 

التي توجه ضد اإلنسانية تُسيطر علي املشهد 

التي  احلرب  بستار  القصة  نهاية  في  لُتسدل 

واهم  شيء  وكل  واليابس  األخضر  علي  تأتي 

في  يحمل  ال  الذي  البسيط  اإلنسان  شيء 

كل  بل  املرهقة  السياسية  الصراعات  رأسه 

ما يشغل تفكيره كيف ميكن أن ينعم باألمان 

يري  أن  وكيف ميكن  فيه  نشأ  الذي  وطنه  في 

مستقبل أفضل ألوالده !

في احلقيقة قمة املأساة أن يتحول كل هذا في
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في  مبوقعه  يعبأ  ال  اعتبار..  أي  األخرين  يولي 

للسيارات  بالنسبة  بوضعه  يعنى  وال  الشارع 

االخرى لكن يتصرف حسبما يترائي له والسالم 

احلارات  بتغيير  ويقوم  فجائية  بطريقة  يقف   .

بدون سابق إنذار في حني يتعجب أشد العجب 

ممن يطلقون له آالت التنبيه بدون داع.

وهناك البارد الذي يسير جنباً إلى جنب بجوار 

وال  يتبعها  ال  بحيث  البطء  شديدة  حافلة 

وهناك  املرور.  من  اآلخرين  فيمنع  يتقدمها 

الرخم الذي ال يرحم وال يدع رحمة ربنا حتل فهو 

يقود ببطء وبراحته طول الوقت تاركاً مسافة 

أن  وما  أمامه  التي  السيارة  وبني  بينه  واسعة 

الولوج  محاوالً  احلارات  بتغيير  تهم  يلمحك 

لك  يدع  ال  لكي  سرعته  من  يزيد  حتي  فيها 

فرصة للدخول. وهناك املتردد الذي يسير فترة 

على اخلط الفاصل بني حارتني ألنه ال يستطيع 

إلى احلارة  أن يعبر  إن كان من األصوب  أن يقرر 

اجملاورة أم أن يظلفي حارته.

من  كامل  لسرب  يفسح  الذي  اخلدوم  وهناك 

السيارات للمرور أمامه بينما أنت وراءه تتميز 

وتوجد بكثرة  النماذج عديدة ومتنوعة  غيظاً. 

في التعامالت اليومية ولكنها تتجلى بوضوح 

الناس تكون عادًة  على  الطريق ذلك ألن  على 

مع  تعاملها  في  بتلقائية  وتتصرف  طبيعتها 

الغرباء حني  يقتصر اللقاء على حلظات يذهب 

بعدها كٌل إلى حال سبيله.

فإذا أردت ان تعرف شيئاً عن نفسك وعن بعض 

مواطن القوة والضعف في شخصيتك راقب 

نفسك وردود أفعالك أثناء القيادة فهذا 

هو أفضل محك لإلختبار

dandrawes0@gmail.com

الفيسبوك  على  صفحته  اعتزاله  السوري  الصديق  أعلن 
هؤالء  من  ليس  أنه  جيداً  أعرف  وألننى  آخر،  إشعار  حتى 
أدركت  الذين ينعزلون ملرورهم بضائقة نفسية؛  األشخاص 
لنفسي  وسمحت  ذلك،  من  أكبر  املسألة  أن  الفور  على 
باللحاق به قبل أن يغلق حسابه وسألته بشكل مباشر عن 

السبب وراء هذا القرار؟

وجاءت اإلجابة موجعة ومحرجة فى الوقت نفسه، فالصديق 
املأساوية  الظروف  فى  شعبه  أبناء  من  كغيره  يعانى  الذى 
مواقع  على  سخرية  بسبب  أكثر  تألم   ، بها  ميرون  التى 
وفى  الراقى،  الشعب  هذا  أزمة  من  االجتماعى  التواصل 
يلقون  لسوريني  جلثث  صوراً  يومياً  فيه  تنتشر  الذي  الوقت 
شاحنات  فى  أو  البحر  فى  الهروب  محاوالت  أثناء  حتفهم 
نقل الطعام اجملمد، يسخر آخرون من األزمة املوجعة بالتغزل 
املطلقة  أو فى طاعتهن  بجمالهن  فى نساء سوريا، سواء 
املرأة  أن  اعتبار  على  زيجة؛  أى  فى  بالقليل  ورضاهن  للزوج 
سياق  فى  هذا  ،ويأتي  متطلباتها  فى  متواضعة  السورية 

مقارنتها باملرأة املصرية.

السطحية ألزمة عميقة  املسألة هنا هي معاجلة شديدة 
السوري  الصديق  تألم  فقد  جميعاً؛  قلوبنا  فى  وضاربة 
كغيره من السوريني من االستهانة بأزمة الشعب السوري 
املضيافة  بالدهم  يتركوا  أن  يوماً  تصوروا  ما  الذين  والجئيه 
إلى شوارع ال تعرفهم حق قدرهم . ,عندما حاولت التخفيف 
مصر  فى  السوريني  بأن  بالقول  احملترم،  الصديق  ألم  من 
النجاح  املثل فى  أنهم أصبحوا مضرب  يلقون االحترام، بل 
فى العمل، وتقدمي اخلدمات اجليدة واملعاملة احلسنة للزبائن، 
واألسعار التى ال تتصف باجلشع، وأن اجلميع يحترم نسائهم 
رمبا  بأن  قائالً  بادرني  باحترام؛  الالتى يسعني لكسب قوتهن 
هذا فى محيط معارفي، لكن األكثرية تلقى معاملة سيئة، 
وأنه فى مناقشة مع مصري ، قال له )املصري( :«إنتو جايني 
كلمات  من  أكثر  أجد  ولم  أربكني،  الرد   !« عندنا  تشحتوا 
هذا  بأن  بتوضيح  املوقف  إنقاذ  وحاولت  الرسمية،  اجملاملة 
محبط  منحى  اتخذت  املناقشة  أن  إال  استثناء؛  الشخص 
للغاية بتأكيد الصديق على أنه سمع هذه الكلمة أكثر من 
مرة، فاخترت أن أختم النقاش ببضع كلمات تقليدية تتمنى 

اخلير لألهل فى سوريا.

فى الليلة ذاتها، وفى السياق نفسه، انتشرت على صفحات 
ذلك   – تقدير  أقل  فى  املؤملة  الصورة  اإلجتماعي  التواصل 
أن ال وصف يليق بها -  للسيدة السورية التى كانت تغرق 
فى البحر وهى حتتضن رضيعها شاخصًة بنظرها إلى املاال 
أنها جنت فى  لو  رمبا  ينتظرها  الذى  األكبر  األلم  إلى  نهاية، 
أو   ، اجلميع  استضافة  بالدها  اعتادت  التي  وهى  غريبة  بالد 
إلى الوطن الذى تودعه إلى غير رجعة، أو إلى رحمة اهلل التى 
تنتظرها مبجرد خروج روحها بعد أن لفظتها قسوة البشر، 
أو أنها كانت تودع روح رضيعها الذى ال بد كان يرقد ساكناً 

جثًة بال حراك.

.. األلم لم يقف  لكن أتعلمون؟ ليس هذا كل ما في األمر 
بل  اجلميع؛  تواطىء  كشفت  التى  الصورة  هذه  حد  عند 
التى مارستها صفحات تدعى  األكثر منه كان »السفالة« 
أنها تعرف اهلل، وألجل ذلك غطت شعر املرأة »السافرة« كى 
ال يظهر فى الصورة !. نعم.. هذا بالظبط ما رآه من دفعوها 
لهذه النهاية األليمة ..شعر رأسها الذى ليس مسموحاً به 

سوى فى أسواق نخاستهم.

لو أن أحداً ال يعلم املعاناة الرهيبة للشعب السوري جميعه 
الكرمي، املضياف،  خارج بالده، وهو الشعب صاحب احلضارة، 
فيلذهب  بأهلها؛  املستغيثني  كل  أرضه  وسعت  الذي 
من  مزيداً  وأرجوكم..أرجوكم  أكثر،  به  يليق  فهو  للجحيم 
االحترام ألهل هذا البلد الطيب، وملأساته التى ساعدتنا كي 

نختار اخلالص فى الوقت املناسب كي ال تلحق بنا مثيلتها
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فن وذوق وأخالق؟
دوال أندراوس

من  لك  أقول  سيارتك  تقود  كيف  لي  قل 

على  فقط  يقتصر  ال  فن  السواقة  أنت. 

مالمح  علي  أيضاً  يدل  ولكنه  واخلبرة  املهارة 

التي  الصفات  بعض  ويعكس  الشخصية 

املرء  فسلوك  الناس.  شخصيات  بها  تتسم 

من  تظهر  لشخصيته  مرآة  هو  القيادة  أثناء 

خاللها طريقة تفاعله مع اجملتمع والناس من 

حوله. فإذا سمحت لك الظروف ذات يوم بتأمل 

عندئذ  ستستطيع  اخملتلفة  القيادة  أمناط 

السمات  تتعرف علي بعض  أن  وبكل بساطة 

وأن  صاحبها  شخصية  متيز  التي  األساسية 

حتدد بعض أمزجته وميوله.

هناك مثالً الشخصية االستعراضية.. يسعى 

بفخامة  الناس  وإبهار  االنظار  للفت  صاحبها 

إلى  طبعاً  باإلضافة  سيارته  وامكانيات 

امكانياته هو شخصياً ومهاراته غير املسبوقة 

السرعة  حدود  يتخطي  فتجده  السواقة  في 

بني  ويعرج  اإلشارات  ويكسر  بها  املسموح 

وكأنه  لألنظار  ملفتة  درامية  بطريقة  احلارات 

يصور فيلماً سينمائياً.

وهناك املتذمر املتشكي الذي يتأفف إذا اضطر 

للتوقف في إشارة مرور أو النتظار أحد املشاة 

حتى يعبر الشارع.. كما إنه ينزعج جداً لكثرة 

املطبات التي متأل الشوارع ويلعن احلكومة التي 

وذات  اليمنى  ذات  الناس  من  الضرائب  تنهب 

اليسرى ثم ال تهتم بتعبيد الشوارع أو رصفها 

يعود  التصليح  حتت  شارعاً  وطرق  حدث  ..فإن 

فيلعن احلكومة بسبب كثرة التصليحات التي 

تسد الشوارع وتعطل الناس عن اشغالها.

الذي ال يخطئ  املَبّرر في عيني نفسه  وهناك 

أبداً. فهو خبير في كل الطرق،

احلرص  في  وقدوة  املرور،  قواعد  في  وعاّلمة 

من  غيره  ألن  حتدث  األخطاء  ولكن  واإللتزام.. 

للمهارة  يفتقدون  واغبياء  جهلة  السائقني 

ال الذي  نفسه  حول  املتمركز  وهناك  والذكاء. 

ِلسه يدوب هتبتدي 
اطلع مساء املظلومني 

عند اله عادل أمني 
قوله معدش فيه بشر
الشر سيطر وانتشر 

يف االرض حبه جمرمني

كتابات ساخرة
سامح مسري

• املؤكد

اللة حمبة
ميالد حليم 

مونرتيال

سئم احلياة...تراكمت علية الديون..كان الفشل 
موقفة  لسوء  اخرى...نظرا  الى  مرحلة  من 
ضدة  اللة  ان  االسرية...اعتقد  اخلالفات  اذادت 
يعاندة يفشلة...جلس كثيرا مع ابائة الروحيني 
لدية...سوى  جديد  ال  بالصبر...لكن  طالبوة 
سوى  امامة  يكن  احلياة...لم  يترك  ان  قرر  انة 
وحتي  املهمة  هذة  ينفذ  االنتحار..ولكي  فكرة 
بعيد  ملكان  يذهب  ان  فى  فكر  احد  مينعة  ال 
سيارتة  حياتة...استقل  النهاء  طريقة  ويرى 
طويلة.. فالرحلة  بالوقود  زودها  ان  بعد  اجليب 
واخذ يقطع مسافات طويلة في قلب صحراء 
االمر  بة  ووصل  ميوت  كيف  يفكر  املوت...اخذ 
اجلبال..اثناء  احدى  قمة  من  نفسة  يلقي  ان 
يتقن  النة  و  سيارتة  تعطلت  بالطريق  سيرة 
استكمل  و  باصلحها   وقام  نزل  امليكانيكا 
هذة الرحلة الشيطانية...ظالم دامس ميال قلبة 
من  الصحراء...نزل  فى  كثيرا  ..تعمق  عيناة  و 
سيارتة التى تراكمت علية رمال البرية ...جفاف 
وجهة واسوداد عينية زاد املشهد بؤسا...انطلق 
مكتشفا  ليحاول  الصحراء  فى  امتار  بضعة 
من  اخ  يا  اعرابيا«ارجع  رجال  للموت..ناداة  قمة 
عندك قدامك حقل الغام ممنوع املشى«التفت 
املوت«انت بتكلمني«؟...«ايوة هو  صاحب فكرة 
في غيرك ارجع«...ابتعد قليال عن طريق الغم....
راى قمة جبل عالية ابتدا يتسلق و النة ال يجيد 
الصعود العلى اخذت قدامة تنزلق و بعد معاناة 
وصل للقمة ...متزقت مالبسة وحرارة الشمس 
حولت الوجة لكتلة سوداء...رحلة املوت كانت 
فكر  بنفسة  يلقي  ان  شاقة...وقبل  و  طويلة  
فى ان يكتب ورقة و يضعها فى جيبة رمبا لكي 
اسرتة...«تركت  يخبروا  و  هويتة  على  يستدل 
يهتم  لم  احلياة  فخالق  طواعية  احلياة 
حلياتي«هكذا كتب رسالتة...هبت ريح بسيطة 
الفضول  حلب  و  بوجهة  اصدمت  ورقة  حملت 
قرر ان يفتحها لعلها تكون اخر رسالة لة فى 
الذى  الرسالة«انا  فحوى  ..كانت  احلياة  هذة 
املوت... قضية  تكمل  ال  لكى  سيارتك  عطلت 
انا الذى ارسلت لك االعرابى ملنعك من االقتراب 
ال  لكى  قدماك  ازلقت  الذى  املوت...انا  حلقل 
هذة  لك  ارسلت  الذى  ..انا  املوت  جلبل  تصعد 
اعينة  محبة«امتلئت  اللة  الرسالة..التوقيع 
بالدموع اخرج رسالتة التي كتبها ومزقها وقرر 
ان يعود للحياة و يحتفظ برسالة اللة  ذكرى لة 

و الوالدة ما دام يوجد الة يحبة.
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علي  احلصول  يريدون  كندا  في  الشرطة  رؤساء 
البريد  علي  االستيالء  لهم  تخول  قانونية  سلطة 
املشكوك فيه الذي ينتقل عبر كندا ، ليوقفوا تدفق 
النظام  املزيفة واالسلحة من خالل  اخملدرات واالدوية 
الشرطة  لرؤساء  الكندية  الرابطة  وتقول   ، البريدي 
في قرار لها أن تهريب البضائع احملظورة قانونيا يتم 
بارسالها بالبريد وتفلت من العقاب ألن القانون مينع 
البريدية  الطرود  علي  التهجم  من  الشرطة  ضباط 
. وهذا يشكل حتديا  املعنية  الي جهتها  حتي تصل 
كبيراً للشرطة التي يجب ان جتد طرق بديلة للعمل 
ويدعوا  اجملرمني.  علي  القبض  نظام  حول  او  داخل 
هيئة  تنظم  التي  القوانني  لتعديل  احلكومة  القرار 
بريد كندا والي تزويد الشرطة بالقدرة علي احلصول 
علي موافقة القاضي ملصادرة واحتجاز او اإلحتفاظ 
هيئة  قامت  وقد   ، بها  املشتبه  والرسائل  بالطرود 
بريد كندا بتسليم اكثر من ٩ بليون طرد ورسالة الي 
١٥ مليون عنوان العام املاضي ويتدفق البريد الدولي 
وتورنتو  فانكوفر  في  كبار  محطات  ثالثة  خالل  من 
الشرطة  لرؤساء  السنوي  املؤمتر  وفي   ، ومونتريال 
عام  أُعد  تقرير  عرض  مت  املاضي  الشهر  عقد  الذي 
أن  التقرير  وقال  املنظمة  اجلرمية  ٢٠١٢ عن جماعات 
وبنادق  ومنصة صواريخ  يدوية  وقنابل  نارية  اسلحة 
فيها  مبا  ومخدرات  خطرة  كيميائية  ومواد  صاعقة 
طريق  عن  اُرسلت  وماريجوانا  وهيرويني  كوكايني 
كبيرا علي عمال  متثل خطرا  االشياء  وهذه   ، البريد 
وايضا يتم شحن بضائعع مقلدة  والكنديني  البريد 
رؤساء  وويعتزم   ، كندا  إلي  مزيفة  سفر  وجوازت  و 
الشرطة كتابة رسالة الي وزير السالمة العامة في 
يتم  بأن  ويأملوا  القانون  بتغيير  للمطالبة  احلكومة 

عمل ما بخصوص هذا الشأن واإلجتماع معهم.

قبول طلبات هجرة املستثمرين ملقاطعة كيبيك

في أعقاب أزمة الالجئني األخيرة وفي رد فعل سريع علي املشاهد 
املأساوية للالجئني السوريني، قام »كريس الكسندر«، وزير الهجرة 
بإيقاف  أجاكس-  منطقة  عن  احملافظني  حزب  -مرشح  الكندي 
حملته اإلنتخابية ، والغي ظهوره في وسائل االعالم، وعاد الي اوتاوا 
لُيركز علي مسئولياته ومهامه كوزير للهجرة. وفي أشارة للصورة 
املأساوية جلثمان الطفل »أيالن« والذي كان ملقي علي وجهه علي 
شاطئ البحر في تركيا ، بعد أن إنقلب املركب التي كان يستقلها 
اخرين  افراد  وعدة  وامهم  سنوات   ٥ واخوه  هو  وغرق  عائلته  مع 
اللجوء طلب  رفضت  الكندية  الهجرة  وزارة  أن  التقارير  وقالت   ،
الهجرة  وزير  أصدر  فانكوفر،  بقاطعة  تقيم  والتي  الطفل  به عمة  تقدمت  والذي  وعائلته،  بالطفل  اخلاص   
بيان قال فيه :أن هذه الصورة املاساوية للطفل »أيالن كردي«، واالنباء عن وفاة شقيقه ووالدته كسرت قلوب 
اجلميع في كل انحاء العالم ، وأضاف أنه يجتمع مع مسئولني للتحقيق في وقائع قضية هذه االسرة الكردية 
وليتلقي اية معلومات جديدة حول مأساة االجئني. وأكد وزير الهجرة في بيانه أن كندا لديها افضل برنامج 
لقبول الالجئني واملهاجرين في العالم. وكانت حكومة هاربر قد أعلنت في يناير املاضي أنها ستقبل ١٠ االف 
الجئ من األقليات املضطهدة في املنطقة وأكد الكالم ذاته حال إعادة أنتخابه في اللقاء األخير له بكاتدرائية 

القديس مرقس القبطية مباركهام ونقلت جريدة »جود نيوز« وقائع اللقاء والذي شاركت به. 
وقد اكد تقرير من االمم املتحدة ان اكثر من ٢٠٠٠ سوري قد غرقوا في البحر االبيض املتوسط منذ علم ٢٠١١ 
اربعة  منذ  بدات  التي  سوريا  في  االهلية   للحرب  نهاية  هناك  ان  يبدو  وال  اوربا  الي  الوصول  يحاولون  وهم 
سنوات ونصف وحثت هيئة  حقوق االنسان في االمم املتحدة اجملتمع الدولي علي مساعدة املدنيني السوريني

شركة »اير كندا« مل حترتم حق عميل اشرتي تذاكر خمفضة من علي االنرتنت
املعقول  وغير  املغري  العرض  رديسون«  »جون  عندما شاهد 
علي موقع شركة »اير كندا« لبيع مجموعة من ١٠ رحالت 
بي ٨٠٠ دوالر لم يصدق نفسه وسارع بشراء تذاكر الرحلة ، 
و أكتشف هذه احلقيقة عندما قامت الشركة بأخذ التذاكر 
منه قائلة ان هناك خلل في التسعير .وان هذه اجملموعة من 
١٠ رحالت قيمتها احلقيقية ٨٠٠٠ دوالر وليست ٨٠٠ كما ذكر 
االعالن ، وقد اعادت الشركة النقود للمشتري ، والذي كان غير 

سعيد لتراجع الشركة وعدم احترامها لتعامالتها ، حيث أنها أعلنت عن هذه الصفقة واخذت النقود ثم قامت 
بتغيير سياستها لتناسب اخلطاء الذي وقعت فيه. ومن املعروف أن في كندا هناك قانون ضد التالعب باالعالنات  
من قبل الشركات التي تقدم صنف ما بسعر رخيص للمستهلكني ثم تلف وتدور وتقول ان الصنف غير متوفر 
، وعلي الرغم من أن هذا القانون يهدف لوقف الشركات التجارية عن استدراج الزبائن باغرائهم بأسعار غير 
او كتابي يخفض السعر عن غير  القانون ليست واضحة عندما يحدث خطاء مطبعي  معقولة فان صيغة 
بضائع  اشتروا  الذين  الزبائن  بتعويض  قاموا  »لينوفو«  و  »بريك«  مثل  املفروشات  بيع  شركة  من  وكال  قصد. 
عرضت باسعار مخفضة جدا عن طريق اخلطاء ولكنهم لم يلتزموا بالبيع ، واما خطوط طيران دلتا اجلوية فقد 
التزمت مبا مت بيعه  ١٠  % اقل من السعر االصلي  بخطاء غير مقصود عام ٢٠١٣ ، وقال  احملامي »كريس روهان« 
من فانكوفر أن هذه قد تكون قضية ضد اير كندا ، فالبد للشركة ان تلتزم مبا عرضته اال اذا بينت باالدلة ان 
هناك خطاء حقيقي فسيكون صعب عليها ان تخرج من هذه القضية وقد اصدرت الشركة بياناً قالت فيه 

أنها ستلتزم باحلجوزات التي متت قبل ان تكتشف اخلطاء.

