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النقاب وكندا .. مسألة حرجة

عبد املسيح يوسف - مونرتيال

عندما ُيصبح اآلخر مبين للمجهول ...!
 ماجى ماجد الراهب

رأى و رؤى

التي  أستراليا،  حاليا  تعانيه  مبا  حتليلهم  ومنطق 
فتحت أبوابها ملسلمي باكستان والهند وأفغانستان 
املنتجة  املسلمة،  اجملتمعات  وغيرها من  وإندونسيا، 

للتشدد والتطرف.

من جانبه، يعتبر جوستان ترودو، زعيم احلزب الليبرالي 
الكندي، من أكثر القيادات السياسية، للدعوة حلرية 
قسم  حلف  عن  سواء  يريدن  ما  ارتداء  في  النساء 
أن حتدد  يجب  ال  أنه  قائال  أى مكان،  في  أو  اجلنسية 

الدولة أى مالبس ينبغي على املرأة أن ترتديها.

ويبدو أن هذا النقاش، فجر قضية من القضايا التي 
حتت رماد النار في اجملتمع الكندي، الذي يضمر خوفا 
له أسبابه من تنامي موجات الهجرة من مجتمعات 
علي  إنغالقا  اجلاليات  أكثر  وأنهم  خاصة  إسالمية، 
اجلهد  من  الكثير  األمنية  األجهزة  وتكلف  نفسها، 
إنتشار ظاهرة  والوقت في متابعتها، في ظل  واملال 
متعددة  أماكن  في  الصغيرة«،  »املساجد  الزوايا 
باملدن الكندية، ويسيطر علي عدد يعتد من شيوخ 
وخطباء يغلفون أحاديثهم بالتشدد. وكان آخر ما أثار 
األجهزة األمنية في الكيبيك، نشر جماعة إسالمية 
علي الفيس بوك عبارات تشدد على  »أن هذه أرض 

هلل .. إسلموا وإال ..«.

 %82 من  أكثر  أن  مؤخرا  للرأي  استطالع  وكشف 
مراسم  النقاب خالل  ارتداء  يعارضون  الكنديني  من 
قسم اجلنسية. ووصلت هذه النسبة إلى قمتها في 
بلغت %90  إذ  بالفرنسية،  املتحدث  الكييبك  إقليم 
يرفضون ارتداء السيدات للنقاب، في ظل تزايد أعداد 
اتقانهم  بسبب  العربي،  املغرب  دول  من  املهاجرين 
منهم-  –قطاعات  ولكنهم  بالفرنسية،  التحدث 
إسالمية  توجهات  عليهم  تسيطر  الوقت  ذات  في 
وتيارات  جماعات  مع  تعاطفهم  ويعلنون  متشددة، 
إسالمية متشددة وإرهابية، ومنها اإلخوان املسلمني 

وداعش وجبهة النصرة.

ويزيد من التوجس لدى قطاعات منهم أو من توجس 
انغالقهم  هو  جتاههم،  والكندي  الكيبيكي  اجملتمع 
باملوقف  واحساسهم  أنفسهم،  علي  الكبير 
»الضدي« للمجتمع الكيبيكي لكل ما هو إسالمي 
بالفرنسية،  املتحدثني  للمهاجرين  يحتاج  ولكنه   -
عن  لالستقالل  جديد  استفتاء  ألى  للدعوة  حتسبا 
كندا- وهو ما يجعل قطاعات عريضة من املهاجرين 
جماعاتهم،  في  منغلقني  الكيبيك  في  املسلمني 
وميارسون التمييز السلبي ضد كل ما هو غير مسلم، 
الرسمي،  املستوى  علي  معلنة  غير  أمور  وهذه 
واملهنية.  احلياتية  املمارسات  في  واضحة  ولكنها 
يتحدثون  واملغرب«  واجلزائر  املغاربة »تونس  بأن  علما 
ألساسيات  يفتقدون  ولكنهم  بطالقة،  الفرنسية 
اللغة اإلجنليزية، وهو ما يحد من حرية حركتهم جتاه 

األقاليم الكندية األخري.

 %82 أن  مؤخرا  أجري  للرأي  استطالع  وأظهر  هذا 
مراسم  أثناء  النقاب  وضع  يعارضون  الكنديني  من 
في   %90 إلى  النسبة  هذه  ترتفع  فيما  التجنيس، 
كيبيك، املقاطعة الفرنكوفونية حيث يتحتم على 
احلزب الدميوقراطي اجلديد الفوز بعدد أكبر من املقاعد 
إن أراد أن يصبح احلزب األول في مجلس النواب ويشكل 
احلكومة املقبلة. وبعدما كان احملافظون متأخرين في 
نوايا التصويت منذ بدء احلملة، عادوا وأحرزوا تقدما 
الهجرة  الراي بسبب قضية  كبيرا في استطالعات 
من سورية ومسألة النقاب، بنسبة 31%، تاله احلزب 
الليبرالي بنسبة 30.2%، والدميقراطي اجلديد %28.7، 

واخلضر 4.6%، وكتلة الكيبيك االستقاللية %4.35.

amfelly@yahoo.fr

علي الرغم من الهيمنة الكبري للقضايا االقتصادية 
علي مناقشات وبرامج األحزاب الكبري في اإلنتخابات 
الفيدرالية الكندية، بسبب حالة الركود، التي مير بها 
حاليا االقتصاد الكندي. إال أن احلوار األخير الذي دار بني 
زعماء وممثلي األحزاب السياسية الرئيسية احملافظني 
والليبرالي والدميقراطي اجلديد واحلزب الكيبيكي فضال 
عن حزب اخلضر، كشفت عن األهمية الكبيرة لقضايا 
النقاب. قضية  مقدمتها  في  كان  أخرى،  اجتماعية 

على اجلانب السياسي، فالقضية حازت علي اهتمام 
ومجموعات  فئات  من  دعاوى  ظل  في  خاصة  كبير، 
كندية ذات أصول إسالمية، بالدفاع عن ارتداء النقاب 
كحق أصيل، حتى خالل عمليات حلف اليمني، وحتديدا 
في حلف القسم في مناسبة احلصول علي اجلنسية.

واليته،  املنتهية  الكندي،  الوزراء  رئيس  تعهد  هنا 
أداء  من  النساء  مينع  قانون  بسن  هاربر،  ستيفان 
احلصول  مراسم  أثناء  الرأس  مغطيات  وهن  اليمني، 
احلزب  تأييد  علي  ردا  وذلك  الكندية،  اجلنسية  علي 
الليبرالي وقوى أخرى مزايدة بدرجات أقل، لترك احلرية 

للسيدات باختيار ارتداء النقاب من عدمه. 

احلزب  فيها  يتفق  التي  الفريدة،  احلاالت  من  وكان 
االستقاللي، حيث كان  الكيبيكي  احلزب  احملافظ مع 
كتلة  رئيس  دوسيب  جيل  مع  هاربر  ستيفان  اتفاق 
املساواة  شعار  عن  املدافعة  االستقاللية،  الكيبيك 
مناسبة  في  ليس  النقاب  ومنع  واملرأة  الرجل  بني 
كل  في  ولكن  اجلنسية،  علي  احلصول  ميني  حلف 
والتعامل  االنتخابات  في  والتصويت  العامة  اجملاالت 

في املؤسسات العامة واحلكومية.

في املقابل، اتهمت رئيسة حزب اخلضر إليزابيت ماي، 
مولكير  توما  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  رئيس  مع 
اخفاقاته  باخفاء  هاربر  الوزراء  رئيس  جديد«،  »يسار 
االقتصادية وراء قضية النقاب، حيث اعتبرا كال منهما 
قضية النقاب سالح متويه عن التحديات االقتصادية 

واالجتماعية احلقيقية في اجملتمع الكندي. 

إال أن هاربر شدد على أن هذا املوقف يعبر عن قصر 
زعماء  جانب  لدى   السياسية  للرؤية  وغياب  نظر 
علي  يحصلون  الذين  املسلمني  ألن  املعارضة،  أحزاب 
بكل  التمتع  حقهم  من  يكون  الكندية،  اجلنسية 
يفهم  أن  اآلن  من  ويجب  املواطنة.  وواجبات  حقوق 
أى  على  الكندي،  للمجتمع  قيم  هناك  أن  اجلميع 
يحترمها،  أن  الكندية  اجلنسية  يكتسب  شخص 
وليس من هذه احلقوق املطالبة بتعميم ارتداء النقاب، 

ألن هذا يتعارض مع قيم اجملتمع الكندي.

وشدد هاربر علي: »لن أقول أبدا البنتي إن على امرأة 
ننضم  وأننا حني  امرأة.   أنها  جملرد  وجهها  تغطي  أن 
هويتنا  اخفاء  عن  التوقف  يجب  الكندية  للعائلة 

بغطاء الرأس«. 

محللون  فيه  أكد  الذي  الوقت  في  هذا  ويأتي 
التشدد  انتشار  ظاهرة  تفشي  على  سياسيون 
أصول  من  املسلم،  الكندي  الشباب  من  تيارات  بني 
وأن  خاصة  وأفغانية،  وهندية  وباكستانية  مغاربية 
هذه الفئات على قناعة بأن بالد الغرب ومنها كندا، 
وهجرتهم  اإلميان«،  »دار  وليست  الكفر«،  »دار  هي 
ظاهرها  تصريحات  وفق  جاءت  الكندي،  للمجتمع 
البحث عن مجتمع جديد دميقراطي وليبرالي، ولكن 
جوهرها هو انتظار الفرصة وحتينها لفرض شروطهم 
الشريعة  وتطبيق  لفرض  دينيا،  واملتشددة  اجملحفة 
بعد  الوقت  مع  هذه،  الكفر  لدار  غزوا  اإلسالمية، 
ازدياد أعدادهم، مما مينحهم فرصة لكسب وزن نسبي 
لفرض ما سيطالبون به مستقبال، مستغلني سبل 
الدميقراطية، لفرض هذه املطالب، بدعوى الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان التي هم أصال ال يؤمنون بها، ولكنهم 
أجل  من  –التحايل-  »التقية«  مظلة  حتت  يوظفونها 
حتقيق مآربهم. ودلل احملللون السياسيون على واقعية

وكم من آخر سحبته التيهه بفعل احمليطني .! 

من هذه النقاط التي سردنها نستنتج أنه ال مكان 
ببساطه  األمر  ألن  وهذا  حساباتنا  داخل  لآلخر 
يكمن في عدم التقبل للحن املنفرد ظناً منا أنه 
تقبلنا  لو  فماذا   ...  ! السائد  علي  مترد  او  عصيان 
نحن  متاماً  العكس  علي   . ؟  شيء  سنخسر  هل 
او  او ناقماً  نخسر حينما نفقده فُيصبح خصماً 
عاجزاً عن اإلبداع والتجدد ومن ثم تتجمد الفكره 
ويتحجر الوجود ويصبح التكرار هو سيد املوقف 
وتتراكم اجملتمعات بال معني داخل دائرة الرتابه ...!

معقولية  أكثر  زاوية  من  لألمر  ننظر  ان  يجب 
وموضوعية. ان احلياة البد ان تتنوع وتتجدد دماؤها 
ان  احلراملنطلق فال ميكن  لإلبداع  فالصخب مجاالً 
ينشأ اإلبداع من النمط الواحد او السكون خوفاً 
من  هروباً  او  ضعفاً  ليس  اخليال   ... التجربه  من 
يحيا  الذي  فالواقع  له  خصب  إمتداد  إمنا  الواقع 
ال  اجلمود  او  الفناء  مصيره  اإلمتداد  عن  بعيداً 
محاله ... فلكم في اخليال حياة أيها البشر ولكم 
في التجديد وجود ولكم في اآلخر هوية ولكم في 
جادبة  هي  فكم   ... وإنسانية  ورقي  معني  قبوله 
اجملتمعات التي بال آخر وكم هي فقيرة اإلنسانية 
التي بال إحتواء وتقُبل لذلك ال ميكن ان يكون اآلخر 
مبنياً للمجهول بل معلوماً معروفاً ميتد صباحه 

علي احمليط الدافيء...!

