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ما بني القاهرة وأوتاوا .. صندوق 

انتخابي )2-2(؟
عبد املسيح يوسف - مونرتيال

نوستالوجيا اهلوية ...!
 ماجى ماجد الراهب

رأى و رؤى

واملثقفني. وكشفت استطالعات الرأي مؤخرا أن 
فريق مولكير يأتي في املركز األول بفارق ضئيل 
عن فريق هاربر، ويأتي بعدها فريق برودو. وعلي 
يحكم  الذي  هاربر  استيراتيجية  أن  من  الرغم 
احلفاظ   ،2006 عام  منذ  كندا،  عاصمة  أوتاوا، 
علي كندا كقوة قائدة. إال أن جوهر االنتقادات 
التي  االقتصادي،  الركود  حالة  له،  توجه  التي 

تعاني منها البالد.

علي اجلانب املصري، جند أن هناك خالفا وصراعا 
قوائم  وهناك  اإلنتخابية،  القوائم  بني  كبيرا 
نداء  وقائمة  و«قائمة مصر«،  »في حب مصر«، 
مصر«، وقائمة »صحوة مصر«، وائتالف اجلبهه 
حزب  قائمة  واألخيرة  االستقالل  وتيار  املصريه 
االمتعاض  من  حالة   .. وغيرها  السلفي  النور 
والضيق تسيطر علي عدد من شباب األقباط، 
الذين كانوا ينتظرون الترشح علي هذه القوائم، 
أكبر  توازناتها  أن  يبدو  اإلنتخابات  لعبة  ولكن 
ويكفي  الثوري.  وحماسهم  حساباتهم  من 
العديد  بها  ظهر  التي  احلضارية  غير  الصورة 
وشجاراتهم أمام احملاكم لقنص فرصة التقدمي 
قبل باقي املرشحني احملتملني في مصر ال يصح 
أن يظهر فيه نائب محتمل باجمللس التشريعي 

املصري!

ويبقي السؤال أن التجرية اإلنتخابية في مصر 
ما  كثيرا  فهي  املوضوعية،  غير  توازناتها  لها 
تعتمد علي تراكم العمل السياسي والعصبية 
مصر.  وصعيد  دلتا  في  القبائلية  أو  العائلية 
السياسية  القوى  بني  التربيطات  علي  عالوة 
السلفي  النور  وأن  خاصة  اخملتلفة،  وتوزاناتها 
وغرب  الكبري  القاهرة  في  بقائمتني  ينافس 
الدلتا. وتعتبر قائمة في حب مصر، هي األقرب 
 22 من  بأكثر  مدعمة  وهي  يونيه،   30 لثورة 
محافظات  مختلف  في  مسيحية  شخصية 
الرئيس  علي  احملسوبة  القائمة  وهي  مصر، 
السيسي. وجتري اإلنتخابات بالقائمة علي 120 
البرملان مجلس  مقاعد  بقية  في حني  مقعدا، 

النواب جترى علي النظام الفردي.

ويبقي السؤال أن الفئات والعناصر، التي فاتها 
املقاعد  علي  تترشح  لم  ملاذا  القوائم،  قطار 
الفردية في اجلانب املصري؟ وعلي اجلانب اآلخر، 
لتشكيل  املريحة  األغلبية  هاربر  يضمن  هل 
سيكون  مولكير  فريق  أم  جديد،  من  احلكومة 
ستخيب  التوقعات  أن  أم  مختلفة؟  كلمة  له 
ويحقق الليبراليون نتائج غير منتظرة وخاصة 
وأنهم احلصان املتأخر حتى اآلن في استطالعات 

الرأي باستثناء إقليم أونتاريو؟

هذه  في  والكندية  املصرية  اإلنتخابات  وبني 
الكندي،  املصري  سيحتار  املتقاربة  التوقيتات 
نسبة  كانت  وإن  األولوية؟  ستكون  أليهما 
تكون  أن  ميكن  موضوعية  العتبارات  املشاركة 
متقاربة، الهتمام املصريني هنا باستقرار أحوال 

مصر الغالية، واستكمال خارطة الطريق.

amfelly@yahoo.fr

من  قطاع  علي  املسيطرة  هي  احليرة  تكون  رمبا 
الغريبة،  الصدفة  بسبب  كندا،  في  املصريني 
املصرية  البرملانية  االنتخابات  من  جتعل  التي 
جمللس النواب يومي 17 – 18 أكتوبر 2015، تسبق 
الفيدرالية  التشريعية  اإلنتخابات  واحد  بيوم 
الكندية، والتي ستجرى في 19 أكتوبر. املشهدان 
متام  مختلفان  والكندي  املصري  اإلنتخابيان 
اإلختالف. يغرق املشهد املصري، في الهرج واملرج، 
بسبب  املتبادلة  واالتهامات  اإلداري،  والتخبط 
قوائم  للترشيح علي  ورهاناته  البعض  ارتكانات 
أو  السيسي  الرئيس  علي  محسوبة  معينة 
يناير ويونيه بعد صدمة عدد من  قريبة من ثورة 
شباب النشطاء، بعد سقوط أسمائهم من هذه 

القوائم.

على اجلانب اآلخر، جند أن املشهد الكندي، حالة 
التنافس  في  الدميقراطية  املمارسة  من  تقرب 
احلاد، الكل ينتقد سياسات اآلخر، بني املتنافسني 
الثالثة الرئيسيني حلزب احملافظني احلاكم برئاسة 
ستيفان هاربر، واحلزب الليبرالي برئاسة جاستان 
ترودو رئيس املعارضة الرسمية، وحزب الدميقراطية 
اجلديدة برئاسة توماس مولكير )واملتوقع أن يكون 
احلصان األسود لهذه اإلنتخابات(، كل منهم يركز 
على انتقاد سياسات اآلخر في قضايا موضوعية 
والسياسة  واألمن  والوظائف  االقتصاد  تخص 
اخلارجية وسياسات الدعم االجتماعي واخلدمات 

العامة.

ومن ثم فمن املنطقي أن يكون املصريون هنا في 
كندا مشتتني بني انتخابات مصر )في مرحلتها 
اجلاذبية  حيث  من  كندا.  وانتخابات  األولي( 
فاإلنتخابات  الفعلية  واملمارسة  السياسية 
اإلعالم  ووسائل  األولوية،  لها  ستكون  الكندية 
للتغطية،  مقبولة  مساحات  تخصص  اخملتلفة 
غير مبالغ فيها مثلما يحدث في اإلعالم املصري، 
املوجه،  واحلشد  التعبئة  عمليات  عن  بعيدا 

املصحوب بالعنف والضحايا أحيانا.

دقيقة  وإحصائية  أكادميية  دراسات  توجد  وال 
السياسية  واملشاركة  السلوك  عن  ومحدثة 
مجموعة  هناك  كانت  وإن  كندا،  في  للمصريني 
املتلفزة  واحلوارات  الصحفية  الكتابات  من 
تكشف أن هناك ميول كبيرة لدي قطاع عريض 
احملافظني،  حلزب  األقباط  وخاصة  املصريني  من 
الليبرالي.  احلزب  الثانية  املرتبة  في  بعده  ويأتي 
في  املتداولة  والقبطية  املصرية  األسماء  ومن 
وشريف  توفيلس  هاني  الصيدلي  اإلنتخابات 
منصور عن حزب احملافظني وشريف سبعاوي عن 

احلزب الليبرالي.

خالل الفترة السابقة قام رؤساء األحزاب الكندية، 
اجلاليات  مختلف  بزيارة  الكبري  الثالثة  وخاصة 
التصويت،  في  النسبية  األوزان  ذات  والتجمعات 
ومنها الكنيسة القبطية. ويراهن احملافظون علي 
عدد كبير من أصوات املصريني، وحتديدا األقباط، 
أن  حني  في  احملافظة.  اليمينية  لتوجهاته  نظرا 
احلزب الليبرالي يراهن علي أصوات بقية املصريني 
باعتباره يشبه في حد كبير من سياساته احلزب 
الدميقراطي األميركي. أما حزب توماس مولكير، 

البرتقالية،  والتقدمية  الثورة  بحزب  أشبه  فهو 
الشباب أوساط  في  بها  يعتد  بشعبية  ويتمتع 

ان » النوستالوجيا » هي منطقة حتمل شقني 
العودة  يعني  االول  فالشق  جوهرها  داخل 
ملعرفة املاضي بكل ما فية من مناطق للراحة 
يتجسد  وبالتالي  واإلنتصارات  واإلنكسارات 
مستفادة  بدروساً  نخرج  أن  في  الثاني  الشق 
نستطيع أن نشحذ بها همم تبني املستقبل 
أما عن وعينا  دائرة احلياة  دوره في  ينتظر  الذي 
لتلك النقطة لالسف هو جادب إلي مدي كبير 
الراحة  نتوقف عند منطقة  ان  اما  مما يجعلنا 
وهكذا  فية  ما  بكل  املاضي  نلعن  او  املاضية 

تظهر احلقلة املفقودة ...!

تكون  أن  يجب  احلالة  هذه  متييز  علي  القدرة 
نعرف  ان  نستطيع  كي  أعيننا  نصب  حاضرة 
فلو  تنميتها  علي  لنعمل  املتاحة  اإلمكانات 
من  املتضررة  والدول  واندونيسيا  اليابان  نظرت 
لتوقفت  ماضيها  إلي  الثانية  العاملية  احلرب 
إمنا  حراك  دون  الصفر  مربع  في  السنني  مئات 
املاضية  األزمة  من  اإلستفادة  علي  قدرتها 
جعلتها في مصاف الشعوب اآلن واكثرهم قوة 
علماً وإقتصاداً دون ان تفقد قيمها أو جذورها 

اإلنسانية ...

إعادة تأويل املوقف جملة وتفصيالً يخلق حالة 
من اإلستناره احلاضره لوضع األمور في نصابها 
الصحيح . فليس املاضي مكاناً مفعم بالراحة 
شقي  يحمل  كان  لكنة  نتصور  كما  والرخاء 
وليس  احلاضر  وليس  والراحة  الشقاء  احلياة 
وليس  دوماً  األشراق  يحملون  أيضاً  املستقبل 
كل ما يأتي من خارج احلدود هو املميز واألفضل 
واألصلح علي اإلطالق . رحلة البحث عن الهوية 
هي اإلصلح ورحلة تطوير الهوية هي اإلفضل 
ورحلة الوعي هي األقوي . التقدم يعني القضاء 
 ، اإلنتاج  ثقافة  لتبدأ  اإلستهالك  ثقافة  علي 
موقعنا  نعّي  كي  اإلنساني  والصخب  البحث 

داخل دائرة الوجود !

في   « النوستالوجيا   « مصطلح  تردد  بداية 
ومدونات  مقاالت  بني  ما  بقوة  األخيرة  األونة 
وكتب وغيرها من وسائل طرح األفكار اخملتلفة 
.. فهذا املصطلح يرجع تاريخه ألصول يونانية 
والذي تطور معناه فيما بعد الي فكرة احلنني 
الي املاضي بكل صورة من احداث ، طفولة او 
حقب زمنية معينة حيث يستقر بها شعور 
كامن يبعث علي الراحة والسكون بعيداً عن 
الذي  الديناميكية  وجمود  الروتيني  السريان 

اصبحنا نحيا بداخله ...

بصفة  اإلنسان  يصل  االحيان  معظم  في 
خاصة واجملتمعات بصفة عامة إلي حالة من 
 ، القيمي   ، السياسي  املشهد  في  األغتراب 
اقتحام  ان  فنجد  اإلنساني  وحتي  الثقافي 
املواتية  غير  والتيارات  الغريبة  الثقافات 
أصبحت تتصدر املشهد بقوة ومن املمكن ان 
بناصية  أمسكت  التي  اجلارفة  العوملة  تكون 
العالم احلاضر ولألسف ثقافتنا في اإلكتساب 
التي تربت منذ نعومة أظافرها علي التلقني 
دون التحليل والفرز احلقيقي لإلفكار وبالتالي 
اإلنساني  الكيان  هوية  حي  متمُ أن  السهل  من 
تظهر  هنا  ومن  صادق  وعي  دون  واإلجتماعي 

عالمات التيهة داخل البشر وخارجهم ...!

ومن ثم تظهر اجلمل الشهيرة » فني أيام زمان 
 « قل  وخيرها  قلت  قيمتها  حاجة  كل   «  ،  «
والتخبط الذي ال معني له بني ماكان وما هو 
كائن ثم جنلس للحسرة علي ما مضي ونبكي 
علي ليالنا ... وفي الواقع نحن من نصنع هذه 
الفجوة في حياتنا بالتشتت حول كل شيء 
الذي لة قيمة والذي ليس له قيمة دون تقدير 
للمواقف علي اإلطالق فلذلك نحاول جاهدين 
أن نلجأ إلي أفضل صورة كنا عليها يوماً حتي 
كي  وهممنا  ضمائرنا  نسكت  أن  نستطيع 

نسطيع أن نواصل املسير ...!

وادراك  تصنيف  سوء  لدينا  نحّن  حقيقة 
بحيث   .. الوقت  نفس  في  للمعاني 
إيجاد  أجل  من  الصورة  تلصيم  نحاول 
للمشهد  عملية  حلول  ال  مسكنات 
 .. الصحيحة  والصورة  يتفق  بحيث 
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»السمارت فون« الذي أفسد 
حياتنا
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غضون  في  املصري  الشارع  لغة  علي 

السنوات القليلة املاضية. استشرت لغة 

“الروشنة” التى تخرج عن أعراف وقواعد 

لتخترع  والعامية  الفصحى  اللغة 

لنفسها مجموعة من املفردات املنحوتة، 

والكنايات التى قامت مقام تعبيرات ظلت 

مستقرة فى عرف االعتيادية لقرون عدة. 

أترحم من قلبي علي طه حسني، والعقاد، 

وتوفيق احلكيم، وجنيب محفوظ؛ عمالقة 

عناية  يعتنون  كانوا  الذين  العربي  األدب 

فائقة بكل كلمة يكتبونها والذين كانت 

الضارية  الكالمية  املعارك  بينهم  تدور 

اعتراًضا  الساخنة  واملشادات  والندوات 

أو هنة  علي لفظ قيل في غير موضعه 

لغوية أو خطأ في اإلعراب. وأذكر في هذا 

السياق أنني قرأت عن خالف دار بني عبد 

ذات مرة  الشرقاوي وطه حسني  الرحمن 

املتأدبني  لكلمة  العميد  إطالق  بسبب 

الشرقاوي  فاتهمه  الشبان  األدباء  علي 

بهم  ويستهني  بهؤالء  يستخف  بأنه 

املتأدب يطلق على مدعي  حيث أن لفظ 

األدباء احلقيقيني. وحصلت  األدب ال على 

بعدها  الدكتور  اعتذر  مشادة  بينهما 

القاموس  علّي  ُقرئ  لقد  قائالً:  بطرافة 

في  اللغة  حال  كان  ذاك  خطأ.  احمليط 

األمس غير البعيد وهذا هو حالها اليوم. 

التيار  مقاومة  ونحاول  نتأسف  فهل 

احلداثي الذي أثر علي اللغة كما أثر علي 

إنه  علي  األمر  نتقبل  أم  آخر،  شئ  كل 

التكنولوجي  للحراك  الطبيعي  التطور 

احلالي والتأثير احلتمي لوسائط التواصل 

احلديثة من نت وشات ومحمول، ونحاول 

أن نتعلم املفردات اجلديدة التي أصبحت 

جزًء ال يتجزأ من واقعنا؟

dandrawes0@gmail.com

من  الهاتف  التليفون/  أعتبر  أن  عمري  طوال  اعتدت 

الشخص  لذلك  باالمتنان  شعرت  ولطاملا  احلياة،  نعم 

الذي اخترعه في كل مرة استخدمه فيها، وبعد ظهور 

احلياة  أتصور  عدت  وما  امتناني  زاد  املوبايل/احملمول، 

بدونه؛حتى أنني صرت أتساءل مرارًا: كيف كانت احلياة 

قبله؟!

الصلة  زادت  فقد  فون«  الـ«سمارت  ظهور  بعد  أما 

هاتفي  يعد  فلم  »لصيقة«،  أصبحت  والتي  الوثيقة، 

أغلب  بالغة حني استبدلت  يفارقني، وكانت سعادتي 

أدوات إنتاجي بهاتفي الصغير، فلم أعد في حاجة إلى 

أنني صرت  بل  تقليدي،  دوام عمل  وال  تقليدي،  مكتب 

قادرة على إدارة عملي في أي ساعة من اليوم ،ومن أي 

مكان.

هى  هذه  كانت  آه..  مكان،  اليوم،وأي  من  ساعة  أي 

البداية؛ أصبح  اخلدعة الكبرى، فما تصورته حريًة في 

قيًدا في حقيقة األمر، وما اعتقدت أنه مساحة أكبر 

من احلرية في الزمان واملكان، صار تضييًقا حقيقًيا لكل 

من مساحتي في الزمان واملكان.

كيف ذلك؟

الشرح،  من  الكثير  إلى  حتتاج  ال  املسألة  أن  أعتقد 

فكلنا نعاني األمر نفسه سواء أدركنا ذلك أم ال، وسواء 

اعترفنا به أو أنكرناه، من منا لم تتقلص مساحة حريته 

الشخصية بسبب هاتفه الذكي؟ اإلجابة: ال أحد.

لقد دارت األيام، وبعد ما كنت أندهش كيف كنا نحيا 

بدون هذه األجهزة«الذكية«، كيف ندير أعمالنا، وكيف 

كنا  كيف  تذكر  أحاول  اآلن  فأصبحت  دونها؛  نتواصل 

أحرارًا قبلها!، لقد صرنا حتت منظار املراقبة على مدار 

وحتركاتنا،  وأمزجتنا  ألفعالنا  مستمرة  رقابة  الساعة، 

من معارفنا وغرباء عنا.

مدار  على  عمل  دوام  فى  أنفسنا  ورطنا  أننا  واألسوأ 

حق  فى  ارتكبنا  لقد  األسبوع،  أيام  وطوال  الساعة، 

من  يعد  لم  ولألسف  سادة،  يا  كبيرة  جرمية  أنفسنا 

السهل النجاة منها.

تراعي  سلوكية  قواعد  اتباع  أن  املؤكد  من  ال  رمبا.. 

اآلثار السلبية النتهاك  مساحة اآلخر؛ قد يخفف من 

لكن  خصوصيتنا،  على  جتهز  ملساحات  األجهزة  هذه 

املوضوع ليس باألمر السهل ، فليس من قواعد متعارف 

عليها على قطاع واسع بعد، حتى أن الناس تزداد لهفًة 

يوًما بعد اآلخر على استخدامات تنتهك  خصوصيتها 

أكثر فأكثر، وكأن أصابها »سعار« التطفل حد اإلقحام 

خصوصية  ذرة  بكل  والتضحية  اآلخرين،  حيوات  فى 

شخصية.

باألمر،  نفسي  مواجهة  أحاول  فأنا  نفسي..  عن  أما 

أسميه  أن  أخشى  مما  التخلص  اإلمكان  قدر  أحاول 

السيطرة على اجنذابي  أحاول  الذكى،  املوبايل  »إدمان« 

أجنو  أن  أحاول  آن،  في  واخلطيرة  الرائعة  األجهزة  لهذه 

وبالوقت  األسبوعية  إجازتي  وبوقت  يومي  بساعات 

اخملصص البنتي وابني.. ولنفسي.

اللهم اكفنا شر السمارت فون ،وشر ما هو قادم من 

ساللة تلك العائلة الذكية

فاطمة خري

رأى و رؤى

وفضلت اجري ..
جورج عبد املسيح

والدنيا جتري 
قلتلها اهدي

ضيعيت عمري 
وال  خدت اجري

ده أنا جبت اخري ..
قالتلي يا بين
مكنش ذنيب 

ما انت اصلك 

العالنك معنا فى

اتصل بـ:

647.447.0455
gnjournal@gmail.com 

منوعات
دوال أندراوس

• للرسائل نفحة رومانسية بغض النظر 

شديد  الغاضب  فحتى  فحواها.  عن 

اللهجة منها، غارق في جلة الصدق، ناضح 

باإلنسانية، معبأ بلذة اخلصوصية.

نتلقفها  حني  الهدايا  سحر  للرسائل 

ولهفة  بتطلع  مظروفها  من  وننتزعها 

لنتمعن طويال في رموز خطت خصيًصا 

من أجلنا.

بها،  تعد  التي  كاحلميمية  هي  شهية 

كاأللفة التي تبثها، كالدفء الذي تداعب 

به القلب فتهزه من مكمنه هزًا.

ومن  أنفسنا  فيها  نقرأ  كالصور  هي 

نحب.. خطوًطا دقيقة منمقة، خطوًطا 

منشرحة  خطوًطا  شعثاء،  متعرجة 

متشنجة،  حادة  خطوًطا  منبسطة، 

خطوًطا طفولية بسيطة، خطوًطا باردة 

متفردة  متنوعة  كثيرة  خطوًطا  جوفاء، 

كتفرد أصحابها.

الرسالة شكل آخر من أشكال املؤانسة 

والتواصل  والصحبة  واخملاطبة  واجملالسة 

في  وتضعهم  أعيننا  أمام  باألحبة  تأتي 

جيب القلب وفي كنف النهد وفي حضن 

اخملدع وجتعلهم هنالك يبقون.