يسعون  كندا  يف  الشرطة  رؤساء 
للحصول علي اذن لالستيالء علي 
الربيد طريق  عن  املهربة  السلع 

السيدة الكندية من الشعوب االولي 
الكون  حترض  اليت توجت سيدة 
هاربر إنتخاب  عدم  علي  قومها 

ماذا فعل وزير اهلجرة الكندي بعد أزمة الالجئني والطفل 

عبر  الهجرة  طلبات  قبول  أيام  منذ  كيبيك  مقاطعة  بدأت 
برنامج املهاجر املستثمر، ويقوم هذا البرنامج بأتاحة الفرصة 
الدائمة  اإلقامة  واحلصول علي  إلي كندا  الهجرة  يريدون  ملن 
كندي  دوالر  الف   ٨٠٠ مبلغ  إستثمار  حال  بها  وأسرهم  هم 
املقاطعة  أن  املتحدث  وقال  معتمد.  مالي  وسيط  خالل  من 

ستنظر عدد محدود من الطلبات فقط. 

وميكن تلخيص الشروط مبا يلي:
- أن ميتلك املتقدم سواًء مبفرده أو هو وزوجته مبلغ ١.6 مليون دوالر علي األقل 

- أن يكون للمتقدم خبرة في اإلدارة في السنوات اخلمس املاضية، وأدار مؤسسات بها علي األقل أثنني من 
املوظفني سواًء كانت مؤسسات جتارية أو صناعية أو حكومية أو دولية

- اإلستقرار في مقاطعة كيبيك ، وتوقيع إتفاقية إستثمار مببلغ ٨٠٠ الف دوالر كندي مع وسيط مالي معتمد
وسيشمل التقييم أمور أخري مثل العمر وإجادة اللغة الفرنسية

بعد يوم واحد من تتويج السيدة »اشلي كالينجبول«، 
والتي   ، العاملية  اجلمال  مسايقة  في  الكون  سيدة 
الناس  دعت  أيام،  منذ  يوم  بيالروس  بلدة  في  اقيمت 
من الشعوب االولي للتصويت ضد حكومة احملافظني، 
 ، جديد  وزراء  لرئيس  ماسة  حاجة  في  نحن  وقالت 
واشلي هي اول سيدة كندية من الشعوب االصلية 
من  تخرجت  وقد  الكون،  سيدة  لقب  علي  حتصل 
معهد للتكنولوجيا في ادمنتون وتعمل عارضة ازياء 
في  الفنون  بكالوريوس  علي  لتحصل  وتدرس  وممثلة 
»فيس  في  صفحتها  علي  وتقول  والدراما.  التمثيل 
الكون  سيدة  لقب  علي  حصلت  ان  بعد  أنها  بوك« 
هذا  تستخدم  وسوف  كبيراً،  إعالمياً  اهتماماً  تلقي 
الناس  توعية  عبر  تغييراً،  لتصنع  قدرتها   بأقصي 
بقضايا الشعوب االصلية في كندا ولن تظل جالسة 
السبب  أن  ايضا  وقالت   ، في مكانها الجل جمالها 
وراء دعوتها للتصويت ضد هاربر هو عدم رضاها عن 
املفقودات  النساء  عن  البحث  في  حكومته  عمل 
االولي،  الشعوب  نساء  مقتل  قضايا  في  والتحقيق 
فيما  مسيطراً  موقف  تتخذ  حكومته  ألن  وكذلك 

يتعلق بالشعوب االولي

وفقاً لوزارة التربية والتعليم في كيبيك فأن املشروع 
التجريبي اجلديد ملنهج التربية اجلنسية، سيبدأ في 
األيام القادمة في حوالي ١٥ مدرسة وسوف يستمر 
عامني. وهذا البرنامج سوف يؤثر علي ٨٢٠٠ طالب وقد 
يتم إعتماده من قبل املدارس عبر املقاطعة عام ٢٠١٧ 
، وتقول الوزارة أن تعليم املسائل اجلنسية أمر مهم 
املشروع  وهذا   ، إستثناءات  هناك  يكون  ولن  للغاية 
التجريبي يجعل تعليم املسائل اجلنسية مثل تعليم 
اللغة الفرنسية والرياضيات وسيصبح قريبا الزامياً 
جلميع الطالب من الروضة حتي السنة النهائية في 
املدارس الثانوية بغض النظر عن املعتقدات الدينية 
أو الشخصية ألولياء االمور عبر اجملتمعات الثقافية 
بكيبيك  التعليم  وزارة  من  متحدث  وقال   ، اخملتلفة 
التربية  منهج  عن  األعالن  من  اشهر  عدة  بعد  أنه 
اجلنسية الذي واجه احتجاجات واسعة النطاق من 
املنهج  هذا  تطبيق  فأن  أونتاريو  في  واألمهات  األباء 
مشاكسات  او  منازعات  إلي  يحتاج  ال  كيبيك  في 
فسواء اراد اولياء االمور او لم يريدوا فالبد أن يتعودوا 
عالمات  سيتعلمون  اطفالهم  بأن  الفكرة  علي 
يتعملون  كما  اخملتلفة  اجلنسية  واملمارسات  البلوغ 
الرياضيات واللغة وال توجد إعفاءات من املقرر وسوف 
يسحبوا  ان  االمور  اولياء  علي  الصعب  من  يكون 
هددوا  كما  اجلنسية  التربية  حصص  من  اطفالهم 
بذلك في اونتاريو وذلك ألنه لن تكون هناك حصص 
منفصلة وال جدول لذلك بل ستكون مندمجة مع 
الفرنسية  اللغة  مدرسة  كانت  فاذا  احلصص  باقي 
هي من تقوم بتدرس منهج اجلنس فسيكون ضمن 
حصة اللغة فاذا سحب الطفل من احلصة فسوف 
الوزارة  اعلنت  وقد   ، بالتالي  اللغة  دراسة  من  يحرم 
انها اعدت كل شئ لنجاح املشروع  وانه سوف يدرس 
املدارس  متد  وسوف  الطالب  اعمار  تناسب  بطريقة 

باالدوات والتدريب الالزم لذلك.

حكومة أونتاريو تطلب من 
احلكومة الفيدرالية أن حتضر 
5000 الجئ سوري الي كندا يف 

الشهور القادمة 
تتعهد  ان  يجب  اوتاوا  أن  أونتاريو  حكومة  قالت 
باحضار ٥٠٠٠ الجئ سوري الي كندا قبل نهاية العام 
احلكومة  أن  هوسكنز«  »ايرك  الصحة  وزير  وقال   ،
املتحدة  االمم  مندوب  تنتظر  ان  يجب  ال  الفيدرالية 
حكومات  استضافة  تنتظر  او  الالجئني  لشئؤون 
املقاطعات للتصديق علي الوضع القانوني لالجئني 
، وهي عملية تاخذ علي االقل شهور وحتي سنوات ، 
ونحن بحاجة الي تعبئة املوارد املالية والبشرية األن 
ونستكمل  كندا  الي  الالجئني  من  االالف  لنحضر 
من  معونة  عن  ايرك  واعلن   ، هنا  معمالتهم 
لني  »ليف  ملنظمة  دوالر  الف   ٣٠٠ قدرها  احلكومة 
املنظمة  وهي  لسوريا،  احلياة  خط  وتعني  سوريا«، 
تورنتو.  الي  سوري  الجئ   ١٠٠٠ احضار  حتاول  التي 
توعية  حملة  لتنفيذ  األموال  إستخدام  وسيتم 
ستقوم  التي  اخلاصة  املؤسسات  او  االفراد  لتعزيز 
نفقات  لتغطية  وايضاً   ، الالجئني  وكفالة  بضمان 
توطينهم  عند  الالجئني  ملساعدة  موظفني  تعيني 
في كندا ، وقال ايرك هوسكنز أن احلكومة الكندية 
االنسانية  لالزمة  الفور  علي  استجابت  السابقة 
كوسوفو   في  احلرب  بسبب  حدثت  التي  الدولية 
عام ١٩٩٩ عندما اعيد توطني ٥٠٠٠ مواطن الباني 
وقال  كندا.  في  شهر  من  اقل  في  كوسوفو  من 
نستطيع أن نفعل هذا مرة ثانية ، ولكن نحتاج الي 
تسخير االرادة السياسية والعزمية ، هذا وقد كثفت 
التي  املنظمات  لدعم  جهودها  اخري  مقاطعات 
مانيتوبا  حكومة  فتعهدت  الالجئني  توطني  تعيد 
مئات  إستيعاب  للمساعدة علي  دوالر  الف   ٤٠ بي 
وزراء  رئيس  وقال   ، القادمة  االشهر  في  الالجئني 
 6٤٣ استقبلت  املقاطعة  أن  »كويالرد«،  كيبيك، 
الجئ سوري منذ بداية عام ٢٠١٥ ، وتتوقع إستقبال 
العام وعلي استعداد الستقبال  بنهاية هذا   ١٩٠٠
املزيد ، وفي نفس الوقت تعهد عمدة تورنتو، »جون 
وكفالة  سوريا«  لني  »ليف  منظمة  بدعم   توري«، 
اسرة سورية مشردة من الدول التي مزقتها احلرب 

لتستوطن في تورنتو.

إختبار تدريس منهج اجلنس يف 
عدة مدارس يف كيبيك

خماوف بعد إنتشار بوسرت لداعشي وجبواره عبارة “كيبيك هي أرض اإلسالم .. حتولوا وإال”
حالة من اخلوف سيطرت علي العديدين من سكان مقاطعة 
البعض صور  -وضع  وبوسترات  منشورات  بعد ظهور  كيبيك 
لتلك البوسترات علي “فيس بوك”-، لداعشي يحمل السالح 
 Quebec Est Terre D’Allah“ عبارة  وبجواره   ، داعش  وعلم 
“لفظ  اهلل  أرض  هي  كيبيك  أي   –  ”.. Convertis-Toi Sinon

اجلاللة باالسالم” .. حتولوا وإال
ولم يصدر إلي األن تصريح رسمي من شرطة املقاطعة يؤكد 

أو ينفي جدية تلك التهديدات
وكانت احلكومة الكندية احلالية قد أصدرت تشريعاً يجرم الترويج لإلرهاب ، فضالً عن مشاركة كندا عسكرياً 

في التحالف ضد تنظيم داعش اإلرهابي في العراق وسوريا
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منتجات احليوانات املستنسخة.. خطر 
على صحة اإلنسان؟

بطريقة  ما  حليوان  تؤأم  إنتاج  يعني  فاالستنساخ 
اصطناعية، ويكون لهذا احليوان املستنسخ نفس 

اخلريطة اجلينية للحيوان األصلي. 

احليوان  نواة  نقل  طريق  عن  االستنساخ  ويتم 
املانح داخل بويضة منزوعة النواة من األنثى، ويزرع 
وال  مانحة.  أم  لدى  اجلنني  باعتباره  البيض  هذا 
في  املستنسخة  احليوانات  حلوم  على  املرء  يحصل 
السوبرماركت، فهي مكلفة للغاية، لكن ما حتصل 

عليه هي حلوم نسل احليوانات املستنسخة. 

مطابقة  اللحوم  هذه  فإن  احلالية،  لألبحاث  ووفقاً 
متاماً للحوم التقليدية، وبالنسبة للمستهلك فال 
توجد أي مخاطر معروفة. لكن كريستوف تني، من 
معهد تست بويتك املستقل لألبحاث احليوية يحذر 
املستنسخة«  اللحوم  عن  القليل  »نعرف  أننا  من 
ويدعو إلى انتظار نتائج جديدة لألبحاث قبل البدء 

في أكل هذه اللحوم.

حول  اتفاق  إلى  للوصول  األوروبي  االحتاد  يسعى 
حتاول  وبينما  املستنسخة،  احليوانات  منتجات 
يريد  باستهالكها  السماح  األوروبية  املفوضية 
إلى  بالفعل  تصل  هل  لكن  حظرها.  البرملان 
وموائدنا؟ وهل لها مخاطر صحية؟ حتى اآلن يحظر 
استهالك منتجات احليوانات املستنسخة في دول 
االحتاد األوروبي، لكن يتم استيراد البيض واحليوانات 
املنوية واحلليب من حيوانات مستنسخة، خاصة 
إخصاب  يتم  األمريكية.  املتحدة  الواليات  من 
إناث احليوانات باحليوانات املنوية املستوردة، وحتى 
على  مميزة  لوضع عالمات  أي شروط  توجد  ال  اآلن 
بالتالي  حلوم نسل احليوانات املستنسخة. وميكن 
للمرء أن يشتري حلوم احليوانات املستنسخة دون 
من  تنتج  املستنسخة  اللحوم  املستهلك.  علم 
حيوانات حية، وهي نسخ طبق األصل من حيوانات 
من  الناجتة  اللحوم  مع  خلطها  يجب  وال  أخرى، 
غذائية،  وسائط  في  تنمو  والتي  عضلية،  خاليا 
وراثياً.  املعدلة  اللحوم  مع  خلطها  يجب  ال  كما 

حزب »الشعوب الدميقراطي« 
France 24حيذر من »حرب أهلية« يف تركيا

400 نائب ستدفعون الثمن«.

أردوغان  طيب  رجب  احملافظ  اإلسالمي  الرئيس  رد 
جديدة  مرة  متهما  التصريحات  هذه  على  بعنف 
بلغة  بالتحدث  الدميقراطي«  »الشعوب  حزب 

اإلرهاب.

وقال »هناك رئيس حزب يتحدث عن حرب أهلية هذا 
ال معنى له«، داعيا قادة حزب الشعوب الدميقراطي 

إلى »االختيار بني اإلرهاب والدميقراطية«.

رئيس  مع  مشترك  صحافي  مؤمتر  خالل  وأضاف، 
اجمللس األوروبي دونالد تاسك، متوجها إلى دمرتاش 
عواقب  فستواجه  اإلرهاب  جانب  إلى  وقفت  »إذا 

ذلك«.

أعمال  حيال  القلق  عن  تاسك  أعرب  جهته،  من 
العنف في تركيا بشكل عام، لكنه ندد »بهجمات 
في  الدميقراطي  الشعوب  حزب  مقر  استهدفت 
الكردستاني  العمال  وحزب  تركيا  داعيا  أنقرة«، 

للعودة إلى املفاوضات.

تركيا من خطر  أبرز حزب مؤيد لألكراد في  حذر 
لسلسلة  مقراته  تعرض  بعد  أهلية«  »حرب 
هجمات إثر املواجهات الدامية بني حزب العمال 

الكردستاني واجليش.

»خالل  دمرتاش  الدين  صالح  احلزب  زعيم  وقال 
اليومني األخيرين كان هناك أكثر من 400 هجوم 
إننا  واألكراد(  الدميقراطي  الشعوب  حزب  )ضد 

نتعرض حلملة من التعديات والهجمات«.

وصرح دمرتاش إن »حمالت الهجمات هذه تديرها 
يد واحدة هي يد الدولة إنهم يريدون إشعال حرب 

أهلية وما يجري منذ يومني تكرار لها«.

النزاع  بتأجيج  أردوغان  نظام  دمرتاش  واتهم 
الكردي ألهداف سياسية.

وقال »لسنا نحن من قرر إغراق هذا البلد في احلرب 
وتكثيفها. لم نساند يوما مثل هذا القرار، إنه قرار 
واحلكومة«.   أردوغان(  )رجب طيب  الرئيس  اتخذه 
وأضاف »يريدون أن يقولوا لنا إذا لم نحصل على

DW

مدينة الالذقية الساحلية وهي معقل لألسد.
احلكومية  القوات  تعرضت  فيما  التحركات  وتأتي 
املستمر  الصراع  في  األرض  على  كبيرة  النتكاسات 
منذ أربع سنوات والذي راح ضحيته 250 ألف شخص 
وتشرد بسببه نصف تعداد السكان في سوريا وهو 

23 مليون نسمة.
وانسحبت القوات السورية من قاعدة جوية كبيرة 
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن هذا يعني أن 
في  اإلطالق  على  موجودين  ليسوا  السوريني  اجلنود 
محافظة إدلب التي فقدت احلكومة السيطرة على 

معظم أراضيها هذا العام.
وأكدت موسكو أنها أرسلت »خبراء« على األرض.

التعليق على نطاق ومدى  لكن روسيا أحجمت عن 
التحديد.  وجه  على  سوريا  في  العسكري  وجودها 
لكن  القتال  في  الروس  مشاركة  دمشق  ونفت 
العام  خالل  زاد  اخلبراء  وجود  إن  قال  سوريا  مسؤوال 

املنصرم

بالوضع  دراية  على  لبنانية  مصادر  ثالثة  قالت 
روسية  قوات  إن  سوريا  في  والعسكري  السياسي 
دعما  هناك  عسكرية  عمليات  في  تشارك  بدأت 

للقوات احلكومية.
وطلبت املصادر من رويترز عدم ذكر أسمائها وأدلت 
يصفه  عما  املنطقة  من  واردة  تصريحات  بأوضح 
مسؤولون أمريكيون بأنه حشد عسكري روسي جديد 
للرئيس  الرئيسيني  احللفاء  أحد  وروسيا  يبدو.  فيما 
عدد  إن  قال  املصادر  أحد  لكن  األسد  بشار  السوري 
الروس املشاركني في القتال ال يزال قليال حتى اآلن.
وقال مسؤوالن أمريكيان إن روسيا أرسلت سفينتي 
اليوم  في  سوريا  إلى  إضافية  وطائرة  دبابات  إنزال 
السابق أو نحو ذلك كما أرسلت عددا قليال من قوات 

مشاة البحرية.
وأضاف املسؤوالن طالبني عدم اإلفصاح عن هويتيهما 
إن قصد روسيا من التحركات العسكرية في سوريا 
ما زال غير واضح. وقال أحدهما إن املؤشرات األولية 
تفيد بأن تركيز التحركات هو إعداد مطار قريب من

بدأت  إيران،  وحلفاء  السنية  اخلليجية  العربية 
اخملاوف العميقة تعم دول اخلليج من أن السوريني 
اخلليج  الى  للتسلل  سيسعون  لألسد  املوالني 
التدقيق  عمليات  عاجلة  بصورة  وبدأت  لالنتقام. 
وأصبح  اخلليج،  إلى  السوريني  املسافرين  وفحص 
من الصعب على السوريني احلصول على تصاريح 

عمل أو جتديد تصاريح اإلقامة.

لم تتغير السياسة بعد في قطر، اململكة العربية 
على  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية 
وجه اخلصوص، وتشعر ببالغ القلق إزاء احتمال رد 

املوالني لألسد.

مدى  على  اخلليج،  في  الشائعات  واستمرت 
في  بهم  مشتبه  حول  املاضية،  الثالث  السنوات 
بهدوء  عليهم  قبض  إرهابية  خلاليا  اإلنضمام 
واحتجزوا، وذلك على الرغم من عدم إلقاء الضوء 
على  مباشر  دليل  وجود  عدم  على  علنية  بصورة 

وجود مؤامرة من جانب مؤيدي األسد.

BBC
السوريني  الالجئني  صور 
وفي  احلدود  على  العالقني 
ناهيك  القطارات،  محطات 
عن الصورة املفزعة للطفل، 
السنوات  ذي  كردي،  آالن 
البحر  لفظه  الذي  الثالث، 
املتوسط ميتا على سواحل 
تركيا، شجعت على تعالي 
بتقدمي  للمطالبة  األصوات 
أولئك  ملساعدة  املزيد 

الفارين من احلرب. وركز
التعاون  مجلس  دول  على  خاص  بشكل  الغضب 
وقطر  والكويت  والبحرين  )السعودية  اخلليجي 
املتحدة(،  العربية  اإلمارات  ودولة  عمان  وسلطنة 

التي أبقت أبوابها موصدة متاما أمام الالجئني. 

لبعض  اخلليج  دول  فيه  سمحت  الذي  الوقت  وفي 
)السعودية  أراضيها  بدخول  السوريني  املواطنني 
عام  منذ  سوري  ألف   500 استقبلت  أنها  أكدت 
يكن  لم  األول،  املقام  في  مهاجرة  كعمالة   ،)2011
هناك سياسة واضحة من أي من هذه الدول إليجاد 
دون  جماعية  بصورة  يتوافدون  الذين  لالجئني  مأوى 

كفيل أو تصاريح العمل .

دول  اخلوض في عمق مخاوف  يتطلب  لتفسير هذا 
حدودها،  داخل  السياسي  االستقرار  بشأن  اخلليج 
املدنية  الهوية  أكبر حول  أسئلة  أكثر في  والغوض 

وفكرة ماذا تعني كلمة مواطن في دول اخلليج.

األسد  بشار  مع  احلرب  بدأت  عندما   ،2012 عام  في 
املصالح بني  املوجودة  املنافسة  أوضح  بشكل  تُبرز 
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سيدة  على  القبض  الروسية  الشرطة  ألقت 
تدعى تامارا سامسونوفا وتبلغ من العمر 68 
قتل  بتهمة  بطرسبرج  مدينة سان  من  عاًما 
املاضية.  عاًما  العشرين  خالل  شخًصا   13
وحتقق الشرطة حالًيا معها في مقتل شخص 
يبلغ من العمر 79 عاًما قطعت جسده وألقته 
في مياه بحيرة، حيث عثر رجال الشرطة على 
اجلثة عقب إلقائها في مياه البحيرة ملدة ثالثة 

أيام.

تفتيشها في  أثناء  الروسية  الشرطة  وعثرت 
األخيرة،  اجلرمية  دليل  على  منزل سامسونوفا 
حسابات  على  حتتوي  مذكرات  إلى  إضافة 
العديد من جرائم القتل كانت قد ارتكبت في 

األعوام السابقة على ما يبدو.