بيدي  يدك  ضع  ،إذن  أبكم  أصم  أعمى،وأنا  أنت 
الذهبية  الكلمات  بهذه   ... اآلخر  احدنا  فيدرك 
كتب العظيم »جبران خليل جبران » في رائعته 
ان تكون قواعد اإلنسانية  النبي« كيف ميكن   «
الثمينة  القواعد  هذه  اهم  ومن   . الصحيحة 
اإلختالف  ثقافة  اوباألدق  األختالف  قاعدة  هي 
ان  منذ  لدينا  النسيان  طي  في  اصبحت  التي 
ضللنا طريق اإلنسانية احلقيقة وحللنا محلها 
الشعارات  تعتمد علي  والتي  اجلوفاء  اإلنسانية 
سوي  تصنع  ال  التي  واملؤسسات  الرنانة 
التصريحات النارية دون جدوي فعلية من املمكن 

ان تُغير في صميم ثقافة وضمير اجملتمعات .

ليس  يؤرقنا  ما  دائماً  الذي  الشبح  ذلك   .. اآلخر 
التي تعودنا  النغمة  إال ألنه يختلف عن  لسبباً 
آخر  من  فكم  جيل  بعد  جيالً  وتوارثناها  عليها 
آخر  من  وكم  اإلدانه قصراً..  إلي ساحات  ُجرجرَ 
ألقيت عليه األحكام جزافاً .. وكم من آخر ُجرد 
 .. من إنسانيته النه ال يتمشي مع الذوق العام 
وكم من آخر ُحرم من وجوده داخل دائرته احمليطة 
وكم  كيانة  نطاق  خارج  ُطرد  آخر  من  وكم   ..
العادات  قضبان  خلف  حريته  القيت  آخر  من 
كونها  أرائة  ُقهرت  آخر  من  وكم   .. والتقاليد 
ان  يحاولوا  لم  باألحري  او  السامعني  تُروق  ال 
نوعه  آخر إلختالف  .. وكم من  يتفهموها جيداً 
.. وكم من آخر ُخنق  أسُتضعف دون مبرراً قوي 
به  يحيطون  عمن  نغمته مختلفة  كون  صوته 
.. وكم من آخر ُشوهت أفكاره وأصبحت مجاالً 
للسخرية .. وكم من آخر أصبح في طي النسيان 
.. وكم من آخر ُحرم من أن يكون ما يريده .. وكم 
من  آخر ضل طريقه وسط الضوضاء املفتعله .. 

تهنئة
مجلس إدارة وأسرة تحرير »جود نيوز«  

يهنئون

د. سيف جورجي و د. نادية جورجي
برسامة 

القس / كاراس عوض
علي كنيسة السيدة العذراء مريم 

واالنبا أثناسيوس بمسيسوجا
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بني  الفارق  أبعد  ما  إلّي.  يتحدث  أجعله  أن 
ينبس  ال  الذي  الصموت  الرجل  هذا  شخصية 
ببنت شفة وبني زميلي الثرثار الذي ال يكف عن 
الكالم.. وبالرغم من كونهما نقيضني إال أنني 
ضقت بكليهما. ما دعاني الن أفكر في األسباب 
التي جتعلنا نحكم على صفات معينة ونحدد 
في  الصفات  إن  عيوباً.  أو  ميزات  كانت  إذا  ما 
احلقيقة هي مجرد سمات ومالمح للشخصية 
غير قائمة بذاتها ولكن يتم تفسيرها من خالل 
املواقف والسياقات التي تبرز فيها. فقد ننجذب 
إلى صفتني متناقضتني أشد التناقض وتثيران 
والتهور  كالتروي  الوقت..  نفس  في  إعجابنا  
يجذبنا  فما  معا.  كليهما  من  ننفر  وقد  مثالً 
معينة  لصفات  امتالكهم  ليس  اآلخرين  في 
في  الصفات  لهذه  استخدامهم  طرائق  لكن 
الغضب  املتباينة.  والظروف  اخملتلفة  املواقف 
محببة   وغير  بغيضة  صفة  بأنه  معروف  مثالً 
ومع ذلك فهناك غضب حميد ومطلوب يقوم 
االنسان  يدفع  الذي  االنفعالي  الشاحن  بدور 
غير  أوضاع  حيال  إصالحية  مواقف  اتخاذ  إلى 
أو  حقوقه  ينتهك  ممن  يغضب  كأن  صحيحة. 
ذلك،  من  العكس  وعلى  ضرر.  في  له  يتسبب 
يعد التروي صفة محمودة في حني أنه قد يكبد 
التي  املواقف  في  جسيمة  خسائر  صاحبه 
وهكذا  القرار.  اتخاذ  وسرعة  احلسم  تتطلب 
اإلنسان  استغالل  حسن  في  التميز  يتجلى 
يسيئون  أناس  من  فكم  ميلك.  مبا  ال  ميلك  ملا 
استخدام ما ميتلكونه من صفات ومواهب مميزة 
حني  في  واإلخفاق  الفشل  إلى  فينتهون  جداً 
يعتلي املميزون قمم التألق والنجاح مبا لديهم 
على  وعملوا  فهمها  أحسنوا  إمكانات  من 
لهم  ويضمن  يبرزها  الذي  بالشكل  توظيفها 

التفوق واالمتياز. 

dandrawes0@gmail.com

هل تعرفون ماذا تعني الثقافة الشعبية؟ هل تدركون أنها 
تلك التفاصيل الصغيرة التي تتسرب داخل يومنا العادي: 
امللبس  في  أذواقنا  للحياة،  رؤيتنا  وألفاظنا،  تعبيراتنا 
واملأكل، وغيرها من التفاصيل التي تصنع الصورة الكاملة

 في النهاية، وتعطي للشعب ) أي شعب( مذاقه اخلاص، 
بلٍد ما نكهتها اخلاصة. وألننا إحتفلنا هذا  وللحياة فى 
باخلير،  وعليكم  علينا  اهلل  أعاده  املبارك  األضحى  بعيد 
تسىء  سلوكية  بظواهر  وأعيننا،  آذاننا  تأذت  وطبعا 
في  التحرش  من   بدءا  بريئة،  منه  وهي  شعبنا،  لثقافة 
الشوارع، ووصوالً إلى أفالم »املهرجانات« في على شاشات 

السينما.

أو  مفرحة  عامة  مناسبة  فيها  نعيش  مرة  كل  في 
موجعة،أتساءل: ماذا حدث ملوروثنا الشعبي؟ كيف حتول 

الشارع املصري من شارع راق إلى شارع ال يعرف اللياقة؟

ودعونا نفتح ملفا ال منر به سوى مرور الكرام: لنعيد إلى 
شارعنا الذوق واللياقة والقيم املتحضرة، وبشكٍل أو بآخر 
هي موجودة في مكاٍن ما داخل اجلينات التي يُولد بها كل 
مصري، وال أقصد هنا الكالم النظري، وال التفاؤل وحسب، 
ففي كل جتربة تقصد التغيير السلوكي من خالل مبادرة 

مجتمعية تكون النتائج إيجابية.

ملفات  فيه  تبدو  الذى  الوقت  فى  اآلن  احلديث  هذا  ملاذا 
أخرى أكثر أهمية؟ ببساطة ألن حرب الدفاع ضد إفساد 
األفكار  ضد  احلقيقي  الدفاع  حصن  هي  املصري،  الذوق 
الدينية املتطرفة، ضد عودة »اإلخوان« وضد صعود التيار 
الكبرى،  املعركة  احلقيقية،  املعركة  وهذه هي  السلفي، 
التي  الالحقة  املعارك  شعبنا  على  توفر  التي  املعركة 
»معركة  األصلية  املعركة  نخسر  حني  املشهد  تتصدر 

الهوية املصرية«.

التابع  الشعبية«  الفنون  »معهد  أقام  املاضي،  األسبوع 
»الثقافة  بعنوان  نقاشية  حلقة  الفنون،  ألكادميية 
كل  وجود  فى  موضوعية«،  رؤية  مصر:  فى  الشعبية 
املعارك احلالية التي تتصدر املشهد اإلعالمي، احلمد هلل 
أنه يوجد في مصر جهات قادرة على حماية التذوق الفني 
مثل  محاور  مناقشة  على  قادرة  مصر،  في  والثقافي 
تعليم الثقافة الشعبية في مصر، وحتديات جمع عناصر 
التطور  ضوء  في  واستلهامها  وتوثيقها  الثقافة  هذه 
بني  تعاون  إطار  فى  أقيمت  التي  احللقة  التكنولوجي. 
أكادميية الفنون ومكتبة اإلسكندرية من خالل »مشروع 
شمل  ملت  مصر«،  في  واالبتكار  الثقافى  التنوع  دعم 
مجموعة متميزة من املتخصصني في مجاالت الثقافة 
ملناقشة  حتديدا؛  الشعبية  بالثقافة  واملهتمني  والفنون 

التحديات التي تواجهها الهوية الشعبية املصرية.

ويحل  اآلن،  نحتاجه  الذي  السالح  هو  هذا  أن  وأعتقد 
الداعشي،  الهوى  أو  الوهابي  املد  وراء  االجنرار  مشاكل 
فإذا قمنا بتدريس الثقافة الشعبية املصرية في مناهج 
التعليم املدرسية، منحنا أبناءنا  »مصل« ضد »العدوان« 
معارك  واختصرنا  هويتهم/هويتنا،  على  اخلارجي 
مستقبلية لردهم عن االنضمام جلماعات ال ُتثل أفكارنا 
التاريخ  التي تتد جذورها في عمق  ومعتقداتنا املصرية 

مهما جتاهلنا ذلك.

والسالم، مصر  »بلد«  نعني  ال  نتحدث عن مصر،  عندما 
»وطن« حقيقي، بل أكثر من ذلك؛ فمصر حافظة حلضارة 
أفرادا يؤمنون بتفردها، وهؤالء هم  العالم يحمل نبتتها 
املدافعون عن املوروث الشعبي، هذا هو السبيل الوحيد 
هي  التشويه،  رياح  ضد  الشعبية«  »املناعة«  لتقوية 
الطريقة للحفاظ على »نبتة« مصرية أصيلة ال ميكن أن 

تنبت سوى من هذه األرض ال سواها
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بني النقيضني 
دوال أندراوس

على  كنت  الصالة!  تارك  يا  املوت  جالك  آخ.. 
وشك االنصراف قبل أن يراني ولكنه ضبطني 
وأنا أحاول االندساس بني احلاضرين ألزوغ منه. 
وجدته يُشير إلّي من بعيد ويدعوني لالنتظار 
ويأتي  بيننا  الذي يفصل  أن يخترق اجلمع  إلى 
لتحيتي. أدركت حلظتها أني وقعت وال حدش 
سّمى علّي. فيها على األقل ساعة من الكالم 
املتواصل والوقت املهدر. ففالن هذا عيبه أنه 
ال يكف عن الكالم حلظة واحدة. كما أن احلوار 
ال  فهو  واحد  طرف  من  حوار  دائماً  هو  معه، 
يتوقف ليستمع أو حتى ليفكر فيما سيقول 
هو  وكأنه  انقطاع  دون  يسترسل  وإمنا  الحًقا٬ 
الذي اخترع الكالم وله وحده حق االنتفاع به. 
أنا أيضاً لم أُعد أسمع شيئاً مما يقول. أتابعه 
شديدة  اللحظات  من  للحظة  ابتغاء  فقط 
أنفاسه  ليلتقط  فيها  يتوقف  التي  الندرة 
حتى أستطيع أن أقاطعه وأستأذن لالنصراف. 
الذي  التاكسي  وصول  أنقذني  احلظ  حلسن 
سيقّلني إلى البيت من عذاب اإلنصات إليه. 
أن سيارتي  وأنا أشكر اهلل  إلى اخلارج  هرولت 
في  ذلك  من  أشكو  وكنت  التصليح  حتت 

الصباح. 