واٍع  مجهود  يلزمها  حية  عالقة  الزواج   •

ولذلك  بها.  والعناية  تغذيتها  أجل  من 

الزواج  على  يقبل  من  أجد  أن  يذهلني 

على أساس إنه بطيخة أو ورقة يانصيب.. 

فيدخل في ذلك العهد املؤسسي الوثيق 

وكأن  خابت..  يا  صابت  يا  منطلق  من 

أحد  على  قائمة  زواجه  اجناح  مسئولية 

إن  فقط.  للفرجة  هنا  وكأنه  سواه،  آخر 

زيجاتهم  علي  يحكمون  شك  بال  هؤالء 

بالفشل قبل حتى أن يبدأوها، ذلك ألنهم 

مسئولية  لتحمل  مستعدين  ليسوا 

إختياراتهم وال لبذل اجملهود الالزم إلجناح 

عالقاتهم.

طرأ الذي  التغير  مدى  من  أتعجب   •

فضلت نايم
وبدأت وخري ...

كتابات ساخرة
سامح مسري

• املؤكد
التعليم  وزير  مستوى  على  األطالع  بعد   •
 ، ده  املستوى  على  فضلنا  لو   .. االمالء  في 
صحة  وزير  هيجيلنا  اجلاي  الوزاري  التغيير 

»ميت

• أنا مش خايف غير ان وزارة املالية تستغل 
ضريبة  البرملان  على  وتفرض  الفرصة 

مالهي

لكن  شئت،  ما  املصري  سما  عن  قل   •
صفة  أهم  متتلك  انها  ينكر  يقدر  محدش 
انها  وهي   ، البرملان  توفرها في عضو  يجب 

مالهاش في السياسة وال تفهم فيها

• »الليلة دي مش هتتلم غير ملا ننشر صور 
الرئيس املكسيكي مع الصحفي املقبوض 

عليه »محمد فودة

• شريف اكرامي على تويتر: ماتش »األهلي 
والزمالك« الساعة كام ومتذاع على انهي 

قناة يا جماعة

الراهنة تتطلب  املرحلة  وامكاناته، لكن    •
شخص  مختلف،  طراز  من  وزراء  رئيس 
احتياجات  فاهم  اجلماهير،  نبض  من  قريب 
الناس ومتطلباتهم ولديه خبرة طويلة في 
رئيسا  للسبكي  نعم  معاهم،  التواصل 

للوزراء

• مش فاهم الناس متضايقة ليه من ترشح 
للبرملان، مش احسن ما نسيبها  احمد عز 

للفلول؟

• -سمعت عن اقتراح الرئيس بضرورة تغيير 
الدستور؟

-ايوة سمعت
-وايه رايك؟

-احلقيقة كانت مفاجأة جامدة
-اتفاجئت اننا هنغير الدستور؟

-ال اتفاجئت اننا عندنا دستور

كتابات ساخرة
سامح مسري
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اقامة  علي  اونتاريو  في  كيتشنر  مدينة  حترص 
مهرجان ) إمباكت ١٥( كل عام يظهر االصالة والتنوع 
الثقافي عبر كندا ودائما ما يتضمن املهرجان عمل او 
اثنني من  االنتاج الدولي وهذا هو املوسم الرابع لهذا 
املهرجان وهذا العام قام مدير املهرجان بو مطر وهو 
بالتعاقد مع فرقة مسرحية عراقية  لبنان  درزي من 
وهي مسرحية حتكي عن  »اخمليم«  لتقدم مسرحية 
احلياة في مخيمات الالجئني في الشرق االوسط وقد 
فاز مخرجها بجائزة االخراج عام ٢٠١٣ في مهرجان 
الطائرة  تذاكر  ارسال  مت  ان  وبعد   ، الدولي  املسرح 
النقل  وسائل  وترتيب  الفنادق  في  االماكن  وحجز 
تاشيرة  علي  احلصول  الفريق  اعضاء  يستطيع  لم 
دخول الي كندا وارسلت السفارة الكندية في باريس 
خطاب الي مدير الفرقة يقول ان مسؤولني الهجرة 
يغادرون كندا  الفرقة سوف  اعضاء  بان  يقتنعوا  لم 
بعد انتهاء مدة اقامتهم  ، وان طبيعة عمل املمثلني 
اسباب  كلها  االصلي  بلدهم  في  املالي  ووضعهم 
ادت الي الوصول الي هذه النتيجة. ومن جانبه صرح 
مدير املهرجان انه يدرك متاما اخملاوف بشان االشخاص 
املسئولني  ويقظة  كندا  بدخول  لهم  املسموح 
املسرحية  الفرقة  عام  مدير  قال  بينما   ، الكنديني 
والكاتب املسرحي »مهند الهادي« ان هذه املرة االولي 
وقالت عضوة   ، بلد غربي  نع فيها من دخول  نمُ التي 
ليلي خفاجي  في مقابلة  العراقي  الوطني  البرملان 
قد  املمثلني  هؤالء  بأن  افتراض  مجرد  ان  تليفونية 
يلتمسوا اللجوء الي كندا النهم ليسوا اثرياء  يعتبر 
خطئ ، وقالت انها ستتصل بوزير الثقافة في العراق 
وتصر علي النظر في هذه املسالة مع كندا ، بينما 
امل  بخيبة  يشعر  أنه  كيتشنر،  مدينة  عمدة  قال 
الن سكان كيتشنر لن يستمتعوا بعرض املسرحية 
املسئولني في  بيد  االمر  ولكن   ، العام  العراقية هذا 

ادارة الهجرة التخاذ هذه القرارات .

علماء ناسا يطلقون اسم وينيبيج علي منطقة صخرية يف 
كوكب املريخ

تتغير  السرعه  بدأت  سبتمبر،  منتصف  من  إبتداء 
في شوارع كثيرة في تورنتو ومنطقة “ايست يورك” 
إلي ٣٠  السراعات من 4٠ كم/ساعه  تغيرت  ، حيث 
كم/ساعه. وبدأ ذلك في مناطق سكنية عديدة وضع 

العالمات اجلديدة واملوضح بها السرعات اجلديدة.
وبلغ طول الطرق التي مت تخفيض السرعات بها إلي 
، كما مت تغيير 44٠٠ عالمة بالسرعة  ٣87 كيلومتر 

اجلديدة )٣٠ كم/ساعه(
وكان مجلسي تورنتو و “ايست يورك” قد صوتوا باإلجماع في يونيو املاضي علي هذا التغيير وإعتماد مبلغ ١.١ 
مليون دوالر كندي لتغيير العالمات اإلرشادية بالسرعات اجلديدة، وذلك بعد مقتل طفله نتيجة اصطدامها 

بسيارة في العام املاضي

حكومة كيبيك ترسل 5000 سرير إلي املانيا ملساعدة الالجئني
ارسلت حكومة كيبيك خمسة االف سرير محمول 
وبطانيات الي املانيا ملساعدة االف الالجئني السوريني 
زقها احلرب. وكانت هيئة  الذين فروا من بالدهم التي متمُ
شحن  عن  املسئولة  هي  بكيبيك  االحمر  الصليب 
هذه اآلسر الي الصليب االحمر في املانيا. وقالت وزيرة 
عاجلة  احتياجات  لديهم  الالجئني  هؤالء  أن  االمن 
وهذا هو السبب الذي جعلنا نرسل هذه اآلسرة الي 
الصليب االحمر املسئول عن تقدمي املعونة الي االالف 
من الالجئني بتكلفة مليون دوالر. وفي تصريح لرئيس 
وزراء كيبيك، »فليب كويالرد« قال فيه أن كيبيك تامل 
ان  تسقبل نحو ٢4٥٠ الجئ سوري قبل نهاية عام ٢٠١٥ باالضافة الي ١٢٠٠ سوري اعلن عنهم من قبل وصل 
، وتخصص كيبيك مبلغ ٢٩ مليون دوالر لتمويل خدمات الوافدين اجلدد من التعليم  منهم ٦٥١ هذا العام 
والصحة ودروس اللغة الفرنسية والسكن ويذهب جزء من هذه االموال في مساعدة اجملموعات التي ترعي 

هؤالء السوريني القادمني الي كيبيك.

كندا ترفض منح تاشريات 
دخول العضاء فريق متثيل 

مسرحي من العراق
االطباء يف ساسكاتشوان ملزمون 
بتبليغ املريض بكل املعلومات 

حيت لو تعارض هذا مع اعتقادتهم 
الدينية واالخالقية

 أحرتس.. السرعة اصبحت 30كم/ساعه يف شوارع كثرية 
بتورنتو و »أيست يورك« 

»وينيبيج«  احدهم  يقول  عندما  فصاعداً،  االن  من 
فينبغي عليك أن تسأل هل تقصد، وينيبيج مانيتوبا 
؟ ام وينيبيج كوكب املريخ ؟ .. حيث قام فريق من علماء 
ناسا يعملون مع السيارة الروبوت ) كيوريوستي روفر 
 ، املريخ  كوكب  سطح  باستكشاف  تقوم  التي   )
بتسمية منطقة صخرية صغيرة باسم »وينيبيج«. 
بهذا  املنطقة  تسمية  أن  الفلك  علماء  أحد  وقال 
سنوات  عدة  منذ  متت  الختبارات  يرجع  االسم 
وبني  املريخ   سطح  علي  املناخ  تقارير  بني  وقارنت 

إمتداد البرودة في فصل الشتاء في وينيبيج وكانت النتيجة ان وينيبيج ابرد ، وأن علماء من وينيبيج قد ذهبوا 
للعمل مع وكالة ناسا الفضائية ورمبا تكون ذكرياتهم العزيزة عليهم عن فصول الشتاء الباردة الشهيرة في 
املدينة  وراء تسميتهم لبقعة من سطح املريخ بهذا االسم. والطريف أن علماء الفلك يقولون أنك تستطيع 
أن حتيا في الطقس البارد في وينيبيج إذا ارتديت مالبس مناسبة ، ولكن لالسف ليس هذا ممكنا علي سطح 

املريخ النك لن تستطيع التنفس الن الغالف اجلوي رقيق جدا 

أعتمد مجلس كلية االطباء واجلراحني سياسة 
تقضي بأن يقوم االطباء باعطاء املرضي جميع 
املعلومات الكاملة  واملتوازنة التي يحتاجونها 
 ، بوضوح  لهم  املناسبة  باالختيارات  ليقوموا 
القيام بهذا بسبب  يريدون  وان كان االطباء ال 
تعارض هذا مع معتقداتهم االخالقية والدينية 
الي  بالذهاب  املرضي  علي  يشيروا  ان  فيجب 
احلقيقية  املعلومات  ليعطيهم  اخر  مصدر 
في الوقت املناسب ، ويستثني من هذا األطباء 
الذين يساعدون علي املوت الرحيم فيمكنهم 
االعتذار عن هذا ، ومن جانبه قال رئيس مجلس 
انه  ستونيهام«  »جرانت  دكتور  االطباء  كلية 
اجمللس  ولكن  اجلميع  ارضاء  املستحيل  من 

يشعر انه اتخذ قرارا متوازناً، بحسب تعبيره

قرار  علي  الفيدرالية  احلكومة  ستطعن 
محكمة االستئناف الذي رفض محاوالت رامية 
حلظر ارتداء النقاب اثناء القاء قسم املواطنة. 
الكسندر«،  »كريس  الهجرة،  وزير  وصرح 
االربعاء  يوم  القاه  واحد  سطر  من  بيان  في 
ستسعي  كندا  حكومة  بأن  سبتمبر   ١٥
امام  القضية  الستئناف  اذن  علي  للحصول 
احملكمة العليا في كندا. وكانت هذه القضية 
بخصوص مهاجرة باكستانية تسمي »زونيرا 
اسحاق«، وهي مسلمة متدينة رفضت حضور 
ستكون  النها  اجلنسية  قسم  القاء  حفل 
 ، النقاب والكشف عن وجهها  مضطرة خللع 

وكانت احملكمة قد أقرت بأن منع تغطية الوجه 
حكومة  استانفت  ان  وبعد   ، قانوني  غير  هو 
كندا القرار جاء قرار احملكمة الفيدرالية برفض 
تقدمي  قررت حكومة كندا  ولهذا   ، االستئناف 
يوماً   ٦٠ خالل  العليا  احملكمة  امام  اخر  طعن 
احلصول  زونيرا من  السيدة  هذا  يعرقل  قد  مما 
في  االنتخابات  موعد  قبل  اجلنسية  علي 
اكتوبر القادم . وقال ممثل هاربر في كيبيك، أن 
احلصول علي اجلنسية ليس امتياز بل يصحبه 
، وان  مسؤولية بان تكون هوية الفرد واضحة 
احلكومة عندما تناقش تشريع ما فليس جملرد 
الرغبة في ذلك ولكن الن لديها اعتقاد سياسي 

بان هذه الطريقة التي ينبغي ان تكون.

الفتة مبحطة مرتو أنفاق بكندا 
تقول »هل املسيح هو اهلل ، 
األجنيل والقرأن يقوالن ال« 

حالة من اجلدل  وأيضاً األستياء بني بعض الكنديني 
أكبر  من  بواحدة  وضعها  مت  إعالنات  الفتة  بسبب 
الكندية  تورنتو  مبدينة  األنفاق  مترو  محطات 

»داندس« ومكتوب بها
”?Is Jesus God“ 

تب الرد بجانبها  وكمُ
 ”Bible and Quran say No“ 

،بينما مت أسفل تلك العباراتني كتابة،
”Discover the truth“ 

والقرأن  “األجنيل   ، اهلل”  هو  املسيح  “هل  ومعناها 
يقوالن ال” ، “أكتشف احلقيقة”

وأسفل األعالن يوجد املوقع األليكتروني
www.collectfreequran.org 

وقال العديد أنهم بصدد تقدمي شكوي للمسئولني 
عن النقل واملواصالت مبدينة تورنتو 

، ”TTC“ ،
املسلمني  الكنديني  من  البعض  طالب  وقد   

املستنيرين بالتصدي ملثل تلك اإلعالنات

حكومة كندا تسانف قرار 
احملكمة الذي  يؤكد ارتداء  

النقاب اثناء القاء قسم اجلنسية 

ثالثة جامعات يف تورنتو تزيل ملصقات تدعوا لتكوين احتاد طلبة للبيض فقط
لقت  عمُ ملصقات  تورنتو  في  جامعات  ثالثة  ازالت 
علي حوائط احلرم اجلامعي تدعو إلقامة احتاد طالب 
للبيض وكتب علي امللصقات ) احتاد الطالب البيض 
( وبجانبه صورة برج تورنتو الشهير وعنوان لرابطة 
و  الغربية  احلضارة  طالب  موقع  علي  الطالب  تدل 
نحتاج  اجلريدة  وتقول   ، يورك  جامعة  طالب  جريدة 
ويحتفل  سيمُعزز  الذي  البيض  للطالب  احتاد  القامة 
شريط  موقعهم  علي  ووضعوا   ، الغربية  بالثقافة 

فيديو من موقع يوتيوب الستاذ في علم االجتماع من جامعة نيوبرونزويك يناقش فيه ما يعتقده عن التحيز 
ضد احلضارة الغربية في املقررات اجلامعية والكتب املدرسية ، واكد في الشريط ان هناك حتيز حقيقي في 
تاريخ البيض وعندما تواصلت معه الصحافة الكندية في نيوبرونزويك  اجلامعة ضد الطالب البيض وضد 
وقف الي جانب تعليقاته في شريط الفيديو وقال ان ازالة امللصقات تثبت نظريته من وجود حتيز ضد احلضارة 
الغربية ولو كانت هذه امللصقات جملموعة من االقليات االثنية ما كان احد سيظن شئ بل كانوا سيقولون ان 
هذه عظيم وهذا ما يعنيه التنوع الثقافي في كندا  وقالت متحدثة باسم جامعة تورنتو ان ملصقات مثل هذه 
هي مبعث للمخاوف والضيق ولهذا ازيلت واضافت ان هذه امللصقات وجدت علي لوحة اعالنات اجلامعة وفي 
الشوارع العامة بقرب اجلامعة وقالت جامعة يورك و تورنتو و رايرسون أنهم ال يقبلوا تعليق مثل هذه امللصقات
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إنرتفاكس: سوريا سرتحب بقاعدة 
عسكرية روسية يف الالذقية

أعلن  قد  واألنصار  اجملاهدين  جيش  إن  املرصد  وقال 
الوالء في بيان نشره مؤيدوه على اإلنترنت. 

كما قال وزير اخلارجية األمريكي جون كيري أن الدعم 
العسكري الروسي للرئيس السوري بشار األسد قد 
يثير خطر حدوث مواجهة مع قوات التحالف التي 

تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية هناك. 

اإليطالية  ستامبا  ال  صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
الروسي سيرجي  اخلارجية  وزير  أبلغ  إنه  كيري  قال 
الفروف بأن الواليات املتحدة تشعر بالقلق من دعم 
موسكو العسكري لألسد في احلرب السورية التي 

دخلت عامها اخلامس

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء أن السفير 
السوري لدى موسكو أبدى ترحيب دمشق بوجود 
قررت  إذا  الالذقية  في  روسية  عسكرية  قاعدة 

روسيا إقامتها.

قوله  حداد  رياض  السفير  عن  إنترفاكس  ونقلت 
هذه  مبثل  فإن سوريا سترحب  روسيا  وافقت  »إذا 
اخلطوة ألنها ستهدف ملواجهة اإلرهاب على أرضنا. 

حلقوق  السوري  املرصد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
في سوريا  يقاتل  معارضا  ان فصيال  قال  اإلنسان 
وأوزبكي  شيشاني  مقاتل   1500 حوالي  ويضم 
ذراع  النصرة  جلبهة  الوالء  أعلن  قد  وطاجيكي 

تنظيم القاعدة.

السيسي يعفو عن مائة شخص 
بينهم صحفيا اجلزيرة حممد 

فهمي وباهر حممد
France 24

تضمنها  التي  األسماء  أبرز  بني  من  أن  البيان  وأكد 
الذي  فهمي  محمد  الصحفي  اجلمهوري،  القرار 
بالكندية،  واحتفظ  املصرية  جنسيته  عن  تنازل 
في  املتهمان  محمد  باهر  املصري  والصحفي 
إلى  باإلضافة  املاريوت«،  بـ«خلية  املعروفة  القضية 
الناشط السياسي عمر حاذق، والناشط السياسي 
سناء  السياسية  والناشطة  يوسف،  جالل  بيتر 
الفتاح،  املعروف عالء عبد  الناشط  سيف شقيقة 
املدافعة  احملامية  سالم  يارا  السياسية  والناشطة 

عن حقوق االنسان.

ويأتي هذا القرار قبل ساعات من مغادرة السيسي 
أعمال  في  سيشارك  حيث  نيويورك  إلى  اخلميس 
مصر  بيان  ويلقي  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 

أمامها.

أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي عفوا 
محمد  اجلزيرة  صحفيا  بينهم  شخص  مائة  عن 
املدافعات  من  ناشطة  و16  محمد،  وباهر  فهمي 
الرئاسة  في  مسؤول  بحسب  الدميقراطية،  عن 

واإلعالم الرسمي.

وجاء في بيان للرئاسة املصرية أن السيسي أصدر 
الشباب  من  مائة  عن  بالعفو  جمهوريا  »قرارا 
الصادر بحقهم أحكام نهائية باحلبس في قضايا 
تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات 
املرضية  احلاالت  من  عدد  عن  فضالً  الشرطة، 

واإلنسانية«.

 رويترز
وإعادة  االقتصاد،  إنعاش  هي  »مهمتنا  اليمني: 

البناء«.
وسيسافر سيبراس إلى بروكسل حلضور قمة طارئة 
االحتاد  وزراء  موافقة  عقب  املهاجرين،  أزمة  بشأن 
ما  وهو  الجئ،  ألف   120 استقبال  على  األوروبي 

أغضب عددا من الدول األعضاء.
وكان حزب سيريزا اليساري فاز بأكثر من 35 في املئة 

من األصوات.
وتتشكل احلكومة اليونانية اجلديدة من 16 وزيرا و 30 
نائبا، ولكنها ال تضم إال 4 نساء من بينهن املتحدثة 

باسم احلكومة.

في  للوزراء  رئيسا  اليمني  سيبراس  أليكسيس  أدى 
اليونان، بعد فوز حزبه، سيريزا، باألغلبية في االنتخابات 

العامة األخيرة.
احلكومة  في  مبناصبهم  الرئيسيون  الوزراء  واحتفظ 

اجلديدة، مبن فيهم وزير املالية، أوكليد ساكالوتوس.
تنفيذ  مهمة  سيبراس  حكومة  عاتق  على  وتقع 
الشروط، التي وضعها الدائنون على اليونان، لالستفادة 
من اإلعانة املالية، وكذا دور اليونان في أزمة املهاجرين 

التي تواجهها أوروبا.
وقال نائب رئيس الوزراء، يانيس دراغاساكيس، عقب  أداء

BBC

خطط  من  غضبها  عن  أوروبا  وسط  دول  عبرت 
تقتضي  األوروبي  االحتاد  داخلية  وزراء  عليها  وافق 

باستقبال 120 ألف الجئ عبر القارة.