ومن ضمن قضايا القتل الـ13 املوجهة إليها، 
مت توجيه تهمة القتل لزوجها اخملتفي منذ عام 
2005، وكذلك تهمة قتل شاب كان يستأجر 

غرفة في منزلها في عام 2003

»داعش« يعدم 50 من عناصره بتهمة اهلروب من قتال 
القوات العراقية

عناصره  من   50 اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  أعدم 
بني  املعارك  من  فرارهم  بعد  اخليانة  بتهمة 
التنظيم والقوات العراقية في »بيجي« مبحافظة 
صالح الدين شمالي العراق، بينما أعدم التنظيم 
أحد شيوخ العشائر العربية في محافظة نينوي 

شمال غربي العراق .

وكشف مسؤول إعالم مركز تنظيمات نينوي غياث 
سورجي، في تصريح صحفي، أن مسلحي »داعش« أعدموا عناصر التنظيم الفارين بناء على قرار من 
»احملكمة الشرعية في داعش« بتهمة الهروب من املعارك في قضاء بيجي، وأفتت احملكمة بأن الهروب من 
املعارك »خيانة عظمى يعاقب عليها الهارب بأشد العقوبات«، وقال إن »التنظيم أعدم عناصره اخلمسني 

في معسكر الغزالني باملوصل رميا بالرصاص«.

نينوي،  في محافظة  العشائري  التجمع  رئيس  أعدم  »داعش«  أن  إلى  نينوي  في  ولفتت مصادر محلية 
بحقه  اإلعدام  حكم  بتنفيذ  ومت  لفترة،  وسجنه  التنظيم  اعتقله  أن  بعد  اللهيبي،  عبدالكرمي  الشيخ 

وسط مدينة املوصل، ثاني أكبر املدن العراقية بعد بغداد

تلميذ أمريكى حيتجز معلمه وزمالءه داخل الفصل 
كرهائن قبل أن حتررهم الشرطة

احتجز تلميذ أمريكي يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، معلمه 
و27 من زمالئه كرهائن في فصل دراسي مبدرسة »فيليب باربور 
» الثانوية مبنطقة » فيليبي ويست » بوالية فيرجينيا األمريكية، 

وهددهم مبسدس كان بحوزته. 
وكانت الشرطة قد أغلقت املدرسة وأجلت الطلبة منها، قبل أن 
يتمكن مفاوضون من إقناع التلميذ باإلفراج عن زمالئه ومعلمه، 
بالتخلي عن سالحه.  بعد ساعتني من احتجازهم، ثم أقنعوه 
ونقل الطالب إلى املستشفى إلجراء فحوصات طبية له وتقييمه نفسيا، فيما حتاول السلطات حتديد دوافعه. 

ولم تكشف السلطات عن كيفية حصول التلميذ على املسدس

 

روسية تقتل 13 شخصا
 يف 20 عامًا

احلكم بسجن موظفة 
أمريكية مسيحية بسبب 
رفضها إصدار تراخيص 

زواج املثليني جنسيًا

حوادث أطفال سوريا أوجعت ضمري العامل

والية  في  موظفة  بحبس  أمريكي  قاضي  أمر 
دأبت  أن  بعد  احملكمة  ازدراء  بتهمة  كنتاكي 
للمثليني.  زواج  تراخيص  إصدار  رفض  على 
املسيحية  عقيدتها  إن  ديفز«  »كيم  وقالت 
تبرر إعفاءها من توقيع هذه التراخيص. وكانت 
أكدت في شهر  قد  األمريكية  العليا  احملكمة 

يونيو املاضي شرعية زواج املثليني.

القاضي  قال  الزميلة،  املوظفة  مقابلة  وبعد 
من  نفسها  تعفي  ميكن  ديفيز  السيدة  إن 
مينحوا  بأن  لنوابها  سمحت  لو  املسؤولية 
السيدة  وقالت  رفضت.  أنها  غير  التراخيص، 
ديفيز، وهي مسؤولة منتخبة في منطقة روان 
في والية كنتاكي، إن حكم احملكمة العليا بشأن 
معتقداتها  مع  يتعارض  املثليني  زواج  قانونية 
أن  ميكنك  »ال  وأضافت  ملتزمة.  كمسيحية 
تنفصل عن شئ مستقر في قلبك وفي روحك. 
وعقلي  قلبي  كل  من  أحبه  بأن  وعدت  لقد 
السماء موطني.« أن أجعل  أريد  وروحي ألنني 

محكمة  رئيس  بننج،  ديفيد  القاضي  وقال 
املنطقة، إنه »ليس أمامه بديل« سوى سجن 
السيدة ديفيز ألن احلكم بفرض غرامة عليها 
بدينها  الطيب  »إميانها  رأيها. وأضاف  يغير  لن 
أقسمت  لقد  وجيها،  دفاعا  ببساطة  ليس 
أن يكون  واليمني يجب  اليمني.  ديفيز  السيدة 
ملعتقدات  السماح  أن  إلى  وأشار  معنى.  له 
شخص ما بأن يبطل سلطة احملكمة سيكون 

مثاال خطيرا.

إن   : ديفيز  السيدة  وقال مات ستافر، محامي 
القاضي قال إنه سوف يستدعيها خالل أسبوع 
ويرى ما إذا كانت قد غيرت رأيها. لكن معرفتي 
متمسكة  سيدة  بأنها  تنبئ  ديفيز  بكيم 

بقناعتها وضميرها وال أتوقع أن تغير رأيها.

مقر  خارج  املتظاهرين  مئات  اصطف  وقد 
شعارات  مرددين  اخلميس  الفيدرالية  احملكمة 
وآخر معارض  مؤيد  بعضها  بالفتات  وملوحني 

لقرار احملكمة بحبس السيدة ديفيز

الداخلية السابق  شهادة وزير 
مرسي« »ختابر  قضية  يف 

املنعقدة  القاهرة  جنايات  محكمة  استمعت 
الرئيس  محاكمة  جلسة  فى  الشرطة،  بأكادميية 
األسبق محمد مرسى فى القضية املعروفة إعالمًيا 
محمد  اللواء  أقوال  إلى  قطر«،  مع  بـ«التخابر 
مواجهة  أول  فى  السابق،  الداخلية  وزير  إبراهيم 
بينه والرئيس األسبق محمد مرسى، الذى وصل إلى 
قاعة احملكمة برقفته أحد احلراس وعدد من األوراق، 
وقام بحلف اليمني القانونية، وقال إنه تولى منصبه 
العام  من  يناير   6 من  الفترة  فى  الداخلية  بوزارة 
2013، حتى مارس من العام احلالى. وأضاف إبراهيم 
خالل شهادته أمام احملكمة أن تقارير األمن الوطنى 
تُرسل لرئاسة اجلمهورية ، وهناك تقارير سرية كانت 
تخرجى من مكتبى داخل مظروف سرى للغاية ويتم 
إرسالها إلى مكتب رئاسة اجلمهورية، ,تابع إبراهيم 
أنه يتم عرضها على رئيس اجلمهورية من خالل مدير 
مكتب الرئيس، وأجاب إبراهيم عن احتمالية خروج 
يكون  أن  يجب  قائالً:  الرئاسة،  مبنى  خارج  مستند 
مبعرفة الرئيس أو مدير مكتبه، وال يجوز تداول تلك 
التقرير بيدى العاملني بالرئاسة، ، واطالع مستشار 
خاص  شىء  فهو  التقرير  على  األمنى  مرسى 
بالرئاسة، وبعد سؤال حملكمة عن اطالع املذكور عن 
اإلخوان  تنظيم  أن  علي  إبراهيم  وأكد  املستندات. 

كان مسيطرًا على مقاليد األمور داخل الرئاسة.، 

وقال الشاهد بعد سؤال احملكمة عن رأيه من ضبط 
كيالنى،  عادل  »محمد  املتهم  مبسكن  األوراق  تلك 
قائالً: إنه فى مارس من العام املاضى أخطره رئيس 
جهاز األمن الوطنى بأن هناك مجموعة من الوثائق 
األمن  ومتس  السيادية  اجلهات  بعض  تخص  التى 
بحوزة  الوثائق  تلك  أن  »إبراهيم«  وتابع  القومى. 
رئاسة  داخل  من  تسربيها  مت  وقد  األشخاص  أحد 
اجلمهورية، وطلبت وقتها بضبط املتهمني والعرض 
ضبط  مت  بأنه  أخبرنى  يومني  وبعد  اجلهات،  على 
القوات  تخص  األوراق  من  كبيرة  ومجموعة  األوراق 
املسلحة واخملابرات احلربية واألمن الوطنى، وأن ذلك 
القومى  األمن  على  سيؤثر  مت  لم  اإلجرامى  اخملطط 
اللواء  وقال  خاصة.  أسرارًا  حتوى  كانت  ألنها  مبصر، 
املستندات  تسريب  محاولة  إن  إبراهيم،  محمد 
وكان  املصرى،  القومى  باألمن  اإلضرار  بهدف  كان 
املقصود تسريب الوثائق إلى دولة قطر، وقناة اجلزيرة. 
وأجاب الشاهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية 
مقر  على  االعتداء  فى  احملكمة  سؤال  عن  السابق 
العناصر من جماعة  إن بعض  الوطنى، قائالً:  األمن 
وعناصر  السلفية  اجلبهة  عناصر  وبعض  اإلخوان 
على  القاعدة  علم  برفع  قاموا  اإلسالمية  اجلماعة 
مبنى األمن الوطنى. وأضاف الشاهد لقد حتدثت مع 
رئيس اجلمهورية وقتها »محمد مرسى« وأخبرته مبا 
حدث ورفع علم القاعدة على مبنى األمن الوطنى، 
ذلك  وكان  احلدث،  وقت  الفضائية  القنوات  وبثتها 
هاتفًيا، ولم يعقب، فأخبرته بأنه لو مت ذلك األمر مرة 
الشاهد  وقال  بكل حسم.  أخرى سأتعامل معهم 
مع  املتهمني  من  أى  تورط  عن  احملكمة  سؤال  بعد 
املعتدين على مقر األمن الوطنى، فأجاب الشاهد أن 
هناك تنظيما وحتريك قواعد لتنفيذ ذلك، وأن قصد 
الوطنى  التى قامت مبحاصرة قطاع األمن  العناصر 
محمد  وأكد  الدولة.  ملؤسسات  العمل  تعطيل 
اخلاص  اخملطط  أن  السابق  الداخلية  وزير  إبراهيم 
يكن  لم  سريًا  تخطيًطا  كان  وأهدافهم  باإلخوان 
القضية  محل  الوثائق  تسريب  يفسر  وأنه  معلًنا 
بأنها أحد أساليب اجلماعة لإلضرار باألمن القومى 

للبالد بعد 30 يونيو وانتهاء حكمهم. .

ينساها  أن  ميكن  ال  حلظات  اإلنسانية  تاريخ  في 
كانت  لو  فماذا  ومأسويتها،  لصعوبتها  البشر 
أي  يرتكبوا  لم  بأطفال  مرتبطة  احلوادث  تلك 
ذنب سوى أنهم ولدوا في بلدان تعاني من حروب 
وأزمات. فهناك الطفل » إيالن« الذي غرق في مياه 
البحر املتوسط، أثناء هجرة أسرته ،  وظهر والده 
خروجه  عقب  الشديد  البكاء  من  حالة  في  وهو 
من املشرحة بعد إلقاء النظرة األخيرة علي جنله 

وسط حالة من احلزن الشديد . و«إيالن« 
طفل عمره 3 سنوات، وشقيقه غالب ويبلغ من العمر خمس سنوات وأمه ريحان )35 عاما( لقوا حتفهم 
. وعلي اجلانب األخر تداول نشطاء  أثناء محاولة الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية  إثر انقالب قاربهم 
موقع التواصل اإلجتماعي »فيسبوك« مقطعا لالجئ سوري يلقي نفسه وطفله الرضيع وزوجته امام 
قضبان قطار باجملر، بعدما مت مطاردتهم من قبل الشرطة اجملرية متهيداً إلعتقالهم بتهمة الدخول غير 
الشرعي إلي بالدهم. كذلك تداول نشطاء موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« صورة لـ »أب سوري« 

يحاول انقاذ طفله من نافذة القطار- مبحطة كيلتي باجملر، وسط بكاء شديد للطفل
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وقفات إحتجاجية أمام 107 ممثل برملان إعرتاضاً علي املناهج اجلنسية اجلديدة بأونتاريو

رفع الفتة أمام مكتب »كاثلني وين« تقول : أن االخالق مل تعد موجودة يف اونتاريو
1٦٣٨ مشارك فقط يف اإلستفتاء علي املناهج وليس 4000 كما تقول الوزراة

املؤيدون للمناهج: املعتقدات الدينية جيب أن ُتعلم يف املنازل فقط

والذي  فيرنيل«  »دين  البرملان،  عضو  مكتب  أمام 
يجب  اجلنس  منهج  بأن  املتظاهرين  لرأي  أستمع 
أنها  االمهات  أحد  وقالت  متاخر.  يُدرس في سن  أن 
قد تسحب أطفالها من املدارس العامة وتلحقهم 
مبدارس أخري ، واجتمع اولياء االمور في تورنتو خارج 
عليها  كتب  الفتات  حاملني  وين«  »كاثلني  مكتب 
وقالوا  اونتاريو«،  في  موجودة  تعد  لم  االخالق  »أن 
إذا  املنازل  في  أطفالهم  انهم سيبقوا  للصحفيني 
لم حتدث تغيرات ويُلغي منهج اجلنس. وأجتمع ايضاً 
جماعة تدعم هذا املنهج وقالوا لقد تغير اجملتمع وأن 
ويترك  املنازل  تُعلم في  أن  الدينية يجب  املعتقدات 
التعليم  وزيرة  وقالت   ، ليدرسوه  للمعلمني  الباقي 
أن مناهج التربية الصحية والبدنية وتقصد منهج 
اجلنس ، لم حتدث منذ عام ١٩٩٨ وأن املنهج اجلديد 
يتماشي مع مناهج املقاطعات االخري. وقال بعض 
اولياء االمور انه كان ينبغي إستشارتهم قبل وضع 
التثقيف  ضرورة  علي  منهم  كثير  ويوافق   ، املنهج 
اجلنسي ولكن ال يوافقوا علي احملتويات  او التوقيت 
او طبيعة املنهج. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أن 
املنهج سوف يُطبق عند بدء العام الدراسي بغض 
ادارات  النظر عن ردود أفعال اولياء االمور و مجالس 

بعض املدارس
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االنتخابات  تعد  ابراهيم  جرجس   - نيوز  جود 
الرئاسية فى مصر لعام ٢٠١٤ ، هى ثالث انتخابات 
انتخابات  وثاني   ، تاريخها  فى  تعددية  رئاسية 
ملا  ا  وفقً و مت حتديدها   ، يناير   ٢٥ ثورة  بعد  رئاسية 
ا خلارطة  أعلنته اللجنة العليا لالنتخابات ، تنفيذً
السابق  الرئيس  عزل  عقب  أعلنت  التى  الطريق 
طالبت  التى  املظاهرات  بعد   ، مرسى  محمد 
التمكني  ومخطط  اإلخوان  حكم  وإنهاء  برحيله 

من مفاصل الدولة.

تقدم للترشح لالنتخابات كالً من حمدين صباحى 
السيسي  الفتاح  واملشير عبد   ، فبراير ٢٠١٤  في 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربى السابق في مارس ٢٠١٤ 
بعد استقالته من وزارة الدفاع ، كما أعلن مرتضى 
منصور في إبريل ٢٠١٤ خوضه انتخابات الرئاسة 
، إال أنه أعلن انسحابه من السباق الرئاسى قبل 
الناشط احلقوقى خالد على  أعلن  ، فيما  يبدأ  أن 
مبدأ  لرفضه  الرئاسية  لالنتخابات  خوضه  عدم 
بعد   ، لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرارات  حتصني 

إعالن الفريق سامى عنان انسحابه بأيام.

الترشيح  طلبات  لتلقى  احملددة  الفترة  وبانتهاء 
فى ٢٠ إبريل، أعلنت جلنة االنتخابات الرئاسية فى 
مؤمتر صحفى أن وزير الدفاع املستقيل عبدالفتاح 
االشتراكى   الشعبى  التيار  ورئيس  السيسى 
من جمع  متكنا  من  هما فقط   ، حمدين صباحى 
أُغلق  ، و  التوكيالت الالزمة خلوض سباق الرئاسة 

باب الترشح لينحصر الترشيح فيهما فقط.

خملالفته  السيسي  ترشح  ضد  طعن  وقدم 
اخلارجية  بوزارة  ا  موظفً تقدم  حيث  الدستور: 
برفع دعوى قضائية يطلب فيها رفض قبول أوراق 
املرشح العسكري السابق عبد الفتاح السيسي 
رئيس  ملنصب  الترشح  من  بالدعوى-  ورد  -كما 
اجلمهورية خملالفة ذلك للدستور املصري عام ٢٠١٤، 
مدنيًا  رجالً  يكون  أن  وهو  أساسيًا  ا  شرطً لفقده 
بتوضيح  طالب  كما  مدنية،  بدلة  صاحب  وليس 
من هو الرئيس املدنى؟ وهل تنطبق الشروط علي 
صاحب اخللفية العسكري للتقدم ملنصب رئيس 
اجلمهورية من عدمه؟ وقد وصف ذلك بأنه «احليلة 

العسكرية لالستيالء على احلكم مرة أخري».

الشهر  فتح  صباحى  حمدين  ضد  طعن  وقدم 
طالب  حيث  والرشوة:  اجلمعة  يوم  العقاري 
واقعة  فى  بالتحقيق  منصور  املستشارمرتضى 
لعمل  اجلمعة،  يوم  العقارى  الشهر  فتح مكاتب 
بالقيام  اتهمه  لـ حمدين صباحى، كما  توكيالت 

بدفع ٢٥٠ جنيها كرشوة عن كل توكيل..

العليا  اللجنة  أعلنت  املاضي  مارس   ٣٠ وفي 
الترشح  باب  فتح  موعد  عن  الرئاسية،  لالنتخابات 
االنتخابات  ستبدء  مايو   ١٥ ,ويوم  لالنتخابات، 

الرئاسية للمصريني باخلارج.

ا  وأثير حول االنتخابات الرئاسية املصرية ، جدالً واسعً
فى مصر والعالم بأثره ،، حيث فردت وسائل اإلعالم 
، وعلى  الرئاسى  للمارثون  العاملية مساحات كبيرة 

املستوى الداخلى أصبحت اخلطب اجللل.

ابو  خالد  قال  االنتخابات  فى  املشاركة  أهمية  وعن 
بكر احملامي و الناشط احلقوقي في تصريحات خاصة 
ل «جود نيوز» إنه بات جليًا االختالف الذى طرأ على 
 ، السابقة  سنوات  الثالث  خالل  املصرى  الشعب 
وأصبح متغيرًا أصيالً فى العملية السياسية وفى 
املشاركة  أن  ا  ،مضيفً بأكمله  السياسى  املشهد 
رئيسه  ويختار  مستقبله  يصنع  الشعب  أن  تعنى 

ا إلرادته .  ويختار مجلسه التشريعي وفقً

وأضاف ابو بكر ان املصريني أدركوا أهمية املشاركة 
تواجه  التى  والتهديدات  اخملاطر  لتعدد  الشعبية 
ا أن األخطار التي تهدد أمن مصر  الوطن وأمنه ، متابعً
اجلنوب  فمن  اجلهات  جميع  من  بنا  حتيط  القومي 
الشرقي  الشمال  من  النيل،  نهر  مياه  تهديد  جند 
توجد أخطار األنفاق وتهريب األسلحة واإلرهابيني ، 
وما  ليبيا  شرق  فى  املنتشرة  الفوضى  الغرب  من  و 
 ، ترتب عليها من تهريب ألسلحة حديثة ومتطورة 
فضالً عن حتد مهم وأساسي يواجه مصر وهو حتدى 
التنمية وبناء مؤسسات الدولة احلديثة وفرض هيبة 

الدولة وهيبة القانون.

عيسي  صالح  الصحفي  الكاتب  شدد  جانبه  ومن 
أن  على  للصحافة  األعلى  للمجلس  العام  األمني 
لن  بنا  حتيط  التى  واملتشابكة  املتعددة  التحديات 
يستطيع الرئيس القادم وحده مجابهتها والتعامل 
بني  اجلهود  تضافر  يحتاج  األمر  أن  ا  موضحً  ، معها 
لهذه  والفعالة  الناجحة  اجملابهة  لتحقيق  اجلميع 
الكبير  وزنه  الشعبى  للدور  أنه  ا  مضيفً التحديات، 

فى مجابهة هذه اخملاطر .

الطموحات املطلوبة من شعب يصنع مستقبله 
واستطاع القيام بثورتني في أقل من ثالثة أعوام.

وأكد عبد اجمليد أن الدميقراطية منذ عهد اإلغريق 
نظم  من  النظام  ذلك  هي  الراهنة  اآلونة  وحتى 
مبقتضى  الكم  عنصر  على  يعتمد  الذي  احلكم 
كونها حكم الشعب أو حكم األغلبية، مبعنى أن 
املرشح الذي يختاره األغلبية من الناخبني هو الذي 
أغلبية  تفضيالت  إليه  تتجه  الذي  واحلزب  يفوز 
أن  اخلطورة  ا  ،متابعً ا  الناخبني يصبح حزبا حاكمً
هنا أنه مع انخفاض نسبة املشاركة نتيجة اجتاه 
نسبة كبيرة من الشعب إلى عدم املشاركة وهي 
التي يطلق عليها األغلبية الصامتة يحدث حتول 
جوهري في مفهوم الدميقراطية من كونها حكم 

األغلبية لكي تصبح حكم األقلية النشطة .

وأضاف عيسي  أن الشعب هو هدف عملية التنمية 
تتم  ومبشاركته  خالله  من  الذى  وهو  أداتها  وهو 
واألمنية  االقتصادية  التحديات  كافة  مواجهة 
هى  نقطة  وأهم  واخلارجية  والداخلية  والسياسية 
هذه  أن  ة  خاصً  ، االنتخابات  في  الشعب  مشاركة 
الرئيس  على  الشرعية  من  ا  مزيدً تضفي  املشاركة 

القادم وعلى النظام السياسى ككل.