الليل أرغم الكثيرين  وبرد  كان الوقت متأخراً 
علي البقاء في بيوتهم اتقاء للسعته فكان 
التاكسي  إلى  دلفت  خال.  شبه  الشارع 
إلى  يحملني  متهور  بسائق  أرزق  أن  متمنية 
على  ارتيت  قياسي.  زمن  في  البعيد  بيتنا 
بالبرد والظالم.. وبعد  املقعد اخللفي محاطة 
الطريق،  من  بها  بأس  ال  مسافة  قطعنا  أن 
انتابتني رعدة بسبب السكون الشامل الذي 
غلف كل شئ ولعبت برأسي اخلواطر املفزعة. 
أقطع  بأن  هواجسي  علي  أتغلب  أن  حاولت 
الصمت وأدير حوارًا مع السائق، ولكن الرجل 
كان صموتًا كأنه ُقدَّ من صخر. كان يجيب على 
أسئلتي بصعوبة وكأن للكالم قيمة نقدية أو 
كأن النطق يسبب له أملاً ما.. وكثيراً ما كان 
مبهمة  وأصوات  بإمياءات  الرد  عن  يستعيض 
في ملا فشلت  وشأنه  تركته  بالضجر.  توحي 

طول ما السنني هتمر
وانا روحي مثن وعدي

ويعيش بلدنا حر
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• املؤكد
شكله  تاكسي  سواق  مع  ركبت  النهارده   •

االخر،  ع  ومتنرفز  زعالن  بس  وواعي،  مثقف 

سالته خير في ايه؟ قالي وهييجي منني اخلير، 

يوم؟  كام  من  اكتوبر  اوبريت  ماشفتش  انت 

يقلبوها  دي  زي  وطنية  مناسبة  برضه  ينفع 

احتفال اسالمي واغاني دينية؟ قلت له بالش 

املوضوع، دي حاجة عادية ألن االحتفال  نكبر 

راح  الهجرية،  السنة  راس  وافق  دي  السنة 

يعني  وقالي،  باستنكار  لي  وبص  لي  التفت 

لو السنة اجلاية او اللي بعدها 6 اكتوبر وافق 

7«يناير«، هيعملوا  أو  امليالدية«  السنة  »رأس 

واغاني  مسيحية  ترانيم  فيه  يغنوا  اوبريت 

الكريسماس؟ أفحمني منطقه وقوة حجته 

ومعرفتش أرد اقول ايه

• اعتقد ان االعتذار الوحيد اللي نقدر نقدمه 

الخواننا السوريني اللي ريهام سعيد غلطت 

الفيديو  مقطع  نبعتلهم  اننا  هو  فيهم 

فقالتله  فودة  يسري  فيه  تشتم  حبت  اللي 

انهم  يعرفوا  عشان  العربية،  اللغة  مذيع  يا 

اللي  واالهوال  الشديدة  معاناتهم  رغم 

بيشوفوها في نعمة كبيرة مقارنة باالهوال 

اللي بيشوفها اخواتهم املصريني

مر  كبير،  نادي  انه  مجددا  بيثبت  الزمالك   •

دوري  بطولتني  صعبة،  استثنائية  بظروف 

وكاس في شهر واحد، لكن شأن كل االندية 

الكبيرة قدر يتجاوز الكبوة بسرعة ويستعيد 

زي  باخلمسة  يشيل  ورجع  املعروف  مستواه 

زمان واحسن

الدعم  عن  السيسي  الرئيس  كالم   •

الواليات  بتقدمها  اللي  الكبيرة  واملساعدات 

املتحدة ملصر ال يتنافى مع حقيقة املؤامرات 

الرابع االمريكية على مصر بل  وحروب اجليل 

مشكلتنا  ان  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  يؤكد 

الواليات  مع  وليس  أمريكا  مع  احلقيقية 

وكراهيتنا  عداءنا  ندع  ان  يجب  وال  املتحدة 

االخوية  عالقاتنا  على  يؤثر  لألولى  املطلقة 

املتينة مع الثانية
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فرد في حديقة فيكتوريا  يقرب من ٨٠  اجتمع ما 
العراء  في  النوم  بتجربة  ليقوموا  هاليفاكس  بي 
امواال  وليجمعوا  بال مسكن  الذين  لالفراد  تقليدا 
للمدينة تساعد في بناء مسكن لهؤالء املشردين 
، وكان املنظمون لهذه التجربة يستعملون مكانا 
السابقة  االعوام  في  الشرطة  مركز  من  قريب 
العام  ولكنهم قرروا اختيار حديقة فيكتوريا هذا 
وكان  التجربة  ويشاركوهم  الناس  يراهم  حتي 
هناك بضعة عشرات من الطالب املشاركني وبعض 
نائمني  ليلتهم  املشاركون  وقضي  واالزواج  االسر 
او  ورق كرتون مقوي  او علي  للنوم  اكياس  في  اما 
علي مقاعد احلديقة وحمل البعض منهم اجهزة 
متطر  اال  اجلميع  ومتني  الوقت  إلضاعة  الكترونية 
السماء في هذه الليلة وهذا ما حدث ولكن درجة 
احد  وقال   ، درجات  ثالثة  الي  انخفضت  احلرارة 
املنظمني ان هذه التجربة بنيت علي التعاطف مع 
املشردين وتظهر اهتمامنا بهم واننا نعطي مما لدينا 
انتباه االخرين ملشكلة  ، وايضا جلذب  لنساعدهم 
يستطيعوا  لم  انهم  املشاركني  وقال   ، املشردين 
النوم جيدا وان البعض فقط استطاع النوم فترة 
املراهقني  الشباب  صوت  ايقظهم  فقد  قصيرة 
الثالثة  في  سكاري  وهم  منازلهم  الي  العائدين 
التي  الشرطة  سيارات  صفارات  وصوت  صباحا 
كانت علي بعد ٢٠ متر منهم ، وقال ايضا واحد من 
واحد  شئ  احلديقة  في  لدينا  كان  لقد  املشاركني 
ال يتوفر للمشردين وهو حمام متنقل ليستعمله 
بامر  ٨٠ فرد وضعته  لهم احد مالجئ املشردين  
متاما  دقيقة  التجربة  تعتبر  فال  ولهذا  املدينة  من 
لديه  ليس  الذي  الفرد  امام  التحديات  اكبر  الن   ،
مسكن هي انه ال يعرف اين يقضي حاجته ، وليس 
احلمام  ويستعمل  طعام  حملل  ليذهب  نقود  لديه 
املدينة  ليست  هاليفاكس  مدينة  وان   ، به  اخلاص 
التي لديها حمامات عامة علي عكس تورنتو التي 
 ، االنفاق  مترو  اماكن  في  عامة  حمامات  لديها 
وهذاه التجربة جتعلك تشعر مبا مير به االخرين وقد 
املراد  املبلغ  التجربة ٨٠% من  املشاركون في  جمع 

جمعه وهو ٥٠ الف دوالر .

رحالت من كندا إىل أوروبا ذهاباً وإياباً بـ500 دوالر

للمرة االولي في كندا يكون عدد كبار السن أكبر من 
صفر  بني  ما  اعمارهم  تتراوح  والذين  االطفال،  عدد 
واربعة عشر عاماً. وفقاً إلحصائيات كندا التي ظهرت 
لوكالة  تقرير  احدث  وهذا   ،٢٠١٥ عام  يولية   ١ يوم 
 ، السنوية  الدميوجرافية  عن  القومية  االحصائيات 
وكانت التقديرات  التي بنيت علي التعداد السكاني 
في كندا  لعام هي  ٣٥٫٩ مليون نسمة خالل العام 
املاضي بزيادة ٣٠٨٫١٠٠ نسمة عن السابق وبلغ عدد 
الذين تتراوح اعمارهم علي االقل ٦٥ سنة  ٥٫٨ مليون 
ومع ذلك فقد اوضحت وكالة االحصاءات الكندية ان لدي كندا اقل عدد من كبار السن بني السبعة دول الكبار 
، وقال الباحث في النمو السكاني، »دافيد فوت«، أن هذه االرقام تشير الي بداية الجتاه من احملتمل ان يستمر 
ملدة عشرة سنوات علي االقل وان شيخوخة السكان سيكون له تاثير علي الرعاية الصحية  في كندا ولكن 
هذه االثار ستكون لبعض الوقت ، وقال ايضا ان املواليد ما بني عام ١٩٤٦ و١٩٦٥ ال يزال الكثير منهم يعملون 
ويدفعون الضرائب . وكان معدل النمو السكاني في كندا العام املاضي هو ٫٩% . وقالت وكالة االحصائيات 
الكندية ان هذه التقديرات التي بنيت علي هذا التعداد سوف يعاد تقييمها خالل االعوام القادمة ولهذا يجب 

توخي احلذر عند تفسير هذه التقارير

أرتفاع احلد االدني لالجور يف أونتاريو وأربع مقاطعات
معدالت  تطبيق  مت   ٢٠١٥ اكتوبر  اول  من  بداية 
البرتا  في  لالجور  االدني  احلد  زاد  فقد  اجلديدة  االجور 
ونيوفوندالند  واونتاريو  ومانيتوبا  وساسكاتشوان 
سنتاً   ٢٥ لالجور  االدني  احلد  أرتفع  أونتاريو  ففي   ،
االدني  ، أصبح احلد  ليصبح ١١٫٢٥ دوالر في الساعة 
من  بدال  الساعة  في  دوالر   ١١٫٢٠ البرتا  في  لالجور 
البرتا  وزراء  رئيسة  وكانت  الساعة  في  دوالر   ١٠٫٢٠
راشيل نوتليي قد وعدت برفع احلد االدني لالجور في 
مقاطعتها الي ١٥ دوالر في الساعة بحلول عام ٢٠١٨ ، وفي ساسكاتشوان أصبح احلد االدني لالجور ١٠٫٥٠ 
، وفي مانيتوبا اصبح احلد االدني لالجور ١١ دوالر في الساعة  بارتفاع ٣٠ سنتا عما سبق  دوالر في الساعة 
بارتفاع ٣٠ سنتا عما سبق ، وفي نيوفوندالند اصبح ١٠٫٥٠ دوالر في الساعة ، ويعتبر احلد االدني لالجور في 
لدي  بينما   ، الساعة  في  دوالر   ١٠٫٣٠ وهو  االن  املقاطعات  حتي  بني جميع  االقل  هو  نيوبرونزويك  مقاطعة 

االقاليم الشمالية الغربية اعلي حد ادني لالجور وهو ١٢٫٥٠ دوالر في الساعة.

العشرات من سكان هاليفاكس 
ينامون يف حديقة جلمع اموال 

لبناء مسكن للمشردين

ما جيب ان تعرفه عن االتفاق 
التجاري املشرتك بني كندا و 

دول الباسفيك
ألول مرة يف كندا عدد املسنني يفوق عدد االطفال

أعلنت شركة طيران “واو إير” اآليسلندية أنها ستوفر 
رحالت من مونتريال وتورونتو إلى أيسلندا، ابتداًء من 
ميكن  دوالراً   ١٤٩ بإضافة  للذهاب.  فقط  دوالراً   ٩٩
 ٢٠ من  نحو  إلى  اآليسلندية  العاصمة  من  السفر 
املنخفض  الطيران  شركة  تخدمها  أوروبية  محطة 

التكلفة املذكورة.

وبالتالي ميكن للكنديني القيام برحلة ذهاب وإياب إلى املدن األوروبية التي تخدمها “واو إير”، ومن ضمنها باريس 
ولندن وبرلني وأمستردام، مع محطة توقف في ريكيافيك بسعر نحو من ٥٠٠ دوالر. ويشمل هذا السعر كافة 

الضرائب ورسوم املطارات.