ووفقاً للمخطط، سيتم نقل الالجئني من إيطاليا 
واليونان واجملر إلى بلدان أخرى في االحتاد األوروبي.

لكن رومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا واجملر 
صوتت ضد قبول احلصص اإللزامية.

 ويقول مراسل الشؤون األوروبية لدى بي بي سي، 
كريس موريس، إنه من غير املألوف لقضية كهذه 

أن تقرر بأغلبية األصوات وليس باإلجماع.

املهاجرين  يبدو مخطط قبول  لكريس، قد  ووفقاً 
طوعياً، في حني أن خيارات الدول في هذه املسألة 

محدودة جداً.

ومبوجب دستور االحتاد األوروبي، ميكن للدولة التي 
ال توافق على السياسة العامة للهجرة املفروضة 
عليها، أن تستأنف أمام اجمللس األوروبي، إذا شعرت 
أو  االجتماعي  ألمنها  األساسية  »املبادئ  بأن 

لنظامها القانوني مهددة«.

العليا  املفوضية  باسم  املتحدثة  وقالت 
برنامج  يكون   »لن  فليمينغ:  ميليسا  لالجئني 
املرحلة هذه  في  كافياً  وحده  التوطني  إعادة 

من األزمة لتسوية الوضع«.

واعتبرت أنه من الواجب مراجعة عدد الذين يحتاجون 
لالنتقال الى دولة أخرى.

ووفقاً لألمم املتحدة، وصل حوالي 480 ألف الجئ بحراً 
إلى أوروبا هذا العام، وأن حوالى 6 آالف الجئ يصلون 

يومياً.

يسبق  لم  الراهنة  األزمة  إن  موريس  كريس  ويقول 
لها مثيل.

الدول املعارضة خلطة  وتتعالى االنتقادات من داخل 
بأن  يلزمها  األوروبي  القانون  لكن  الالجئني،  توزيع 

تأخذ حصتها.

على  مصممة  انها  األوروبية  املفوضية  تؤكد  كما 
فرض ما مت االتفاق عليه.

الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن »يستسلم« 
DWويقدم استقالته

أعلن رئيس مجموعة فولكسفاغن األملانية مارتن فينتركون استقالته بعد بضعة أيام من كشف فضيحة 
عن غش واسع النطاق في محركات السيارات التي تنتجها اجملموعة. 

»أي  لم يصدر منه  أنه  يؤكد  يترأس فولكسفاغن منذ 2007  الذي  فينتركورن،  أن  بيان  اجملموعة في  وأفادت 
تقصير« لكنه يؤكد »حتمله مسؤولية« الفضيحة ويعلن استقالته ليسمح للمجموعة بـ »بداية جديدة«. 
وقال فينتركورن في بيان »فولكسفاغن حتتاج إلى بداية جديدة.. وأيضا فيما يتعلق بالعاملني. باستقالتي 
أفسح الطريق أمام هذه البداية اجلديدة«. وأضاف أنه أصيب بصدمة لألحداث التي شهدتها األيام القليلة 

املاضية وفي مقدمتها أن تصرفا خاطئا مبثل هذا النطاق الضخم كان ممكنا في الشركة.

وواجه فينتركورن استجوابا قاسيا في مقر الشركة في فولفسبورغ في أملانيا. 

وتتعرض فولكسفاغن لضغوط ضخمة التخاذ إجراء حاسم مع هبوط قيمة أسهمها بأكثر من 30 باملائة 
السيئة. وتخطط السلطات األمريكية لتحقيقات جنائية بعد  األنباء  ورود  األزمة ومع استمرار  منذ تفجر 
اكتشاف أن فولكسفاغن حتايلت على اختبارات رصد االنبعاثات السامة باستخدام برمجيات في سياراتها 

التي تعمل بالديزل. 

وحثت املستشارة األملانية أنغيال ميركل فولكفساغن على التحرك »بأسرع ما ميكن« الستعادة الثقة في 
شركة ظلت على مدى أجيال املثل األعلى لبراعة الهندسة األملانية.
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أمنية مصرية  رويترز عن مصادر  نقلت وكالة 
قولها، إن السلطات احتجزت حسن الصيفي 
وكيل وزارة األوقاف في حكومة حركة حماس 
بقطاع غزة لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما 
القطاع.  إلى  عودته  في طريق  السعودية  من 

السلطات  إعادة  من  يوم  بعد  ذلك  ويأتي 
في  بالتنقل  للسماح  املعبر  فتح  املصرية 
االجتاهني الفلسطيني واملصري. وفتحت مصر 

املعبر آخر مرة في يونيو. 

احتجز  الصيفي  أن  األمنية  املصادر  وأضافت 
»بسبب مشاكل في إجراءات املوافقة األمنية 

اخلاصة بدخوله البالد«. 

حل  »حلني  سيستمر  احتجازه  أن  وتابعت 
تعقيب  على  احلصول  يتسن  ولم  املشكلة«، 

من حماس.

حمكمة كندية حتكم لصاحل »منقبة« وترفض قرار 
احلكومة حبظر إرتداء النقاب أثناء قسم اجلنسية

احلكومة  قرار  بكندا  استئناف  محكمة  فضت 
احلصول  مراسم  أثناء  النقاب،  ارتداء  مبنع  الكندية 
على اجلنسية، وبحسب تقارير صحفية فأن احملكمة 
قررت أنها تريد ضمان أن يكون مبقدور املرأة التي أثارت 
في  تصوت  وأن  اجلنسية  على  حتصل  أن  القضية 

انتخابات 19 أكتوبر املقبل.

وقال حزب احملافظني إن احلكومة “تدرس جميع اخليارات القانونية”، في أعقاب احلكم الذي أصدرته احملكمة 
في أونتاريو. كما دافع “ستيفن هاربر” رئيس الوزراء عن قرار احلكومة باحلظر، معتبرا أن النقاب متأصل في 

ثقافة “مناهضة للمرأة”.

وانتقدت أحزاب املعارضة، احلزب الدميقراطي اجلديد واحلزب الليبرالي احلظر الذي أمرت به احلكومة، ووصفته 
بأنه ينتهك حقوق الكنديني، واتهما حزب احملافظني بـ”إذكاء التحيز ضد املسلمني” بتأييده احلظر

حريق ضخم يتسبب بإحرتاق 15 حمًل وخمزًنا حبارة 
اليهود بالعتبة

السيطرة  من  بالقاهرة  املدني  الدفاع  رجال  متكن 
احملالت  من  عدد  بداخله  عقار  التهم  هائل  حريق  على 
انتقل  حيث  بالعتبة،  اليهود  بحارة  واخملازن  التجارية 
وهشام  القاهرة  أمن  مدير  العال  عبد  خالد  اللواءين 
جهود  وتابعا  احلريق  مكان  إلى  املباحث  مدير  العراقي 

رجال الدفاع املدني خالل إخمادهم لكرات اللهب.

وكانت غرفة عمليات الدفاع املدني بالقاهرة قد تلقت 
إخطارًا بنشوب حريق ضخم في عقار جتارى بحارة

 اليهود، وتبني من املعاينة التي أشرفت عليها الشرطة أن احلريق التهم عقار من 4 طوابق به العشرات من احملال 
واجهوا صعوبة  و3 خزانات مياه، حيث  اللهب مبساعدة 20 سيارة إطفاء  واخملازن، ومت محاصرة كرات  التجارية 

بالغة خالل إخمادهم النيران لضيق احلارات. 

حيث أصيب عرفي من قوات الدفاع املدني باختناق ومواطن بحروق، وأمر مدير األمن بإخطار النيابة وتشكيل فريق 
بحث لسرعة حتديد حجم اخلسائر والتلفيات وسبب احلريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه

مصادر أمنية: إحتجاز وكيل 
وزارة األوقاف حبكومة 
محاس يف مطار القاهرة

مقتل 9 أشخاص فى 
فيضانات اجتاحت والية 

»يوتا« األمريكية

مصرع أسرة مصرية مكونة من 5 أشخاص يف حادث 
مأساوي بالكويت

والية  التى جتتاح  العارمة  الفيضانات  أسفرت 
وذكرت  أشخاص.   9 األمريكية عن مقتل  يوتا 
أن  األمريكية  اإلخبارية  نيوز«  »فوكس  شبكة 
املفقودين  عداد  فى  مازالوا  آخرين  أشخاص   4

خالل الفيضانات. 

األمريكية  اجلوية  األرصاد  وكالة  أصدرت  فيما 
حتذيرا من احتمال حدوث فيضانات جديدة فى 

واليات إريزونا وكلورادو عالوة على يوتا. 

بان  يوتا  فى  احمللية  السلطات  وصرحت 
الكهرباء  انقطاع  إلى  ايضا  أدت  الفيضانات 
على  عالوة  عديدة  منازل  عن  النقية  واملياة 

اجنراف سيارات بعض املواطنني.

إجبار رئيس تشاد السابق 
»حربي« على املثول بالقوة أمام 
حمكمة جرائم احلرب بالسنغال

السابق حسني  التشادى  الرئيس  األمن  أجبر حراس 
حبرى على املثول بالقوة أمام احملكمة اخلاصة التى 
ضد  وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  أمامها  يتهم 

اإلنسانية والتعذيب. 

وذكرت شبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية األمريكية أن 
تقرير جلنة احلقائق - املقدم إلى احملكمة املنعقدة في 
التشادية  اتهام احلكومة  داكار بالسنغال - تضمن 
ألف شخص   40 نحو  مقتل  عن  باملسئولية  حلبرى 

خالل فترة حكمه للبالد. 

إليه  املنسوبة  االتهامات  حبرى  حسني  ويرفض 
دوافع  وراءها  إن  وقال  حرب،  جرائم  بارتكاب 

سياسية. 

في حادثة مأساوية لقيت أسرة مصرية، مكونة من 
٥ أشخاص مصرعها اختناًقا بعد نشوب حريق في 
احلريق  في  املتوفني  إن  أمني  مصدر  وقال  شقتهم. 

املأساوي أبوان مصريني و3 من أطفالهما. 
مركز  تلقى  أن  بعد  بدأت  املروعة  الواقعة  تفاصيل 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء بالغاً يفيد باندالع حريق 
في شقة تقع في عمارة مكونة من 3 أدوار بخيطان. 

رجال  اكتشف  ومن هنا  البالغ  الى موقع  الفرقة  ووصلت  الفروانية  إطفاء  توجيه مركز  مت  الفور  وعلى 
اإلطفاء تفاصيل احلادثة املأساوية، كان احلريق في شقة بنظام استديو تقع في الدور األرضي، وبحسب 
ذلك مبحض  اكتشفوا  وانهم  احلريق  باندالع  العمارة  احد من سكان  أي  لم يشعر  الضحايا  أقوال جار 
الصدفة عندما انقطع التيار الكهربائي وفصل التكييف كونه مرتبطا مع كهرباء شقة الضحايا فهرع 
اتصلت  التي  زوجته  أخرى وخاطب  اجلار مرة  أي جواب، فرجع  يلق  لم  الباب عليهم، لكنه  ليطرق  اجلار 
بشقيقة املتوفاة وأخبرتها بأن الكهرباء انفصلت، وأن زوجها طرق الباب على شقة شقيقتها لكن لم 
يجبه أحد، وهنا أتت أخت املتوفاة لكي تستطلع األمر ومبحض الصدفة شعرت عند ملسها لباب شقة 
شقيقتها بأن الباب تخرج منه حرارة ما حدا بهم إلى كسر الباب ومت اكتشاف احلادث املأساوي وإبالغ 

العمليات به. 

براءة حسني فهمي من تهمة سب وقذف حممود قابيل 
لظمي،  محمد  املستشار  برئاسة  أكتوبر،  جنح  محكمة  قضت 
في  فهمي،  حسني  الفنان  ببراءة  العزيز،  عبد  عمرو  وسكرتارية 

دعوى السب والقذف املقامه ضده من الفنان محمود قابيل. 

وترجع تفاصيل الدعوى حينما تقدم احملامي عاصم قنديل وكيالً 
الفنان حسني  العام ضد  للنائب  ببالغ  قابيل  الفنان محمود  عن 
فهمي، يتهمه بسب وقذف موكله بعبارات غير الئقة، ووجه له 

سيالً من التهم واإلهانات الكاذبة.

احلكم بإعدام إماراتية متهمة 
باإلرهاب وقتل أمريكية

إماراتية  على  باإلعدام  إماراتية  محكمة  قضت 
اتهمت باإلرهاب، وقتل مقيمة أمريكية ومحاولة 
ديسمبر  شهر  في  ظبي  أبو  في  قنبلة  تفجير 

املاضي. 

االحتادية  احملكمة  في  الدولة  أمن  دائرة  وأصدرت 
العليا بأبو ظبي حكما حضوريا وباإلجماع بإعدام 

املتهمة. 

إلى  وجهت  قد  ظبي  بأبو  العامة  النيابة  كانت 
أبوليا  األمريكية  املدرسة  قتل  تهمة  املتهمة 
لغرض  وذلك  بسكني  طعنا  بأبوظبي  عمدا  ريان 
في  والشروع  الناس  بني  الرعب  إثارة  هو  إرهابي 
الواقعة  البنايات  بإحدى  القاطنني في شقة  قتل 
على كورنيش أبوظبي من خالل وضع قنبلة يدوية 
الصنع قرب باب الشقـة وأشعلت فتيل تفجيرها 
قاصدة من ذلك قتلهم وخاب أثر اجلرمية لسبب ال 
دخل إلرادتها فيه هو عدم انفجارها النطفاء فتيل 

تفجيرها«. 

أمواال  »قدمت  املتهمة  أن  إلى  النيابة  وأشارت 
في  ستستخدم  أنها  علمها  مع  إرهابي  لتنظيم 
ارتكاب عمليات إرهابية وكان ارتكابها تلك اجلرائم 
إلثارة  األرواح  إزهاق  بقصد  إرهابي  لغرض  تنفيذا 
وتهديد  الدولة  بهيبة  واملساس  الناس  بني  الرعب 

أمنها واستقرارها«.

مطار القاهرة يستقبل 22 
مصرياً ُمرحلني من إيطاليا

مصريًا   22 الدولي  القاهرة  مطار  استقبل 
مرحلني من قبل السلطات اإليطالية، حملاولتهم 
عن  شرعية  غير  بطريقة  ألراضيها  التسلل 

طريق البحر. 

وأوضح مصدر باملطار أن املرحلني وصلوا على 
منت الطائرة املصرية القادمة من »كاتانيا«،وأنه 
سلطات  بأن  أقروا  وصولهم  فور  مبناقشتهم 
قرب  عليهم  القبض  ألقت  اإليطالية  األمن 

السواحل اإليطالية. 

األجهزة  على  عرضهم  مت  وصولهم  وبعد 
للتأكد من سالمة موقفهم  املصرية  األمنية 

األمني والقانوني قبل مغادرتهم املطار.

للعلنات 
647.447.0455
gnjournal@gmail.com 
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مؤمتر لدعم حزب احملافظني باملركز القبطي الكندي مبسيساجا

»جيسون كيين« وزير الدفاع:
حكومة احملافظني أول من أهتم باألقليات الدينية

ندافع عن قيم اجملتمع الكندي وحنمي البالد من اإلرهابيني
املعارضة ُتروج معلومات خاطئة بهدف تقليص شعبية احملافظني

احلضور  في  تأثيراً  األكثر  هي  كيني  رسالة  وكانت 
تروج  والتي  الهامه  امللفات  من  العديد  فتح  حيث 
املعارضه  احزاب  قبل  من  عنها  خاطئة  معلومات 
احلالية،  احملافظني  حكومة  شعبية  تقليص  بهدف 
بدأ كيني مبلف الهجرة موضحاً كيف أهمل احلزب 
مايكل  السابق  احلزب  رئيس  بإعتراف  الليبرالي، 
اإلنتظار  فترة  فكانت  الهام،  امللف  هذا  ايجناتياف، 
تتراوح من ٧ إلى ٨ سنوات. أما اليوم بعد ٩ سنوات 
قصرت  فقد  للحكم،  احملافظني  حكومة  تولي  من 
إستعرض  كذلك  املتوسط.  على  أشهر  ستة  إلى 
شارحاً  سي-٥١«  ب«بيل  املعروف  اإلرهاب  قانون 
متنع  التي  األغالل  فك  في  القانون  ذلك  أهمية 
يروجون  ممن  البالد  حتمي  قوانني  سن  من  املشرع 
ملنظمات ارهابية مثل داعش أو غيرهم ممن يسافرون 
لإلنضمام لتلك ملنظمات و يلفظون والءهم لكندا 
الليبرالي وحزب  احلزب  فيه  يطالب  الذي  الوقت  في 
مثل  وقبولهم  عنهم  بالصفح  ال«أن-دي-بي« 

وفي املواطنة.  وواجبات  حقوق  يحترم  مواطن  أي 
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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 

أول  احملافظني هي  أن حكومة  آخر قال كيني  سياق 
وانشأت  الدينية  باألقليات  إهتمت  كندية  حكومة 
مكتباً حلمايتهم، وإعترافاً بجهودها في ذلك اجملال، 
املبادرة  تلك  لقيادة  بدعوة كندا  املتحدة  األمم  قامت 
احملافظني  حكومة  على  الهجوم  ولدحض  عاملياً. 
بخصوص فتح باب الهجرة لالجئني السوريني، أكد 
الالجئني في سنوات حكم احملافظني  أن عدد  كيني 
العراق  ألف من  بينهم ٢٥  ألف، من  إلى ٢٤٠  وصل 
من  آخرين  ألف   ٢٠ بقبول  هاربر  وعد  وقد  وسوريا. 
األقليات في تلك املنطقة، إال أن الهجوم الذي تكيله 
احزاب املعارضه بعد إنتشار صورة الطفل الغارق لن 
يجدي كندا سوى جلب املزيد من اإلرهاب إن فتحنا 
أن  علي  »كيني«  وأكد  حساب.  بدون  اللجوء  باب 
حزب احملافظني يدافع عن قيم اجملتمع الكندي وسرد

وبحضور  النجاح،  في فعالية شديدة   : نيوز  جود 
الكندي  القبطي  املركز  نشطاء  أقام  املئات، 
احملافظني  حزب  لدعم  مؤمتراً  مسيساجا  مبدينة 
تصدر  وقد  اجلارية.  الفيدرالية  اإلنتخابات  في 
كيني«  »جيسون  الهجرة  وزير  وجود  الفعالية 
كوزير  عمله  أثناء  باألقليات  بإهتمامه  املعروف 
كذلك  بينهم.  الشديدة  وبشعبيته  للهجرة 
شارك في الفعاليه عدد من املرشحني من مدينتي 
مثل   - الناخبني  مع  للتواصل  وتورنتو  مسيساجا 
إرينديل«،  »مسيساجا  دائرة  عن  ديكارت  بوب 
ستريتسفيل«،  »مسيساجا  دائرة  عن  بات   براد 
سنتر«،  »مسيساجا  دائرة  عن  تياجنسن  جوليوس 
 ، شور«  ليك  »مسيساجا  دائرة  عن  أمبلر  ستيال 
مالتون«،  دائرة »مسيساجا  عن  جريوال  جاجديش 
جوبسون  و  نورث«  فالي  »دون  دائرة  عن  دانيال  جو 
ثورن هيل«. كما شارك  »ماركهام  دائرة  إيسو عن 
أونتاريو  مبقاطعة  احملافظني  حزب  رئيس  عن  ممثالً 

عضو البرملان احمللي ريك نيكولس.  

يدعمها  والتي  عليها  املتكتم  لقضايا  أمثلة 
احلزبان الليبرالي وال«أن دي بي« بينما يتصدى لها 
»تقنني  الدعارة«،  »تقنني  احملافظني قضية  حزب 
بحقن  الهيروين  لتعاطي  مراكز  فتح  املروانة«، 
التعاطي  »مراكز  عليها  يطلق  والتي  معقمه 
»اإلنتحار  أو  الرحيم  القتل  وتقنني  اآلمن«، 
قضايا مدمرة  وهي جميعاً  الطبيب«.  مبساعدة 
جميعاً  اخترناه  الذي  الكندي  اجملتمع  لقيم 

ليكون وطننا الثاني.