من جانبه حذر وحيد عبد اجمليد، مدير مكتب األهرام 
السابق، من  الشعب  االستراتيجى، وعضو مجلس 
أن  ا  مضيفً  ، االنتخابات  فى  املشاركة  عدم  خطورة 
سيترتب  االنتخابات  فى  املشاركة  درجة  انخفاض 
فيها،  املرغوب  غير  والنتائج  اآلثار  من  عدد  عليها 
على  االستفتاء  في  املشاركة  نسبة  أن  ا  مضيفً
ارتفاع  وبرغم   ،  ٪٤٠ جتاوزت   ٢٠١٤ في  الدستور 
من أقل  تعتبر  إنها  إال   ، كان  مبا  مقارنة  النسبة 

ملك«  »غادة  املصرية  الناشطة  دعت  جانبها  ومن 
اجلميع للمشاركة عبر صفحة التواصل اإلجتماعي 
»ساعة  قائله:  بوك«   »فيس  على  بها  اخلاصة 
الوقفة  قادت  أوالدنا«، كما  في  واحدة، مش خسارة 
دائرة  عن  ديالني«  »بوب  البرملان،  عضو  مكتب  أمام 

»مسيسوجا - ستريتزفيل.

وجدير بالذكر أن تلك الوقفات تزامنت مع خبر اصدرته 
صحيفة »تورنتو صن« في يوم ٥ سبتمبر مفاده أن 
الذي  اإلستفتاء  نتائج  على  قد حصل  العمل  فريق 
قامت به الوزارة إلستطالع آراء ٤٠٠٠ من أولياء األمور 
عبر املقاطعة بخصوص تطوير مناهج اجلنس، وهو ما 
استخدمته الوزارة في تعزيز موقفها لفرض املنهج. 
أتت نتيجة اإلستفتاء صادمة حيث لم  يجب عليه

األربعاء  يوم  شهد  جديد،  تصعيد  في  نيوز:  جود 
وقفات  و  تظاهرات  احلالي،  سبتمبر  من  الثاني 
إنتخابية  ودائرة  برملان  عضو   ١٠7 أمام  إحتجاجية 
مبقاطعة أونتاريو، لإلعتراض على املناهج اجلنسية 
على  املوشك  الدراسي  العام  في  تدريسها  املُزمع 
في  يقع  لكونه  اليوم  ذلك  إختيار  ومت  اإلبتداء. 
اجلديد،  الدراسي  العام  بدء  يسبق  الذي  األسبوع 
حيث ندد أولياء األمور بتجاهل حكومة املقاطعة 
لهم، وأكدوا أن املعلومات التي سوف يتم تدريسها 
معلومات  هي  البدنية«،  »الصحه  شعار  حتت 
كما  حمايتهم  وليس  بأبنائهم  األضرار  هدفها 
إمام مكاتب  أولياء األمور  الوزارة. وقد جتمع  تدعي 
أعضاء برملان  أونتاريو ليذكروا ممثليهم أنهم حني مت 
انتخابهم لم يكن الهدف هو تنفيذ رغبات كاثلني 
رغبات  عن  للتعبير  وإمنا  املقاطعة  حاكمة  وين 
أنهم  األمور  أولياء  أعلن  كذلك  دارئتهم.  أبناء 
يبحثون حلوالً بديلة للتعليم احلكومي الذي فقد 
مصداقيته على حد قولهم. وخارج مكتب عضو 
االمور حاملني  أولياء  البرملان، »مارلني ميلر«، جتمع 
وصاحوا  أطفالنا«  »أنقذوا  عليها  ُكتب  الفتات 
منهج  الغاء  »يجب  قائلني  الصوت  خالل مكبرات 
اجلنس« ، وفي مدينة كتشينر، أجتمع املتظاهرين

سوى ١٦٣٨ مشارك فقط من إجمالي ٤٠٠٠. كما 
ظهرت بعض األسئلة واسعة وفضفاضه بحيث 
بنعم، مثل »هل حتب  إال  اإلجابة عليها  ال ميكن 
والكفاءات  املعلومات  أوالدك  املنهج  يعطي  إن 
 .٪٨٤ بإجماع  املوافقة  فكانت  حتميهم؟«  التي 
التي تطرقت للمعلومات اجلنسية  أما األسئلة 
اإلختيارات  أوالدك  يتعلم  إن  حتب  »هل  مثل: 
اجلنسية السليمه؟« فقد القت موافقة بدرجة 
محالً  يعتبرونه  عمن  اآلباء  سؤل  وحني   .٪٥٩
فقد  الصحية  املعلومات  تدريس  في  للثقة 
أولياء  أعطى  حيث  كاشفة  اإلجابات  جاءت 
األمور أنفسهم أعلى نسبة للثقة بدرجة ٨7٪ 
كما منحوا األطباء واملمرضات درجة ٨٣٪ بينما 

منحوا املعلمني درجة رسوب ٤٠٪.
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»ساويرس« : مل أمزح بشأن شراء جزيرة للالجئني.. وسأمسيها »إيالن«
أعلن رجل األعمال وامللياردير املصري جنيب ساويرس إنه سيرسل خطابات رسمية، إلى كل من رئيس 
الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، ونظيره اإليطالي، ماثيو رينزي، لطلب شراء جزيرة إليواء نحو 100 
ألف من الالجئني واملهاجرين السوريني، على أن حتمل اسم »إيالن« نسبة إلى الطفل السوري الذي ُوجد 

غارقا على السواحل التركية.

وأكد ساويرس، في حوار مع اإلذاعة الوطنية األمريكية »إن.بي.آر«، أنه لم يكن ميزح عندما نشر ذلك 
التي  ومشروعاته  باستثماراته  أنه معروف  »تويتر«، مضيفا  موقع  على  الرسمي  على حسابه  القرار 

أجنزها بالفعل.

وتابع ساويرس: أنا لست من النوع الذي يحب اجللوس ومشاهدة ما يحدث دون أن يفعل شيئا.. فاألمر 
أنا  أنا مشهور..  إلى الشهرة..  أنا لست بحاجة  إلى أي شيء..  أنا لست بحاجة  البساطة..  في غاية 
لست بحاجة إلى املال.. لدي نقود.. ال يوجد شيء في ذلك ملصلحتي.. أريد فقط أن يكون لدي شعورا 

جيدا ناحية ذاتي بأنني فعلت شيئا ولم أجلس صامتا.. هذا كل شيء.

وعن خطة نقل الالجئني إلى إيطاليا أو اليونان، أوضح ساويرس أن التحدي األول هو العثور على جزيرة في إحدى البلدين، ثم أن متنح إحدى احلكومتني، اليونانية 
أو اإليطالية، اإلذن لي لنقل الالجئني إلى هذه اجلزيرة ألن اجلزر ستكون من اختصاص السلطة القضائية في إيطاليا أو اليونان، حسب قوله.

ويخطط ساويرس إلى توفير مساكن مؤقتة على اجلزيرة، حال املوافقة على بيعها له، ومن ثم البدء في بناء البنية التحتية مثل املنازل واملستشفيات واملدارس، 
ويحصل الوافدين على وظيفة في مجال عملهم حسب اختصاصاتهم.

وتابع تقرير اإلذاعة: »يرى ساويرس أن السبب وراء قيامه بذلك املشروع هو ألن العالم قد فشل في إنقاذ الالجئني الفارين من الصراع، ال سيما الالجئني السوريني 
الذين وقعوا بني وحشية داعش وبني قنابل وبراميل متفجرة من قبل نظام الرئيس السوري بشار األسد«.

ويأمل جنيب ساويرس أن تستجيب إما إيطاليا أو اليونان إلى طلبه

رشوة مسئولي وزارة 
الزراعة .. قضية الفساد 

الكربى يف مصر 
تعيني السيد/ شريف فتحي رئيساً للشركة القابضة ملصر للطريان

عبدالفتاح  الرئيس  عهد  في  أولى  واقعة  في 

 ، محلب  إبراهيم  املهندس  استقبل   ، السيسي 

وزير   ، هالل  صالح  الدكتور  الوزراء،  مجلس  رئيس 

الزراعة واستصالح األراضى، وقبل استقالته، فيما 

ألقت هيئة الرقابة اإلدارية القبض على الوزير بعد 

5 دقائق من لقائه مبحلب.

الدين  العامة حبس كل من صالح  النيابة  وقررت 

سعيد،  محمد  الدين  ومحى  الزراعة،  وزير  هالل، 

مدير مكتبه، وأمين محمد رفعت اجلميل، ومحمد 

التحقيقات،  ذمة  على  احتياطياً  فودة  محمد 

التهامهم في القضية املعروفة »رشوة مسئولى 

وزارة الزراعة«.

أصدر  القضية،  في  النشر  حظر  استمرار  ومع 

قال فيه: »إن املستشار  بياناً  العام  النائب  مكتب 

على عمران، القائم بأعمال النائب العام، استعرض 

التحقيقات التي متت في القضية اخلاصة بطلب 

من  وعقارات  هدايا  الزراعة  وزارة  مسؤولى  وأخذ 

املتهم »أمين محمد رفعت اجلميل«، مقابل تقنني 

وادى  في  فدان   2500 مساحتها  أرض  إجراءات 

النطرون.

عضوية  في  متثلت  الهدايا  »هذه  البيان:  أضاف 

ألحد  جنيه  ألف  بـ140  األهلى  النادى  في  عاملة 

ألف   230 قيمتها  مالبس  ومجموعة  املتهمني 

جنيه واحلصول على هاتفى محمول قيمتهما 11 

ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق 

و500 جنيه، وطلب سفر  ألف   14 قدرها  بتكلفة 

ألسر املتهمني وعددهم 16 فردا ألداء فريضة احلج 

وشملت  سعودى.  ريـال  ألف   70 للفرد  بتكلفة 

املنتجعات  بأحد  سكنية  وحدة  طلب  االتهامات 

ألف  و250  ماليني   8 قيمتها  أكتوبر   6 مبدينة 

جنيه«.

جهات  في  مسؤولني  أن  عن  مصادر  وكشفت 

نتائج  وعرضوا  االحتادية  قصر  إلى  توجهوا  أمنية 

السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  على  التحقيقات 

وأطلعوه على املتورطني في القضية وأبعادها، وكان 

وزير الزراعة ضمن املتورطني، وأن الرئيس طالبهم 

مجلس  رئيس  وأبلغ  القانونية،  اإلجراءات  باتخاذ 

الوزراء بقبول استقالة الوزير. وبالفعل طلب الوزير 

من سائق سيارته التابعة للوزارة أن يقله إلى مقر 

الواحدة  متام  في  املقر  إلى  ووصل  الوزراء،  مجلس 

الوزراء  بناء على استدعائه من مجلس  والنصف، 

، وكان من املقرر أن يتجه الفتتاح معرض صحارى 

الزراعى عقب انتهاء لقائه مع محلب. ولكن الوزير 

خرج  نصف ساعة  ملدة  الوزراء  في مجلس  مكث 

من  الوزير  وطلب  االضطراب،  عليه  وبدا  بعدها 

الوزير  سيارة  واجتهت  منزله،  إلى  العودة  السائق 

من شارع مجلس الشعب إلى شارع قصر العينى 

امليدان  إشارة  وقبل  التحرير،  ميدان  إلى  متجهة 

اجملاور حملطة املترو استوقفت 4 سيارات دفع رباعى 

سيارة الوزير، وهبط منها 4 أشخاص طلبوا منه 

التوجه إلى إحدى سياراتهم ومت القبض عليه.

األستاذ/ عمرو عمر – املدير اإلقليمي ملكتب مصر للطيران بكندا :
نقلنا قرابة 75 الف راكب في العام السابق بني تورنتو/ القاهرة والعكس

أدعو اجلميع للحجز واإلستفادة من أسعار اخلريف التنشيطية وأسعار األعياد 

ملصر  القابضة  للشركة  رئيساً  فتحي  شريف   / السيد  تكليف  املدني  الطيران  وزير  كمال  حسام  الطيار/  السيد  أعلن 
للطيران حيث تتضمن التكليف :

-  وضع خطة طويلة املدى »خمس وعشر سنوات« لتنمية خطوط الشركة وحتديث أسطولها.

-  وضع الرؤية اإلستراتيجية جلميع شركات مصر للطيران وأنشطتها اخملتلفة.

- حتسني اخلدمات املقدمة للعمالء في جميع نقاط اإللتقاء بني العمالء ومصر للطيران.

-  تطوير األساليب البيعية والتسويقية التقليدية واإللكترونية.

- تطوير العنصر البشري ووضع خطط تدريبية حديثة ومركزة.

يعد السيد/ شريف فتحي  من القيادات الشابة املشهود لها بالكفاءة في مجال إدارة 
شركات الطيران، حيث عمل في مجال الطيران املدني  ألكثر من 27 عام ، وتقلد العديد 
من املناصب في العديد من دول العالم، منها مدير اقليمي للخطوط امللكية الهولندية 
( في الشرق  األياتا   ( الدولي للنقل اجلوي  املدير االقليمي لالحتاد  وخطوط نورث وست اجلوية األمريكية، كما  شغل منصب 

االوسط وشمال افريقيا .

اجلدير بالذكر أن مصر للطيران قد قامت بتشغيل رحالت مباشرة تربط بني تورنتو/القاهرة إعتباراً من 2013/6/3 بواقع 4 رحالت 
أسبوعياً طوال العام، حيث صرح السيد األستاذ/ عمرو عمر – املدير اإلقليمي ملكتب مصر للطيران بكندا بأن الشركة قد 

قامت بنقل حوالي 75000 راكب في العام السابق بني كٍل من تورنتو/ القاهرة وبالعكس، منهم حوالي 
60% إلى القاهرة و40% ركاب ترانزيت مواصلني سفرهم لكٍل من بيروت، عمان، اخلرطوم، دبي، جدة والرياض، وذلك من خالل تشغيل عدد 174 رحلة بنسب إمتالء 

وصلت %70.

كما صرح سيادته بأن الشركة تقوم بنقل عمالئها من معظم نقاط كندا وذلك من خالل عدداً من اإلتفاقيات املوقعة بني مصر للطيران وشركة إير كندا، حيث 
متثل نسبة الركاب املسافرين من نقاط داخل كندا ومواصلني السفر على الرحلة املباشرة من تورنتو حوالي 30% من إجمالي حركة الركاب املنقولة.

كما دعى سيادته السادة عمالء مصر للطيران الراغبني في السفر خالل فترة اخلريف واألعياد بسرعة احلجز، لإلستفادة من أسعار اخلريف التنشيطية وكذا أسعار 
األعياد للسفر للقاهرة وما وراء إعتباراً من 7 سبتمبر.

امللكة اليزابيث عاصرت 155 حاكما عربيا و12 رئيس أمريكي و 7 باباوات
نظراً لطول عم ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، وبقائها علي العرش والذي متم 63 سنة و217 يوماً ، ذلك اليوم الذي تُعتبر فيه أكثر من استمر التاج على رأسه بني 
كل امللوك البريطانيني، فقد عاصرت 155 ملكا ورئيسا عربيا، وهم 7 ملوك سعوديني. و5 أمراء كويتيني ، وحاكمني لإلمارات ، وسلطانني في عمان. ووفي قطر عاصرت 
5 حكام. وفي البحرين، عاصرت 3 حكام وفي العراق عاصرت امللك فيصل الثاني، وبعده 5 رؤساء. كذلك عاصرت امللكة جميع رؤساء لبنان منذ استقالله حتى اآلن. 
وعاصرت 14 رئيسا مروا على سوريا ، كما عاصرت في األردن 3 ملوك ، وفي فلسطني عاصرت الرئيسني ياسر عرفات ومحمود عباس. وفي مصر عاصرت امللك فاروق في 
مصر، ثم عاصرت بعد اإلطاحة به 6 رؤساء مصريني: جمال عبد الناصر وأنور السادات واخمللوعني حسني مبارك ومحمد مرسي، ومن بعده املؤقت عدلي منصور، ثم احلالي 
عبد الفتاح السيسي. وعاصرت 15 حاكما مروا على السودان منذ استقالله. أما في ليبيا فعاصرت امللك ادريس السنوسي، وبعده عاصرت العقيد معمر القذافي، كما 
عاصرت في تونس احلبيب بورقيبة، وعاصرت بعده الرئيس اخمللوع زين العابدين بن علي، ثم فؤاد املبزغ واملنصف املرزوقي واحلالي الباجي قائد السبسي. وعاصرت 9 رؤساء 
جزائريني وفي املغرب عاصرت ثالث ملوك كما عاصرت 9 رؤساء موريتانيني ، وعلي املستوي الدولي فأن امللكة عاصرت 12 رئيس وزراء في »اململكة املتحدة« ومعهم 12 

رئيسا أميركيا و7 باباوات،

السيد: عمرو عمر

السيد: شريف فتحى
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    وامليادين، ونحشي بها ادمغة الطالب واالميني 
حتى صرفناهم عن سبل البحث العلمي واسباب 
االجرامية  اعمالهم  ونعتبر  االنساني.  التقدم 
انتصارات  وجتاوزاتهم  واعتداءاتهم  بطوالت، 
وغزواتهم فتوحات، فال نتوقع ان جنني سوى التطرف 
واالرهاب. ولنأخذ على سبيل املثال - ال احلصر الذي 
اسمه  يطلق  الذي  االول  سليم   - حصره  يصعب 
الذي  الزيتون؛ وهو  القاهرة بحي  على احد شوارع 
غال  كل  من  وافرغها  ثرواتها  ونهب  مصر  احتل 
ونفيس بعد ان قتل السلطان )طومان باي( وعلق 
نفوس  في  الرعب  ليبث  زويلة،  باب  على  جثته 
الشعب املصري الذي نال حظا وافيا من الظلم في 
خالله  يساق  كان  الغاشم  العثماني  احلكم  ظل 

بالسياط مثل االنعام. 

    ملاذا نستنكر عليهم اخذهم مببدأ تغيير الواقع 
كان  قد  اصيل،  تراثي  مبدأ  وهو  السالح  بقوة 
االمبراطورية  واقامة  للتوسع  الفعالة  الوسيلة 
على جثث اصحاب البالد االصليني بحجة القضاء 
رب  يكن  الم  الدين.  من  القومي  ونشر  الكفر  على 
او  فقط  بالتبليغ  رسالته  نشر  على  قادرا  الدين 
باالستعانة على صدقها باتيان املعجزات كما فعل 
كان  رمبا  ؟!  النبيني  من  وغيرهما  وعيسى  موسى 
صاغة  الذي   ،« احملظورات  تبيح  الضرورات   « مبدأ 
تبرر  الغاية   « مسمى  حتت  بعد  فيما  ميكافللي 
الوسيلة » لتغيير الواقع االجتماعي والسياسي، 
امر جائز على املستوى البشري؛ لكن اضفاء الصفة 
الربانية عليه جعل اللجوء الى قوة السالح واعداد 
مقدسة.  اموراً  والقتل  الغزو  واستباحة  اجليوش 
ادى  وان  الواقع  لتغيير  رخصة  املبدأ  هذا  واصبح 
مثلما  انفسهم،  االمر  باولي  التضحية  الى  االمر 
بادر ابو لؤلؤة باغتيال اخلليفة الثاني. وكما ضحى 
في  عثمان  الثالث  باخلليفة  بكر  ابي  ابن  محمد 
ثم  بعامني.  الثمانني  وقد جاوز  االضحى،  يوم عيد 
انقسم اولي االمر الى فريقني: فريق يؤيد اخلليفة 
ودارت بني  الشام.  والي  يؤيد معاوية  وفريق  اجلديد 
عشرات  ضحيتها  راح  ضارية  معارك  الفريقني 
االالف. وانتهت مبقتل اخلليفة الرابع، ثم مقتل ابنه 
بيد يزيد ابن معاوية. وملا الت اخلالفة الى االمويني، 
االموي  البيت  لم تنقطع سلسلة االغتياالت في 

ذاته 

على  اجلماعات  تلك  اقدام  نستغرب  فلماذا       
قتل كل من يحول دون حتقيق مشروعها العاملي، 
االرهابية  باجملازر  والقيام  واملسؤلني  الرؤساء  من 
بقصد  واملدنيني  والعسكريني  الشرطيني  ضد 
فهي  ؟!  احلاكمة  السلطة  وتركيع  العامة  ارهاب 
تقشعر  عمليات  من  به  تقوم  ما  تستحدث  لم 
البشر  الولدان مثل حرق  لها  ويشيب  االبدان  لها 
منهم  االحياء  وتهجير  كاالنعام،  وذبحهم 
على  تستعني  انها  بل  البلدان.  من  كالقطيع 
في  السالفون  فعلها  قد  مماثلة  بنماذج  تبريرها 
غابر االزمان. ولهذا لم جترؤ املؤسسة الدينية على 
فاذا  بالكفر. وهنا تكمن اخلطورة.  االهابيني  وصم 
كانت كل هذه اجلرائم ال حتول دون جنة اخللد، فهذا 
يؤكد ان االرهابيني هم اوال ضحايا تلك املؤسسات 
هي  تلك  للتراث.  ضحية  االخرى  هي  كانت  التي 
الدائرة املفرغة التي يدور حولها اولي االمر، فإن لم 

يتحرروا هم اوال منها فلن يزول االرهاب. 

يتسلق و النة ال يجيد الصعود العلى اخذت قدامة 
مالبسة  ...متزقت  للقمة  وصل  معاناة  بعد  و  تنزلق 
الوجة لكتلة سوداء...رحلة  الشمس حولت  وحرارة 
املوت كانت طويلة  و شاقة...وقبل ان يلقي بنفسة 
فكر فى ان يكتب ورقة و يضعها فى جيبة رمبا لكي 
احلياة  و يخبروا اسرتة...«تركت  يستدل على هويتة 
طواعية فخالق احلياة لم يهتم حلياتي«هكذا كتب 
اصدمت  ورقة  حملت  بسيطة  ريح  رسالتة...هبت 
لعلها  يفتحها  ان  قرر  الفضول  حلب  و  بوجهة 
فحوى  ..كانت  احلياة  هذة  فى  لة  رسالة  اخر  تكون 
تكمل  ال  لكى  سيارتك  عطلت  الذى  الرسالة«انا 
قضية املوت...انا الذى ارسلت لك االعرابى ملنعك من 
االقتراب حلقل املوت...انا الذى ازلقت قدماك لكى ال 
تصعد جلبل املوت ..انا الذى ارسلت لك هذة الرسالة..
اخرج  بالدموع  اعينة  محبة«امتلئت  اللة  التوقيع 
و  ان يعود للحياة  التي كتبها ومزقها وقرر  رسالتة 
يحتفظ برسالة اللة  ذكرى لة و الوالدة ما دام يوجد 

الة يحبة.