وتقول “واو إير” إنها ستباشر تسيير الرحالت من مطار بيار إليوت ترودو في مونتريال في ١٢ مايو القادم ومن 
مطار ليستر بي بيرسون في تورونتو في ٢٠ مايو 

إتفاق  علي  أكتوبر  من  اخلامس  في  كندا  وٌقعت 
التجارة بني دول الباسفيك والذي يرمز له بــ »تي 
 ، العاملي  االقتصاد  والذي يُغطي ٤٠% من  بي بي«، 
مؤمتر  االتفاق خالل  هذا  عن  هاربر«  وقال »ستيفن 
اجلديد  الذهبي  املقياس  هو  االتفاق  ان   : صحفي 
التفاقات التجارة العاملية وان اليوم هو يوم تاريخي 
وعظيم للكنديني. ولكن ماذا يعني اتفاق »تي بي 
بي«، للكنديني ؟ أن هذا االتفاق الذي وقعت عليه 
وسنغافورة  وشيلي  بروناي  وهي  دولة  عشر  اثني 
وبيرو  واستراليا  املتحدة  والواليات  ونيوزيالندا 
وفيتنام وماليزيا و املكسيك وكندا واليابان يهدف 
الدول  هؤالء  بني  التجارية  العالقات  تعزيز  الي 
أن  ، ويعني هذا  القوي  الصيني  ملواجهة االقتصاد 
من  املعفاة  واخلدمات  السلع  معظم  تداول  يتم 
الرسوم اجلمركية بني هذه البالد وتصدير واستيراد 
منتجات اخري بتعريفات جمركية مخفضة ، وقال 
الكنديني  املنتجني  سيجعل  االتفاق  هذا  ان  هاربر 
يصدرون منتجاتهم املعفاة من الضرائب اجلمركية 
اليابان  ذلك  في  مبا  اسيا  في  الرئيسية  البالد  الي 
وايضا  العالم  في  اقتصادية  دولة  اكبر  ثالث 
سبخلق املزيد من فرص العمل في كندا فان خفض 
العديد  علي  سيؤثر  اجلمركية  التعريفة  الغاء  او 
والنبيذ  والفواكه  اخلنزير  حلم  مثل  املنتجات  من 
واالالت  والشعير  والكانوال  الروحية  واملشروبات 
احلكومة  ان  هاربر  وقال  احلربية  واملنتجات  واملعادن 
السوق  حلماية  دوالر  بليون    ٤٫٣ جانبا  ستضع 
الكندي علي مدي ١٥ عاما وان البالد املشاركة في 
وسوف   ، كندا  في  منتجاتها  بيع  لها حق  االتفاق 
 ، الصفقة  بهذه  االلبان  منتجات  صناعة  تتاثر 
االلبان علي هذا الصفقة الن  وقد احتج  منتجي 
هذا يعني ان منتجات االلبان من نيوزيالندا والبالد 
االخري ستباع في االسواق الكندية بسعر رخيص 
مما سيخلق منافسة ، وبالنسبة لقطاع السيارات 
فسوف تدخل السوق الكندي قطع غيار للسيارات 
من مصانع اجنبية ويستفيد من هذا املستهلكني 
واملنتجني الكنديني ولكن قد يؤثر هذا علي ٢٦٫٤٠٠ 
وسوف   ، كندا  في  السيارات  قطاع  في  عامل 
تتخلص كندا تدريجيا من التعريفة اجلمركية وهي 
الواردة من دول »تي بي بي«،  ٦٫١ % علي السيارات 
، وبعد ان وقعت الدول  علي مدي خمسة سنوات 
املشتركة علي االتفاق فال يزال يحتاج ان  تناقشه 

وتصدق عليه كل دولة علي حدي بعد ذلك

املناظرة  أعقب  للرأي  استطالع  أول  أظهر 
تراجع  املاضي،  سبتمبر  نهاية  في  التلفزيونية 
في  الثالثة  املرتبة  إلى  اجلديد  الدميوقراطي  احلزب 
األولى  املرتبة  احتل  كان  أن  بعد  العام  الرأي  تأييد 
بينما  االنتخابية  للحملة  األولى  األسابيع  خالل 

تقدم احملافظون إلى املرتبة األولى.

فقد أفاد استطالع للرأي أجرته مؤسسة »أباكوس 
والعشرين  الرابع  بني  اإلنترنت  شبكة  عبر  داتا« 
والسابع والعشرين من الشهر احلالي وشمل ٣٨٠٠ 
اثنني  احملافظني على  مستطلعا عن حصول حزب 
احلزب  تاله   ، املستطلعني  دعم  من  باملئة  وثالثني 
التأييد  من  باملئة  وعشرين  بتسعة  الليبيرالي 
فاحلزب الدميوقراطي اجلديد بسبعة وعشرين باملئة 
.أما في مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الفرنسية، 
فقد حافظ الدميوقراطيون اجلدد على املرتبة األولى 
ولكن بتراجع التأييد لهم بسبعة عشر باملئة منذ 
آخر استطالع للرأي أجرته أباكوس داتا ، فنال ثالثني 
بينما  املستطلعني  الكيبيكيني  تأييد  من  باملئة 
وعشرين  أربعة  نسبة  على  الليبيراليون  حصل 
باملئة واحملافظون على نسبة واحد وعشرين باملئة.

إعتقال ستة عراقيني بينهم امراة 
حامل لعبورهم الغري قانوني 

للحدود الكندية 
ستة  الكندية  الفيدرالية  الشرطة  اعتقلت 
من  قادمني  الكندية  احلدود  لعبورهم  عراقيني 
أحد  وكان  املتحدة بصورة غير مشروعة.  الواليات 
متتد  والذي  بكيبيك  دندي  مدينة  في  املزارعني 
مزرعته علي طول احلدود بني امريكا وكندا، قد وجد 
هؤالء الستة يعبرون مزرعته مشياً وهم ثالث رجال 
وثالثة نساء بينهم امراة حامل ،ووفقا القوال رقيب 
املزارع  اخبروا  الستة  فان  تيبو«،  »لوك  الشرطة 
 ، بالشرطة  االتصال  منه  وطلبوا  عراقيون  انهم 
الي  وحولتهم  عليهم  بالقبض  الشرطة  وقامت 
وكالة خدمات احلدود الكندية ، ومت استدعاء عمدة 
الستة  هؤالء  اعتقال  عن  البالغها  دندي  مدينة 
وقالت العمدة »جني ارمستروجن« إن هذا االمر جعل 
في  مبفردهم  يعيشون  والذين  املسنني  املواطنني 
تزايد  ان الحظوا  بعد  وايضا  للغاية  املدينة قلقني 
دوريات الشرطة ، وقالت وزيرة الهجرة في كيبيك، 
يحاولون  كانوا  العراقيني  الستة  أن  ويل«  »كاثلني 
الوصول الي مدينة تورنتو ، وانه من غير الطبيعي 
ان تري اناس قادمني عبر احلدود عن طريق اخر غير 
اشار عليهم  احدهم  وذلك الن  الصحيح  الطريق 

بان هذه افضل وسيلة للذهاب الي كندا.

أخر إستطالعات الرأي تضع 
احملافظني يف املقدمة 

25 جامعة كندية ضمن قائمة التصنيف العاملي للجامعات
تقوم مؤسسة تاميز لتصنيف التعليم العالي العاملي 
العالي  التعليم  مجلة  في  سنوية  قائمة  بنشر 
لترتيب اجلامعات واملعاهد العليا بحسب ١٣ مؤشر 
ونسبة  اجلامعة  وسمعة  والبحث  التدريس  منها 
والدخل  الطالب  عدد  نسبة  الي  بها  العاملني  عدد 
مت  وقد   ، املؤشرات  من  اخر  وعدد  االبحاث  عن  الناجت 
تقييم ٨٠٠ جامعة ومعهد عالي هذا العام وحصلت 
فحصلت  العليا  املراتب  علي  كندية  جامعة   ٢٥

جامعة تورنتو علي املركز ١٩ وحصلت جامعة برتيش كولومبيا علي املركز ٣٤ وجامعة ماكجيل علي املركز 
املركز ٩٤ وحصلت  االولي جملموعة من ٢٠٠ جامعة جامعة ماك مستر وحصلت علي  املرتبة  وجاء في   ٣٨
جامعة البرتا علي  املركز ١٣٧ وجامعة ووترلوا علي املركز رقم ١٧٩ ، وبعد املركز ٢٠٠ جاءت جامعات  فيكتوريا 
القائمة  راس  علي  االولي  اخلمس  باملراكز  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  جامعات  واحتفظت  واوتاوا 
كافضل اجلامعات في العالم وهم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، وجامعة اكسفورد وجامعة ستانفورد 
ان  بالدراسة  تقوم  التي  تاميز  وذكرت مؤسسة   ، للتكنولوجيا  ومعهد ماساتشوستس  وجامعة كامبرديج 
عدد اجلامعات في الواليات املتحدة انخفض بالنسبة لعدد املعاهد واجلامعات في البالد االخري بسبب خفض 

امليزانية الواسع النطاق هناك.
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ارتفاع حصيلة حادث تدافع احلجاج يف منى 
إىل أكثر من ألف قتيل

أطباء بال حدود« جتلي موظفيها من 
مستشفى املنظمة بعد استهدافه يف قندز

نافذة على صحافة العاملالسبت 10 أكتوبر 2015 - العدد الثامن و االربعون

العاملني  معظم  ستجلي  إنها  املنظمة  وقالت 
لديها خارج املنطقة.

فرانس  لوكالة  املنظمة  باسم  متحدثة  وقالت 
برس لألنباء : »املستشفى التابع ملنظمة أطباء بال 
حدود لم يعد صاحلا للعمل. ومت نقل جميع مرضى 
احلاالت احلرجة إلى مرافق صحية أخرى ولم يتبق أي 

من موظفي املنظمة يعملون في املستشفى«.

وأضافت : »ال أستطيع أن أؤكد في هذه املرحلة ما 
إذا كان مركز قندز العالجي سيعاد فتحه أم ال«.

وقالت املنظمة اخليرية إن املستشفى كان شريان 
شمال  وفي  املدينة  في  لآلالف  بالنسبة  احلياة 

أفغانستان.

من  فر  املنطقة  في  طبيب  خان،  جمال  ووصف 
تاخار،  مدينة  في  حاليا  وهو  املدينة  في  املعارك 
:«ال يوجد  رويترز لألنباء  املدينة قائال لوكالة  حالة 

طبيب، ال يوجد دواء، اليوجد عالج في قندز«.

من  يوجد  وال  املدينة،  في  تقتل  »الناس   : وأضاف 
يساعدهم ويأخذ جثثهم. اضطر نحو أربعة اآلف 

شخص منا إلى ترك قندز«.

قالت منظمة أطباء بال حدود اخليرية إن موظفيها 
غادروا مستشفى املنظمة في مدينة قندز األفغانية 
بعد أن استهدفته غارات جوية أنحت بالالئمة فيها 
الواليات  بقيادة  األطلسي  شمال  حلف  قوات  على 

املتحدة.

وأسفرت الغارات عن مقتل 19 شخصا، من بينهم 
موظفون يعملون لدى املنظمة.

يعاجلون  األطباء  بعض  إن  حدود  بال  أطباء  وقالت 
اجلرحى في عيادات أخرى في قندز.

استعادت  األفغانية  القوات  أن  إلى  أنباء  وأشارت 
من  أيام  ستة  بعد  املدينة  معظم  على  السيطرة 

سيطرة طالبان عليها.

العاملني  معظم  ستجلي  إنها  املنظمة  وقالت 
لديها خارج املنطقة.

قالت منظمة أطباء بال حدود اخليرية إن موظفيها 
غادروا مستشفى املنظمة في مدينة قندز األفغانية 
بعد أن استهدفته غارات جوية أنحت بالالئمة فيها 
الواليات  بقيادة  األطلسي  شمال  حلف  قوات  على 

املتحدة.

وأسفرت الغارات عن مقتل 19 شخصا، من بينهم 
موظفون يعملون لدى املنظمة.