توفيلس«  »هاني  الصيدلي  أن  بالذكر  اجلدير 
اللجنة  كانا من ضمن  »غادة ملك«  والناشطة 
املنظمة لهذا املؤمتر الهام، وشارك باحلضور من 

»جود نيوز«، األستاذة دوال أندراوس 
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طالبت احلكومة املكسيكية مصر بتعويض ضحايا 
باخلطأ  استهدافهم  مت  الذين  املكسيكني،  السياح 
من قبل قوات األمن بعد التشكك في أنهم إرهابيون 
بالوحات في الصحراء الغربية. ونقلت وكاالت األنباء 
السفير  استدعاء  مت  أنه  اخلارجية،  لوزارة  بيان  عن 
تقدمي  أجل  ياسر شعبان، من  املكسيك  في  املصري 
»املطالبة  على  تنص  جديدة  دبلوماسية  مذكرة 
املأسوي  الهجوم  لضحايا  الضرورية  بالضماناات 
املدنيني  من  جميعهم  سبتمبر،   13 في  املؤسف 
تعويض  على  للحصول  ألسرهم،  وكذلك  األبرياء، 

كامل عن األضرار«.
مطالبتنا  على  نؤكد  »كما  بالقول:  املذكرة  وتابعت 
للحكومة املصرية بإجراء حتقيق كامل وشفاف وشامل 
دون تأخير، لتوفير تفسير موضوعي لتوضيح احلقائق 
ومعاقبة املسؤولني عن احلادث وفقا للمعايير الدولية«.
واختتمت املذكرة بضرورة إبالغ احلكومة املكسيكية 
في الوقت املناسب من خالل سفيرها في القاهرة، عن 
أي تطورات تسجلها اللجنة اخلاصة في التحقيق عن 
الهجوم، تلك اللجنة التي شكلتها احلكومة املصرية

شرطة برلني تداهم عدة مواقع يشتبه فى مواالتها لتنظيم داعش

حزب  من  قيادات  املاضية  القليلة  األشهر  في  تتردد 
األميركية،  املتحدة  الواليات  على  السلفي  النور 
بالتوازي مع تكثيف احلزب من محاوالته التقرب من 
أقباط مصر، في خطوة فسرها سياسيون ومحللون 
اإلخوان  مكان  لشغل  مسعى  أنها  على  مصريون 
لدى الدوائر األميركية ولتثبيت أقدامه على الساحة 

السياسية املصرية. 
وكانت جماعة اإلخوان قد حرصت منذ ثورة 25 يناير 
على تقدمي نفسها على أنها األفضل على الساحة
 خلالفة الرئيس السابق حسني مبارك، وقد حصلت على دعم واشنطن، إال أن الشعب املصري رفض البقاء 
حتت حكمها بخروجه في مظاهرات مليونية في 23 يونيو 2013 انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث 

من يوليو من نفس السنة.
واليوم يحاول حزب النور مأل الفراغ الذي تركه اإلخوان وقد استطاع ربط عالقات مع بعض دوائر صنع القرار في 
الواليات املتحدة، كما يحاول مع اقتراب االنتخابات البرملانية استمالة أقباط مصر. وأدرج احلزب عددا من النساء 
واألقباط في قوائمه االنتخابية، علما وأن رموز التيار السلفي سبق لهم الدخول في سجاالت حادة مع اإلخوان، 
بسبب تهنئة الرئيس املعزول محمد مرسي لألقباط في األعياد واملناسبات. ومن جانبه قال سمير غطاس، 
السياسية،  العملية  في  للدخول  يسعى  احلزب  “إن  اإلستراتيجية  للدراسات  األوسط  الشرق  منتدى  رئيس 

مهما كلفه األمر من ترويج لألكاذيب والدخول في صراعات مع حلفاء سابقني”.
وأوضح أن الواليات املتحدة رأت أن حزب النور أفضل اآلن، فبدأت بعض دوائرها السياسية متدد خيوطها ورهاناتها 
عليه، أما اإلخوان فيتعاملون معه “كأنه الزوجة الثانية لواشنطن، وهو ما يفسر الصراع املعلن بني اإلخوان 

والنور لكسب ود البيت األبيض”.
شؤون  جلنة  اإلداري  القضاء  ألزم  أن  بعد  قانونية،  تخوفات  النور،  مقدمتها  وفي  اإلسالمية،  األحزاب  وتواجه 

األحزاب بالتحقق من مدى تتطابق 11 حزبا مع الدستور الذي منع تكوين أحزاب على أساس ديني.

أعتداءات علي كنيسة العذراء ومارجرجس وأقباط العامرية
تعرضت كنيسة العذراء ومارجرجس بالعامرية باألسكندرية 
، كما تعرض بعض  القرية  إلعتداءات من قبل بعض أعراب 
األقباط في القرية  لهجوم من قبل املعتدين نتيجة اخلالف 
قطعة  إلي  األمر  ويرجع  قبطي.  ميتلكها  أرض  قطعة  علي 
بالعال  ومارجرجس  العذراء  السيدة  كنيسة  بجوار  أرض 

الشرقية بالعامرية ملك مملوكة لقبطي يُدعي حمدي
 مكانوتي ومرخصه باسمه ومت االستيالء على األرض من قبل أعراب يتزعمهم قبيلة احلوتي منذ عامان. وقد 
قام مكانوتي مبناشدة األعراب أقرباء عائلة احلوتي فيما هو متبع في هذه القرية حلل النزاع على قطعة األرض 
بشكل ودي واخلروج من قطعة األرض اململوكة له مبوجب عقد مسجل وموثق منذ 20 عاما، لكن احملاوالت الودية 
العامرية  إلى قسم شرطة  بالذهاب  الرسمية  االجراءات  إتخاذ  إلي  القبطي  األرض  بالفشل. وجلأ مالك  باءت 
إلثبات ملكيته لألرض، ومت عرض املوضوع علي النيابة فيما بعد وطالبت النيابة من الطرفني اظهار األوراق التي 
تدل على ملكية احدهم لألرض. وتقدم حمدي مكانوتي باألوراق التي تدل ملكيته لألرض. وبعد اإلطالع احملكمة 
على األوراق املقدمة والتأكد من صحتها مت إصدار قرار متكني للمدعو حمدي مكانوتي  من األرض منذ ثمانية 
اشهر، وخرجت قوة من قسم العامرية أول بتمكني القبطي من ارضه بقرار من احملكمة..    وتابع عند ذهاب 
القوى لالستالم وجدت جتمهر من قبل األعراب مما اضطر القوى للتراجع. وبعد عدة شهور من  محاوالت لتمكني 
مكانوتي من األرض، قامت قوات األمن أمس ، بإصطحاب قوة أمنية مضاعفة من قسم العامرية اول بقيادة 
الرائد خالد السقا رئيس مباحث القسم وحكمدار القسم وبعض القوات لتمكني املدعو مكانوتي من األرض. 
وعندما وصلوا الي قطعة األرض وجدوا هناك جتمهر كثيف من األهالي األعراب الذين تضامنوا مع مغتصبي 
األرض وقامت قوات األمن مبناشدتهم للخروج من األرض تنفيذا للقانون وقرار التمكني الذي معهم، إال أن كل 
احملاوالت باءت بالفشل. وبعد انسحاب قوات األمن بدأ األعراب في جتميع األهالي وقامت مسيرة متجهة الي 
باحلجارة  ومارجرجس  العذراء   السيدة  باالعتداء على كنيسة  قاموا  الطريق  في  السير  واثناء  القبطي  منزل 
وبعض الزجاجات الفارغة مما أدى إلى حالة من الذعر داخل الكنيسة. كما مت االعتداء على منازل بعض األقباط 

بقرية العال وإصابة بعض املواطنني األقباط ومت نقل بعض املصابني الى املستشفى

املكسيك تطالب بصرف تعويضات 
لضحايا »الواحات« وأسرهم

ببالغات  تتقدم  »مريم«  أسرة 
السابع«  »اليوم  جريدة  ضد 
لزعمها إصابة مريم مبرض نفسي

تنافس إخواني سلفي السرتضاء األمريكان   

بدأت شرطة برلني عمليات مداهمة لثمانية مواقع في 
تابعة  جمعية  مكاتب  ضمنها  من  األملانية،  العاصمة 
ملسجد، بناء على شبهات بالتحريض على القتال في 
صفوف تنظيم )داعش( في سوريا. ,أوضحت الشرطة - 
في بيان نشرته الدويتش فيال - أن املداهمات تستهدف 
مغربي في احلادية واخلمسني من العمر يشتبه بسعيه 
لتجنيد مقاتلني لاللتحاق بتنظيم »داعش« في سوريا 
عن مخططات لتنفيذ  ، نافية أن يكون لديها معلومات

عمليات إرهابية في أملانيا.

العمر تعتقد السلطات  التاسعة عشر من  أيضاً حول مقدوني في  القضية  تدور الشبهات في هذه  كما 
أنه يقاتل حالياً في سوريا. ومن بني املواقع التي شملتها املداهمات مكاتب جمعية تابعة ملسجد في حي 
وجود  إلى  أشار  قد  األملانية  الشرطة  باسم  متحدث  وكان  البيان.  بحسب   ، برلني  غرب  شونبيرغ  متبلهوف 
حتقيقات جارية منذ شهور على خلفية التخطيط جلرائم عنف تعرض أمن الدولة خلطر جسيم، أال أنه أضاف 
أن هذه التحريات ال عالقة لها بواقعة مقتل إسالمي متطرف برصاص الشرطة األملانية في برلني األسبوع 

املاضي ، بعد قيامه بطعن شرطية بسكني

إعالميا  املعروفة   ، مالك  مرمي  الطالبة  اسرة  أكدت 
بالغات  تقدمي  بصدد  انها   ، الثانوية«  بـ«طالبة صفر 
اليوم السابع والصحفية »سارة  رسمية ضد موقع 
عالم«. وقال الدكتور مينا مالك، شقيق الطالبة، انه 
سيقدم بالغا رسميا ضد اإلعالمى خالد صالح رئيس 
حترير جريدة اليوم السابع وكذلك الصحفية »سارة 
عالم«، لنشرهما أكاذيب بشأن شقيقته والتشهير 
بها والترويج لشائعات ليس لها اساس من الصحة 
بدون اى دليل، مشير الي انه سيتقدم ايضا بشكوى 
لنقابة الصحفيني واجمللس األعلى للصحافة لتحقيق 
في ما صدر من جريدة اليوم السابع من جتاوزات بحق 

شقيقته، والتى مازالت قضيتها لم تنتهى بعد.

وكانت احملررة الصحفية »سارة عالم« نشرت تقريرا في 
عدد اليوم السابع ، يزعم إصابة الطالبة مرمي مبرض 
وفاة  بعد  شهور  لعدة  العالج  تلقت  وانها  نفسى، 
إجابات  اوراق  في  فقط  االسئلة  كتبت  وانها  والدها 
وتفصيال،  جملة  األسرة  مانفته  وهو  اإلمتحانات، 
مبرمي  للتشهير  تهدف  شائعات  جميعها  ان  مؤكدة 

وتشويه قضيتها.

أول  في  املتحدة  الواليات  إلى  فرنسيس،  البابا  وصل 
زيارة يقوم بها إلى هذا البلد. ,كان في استقباله لدى 
خروجه من الطائرة الرئيس باراك أوباما وأسرته إضافة 
وعائلته. بايدن  جو  الكاثوليكي  الرئيس  نائب  إلى 
والبابا البالغ 78 عاماً والذي اُنتخب في مارس 2013 
وكان  حياته.  في  األولى  للمرة  املتحدة  الواليات  يزور 
في  البلد  زار هذا  السادس عشر  بنديكتوس  سلفه 
أبريل 2008، في حني أن أول بابا وطئت قدماه األراضي 

األميركية كان بولس السادس في 1965.
قرب  اجلوية  أندروز  قاعدة  إلى  البابا  قداسة  ووصل 
استغرقت  زيارة  أنهى  حيث  كوبا  من  آتيا  واشنطن 
هافانا  بني  احلاصل  التقارب  مرحلة  في  وأتت  أيام   4
وواشنطن والذي يعود الفضل الكبير فيه إلى الدور 
الذي اضطلع به الفاتيكان والبابا فرنسيس شخصياً.
الواليات  في  البابا  إليها  سيتطرق  التي  واملواضيع 
املتحدة، سواء في الكونغرس أو في األمم املتحدة، تتمحور 
حادة. انقسامات  تثير  األهمية  بالغة  مسائل  حول 
وسيرأس البابا في فيالدلفيا بعد أيام اختتام اللقاء 
أن  املتوقع  والذي من  الكاثوليكية،  للعائالت  العاملي 
يحضره مليون ونصف مليون شخص، وسط تدابير 

أمنية مشددة.

صحيفة بريطانية تقدم دليل 
إنتاج »داعش« أسلحة كيميائية

أكدت صحيفة »إكسبرس« البريطانية، أن تنظيم 
الكيميائي، لعدم  اإلرهابي يصنع سالحه  »داعش« 
وجود دليل على استيالئه على غاز اخلردل من مخازن 
إلى  الصحيفة،  ونوهت  وسوريا.  العراق  حكومتي 
إعالن  بعد  جاءت  الكيماوية  الهجمات  أنباء  أن 
بتصنيع  اشتباههم  عن  أمريكيني  مسئولني 
في  خام  كيميائية  أسلحة  واستخدامه  »داعش« 

سوريا والعراق.

البشمركة،  مقاتلي  إفادة  إلى  الصحيفة  ولفتت 
الشهرين  خالل  مواقعهم  بتعرض  العراق،  شمال 
املاضيني خلمس هجمات كيماوية بقذائف هاون أو 
وأبرزت  الكبريت.  بخردل  مليئة  كاتيوشا  صورايخ 
الصحيفة مقتل أربعة مقاتلني في هجوم لداعش 
إلى  باإلضافة  املوصل،  سد  في  الهاون،  بقذائف 

مقتل ثالثة آخرين جراء استنشاقهم للغاز. 

دخان  صعود  الكردية  القوات  ذكرت  جانبها،  ومن 
أغسطس   31 يوم  احلادث،  موقع  في  كبير  أصفر 
املاضي، في نفس املنطقة التي تلقى فيها مقاتل 
أن  أملان  مسئولون  وأكد  الغاز.  الستنشاقه  عالًجا 
آثار غاز اخلردل ُكشف عنها بعد إطالق ما ال يقل عن 
40 قذيفة هاون في موقع كردي على بعد 34 مياًل 

من جنوب شرق املوصل، الشهر املاضي. 

أما سوريا، فأصيب فيها 120 شخصا في هجومني 
لداعش بغاز اخلردل في ماريا بالقرب من حلب، يومي 

21 أغسطس املاضي وأول سبتمبر اجلاري.

وأشارت الصحيفة إلى تكهنات بأن اإلرهابيني عثروا 
يحتفظ  كان  التي  اخلردل  غاز  قذائف  مخازن  على 
حسني«،  »صدام  السابق  العراقي  الرئيس  بها 
»داعش«  عليها  سيطر  التي  املثنى،  محافظة  في 
يرون  اخلبراء  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع  أشهر.  منذ 
به،  خاصة  خردل  غاز  قذائف  ينتج  »داعش«  أن 
وأوضح » هاميش دي بريتون جوردون«، قائد الكتيبة 
أن  السابق،  والبيولوجية  البريطانية  الكيميائية 
مستخدما  كيميائية  أسلحة  ينتج  رمبا  التنظيم 

مختبرات جامعة املوصل. 

السابق  الكيميائية  األسلحة  مفتش  واستبعد 
استخدام  فكرة  تريفان«،  »تيم  املتحدة  باألمم 
»داعش« خملزونات صدام، قائاًل: إن صالحية هذه املادة 

الكيميائية منتهية.

البابا  يستقبل  أوباما  باراك 
ألمريكا األولي  زيارته  يف  فرانسيس 

33 ووزيراً باحلكومة املصرية اجلديدة 
جديدة  ووزارة  عاماً  نائباً  وصادق 
باخلارج واملصريني  اهلجرة  لشئون 

شريف  املهندس  برئاسة   اجلديدة   احلكومة  أدت  
إسماعيل اليمني الدستورية  أمام الرئيس عبد الفتاح 
التاسع  السبت،  صباح  الثامنة  متام  في  السيسي 
وتألفت احلكومة من ثالث  احلالي،  عشر من سبتمبر 

وثالثني وزارة ضمت 15  وزيرا جديدا
وانضم اللواء محمد العصار عضو اجمللس العسكري 
السابق إلى احلكومة وزيرا لإلنتاج احلربي، كما ذهبت 
النمنم، وعاد أحمد  إلى الكاتب حلمي  الثقافة  وزارة 
زكي بدر إلى احلكومة وزيرا للتنمية احمللية، وثم ضم 
وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة مع 
واستحدثت  الفني،  التعليم  مع  والتربية  السكان، 

وزارة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج.
كما صدر قرار جمهوري بتعيني املستشار نبيل صادق 
نائبا عاما جديدا خلفا للراحل املستشار هشام بركات. 
كما مت تعيني املهندس إبراهيم محلب مساعدا لرئيس 
اجلمهورية  لشؤون املشروعات القومية واالستراتيجية

أخبـــــــــار



السبت 26 سبتمرب 2015 - العدد السابع و االربعون مقــــاالت15

للناس  ايضاً من خارج تظهرون  انتم  هكذا 
رياء  مشحونون  داخل  من  ولكنكم  ابرارا 

واثما » )مت23 : 25- 28(.

يظهروا  ان  يحبون  جتدهم  اجلانب  هذا  ومن 
إتيان  من  أكثر  الناس  أمام  الفضالء  مبظهر 
الفضيلة نفسها، فيصنعون الصدقة أمام 
ما  وهو  الناس،  أمام  الصالة  ويأتون  الناس، 
يفقد االنسان االجر السماوي على ما فعل، 
لهذا قال: » احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم 
قدام الناس لكي ينظروكم واال فليس لكم 
اجر عند ابيكم الذي في السماوات. فمتى 
بالبوق  قدامك  تصوت  فال  صدقة  صنعت 
األزقة  وفي  اجملامع  في  املراؤون  يفعل  كما 
لكي ميجدوا من الناس احلق اقول لكم انهم 
قد استوفوا اجرهم.. ومتى صليت فال تكن 
قائمني  يصلوا  ان  يحبون  فانهم  كاملرائني 
في اجملامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا 
استوفوا  قد  انهم  لكم  اقول  احلق  للناس 

اجرهم. » .

اخر  شرطا  بولس  القديس  ووضع       
للفضيلة هو احملبة وذلك بقوله : » ان كنت 
اتكلم بالسنة الناس واملالئكة ولكن ليس 
لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا 
يرن. وان كانت لي نبوة واعلم جميع االسرار 
وكل علم وان كان لي كل االميان حتى انقل 
اجلبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. 
وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي 
حتى احترق ولكن ليس لي محبة فال انتفع 
شيئا. احملبة تتانى وترفق احملبة ال حتسد احملبة 
ال تتفاخر وال تنتفخ. وال تقبح وال تطلب ما 
لنفسها وال حتتد وال تظن السوء. وال تفرح 

باالثم بل تفرح باحلق »)1كو 13(.

اهلل  بوجود  االميان  ان  يظن  من  ويخطئ     
في  مصيره  حتديد  في  الفيصل  هو  فقط، 
انت   « يعقوب  القديس  قال  ولذلك  اآلخرة، 
تؤمن ان اهلل واحد حسنا تفعل والشياطني 

يؤمنون ويقشعرون )يع  2 :  19(

» واشار الى اهمية اعمال البر بقوله » النه 
كما ان اجلسد بدون روح ميت هكذا االميان 

ايضا بدون اعمال ميت )يع  2 :  26(. 

  وقال السيد املسيح » جعت فلم تطعموني 
غريبا  كنت  تسقوني.  فلم  عطشت 
مريضا  تكسوني  فلم  عريانا  تاووني  فلم 
يجيبونه  حينئذ  تزوروني.  فلم  ومحبوسا 
جائعا  رايناك  متى  رب  يا  قائلني  ايضا  هم 
او  مريضا  او  عريانا  او  غريبا  او  عطشانا  او 
محبوسا و لم نخدمك. فيجيبهم قائال احلق 
اقول لكم مبا انكم لم تفعلوه باحد هؤالء 
االصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤالء الى 
عذاب ابدي واالبرار الى حياة ابدية » )مت 25(. 

من  مصير  هو  االبدي  العذاب  كان  واذا   
يزور  او  عريانا  يكسي  او  جائعا  يطعم  ال 
محبوسا او يأوي غريبا فماذا يكون مصير من 
يحبس بريئا، او يجرد الناس من ممتلكاتهم 
وييتم  يقتلهم  او  اوطانهم،  من  ويطردهم 
معتقدا  نساءهم،  ويغتصب  اطفالهم، 
      ! التي ترضى اهلل  انه بلغ اسمى الفضائل 

يتس

ال  كما  الفضالء،  من  مجتمع  يخلوا  قلما 
ولكن  الفضيلة.  ومدعي  املرائني  من  يخلوا 
مفهوم الفضيلة يختلف بإختالف الشعوب 
حد  الى  االختالف  يصل  وقد  واجملتمعات. 
الناس في  ان أكثر  التناقض. ومما يؤسف له 
في  الفضيلة  يختصرون  املتدينة  اجملتمعات 
حتى  الدينية،  والشعائر  الطقوس  ممارسة 
يظهرون مبظهر األتقياء أمام الناس واجملتمع 
الباطن من األوزار.  أكثر مما يهتمون بتطهير 
عند هؤالء هي فضيلة شكلية  فالفضيلة 

برانية. 

املصريني  قدماء  عند  الديني  الفكر  وكان 
يقوم على االميان بالبعث واحلساب، واحلساب 
يكون بكشف السريرة ممثلة في القلب الذي 
الدين،  يوم  في  فعل  ما  بكل  يبوح  سوف 
النية  بسالمة  يهتم  الناس  أكثر  جعل  مما 

واجلوهر قدر اهتمامه بالشكل واملظهر. 

وكان الرواقيون أول من ادخلوا الفضيلة في 
عملي.  بشكل  الفكرية  اهتماماتهم  نطاق 
على  تقوم  جوانية  الرواقيني  عند  واحلرية 
على  االستحواذ  على  وليس  النفس  ضبط 
وشهوات  اجلسد  نزوات  واشباع  األشياء 

النفس مثل الظهور والسلطة واملال.