والعمليات  التنظيمات  عدد  تزايد  من  الرغم  على 
الدول  وانقسام  االخيرة،  السنوات  في  االرهابية 
في  يدعمه  احدها  اجتاهات:  ثالثة  الى  له  املصدرة 
ويدعمه  العلن  في  يناهضة  والثاني  والعلن  السر 
ان طرق  اال  وقالباً،  االرهاب قلباً  يرفض  والثالث  سرا 
مكافحتها ال تبدو ناجزة طاملا ان احدا لم يضع بعد 
اليد على اجلذور الرئيسية لالرهاب الديني الذي يجد 
فكل  عضداً.  الغيبيات  وفي  سنداً  املقدسات  في 
السباب  نتيجة  قامت  التي  االرهابية  التنظيمات 
 )FLQ( عرقية مثل حركة  او  اقتصادية  او  سياسية 
في كندا وحركة )يوتا( في اسبانيا لم تستمر طويال 
على  يقوم  الذي  الديني  االرهاب  في  احلال  هو  كما 
العالم  بتركيع  سوى  يَقَنع  ال  والذي  تراثية.  ثوابت 
عصور  الى  بالبشرية  والعودة  الظالمية  الفكاره 
باتت  منه  التخلص  محاوالت  فان  ولهذا  اجلاهلية. 
صعبة املنال؛ فعقب كل ضربة يتلقاها هذا او ذاك 
من تلك التنظيمات، يقوم بعدها اكثر نشاطا واشد 
شراسة من ذي قبل. وما نراه في افكارهم من تطرف 
مقدساً  جهاداً  هم  يروه  ارهاب،  من  اعمالهم  وفي 
احلظورة  ومينحهم  الدين،  صحيح  الى  بهم  يعود 
برضى السماء، وتبوأ املكانة العظمى في جنة اخللد 
حور  من  بالثيب  والتمتع  باالطاييب  التنعم  حيث 

العني. 

    فاملوروث الديني الذي ينظر اليه اجلناة والضحايا 
للسابقنب  حقق  قد  والتقديس،  التبجيل  نظرة 
امبراطوية  اقامة  بلغت حد  مادية عديدة  مكاسب 
مترامية االطراف. ولهذا فقد بجلوه وحصنوه بعزله 
في  املستنيرة  االفكار  وأد  على  دائبني  العقل  عن 
مهدها باعمال السيف في رقاب اصحابها بدءا من 
جهم بن صفوان وانتهاءا بفرج فوده. وراحوا يصبون 
من  يحطون  الربانية،  امللكة  تلك  على  غلهم  جام 
وبعدو  تارة  املضل  بالشيطان  وينعتونها  شأنها 
فقد  عقله  احيا  من  ان   « مرددين  اخرى  تارة  احلق 
امات نفسه » حتى بات العقل خامال  ضعيفا امام 
سطوة السيف احلارس لذلك التراث والذي كثيرا ما 

عمل في العقول التي جترأت على نقده. 

   ولذلك فان طرق مكافحة االرهاب الديني القائمة 
على املواجهة العسكرية لن تفلح في اقتالع جذوره 
التي تناهض  وان عرقلت منوه الى حني. فالسلطات 
بل  افكارهم؛  مناهضة  على  تقوى  ال  االرهابيني، 
ال  التي  تلك  لها،  احلاضنة  املؤسسات  تدعم  انها 
متلك من اجلرأة ما ميلكه االرهابيون عندما يصرحون 
يطبقون  وامنا  يأتون،  مما  لم يستحدثوا شيئاً  بأنهم 
الدينية  املؤسسة  تستطيع  ال  فقهية  اجتهادات 
التبرأ منها او التقليل من قدسيتها. وقد تبلور ذلك 
الذين  املفكرين  الرسمية بتكفير كل  في مواقفها 
تثبته على من  بينما لم  العقل؛  التراث مبيزان  وزنوا 
مثل  االبرياء  فيذبحوا  االرض،  في  الفساد  يعيثون 
االنعام ويشعلون النيران في االبدان. وعندما نقرأ في 
احد الكتب الصادرة عن مؤسسة دينية ان: » قتال 
الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر.. 
واذا حاصر املسلمون اهل احلرب في مدينة او حصن 
دعوهم الى االسالم، فان اسلموا كفوا عن قتالهم، 
ابوا  فان   ... اجلزية  اداء  الى  دعاهم  يسلموا  لم  وان 
عليهم  ونصبوا  وحاربوهم  عليهم  باهلل  استعانوا 
وحرقوهم  واشجارهم  زروعهم  وافسدوا  اجملانيق، 
فلماذا  للنشئ  يلقن  ما  هذا  كان  فاذا  ورموهم، 
نلقي باللوم على اجملاهدين ونستنكر ما يقومون به 
كتاب مكتظ  من  ما هي سوى صفحة  افعال،  من 

بالصفحات املماثلة. 

يعظم  مزيف  بتاريخ  الطالب  نضلل  وعندما 
مصاف  في  ويضعهم  والسفاحني  الدماء  سافكي 
االبطال والصاحلني، فنطلق اسماءهم على الشوارع

الفشل  الديون..كان  علية  احلياة...تراكمت  سئم 
اذادت  موقفة  لسوء  اخرى...نظرا  الى  مرحلة  من 
يعاندة  ضدة  اللة  ان  االسرية...اعتقد  اخلالفات 
طالبوة  الروحيني  ابائة  مع  كثيرا  يفشلة...جلس 
بالصبر...لكن ال جديد لدية...سوى انة قرر ان يترك 
احلياة...لم يكن امامة سوى فكرة االنتحار..ولكي 
فى  فكر  احد  مينعة  ال  وحتي  املهمة  هذة  ينفذ 
ويرى طريقة النهاء حياتة... بعيد  ان يذهب ملكان 
بالوقود  زودها  ان  بعد  اجليب  سيارتة  استقل 
فالرحلة طويلة..واخذ يقطع مسافات طويلة في 
ووصل  ميوت  كيف  يفكر  املوت...اخذ  صحراء  قلب 
اجلبال.. احدى  قمة  من  نفسة  يلقي  ان  االمر  بة 
بالطريق تعطلت سيارتة و النة يتقن  اثناء سيرة 
هذة  استكمل  و  باصلحها   وقام  نزل  امليكانيكا 
الرحلة الشيطانية...ظالم دامس ميال قلبة و عيناة 
..تعمق كثيرا فى الصحراء...نزل من سيارتة التى 
تراكمت علية رمال البرية ...جفاف وجهة واسوداد 
امتار فى  زاد املشهد بؤسا...انطلق بضعة  عينية 
للموت..ناداة  قمة  مكتشفا  ليحاول  الصحراء 
حقل  قدامك  عندك  من  اخ  يا  اعرابيا«ارجع  رجال 
الغام ممنوع املشى«التفت صاحب فكرة املوت«انت 
ارجع«...ابتعد  غيرك  في  هو  بتكلمني«؟...«ايوة 
ابتدا الغم....راى قمة جبل عالية  قليال عن طريق 

االرهاب املقدس
ميالد حليم 

مونرتيال

اللة حمبة

الفصل األول- املشهد الثالث )تكملة( 

شهرزاد : وما الذى جرى لهذا العاشق الولهان؟

حنني  : كان للرشيد جارية رومية اسمها »خرشى 
» وكان لها مكانة عنده، محلها عنده محل اخلوازن. 
الرشيد  رمبا ساعدت  أخت،   بنت  أو  أخت  لها  وكان 
فى ارتداء مالبسه ذات مرة  أو قامت بشىء مما تقوم 
فى  الرشيد  افتقدها  اجلارية  هذه    .« خرشى   « به 
يوم من األيام، وسأل »خرشى » عنها، فأخبرته أنها 
زوجتها لشاب من أقاربها فغضب الرشيد وقال لها: 
كيف تزوجني هذه اجلارية لقريب لك بغير إذنى، وقد 

اشتريتها من مالى. وهى ملك ميينى؟

ماحدث  على  بشدة  وتأسفت   « »خرشى  اعتذرت 
منها وقالت إنها لم تكن تدرى أن هذا التصرف سوف 
يغضب موالها الرشيد. لكنه لم يقتنع باعتذارها.

شهرزاد : وماذا فعل ؟

فامر  تزوجها  ممن  االنتقام  قرر  احلال  فى    : حنني    
بتأديبه.  ويقوم  زوجها  على  يتعرف  أن  األبرش  سالم 
فأخذ سالم يبحث عنه حتى وصل إليه. وأخذ يحتال 
عليه حتى ظفر به فخصاه. فابتلى باخلصاء بعد أن 

حملت اجلارية منه.

تلك  تبعد  أن  أرادت  أنها  الرشيد  رمبا أحس  شهرزاد: 
الصبية اجلميلة عن طريقه، فأكلته الغيرة .

عنده  مكانتها  أن  تتصور  املسكينة  كانت   : حنني 
وأن إسعاد شاب من  التصرف  سوف تغفر لها هذا 
رعاياه بزواجه من إحدى جواريه سوف يكون مصدر 
سعادة له. ولكنها صدمت وأيقنت أن هؤالء الطغاة 

اليفكرون إال فى أنفسهم فقط.                  

شهرزاد: وهل اكتفى الرشيد بهذا ؟ وماذا كان جزاء 
خرشى ؟ 

الرشيد  توفى  فقد  كثيرا.  القدر  ميهله  لم  حنني: 
»خرشى  فقامت  اجلارية  وولدت  مباشرة،  ذلك  بعد 
كتبهم.  وقراءة  الروم  بآداب  وأدبته  الغالم  بتربية   «
فتعلم اللسان اليونانى علما كانت له فيه رئاسة، 

وهو اسحق املعروف بابن اخلصى . 

كبير.  فارق  هناك  لكن  حقا.  فظيع  شىء  شهرزاد: 
دون  ااخلليفة  تزوج معشوقة  أنه  مشكلة صاحبك 
اسحق  بن  يا حنني  أنت  أما  رومية.  وكانت  منه  إذن 
فكل ما تفعله إمنا يتم مبباركة اخلليفة ونحن  نعرف 
أنك عشت سنوات فى بالد الروم أيام دراستك وكانت

قليين جنيب 
- مونرتيال

مأساة طبيب اخلليفة  
نسيم جملى

الروميات.  من  فيها  شبعت  عديدة  مغامرات  لك 
حنني : ) شارد الذهن اليتكلم ( 

شهرزاد: هوه ! ال تسرح بعيدا.                                                                 

أيام  كانت   ) أسى  فى  رأسه  يهز   (  . آه   . آه   : حنني 
التى أحببتها  واملرأة  بالنشاط واحلرية،  نعمت فيها 
اليونانية  فى القسطنطينية  كانت معلمة للغة 
وكانت على قدر عال من الثقافة  واجلمال فأسرتنى 
بتفوق عقلها ورقة مشاعرها. ) يختنق صوته ( وآل 

أعرف أين هى اآلن؟ أو ماذا حدث لها؟. 

شهرزاد: أما زلت حتن إليها ؟

ارتبطت بها عاطفيا  األول. وقد  : كانت حبى  حنني 
العلمية.  واالهتمامات  احلب  هى  وبادلتنى  وروحيا. 
كنا نحس أننا خلقنا أحدنا لآلخر.وقد عقدنا العزم 
على أن نتزوج ونواصل طريقنا فى البحث والترجمة 
لكن أهلها رفضوا ذلك عندما علموا باصرارى على 
معى،  اجملىء  من  منعها  وقرروا  بغداد  إلى  العودة 

فعدت وفى نفسى جرح عميق.

 شهرزاد: وملاذا لم تتزوجها وتواصل العمل هناك .

بالبحث  تسمح  هناك  الظروف  تكن  لم   : حنني  
والتعمق فى العلوم إذ كان البيزنطيون فى مرحلة 
تخلف ثقافى شديد وكانوا  يشكون فى نوايا كل من 
يهتم بالعلوم االعقلية والتجارب العلمية ويتهمونه 
العلوم  عن  مشغولني  كانوا  والهرطقة.  بالكفر 
الهرطقات.  ومحاربة  الدينية  باخلالفات  والفلسفة 
بيزنطة  مكتبات  فى  العلمية   الكتب  وكانت 
بعيدة عن متناول الباحثني خوفا عليهم من الزيغ .  

شهرزاد: ال تأسف على مافات. أنت اآلن فى ضيافة 
اجلوارى،  من  بثالثة  لك  أمر  وقد  املتوكل  اخلليفة 
فاخترت لك ثالثة حوريات من عوالم مختلفة؛ ) متيل 
نحوه وتتكلم همسا ( ولعلمك لم ميهرهن ميسم 
اخلليفة بعد. واحدة فارسية والثانية هندية والثالثة 

عربية من بنات الرافدين . 

اجلناح  هذا  فى  تتريض  أو  تكتب  أو  تقرأ  أن  فلك 
اخلاص بك، أو تدعوهن الى الرقص والغناء.  )تضحك 
ضحكة ذات مغزى وترمش بطرف عينيها للجوارى ( 
أو تقرأ لهن أشعارك وقد سمعنا أنك تتغنى أحيانا 

بشعر هومروس أميرشعراء ااإلغريق. فماذا قلت ؟ 

حنني : قلت الحول والقوة إال باهلل.  

      -------------------------------- يتبع

خط الشيب شعرى                         و جف دمعى باألجفان 
تلعثمت الكلمات بفمى                  و صار قلبى سريع اخلفقان

اختفى أعزائى و أصحابى                 و بقيت وحيدا بال خالن
منحونى الفرحة و البهجة               فال مكان للدمعة و األحزان

ناديت عليهم لشوقى                     فيرتد صدى صوتى باملكان
رحلوا عنى دون وداع                          ملكان أفضل ليس به نسيان

وصلت لهم الدعوة                          فاخلطاب سليم األسم و العنوان
أسرعوا لتلبية الدعوة                      فالكل بصبر و انتظار لرب ال ينام

من يبطئ و يتخلف                         عن دعوة سيد األنام ؟؟
بجواره راحة و طمان                        و بقربه تزول احملن و األالم

بقدرته مغفرة اخلطايا                     و رفع املعاصى و االثام
سألتقى مبن سبق و رحلوا                حني تصلنى الدعوة أحد األيام 

العمر محسوب و معدود                  و الوقت محدود و الرب به عالم 
نحن غرباء و نزالء                              سيمضى اجلسد للتراب و الروح للديان

يوم احلساب و الدينونة                      سيفصل القمح عن الزوان 
بالفردوس البار يترمن                           متوجا باألكاليل و التيجان

و اخلاطئ باللهيب يتلظى                 و يشقى بالنار و صرير األسنان
 فاغفر لى يا سيدى و سامحنى        اتى قارعا صدرى نادما ألثمى

اجعلنى اناء للكرامة                         و اشفى روحى و نفسى
أكون مبررا كلص اليمني                    تدعونى ألقيم معك بالفردوس 

مؤمنا يقني االميان                              انك مخلصنا البار و رابحا للنفوس

جورج توفيق 

الفراق ..والرحيل لألفضل !!
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Complications of hernia Surgery
د. ياســـر بطرس

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Dental Hygiene Appointment, When 
and Why?

عادة ما يطلب منا طبيب االسنان ان نحضر جللسات تنظيف االسنان 
مرتنب او أكثر سنويا وقد يتسائل البعض منا ملاذا و على أى اساس 

يحدد املدة الزمنية بني الزيارات.

هناك مدة شبة متفق عليها علمبا و هى ستة شهور بني الزيارتني 
و هى املدة التى تسمح بتراكم بعض اجلير calculus  على اسطح 
االسنان التى يصعب علينا الوصول اليها بسهولة بفرشاه و معجون 

االسنان .

هذة املدة أيضا هى كافية لظهور أى تغير مرضى فى اللثة أو بدايات للتسوس قابلة لالكتشاف قد 
تطرأ على اسناننا و قد حتتاج لتدخل عالجى فورا قبل ان تصبح أسواء .

بعض الناس تقول أن أسنانى فى حالة جيدة االن و ال حتتاج الى تنظيف األن و هو خطأ يقه فة بعض 
منا غير مدركني ان التدهور الذى يحدث للثة فى بعض االحوال يكون بال ألم ظاهر وقت حدوثة مع 
ان حالة اللثة تكون تدهور بالفعل مثل انحسار اللثة و انكشاف جذء من جزور االسنان أود ان الفت 
نظركم ان هناك بعض االمراض املزمنة و بعض االدوية تقلل من كمية اللعاب بعض الناس تقول أن 
أسنانى فى حالة جيدة االن و ال حتتاج الى تنظيف األن و هو خطأ يقه فة بعض منا غير مدركني ان 
التدهور الذى يحدث للثة فى بعض االحوال يكون بال ألم ظاهر وقت حدوثة مع ان حالة اللثة تكون 

تدهور بالفعل مثل انحسار اللثة و انكشاف جذء من جزور االسنان.

 أود ان الفت نظركم ان هناك بعض االمراض املزمنة و بعض 
االدوية تقلل من كمية اللعاب xerostomia    مما يعرض اللثة 
ألمراضها و االسنان للتسوس و باألخص بالقرب من اجلذور , و 
لذللك قد يرى طبيب االسنان ان يقرب من مدد الزبارة ) كل 3 

أو 4 شهور مثال حسب احلالة .

صحة نيوز

املشكالت  عن  نيوز«  »جود  جريدة  من  العدد  هذا  في  أحدثكم  أن  أريد 
املصاحبة جلراحة »الفتاء«:

1- من املمكن حدوث مشكالت بسبب »البنج« ، أو أزمة قلبية أو جلطات 
في القدم والتي قد تذهب للرئة

2- ميكن حدوث نزيف، سواء داخلي في البطن ال تراه أو نزيف خارجي حتت 
اجللد فيظهر أن املريض به كدمة كبيرة

3- من املمكن حدوث عدوي »Infection« ، مكان اجلرح مصاحب بحرارة 
وإحمرار اجللد او تضخم وألم في مكان اجلراحة ويتم معاجلتها باملضادات 

احليوية

4- من املمكن أن يُخطئ اجلراح ويقوم بجرح أو بخياطة حول األعصاب املوجودة باحلجر مما يسبب ألم وقد 
يستمر ملدة طويلة 

5- ميكن أن يُصاب املريض بإحتباس في البول بسبب تضخم البروستاتا بعد العملية

6- ممكن أن يحدث قطع أو جرح لل »VAS« ، والتي وأن حدث بالناحيتني، فأن املريض لن يستطيع األجناب 
بعد ذلك ، حيث أن »VAS«، هو الذي يحمل احليوانات املنوية وهام لإلجناب

ً 7- ممكن باخلطأ أن يجرح الطبيب املثانة أو األمعاء وتلك مشكلة كبيرة جدا

8- ميكن أن يظهر »الفتاء« مرة ثانيًة، بسبب أن الشبكة التي أستعملها اجلراح ليست كبيرة ، أو تعرضت 
أن  أو  بطريقة صحيحة  القطع  تغطية  يتم  لم  أو   ، الصحيحة  بالطريقة  تتم  لم  اخلياطة  أو   ، للقطع 
املريض يصاب بالبرد أو الكحة بعد العملية مباشرة مما يتسبب في فك اخلياطة والغرز ، أو أن يقوم املريض 
بحمل شئ ثقيل الوزن في خالل أيام بعد العملية ، أو أن املريض يعاني من زيادة في الوزن بشكل مفرط ، 

أو التدخني، جميعها أمور تؤدي إلي ظهور » الفتاء« مرة أخري

 Compulsive hoarding تكدس األشياء القهري
املشكلة األكثر إنتشارا يف املصرينيء

أ.د. ناجي إسكندر 

4 حاالت كثيرة ال يوجد سبب ميكن أن يفسر مرض  
تكدس األشياء القهري. 

اإلحتفاظ  في  شيوعا  األكثر  العشرة  األشياء 
والتكديس: 

1 األوراق خاصة اجلرائد واجملالت.  
2 املالبس القدمية واجلديدة. 

3 أكياس البالستيك واحلقائب  
وأدوات  األطباق  مثال  يوميا  املستخدمة  األشياء   4

املطبخ.  
5 مواد التدوير علب البالستيك والزجاجات الفارغة... 

الخ.  
6 األدوات امليكانيكية ) املسامير والصواميل وخالفه  

( واألدوات الكهربائية ) مثال أسالك وخالفه(
7األثاث بأنواعه.  

8 األخشاب  والهدايا واللعب واألشياء الفنية.    
٩ األطعمة التي إنتهت صالحيتها.  

ليس  و  مقبولة  غير  بإعداد  املنزلية  احليوانات   1٠
بغرض رعايتها. 

العمل  ومكان  املنزل  تشمل   : التخزين  أماكن 
الثالجة  وتكدس  والبوتاجاز  السيارة  و  اجلراج  وأيضا 
والدواليب  وفي احلقيقة ميتد ليشمل  والغساالت  
األشياء من كراسي  فيه  توضع  أن  كل مكان ميكن 
لدي   للتخزين  اخملصصة  األماكن  وإيضا  وأسرة  

الشخص نفسه وإن أمكن لدي األقارب واألصدقاء
حدود  يوجد  ال  القصوي  احلاالت  في  أنه  واخلالصة   

لألشياء اخملتزنة وال حدود  إلماكن التخزين.      
األشياء  الناجتة عن تكديس  واملضاعفات  املشاكل  

القهري : 
وتتراوح بني مشاكل مادية ونفسية وصحية ويتأثر 
بها املريض واحمليطون به علي حد السواء ورمبا يتأثر 

احمليطون أكثر لفقدانهم  الدافع للتخزين. 