يعاجلون  األطباء  بعض  إن  حدود  بال  أطباء  وقالت 
اجلرحى في عيادات أخرى في قندز.

استعادت  األفغانية  القوات  أن  إلى  أنباء  وأشارت 
من  أيام  ستة  بعد  املدينة  معظم  على  السيطرة 

سيطرة طالبان عليها.
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BBC منفذ هجوم أوريغون أطلق النار على 
نفسه قبل وصول الشرطة إليه

من  هائلة  كميات  يفحصون  احملققني  أن  وأوضح 
األدلة واآلثار عن اجلرمية واستجوبوا مئات األشخاص 

في املنطقة.

واقية،  سترة  يرتدي  كان  الذي  ميرسر،  أدخل  وقد 
وبدأ  كومينوتي«  »امبكوا  كلية  إلى  بنادق  ست 

بأطالق النار على ضحاياه داخل الكلية .

في  االساتذة  وأحد  الطلبة  من  ثمانية  قتل  وقد 
مع  النار  إطالق  تبادل  بعد  نفسه  قتل  ثم  الكلية، 
أحد رجال الشرطة الذي وصل إلى موقع احلادث في 

الكلية.

»مانفيستو«  بيانا  ترك  املسلح  أن  تقارير  وأفادت 
مكتوبا من عدة صفحات، ولم يكشف املسؤولون 

عن فحوى هذا البيان.

عمليات  وراء  وقفت  التي  األسباب  تتضح  ولم 
القتل التي ارتكبها، إال أن اثنني من الضحايا قاال إن 
املسلح سأل ضحاياه عن دينهم وأطلق النار على 

املسيحيني منهم.

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

أمامها.

قتل  الذي  املسلح  إن  أمريكيون  مسؤولون  قال 
نار داخل كلية بوالية  تسعة أشخاص في إطالق 
على  النار  بإطالق  انتحر  قد  األمريكية  أوريغون 

نفسه قبل وصول الشرطة إليه.

وكشفوا في مؤمتر صحفي عن أن منفذ الهجوم، 
كريس هاربر ميرسر، 26 عاما، كان سجل للدراسة 

في الصف الذي وقع إطالق النار فيه.

وأضافوا أن الشرطة وجدت في حيازته عند تفتيش 
بيته 14 قطعة سالح.

وقد أعلنت الشرطة في وقت سابق أسماء ضحايا 
 ،  67 إلى   18 بني  أعمارهم  تراوحت  الذين  احلادث 

أكبرهم عمرا استاذ في الكلية.

عن  عبر  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  وكان 
األسلحة  حيازة  عن  الناجم  العنف  من  غضبه 
في الواليات املتحدة، داعيا اجلماهير إلى الضغط 
حيازة  تشريعات  إصالح  لدعم  السياسني  على 

االسلحة.

دوغالس،  مقاطعة  في  الشرطة  رئيس  وقال 
الفحص   « إن  للصحفيني  هانلي  )الشريف( جون 
الطبي حدد سبب وفاة مطلق الرصاص بأنه كان 

انتحارا«.

رويترز
احلج فيما اعتبر جناحا حظي بإشادة واسعة، بعد فترة 
تدافع  بني عامي 1990 و2006، كانت شهدت حوادث 
أو ثالثة أعوام، سقط فيها مئات  وحرائق، كل عامني 

القتلى.

وحصيلة الضحايا بحسب كل بلد وفقا آلخر حتديث، 
بناءا على أرقام أعلنتها الدول التي شارك رعاياها في 

أداء مناسك احلج هي كاآلتي:

 91  : إندونيسيا  قتيال،   138  : مصر  قتيال،   464 إيران: 
 : الهند  قتيال،   60  : مالي  قتيال،   64  : نيجيريا  قتيال، 
قتيال،   28  : النيجر  قتيال،   46  : باكستان  قتيال،   51
الكاميرون: 20 قتيال، اجلزائر : 14 قتيال، ساحل العاج: 
14 قتيال، تشاد : 11 قتيال، السنغال : 10 قتلى، املغرب 
: 10 قتلى، الصومال: 8 قتلى، غانا : 5 قتلى، ليبيا : 4 
قتلى، تنزانيا: 4 قتلى، كينيا : 3 قتلى، تونس : قتيالن، 
واحد،  قتيل   : بوروندي  واحد،  قتيل   : فاسو  بوركينا 
هولندا : قتيل واحد، سلطنة عمان: قتيل واحد، بنني : 

عدد غير محدد من القتلى. 

الئحة  اخلميس  حتى  السعودية  السلطات  تصدر 
حتفهم  لقوا  الذين  احلجاج  بجنسيات  تفصيلية 
على إثر حادث التدافع في مشعر منى، بالقرب من 
مكة املكرمة، في 24 أيلول/سبتمبر، والذي أدى إلى 

مقتل 769 حاجا على األقل، بحسب الرياض.

لكن عدة دول أكدت عدد رعاياها الذين قضوا في احلادث 
بعد تأكيد هوياتهم، فيما ما زال العشرات مفقودين.

ولدى جمع األرقام التي أعلنتها الدول فإن احلصيلة 
ترتفع إلى 1051 قتيال.

وقال وزير األوقاف املصري، إن عدد احلجاج املصريني 
الذين توفوا في حادث التدافع مبنى ارتفع إلى 138، 
يترأس  كان  والذي  جمعة،  مختار  محمد  وأضاف 
صحفي  مؤمتر  في  الرسمية،  املصرية  احلج  بعثة 
بالقاهرة، إن عدد املفقودين املصريني في احلادث بلغ 

96 حالة فضال عن 17 مصابا.

وعلى مدى تسع سنوات لم تقع حوادث كبرى في

األسد حيذر من تدمري املنطقة يف حال 
France 24فشل حتالف موسكو ودمشق ضد اإلرهاب

التي  امليدانية  اخلسائر  بعد  اإلسالمية«،  »الدولة 
منيت بها قواته في مناطق عدة.

للمنظمات  األخرى  الدول  »دعم  إن  األسد  وقال 
اإلرهابية )...( سيجعل ثمن االنتصار في املعارك التي 
تخوضها هذه الدول ضد اإلرهاب غاليا بكل تأكيد«. 
وأضاف »إذا انضمت هذه الدول بشكل جدي وصادق 
إلى مكافحة اإلرهاب، وعلى األقل من خالل التوقف 
في  تسارع  إلى  سيؤدي  فهذا  اإلرهابيني،  دعم  عن 

حتقيق النتائج التي نتمنى أن نراها جميعا«.

 10 قصف  األحد  الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
أهداف لتنظيم »الدولة اإلسالمية« في سوريا بينما 
أردوغان أن حملة  التركي رجب طيب  الرئيس  اعتبر 
القصف اجلوي التي تشنها موسكو في سوريا »غير 
مقبولة« محذرا بأن روسيا »ترتكب خطأ جسيما«. 

مقابلة مع  في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  قال 
قناة »خبر« اإليرانية ردا على سؤال حول فرص جناح 
وإيران  وروسيا  سوريا  األربع،  الدول  بني  التحالف 
النجاح  له  يكتب  أن  »يجب  اإلرهاب  والعراق، ضد 
وإال فنحن أمام تدمير منطقة بأكملها وليس دولة 

أو دولتني«.

ودخل النزاع املتشعب األطراف في سوريا، والذي بدأ 
آذار/مارس  منتصف  في  سلمية  احتجاج  بحركة 
2011، منعطفا جديدا مع شن روسيا، ضربات جوية 
عملية  إطار  في  اإلرهاب«،  »مكافحة  شعار  حتت 
اشهر«. أربعة  إلى  »ثالثة  ستستمر  إنها  قالت 

منتقدة  موسكو،  بنوايا  الغربية  القوى  وتشكك 
نظام  دعم  هدفها  أن  ترى  التي  استراتيجيتها 

الرئيس بشار األسد أكثر من استهداف تنظيم

BBC
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• Honoured by MISSISSAUGA’S CIVIC AWARD OF RECOGNITION for 
10 years of volunteering
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9 نصائح سهلة للعناية بالبشرة الدهنية 

تعاني صاحبة البشرة الدهنية من مشكالت 
والبثور  الشباب  حب  مثل  البشرة،  في  عدة 
السوداء والبقع الداكنة، إضافة إلى اللمعان 
للعناية  النصائح  بعض  يأتي  ما  في  املزعج. 

بالبشرة الدهنية.

في  مرة  يومياً-  مرتني  وجهك  أغسلي   .1
الصباح ومرة قبل اخللود إلى النوم. ال تغسلي 
كل  يسلب  قد  الغسل  ألن  أكثر  وجهك 
مكونات الترطيب الطبيعية من بشرتك ويزيد 
خالل  وجهك  تغسلي  ال  الدهنية.  اإلفرازات 

النهار إال في حال إفراز الكثير من العرق.

الناعم،  التنظيف  مستحضر  استعملي   .2
وابحثي دوماً عن التركيبات اخلاصة بالبشرة 
مثل  مكونات  على  املشتملة  الدهنية 
الغليكوليك،  وحمض  البنزويل،  بيروكسيد 

وحمض الساليسليك.

طبق العدد...
بسكوت الينسون

املقادير 
5 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2/1 ملعقة صغيرة ملح

10 بيض
2 كوب سكر

1 كوب زيت
1 كوب سمن أو زبد

1 ملعقة صغيرة فانليا 
3 ملعقة كبيرة يانسون صحيح محمص

2/1 كوب عني جمل )جوز( مفروم )اختياري( 

الطريقة
- يُخلط الدقيق وبيكنج بودر وامللح.

مع  السكر  يضاف  ثم  جيداً  البيض  -يُخفق 
وتضاف  يتجانس  حتى  اخلفق  في  االستمرار 

الفانليا.

-يُضاف الزيت والسمن مع االستمرار في اخلفق 
ثم يضاف اليانسون.

البيض  خليط  إلى  الدقيق  خليط  -يُضاف 
حالة  في  املكسرات  وتضاف  بالتدريج 

استعمالها ويقلب العجني حتى يتجانس.
اخلليط  ويصب  جيداً  بالزيت  الصينية  -تُدهن 

ويساوى السطح.
-يُخبز في فرن حرارته 350 درجة فهرنهيت ملدة 

30 دقيقة أو إلى أن ينضج.
-يُقلَّب ويقطع على شكل أصابع، ثم يعاد مرة 

أخرى للفرن ويحمص

دراسة مبشرة.. عالج األم كيميائياً ال يؤثر على اجلنني

اعداد: أمانى
3. ال تفركي وجهك أثناء غسله أو تنظيفه ألن 

الفرك يحفز اإلفرازات الدهنية.

التونيك،  مستحضر  استعمال  حال  في   .4
استعمليه فقط على املساحات الدهنية، مثل 

اجلبني واألنف.

فالبشرة  منتظم.  بشكل  بشرتك  رطبي   .5
ناعم  ترطيب  مستحضر  إلى  حتتاج  الدهنية 

خاٍل من الزيوت.

6.  اختاري كرمي األساس ومستحضرات املاكياج 
وفي  البودرة.  أو  الهالمية  أو  السائلة  بالتركيبة 
تكون  أن  يجب  السائلة،  التركيبة  اختيار  حال 

مرتكزة على املاء وخالية من الزيوت.

7. قشري وجهك مرة كل أسبوع إلزالة األوساخ 
والزيوت من املسام.

خالل  الوجه  على  الدهون  تراكم  حال  في   .8
احملارم  بواسطة  منه  التخلص  ميكنك  النهار، 

املاّصة بحيث تشعرين باالنتعاش مجدداً.

9. ال تلمسي البثور وال حتاولي وخزها أبداً ألنها 
ستترك بقعاً حمراء وندوباً على وجهك.

تكشف  ال  الدهنية  البشرة  أن  تذكري  وأخيراً، 
وهذه  اجلافة.  البشرة  تفعل  مثلما  جتاعيد  عن 

ميزة مهمة مع التقدم في العمر!