صنفني:  الى  الناس  الرواقيون  صنف  كما 
برزائلهم،  واجلهالء  بفضائلهم،  احلكماء 
فاحلكماء هم الذين يحبون الناس ويعطفون 
يسيئون  وال  احدا،  يغاضبون  وال  عليهم، 
وتترفع  فضلهم  يتسامى  وبهذا  احد.  الى 
التدين  يدعون  ممن  الكثيرين  عن  اخالقهم 
ومعرفة اهلل، وهم يعيثون الفساد في االرض. 
فهؤالء هم اجلهالء الذين وصفهم الرواقيون 
غير  ، جهال،  القلوب، طغاة  » غالظ  بأنهم: 
العنف  يصطنعون  ان  اسهل  وما  مهذبني، 
والبطش واهدار القانون والعدالة ... ال يرعون 
للصداقة عهدا، وال يعرفون للبر معنى. انهم 

جاحدون مخادعون متقلبون ». 

    وكان اكثير رجال الدين في عهد السيد 
الذين كاد فهمهم  للمرائني  املسيح منوذجاً 
احلرفي للشريعة ان يقتلهم بعد ان احترقت 
والبر  والعجرفة  الكبرياء  بنار  ضمائرهم 
السيد  على  يحتجون  نراهم  فتارة  الذاتي، 
يوم  في  املعجزات  يصنع  النه  املسيح 
السبت، وتارة اخرى ينتقدون تالميذه النهم 
ولكنه  يأكلون.  حينما  ايديهم  يغسلون  ال 
استنكروا  فنعدما  الدامغة  باجلج  جابههم 
السبت، قال لهم  املعجزات في  عليه عمل 
واحد  خروف  له  يكون  منكم  انسان  اي   «
افما  السبت في حفرة  في  فان سقط هذا 
افضل  هو  كم  فاالنسان  ويقيمه.  ميسكه 
السبوت  في  اخلير  فعل  يحل  اذا  اخلروف  من 

» )مت 12(. 

هو  املعجزة  عمل  فان  ذلك  عن  وفضال   
عمل الهي. وفي اعتراضهم االخر قال لهم 
مبظهر  يظهر  امرء  لكل  يقال  ان  يصح  ما 
بعد  جوهرها  عن  بعيد  وهو  الفضيلة 
تنبا  حسنا  مراؤون  يا   « األرض:  عن  السماء 
عنكم اشعياء قائال: يقترب الي هذا الشعب 
بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد 

عني بعيدا

ايها  لكم  ويل   « لهم:  قال  اخر  وفي موضع 
الكتبة والفريسيون املراؤون النكم تشبهون 
قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي 
جناسة.  وكل  أموات  عظام  مملوءة  داخل  من 

احلياة سئم 

معنى الفضيلة
ميالد حليم 

مونرتيال

اللة ة

الفصل األول- املشهد الثالث )تكملة( 
أنك  أتظن  احلرمان.  على  يصبرون  طويال  ال  الرجال  شهرزاد: 
العالم  غزى  الذى  العظيم  الفاحت   ذاك  قيصر،  من  أقوى 
قليلة  حلظات   يصمدإال  لم  عصره.   فى  القادة  كبار  ودوخ 
أمام  سحر كليوباترا وفتنتها األنثوية، فلم يكد يراها على 
شاطىء االسكندرية حتى جن بها وأخذت رأسه فى الدوار, 
كان  الذى  أخيها  قتل  على  معها  وتعاون  لها  فاستسلم 
مشاكله،  ومن  منه  التخلص  فتم  احلكم  على  ينافسها 

وهكذا يصبح العشق طريقا للنجاة واحلرية. 
حنني :) يضحك ( وأين أنا من قيصر أوكليوبترا؟.          

شهرزاد: بل أنت أكثر حظا من قيصر. فقد أودع اخلليفة بني 
يديك ثالثة من احلوريات أروع مائة مرة من كليوبترا. وتذكر أن 

هدايا أمير املؤمنني الترد.     
حنني  : ) ينظر فى خضوع ( ال أعرف كيف أعبرعن امتنانى 

وعرفانى ملوالى أمير املؤمنني.
شهرزاد : ال تشغل بالك بهذا األمر. سوف أنقل له اعتزازك 
بالهدية، وبهذا ميكننا أن نستأذنه فيما تريد بعد ذلك. فاكر 
ماميكن.  بأسرع  أحضرناها  واوراقك  كتبك  احضار  ملا طلبت 
)تتلفت حولها وتشير ( شوف هذا اجلناح الفخم الفسيح. 
األجالف  رقابة  عن  بعيدا  هدوء  فى  تعمل  كى  لك  أخترته 
من احلراس، وانتقيت لك هذه احلوريات ليطفن بك من وقت 
فانعم  عنك.   والتسرية  وشرابك  طعامك  أجل   من  آلخر، 
أنك  واثقة  وأنا  تالميذك  جملة  الى  ضمهن  بصحبتهن. 

ستستوحى من وجودهن شيئا مفيدا حلياتك وعملك.
حنني : عملى شبه متوقف اآلن. كان هناك من أملى عليه 
واجلهد،   الوقت  من  كثيرا  يوفر  ذلك  وكان  لى،   يكتب  وهو 

ويساعدنى فى سرعة اإلجناز.
شهرزاد: أحتب أن  نحضره لك ؟

حريته  من  الرجل  حرمان  أطلب  فكيف  مستحيل.   : حنني  
ووضعه فى السجن هنا معى. 

هدوء  فى  نحوها  اجلوارى  فتهرع  بيدها  تلوح   (  : شهرزاد 
ويتقدمن نحو حنني ( انظر. هل  يضيق صدرك بصحبة هذه 
من  نصيبك  تنسى  وال  ياحنني  انظر  ؟  اجلميالت  ااحلوريات 

الدنيا، واشكر ربك ماحييت. 
حنني: ) ينظر فيهن واحدة بعد أخرى ويبتسم ( ماشاء اهلل. 

قليين جنيب - 
مونرتيال

مأساة طبيب اخلليفة  
نسيم جملى

هل فيهن واحدة حتسن الكتابة بالعربية ؟.

شهرزاد: لبيك  لبيك...كل شىء بني يديك. حنني : ) يضحك 
بصوت عال( أهذا معقول؟.

شهرزاد:انظر إلى هذه الزهرة احلاملة) متسك بها ( تقدمى 
وكتابة  قراءة  العربية  تتقن  حنني  يا  بلقيس  بنيتى.   يا 
البقاء  فى  ترغب  وهى  البدوية.  الشعرواحلكايات  وتروى 
والترجمة. اليونانية  اللغة  يديك  على  لتتعلم  معك 

حنني : مصادفة عجيبة !
فيما  الصدفة خصوصا  فعل  إلى  النركن  نحن   : شهرزاد 

يتعلق بك.
رأسه كمن فهم  يهز   ( !هذا واضح متاما.  أوه  أوه.   : حنني 

املعنى متأخرا (  
الزمرد  لؤلؤة فى صفاء  أو صافى،   شهرزاد:  وهذه صفاء 
والبللور. وهى من بالد الفرس جتيد الفارسية والسريانية. 
سليلة بيت من بيوت العلم واألدب فى مدينة جنديسابور. 
لها  يتح  لم  اجملال  لكن  الطب  دراسة  فى  تطمح  كانت 
أيضا.  والرقص  العزف  جتيد  وهى  رحلتها.  الستكمال 
الفتنة  أقنومة  فهى  واألوان،  العصر  حتفة   ، باكينام  أما 
العاجية. أميرة هندية فى سلوكها و حديثها،  لها صوت 

فى الغناء يحاكى صوت الكروان.
تلقاء  من  أقبلن  لقد  هذا.  من  بشىء   حتلم  كنت  هل 
الطب  علوم  فى  بسمعتك  مبهورات  أنفسهن 
ينتفعن  أن  فأحبنب  بك،  الناس  واعجاب  والترجمة 
وسوف  علمك.  من  القليل  ويغترفن  هنا،  بوجودك 
أنك  واثقة  وأنا  تعرفه.   أن  حتب  مما  املزيد  منهن  تسمع 
وال  األوهام.  و  الهواجس  من  كثيرا  عنهن  تخفف  سوف 
مثلك. واحلرية  االنعتاق  حياة  إلى  يتطلعن  أنهن  تنسى 
حنني :البأس. سأ شركهن فى العمل معى وسوف يتعلمن 

الكثير والكثير!.
 شهرزاد: اطمئن ياحنني وثق بنا.  نحن نهىء لك حياة هانئة 
فى عالم ينسيك السجن والسجان. ألننا نعمل بوحى من 
إحساسنا وضمائرنا وال نريد لك  ضررا . فنحن نعرف قدرك 
أكثر من اآلخرين وال ننسى خدماتك لنا وحلرمي السلطان. 
فالتخشى  معك.  التعامل  حرية  اخلليفة  منحنى  وقد 
شيئا. وانعم بهذا اجلو احلالم وسوف جتد نفسك فى عالم  

ألف ليلة وليلة، على شرط أال تكون شهريار.  
حنني: شكرا ودعواتى ملوالى بالصحة وطول العمر. 

) تخرج شهرزاد على صوت املوسيقى وتبدأ الفتيات الثالث 
فى الرقص والغناء (

ضحايا بال عيد!
بقلم: عـادل عطيـة

بشراً، وطيراً، وحيواناً ـ، أنانّيتنا!

ضحايا  أكثر  ليكونوا  الوغى؛  ساحة  إلى  يُدفعون  فالرجال 
احلروب، بينما النساء في بيوتهن في احلفظ والصون!

وعند إعداد طعامنا اليومي، فإننا:

.. نذبح الديكة، ونترك الدجاجات؛ ألنها تبيض!

.. ونذبح الثيران، ونبقي على البقرات؛ ألنها تلد، وألنها تدر اللنب!

.. ونذبح اخلراف، بينما النعاج نطلقها؛ لتتمتع بنعمة احلياة، 
دون أن تذرف دمعة واحدة على شركاءها  في املأمأة!

قد يكون في ذلك شيء من املنطقية، لكن العجيب؛ أن يتم 
كل هذا مبعرفة الذكور، وبيدهم!

التي  األنعام،  كل  أحيي  واألمتحان«،  »اإلميان  عيد  في  إنني 
من  أصبحت  حتى  البشري؛  التاريخ  أواني  في  تُنحر  تزال  ال 

الرموز اجمليدة للبذل والعطاء، والتضحية والفداء!

والتي ال تزال تُخجل الكثير من بني البشر، الذين ال يكّفون، 
أعماق  أعمق  من  عالياً  الهتاف  عن  الزلفى،  مواسم  في 
بالدم  احلناجر، مرددين في صدى متتابع، ومتواصل: »بالروح 

نفديك يا فالن«!

فإذا جاء يوم الوفاء، وحتمية البذل والعطاء، كانوا: أول من 
يبادر باإلدبار، والهروب فى عتمة التخّفي!

روح(.. لكن  بعدك  ما  روح  )فيا  الروح غالية جداً  أن  صحيح 
الصحيح كذلك: أال يُقّدم مثل هؤالء املرائني أرواحهم على 
طبق من كالم ولو كان من فضة؛ فالسكوت في هذه احلالة 
ليس من ذهب، فحسب، بل ومن حياة وحياء! ضحايا بال عيد!

قدمه  الذي  الكبش  ذكرى  في  األضحى،  عيد  موكب  في 
تتزاحمني  ابنه،  ذبح  عن  عوضاً  ابراهيم،  خليله  إلى  اهلل 
يطوي  الذي  املاضي،  إلى  بعضها  يدفعني  جمة،  أفكار 
وراءه ذكريات كثيرة، ويجبرني بعضها اآلخر على الوقوف 
متلفتاً مينة ويسرة؛ متأمالً في هذه االحتفالية، التي تضج 

بأهازيج تصطبغ بطابع احلزن العميم!

ليس ألننا شعب تعّود أن ينطق مع أريج أفراحه: »اللهم 
اجعله خيراً«!

هناك  إن  القاسية:  احلقيقة  هذه  في  نحيا  ألننا  وإمنا 
مذابح  على  بشرية،  أضحّيات  تقدم  دموية،  جماعات 
مطامعها املتشارهة، باسم إله ال يوجد إال في خيالهم؛ 
أجل  من  باحليوان  به، ضحى  ونؤمن  نعرفه،  الذي  اهلل  ألن 
احليوان  أجل  من  باإلنسان  فيضحون  هم  أما  اإلنسان، 

املتوحش الذي يعيش بداخلهم!

بعضهم يستغل املكانة املرموقة ليوم اجلمعة؛ باعتباره 
ـ إسالمياً ـ، أفضل أيام اإلسبوع، وعيداً أليامه؛ فجعلوه ـ 

بفتوى شرعية ـ، يوم: »عيد أضحى«، إسبوعي!

فيه  يجّزون  وهم  عليهم،  مير  يوم  كل  أن  يرى  وبعضهم 
الرقاب البشرية، ويلقون بها، بشغف، على طرقات الذئاب، 

والكالب: لهو يوم: »عيد أضحى«، في حد ذاته!

وألن الذنب بالذنب يُذكر؛ فقد حدث، في أحد أيام طفولتي 
املبكرة، أن خبطت رأسي بالكرسي، فإذا بأمي توّقع على 
الكرسي القصاص، بدالً من معاقبتي أنا؛ ألنتبه لنفسي 

مرة أخرى!

اعترف لكم، إنني وجدت في فعلتها هذه، متنفساً للصعداء!

وألن هذه احلكاية ليست حكايتي وحدي، وألنها حكاية كل 
أم تأخذ بثأر؛ فال تزال عملية نقل الذنب كائنة في أعماقنا، 
وال يزال قلبي وقلبكم يجد الر احة والسالم؛ حينما ننقل 
آثامنا السوداء، ونضعها على آخر.. حتى ولو كان هذا اآلخر 
شر؛  كل  وراء  أنه  جميعاً،  نتهمه،  ألسنا  الشيطان..  هو 

فنذبحه  معنوياً؛ لنخرج من الذنب بال ذنب؟!

وكما حّملنا الرجيم، جرائمنا املبتكرة، حّملنا ذكوريتنا ـ
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Complications of hernia Surgery
د. ياســـر بطرس

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

 Dental Hygiene Appointment
شرحت فى مقالى السابق كيف يحدد طبيب االسنان املدة الزمنية بني 

 Calculus جلسات تنظيف اجلير

بعد تنظيف االسنان بالفرشاة و املعجون بحوالى ساعتني تبدأ طبقة 
على  تلتصق  لزجة  بيضاء  طبقة  هى  و  التكوين  فى   Plaque البالك 
احماض  تنتج  التى  و  الباكتريا  فيها  تتكاثر  و  اللثة  و  االسنان  سطح 

تهاجم ميناء االسنان و قد تسبب التسوس .

اذا لم يتم تنظيف االسنان بالفرشاه و املعجون ملدة يوم او اكثر تبدأ طبقة 
البالك فى امتصاص االمالح من اللعاب و تبدأ فى التسريب ثم التكلس 
على اسطح االسنان كطبقة جيرية Calculus  و لتقريب الفكرة فهى 
تشبة التسريبات امللتصقة على أسفل املج التى تشرب فية القهوة او 

الشاى و تزداد هذة الطبقة من حيث السمك و درجة اصفرارها و قوة التصاقها .

هذا ايضا يحدث بدرجة مشابهة فى االسنان مع االخذ فى االعتبار عامل السن , نوعية اللعاب , الفراغات
و  املأكوالت  نوعية   , االسنان  بني 
املشروبات و درجة العناية الشخصية 
و هذه هى بعص العوامل التى جتعل 
اللثة عرضة لاللتهابات احلادة و بعض 
بني  متفاوتة  بدرجات  اللثة  أمراض 

الناس و االعمار اخملتلفة.

احتياج  التى حتدد  العوامل هى  وعذة 
كل  التنظيف  جللسات  الشخص 

ثالثة أو أربعة أو ستة شهور.

صحة نيوز

أريد 

 Compulsive hoarding تكدس األشياء القهري
املشكلة األكثر إنتشارا يف املصرينيء

عندما تتملك األشياء اإلنسان عوضا  من أن ميتلكها.   
اجلزء الثاني : عالج مرض تكدس األشياء القهري.   

أ.د. ناجي إسكندر
التفكير في التخلص من األشياء  والتوتر الذي يحس 
في  ورغبته  األشياء  تنظيم  ومشاكل  لفقدانها    به 

العالج   وإستعداده لإللتزام بهذا العالج.
إربعة  إلي  واإلدراكي  السلوكي  العالج  وينقسم 
مناطق: التخلص  من األشياء  و تنظيم األشياء وعدم 
تعلم  وأخيرا  جديدة    أشياء  تكديس  في  اإلستمرار 

تصرفات ونشاطات بديلة.  
ملحوظة هامة جدا : البد  من تصوير أماكن التكدس 
ليدرك  بها  واإلحتفاظ  اإلنتهاء  وبعد  العالج   بدء  قبل 

املريض نتيجة  وأهمية العالج.
يدرك  أن  البد  املكدسة   األشياء  من  التخلص   : أوال 
املريض أن الهدف األساسي للعالج التخلص من وليس 

إعادة تنظيم األشياء. 
نبتدأ بغرفة املعيشة أو العمل ) الغرفة األهم (  وال ننتقل 
األولي    الغرفة  من  متاما  نفرغ  أن  قبل  أخري  غرفة  إلي 

القواعد الستة للتخلص من األشياء : 
١ يلتقط املريض أول شيء تقع يده عليه  ويأخذ  قرار 
بخصوصه وغير مسموح أن يزيح اإلشياء جانبا بغرض 

إرجاء القرار في بعض األشياء.  
٢ البد من أخذ القرار في هذا الشي قبل اإلنتقال إلي 

ما يليه.  
شيء   أي  بخصوص  قرارات  ثالث  بني  املريض  يخير   ٣
أو  اإلحتفاظ   أو  األفضل(   القرار   ( منه   التخلص  إما 
وفي   recycling منه   جزء  بإستخدام  تدويره  إعادة 
التي  األشياء  نسبة  أن  علي  يتفق  األحوال  جميع 
املائة  في   ٥٠ عن  تقل  لن  منها  التخلص  سيتم 
مناقشة  ويجب  التكدس.   درجة  حسب  أكثر  أو 
الشيء.   هذا  إلقاء  من  مخاوفه   بخصوص  املريض  
  ا ما هو أسوأ ما ميكن أن يحدث لفقدان هذا الشيء.  

  ب ما يعتقده  عن أهمية هذا الشيء لآلخرين.  
الشيء  هذا  املريض  إحتياج  إن  حالة  في  ج    

املريض ويشعر بلذة وتعود  ال يسهل التخلص منه  
ذلك  ذلك. وميكن منع  املريض علي  يدمن   أن  لدرجة 

باألتي:  
١.  تنظيم النشاط اليومي ومواعيد النوم لتحسني 
الشراء  نشاط  بدون  للمريض  الشخصي  املزاج 

والتكدس.  
القيام  عن  ميتنع  املريض  كان  بأنشطة  القيام   .٢
املريض  يداوم  أن  : مثال البد  التكدس  بها ألنها ضد 
التي  القمامة متضمنة األشياء  إلقاء  بنفسه علي 

تعود اإلحتفاظ بها 
أيضا  فرز البريد  ومعرفة محتواه والتخلص الفوري 

مبا ال يحتاجه  وذلك بصورة يومية. 
هواياته  وممارسة  التنزه  علي  املريض  تشجيع   .٣

واإلستجمام.  
هوامش : مرضي التكدس القهري دائما ما يشتكون من 
عدم وجود وقت لإلستجمام وممارسة الهوايات والتنزه.  
بعد اإلنتهاء من العالج : توضع الصور الفوتوغرافية 
الصور  جوار  إلي  والتنظيم  التخلص  بعد  اجلديدة 
العميق  والتحسن  التغير  املريض  ليدرك   القدمية 

الذي حدث.  
نقطة هامة : البد من مداومة العالج مع األخصائي 
يحافظ  لن  وإال  األقل  علي  وملدة سنة  إسبوعيا  مرة 
العالج  جراء  من  املكتسبات  علي  املرضي  معظم 

وسيحدث إنتكاسة.  

أوال  : البد أن نعترف بالصعوبة البالغة في عالج هذا 
املرض حيث يحس املريض بأن هذه األشياء جزءا منه  
فيحس  جسده   من  جلزء  فقدان  هي  خسارتها  وأن 
إذا ما طلب منه التخلص منها وكثيرا  بتوتر شديد 
ما تنتابه حالة  من التهيج أو البكاء إذا تخلص منها 

األخرون رغما عنه .
وعليه فإن  جناح العالج يتوقف علي شيئني  إعتراف 
املريض بوجود املشكلة  ورغبة حقيقية في عالجها    
طوله  رغم  بالعالج  إلتزامه  مدي  علي  وأيضا 

وصعوبته.    
نفسي  مرض  هو  القهري  األشياء  تكدس  أن   : ثانيا 
بذاته وأن كان أحيانا يكون مصاحبا ملرض نفسي أخر  

كما ذكرنا في املقالة السابقة. 
وعالج األمراض النفسية ينقسم إلي شقني : عالج 

دوائي  وعالج سلوكي  أو إلي اإلثنني معا.   
ونأخذ مرض تكدس األشياء القهري كمثال : 

١ العالج الدوائي ويشمل :
  ا. عالج املرض النفسي املالزم لهذا املرض إن وجد. 