تكيف الطرف األخر مع الوضع.  
ج املشاكل الصحية   وتفشي األمراض لألسباب 

األتية 
وتنظيفها  لألماكن  الوصول  ومشقة  لصعوبة   1

جيدا.  
2 ضعف التهوية اجليدة.  

 ) كالفئران   ( القوارض  وجود  إحتمال  إزدياد   3
واحلشرات.  

األطعمة  تخزين  حالة  في  سوءا  األمر   ويزداد   4
الرطنة واملنتهية الصالحية. 

وفي املقالة القادمة سنناقش بإذن اهلل كيف ميكن 
التعامل مع هذه املشكلة اخلطيرة والصعبة وما 
يصر  وملاذا  اإلشياء  تلك  جتاه  املريض  إحساس  هو 

علي اإلحتفاظ بها؟.

ال  األلزمير  مرض  في  كما   املرضية  املشكلة  هذه 
تخص املريض فقط بل متتد لتؤثر في احمليطني.  

وهذه املشكلة ثالثية األبعاد وتشمل : 
1 األحتفاظ وتكديس وصعوبة التخلص من أشياء 
عدمية أو قليلة  األهمية أو أشياء تتخطي بكثير 

اإلحتياج لها.  
إستحالة  أو  صعوبة  إلي  يؤدي  اإلحتفاظ  2هذا 
الغرض  في  املنزل  أجزاء  من  بعض  إستخدام 

اخملصصة من أجله. 
3 ضغط عصبي وضعف مقدرة األداء واإلنعزالية 

اإلجتماعية . 
شيوع مرض  تكدس األشياء القهري  في كندا: 

كندي  مليون   1,7 حوالي  إي  املائة  في   5 حوالي 
معظمهم فوق سن اخلمسني 

 وإن كان املرض يبدأ أحيانا  في املراهقة ويتفاقم  
بتقدم العمر. 

في  وأكثر  الضعيفة  الدخول  أصحاب  في  أكثر 
املهاجرين لكندا.  

العوامل املتسببة : 
1 العامل الوراثي يلعب دورا أساسيا فغالبا يوجد 
هذا  من  يعاني  العائلة  في  شخص  من  أكثر 

املرض.   
املرضي    القهري  الوسواس   : النفسية  األمراض   2
الوسواس  مرضي  من  املائة  في   42 الي   18  :
القهري يعانون من تكدس األشياء القهري.  ايضا 
التدهور العقلي وأمراض األكل والتخلف العقلي 
وإلشخصيات الفصامية بعضها يصاحبه تكدس 

األشياء القهري.  
هوامش : عدد من أطباء األمراض النفسية يعتبرون 
تكدس األشياء القهري نوع من الوسواس القهري 
وال  بوجود مشكلة  املريض  فيه  يعترف  ال  املرضي 

يستجيب إستجابة مقبولة للعالج الدوائي.  
فقدان  مثال  عنيفة  نفسية  لضغوط  التعرض   3

عزيز  أو فقدان املمتلكات أو الطالق... الخ. 

ا املشاكل املادية : توجد مخاطر حقيقية قد تصل 
األشياء  لتكدس  كنتيجة   ) املوت   ( احلياة   لفقدان 
املتقدمة  الدول  من  وغيرها  كندا  دعي  مما  القهري  

لسن القوانني التي متنعه.
1 سهولة إندالع احلرائق نظرا لتكدس األشياء بجوار 
احلريق  ملصادر  الوصول  وصعوبة  احلرارية  املصادر 
للمقيمني  فقط  ليس  اخلطر  هذا  وميتد  وإطفائه. 

باملنزل ولكن  ليشمل اجليران.   
األجزاء  الي  الوصول  و  التنبه  قدرة   في  مشاكل   2
وسرعة    ) ...الخ   والسباكة  الكهرباء   ( التالفة 

إصالحها قبل تفاقم اخلطر.  
3 مشاكل وصعوبة  في  إحداث جتديدات باملنزل  

املكون  يتأثر  رمبا  ثقيلة  أشياء  تخزين  حالة  في   4
يحدث  قد  القصوي  احلاالت  وفي  للمنزل  األساسي 

إنهيار  املنزل علي من فيه. 
5وفي  جميع  األحوال يؤدي تكدس األشياء إلي عدم 
والتي  باملنزل  اخملتلفة  األماكن  املثلي من  اإلستفادة 

جعلت من أجله. 
وفي حالة نادرة إضطر  الزوج إلي النوم في السيارة 
مما  باألشياء  لنومه  اخملصص  املكان  إلزدحام  نظرا 
إضطر اإلبنة للتدخل والتشاجر مع إمها التي تعاني 

من املرض. 
وفي حالة أخري نادرة تكدست األشياء فأعاقة خروج 

املسن من منزله حتي توفي من قلة األكل
املهمة   واألوراق  والنقود  الثمينة  األشياء  ضياع   6

وسط األشياء املكدسة. 
لتؤثر في مقدرة  التكدس متتد  : ومشكلة  هوامش 
اإلطفاء  حاالت  مع  التعامل  علي  الدولة  أجهزة 
وزيادة  الطوارئ  حاالت  في  املصابني  لنقل  والدخول 
النهاية  وفي  اخملاطر  لزيادة  كنتيجة  التأمني   قيمة 

يضاف كل هذا إلي دافعي الضرائب.  
أن  ذكرت  وأن  سبق  وكما   : النفسية  املشاكل  ب   
مشكلة تكدس األشياء القهري ال تؤثر فقط في من 
يعانوا منه ولكن متتد لتؤثر في احمليطني ليس فقط 

ماديا ولكن أيضا نفسيا. 
1 العنف األَُسري يزداد كلما إزداد مقدار  التكدس.  

2 اإلنعزال اإلجتماعي مع صعوبة إستقبال األقارب 
واألصدقاء واخلجل منهم.   

وإضطرابات  العصبي.  والضغط  والتوتر  اإلكتئاب   3
الشخصية

صعوبة  بسبب  والطالق  اإلنفصال  حاالت  تزايد   4

الفيس  علي  صفحتي  من 
 Doctor Nagi بوك

عن الصداقة كتبت يوما
شيئان ال ميتزجان املال والصداقة 

كذا النساء واألصدقاء 
أفضل األصدقاء احلكيم احلليم الكرمي 

وأسوأهم اجلاهل اللئيم البخيل 
أفضل األصدقاء في أصعب األوقات 

احلليم وقت الغضب والكرمي وقت الكرب 
الصديق الذي يفتعل سببا للخصام 

ال تأمن له وئام 
إن أردت أن تعرف قيمة صديقه 

ذكر  عند  واملمتعضني  املبتسمني  عدد  فتأمل 
إسمه 

عدم مشورة الصديق تُفشل 
 وكثرة املستشارين حُتير 

من الصديق 
فكرة صائبة لعقل حيران 

مياه باردة لفم ظمأن 
بني األصدقاء 

كسرة مخبوز مع محبة 
خير من خروف معلوف مع بغضة 
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لوحـة الشرف 

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
1 يرى صديقه وعدوه بعني واحدة o من أشهر العبي الكرة االجنليز  

2 عقل o فاكهة مفضلة عند قدماء االرومان  
3 يحمل الرسائل o وكالة فضاء  

4 رقصة بدوية في جنوب فلسطني تشبه الدبكة  
5 تعب وسعى o وجبة ما قبل الصوم o ياسني  

حالة   o اإلزاحة  لقانون  توصل  عندما  أرخميدس  قالها   6
انسانية قاتلها اهلل  

7 العدد عشرة فما فوق o حرامي o موسيقى )معكوسة(  
8 حرف عطف للترتيب والتراخي o أضف وأكثر o مصباح  

9 من أسماء السيف ومن يفصل بني احلق والباطل o ثلثا أنف  
10 سيدة الشاشة العربية  

افقياً : 
1 أول من بدع مبدأ الطاولة املستديرة  

2 قطع من مكان إلى آخر o عملة عربية  
3 قاتل o نصف حويط  

4 موسيقى أميركية )مبعثرة( o َقفل o من البترول  
5 هزم الصليبيني في حطني  

6 للتأكيد واخملالفة في الرأي o للتمني o صحيح  
7 نبالغ في االنفاق أو التصرف o سالم  

8 أهال )مبعثرة( o تابع األرض  
9 كوميدي مصري  

10 أماكن الدراسة o تعلق لإلنارة  

حـل مسابقة  العـدد السابـق

مريم مالك 
مرمي  أصبحت  عمرها  من  عشر  التاسعة  في 
املتفوقة  السمراء  الصعيدية  الفتاه  مالك، 
أن  منذ  مصر  في  الفساد  لتحدي  رمزا  دراسيا، 
بدأت قبل أسابيع معركة بال هوادة إلثبات تزوير 
نتائجها في الثانوية العامة التي جاءت »صفرا« 

في كل املواد.

ابنة  السميكة،  الطبية  النظارات  ذات  الطالبة 
املنيا،  في محافظة  الفقيرة  اخلمار  قرية صفط 
النتائج  ظهور  منذ  سلكته  إال  طريقا  تترك  لم 
بالتزوير«.  إليها  »نسبت  أخرى  بأوراق  إجاباتها  أوراق  »تبديل«  مت  أنه  على  لتبرهن  يوليو  منتصف  في 
طعنت مرمي بنتيجتها أمام اإلدارة التعليمية في أسيوط حيث مت تصحيح أوراق اإلجابة، ولكن شكواها 
في  اخلطوط  خبراء  من  جلنة  بتشكيل  أمرت  التي  العامة  النيابة  أمام  آخر  بطعن  فتقدمت  رفضت 
املدينة نفسها للتأكد مما إذا كان اخلط في أوراق اإلجابة املنسوبة إليها مطابق خلطها أم ال. غير أنها 
األوراق  في  اخلط  مع  خطها  تطابق  ويؤكد  حقها  يهدر  اخلطوط  خلبراء  الرسمي  التقرير  بأن  فوجئت 
لم  الفتاة  أن  إال  اخلطوط،  تقرير خبراء  إلى  استنادا  التحقيق  أغلقت  العامة  النيابة  أن  ورغم  املزورة. 

تستسلم وطعنت مجددا بقرار النيابة مطالبة بإعادة فتح التحقيق.

وكلما أوصد باب أمامها استمرت في املطالبة بـ«حقها« بإصرار وصالبة إلى أن يفتح باب آخر. وعلى 
باتت  الشرعي،  الطب  إلى  النيابة  إلى  التعليم  مديريات  من  مرمي  فيها  تنقلت  التي  األسابيع  مدى 
التلفزيون ولقيت عاصفة من  قضيتها على كل لسان في مصر وأصبحت حديث الصحف وقنوات 
التأييد والتعاطف على شبكات التواصل االجتماعي، حيث شكك كثيرون في تقرير الطب الشرعي 

اخلاص مبرمي وأطلقوا على تويتر هاشتاغ »#أنا-أصدق-مرمي-مالك«.
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برج احلمل:  نشاط مكثف على هاتفك النّقال مع شبكة معارفك فى مجال العمل، ال تستخف 
مبكاملة تلفونية قد توفر لك وظيفة جديدة ، أو إضافّية.

اإلثارة  بإضافة  أطفالك كفيل  أحد  أو  الزوجة  مع  أو شطرجن  إلكترونية  ترفيهية  ألعاب  الثور:  برج 
حلياتك دون إضطرارك للخروج أو دفع نفقات باهظة لنزهة.

برج اجلوزاء: قد تعثر على أوراق أو مستندات مهّمة تخص قضايا اإلرث والنزاعات العائلّية ،هذا المينع 
من متضية وقت ترفيهى مع أسرتك.

أوعالقة  جديدة   وظيفية  ملقابالت  املتقدمني  من  كنت  إن  خاصًة  مبظهرك   إهتم  الّسرطان:  برج 
عاطفّية رسمّية جديدة لتنجح فى كشف الهيئة مبشيئة اهلل تََعالى.

قرش  توفره  قرش  للسلعة،  حاجتك  دون  التخفيض  إنتهاز  جملّرد  الشراء  نحو  تندفع  ال  األسد:  برج 
تكسبه، خاصًة إن كنت صاحب أسرة.

برج العذراء: إن كنت فى موقف بيع أو شراء فحاذر من التفاصيل الصغيرة املاكرة خاصًة عند كتابة 
العقود، درهم وقاية خيٌر من قنطار عالج.

إن كانت غير مقصودة  برج امليزان:  أضبط أعصابك قدر املستطاع وتقبل أخطاء اآلخرين خاصًة 
فهى من طبيعة البشر،عيوبى ال أراها وعيوب الناس أركض وراها.

برج العقرب: وقت مناسب لتنظيف منزلك من األغراض املعطوبة عدمية النفع ، شعورك بالّراحة 
بعد اإلنتهاء من عملية التنظيف ينعكس على تعاملك مع أسرتك مبشيئة اهلل تََعالى.

برج القوس: ليس من املقبول أن تكون املُهّرج إلضحاك وإمتاع اآلخرين جملّرد أن ترى من حولك سعداء، 
من زاد ُمزاحه قّلت هيبته.

تافهاً رغم بساطته،الداعى ملّر الشكوى  برج اجلدى: تلبية إحتياجات األسرة اليومّية ليست عمالً 
خاصًة أن هناك من ميّد نحوك يد املساعدة.

وتسوية  العالقات  إصالح  وهذا من شأنه  ومثالى  أسرة طّيب  مُمتازة كرجل  الّدلو: لك سمعة  برج 
النزاعات بني أفراد العائلة واإلبتعاد عن محاكم األسرة.

برج احُلوت: اليجب أن تتوقع عيون الغيرة واحلسد عند تبادل الزيارات املنزلّية، لكن البخور مفيد بعد 
مغادرة أى ضيف ملنزلك لتنظيف أّى أثر سلبى قد يتركه من خلفه

حظك مع جود نيوز

حـل مسابقة  العـدد السابـق
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صنع  زواجهما،  بتقومي  الزوجية،  السنة  رأس  في 
الشمعة  تلك  ليعاين  بعينيه؛  وهمياً  ظالماً 

املضيئة التي في بيته.. زوجته!

أثبتت  فلقد  كفاية؛  محظوظاً  نفسه  يعتبر  هو 
أرتباطهما  التي مّرت على  األثني عشر،  السنوات 
معاً، أنه وجد التي قال عنها سليمان احلكيم في 
أمثاله: »امرأة فاضلة من يجدها؛ ألن ثمنها يفوق 

الآلليء«!

أسواق  جتوب  الشاطر،  التاجر  كسفينة  هي  فها 
املدينة؛ لتجلب الطعام ألهل بيتها!

وتظل تشتغل في أعمال البيت بيدين نشيطتني، 
وقلب راٍض!

وتقوم إذ الليل بعد؛ لتطمئن على أوالدها، وتسهر 
بالرعاية،  لتتابعهم:  بهم؛  حل  إذا  مرضهم  على 

واالهتمام، والصالة!

وال تكل وهي تراقب طرق أوالدها؛ لئال يضيعوا في 
زحمة احلياة!

وتتعامل مع زوجها على ُسّنة: »سي السيد«!

...،...،...،

بأنه  للتو  شعر  وكأنه  بتنهد،  الزوج  قالها  ياه، 
أال  نفسه:  في  وقال  مآثرها،  في  كثيراً  أبحر 
ثانية؛  زوجة  لها  أحضر  أن  هذه،  زوجتي  تستحق 

لتساعدها؟!...

الزوجة املساعدة!

قصة عـادل عطيـة

صفـــــر مريـــــم وإنكشـــــاف الواقــــــع

غير  أصبح  اجملتمع حتى  أخالق  أنهيار  فهو  مصر 
فى  الطبيعى  الشئ  ثمن  يدفعون  الفاسدين 

احلياة وهو أن تكون أمينا ومحترما.

على  والعصبى  النفسى  الضغط  أصبح  لقد 
القلة األمينة شديدا فى مصر، فهى ترى حولها أن 
الدخل ينمو من خالل الفساد،والترقى اإلجتماعى 
ال يتم عبر التعليم ولكن عبر التهليب، وهى تقاوم 

هذا االغراء، ولكنها ال تسلم من أذى الفاسدين.

وزارة التربية والتعليم هى مجرد صورة ملا يحدث 
الدولة  أن  أتصور  مصر،وكنت  فى  شئ  كل  فى 
بعد 30 يونيه ستعالج منظومة الفساد والتردى 
عهد  فى  توحش  الذى  شئ  كل  فى  االخالقى 
مبارك، ولكن الدولة فقط تأمن أوضاع السلطة 
أنها تقدم كل يوم مزايا جديدة  ومعاونيها حتى 
جملموعات دعم السلطة فى حني تساهم بذلك فى 

مزيد من تردى احوال اجملتمع وأنهياره األخالقى.

النماذج املبهجة واملفرحة واملبشرة فى مصر هى 
حاالت فردية ،ولكن التيار الرئيسى غارقا أما فى 
وانحداره، وال  وأما فى فساده  مشاكله وهمومه 
من  جدا  صغيرة  مبجموعة  دولة  تتقدم  أن  ميكن 
البشر، فى حني أن التيار الرئيسى يجرف كل شئ 

إلى أسفل.

ال تلوموننى أيها األصدقاء عندما اقول أننى لست 
متفائال مبستقبل مصر

جمدى خليل تابعت مع جميع املصريني محنة الفتاة املتفوقة 
مرمي ذكرى، وقد تبني للمتابعني أن أخطر ما فى 
هذه القضية هو كشفها لتردى الواقع املصرى 

خالل العقود األخيرة.

األشياء  آخر  هى  العامة  الثانوية  كانت  لقد 
املنضبطة فى مصر والتى تعكس املساوأة بني 
واجلدية،  والسرية  واالنضباط  املصريني،  جميع 
ولكن فى العقود األخيرة تسرب اليها ما تسرب 
إلى جميع املؤسسات، وأصابها ما اصاب اجملتمع 
يسمى  مبا  األول  املرض  بدأ  أمراض.  من  املصرى 
اصبحت  وهى  اخلصوصية،  الدروس  حتمية 
حتمية نتيجة لتردى املنظومة التعليمية وتردى 
ثم  العمل.  اتقان  ناحية  من  اجلمعى  الضمير 
سمعنا عن ما يسمى بظاهرة الغش اجلماعى، 
فى  للطلبة  جماعى  هجوم  عن  سمعنا  ثم 
قضية  جاءت  ثم  املراقبني،  على  اللجان  بعض 
بكثير.  ذلك  من  أخطر  هو  ما  لتكشف  مرمي 
كشفت عن مافيا الكنترول، وكشفت عن بيع 
املادة كما قيل بعشرة آالف جنيه، وكشفت عن 
تكوين جلان خاصة ملدارس خاصة، وكشفت عن 
وكشفت  املسئولني،  بعض  ألبناء  كامل  تزوير 
داخل  االخوانية  الدينية  العقلية  تغلغل  عن 
عن  وكشفت  باكمله،  التعليم  منظومة 
داخل  أوراق بصورة كبيرة  وتبديل  تزوير  عمليات 
فهى كشفت عن خوف  االخطر  الكنترول...أما 
الدولة من التحقيق اجلاد فى القضية وكشف 

املتورطني فيها حتى ال ينكشف كل شئ.

أنهيار  القضية عن  والسؤال هل كشفت هذه 
الدولة املصرية؟.

فى تقديرى أن الدولة املصرية منهارة منذ عقود، 
السياسى  النظام  حماية  هو  حاليا  دورها  وكل 
النظام  حلماية  وبالنسبة  األعمال.  وتسيير 
السياسى فهى تستخدم كل وسائلها اخلشنة 
أنه فى عهد السيسى وليس مرسى  هل يعقل 
التخلص  مهمته  كل  وزير  الثقافة  وزارة  يحكم 
الليبراليني  املثقفني  من  البارزة  القيادات  من 
باهتة  قيادات  وزرع  واليساريني  والعلمانيني 

محافظة دينية مكانهم؟.

أنه فى عهد السيسى وليس مرسى  هل يعقل 
جمللة  حديث  فى  قال  وزير  التعليم  وزارة  يحكم 
عقيدتى عام 2012 عندما كان رئيسا ملركز تعليم 
التيار  فشل  إذا   « شمس  عني  بجامعة  الكبار 
قائمة«،أى  ملصر  تقوم  فلن  مصر  فى  اإلسالمى 
أنه يرى أن اآلمل فى مصر هو عبر حكم اإلسالم 

السياسى. 

مرسى  وليس  السيسى  عهد  فى  يعقل  هل 
يكون املتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم هانى 
كمال من الذين شاركوا عالنية فى دعم حمالت 
من  ذلك  بعد  تتعجبون  األنتخابية؟...هل  مرسى 
تصريحات وزير التربية والتعليم واملتحدث بأسم 

وزارته ضد مرمي؟.

يفتخر  بلطجى  محامى  يخرج  أن  يعقل  هل 
الفتاة  هذه  على  وينهال  وبسيديهاته  بشتائمه 
املسكينة ألنها صعدت قضيتها لإلعالم. واألكثر 
دائم  أن هذا احملامى الشتام هو ضيف  انحطاطا 
على معظم التليفزيونات فى مصر يوزع شتائمه 

وأتهاماته شماال وميينا.