الباحثني  من  فريق  أجراها  التي  الدراسة  طمأنت 
في  امان«،  »فريدريك  الدكتور  رئاسة  حتت 
طفال   129 على  بلجيكا،  في  لوفان  مستشفى 
تعرضوا وهم في رحم أمهاتهم للعالج الكيميائي 
بعدم إصابتهم بأي خلل أو خطورة على القلب أو 

املخ.

وأشارت الدراسة إلى أن الطفل الذي تعالج والدته 
للوالدة  يتعرض غير  كيميائيا خالل فترة احلمل ال 
املبكرة، وفقا لقرار الطبيب املعالج حتى تستطيع 

األم من استكمال عالجها.

ويرى الفريق الطبي أن تفادي عملية الوالدة املبكرة أهم من تفادي العالج الكميائي بعد أن تبني من 
الدراسة عدم تعرض اجلنني لتشوهات قلبية

ختلصي من الضغوط العصبية بـ »غسل األطباق« 
واألعمال املنزلية

املنزلية  األعمال  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
واحلالة  للصحة  مفيدة  تكون  رمبا  اليومية 

املزاجية.

الذين  األشخاص  فإن   ، الدراسة  وبحسب 
ويولون  التركيز،  من  بنوع  األطباق  يغسلون 
وتقل  أقل  بضغط  يشعرون  عناية  األمر  هذا 

عصبيتهم.

ويجري علماء جامعة فلوريدا األمريكية أبحاث 
بشأن ما إذا كان ميكن استغالل التنظيف 

كممارسة غير رسمية لتعزيز الصحة الذهنية والعاطفية.

وتوقع العلماء أن يكون األشخاص الذين يتلقون تعليمات بغسل األطباق بقدر من التركيز واالهتمام 
سيظهرون حالة أكبر من االنتباه الذهني والوعي واالهتمام واآلثار االيجابية، فضال عن خفض التاثيرات 

السلبية مما يؤدي لالفراط في تقدير الوقت اخملصص لغسل االطباق.

3 طرق فّعالة للتخلص من القشرة بشكل نهائي
تعاني بعض الفتيات من مشكلة قشرة 
شكل  تفسد  التي  املزعجة  الشعر 
تسبب  االحيان  بعض  وفي  شعرهن، 
على  القشرة  تساقط  نتيجة  االحراج 
مالبسهن، ولذلك نقدم لك بعض الطرق 
بشكل  القشرة  من  للتخلص  الطبيعية 

نهائي.

•اخلطي بضع قطرات من عصير احلامض 
جيداً  اخلليط  واخفقي  كاملة.  بيضة  مع 

للحصول على قوام كرميي.

صبي اخلليط في زجاجة سبراي ويوزع على كامل الشعر وفروة الرأس. واستخدمي مشط ذو أسنان واسعة 
لتمشيط الشعر وضمان تغلغل اخلليط بني خصالت الشعر، من ثم غطى الشعر بغطاء بالستيكي ملدة 

ربع ساعة. بعد ذلك، إستخدمي الشامبو والبلسم كاملعتاد.

•استخدمي اللنب أو الزبادي بعد غسل الشعر جيداً من خالل فركه على فروة الرأس، ويترك ملدة 15 دقيقة، 
ويغسل بعد ذلك باملياه والشامبو.

•ضعي زيت الزيتون قبل غسل الشعر بنحو 10 دقائق، ثم يوضع مرة أخرى قبل النوم مع تغطية الشعر 
بغطاء بالستيكي ويرفع في الصباح، ويغسل جيداً.

ومددي  احلذاء  اخلعي  الرياضية؟  التمارين  بعض 
قدميك قليالً ثم حركي أصابعك صعوداً ونزوالً، 
التوتر  من  للتخلص  فيها  العضالت  ومددي 

وإرخاء املفاصل.

تقشير القدمني بانتظام

بالقدمني،  اخلاص  التقشير  مستحضر  اختاري 
 3 من  مؤلف  منزلي  خليط  إعداد  ميكنك  كما 
فنجان  ومقدار  اخلشن  امللح  من  كبيرة  مالعق 
معاً  اليدين  استخدمي  اللوز.  زيت  من  واحد 
الدائرية  احلركات  واعتمدي  القدمني،  لتقشير 
بدءاً من كعب القدم وصوالً إلى الكاحل. افركي 

من ثم األظافر بعناية، وكذلك اجللد احمليط بها.

تدليل الكعبني

ميكن  كثيراً،  التشقق  إلى  الكعبني  بشرة  متيل 
استعمال  خالل  من  املشكلة  هذه  معاجلة 
وجتعلها  البشرة  ترطب  التي  اخلاصة  الكرميات 

أكثر ليونة.

الترطيب اليومي

الترطيب  إلى  اليدين،  مثل  متاماً  القدمان،  حتتاج 
من  وخالية  لينة  البشرة  تبقى  لكي  اليومي 

التشققات.

حتتاج القدمان إلى بعض التدليل بني احلني واآلخر 
نظراً لتعرضهما للكثير من الضغوط واألعباء في 
إليك مجموعة من املستحضرات  اليومية.  احلياة 
القدمني  بتدليل  الكفيلة  والتمارين  والطرق 

ومنحهما طلة جميلة على الدوام.

حمام فاتر

قد يكون نقع القدمني في املاء الفاتر أفضل طريقة 
باالنتعاش.  واإلحساس  النهار  تعب  من  للتخلص 
أضيفت  الفاتر،  املاء  من  وعاء  في  قدميك  انقعي 
إليه بعض أوراق اخلزامى وأوراق النعناع والقليل من 
امللح اخلشن. اتركي قدميك في املاء الفاتر ملدة 15 

دقيقة على األقل، ثم جففيهما بعناية.

الوقاية من األشعة فوق البنفسجية

عند  تتضرر  ال  القدمني  بشرة  أن  أبداً  تظني  ال 
تعرضها لألشعة فوق البنفسجية. فهي تتأذى متاماً 
مثل البشرة في بقية أنحاء اجلسم. لذا، احرصي 
دوماً على حمايتها باحلاجب الشمسي للحد قدر 
اإلمكان من التأثيرات السلبية لألشعة الشمسية.

تقوية األصابع

إلى إن أصابع القدمني ال حتتاج هي أيضاً  من قال 
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  Quick & Courteous Service 
  Accept all major insurance plans 
  Blister pack services 
  Flu Vaccinations 
  Fast & easy transfers 
  Free Deliveries 
  Senior's Day 
  Personalized Consultation 

York Mills Rd 
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Diamond Plaza 
10 Mallard Rd 

 Details in store 

مريم مالك طالبة الصفر 
لك  ولنا اهلل ونعم الوكيل

ميهل وال يهمل.

رمبا  ال تعنيهم أو  ألن اإلجابة عليها كانت سوف  تثبت عكس ما يقولونه.  
٦ ( وأخيرا نأتي  للطامة الكبري وهي إتهام مرمي بأنها مريضة نفسية 
والتي كانت  والدها  لوفاة  املاضية نظرا  السنة  إمتحان  ألنها لم تدخل 

شديدة اإلرتباط به. 
وفي هذا أحب أن أقول أن هذا متوقع«  وإن كان بالقطع غير ضروري  » 
أن تتأثر فتاة صغيرة السن ومتفوقة جدا منذ طفولتها  بهذه املأساة  
تَرد  أن يتأثر أدائها في هذا  فتعتذر عن اإلمتحان إما حزنا  أو  ألنها لم 

اإلمتحان املصيري بهذه املأساة فقررت تأجيله للعام املقبل.    
مقتبل  في  ولفتاة  لها  املدمرة  التهمة  هذه  إلصاق   أرادوا  كيف  وأيضا 
عمرها  بتهمة تتخطي في تأثيرها   قضية الصفر نفسه »  هنا أود أن 
أطرح سؤالني  أولهما :  هل يوجد لديهم دليل دامغ علي كونها مريضة 
نفسية«  ال يقل عن إقرار مكتوب وموقع من طبيبني لإلمراض النفسية 

علي األقل« ؟ وإال فمن أين أتوا بهذا التشخيص. 
ثانيهما : ألم يفكر من إدعي بذلك علي  تداعيات هذا التشخيص باملرض 
النفسي علي مستقبل هذه الفتاة الصغيرة  أو ألم يفكر باألحرى علي 
تداعيات هذا اإلدعاء عليه شخصيا في حالة مقاضاته من مرمي  وأولياء 
أريد  أن ألقي بالرعب في قلبه لو علم كم يكلف  املدعي  أمرها.   وال 
هذا اإلدعاء الكاذب هنا في أمريكا الشمالية أو حتي في مصر في حالة 

ثبوت كذب املدعي  ؟ ! 
وأعقب في النهاية بقولي أنني في العادة ال أحب أن أتطرق للكتابة عن 
القضية   هذه  عن  احلديث  إلي  إضطرني  ما  ولكن    « اخلاصة   القضايا 
أوراق  ودرجات إمتحان طالبة صغيرة لتصبح    أنها قد  تخطت متابعة 
محاكمة ألزمة ضمير اجملتمع  املصري.  وقد كنت  أمتني  أن نأخذ هذه 
الذي  الفساد  ملفات  كل  لفتح   تعوض    وال  جادة  كفرصة   القضية 
امللفات   لكل  موسعة  حتقيقات  جتري  وأن   مجتمعنا.   في  إستشري  
هذه  نتائج  تعلن  وأن  كان  من  كان  أي مسئول  تطول  أن  من  اخلوف  دون 
ويتم  أمام الشعب    التحقيقات  بكل شفافية حتي تنجلي احلقائق  
حتديد  كل املفسدين و معاقبة كل من تثبت  إدانته   وأيضا تطهير كل 
حتي  وذلك  قبل صغيرهم    كبيرهم  املفسدين  من  الدولة  مؤسسات 
نستطيع  بناء الدولة  املصرية احلديثة التي يتطلع إليها  الشعب بعد  
الثورة  يونيو » وحتي نتمكن من إستكمال  اجلزء  األهم لهذه  ثورة ٣٠ 
لبناء  األول  املعوق  يعتبر  والذي  صوره   بكل  الفساد  علي  القضاء  وهي 
خلصت  لو  لذلك  متاحة  الفرصة  أن  أعتقد  زلت  وما  املنشودة.  الدولة 
النوايا. وفق اهلل مصرنا العزيزة ملا نرجوه لها من مكانة رفيعة مستحقة 

بني األمم.

أسوأ أنواع الظلم تقنني الظلم 
ورد علي الرد :

لم يكتفي بعض اإلعالميني وُكتاب  مواقع التواصل اإلجتماعي بتجاهل 
إلي أكثر من ذلك بكتابة املقاالت  قضية  مرمي طالبة الصفر بل متادوا  
إلقناع جمهور القّراء ليس فقط بعدم أحقيتها لرفع شكواها بل أيضا 
لوجوب مقاضاتها لكذبها وأيضا  إلزعاج السلطات والرأي العام وساقوا 
العديد من األدلة الغريبة والتي  أتناولها وأرد عليها الواحدة تلو األخري.  
١(  قولهم  بأن إدعاء مرمي بتبديل أوراقها لصالح أخر ال تعلمه وإن حامت 
إدعاء ساذج ألنه  كان  من اإلسهل  »حسب قولهم«  الشبهات  حوله 
علي قريب  ذلك الطالب تسهيل الغش له مباشرة في بالد ينتشر فيها 

الغش بل وتوجد  بها حاالت من الغش  اجلماعي.  
ولهؤالء أرد أوال : إذا لم تستحي فقل ما شئت » أو بالبلدي جه  يكحلها 
عماها » فكيف بهذه السهولة لم يستحي  املدعي علي مرمي بالكذب 
من احلديث عن الغش  علي أنه شيء مألوف ولدرجة الغش  اجلماعي.       