 ب. باإلضافة إلي مضادات اإلكتئاب )SSRI( : ونسبة 
النجاح املقبول ال تتخطي ٥ إلي ١٠ في املائة.    

٢العالج السلوكي : لتغير اإلدراك والسلوك للمريض 
ونسبة النجاح تصل إلي  ٧٠ في املائة.  

  وعيوبه : ا - يستمر ملدة سنة علي األقل.   
 ب- يتضمن مشاركة أفراد العائلة وأخصائيني.    

     واألفضل أن يساعد األخصائي املريض في منزله 
وإذا تعذر يحضر  املريض مع من سيتعاون معه من 

إفراد األسرة إلي مكتب اإلخصائي. 
ونتائجه أفضل من أي من   : دوائي وسلوكي  ٣ عالج 

العالجني السابقني كل علي حدة.   
  ويتضمن مناقشة املريض في إعتقاده عن األشياء 
متلك  في  اإلستمرار  وأهمية  وأهميتها   اململوكة 
وشراء األشياء.  وصعوبة أخذ القرارات وإرجاء وتالفي 

مستقبال هل  سيكون احلصول عليه سهالً ؟   
د كيف سيبدو املنزل أفضل مظهرا ؟ وكيف سيسهل  
ويتم  األشياء؟   هذه  بدون  بداخله  واحلركة   العمل 
املقارنة مع الصور التي مت إلتقاطها قبل البدء في عالج 
املشكلة. والبد من مداومة تذكيره بكمية األشياء التي 

يجب التخلص منها للوصول للصورة املثلي للمكان. 
٤ بالنسبة لألشياء التي سيتم إلقائها يتم التخلص 
من أكبر مجموعة من األشياء في املرة الواحدة وذلك 
مرة  في كل  للتوتر   املريض  تعرض  مرات  لتقليل عدد 

يتم فيها التخلص من األشياء.  
٥ بالنسبة لألشياء التي سيتم اإلحتفاظ بها البد من 
اإلتفاق  أوال علي مكان وطريقة تخزينها قبل أخذ قرار 

اإلحتفاظ.    
٦ بالنسبة لألشياء التي سيتم تدويرها recycling البد 
أن تكون محدودة جدا أقل من ١٠ في املائة ألن هذا نوع 

غير مباشر من التكدس ينبغي التنبه له. 
ثانيا : تنظيم األشياء 

  ١ يحدد املريض أماكن التخزين املقبولة لذلك ومبوافقة 
األخصائي.   

  ٢ يحدد املريض ميعادا مقبوال  يلتزم به إلنتهاء عملية 
التنظيم.   

التكدس البد من  وإزالة  ٣ مبجرد تنظيم أي منطقة    
اإللتزام باحملافظة عليها في هذا الوضع أو أفضل.    

   ٤ يتم تشجيع املريض بعد إزالة التكدس  وتنظيمه 
قبل  له  اخملصص  الغرض  في  املكان  إستخدام  علي 

تكدس األشياء به ليدرك املريض مساوئ التكدس.  
ثالثا : التوقف عن  جلب أشياء جديدة وإعادة  عملية 

تكدس األشياء.  
   ١ ال دخول وال شراء لشيء جديد قبل التخلص من 

القدمي املماثل ) هذه النقطة مهمة جدا (.  
مقاومة  أسرته  املريض مبساعدة  يتعلم  أن  بد  ال   ٢    

الرغبة في جلب أشياء جديدة.  
   ٣ يلتزم املريض باإلحتفاظ بقائمة يومية مبا يحتاجه 

وما يشتريه وتتم مناقشتها مع األخصائي  
إال  بال معني  أو متشابه  ٤ ال شراء ألشياء متكررة     
إذا كانت  إلستخدام ملدة محددة ومقبولة حسب نوع 

الشيء وليس جملرد وجود عرض جيد عليه. 
   ٥ يتعلم املريض مقاومة الرغبة في الذهاب للمحالت 

بدون داعي أو لغرض التنزه. 
رابعا : تعلم أنشطة بديلة غير الشراء والتخزين.   

 حيث يشغل نشاط  الشراء والتكديس معظم وقت 

كتبت يوما عن األسرار : 
بوك  الفيس  علي  صفحتي  من 

 Doctor Nagi
قيد األسرار أصعب من قيد إعصار.   

األسرار كاألثقال ينوء بحملها الرجال.  

السر الذي لن يفشيه أحد 

هو السر الذي لم تبوح به ألحد. 

أفضل األخيار األمناء علي األسرار 

وطالب معرفتها أسوأ األشرار. 

أضعف الناس من ضعف عن تكتم سره 

وأقواهم من تكتم سر غيره.   

في النساء أقوي األسرار تكتم األعمار.  

ال تطيل احلوار فتفشي ما ال تريد من األسرار.   

ال تلوم من أفشي سرك فقد أفشيته له بنفسك.  
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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 ٣ 

أو ٤ شهور مثال حسب احلالة .

åÏÓ„@Úzñ

@Compulsive hoarding@ãË‘€a@ıbÓí˛a@ëáÿm
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 äá‰ÿég@Ôub„@NÜNc

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

اإلحتفاظ  في  شيوعا  األكثر  العشرة  األشياء 
والتكديس: 

١ األوراق خاصة اجلرائد واجملالت.  
٢ املالبس القدمية واجلديدة. 

٣ أكياس البالستيك واحلقائب  
وأدوات  األطباق  مثال  يوميا  املستخدمة  األشياء   ٤

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

الخ.  
٦ األدوات امليكانيكية ( املسامير والصواميل وخالفه  

) واألدوات الكهربائية ( مثال أسالك وخالفه)
٧األثاث بأنواعه.  

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

ليس  و  مقبولة  غير  بإعداد  املنزلية  احليوانات   ١٠
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   ١

جيدا.  
٢ ضعف التهوية اجليدة.  

 ( كالفئران   ) القوارض  وجود  إحتمال  إزدياد   ٣
واحلشرات.  

األطعمة  تخزين  حالة  في  سوءا  األمر   ويزداد   ٤
الرطنة واملنتهية الصالحية. 

وفي املقالة القادمة سنناقش بإذن اهللا 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 : 
١ األحتفاظ وتكديس وصعوبة التخلص من أشياء 
عدمية أو قليلة  األهمية أو أشياء تتخطي بكثير 

اإلحتياج لها.  
إستحالة  أو  صعوبة  إلي  يؤدي  اإلحتفاظ  ٢هذا 
الغرض  في  املنزل  أجزاء  من  بعض  إستخدام 

اخملصصة من أجله. 
٣ ضغط عصبي وضعف مقدرة األداء واإلنعزالية 

اإلجتماعية . 
شيوع مرض  تكدس األشياء القهري  في كندا: 

كندي  مليون   ١,٧ حوالي  إي  املائة  في   ٥ 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 : 
١ العامل الوراثي يلعب دورا أساسيا فغالبا يوجد 
هذا  من  يعاني  العائلة  في  شخص  من  أكثر 

املرض.   
املرضي    القهري  الوسواس   : النفسية  األمراض   ٢
الوسواس  مرضي  من  املائة  في   ٤٢ الي   ١٨  :
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   ٣

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.
١ 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   ٢
وسرعة    ( ...الخ   والسباكة  الكهرباء   ) التالفة 

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

املكون  يتأثر  رمبا  ثقيلة  أشياء  تخزين  حالة  في   ٤
يحدث  قد  القصوي  احلاالت  وفي  للمنزل  األساسي 

إنهيار  املنزل علي من فيه. 
٥وفي  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   ٦

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. 
ري يزداد كلما إزداد مقدار  التكدس.   ١ العنف األُسَ

٢ اإلنعزال اإلجتماعي مع صعوبة إستقبال األقارب 
واألصدقاء واخلجل منهم.   

وإضطرابات  العصبي.  والضغط  والتوتر  اإلكتئاب   ٣
الشخصية

صعوبة  بسبب  والطالق  اإلنفصال  حاالت  تزايد   ٤

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 
ير   وكثرة املستشارين حتُ

من الصديق 
فكرة صائبة لعقل حيران 

مياه باردة لفم ظمأن 
بني األصدقاء 

كسرة مخبوز مع محبة 
خير من خروف معلوف مع بغضة 

_ã‡»€a@¿@‚á‘n€a@…fl@ÊåÏ€a@ÜaÜçÌ@aàbæ
السمنة املرتبطة بأمراض السمنة والسكري. 

ووجد الباحثون في جامعة شيزوكا في اليابان أن 
نقص جني PAFR يؤدي إلى خلل في نشاط الدهون 
إلى  تؤدي  زيادته  وأن  السمنة،  عنه  وينتج  البنية، 

اعتدال الوزن.

مبعدل  البطن  زيادة  أن  إلى  أخرى  دراسات  وتشير 
داخل  الدهون  تراكم  على  يؤشر  سم   ١٠ إلى   ٧

الشرايني، ويهدد مبشاكل صحية.

كمية  تقليل  الصحية  الرعاية  خبراء  ويقترح 
مع  الوزن  زيادة  مشكلة  حلل  الطعام  في  الدسم 
التقدم في العمر، ألن تراجع نشاط الدهون البنية 
النصف مقارنة  إلى  الدهون  إلى نقص حرق  يؤدي 

مبرحلة الشباب.

مشكلة  مع  للتعامل  اجليدة  االقتراحات  ومن 
تناول  العمر  منتصف  في  الوزن  وزيادة  السمنة 
الكربوهيدرات التي حتتوي نسبة عالية من األلياف، 

وجتنب األطعمة املصنّعة.

من  اجلسم  مدخالت  بتقليل  اخلبراء  ويوصي 
األقل  على  سعرة   ٢٠٠ مبعدل  احلرارية  السعرات 
آخرون  خبراء  يوصي  بينما   .٤٥ الـ  سن  بلوغ  بعد 
إلى ٤٥  الشدة ملدة ٣٠  مبمارسة متارين متوسطة 

دقيقة ٥ أيام في األسبوع.

تنتشر زيادة الوزن بني النساء والرجال في منتصف 
أنها  يعتقدون  العلماء  ظن  طويلة  ولفترة  العمر، 
تعود إلى سببني، األول أن اجلسم يصبح أقل نشاطاً 
البيضاء  الدهون  زيادة  أن  والثاني  العمر،  تقدم  مع 
السيئة حتت جلد البطن والفخذين نتيجة اإلفراط 
في تناول الطعام. لكن هناك تفسيرات أكثر عمقاً 

لهذه الظاهرة حالياً.

منذ فترة كان معروفاً أن األطفال لديهم دهون بنية 
على  احلفاظ  على  تساعدهم  الكتف  حول  جيدة 
بعد  تختفي  وأنها  الوالدة،  بعد  اجلسم  حرارة  درجة 
إليها،  اجلسم  حاجة  عدم  نتيجة  الطفولة  مرحلة 
لكن تبني أنها تستمر بعد مرحلة البلوغ وأن النساء 

لديهن دهون بنية أكثر من الرجال.

ً اكتشف علماء يابانيون أنه مع التقدم في  ومؤخرا
البنية،  الدهون  بواسطة  احلرارة  إنتاج  يقل  العمر 
ويعني ذلك أن اإلنسان يصبح أقل نشاطاً وأنه يحرق 
تتراكم حتت  البيضاء، لذلك  الدهون  كمية أقل من 

اجللد مع التقدم في العمر.

العلماء  وجد  ميل»  «دايلي  صحيفة  وبحسب 
اليابانيون طريقة جيدة إلعادة تنشيط الدهون البنية 
الدهون  وحرق  األيض  عملية  بتنشيط  تقوم  التي 
الذي  الياباني  االكتشاف  يؤدي  أن  ويتوقع  البيضاء، 
يتعلق باجلينات إلى طرق جديدة للتعامل مع مشاكل
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لوحـة الشرف 

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
1 أوشك على القيام بالشيء  o من انواع الزهور  o حرف نفي.  

2 نهر في الصني  o نصف رباح.   
3 جهاز ايقاف السيارة  o عقد )كصفقة ما(  
4 على وشك أن يحدث لها شيء  o محاكاة  

 o ق.م    2100 عام  للسومريني  عاصمة  كانت   o مرء   ثلثا   5
عكس راج  

6 له جائزة عاملية باسمه )مبعثرة(  o مركبة ورحلة أميركية للقمر.   
7 ضمير غائب  o أصابك بالغرور  o اسم أحد احلروف )معكوسة(.  

8 متشابهان  o هبة خفيفة من الهواء  o حرف نفي.   
9 اسم علم مبعنى هني العيش  o ظهر  

10 غير ناضج  o تنور  

افقياً : 
1 لقبها الفني دلوعة االغنية العربية.   

2 احدى احلموات الفاتنات في السينما العربية.   
3 حصل على  o ثلثا أبي  

4 لقب ماجدة الرومي الفني »--- --- العربي« )كلمتان(   
احلصان  به  يربط  ما   o متأنية   قراءة  القرآن  قرأ   5

لتوجيهه.  
6 حتسس  o طريقة جتمع الشيء عبر الوقت.   
7 انتقال وتقدم الشيء مثل نقاش موضوع ما  

8 شرفة في البناء  o يابسة  
9 لقبها الفني صوت الكريستال  

10 لقبه الفني العندليب األشقر )لبنان(  

حـل مسابقة  العـدد السابـق

علي سامل 
ولد عام 1936 في محافظة دمياط في شمال مصر، أنتج 15 

كتاباً و27 مسرحية غالبيتها كوميدية وهجائية. 

في  دمياط،  في  ارجتالية  عروض  في  بالتمثيل  نشاطه  بدأ 
خمسينات القرن املاضي، ثم عمل في فرق صغيرة، قبل أن يعنينّ 
مسؤولية  ويتولى  الثقافة،  لوزارة  التابع  العرائس  مسرح  في 
مته  فرقة املدارس ثم فرقة الفالحني. أولى مسرحياته التي قدنّ
كاتباً محترفاً كانت »وال العفاريت الُزرق«، ثم كتب مسرحية 

مها ثالثي أضواء املسرح جورج  »حدث في عزبة الورد«، ليقدنّ

وسمير والضيف، بعد بروفات 9 أيام فقط، واستمر العرض 4 أشهر في سابقة من نوعها في  ذلك 
الوقت. في 1963 كتب مسرحيته األولى، »الناس اللي في السماء الثامنة«، ونشرها في 1966. وهي 
مسرحية شبه هجائية تروي حكاية كوكب يخضع لسيطرة طاقم من العلماء الذين يؤمنون بأن احلب 
م الواقعون باحلب انقالباً برئاسة وزير  مرض يجب عالجه بإزالة »غدد احلب« من أجسام األطفال. وينظنّ
الطب في تلك اململكة. وكانت مسرحياته الالحقة أقرب إلى النقد السياسي، من بينها »الرجل اللي 

ضحك على املالئكة« )1966(، »أنت اللي قتلت الوحش- كوميديا أوديب« )1970(. 

أما املسرحية التي اشتهر بها في العالم العربي، فهي »مدرسة املشاغبني« التي تروي حكاية معلمة 
عام  إسرائيل  زار  األولى  أوسلو  اتفاقية  التوقيع على  بعد  املشاغبني.  التالميذ  من  تأديب صف  حتاول 
1994، وسرد أحداث رحلته ولقاءاته في كتاب »رحلة إلى إسرائيل«، الذي احتفى به اإلسرائيليون كثيراً 
من جهة وزاد من حنق مثقفني مصريني وعرب عليه من جهة ثانية. وفي حزيران )يونيو( 2005 قررت 
السلطات  أما  السبع، منحه دكتوراه فخرية،  بئر  الواقعة في مدينة  النقب،  بن غوريون في  جامعة 
املصرية فمنعته من تسلُّم تلك املنحة. وفاز بجائزة الشجاعة املدنية التي تقدمها مؤسسة« تراين« 
األميركية، وقيمتها 50 ألف دوالر وتسلمها في 19 تشرين الثاني )نوفمبر( 2008 في مقر إقامة السفير 

األميركي في لندن. 
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برج احلمل:  التعننّف ُمخطئ على خطئه أمام اآلخرين خصوصاً إذا كان طفالً ، التفسد فرحة العيد 
على غيرك خصوصاً إن كان طفالً أو إمرأة.

برج الثور: احلوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر 
سهولة مما كنت تتوقع ..

برج اجلوزاء: التغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك وال تفتح بابك للمشبوهني وبراكني األذى ، مَيز 
وء. بني الصالح والطالح،الوحدة خيٌر من جليس السنّ

برج الّسرطان: إبتعد عن الغضب قدر إمكانك وحاول بلع الكلمات املُستفزنّة ببرود.

برج األسد: احلزم والصرامة ضرورينّان إلنهاء أعمال ُمتأخرة والتتحمل التأجيل ملا بعد األعياد ، التكن 
ناً فُتعَصر. صلباً فُتكسر وال لينّ

برج العذراء: ال تستسلم لبريق اإلثراء السريع الزائف واملشبوه وتتجاهل نصائح اآلخرين وإحساسك 
الداخلى ،  إبعد عن الشرنّ وَغننّى له.

برج امليزان:  رمبا سعدت بوالدة مولود أو حضورمسافر ، اإلحتفاالت تبدأ مبنزل العائلة الكبير منذ 
اليوم مبشيئة اهلل .

بوضع جدول  تقوم  أن  منها  اإلستزادة  فى  رغبت  إن  وعليك  مُمتعة  السعيدة  األوقات  العقرب:  برج 
أسبوعى لتقوية تلك العالقات اإلجتماعية وِصلَة الرنِّحْم التى تسعدك.

الفضفضة فقد جتد  ولو من قبيل  املُقربني  ولو ألقرب  التحدث عن أسرارك  القوس: إحذر من  برج 
أسرارك ولو عن غير قصد على لسان أفراد العائلة.

برج اجلدى: ما أن تبدأ تروس نشاطك فى اإلنتتقال للمستوى الرابع فلن تتوقف حتى تُنهى عملك 
مبشيئة اهلل  ،إنتهز نشاطك إلنهاء األعمال املتأخرة أو الثقيلة.

برج الّدلو: الصبر مع احلبيب ومحاولة تفهم مشاعره ومخاوفه ضرورى لتكوين عالقة أكثر متانة 
،جتنب األطعمة احلارنّة.

سبباً  واخلشنة  الفظة  عباراتك  كانت  وإال  احلبيب  مع  التحدث  عند  بأعصابك  حتكم  احُلوت:  برج 
ملشاكل وتعقيدات اللزوم لها.

حظك مع جود نيوز

حـل مسابقة  العـدد السابـق
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مع إسالمي  ملس مدينة مسيساجا يجُصوت على مشروع مجُ

مبنطقة ميدوفيل 
ألول مرة .. إقامة صلوات رسامة أسقف للكاثوليك بكنيسة قبطية أرثوذوكسية 
رسامة األنبا »هوزيه كالوفيل« كأول أسقف بكندا لكنيسة جنوب اهلند للروم الكاثوليك

بعد ما يقرب من ٤ سنوات من التفاوض، 
مسيساجا  مدينة  مجلس  صوت 
واحد  صوت  الى  أصوات   ٩ بإجمالي 
إقامة مشروع مجمع إسالمي  لصالح 
مبنطقة ميدوفيل على شارع وينستون 
جلسة  بعد  التصويت  جاء  تشرشل. 
استماع دامت ما يقرب من أربع ساعات 
وقف فيها عشرات السكان واحد بعد 
احملسوبة  غير  النتائج  ليشرحوا  اآلخر 
قد  مما  القرار  هذا  على  ستترتب  والتي 
ما  بعد  الرحيل  على  بعضهم  يجبر 
يقرب من ثالثني عاما في املنطقة. كانت 
والترقب  بالقلق  مشحونة  اجللسة 
احتشدت  قد  و  والدموع،  والغضب 
اجلانبية   والغرف  الرئيسية  القاعة 
أرجاء  كل  من  جاءوا  الذين  باملواطنني 
املدينة لتأييد او معارضة املشروع الذي 

من املتوقع أن يغير املنطقة.

بعض  لبيوت  مالصقا  اإلسالمي  اجملمع  يضع  و  للمنطقة  العمراني  التخطيط  ليغير  القرار  هذا  يأتي 
املتضررين . وبالرغم من قصور املساحة اخملصصة للسيارات، والتي ستزداد ضيقا مع قدوم فصل الشتاء 
و هطول الثلوج، وكذلك مع عدم قدرة املوقع على استيعاب سيارة إطفاء في حال حدوث حريق و امتالء 
املكان أثناء للصالة، إال ان مجلس املدينة، باستثناء  »بات سيتو« مسؤولة اجمللس احمللي عن دائرة ٩ املتوقع 

ان يقع بها املشروعات، كان قد اتخذ قرارا مسبقا باملوافقة لم تنجح الدموع و التوسالت أن تردعه.  

وفي نهاية اجللسة التي استمرت حتى احلادية عشرة والنصف مساء، وعدت »سيتو« السكان بالنظر 
عن  الضرر  لرفع  املدينة  مقاضاة  و  باملقاطعة  احملليات  مجلس  امام  القرار  هذا  إستئناف  إمكانية  في 

السكان.