فى حقيقة  القانون  دولة  أنهيار  من  االخطر  أما 



الكلمة نيـــوز

مشاكل احلدود) املذعنون (
بقلم:مريفت روفائيل- فانكوفر
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البابا شنودة .. وسنوات مع اسئلة الناس
ملاذا نصلى على املوتى ؟؟؟  

آلن يوم الدينونة العامة لم يأت بعد .. ذلك اليوم الذى قال عنه القديس يوحنا 
الرائى فى سفر الرؤيا » ورأيت االموات صغارا وكبارا واقفني امام اهلل . وانفتحت 
اسفار , وانفتح سفر اخر هو سفر احلياة . ودين االموات مبا هو مكتوب فى االسفار 

بحسب اعمالهم » رؤ 20 : 12 ... 
يوم الدينونة لم يأت بعد . وارواح املوتى فى مكان انتظار , حتب ان تكون مستريحة 

.. وكما يقول الكتاب ان » اعمالهم تتبعهم » أع 14 : 13 ..
 طبعا هناك نفوس مطمئنة جدا , بينما نفوس اخرى حتتاج ان تطمئن .. ورمبا تتساءل : هل غفر اهلل لى تلك اخلطايا ؟ 

هل انا تبت قبل املوت توبة حقيقة ؟؟ وهل قبل اهلل توبتى ؟؟؟ 
نحن نصلى من اجل هذه النفوس ان يريحها اهلل فى مكان االنتظار ... 

نطلب لها النياح اى الراحة .. نطلب ان ينيح اهلل نفوسهم فى فردوس النعيم .طبعا اخلطايا التى تاب عنها االنسان 
ميحوها اهلل , وال يعود يذكرها ، ونصلي  أن الرب ال يحسب لهم خطاياهم , فال تتبعهم وتتعبهم

لذلك عندما نطلب آلرواحهم نياحا , امنا نطلب راحة لنفوسهم وافكارهم ومشاعرهم , واطمئنانا على مصيرهم , 
وعلى احلكم الذى سوف يسمعونه من فم اهلل يوم الدينونة

 خواطر مسافر إلي النور )9( 
د. رءوف إدوارد

دخول  ليوم  واملوافق  امليالد  بعد   32 سنة  ابريل   6
حسب  جحش،  على  راكباً  أورشليم  إلى  يسوع 
األناجيل. فى  املذكورة  للتواريخ  التاريخية  الدراسات 
 ماذا سيتم ما بني األسبوع الـ 69 واألسبوع الـ  70 : إنها احلقبة 
وتعيشها  املسيح  صلب  منذ  العالم  عاشها  التى  الكبيرة 
الكنيسة إلى اآلن ، وستعيشها الكنيسة إلى اجملئ الثانى للرب.
الهيكل  هدم  فيه  يتم  األخير  األسبوع  من  األول  النصف   -
اليهودى الثالث )هيكل هيرودس( ، ووقف الذبيحة والتقدمة 
اليهودية القدمية: » ُويثَّبت عهداً مع كثيرين فى أسبوع واحد. 
وعلى جناح  والتقدمة.  الذبيحة  يُبطل  األسبوع  وفى وسط 
 « امُلّرِب  على  ى  املقضُّ ب  ُويصَّ يتم،  حتى  رب،  ُمخِّ األرجاس 
)دانيال 9: 27(.  فالرئيس اآلتى املذكور فى اآلية 26 من النبوة 
هو احلاكم الرومانى الذى تعاهد مع اليهود » ثبَّت عهداً » على 
قتل ملكهم املسيا يوم جمعة الصلبوت ، والذى تعاهدوا معه 
)يوحنا  قيصر«  إال  ملك  لنا  ليس   « بصراخهم  املسيح  على 
70 ميالدية  وفى سنة  بحوالى 35 سنة  ذلك  وبعد   .)15  :19
بقيادة  الرومان  ويدنس   . اليهودية  األمة  مع  عهده  يَْنُقض 
أقداس  قدس  إلى  بجنوده  دخل  فقد  األقداس.  قدس  تيطس 
رهم  الهيكل حيث دنسوه بخيولهم قبل أن يخربوه . وقد ذكَّ
السيد املسيح بهذه النبوات وأكدها » وفيما هو يقترب ، نظر 
املدينة-أورشليم– وبكى عليها.. وقال ‘إنه ستأتى أيام ويحيط 
بك أعداؤك مبترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة 
ويهدمونك وبنيك فيك ، ال يتركون فيك حجراً على حجر، ألنك 
لم تعرفى زمان افتقادك’ » )لوقا 19: 41 - 44(. وأما عن تدنيس 
قدس أقداس الهيكل فقال الرب يسوع » فمتى نظرمت رجسة 
اخلراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى املكان املقدس... 
النبوة  هذه  حتققت  ولقد   .)15  :24 )متى  القارئ«  ليفهم 
سنة.  37 بحوالى  السماء  إلى  املسيح  السيد  صعود  بعد 

- النصف الثانى من األسبوع األخير: وهو أصعب األزمنة التى 
ستصادفها البشرية ويصف املسيح – له اجملد – هذه الفترة 
يكن  لم  يكون حينئذ ضيق عظيم  ألنه   «  : بقوله  الدقيقة 
مثله منذ ابتداء العالم إلى اآلن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك 
ر تلك األيام  األيام لم يخلص جسد. ولكن ألجل املتارين ُتَقصَّ
الفترة العصيبة فى  . ويشار إلى هذه   )22 - 21 » )متى 24: 
 ، 42 شهراً   «  : بوصفها   70 الـ  األسبوع  الثانى من  النصف 
أى ثالث سنوات ونصف« ، أو »زمان و زمانني ونصف زمان« ، أو 
»زمان وأزمنة ونصف زمان« ، كما يظهر من هذه النصوص : » 
وأما الدار التى هى خارج الهيكل فاطرحها خارجاً وال تقسها 
اثنني  املقدسة  املدينة  وسيدوسون  لألمم،  أعطيت  قد  ألنها 
للمسيح(  الضد  )أى  ويتكلم   « )رؤيا11:2(.   « شهراً  وأربعني 
يغير  أنه  ويظن   ، العلّى  قديسى  ويبلى  العلّى  ضد  بكالم 
وأزمنة ونصف زمان«  ، ويسلمون ليده زمان  والُسّنة  األوقات 
)دانيال 7: 25(. وأيضاً »...إلى زمان وزمانني ونصف..« )دانيال 12: 
7(. و الشخصيات الرئيسية التى ستظهر فى النصف الثانى 
الهالك  ابن  ى  ُوسمِّ  ( للمسيح  الضد  األخير:  األسبوع  من 
. أخنوخ  الشيطان(  ) وهو  التنني   . الكذاب  النبى   . والوحش( 
وإيليا النبيان . رئيس املالئكة ميخائيل ومالئكته . و األحداث 
التى ستمر به االكنيسة قبل اجملئ الثانى للمسيح ) وخالل 
العظيمة.  الضيقة   :  )70 الـ  األسبوع  من  الثانى  النصف 
معركة هرمجدون . غلبة املسيح على الشيطان . اجملئ الثانى 
للمسيح . الدينونة . األرض اجلديدة والسماء اجلديدة . خضوع 
اخلليقة اجلديدة كلها متاماً لآلب واستعالن ملكوت اهلل . ) يتبع(

الرؤية  حبسب  للمسيح  الثانى   اجملئ  و  العامل  نهاية 
األرثوذكسية  # 2

وعن  لليهود  البابلى  السبى  عن  النبوات 
: العالم  نهاية  أحداث  و  املسيح   مجئ 
غزا  سنة   2600 من  أكثر  منذ  أى  امليالد،  قبل   606 عام  فى 
اليهود  أورشليم وهدم هيكل  بابل مدينة  نبوخذ نّصر ملك 
أرميا  تنبأ   .  )19 األيام 36:  أخبار   2( النبى  بناه سليمان  الذى 
البابلى وخراب اورشليم »وتصير كل هذه  النبى عن السبى 
األرض خراباً ودَْهشاً، وتَخُدم هذه الشعوب ملك بابل سبعني 
سنة« )ارميا 5: 11( . كان دانيال النبى معاصراً إلرميا النبى . 
وفى عودة نبوخذ نّصر إلى بابل أخذ معه كثيرين من األسرى 
فى  النبى  ارميا  بقى  بينما   ، دانيال  الشاب  بينهم  وكان   ،
الغازين  امللوك  دانيال  عاصر  البابلى.  اإلحتالل  حتت  اورشليم 
دانيال  فسر  وقد  وكورش.  وداريوس  وبلطشاسر  نّصر  نبوخذ 
أحالم نبوخذ نّصر. كان دانيال على علم بنبوة ارميا عن خراب 
اإلنتهاء صلى  قاربت سبعون سنة على  وعندما   . اورشليم 
دانيال إلى اهلل ليعلن له ماذا سيكون حال شعبه . فأرسل 
اهلل له رئيس املآلئكة جبرائيل قائالً  » إنى خرجت اآلن ألعلمك 
الفهم » )دانيال 9: 22( ،    » وجئت ألفهمك ما يصيب شعبك 
النبوة   هذه  فى  له  وقال   .)14  :10 )دانيال  األخيرة«  األيام  فى 
مدينتك  وعلى  شعبك  على  ُقضيت  أسبوعاً  سبعون   «  :
ولكفارة   ، اخلطايا  وتتميم   ، املعصية  لتكميل   ، املقدسة 
اإلثم ، وليؤتى بالبر األبدى، وخلتم الرؤيا والنبوة وملسح قدوس 
القدوسني ». هذه النبوة تتكلم عن اجملئ األول للسيد املسيح 
وهدم  أورشليم  خراب  ثم  تأمله  لتصف  النبوة  امتدت  ثم   .
الهيكل النهائى: » فاعلم وافهم أنه من خروج  األمر لتجديد 
واثنان  أسابيع  الرئيس سبعة  املسيح  إلى  وبنائها  أورشليم 
وستون اسبوعاً ، يعود ُويبنى سوق وخليج فى ضيق األزمنة 
)أى بعد انتهاء احلقبة األولى 7  . وبعد اثنني وستني اسبوعاً 
أسابيع ثم احلقبة الثانية 62 أسبوعاً ( ُيقَطع املسيح وليس 
له ) أى ليس بسبب ذنب ارتكبه ( ، وشعب رئيس آٍت يخرب 
املدينة والقدس ) الرومان وقائدهم تيطس ( وانتهاؤه بغمارة 
 )26-  24  :  9 )دانيال   « بها  ُقَضى  وَخرَب  حرب  النهاية  وإلى 
 7 بل  أيام   7 ليس  دانيال  نبوة  فى  لألسبوع  الرمزى  املعنى   .
سنني. إذن ، ابتداًء من األمر بإعادة بناء أورشليم سيمضى » 
سبعة أسابيع ثم اثنني وستني اسبوعاً » . أى 69 × 7 سنني = 
483 سنة وبعد ذلك ُ» يقَطع املسيح ». خروج األمر لتجديد 
أورشليم وبناء هيكل اليهود الثانى مت فى أيام نحميا النبي ، 
حينما أعطى امللك ارحتشتا األمر بإعادة بناء أورشليم » فى 
)نحميا  امللك«  ألرحتشتا  العشرين  السنة  فى  نيسان  شهر 
املرصد  فيهم  مبن  الثقاة  العلماء  من  كثير  حدد  وقد   .)1  :2
مارس   14 بيوم  التاريخ  هذا  باجنلترا  جرينتش  فى  امللكى 
عام 445 قبل امليالد. أى بعد نبوة دانيال بأكثر من 15 سنة.
 مجئ املسيح األول حسب نبوة دانيال: فى عام 1895 م حسب 
السير روبرت اندرسون من اسكوتالنديارد هذه السنني الـ 483 
على أساس السنة اليهودية والتى تتكون من 360 يوماً فوجد 
إنها تساوى 173880 يوماً والتى إذ عّد هذه األيام من 14 مارس 
يوم إلى  أوصلته  أورشليم(  ببناء  األمر  سنة 445 ق.م )صدور 

ابيذيكون ماهر ثابت اسكندر 

إيذاء  من  اخلوف  مثل  مختلفه:  أسباب  لعده  هذا 
مشاعر الشخص اآلخر,الرغبه أو امليل في االعتماد 
من  اخلوف   , احلب  فقدان  من  اخلوف   , اآلخرين  علي 
العقاب , اخلوف من غضب اآلخرين, اخلوف من تأنيب 

الضمير املبالغ فيه . 
من  النوع  هذا  عن  اهلل  لكلمه  اخلضوع  يختلف 
أي  الداخل  من  نخضع  أن  يريدنا  فاهلل  اإلذعان. 
خضوع بالروح و ليس خضوعا ظاهريا في حني منتلئ 
بالغيظ في داخلنا . املذعنون يحملون أنفسهم فوق 
طاقاتهم و قدراتهم , ليس عن رضا أو رغبه و لكن 

عن خوف.
أيضا عندما يعلم اآلباء أبنائهم أن قول ال هذا شئ 
سئ , فإنهم يعلمونهم في نفس الوقت أن بوسع 
اآلخرين أن يفعلوا بهم ما يشاءون . و هم يرسلون 
في  .متمثال  بالشرور  ملئ  عالم  في  عزل  أوالدهم 
الشر  يتمثل  كما   , مناورين   , مسيطرين  أشخاص 

في شكل إغراءات .
 , الشرير  العالم  هذا  مثل  في  باألمان  للشعور  و 
يحتاج األطفال ألن يكون لديهم القدره لقول أشياء 
مثل : » ال » » أنا غير موافق » » توقف عن ذلك » » 
هذا األمر يؤذيني » » أنا أرفض أن تلمسني  في هذا 
املكان » فسلب أو إضعاف قدره الطفل علي أي من 

تلك التعبيرات تعوقه مدي احلياه . 
إذن املذعن هو الذي يترك الباب مفتوح و يقول نعم 
عليها  يبكته  ال  أشياء  علي  نفسه  يبكت   , للردي 

الروح القدس فهو صاحب ) ضمير ضعيف ( .
من  أخري  مشكله  مع  القادم  العدد  في  موعدنا 
الذين  هم  و   « »املتحاشون  مع  احلدود   مشاكل 

يقولون » ال« للخير 
و لربنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.

الرئيسيه  األنواع  بتصنيف  نقوم  العدد  هذا  في 
صعوبه  يالقي  الذي  ,فالشخص  احلدود  ملشاكل 
مع  مشكله  له  أن  اآلخر  في  يري  احلدود  وضع  في 
احلدود,علي أيه حال, فاألشخاص الذين ال يحترمون 
مع  مشاكل  من  أيضا  هم  يعانون  اآلخرين  حدود 
احلدود . و سنري أن مشاكل احلدود ال تقتصر فقط 

علي أولئك الذين اليستطيعون قول ال .
+ املذعنون : قول نعم للشر

الشر  أمام   « ال   « القدره علي قول  اإلذعان هو عدم 
حدود  املذعنون  الطيعون  األشخاص  هؤالء  فلدي   .
مطالب  في  يذوبون  و  واضحه,  غير  و  ضبابيه 
األشخاص اآلخرين. و ال يستطيعون االستقالل عن 
األشخاص الذين يستغلونهم . فاملذعنون يتظاهرون 
يفضلها  التي  األماكن  و  األشياء  نفس  مبحبه 
قيمه  من  يقللون  و   ,  « جملاراتهم  فقط   « األصدقاء 

إختالفهم عن اآلخرين , حتي ال تهتز املركب .
أمر  الشر  أمام  ال«   « قول  علي  القدره  عدم  يعتبر 
مفسد بوجه عام , ليس ألنه فقط مينعنا من رفض 
و صد الشر في حياتنا , لكنه غالبا يعوقنا عن متييز 
يدركون  املذعنني  األشخاص  من  فالعديد   . الشر 
خطره  عالقه  في  متورطون  بأنهم  جدا  متأخرا 
حراسه  علي  القدره  لديهم  يعد  لم  و   , سيئه  أو 

قلوبهم.
هؤالء األشخاص حينما يحتاجون حمايه أنفسهم 
بقول » ال » حتتبس الكلمه في حناجرهم . و يحدث



منوعات نيـــوزالسبت 12 سبتمرب 2015 - العدد السادس و االربعون21

املتحدة عن توجهات  األمم  تتوقع دراسة أجرتها 
السكان، أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكاناً، 
وتشير   .2022 عام  بحلول  الصني  على  وتتفوق 
الدراسة إلى أن نيجيريا ستأخذ مكان الواليات 
العالم  في  بلد  أكبر  ثالث  باعتبارها  املتحدة 
ويتوقع  السكان، في عام 2050،  من حيث عدد 
إفريقيا على أكثر من نصف  أيًضا أن تستحوذ 
النمو السكاني في العالم في 35 عاًما املقبلة.

ووفقا للدراسة، فإن عدد سكان العالم سيبلغ 
9.7 مليار نسمة في 2050، ويصل إلى 11.2 مليار 
نسمة في عام 2100، ويبلغ عدد سكان العالم 
اليوم، 7.3 مليار نسمة. وجاء في الدراسة أن نصف 
و2050   2015 بني  العالم  في  السكاني  النمو 
ونيجيريا  الهند  هي  بلدان  تسعة  في  سيكون 
وإثيوبيا  الدميقراطية،  والكونغو  وباكستان 
وأوغندا. وإندونيسيا  املتحدة  والواليات  وتنزانيا 

ويتوقع أن يتجاوز عدد سكان 28 دولة إفريقية 
الضعف، وبحلول 2100، سيزيد عدد سكان 10 

دول إفريقية بخمسة أضعاف

دراسة: اهلند ستتخطى الصني 
يف عدد السكان عام 2022

»باندا« تدعي احلمل لتحسني مستوى معيشتها
على  القائمني  حيرة  يوان«  »يوان  الباندا  .أثارت 
احلمل  أعراض  مالحظة  مع  تايبيه،  حيوان  حديقة 
وما  املاضي.  يونيو  شهر  خالل  األولى  مراحله  في 
ساهم في اعتقاد أطباء احلديقة بحمل »يوان يوان« 
البالغة 11 عاًما، هي عملية التخصيب الصناعي 
املاضي،  مارس  شهر  أواخر  في  لها  أجريت  التي 
ولكن سرعان ما اكتشفوا أن احلمل كاذب، بحسب 

وسائل إعالم محلية.

وأشارت بعض أصابع االتهام إلى »يوان يوان« في إدعاء احلمل، خصوًصا أن دببة الباندا فائقة الذكاء تتمتع 
بتاريخ من »ادعاء احلمل«، ملا يوفره لها من رعاية أفضل.

وبيئة  اإلناث خالل فترة احلمل وبعده حتظى مبعاملة متميزة  الباندا، فإن  املواليد اجلدد من  ونظرا لقلة 
معيشية أفضل في حدائق احليوان التي تعيش بها، على غرار غرف مكيفة الهواء صيًفا مع احلصول 

على جرعات طعام أكثر

هدية »إيزابيال« األغلى.. ذراع 
مل تولد بها

أغين 10 شباب بالعامل منهم 
ثالثة يعملون مبوقع »فيس بوك«
ووتش«،  »ماركت  موقع  أعدها  قائمة  كشفت 
األمريكي، املعني بتطورات االقتصاد العاملي، عن 
أغنى 11 شابًا حتت سن 35 عاًما في العالم، أن 
3 أشخاص بالقائمة أعضاء في فريق إدارة موقع 
شباب   7 وأن  بوك«،  »فيس  االجتماعي  التواصل 

آخرين يعيشون في الواليات املتحدة.

»فيس  موقع  مؤسس  أن  األمريكي  املوقع  وقال 
العمر 31 عاًما،  البالغ من  زوكربرج،  بوك«، مارك 
دوالر،  مليار   41.6 بلغت  بثروة  القائمة  تصدر 
داسنت  املوقع،  إدارة  فريق  في  الثالث  الرجل  وأن 
أيضا،  عاًما   31 العمر  من  البالغ  موسكوفيتس، 

حل ثانًيا بثروة بلغت 9.3 مليار دوالر.

وفي املركز الثالث حلت الصينية ياجن هويان، ابنة 
جوكوياجن،  ياجن  الشهير  الصيني  األعمال  رجل 
 5.9 بلغت  بثروة  عاًما،   34 العمر  من  البالغة 
سافيرين،  إدواردو  البرازيلي  حل  كما  دوالر،  مليار 
من  البالغ  بوك«،  »فيس  ملوقع  املؤسس  الشريك 
العمر 33 عاًما، رابًعا بثروة بلغت 5.3 مليار دوالر.

الشريك  دانكن،  سكوت  األمريكي  أن  املوقع   
املؤسس لشركة »دانكن« ملنتجات خطوط أنابيب 
جاء خامًسا  عاًما،   32 العمر  من  البالغ  الطاقة، 
بثروة بلغت 5 مليارات دوالر، فيما حلت مؤسسة 
معمل حتاليل الدم الشهير »ثيرانوس«، إليزابيث 
هوملز )31 سنة(، في املركز السادس، بثروة بلغت 

4.5 مليار دوالر.

ملوقع  املؤسس  الشريك  حل  السابع  املركز  وفي 
 32( بليشارزيك  ناثان  العقارات،  لتأجير  »آيربنب« 
حل  فيما  دوالر،  مليارات   3 بلغت  بثروة  سنة(، 
زميله في املوقع، براين شيسكي )33 سنة(، في 

املركز الثامن، بثروة بلغت 3 مليارات دوالر أيضا.

وجاء الشريك املؤسس ملوقع »آيربنب«، جوي جيبيا 
)33 سنة(، في املركز التاسع، بثروة بلغت 3 مليارات 
متجر  مؤسس  جنل  العاشر  املركز  واحتل  دوالر، 
املالبس الشهير »اتش آند إم« السويدي، توماس 
دوالر. مليار   2.7 بلغت  بثروة  )30 سنة(،  بيرسون  الذراع  مبتسرة،  ولدت  التي  إيزابيال،  وجدت 

اليسرى يداً صناعياً ثالثية األبعاد )3(، صممها 
لها مجموعة من املتطوعني في منظمة »آى- 
بالسعادة  أشعرها  مما  الربحية،  غير  نابلى« 
لتقفز من مكانها فرحاً عندما ارتدت هذه اليد 
»مايك«،  موقع  ذكره  ملا  ووفقا  األولى.  للمرة 
لم  التي  إيزابيال،  إن  له،  تقرير  في  األمريكى، 
نفسها  متالك  تستطع  لم  أعوام،   8 تتجاوز 
لها،  املنظمة  هدية  تفتح  وهى  البهجة  من 
بها  وحملت  اليد  ارتدت  عندما  فرحتها  ومدى 
عروستها، فضال عن اندهاشها من هذه الذراع 

التي جتمع بني األلوان الوردى واألزرق واألخضر.