ثانيا :  وحتي وإن إفترضنا ذلك فأنه سيظل  تبديل األوراق في جنح الظالم 
أفضل  وأسهل من الغش في جالء النهار وفي وجود شهود للواقعة وذلك  

تطبيقا للمبدأ الرائع إذا بليتم فاستتروا.   
الشرعي  »أستاذة طب  اجلوهري  مني  الدكتورة«  تأكيد  بأن  قولهم     )٢
بطب طنطا   بأن اخلط املكتوب علي الورقة امللفقة ملرمي ال يخصها وذلك 
بالفحص امليكروسكوبي  للخط وخصائصه ومضاهاته خلط مرمي عند 
له  قيمة  ال  قدمته   الذي  التأكيد  هذا  أن  علي  وإصرارهم  إستكتابها.  
وذلك لكون »الدكتورة هدي »ضمن جلنة خاصة وليست  جلنة حكومية.   
ولهؤالء أرد هل اإلنتماء للجنة خاصة يبرر التشكيك في ذمة صاحب التقرير 
برغم كونه طبيب وأستاذ جامعي مبا ميثله من قدوة ومثل أعلي لطالبه.

تقابله  لم  البابا  ملقابلة  قداسة  والتي ذهبت  الطالبة  بأن  ( قولهم    ٣
ومضت وأهلها حلال سبيلهم  بغير إمتام املقابلة.    

ولهؤالء أرد بأنني أثمن حكمة البابا تواضروس في رفضه من البداية أن يزج 
بالكنيسة في مواضيع شخصية وخصوصا أن موضوع مرمي ما زال رهنا 
لتحقيقات النيابة وأيضا لثقة قداسته في   كفاية ما أبداه  السيد رئيس

الوزراء من  إهتمام شخصي باملوضوع.  واألهم من ذلك  أن املوضوع شائك  
نظرا وألنه  »ودون رغبة من أحد »مت صبغة بلون طائفي وفي وقت عصيب 
ملصرنا العزيزة.   ورمبا رأت مرمي وأهلها إعفاء قداسة البابا من احلرج بعد أن 

وضح لهم  حرج املوقف ولهم  كل الشكر علي موقفهم هذا.  
٤( إتهام املستشار اجلليل »إيهاب رمزي« بأنه تولي الدفاع عن مرمي فقط  
لدواعي إنتخابية  محلية ولهؤالء أرد أن هذا باإلضافة لكونه  إتهام معيب 
سيادة   يتولي   أن  يعقل  ال  أيضا   فإنه  بالنزاهة  له  مشهود  قانون  لرجل 
املستشار الدفاع عن قضية  بهذه احلساسية ال يؤمن بصحتها مائة في املائة. 
احلالة سيدفع  ؟ في هذه  مرمي  ثبت كذب  لو  ماذا  والتفسير بسيط جدا: 
اخلاصه  القضية   لفقدانه  مرة  مرتني  اخلطأ   هذا  ثمن  املستشار  سيادة 
أمام ناخبيه » ألنه كان  مبوكله ومرة أخري  وأهم  لفقدانه ملصداقيته   

عليه  أن  ال يزج بنفسه في قضية ال يؤمن متاما  بصدقها وصحتها« .  
٥( إتهام مرمي بأنها تعمدت أن ال تترك ورقة اإلجابة فارغة  »وذلك حتي ال 
تضطر إلي إن تثبت ذلك مبحضر عليه توقيعها »وإمنا كانت كل ما تفعله 
أنه غابت عن  أقول  أنها  تعيد كتابة األسئلة  في ورقة اإلجابة. ولهؤالء 

اإلعالم بعض األسئلة التي كنت أود أن  تتطرح في هذه احلالة. 
أوال. : هل  قضت مرمي ساعات اإلمتحان صامتة  بعد أن فرغت من إعادة 
كتابة األسئلة مرة أم ظلت تعيد  كتابة األسئلة مرات ومرات ؟  ثانيا. :   هل 
كانت مرمي تقضي زمن اإلمتحان كامال في اللجنة صامتة« ولم يسترعي 
ذلك إنتباه زميالتها«  أم كانت تخرج بعد دقائق من بداية اإلمتحان بعدما 
 ! حدث  ما  هذا  كان  إذا  احلالتني   وفي  ؟  األسئلة   كتابة  إعادة  من  تفرغ 
فلماذا لم تتصل إحدي  زميالتها بالقنوات الفضائية لتروي ذلك. ؟ وعدم 
اإلتصال يؤكد أن هذا لم يحدث.   ثالثا  : لطالبة في تفوق مرمي هل كانت 
زميالتها  يتناقشن معها  ومع بعضهم في اإلمتحان »وذلك  يحدث دائما 
عقب اإلمتحانات » أم كانت تهرول مسرعة إلي منزلها ؟ ألم تُسأل إحدي  
منزلها    إلي  عودتها  فور  تقول  كانت  ماذا   : رابعا    ! ؟  ذلك   عن  زميالتها 
بخصوص اإلمتحان كل يوم ألهلها ؟    الشغوفني كعادة األهالي في هذا 
اإلمتحان املصيري ملعرفة ما فعلته إبنتهم  »وهل كانت تقضي بقية اليوم 
الطلبة«  التالي »كما يفعل جميع  اليوم  املذاكرة إستعدادا إلمتحان  في 
أم كانت  تلهو بقية اليوم لعلمها بأنها راسبة ال محالة ومنذ اليوم األول  
»إذا كانت كما يدعون لم تكتب شيئا »؟ وأعتقد أن  هذه املؤازرة الرهيبة 
ملرمي من أهلها   في قضيتها  تثبت بأن مرمي كانت  طالبة طبيعية جدا 

ومجتهدة  أثناء اإلمتحانات. 
 كنت أحب أن جند إجابات شافية لهذه األسئلة.  ذلك ألنها كانت ستساهم 
في حل هذا اللغز الذي يدعونه. ولكنهم لم يتطرقوا إلي هذه األسئلة ألنها
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جنيه  ألف   500 لسرقة  بريطانية  عجوز  اضطرت 

استرليني من مكان عملها، وذلك بعد وقوعها في 

حبال عشق مصري أصغر منها سًنا لتساعده في 

غلوسيستر  محكمة  ذكرت  حسبما  عقار،  شراء 

كراون البريطانية.

من  وتبلغ  وارنر،  شينا  وتدعى  البريطانية  العجوز 

العمر 65 عاما، قابلت الرجل املصري صاحب أحد 

الفنادق في شرم الشيخ عام 2012، وبدأت بإرسال 

قد  رومانسية  عالقة  بأن  أغراها  عندما  له  املال 

جتمعهما.

وارنر، التي كانت غارقة في حبال عشيقها الشاب، 

باعت كل ممتلكاتها لدعم حبيبها وحتويل املال له، 

ولم تترك لنفسها سوى الثياب التي ترتديها.

العالقة،  على  للحفاظ  منها  ومحاولة  ذلك،  بعد 

وجدت وارنر نفسها مضطرة لسرقة أكثر من 500 

رواتب  يكون  أن  يفترض  مما  استرليني  جنيه  ألف 

وضرائب في الشركة التي تعمل بها.

استمعت احملكمة إلى أقوال وارنر، وأدينت بالسرقة 

ديفلومبينت  وشيلتون  »كوتسولد«  شركات  من 

التي ميلكها جوليان باملر التي عملت مساعدة له 

منذ 2007.

وأدينت  إليها،  املوجهة  باالتهامات  وارنر  أقرت 

بالسجن 3 سنوات. ولم تكشف احملكمة  عن هوية 

»العشيق« الذي كان الطرف اآلخر في القضية.

مقتل 10 وإصابة 20 يف إطالق نار يف كلية بوالية 
أورجيون األمريكية

لقي عشرة أشخاص مصرعهم  على األقل وأصيب 
أوريجون  بوالية  كلية  في  نار  إطالق  في  آخرون   20

األمريكية. 

مقاطعة  مأمور  إدارة  باسم  متحدثة  وأكدت 
دوجالس أن إطالقا للنار وقع في حرم كلية أومبكوا 

في روزينبيرج بوالية أوريجون

مقتل 27 فى غارة جوية على حفل زفاف باليمن
النساء  من  معظمهم  األقل  على  شخصا   27 لقى 
واألطفال مصرعهم، فى غارة جوية للقوات السعودية 

على حفل زفاف فى جنوب غرب اليمن.

وقال أحد السكان أن 12 امرأة وثمانية أطفال وسبعة 
رجال قتلوا فى الغارة اجلوية التى أصابت خيمتني فى 
قرية واحجة القريبة، من ميناء اخملا على البحر األحمر 
جلماعة  ينتمى  السكان  أحد  زفاف  حفل  بهما  يقام 
ولم   ،30 القتلى  عدد  أن  محلى  مسئول  وذكر  احلوثى. 
باسم  املتحدث  من  فورى  تعليق  على  احلصول  يتسن 

التحالف الذى تقوده السعودية.

ويقصف التحالف جماعة احلوثى املتحالفة مع إيران منذ ستة شهور فى محاولة لطردها من العاصمة صنعاء 
التى سيطرت عليها قبل عام وإعادة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى للسلطة.

عدن  مدينة  صوب  يتقدمون  بدأوا  عندما  مارس  فى  احلوثيون  عليها  سيطر  التى  تعز  فى  واحجة  قرية  وتقع 
اجلنوبية حيث كان يتمركز هادى قبل توجهه إلى السعودية.

عجوز بريطانية عشقت 
مصرًيا وسرقت ألجله 500 

ألف اسرتليين

قاض أمريكي يرفض دعوى 
قضائية ضد السعودية 

تتعلق بهجمات 11 سبتمرب

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط الستيقاف السيارات 
والتحصل منهم على أموال مبحور 26 يوليو

أقامتها  قضائية  دعوى  أمريكي  قاض  رفض 

 2001 سبتمبر   11 هجمات  ضحايا  عائالت 

متهمني  السعودية  من  بتعويضات  تطالب 

اململكة بتقدمي دعم مادي للقاعدة. 

في  األمريكية  اجلزئية  احملكمة  قاضي  وقال 

لديها  السعودية  إن  دانيلز  جورج  مانهاتن 

من  التعويض  مطالب  من  سيادية  حصانة 

تلك  في  قتلوا  شخص   3000 حوالي  عائالت 

غطت  التي  التأمني  شركات  ومن  الهجمات 

مركز  برجي  أصحاب  بها  مني  التي  اخلسائر 

التجارة العاملي في نيويورك وشركات. 

دول  تتصدر  املتحدة  الواليات 
العامل فى عدد حوادث إطالق النار
الواليات  بأن  تفيد   ، رسمية  احصائيات  ذكرت 

عدد  فى  العالم  دول  رأس  على  تأتى  املتحدة 

نار،  النار بإجمالى 133 حادث إطالق  حوادث إطالق 

أسفروا عن 487 قتيال خالل الفترة بني عامى 2015 

و2014.

 وأشارت التقرير،إلى أن هذا العدد يأتى فى مقابل 

وقوع 23 حادثًا مماثاًل فى 13 دولة أوروبية، باإلضافة 

الفترة  خالل  قتلى،   203 بإجمالى  روسيا  إلى 

إطالق  حادث   0.15 معدل  وجود  يعنى  مما  نفسها، 

نار لكل 100 ألف من السكان، ذلك بحسب دراسة 

لباحثني أمريكيني من جامعى نيويورك وتكساس. 

على  األولى  املرتبة  املتحدة  الواليات  حتتل  وأيضا 

ما  يوجد  حيث  للسالح،  األفراد  امتالك  صعيد 

يقرب من 270 مليون سالح نارى بيد األفراد مبعدل 

ملسح  وفًقا  وذلك  مواطن،   100 لكل  سالًحا   89

األسلحة األسلحة اخلفيفة عام 2011، الذى أجراه 

عن  معلومات  يحمع  جنيف  فى  بحثى  مشروع 

األسلحة الصغيرة. 