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

األنبا »هوزيه كالوفاليل«  كممثل  احلالي، متت رسامة  التاسع عشر من سبتمبر  السبت  يوم  في 
عن كنيسة جنوب الهند للروم الكاثوليك بكندا. وفي تناغم رائع بني الطوائف املسيحية اخملتلفة، 
الذي  اإلحتفال  مراسم  إلقامة  األرثوذكسية  القبطية  اثناسيوس  واألنبا  العذراء  كنيسة  إختيار  مت 
ضم ٢٥٠٠ شخص أتوا من جميع إرجاء كندا للمشاركة في هذا اليوم التاريخي. استمرت املراسم 
لساعات، بعدها جتمع احلضور على النجيلة لتناول طعام الغذاء في أجواء روحية جميلة. يعد األنبا 
»هوزيه كالوفاليل« هو أول أسقف على كنيسة جنوب الهند في كندا، ومن املتوقع أن يتخذ من 

مدينة مسيساجا مقراً له.



الكلمة نيـــوز

مشاكل احلدود ) املتحاشون(
بقلم:مريفت روفائيل- فانكوفر
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البابا شنودة .. وسنوات مع اسئلة الناس
نصوم  ملاذا  قائلني:  يوحنا  تالميذ  إليه  أتى  »حينئذ   )15  ،14  : )مت9  فى  ورد 
نحن والفريسيون كثيراً، وأما تالميذك فال يصومون ؟ فقال لهم يسوع : هل 
يستطيع بنو العرس أن ينوحو مادام العريس معهم ؟ ولكن ستأتى أيام حني 
يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون«. فهل كان ليوحنا تالميذ يصومون 

صوماً غير تالميذ املسيح ؟
طبعاً كانت هناك أصوام فى اليهودية، صامها تالميذ يوحنا. هذه األصوم وردت 

فى سفر زكريا النبى : صوم الشهر اخلامس والشهر السابع )زك7 : 5(. كما 
ورد فى نفس السفر »صوم الشهر الرابع، وصوم اخلامس وصوم السابع، وصوم العاشر« )زك8 : 19(...

+ تلك األصوام كان تالميذ يوحنا يصومونها، وكل الناس أيضاً.
+ أما تالميذ املسيح، فقد بدأوا صوماً آخر مسيحياً، بعد صعود السيد املسيح، وانتهت صلتهم متاماً بأصوام اليهود 
السابع.. هل  والشهر  اخلامس  الشهر  ونحتم فى  »ملا صمتم  قائالً  وبخهم  الذى  الرب..  يرفضها  ما كان  التى كثيراً 
صمتم لى أنا ؟!« )زك7 : 5(. وقد ورد فى سفر أشعياء عن توبيخ الرب لهم »يقولون ملاذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا 
ولم تالحظ؟.. ها أنكم للخصومة وللنزاع تصومون.. لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم فى العالء. أمثل هذا 
يكون صوماً أختاره..؟« )أش58 : 3 – 5(. وقد بدأ الرب بتدريب تالميذه على رفض صوم اليهود.. وقال عنهم »حني يرفع 

العريس عنهم، فحينئذ يصومون« )مت9 : 15(.

 خواطر مسافر إلي النور )9( 
د. رءوف إدوارد

إيرينيئوس أسقف ليون )القرن الثانى امليالدى( بأن 

الضد للمسيح سيكون يهودياً من سبط دان. -  

وبعض املفسرين قالوا إن الضد للمسيح لن يأتى 

أعظم  سيكون  ضالله  ألن  املسيحية،  خارج  من 

حينما  أى  املسيحية،  داخل  من  كان  إن  تأثيراً 

يأتى رئيس دينى يجمع ما بني السلطان الروحى 

والسلطان الزمنى على نفوس الناس وضمائرهم، 

أسم  دون  اسمه  ليعظموا  حوله  الناس  ويجمع 

املسيح. وال شك أنه سيضطهد الرجال الروحيني 

الذين يقاومون تعظيم اسمه دون اسم املسيح.  

بولس  القديس  ألن  معقول،  التفسير  وهذا 

املقاوم  الهالك  ابن  اخلطية  »إنسان  مبجئ  تنبأ 

حتى  معبوداً  أو  إلهاً  يُْدَعى  ما  على كل  واملرتفع 

أنه يجلس فى هيكل اهلل مظهراً نفسه أنه إله« 

)تسالونيكى الثانية 2: 3 -4(.

أقدس  الضد للمسيح سوف يجلس فى  -  وألن 

مكان فى هيكل اهلل أى الكنيسة ، أى فى موضع 

التأثير  سيمكنه  فإنه  فيها،  والسلطة  الرئاسة 

املسيح.  من  بدالً  ليعبدوه  املؤمنني  جمهور  على 

أمكن  لو  إنه »سُيِضل  املسيح  يؤكده قول  وهذا 

اخملتارين أيضاً« )متى 24: 24(. فلو كان هذا الضد 

اليهود  هيكل  فى  وسيجلس  يهودياً  للمسيح 

املندثر )إذا تمَّ بنائه( كما يدعى املفسرون الغربيون، 

َفَمن من اخملتارين أو املسيحيني عموماً سينخدع 

لَل منه ؟ !!! لكن الضد للمسيح سيكون  به ويُضمَّ

من داخل الكنيسة وجالساً فى أرفع مركز فيها. 

نعمة اهلل  ان   - والضالل.  اخلداع  وهنا يكمن كل 

لم تشأ أن تسجل اسم هذه الشخصية املدِمرة 

تكون  حتى  املقدس،  الكتاب  صفحات  على 

وفى  دائماً  مستعدين  فيها  واملؤمنني  الكنيسة 

كل زمن وعصر ملواجهة الضالل واخلداع واملروجني 

»داخل  من  كانوا  لو  املسيح حتى  أضداد  من  له، 

هيكل اهلل”. - فلم يَخُل تاريخ الكنيسة من ِمثل 

عن  يتركهم  اهلل  كان  وإن  الذين  األضداد  هؤالء 

لكى  بتركهم  يسمح  أنه  إال   – وبالتدبير  سماح 

تَظل الكنيسة واملؤمنون ساهرين مستعدين فى 

ومقاومة  واخلداع  الضالل  جملابهة  وجيل  زمن  كل 

للمسيح«  »الضد  جاء  إذا  ، حتى  املسيح  أضداد 

فى  يكون  ال   ، األخيرة  األيام  فى  الكذاب  ونبيه 

الكنيسة نوم أو تهاون أو جهالة أو استهانة ، بل 

شجاعة ومجابهة وشهادة ، وقدرة على التمييز 

بني  والتفريق   ، باخلير(  )املَُغلمَّف  والشر  اخلير  بني 

لَف  )املُغمَّ املزيف  الباطل  واإلميان  الصحيح  اإلميان 

بالظواهر واملظاهر اخلارقة الَبرمَّاقة(.) يتبع (

للمسيح حبسب  الثانى   و اجملئ  العامل  نهاية 
الرؤية األرثوذكسية  # 2

من  الثانى  النصف  فى  ستظهر  التى  الشخصيات 

األسبوع األخيرمن نبوءة دانيال:

األثيم/  الهالك/  ابن  األول/  )الوحش  للمسيح  )1(الضد 

إنسان اخلطية(:

فمه  بنفخة  يبيده  الرب  الذى  األثيم  يُسَتعلن  »وحينئذ 

بعمل  مجيئه  )األثيم(  مجيئه.الذى  بظهور  ويبطله 

الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة ، وبكل خديعة 

حتى  احلق  محبة  يقبلوا  لم  ألنهم  الهالكني.  فى  اإلثم 

الضالل  عمل  اهلل  لهم  سيرسل  هذا  وألجل  يَخلصوا. 

حتى يصدقوا الكذب، لكى يُدان جميع الذين لم يصدقوا 

احلق بل ُسرُّوا باإلثم« )2 تس 2: 8 - 

آخر  رأيت وحشاً  »ثم  الثانى(:  )الوحش  الكذاب  (النبى   2(

طالعاً من األرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم 

ويعمل  بالكذب(  يتكلم  أى  الشيطان،  )التنني هو  كتنني 

للمسيح(  الضد  هو  )الذى  األول  الوحش  سلطان  بكل 

أمامه، ويجعل األرض و الساكنني فيها يسجدون للوحش 

عظيمة  آيات  ويصنع  املميت،  جرحه  ُِشَفى  الذى  األول   

قدام  األرض  على  السماء  من  تنزل  ناراً  يجعل  انه  حتى 

الناس و يُِضل الساكنني على األرض باآليات التى أُعطى 

على  للساكنني  قائالً  )األول(،  الوحش  أمام  يصنعها  أن 

األرض أن يصنعوا صورة للوحش األول الذى كان به ُجرح 

روحاً  يَعطى  أن  الثانى(  )الوحش  وأُعِطى  وعاش.  السيف 

لصورة الوحش )األول( حتى تتكلم صورة الوحش )األول(، 

)األول(  الوحش  لصورة  يسجدون  ال  الذين  جميع  ويَجعل 

يُقَتلون » )رؤيا 13: 11 - 15(. - لقد قامت تفاسير كثيرة 

على مدى التاريخ لتحديد من هو، أو ماهو الوحش الضد    

للمسيح . وحاول الكثيرون تركيب اسمه من الرقم الذى 

الرائى »هنا احلكمة. من له َفْهم فليحسب  ذكره يوحنا 

وستة  ستمائة  وعدده  إنسان.  عدد  فإنه  الوحش  عدد 

اآلتى: التفاسير  هذه  من  ونذكر   .)18  :13 )رؤيا  وستون« 

•فى القرن األول: أعُتِبر الوحش هو »نيرون« الذى اضطهد 

الرومانية  اإلمبراطورية  اعتبره  والبعض  املسيحية. 

فساد  انتشر  عندما  الوسطى:  العصور  فى   - نفسها. 

اإلكليروس وسيادتهم على احلياة الزمنية، ألصق البعض 

الثامن،  امللك هنرى   - الرومانى.  بالبابا  الوحش  شخصية 

نابليون ، هتلر، السوق األوربية املشتركة، مجلس الكنائس 

العاملى، »عملة اليورو”. - وعند اقتراب نهاية األلف األولى 

للقديس قدمي  تفسير  على  البعض  إعتمد  للميالد،  

اآلمنه و جتنب العالقات املدمره . حتي أنه أعطانا 
أن إستعمال هذه احلريه معه . » هأنذا واقف علي 
الباب و أقرع . إن سمع أحد صوتي و فتح الباب , 
أدخل إليه و أتعشي معه و هو معي » ) رؤيا 20:3( 
الي  املتحاشني  عند  نفاذه  الغير  احلواجز  تؤدي 
يعتبرون  و   . اإللهيه  أحتياجاتهم  تصلبهم جتاه 
مشاكلهم و احتياجاتهم املتروكه كشر مدمر . 

أو كشئ يجب اخلجل منه. 

البالغني لديهم مشكله  +عديد من األشخاص 
»ال«   قول  و   ) مذعنون  للشر)   « نعم   « ,بقول 
الذين يعانون  (. فاألشخاص  ) متحاشون  للخير 
 ) التحاشي  و  اإلذعان   ( املشكلتني  هاتني  من 
هم  بل  الشر  رفض   عن  عاجزين  فقط  ليسوا 
يبذلونه  الذين  العون  استقبال  علي  غيرقادرين 

بسخاء لآلخرين.

باألستنزاف  الشعور  من  دائره  في  يدورون  إنهم 
يفقدون  األنفاس  إلتقاط  علي  القدره  عدم  و 
 « يسمي  مما  يعانون  فهم  طاقاتهم.  فيها 
باحلدود االرجتاعيه » . فليس لديهم احلدود عندما 
يحتاجون إليها و يضعونها حني ال يجب أن تكون .

علي مشكلتني  الضوء  ألقينا  قد  نكون  بهذا   +
من مشاكل احلدود و هما اإلذعان و التحاشي,

ماذا عن«  املسيطرون« الذين ليس لديهم إحترام 
حلدود اآلخرين .موعدنا مع هذا النوع من مشاكل 

احلدود في العدد القادم.

العدد السابق مشكله من مشاكل  ناقشنا في 
الذين ليس لديهم القدره علي  احلدود هي هؤالء 
قول  )ال( فهم يقولون نعم للشرأطلقنا عليهم 

) املذعنون ( 

املتحاشون : قول ال للخير

يسمي  و  احلدود  مشاكل  أحد  املعوق  هذا  يعتبر 
و هو يعبر عن عدم   . بالقول ال للخير  التحاشي 
القدره علي طلب املساعده من اآلخرين , و العجز 
عن إدراك االحتياج الشخصي ,  و السماح لآلخرين  
بالتدخل . ينسحب املتحاشون عندما يكونون في 

حاجه , و اليسألون عن دعم اآلخرين . 

ملاذا يعد التحاشي أحد مشاكل احلدود؟ في قلب 
الصراع تتشوش احلدود و تصير كاحلوائط .

تكون  أن  و  التنفس  من  متكننا  أن  املفترض  فمن 
مثل األسيجه ببوابات تسمح بدخول اخلير إلينا و  
منع الشر من الدخول و إبقاءه خارجا . واألشخاص 
الذين يستبدلون حدودهم  باحلوائط ال يسمحون 
أن  أحد  يستطيع  فال   . الشر  ال  و  اخلير  بتقبل 
ميسهم .أبدع اهلل حدودنا بحيث يكون لها بوابات 

, فقد وهبنا احلريه لنستمتع بالعالقات الطيبه

جملس إدارة وأسرة حترير جريدة »جود نيوز«
يقدمون خالص العزاء

للصيدلي / ابرام روفائيل و الصيدالنية / ماري روفائيل والعائلة 
يف إنتقال 

الشماس / مينا كريلس
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اقتحمت دولة اليابان، كل مجاالت االختراعات، 
ولم تترك مجاال إال وأبهرت العالم فيه بابتكار 
كبير  احلرارة بشكل  درجات  ارتفاع  وبعد  غريب، 
في كافة أنحاء العالم، اجته اخملترعون اليابانيون 
حرارة  على  للتغلب  عديدة  وسائل  ابتكار  إلى 
لشمسية  جديدا  تصميما  فظهر  الشمس، 
يجعلها قادرة على التخلص متاما من الطقس 
إدراك  خالل  من  الرطوبة،  على  والقضاء  اجلاف 
رغبة  حسب  على  وتطويعها  املناخ  طبيعة 

حاملها.

يحمل صفات  تصميما جديدا  اليابان  وطرحت 
جهاز  إلى  الشمسية  حولت  عديدة  وتقنيات 
ذكي يستشعر طبيعة املناخ من حوله، وتتغير 
قليل  رغبة حاملها، فيمكن وضع  على حسب 
من املاء على السطح حتى تخرجها على شكل 
رطوبة  من  للتخفيف  خفيفة  ندى  قطرات 

وحرارة اجلو، حسب موقع »بوردباندا« األمريكي.

ويتمكن حامل هذه الشمسية من وضع قليل 
إلى  النزول  ومبجرد  سطحها،  على  املاء  من 
الشارع، تتفاعل مع درجة حرارة اجلو وتخرج املاء 

على هيئة قطرات ندى تلطف من اجلو.

اليابان، في مواجهة احلر على هذا  ولم تقتصر 
اليابانية  األسواق  شهدت  فقد  فقط،  االختراع 
من قبل طرح مالبس بداخلها مراوح كهربائية 
إلى  البالد  في  احلرارة  درجات  ارتفعت  أن  بعد 
جسم  إلى  الهواء  ويأتي  قياسية،  معدالت 
فتحات  عبر  السترة  لهذه  املرتدي  الشخص 
األكمام، والعنق لتجفيف العرق، وتبريد اجلسم 

عن طريق التبخير.

حرارة  ملواجهة  اليابانية  االختراعات  ومن 
ذراع  تصنيع  إلى  اليابانيون  جلأ  أيضا،  الشمس 
من  الفرد  ليتمكن  الشمس،  حرارة  من  واقي 
ارتداء املالبس القصيرة التي يريدها مع احلفاظ 
على ذراعيه وكف يديه، ثم يتمكن مرتديها من 

خلعها فور وصوله إلى املكان الذي يريده.

»مشسية بتمطر« .. أخر 
إبتكارات اليابان ملواجهة »احلر«

أمريكا والصني يف حالة حرب بسبب »اإلنرتنت«
الفترة  في  اإللكترونية  القرصنة  حرب  اشتدت 
الدولتان  زالت  وما  والصني،  أمريكا  بني  األخيرة 
إلى  وصلت  والتي  بينهما،  االتهامات  تتبادالن 
األمريكي  للسفير  الصينية  اخلارجية  استدعاء 
في بكني، ماكس باوكوس، وسلمته احتجاًجا على 
بالسرقة  التهم  بتوجيه  املتحدة  الواليات  قيام 
اإللكترونية إلى خمسة ضباط في اجليش الصيني، 
توجيه  بالتوقف عن  األمريكية  احلكومة  مطالبني 

اتهامات لها بالقرصنة اإللكترونية.

وسادت حالة من العداء وتبادل االتهامات بني الدولتني، كانت آخرها حتذير الرئيس األمريكي، باراك أوباما، 
لدولة الصني من اتخاذ اإلنترنت سالًحا لالعتداء، وذلك قبل أسبوع واحد من أول زيارة رسمية للرئيس 

الصيني شي جني بينغ إلى واشنطن،

فيما شدد أوباما على رؤساء الشركات بأن اإلنترنت سيكون في صلب األجندة املطروحة للمحادثات مع 
نظيره الصيني، بعد أن استبعد فرض عقوبات على الكيانات الصينية، منًعا خللق أزمة دبلوماسية بني 

البلدين.

دراسة : العمل أثناء الليل يقتل 
اخلاليا العصبية للدماغ

أعلن علماء بريطانيون أن العمل خالل الليل يقتل 
خاليا عصبية للدماغ، مبا يؤثر سلبا على جسم 
أن نقص  اإلنسان كله. وكان من املعتقد سابقا 
النوم ميكن تعويضه براحة طويلة، لكن التجارب 
التي أجريت على الفئران أكدت أن بعض اجلوانب 
في عمل املخ ال ميكن استعادتها بعد مرور عدة 

ليال عمل فيها اإلنسان.

وقسم العلماء الفئران إلى 3 مجموعات، حيث نام 
الفئران في اجملموعة األولى خالل فترات قصيرة. 
وكان نوم فئران اجملموعة الثانية طبيعيا. ولم تنم 

فئران اجملموعة الثالثة خالل فترة طويلة.

العصبية  اخلاليا  أن  استنتاج  إلى  اخلبراء  وتوصل 
فائضة  بإنتاج كميات  النوم  غياب  في حال  تبدأ 
من البروتني الذي يسيطر على الطاقة، وإذا طالت 
حالة اليقظة يتوقف املخ عن إنتاج البروتني، ما 

يؤدي إلى انخفاض نشاط اجلسم.

لفترة  تنام  ال  التي  الفئران  أن  العلماء  وأثبت 
من  كبيرة  كمية  نهائيا  تُضيع  كانت  طويلة 
ميكن  اإلنسان  مخ  وإن  للدماغ،  العصبية  اخلاليا 
أن يتكيف مع أوضاع مختلفة، لكن هذا األمر ال 

ميكن أن يدوم خالل فترة طويلة.

إيران تعلن عن إقامة جملس أعلى لـ »أمن اإلنرتنت«
اإليرانية، علي خامنئي،  للثورة  األعلى  املرشد  أعلن 
عن إقامة مجلس أعلى للفضاء اإللكتروني، يتولى 
اإلسالمي  البلد  بشبكة  اخلاص  »األمن«  مراقبة 
 - الغرب  لدول  »التوسعية«  املساعي  من  وحمايته 
أعضاء  بتعيني  خامنئي  وقام   - تعبيرهم  بحسب 
روحاني،  حسن  اإليراني،  الرئيس  بقيادة  للمجلس 
املقرر  ومن  الشيعة،  الدين  رجال  من  كبير  وعدد 
على  اإلشراف  مهمة  املنظومة  هذه  تتولى  أن 

السياسات اإليرانية فيما يتعلق باالنترنت.

وقال املرشد األعلى للثورة اإليرانية في املرسوم الذي أعلن من خالله عن إقامة اجمللس : إن االنترنت له تأثير 
مفرط على اجملاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية والدفاعية، سواء على املستوى 

الوطني أو الدولي.

الثقافة  التأثير على  الغرب ومحاولته  الثقافية من جانب  التقدمات  السياق، حذر من ما سماه  وفي هذا 
واجملتمع اإليراني، والسعي لتقويض مساعي الغرب املنحرفة الستغالل وسائل جديدة في مجال االنترنت

استخدام  وحظرت  اإلنترنت  شبكة  على  شديدة  ورقابة  قيودًا  تفرض  اإليرانية  السلطات  أن  املعروف  ومن 
موقعي التواصل االجتماعي )فيس بوك( و)تويتر(، اللذين صدر قرار مبنعهما في إيران منذ اندالع االحتجاجات 

التي أعقبت انتخابات 2009.