يعملون  الذين  املتطوعني  فإن  املوقع،  وحسب 
على  نشروا  املبتسرين«  غير  »فريق  اسم  حتت 
مدونة »E-Nable« ما قاله والد إيزابيال إنها بدأت 
تلتقط األشياء، وتعتاد على اجلهاز الذي يحرك 
لها عضالت لم تكن تستخدمها أبداً قبل ذلك.

تأثير  هناك  »كان  للفريق:  إيزابيال  والد  وأضاف 
فورى على ثقة ابنتى في نفسها، إذ إنها كانت 
التحديق من اآلخرين  تشعر باحلرج من نظرات 
في األماكن العامة وتنزوى جانباً، رغم أنها لم 

تكن يوماً فتاة خجولة«.

صنع  الذي  املتطوع  أن  للدهشة  املثير  ومن 
اليدين أيضا، وحصل على  إيزابيال مبتسر  ذراع 
وقت سابق،  في  املنظمة  من  األبعاد  ثالثية  يد 
بريطانية  خيرية  منظمة  مع  حاليا  ويعمل 
تتواصل مع األطفال مبتسرى األطراف العلوية، 

وترسل لهم الهدايا.

كندي يسري على حبل بني جبلني دون أي وسيلة تأمني بطول 64 مرتًا
»سباسر  الكندي  حّطم 
باملشي  قياسيا  رقما  سيبروك«، 
احلر فوق حبل بني جبلني حتتهما 
قطع  في  وجنح  عميقة  هوة 
املسافة بينهما البالغة 64 مترا 
مقطع  وحصل  أمان.  وسائل  بال 
واحد  أسبوع  خالل  هذا  الفيديو 
على ما يزيد عن مليون مشاهدة 

على موقع »يوتيوب«.

دراسة: »فيسبوك« يهدد 
صحة النساء باخلطر

من  علماء  أجراها  علمية  دراسة  نتائج  أظهرت 
وبينت  األمريكية،  الشمالية  كارولينا  جامعة 
نتائجها أن النساء اللواتي يستخدمن »فيسبوك« 
ملقارنة أنفسهن بنساء أخريات يجازفن بحياتهن، 
ويسرعن إلى إتباع أساليب غذائية قاسية، لكي 
يصبحن شبيهات باألخريات. وأشارت هذه النتائج 
إلى أن الشابات املدمنات على »فيسبوك« يسبنب 

ألنفسهن مشاكل صحية خطرة على حياتهن.
ودرس الباحثون املواد الغذائية التي تتناولها 128 
كل  تقضيها  التي  الزمنية  واملدة  عادة،  طالبة 
واحدة منهن في »فيسبوك«، وتوصلوا إلى نتائج 
وقًتا طوياًل في  ينفقن  اللواتي  الفتيات  بأن  تفيد 
مقاييس  يقارن  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
ويخترن  صديقاتهن  أجسام  مبقاييس  جسمهن 
اللواتي  أما  الصحة،  حميات غذائية خطرة على 
يعيرن  ما  فنادرًا  باألخريات،  أنفسهن  يقارن  ال 

اهتماًما للرشاقة.
زيرفاس:  ستيفاني  النفسية  الباحثة  وقالت 
»أعتقد أن فيسبوك ميكن أن يكون وسيلة عجيبة 
ولكن  اجتماعي،  دعم  على  باحلصول  تسمح 
عندما تستخدم ملقارنة مقاييس اجلسم مبقاييس 
أجسام عارضات األزياء واملمثالت وملكات اجلمال، 

فإن هذا يدفع املرأة إلى إتباع نظام غذائي قاسي

تهنئــــــة

يف السابع من سبتمرب احلالي 
أحتفل الدكتور نبيل عبد املسيح 

والصيدالنية سامية صهيون ، 
واألستاذ مدحت طانيوس ومدام 

جيهان عريان بزفاف 
الصيدلي كريلس 

علي الصيدالنية مارينا ، 
ومت طقس األكليل بكنيسة الشهيد 
مارجرجس والقديس األنبا رويس 
بنورث يورك حبضور األصدقاء 
واحملبني .. جملس إدارة وأسرة 

حترير »جود نيوز« يهنئون 
العروسني والعائلة بالزفاف السعيد
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Friends
To be one of Good News 

Friends, please send your name 
& picture by E-mail to:

gnjournal@gmail.com
 

You are sentenced to death. The king however gives 
you a chance, if you pick the white pebble, you will 
live, but if you pick the black pebble, you will die. 

Secretly, the king chooses two black pebbles, and you see it. 

What will you do to show the public the king chooses two black pebbles, 
and not fair.

said one day, looking into an empty 
cupboard with a pain in his stomach.
“Why are you looking at me?” his 
father Jacob said to him, “Can I 
make any food appear? But I have 
heard that there is grain in Egypt. 
Why are you brothers just standing 
around looking at each other like a 
bunch of dummies? Go there and 
buy us some food before we starve 
to death!”
And so the ten brothers of Joseph 
threw their empty packs over their 
donkeys’ backs and went down to 
the land of Egypt to buy grain. But 
Jacob wouldn’t let their youngest 
brother Benjamin go. He had al-
ready lost one young son (or so he 
thought), his heart couldn’t take the 
pain of losing another.
 When the ten brothers arrived in 
Egypt, they asked “Where do we go 
to buy grain?”
 “You must go to the Governor,” they 
were told.
 And so they appeared before the 
throne of the mighty Governor of 
Egypt, and bowed their faces to the 
ground before him.
 Of course, the mighty Governor of 
Egypt was really their little brother 
Joseph. But they could hardly have 
recognized him. The last time they 
saw him, he was just a twerpy little 
kid. Or that’s how he seemed to 
them anyway. Now they bowed be-
fore a fearsome and powerful man, 
the second most powerful man in all 
the world.
 My, how things can change!
 Besides, this man spoke the lan-
guage of the Egyptians, and they 
had to have one of his slaves tell 
them what he was saying.
 But Joseph recognized his brothers 
the moment he saw them.

To be ontinued..

The famine was hard everywhere.
In the lands all around...  
 ...children looked to their parents 
with empty stomachs and asked, 
“Mommy, what is there to eat?” 
and there was nothing but stale old 
crumbs.
 It all happened just as Joseph said 
it would.
 But there was food in Egypt, they 
had so much left over from the 
seven good years. But then even 
the cupboards in Egypt began to 
run bare.
 And so the people cried out to 
Pharaoh for food.
 And thanks to Joseph, and God’s 
plan, Pharaoh had an answer.
“Go to Joseph, and do everything 
he says!”
So Joseph opened his store-
houses. He sold grain to anyone 
who came to him, and there was 
enough for all. 
 The word quickly spread that there 
was food in Egypt, and soon hun-
gry people from lands far and near 
were coming to Egypt to buy grain 
from Joseph.
 The word even spread to the land 
of Canaan, to the home of Jacob 
and his family.
“There’s nothing to eat!”
Simeon, one of Joseph’s brothers, 

Human Body Facts
• The brain uses over a quarter of the oxygen used by the human body. 
• Your heart beats around 100000 times a day, 36500000 times a year and 
over a billion times if you live beyond 30. 
• Red blood cells carry oxygen around the body. They are created inside the 
bone marrow of your bones. 
• The colour of a humans skin is determined by the level of pigment melanin 
that the body produces. Those with small amounts of melanin have light skin 
while those with large amounts have dark skin. 
• Adult lungs have a surface area of around 70 square metres! 
• Humans have a stage of sleep that features rapid eye movement (REM). 
REM sleep makes up around 25% of total sleep time and is often when you 
have your most vivid dreams. 
• Most adults have 32 teeth. 
• The smallest bone found in the human body is located in the middle ear. 
The staples (or stirrup) bone is only 2.8 millimetres long. 
• Your nose and ears continue growing throughout your entire life. 
• Infants blink only once or twice a minute while adults average around 10. 
• As well as having unique fingerprints, humans also have unique tongue 
prints.

Riddle Time
By: Philo Girgis

The answers of the last issue’ riddles:
1- Darkness
 2- Time  

 
 

Congratulations to 
Peter and Michael 

Elarif 
on getting the 
trophy on the 

Cool and the Kids 
convention !!!!

By: Peter & Michael Elarif

part two - 1
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Help me
Poem by: 

Nada Bakhoum

Jesus came to serve and not to be served 
And so shall I .
He loved the rich and the poor 
He was always giving more 
He never closed His door 
And neither will I .
I may not be able to open the eyes of the blind ,
I may not be able to do physical healing ,
But a small word can change the hurt feeling .
I may not be able to erase what’s on mind ,
Nor what has been carved in the heart ,
But I can always be the good part in someone’s life .
Oh Lord ! help me 
To feed the hunger ,
To  control my anger ,
Help me to give drink to the thirsty ,
To always have mercy .
Help me to clothe the naked ,
And for you only to be dedicated .
For you said “ Whatever you did it for any of my people 
no matter how unimportant they seem , you did it for Me “

Fear
I was afraid, I was afraid of everything. I was afraid 
of heights, the dark. I was afraid to fall and get 
laughed at. I was afraid to stand up tall and 
speak up for myself. Afraid to think about what 
people thought about me. I was afraid in every 
situation where I was out of my comfort zone. 
Being afraid, I let every one and any one walk 
all over me. I’d no longer think for myself be-
cause I didn’t trust myself, and rather then 
putting my trust in God who would do any-
thing to protect me, I put it in others who didn’t 
care about me at all. I thought that in order

 to be accepted and be loved I needed to listen to what society ex-
pected of me and not be myself, but it was all in my head, it was all 
fear. It was fear that blinded me, I did what people expected of me, 
rather than what God wants of me. I was blinded by fear, not being 
able to see love for what it is, or rather who it is. It was always God 
who took me out of terrible situations, it was always God who led 
me towards the light. It was God that always caught me and brought 
me back up, he saved me at times where I didn’t even know I was 
falling.“The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to 
lie down in green pastures: he leads me beside still waters. He re-
stores my soul: he leads me in paths of righteousness for his name’s 
sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will 
fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort 
me.”(Psalm 23:1-4). The Lord is my shepherd, I am his sheep; fear no 
longer stands in front of me because I know that if I ever lose my way, 
my shepherd won’t stop looking for me until I’m back in his arms.

Nary farag

THEODORA GIRGIS

Cardboard Jesus (2)

Alan: Oh, I just like to sit here and enjoy the 
fresh air, and read a little. You know, a little 
break, some... quiet time? (Stressing the 
words, he indicates the paper with a small 
shake and lifts it up to read, hoping Jerry 
takes the hint.)
Jerry: (Nodding broadly several times.) Oh, 
yeah, I know what you mean. Quiet time is 
important.
(With a small dismissive smile, Alan lifts the 
newspaper back up and begins to read.)
Jerry: (Putting his arms up and his hands be-
hind his head. After a few seconds he speaks, 
but looking up or in front of him.) Yep, gotta 
have that quiet time, or you’ll go crazy.
(Alan’s fingers spasmodically grip the newpa-
per a little tighter, but makes no reply. A few 
more moments pass.)
Jerry: It’s a craaaazy world. Lots of crazy 
people.
(Alan lowers the paper slightly with a crum-
pling motion, as if restraining himself.)
Alan: (Tightly, he glares straight ahead as he 
answers.) There surely are. (He lifts the paper 
again, gripping it tightly and almost stretching 
it across his face as a barrier.)
(A couple more beats pass.)
Jerry: If it weren’t for my Jesus here I’d go 
crazy.
(Alan’s hands jerk in anger, ripping the new-
paper down the middle, then he crumples it 
down in his lap with exaggerated patience. 
His eyes are wide with irritation but his voice 
is tightly controlled.)
Alan: (Through his teeth, forcing a grin.) You 
don’t say.
(Jerry grins and slides over closer, pushing 
the cardboard cutout next to Alan. He misses 
the obvious anger and mistakes the attention 
as a sign of interest.)
Jerry: (Animatedly.) Oh, yeah. If I didn’t have 
my Jesus here to talk to about everything, I’d 
flip out. I don’t have many friends...
Alan: (Faceciously.) Really? I wonder why?
Jerry: (Continuing.) ...but Jesus is a friend 
that sticks closer than a brother.
(Alan, folding the wrinkled paper, has given up 
on solitude and turns his attention toward Jer-
ry for some amusement, with a grim smile.)
Alan: So, you take your... (Indicates the cut-
out pressing against him.) “Jesus” with you 
everywhere you go, huh?
Jerry: (Proudly.) I don’t leave home without 
him.
Alan: What about on the bus? Do you have to 
pay his bus fare too when you get on?
Jerry: Oh, no, I just fold him up and put him 
under the seat.
Alan: I see, I see. How convenient. What 
about the movies?

Jerry: Well, I do have to pay for his ticket 
when we go there. I wouldn’t want to leave 
him under the seat in the theater, he’d miss 
seeing the movie, and the popcorn and soda 
on the floor would get him all sticky.
Alan: (More amused by the minute.) That 
would be messy. Couldn’t have your Jesus 
getting nacho cheese on his beard.
Jerry: Of course, I do have to take a pair of 
ear muffs when we go, I wouldn’t want my 
Jesus to have to hear all that bad language. 
And sometimes I have to cover his eyes dur-
ing the naughty parts.
Alan: And do you cover your eyes too?
Jerry: Well, no, that would be a waste of 
good money, to pay for a ticket and then not 
watch the best parts! (A beat.) I mean, why 
go see “Cheerleader Massacre Part 5,” if you 
didn’t watch to see lots of skin, and bloody 
murder?
Alan: Of course. What about when you go on 
a date, do you take your “Jesus” along, too?
Jerry: (Reluctantly, hanging his head.) Well, 
I haven’t had any dates since I started taking 
my Jesus along with me...
Alan: (Feigning shock.) No! You can’t mean 
that. Why not?
Jerry: (A little downcast.) Well, when I have 
my Jesus around, I can’t talk to the girls that 
I’d like to take out. He’s so good, I guess they 
can’t stand to be around him for long. Makes 
them feel sinful, I guess. When they see us 
coming down the street, or we try to sit next 
to them at the club, they run away.
Alan: Well, I declare. I thought Jesus loved 
sinners!
Jerry: He does! They just don’t love him. And 
I suffer persecution for his sake sometimes. 
“If they hated me, they will hate you also,” my 
Jesus said, and it’s true! (Sitting up with re-
newed vigor.) Once, I tried to introduce a girl 
I met to my Jesus, and she called me a cra-
zy idiot, and even punched my Jesus in the 
face! We chased her down the street, yelling 
that my Jesus loved her anyway, and so did I, 
but she ran away screaming. The Bible says 
to “go out into the highways and the hedges 
and compel them to come in,” but when she 
saw my Jesus and me hiding in her hedges 
one night she called the cops on me.
Alan: (Grins with amused interest.) What 
happened then?
Jerry: She got a restraining order against us. 
Now when my Jesus and I go past her house 
we can’t get within 50 yards of it.
Alan: Well! (Crossing his legs and clasping 
his hands around his knee.) Do you and your 
Jesus read the Bible together at night?

Jerry: Well, I used to read my “Bedtime Sto-
ries From the Bible” book, but once I found my 
Jesus, I figured, ‘Well, my Jesus is the Word 
of God, and he’s here with me, so what’s the 
point of reading it any more? I have the Word 
in sight all the time!’

To be continued.....
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Lower taxes and free trade has 
kept Canada’s economy strong

From a clinical perspective, this lets 
us understand what we need to in-
clude when treating patients with ED. 
Although food is important, I am a 
firm believer that the patient’s mental 
and emotional well-being must be ad-
dressed as well. To me, this means that 
we need to help the patient feel better. 
This can be done using medicine (if ap-
propriate), but I think it also needs a bit 
more than that. BDNF, for example, can 
decrease in response to  stress, sad-
ness, despair, and weakness. On the 
other hand, studies show that in ED, 
this is temporary and can be reversed 
if addressed quickly enough and with 
evidence-based measures. What does 
this mean? It can mean putting the pa-
tient in therapy, supporting them with 
family/loved ones, playing games with 
them, taking them out, etc. (The image 
to the right shows various aspects of 
health - it is much more than just physi-
cal. All of these domains are equally 
vital to living a healthy, happy life).
For me, one of the worst parts about 
ED was that many people who tried to 
help me recover did not understand 
how my mental and emotional health 
were functioning during this time. Yes, 
I completely agree that food is impor-
tant. and I am NOT saying that you 
can recover without normalizing meal 
patterns. But what bothered me is that 
not many people (including health pro-
fessionals) tried to help my emotional/
mental state.  If you find a trained, 
therapist, I say GOOD! Go for it, and 
continue. Make sure your team helps 
not only the physical, but also the 
MENTAL and EMOTIONAL aspects 
of ED as well. To those of you helping 
someone with ED, try to understand 
that this poor victim is suffering from 
multiple things - they are scared, tired, 
feel alone, and their brain ‘chemicals’ 
(neurotransmitters like BDNF) are all 
over the place! Patients with ED need 
you to understand that they are more 
than just their illness, and they need 
more than food and weight. They need 
ways to find happiness again, to bring 
joy into their lives, and hopefully, to fix 
the mess of neurotransmitters in their 
brains.
Recovery is a marathon, not a sprint. It is 
a journey, not a destination. Keep going!

Let me introduce you to BDNF: brain-
derived neurotrphic factor (that is a 
mouthful to say!). BDNF promotes 
brain cell growth (neurons), but can 
be reduced by certain events. For 
example, stress decreases BDNF. In 
fact, depression is strongly related to 
levels of BDNF, with lower levels de-
tected in depressed patients. Some 
have suggested that some of the 
symptoms associated with depres-
sion - such as low mood, sadness, 
stress, irritability, and frustration - are 
related to low BDNF levels. Now, stud-
ies show that patients with ED may 
also have low levels of BDNF. (http://
journals.cambridge.org/action/displa
yAbstract;jsessionid=67EDD887B3
EFB3669B117B672214531D.journa
ls?fromPage=online&aid=5556328)

What does this mean? First, it may 
help us to understand why people 
who suffer with ED have periods of 
depression or sadness/stress. De-
pression is common in ED, although 
it might not even be clinically diag-
nosed. For example, I did not have 
CLINICAL depression in the sense 
that it was not bad enough to be di-
agnosed as such. However, there 
were many days when I was ill when I 
felt sad. angry, and truly thought that 
I would be better off dead. Although 
there are many reasons for this (se-
rotonin, dopamine, norepinephrine, 
BDNF, the environment, etc), this new 
finding helps us to further understand 
why ED is so difficult. Not only is the 
patient physically ill, but their brains 
are undergoing so many changes that 
leave them vulnerable to low moods, 
feelings of sadness, tiredness, frus-
tration, and hopelessness.

Our plan involves lowering taxes 
and making strategic investments. 
We have provided substantial tax 
relief in every budget since 2006. 
The typical family with children 
is now receiving tax relief and in-
creased benefits of up to $6,600 
per year. This was made possible 
through Conservative initiatives like 
slashing the GST from seven to five 
percent, establishing the Universal 
Child Care Benefit, raising the basic 
personal exemption for all Canadi-
ans, and enacting the Family Tax 
Cut. This tax relief and enhanced 
benefits is rooted in a foundation 
of solid fiscal management based 
on controlled spending, eliminating 
the deficit, and keeping Canada’s 
debt levels at the lowest level in the 
G7 by far.
The record speaks for itself. The 
Department of Finance recently re-
ported that the federal government 
recorded a $5 billion budget sur-
plus in the first three months of this 
fiscal year. Canada is on the right 
track.
As Prime Minister Harper said, “as 
a result of our careful economic 
and fiscal plan, we’re able to let Ca-
nadian families keep more of their 
hard-earned money for their own 
needs and priorities.” Conserva-
tives fundamentally trust individual 
Canadians to determine their own 
needs, with their own savings. The 
other parties would prefer to tax 
Canadian families in order to set up 
expensive, wasteful, one size fits 
all bureaucratic programs. 
There are two options in this elec-
tion: lower taxes and economic 
growth, or higher taxes, a return 
to structural deficits, the inevitable 
reduction in Canada’s credit rating, 
less investment, fewer jobs, and 
1970s style malaise. The choice is 
clear. 
Costas Menegakis is the Member 
of Parliament for Richmond Hill and 
Parliamentary Secretary to the Minis-
ter of Citizenship and Immigration. He 
can be contacted at 905.918.1880 or 
through his website at www.costas-
menegakis.ca.

By Costas Menegakis, MP

A lot of ink has been spilled in re-
cent weeks about a so-called reces-
sion that Canada experienced in 
the first quarter of 2015. While our 
GDP growth, in a relatively small 
sample size, may have barely met 
the criteria for a technical recession, 
Canada has once again weathered 
the global economic storm. Statistics 
Canada has confirmed that in June 
our economy experienced growth of 
0.5 percent, the strongest monthly 
growth in over a year. It is no won-
der economists from the Bank of 
Canada, CIBC, RBC, and BMO are 
all predicting strong GDP growth in 
the second half of this year, and why 
BMO’s Chief Economist Doug Por-
ter told Global News that “Canada’s 
economy just keeps on adding jobs, 
mostly of the full-time variety” and 
that the first quarter of this year was 
“hardly consistent with a true reces-
sion.”
Without a doubt the global economy 
remains uncertain and unstable. The 
market crash in China and the drop 
in oil prices present challenges for 
Canada. But, as in 2008, our low tax, 
free trade agenda has ensured that 
Canada’s economy remains resilient 
and one of the strongest in the G7.
The last thing Canada needs right 
now are high tax, high debt policies. 
Recently the Canadian Federation 
for Independent Business blasted 
Justin Trudeau’s plan to hike EI pre-
miums by $2.15 billion – this tax on 
small business is, in their words, a 
“recipe for higher unemployment, 
particularly for young people.” 

The Brain and Emotions
By: Marina Abdel Malak

www.anorexiarecovery1.blogspot.ca