»فيس بوك« يضيف زر 
»Dislike - ال يعجبين«

قررت  أخيرا  أنه  األمريكية  »التامي«  مجلة  ذكرت 
إدارة »فيس بوك« تعديل سياستها وتغيير رأيها 
فيما يتعلق بإنشاء زر »ال يعجبني« بعد أن صرحت 

عدة مرات أنها ال تنوى عمل ذلك.
وصرح مارك زوكربيرج، مؤسس املوقع أن شركته 
بالفعل تقوم بالعمل على إنشاء هذا الزر، حيث 
كثيرا  مني  طلبوا  طاملا  الناس  أن  »أعتقد  قال: 
عدة  مدى  على  يعجبني(  )ال  زر  بإنشاء  أقوم  أن 
سنوات مضت، ولذلك فإن اليوم يعد يوما خاصا 
للغاية، حيث إننا نعلن بالفعل أننا نقوم بتجهيزه 

وسيتم إصداره قريبا«.
في  وضعت  شركته  أن  لـ«التامي«  مارك  وأكد 
أنها  إال  يعجبنى«  »ال  زر  عمل  قبل  من  االعتبار 
سرعان ما عزفت عن هذه الفكرة، وكان ذلك من 
أجل عدم نشر املشاعر السلبية بني مستخدمي 
»فيس بوك«، ولكنه صرح أخيرا بأن ذلك ليس هو 

دوره في هذا العالم.
القدرة  هو  بالفعل  شركته  تريده  ما  أن  وأضاف 
ليست كل  وبالطبع  العاطفة،  التعبير عن  على 

حلظة هي حلظة جميلة.

Congratulations
for Medhat and Amel Gerges  & John and Mary Jebrial

 for the marriage of 

Sandra Gerges to Fady Jebrial 

From Guirguis & Azza & Maria & kirolous 

صورة وتعليق

ما أقبح الفقر 
وما أمجل الفقراء

علماء بريطانيون: درجات 
احلرارة العامني القادمني 

األعلي علي األطالق 
السنتني  أن  بريطانيون،  أرصاد جوية  صرح علماء 
األرض،  تاريخ  األكثر حرارة في  املقبلني ستكونان 
قبيل  التنبؤ،  هذا  البريطانيون  العلماء  واستنتج 
انعقاد اجتماع خاص للتغيرات املناخية العاملية، 

بهيئة األمم املتحدة في باريس بشهرين.
لهذا  بلد   200 من  ممثلون  يحضر  أن  ويتوقع 
ستؤدي  العوامل  من  العديد  ملناقشة  االجتماع، 
إلى زيادة درجات احلرارة. وبحسب اإلدارة األمريكية 
القومية لألبحاث البحرية واجلوية، فإن 2014 أكثر 
األعوام حرارة، كما أكدت منظمة األرصاد اجلوية 

التابعة لألمم املتحدة صحة هذه االستنتاجات.
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What belongs to you but is used more by 
others?

What is the easiest way to double your money?

It’s been around for millions of years, but it’s no more than 
a month old. What is it?

with his father, and another is dead.”
 “I don’t believe you! Bring me your 
youngest brother, and then I will know 
you speak the truth!” And then, to 
show them just how mighty and pow-
erful he was, Joseph had his broth-
ers taken off to prison (just they way 
he had been carried off to prison all 
those years ago).
 After three days, he came back to 
them. “I am a man who fears God and 
so I always try to do what is right. I will 
spare your lives under one condition. If 
you are honest men, let one of you stay 
behind. The rest of you take the grain I 
will sell you back to your starving fam-
ilies. But bring me back your young-
est brother so I may know that you 
are not lying. Otherwise, you will die.”
And so the ten brothers whispered one 
to another, “Surely now God is punish-
ing us for the evil thing we did when 
we did away with our brother Joseph. 
He begged for his life, and we did not 
listen. Now we know what it is like. 
The same thing is happening to us!”
Now the sandal was on the other 
foot!
“I told you so!” Reuben said. “I told 
you not to hurt the boy. At last the time 
has come to pay for the evil thing we 
did.”
That’s how it is. You might think you are 
getting away with the bad things you 
do - even just the little ones - but they 
always come back to you sometime.
 The time always comes when a price 
has to paid for all the wrong things we 
do, one way or another.
 Now, the ten brothers were speaking 
to each other in their own language. 
They didn’t know that Joseph un-
derstood every word they said. And 
everything they said brought back a 
flood of memories, how he missed his 
family, how much he loved his broth-
ers, even though they treated him 
so badly. And so he had to leave the 
room.
To be continued..

when Joseph saw his brothers 
bowed before him, all at once he 
remembered the dreams he had all 
those years ago. He remembered 
how he dreamed of gathering wheat, 
and how his bundle of wheat stood 
up, and the bundles of wheat of his 
brothers bowed down to his. 
 He remembered how he dreamed 
even the sun, the moon and the stars 
bowed before him.
 And now it was all coming true. Here 
his brothers were, bowing before him 
just like he dreamed!
 And then he remembered how much 
his brothers had teased him when he 
told them about his dreams. He re-
membered how his brothers laughed 
at him.
 Look who was laughing now!
 But Joseph wasn’t laughing. Instead 
he rose up from his throne and glared 
down at the ten brothers bowing be-
fore him.
“Where do you come from?” he de-
manded, pretending not to know 
them at all.
“Please, Sir, we are but ten brothers 
from the land of Canaan. We have 
come to buy food,” they answered, 
their knees trembling beneath them.
“YOU ARE SPIES!” Joseph roared.
“No! No, my lord!” they pleaded, “We 
are your humble servants. We were 
twelve brothers from the land of Ca-
naan. Our youngest brother is home

Animal Facts - Dogs
•In total there is said to be around 400 million dogs in the world.
•The domestic dog has been one of the most popular working and compan-
ion animals throughout human history.
•Dogs perform many useful tasks for humans including hunting, farm work 
and security as well as assisting those with disabilities such as the blind.
•Although experts often disagree, there is scientific evidence which shows 
that the domestication of dogs could have occurred more than 15,000 years 
ago.
•There are hundreds of different breeds of dogs.
•Examples of these breeds include: Bulldog, German Shepherd, Collie, 
Golden Retriever, St Bernard, Greyhound, Bloodhound, Chihuahua, Labra-
dor, Great Dane, Rottweiler, Boxer and Cocker Spaniel.
•The most popular breed of dog in the world by registered ownership is the 
Labrador. With their gentle nature, obedience, intelligence and near limitless 
energy, Labradors make for excellent family pets and reliable workers. They 
often assist police and are a common choice as guide dogs.
•Dogs have formed such a strong bond as pets, workers and companions to 
humans that they have earned the nickname “man’s best friend”.
•Humans help train various dog breeds to enter in competitions such as 
breed shows, agility and obedience contests, racing and sled pulling.
•Dog have superior hearing than humans, capable of hearing sounds at four 
times the distance.
•Dogs have a remarkable sense of smell, they are capable of differentiating 
odors in concentrations nearly 100 million times lower than humans can.
•The average life span for a dog is around 10 to 14 years.

Riddle Time
By: Philo Girgis

Happy 

Birthday 

Rose
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As I see the frenzied looks on par-
ents’ faces as they shop for new 
school supplies for their children, I 
reflect on my days as a child and 
the feelings I experienced at this 
momentous time of year.
I remember feeling anxious about 
who my teacher will be and who I 
will have in my class. I recall the 
excitement and desire to learn new 
things so I can boast to my parents. I 
also distinctly remember the friends 
I made last year and look forward to 
catching up after the long summer. 
As my child enters Junior Kinder-
garten, I am experiencing the bit-
tersweet feelings all over again but 
this time from a parent’s perspec-
tive. I am sitting here exploring all 
my inner emotions and I realized 
the turmoil spans the fear that my 
child will forever become tainted 
by school. I know she will learn so 
much but I also know she will “learn” 
too much.
I remember overhearing the older 
children in the yard and in the hall-
ways discussing elicits matters. 
I was in grade one when I over-
heard a graphic description of how 
this sixth grader caught his sister 
and her boyfriend “necking” on the 
couch. I approached the two boys 
and asked them what “necking” 
meant and they were more than 
willing to oblige with details and in-
formation!
I recall in third grade, while in the 
bathroom, listening to a detailed 
account of how this 8th grader was 
kissed. 
I know that my time was different 
but now I recognize it’s even worse! 
I am afraid for her fragile innocence 
and I wish I can maintain the faith 
that she will remain my precious lit-
tle baby just for a little while longer. 
Tomorrow she begins her first day 
at school. Tonight, I am praying for 
all the parents of little ones and big 
ones alike who are starting school, 
high-school, university or college 
that their children will be protect-
ed. I pray that God will embrace 
them with His power of protection. 
I pray that their ears will remain 
His, their eyes will stay focused on

Him and their actions will set 
them apart as children of Christ.
As we enter the new school year, 
I pray that you will persevere: 
that you will face the storms and 
the questions; the thoughts and 
the doubts. I pray that you will 
stand strong in the faith and en-
able, empower and encourage 
your children to be the “Living 
Messages” that God intended 
them to be.
Amidst the global turmoil and cur-
rent venomous political and reli-
gious relations, I pray that your 
children will remain untouched 
and unscathed. I pray that they 
will continue to believe in the es-
sence of human goodness and 
that human nature can be kind; 
can be altruistic; can be empa-
thetic. I pray that your children 
are the hope we need for our 
future resolutions of these hate 
crimes and poisonous wars.
I am sentimental and hopeful as 
I approach this new milestone of 
life. I know that my daughter will 
overcome because I am send-
ing her with her guardian angel 
St. Demiana (her middle name 
is after that patron saint). We 
initially picked that name be-
cause of the strength of charac-
ter demonstrated by Demiana. 
She stood up for her dad and 
the authorities. She even con-
vinced through her deeds, not 
words, 40 other virgins to follow 
her lead and love Christ with 
all their hearts. We chose that 
name strategically so that she 
can bless my daughter and so 
that my daughter can aspire to 
be like her.

Thank you all for reading my ar-
ticle. The next few issues will fo-
cus on academic issues and how 
to address your child’s teacher. 
Please feel free to write me any 
of your questions as I have con-
siderable experience with our 
Canadian Education System.

My email again is
 sylviamartignani@gmail.com.

Until next time…
Sylvia Martignani

Behind my 
smile 
Poem by: 

Nada Bakhoum

Behind my smile million tears
Just plenty of fears
life has been so tough 
With  people who are always rough .

Behind my laugh a million cry
And tears that never dry 
Life has given a hard past 
And I’ve to act like it won’t last .

It is not easy to hide 
But I’ve to be strong 
Admit that I was wrong 
And leave the hurt on the side .

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

Back to School Madness

A Letter from the 
Devil Pt.1

I’ve been trying to find a way to get my mes-
sage across, to all of you who have filed to 
carry your cross. An army of mine you have 
now joined, it’s your time now to reign and fill 
our void. I have managed to bring you down, I 
needed you with me so I took away your crown. 
Now that you are here you have a mission to 
fulfil… destroy others the way I have destroyed 
you, build up our army and destroy that which 
is good. We have been mocked and murdered 
of ourselves, we weren’t ‘good’ enough for he 
who calls himself the Lord, but we have grown 
stronger, becoming more powerful, and that 
is something he cannot ignore. We will fight 
back; the fires of hell will prevail.

~ The Prince of Deceit,

Lucifer   

Mary farag

Cardboard 
Jesus (3)

THEODORA GIRGIS

Alan: (Claps his hands together.) Makes 
perfect sense. Do you take him to church 
with you?
Jerry: Well, I did for awhile. But they 
asked me not to anymore. They said 
it was scaring people. Imagine that! A 
church not wanting my Jesus. So, we 
left. We’ve tried several other churches, 
but none of them make us feel welcome. 
I’ve come to the conclusion that none of 
them are really Christian organizations, 
so we quit going. After all, I have my Je-
sus, why do I need to go to church?
Alan: Why indeed? I’m beginning to un-
derstand why people wouldn’t want to be 
around you.
Jerry: When you live as close to my Jesus 
as I do, it makes others uncomfortable. 
But, I still try to witness to them, and tell 
them the good news that my Jesus died 
for them and loves them.
Alan: I guess not everyone wants to hear 
that. (Indicating a jagged bite mark taken 
out of the cutout on the side near him.) 
What happened here? Looks like a bite 
has been taken out of it.
Jerry: (With a pained expression, he 
shakes his head sadly.) Oh, that’s a ter-
rible story.
Alan: (Smiling wickedly and clasping his 
hands together in supplication.) But it’s 
one I’d so like to hear!
Jerry: (Reluctantly.) Well, it’s an awful 
day I’d rather forget... but if you’re really 
interested...
Alan: I am, I am!
(Alan leans forward to listen with an el-
bow resting on his knee and his chin 
resting on his fist. He has a twinkle in his 
eye.)
Jerry: Well... it happened like this. One 
day, my Jesus and I were out doing some 
door-to-door witnessing. As you can 
imagine, not everyone is happy to open 
their front door and find my Jesus stand-
ing there.
Alan: Oh, I can imagine, I really can!
Jerry: Well, after about a dozen slammed 
doors, and not a little verbal abuse, I 
don’t mind telling you, I was getting a 
little discouraged. Then, I got the bright 
idea to bypass the front door, and sneak 
up to the next house through the back 
yard! I thought I might catch the people 
off guard, and get in a few words of the 
Good News, if they didn’t have to come 
to answer the doorbell. But it turned out 
to be a bad idea... a very bad idea.

To be continued...
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Supporting Job Creators

God’s guidance and help. We need God to 
strengthen us to complete our tasks and to 
serve Him in our works. But laziness strips 
us of this opportunity. And after one long day 
of laziness, it’s even harder to get up the 
next day and be productive again. It’s a dif-
ficult cycle to break.
Does this mean we ought to be workaholics, 
always jumping from task to task, forgetting 
about what’s really important in life?  Does 
this mean that we need to work ourselves 
to utter exhaustion each day?  Is that what 
God intended?
No. In fact, God rested on the seventh day 
of creation. This alone exemplifies that rest 
is needed. But note the distinction between 
rest – a time where you can admire how pro-
ductive you were and have some temporary 
relaxation and rejuvenation  – and laziness, 
a state of doing nothing productive and keep-
ing your mind and heart empty.
After work, rest allows us to thank God for 
supporting us through our paths. Rest allows 
us to prepare for what’s next. Rest allows us 
to praise God for His gifts.
God created with us a desire to work, to be 
productive. God wants us to use our time 
and talents to contribute to a worthy cause. 
This could be as simple as a doing a service 
in the church, helping a neighbor, smiling at 
your business clients, caring for your family 
members, supporting your friends, comfort-
ing a sick patient, teaching a child something 
new, visiting a lonely elder, and more. Christ 
tells us that using our time and gifts wisely 
prepares us well for His Kingdom: 
“To those who use well what they are given, 
even more will be given, and they will have 
an abundance. But from those who do noth-
ing, even what little they have will be taken 
away” (Matthew 25:29).
And remember: being busy doesn’t have to 
mean that you’re running around like crazy, 
anxious and angry. Rather, being positively 
or ‘good busy’ means being productive and 
using your time to work towards something 
meaningful – to “lay up for yourselves trea-
sures in heaven” – to work towards a goal 
that brings you and others closer to Christ.
Because ultimately, our goal is Jesus Christ. 
Our goal is heaven and His kingdom, for we 
are to seek this first – and all the rest will be 
added to us. Remember that in every deed 
you do, you are serving to be a witness for 
Christ. You are to use your time and efforts 
to praise God, to productively channel His 
blessings into something beautiful.
“Let your light so shine before others, so that 
they may see your good works and glorify 
your Father who is in heaven” (Matthew 5:16). 
So am I busy? Yes. And you know what? For 
that I’m ever so thankful, knowing that this 
too – having goals, dreams, and things to 
keep me occupied and working – is itself a 
gift from God, an opportunity to be a fruitful 
and contributory individual to this world.

I’m the type of person who likes to be 
busy.
No. Let me say that again. I’m the type of 
person that NEEDS to be busy.
It’s funny, actually. When I first started 
university, I hated how I never had time 
for myself. I wanted free time, and I didn’t 
have it. This made me feel angry and 
stressed.
Then summer came along and I felt empty. 
I was restless, bored out of my mind. I had 
nothing productive to do. Sure, I could go 
out, shop, watch a movie, and more. But 
all these things…something was miss-
ing. I found that despite having a full day 
planned with outings and entertainment, I 
was lacking something.
And then it hit me: I wasn’t being productive. 
My mind, although busy with ‘having fun’, 
wasn’t engaged in something goal-worthy. 
I needed to contribute to something, to feel 
that I was working towards something. Al-
most immediately, a Bible verse popped 
into my head:
“Idle hands are the devil’s workshop” 
(Proverbs 16:27)
Ever heard of the phrase ‘an empty mind 
is a devil’s plaything?’  This Bible verse 
relates well to that concept. We’re human 
– we were created to be fruitful, to use our 
time wisely. When we are productive, we 
feel useful. But when we remain without 
goals or work, we become empty and dis-
tressed. And at these moments of empti-
ness, the devil begins fighting us. He tries 
to fill our minds and hearts with harmful 
thoughts and feelings, hoping to separate 
us from God.
St. Paul says “Be very careful, then, how 
you live—not as unwise but as wise, mak-
ing the most of every opportunity, because 
the days are evil. Therefore do not be fool-
ish, but understand what the Lord’s will is” 
(Ephesians 5:15-17). 
So being productive and using our time 
wisely is not only important for our well-
being, but is also according to God’s will. 
Indeed, when we use our time for service 
to God and others, work, school, etc., we 
are following what God intended for our 
lives. We are using our gifts and times 
wisely to serve God, to contribute to the 
world, and to keep ourselves healthily oc-
cupied.
Laziness leads us to many problems. 
Aside from the mental and physical ex-
haustion, being lazy opens the way for 
temptation to take hold of us.  Being lazy 
also makes it harder for us to draw near to 
God to strengthen us in our battles.
When we are busy, trying to find time to do 
everything – including investment in our re-
lationship with God – we realize that we need

groups to help lower credit card accep-
tance costs for small businesses and to 
further improve business practices
• Eliminating the corporate surtax for all 
corporations in 2008, which was particu-
larly beneficial to small business corpo-
rations as the surtax represented a larg-
er proportion of their overall payable tax
• Implementing the Canada Job Grant, 
by connecting Canadians looking for 
skills training and a job with employers 
looking for skilled workers
• Creating the Canada Apprenticeship 
Loan, by providing apprentices regis-
tered in Red Seal Trades with access to 
over $100 million in interest-free loans 
each year.
Prime Minister Harper also recently an-
nounced the Government’s intent to 
make changes to the Canada Small 
Business Financing Program, which 
will allow more small businesses to ap-
ply and will make larger loans available 
for small businesses to purchase or im-
prove their land or buildings.
The results are clear.
A typical small business (with $500,000 
of taxable income) is seeing savings of 
approximately $28,600. In total, small 
businesses have seen their taxes re-
duced by 34% since 2006.
Indeed, thanks to our careful economic 
management, Canada’s economy cre-
ated 1.3 million net new jobs since the 
depths of the global recession – one of 
the strongest job creation records in the 
G-7.  Of these, 90% are full-time jobs, 
80% are in the private sector and nearly 
2/3 are high wage. 
Not only are more Canadians working 
than before the recession, there are 
more Canadians working than ever be-
fore in our country’s history. 
And we’ll continue to focus on creating 
good, well-paying jobs for Canadians.  A 
re-elected Harper Government will aim 
to create a further 1.3 million new jobs 
by 2020.  Only Prime Minister Harper’s 
Conservative government can be trust-
ed to protect our economy and continue 
to create new, well-paying jobs in the 
next four years. 
Costas Menegakis is the Conservative 
Candidate for the new riding of Aurora-
Oak Ridges-Richmond Hill, and was the 
Member of Parliament for Richmond Hill 
in 2011. He can be contacted by phone 
at 905-918-1880 or by email at costas@
voteforcostas.com. 

By Costas Menegakis, MP

Our Conservative Government recog-
nizes the vital role small businesses play 
in the economy and job creation – that’s 
why we are committed to helping them 
grow and succeed.
We reduced the small business tax rate 
from 12 percent to 11 percent and will re-
duce it further to 9% under a re-elected 
Conservative Government.
We introduced the Small Business Job 
Credit that will lower small businesses’ 
payroll taxes by 15% for the next two 
years. It is estimated that this will result in 
savings of approximately $550M for small 
businesses over those two years. Other 
actions for small businesses include:
• Increasing the amount of income eligible 
for the small business rate to $500,000 
from $300,000
• Increasing the Lifetime Capital Gains 
Exemption to $800,000 and indexing it to 
inflation
• Reducing the corporate tax rate to 15% 
from 22%
• Saving money by reducing business red 
tape and bringing in the One-for-One rule
• Eliminating the federal and provincial 
capital tax
• Introducing an extended accelerated 
capital cost tax
• Supporting Internships in Small Busi-
ness, by investing $15 million for up to 
1,000 post-secondary graduates to intern 
in small and medium-sized businesses 
across Canada
• Cutting the Red Tape Burden, by elimi-
nating over 800,000 payroll
deduction remittances to Canada Rev-
enue Agency made every year by over 
50,000 small businesses
• Promoting Fairness in the Credit Card 
Market, by committing to work with

Laziness, Busyness, and Rest
By: Marina Abdel Malak
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