عدد  حيث  من  الثانية  املرتبة  فى  اليمن  وتأتى 

ناريًا  بـ55 سالًحا  األفراد مبا يقدر  يد  األسلحة فى 

لكل 100 فرد من السكان وبإجمالى 11.5 مليون 

بـ3.4 مليون سالح  تليها سويسرا  قطعة سالح. 

أو 46 لكل 100 فرد.

من  بالقاهرة،  للمرور  العامة  اإلدارة  قوات  متكنت 
متلبسا  باحلبس  حكمني  من  هارب  عاطل  ضبط 
يقوم  كان  حيث  شرطة،  ضابط  صفة  بانتحال 
مالية  مبالغ  على  للتحصل  السيارات  باستيقاف 
من قائديها مبنزل الطريق الدائرى املؤدى إلى محور 

26 يوليو. 
ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مرور طريق 

محور 26 يوليو لتفقد احلالة األمنية مبنزل الطريق الدائرى املتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، اشتبهت القوة فى 
أحد األشخاص حال يرتدى الزى الشرطى برتبة »رائد« وظهرت عليه عالمات االرتباك عند اقتراب القوة. 

وبالتحقق من شخصيته، تبني أنه يدعى أمين.ع.إ )32 سنة - عاطل( ومقيم محافظة الدقهلية، كما أنه 
مطلوب التنفيذ عليه فى حكمني باحلبس 5 شهور. 

سيارة  ومفتاح  الشرطية  املهمات  وبعض  مالى  ومبلغ  صوت  طبنجة  على  بحوزته  ُعثر  وبتفتيشه 
مصطنع.

ليلة دموية يف الربازيل.. مقتل 19 شخًصا يف هجمات 
إنتقامية »للشرطة« مبنطقة ساوباولو

باولو  لقي 19 شخصا حتفهم في منطقة ساو 
الكبرى في البرازيل، فيما يعتبر أكثر الليالي دموية 
أوساسكو  العام، 15 منهم في مدينة  خالل هذا 

وحدها. 

وقال ألكسندر دي مورايس، مسئول باألمن العام، 
تعرف  لم  الدموية  االعتداءات  هذه  مالبسات  أن 

بعد. 

تتعلق  املسألة  أن  إلى  التحقيقات  أحد  ويشير 
بعملية انتقام قام بها رجال الشرطة. 

أحدى  على  سطو  منع  حاول  عندما  العسكرية  الشرطة  رجال  أحد  مقتل  شهد  املاضي  األسبوع  وكان 
محطات الوقود باملنطقة

امرأة تنتحر بإطالق النار على 
نفسها وتصيب شريكها بنفس 

الرصاصة فى تركيا

اطلقت  امرأة  أن  التركية،  اعالم   وسائل  ذكرت 

الرئيسية  الشوارع  أحد  في  نفسها  على  النار 

باسطنبول لتخرج الرصاصة من جسدها وتصيب 

شريكها. 

وقع احلادث في شارع » استقالل » على مقربة من 

ميدان تقسيم الشهير. 

وكان االثنان وتردد أنهما يشربان الكحول يجلسان 

املتجولني.  املوسيقيني  من  بالقرب  الرصيف  على 

ولم يتضح الدافع وراء انتحار املرأة

لالعالنات معنا فى 

647.447.0455
gnjournal@gmail.com 
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»غادة ملك« تكتب لقراء »جود نيوز« : دليل الناخب يف إنتخابات التاسع عشر من أكتوبر 

كما  الكندية.  بجنسيتهم  اإلحتفاظ  في 
باب  لفتح  بالدعوة  البالد  بأمن  يقامرون 
اللجوء على مصراعيه وفي موجات كبيرة 
لالجئني السوريني وهو ما يعرضنا ملا متر به 

أوروبا اآلن من خراب وفقدان لألمن. 

منذ  مالية  بأزمة  كله  العالم  مر  رابعاً،   -4
البلدان  أكثر  من  كندا  وكانت   ،٢٠٠٨ عام 
إنهيار  دون  األزمة  مواجهة  على  قدرة 
إقتصادي كما حدث في اليونان مثالً. كذلك 
في  العجز  سداد  في  هاربر  ستيفن  جنح 
الديون  في  غارقة  البالد  يترك  ولم  املوازنة 
باراك  بعده  ومن  بوش  جورج  فعل  كما 
جاسنت  إستخفاف  من  وبالرغم  اوباما. 
ترودو و توم مالكير بأهمية سداد املوازنة، إال 
اإلشتراكية  إلى  أحزاب متيل  إنهم كرؤساء 
بدون حساب  باإلنفاق  ستقوم حكوماتهم 
نغرق  حتى  واملتسلقني  املتملقني  إلرضاء 

كغيرنا في الديون - وهو ما وصفه ونسنت
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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 

قد يكون البعض منكم في حاجه ملعرفة 
كيف نختار مرشحنا. ولذا سأقوم ببعض 
التبسيط:  أوالً، توجد ثالثة احزاب رئيسية 

في كندا )أربعة في مونتريال(:

1- حزب احملافظني برئاسة ستيفن هاربر

 ٢- حزب الليبراليني برئاسة جاسنت ترودو 

توم  برئاسة  اجلدد  الدميقراطيني  حزب   -3  
مالكير 

يختار  ال  لإلقتراع، هو  الناخب  يذهب  حني 
وإمنا  يدعمه،  أن  يريد  الذي  احلزب  رئيس 
هو  الذي  دائرته  عن  البرملان  عضو  يختار 
معني  حزب  فوز  احلزب.  لرئيس  ممثل  مبثابة 
في  أحلق  رئيسها  يعطي  املقاعد  بأغلبية 
أو   1٧٠ بعدد  فاز  لو  أما  احلكومة.  تكوين 
من  يصير  مقعد،   33٨ إجمالي  من  أكثر 

حقه تكوين حكومة أغلبية. 

ملن منكم لم يقرر بعد، أنا أدعوكم لدعم 
حزب احملافظني لألسباب التالية:

تنفذ ملن ستعطي صوتك؟ أن  إلى  »ينفقون  بقوله:  تشرشل 
نقود اآلخرين  

باقي من الزمن أقل من أسبوعني حتى يوم 
19 أكتوبر، فهل ادليت بصوتك بعد؟ رجاء 
للتصويت  إذهب  بل  وقت،  الخر  تؤجل  أال 
مبكراً حتى تتأكد من عدم ضياع صوتك. 
ملعرفة عنوان اللجنة واملواعيد، رجاء زيارة 

الرابط
www.electionscanada.ca

تتطلب   اإلنتخابات  أن  لنتذكر  كذلك 
واملصروفات.  واجلهد  العمل  من  الكثير 
لذا فأنا ادعوكم دعوه شخصيه للتطوع 
ملساعدة مرشحينا حتى و إن أعطى كل 
وسيكون  وقته.  من  فقط  ساعتني  منا 
إحتياجاً  االيام  أكثر  هو  أكتوبر   19 يوم 
كل  ذهاب  من  نتأكد  حتى  للمتطوعني 
بي  اإلتصال  رجاء  للتصويت.  داعمينا 
البريدي   العنوان  طريق  عن  للتنسيق 

info@ghadamelek.ca

1- أوالً هو احلزب الوحيد الذي يحاول إن 

يحمي املباديء التي تأسست عليها كندا، 
اختيارنا  في  اساسياً  سبباً  كانت  والتي 
لها لتكون وطننا الثاني. أما رئيسا احلزبني 
تدخني  تقنني  مناصري  من  فهم  اآلخرين، 
ممارسة  تقنني  )املروانة(،  اخملدرة  األعشاب 
مهنة الدعارة )وسنرى تلك القضية تثار في 
البرملان املقبل( ، تقنني حق اإلنتحار مبساعدة 
طبيب )وهو ما يعرف بالقتل الرحيم(، فتح 
وإنتشار مراكز التعاطي اآلمن للهيروين في 
كافة املقاطعات والتي يحاول ستيفن هاربر 
دعم  وكذلك  القضاء،  بواسطة  اغالقها 

مناهج كاثلني املتطرفة

٢- ثانياً هو أول حزب كندي يهتم باألقليات 
الدينية وينشيء مكتباً للدفاع عن حقهم 
إلى  األصيلة،  أوطانهم  في  التواجد  في 
الكرمي  والعيش  اللجوء  جانب منحهم حق 

في كندا.

3- ثالثاً، في الوقت الذي يحاول فيه ستيفن 
يدافع  البالد،  داخل  اإلرهاب  محاربة  هاربر 
اإلرهابيني حق  عن  األخرى  األحزاب  رؤساء 

الصحف املصرية تنشر تصرحيات رئيس حترير 
»جود نيوز« بشأن األنتخابات الربملانية

وجريدة  والبوابة  واألسبوع  واجلمهورية  الوفد  صحف  نشرت 
وطني وغيرهم، التصريحات التي أدلي بها املهندس ابرام مقار، 

رئيس حترير »جود نيوز«، بشأن اإلنتخابات البرملانية املصرية 
وتصويت املصريني باخلارج وحتديداُ في كندا ، وحتدث »مقار« عن أهمية املشاركة بتلك اإلنتخابات 
والترتيبات التي يجريها املصريني بكندا للمشاركة سواء بالسفارة بالعاصمة أوتاوا أو بالقنصلية 
املصرية مبونتريال. كما أنتقد »ابرام« في تصريحاته االصرار علي وجود حزب النور السلفي وقوائمه 

وأفراده علي الساحة السياسية املصرية باخملالفة للدستور
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الكلمة نيـــوز

املسيطرون ) عدم احرتام حدود اآلخرين(
بقلم:مريفت روفائيل- فانكوفر

السبت 10 أكتوبر 2015 - العدد الثامن و االربعون20

البابا شنودة .. وسنوات مع اسئلة الناس
إذ كان كل شئ يتم بإرادة اهلل، وال شئ يحدث علي وجه األرض إال بأمره وحده، 

إذن فلماذا ال مينع اهلل الشر قبل أن يقع؟
في السؤال بعض األخطاء ، فمن اخلطاء أن نقول إنه ال يحدث شئ علي األرض إال 
بأمره، فعلي األرض حتدث أحياناً أخطاء وشرور، وجرائم ومظالم، فهل هذه كلها 

بأمره؟ حاشا.. 
علي األرض يحدث قتل وزني وسرقة وغش وكذب.. فهل أمر اهلل بكل هذا؟ كال 
طبعاً. وهل يريد اهلل هذا؟ كال طبعاً.. إذن عبارة »كل شئ يتم بإرادة اهلل« هي
 عبارة خاطئة الهوتياً. ألن »كل شئ« تشمل الشرور أيضاً. والشرور ال ميكن أن تتم بإرادة اهلل، فاهلل ال يريد الشر. اهلل 

ال يريد إال اخلير. »يريد أن اجلميع يخلصون، وإلي معرفة احلق يقبلون«.
فكل اخلير الذي يتم علي األرض، للناس، أو من الناس، إمنا يتم بإرادة اهلل. أما الشر فال.... اهلل الذي أعطى اإلنسان حرية 
إرادة، يسمح له بأن يفعل ما يشاء، خيراً كان أم شراً، وإال صار مسيراً. فاخلير الذي يفعله، يفعله بإرادة اهلل. والشر 
الذي يعمله، إمنا يكون بسماح من اهلل، وليس بإرادته. وهناك فرق بني إرادة اهلل وسماحه. إرادته كلها خير. أما السماح 

فيتفق مع حرية اإلرادة التي وهبها اهلل لبعض مخلوقاته. 

 خواطر مسافر إلي النور )9( 
د. رءوف إدوارد

ليس  ووسيلة  خادم  هو  الذى  ر،  املَُبشِّ قدرة  من 

حتويل  يرفض  اجملد  له  املسيح  السيد  فنجد  إال. 

التجربة  فى  به  الناس  ليؤمن  خبز  إلى  احلجارة 

وال  يصنع  أن  يُرِد  ولم   ،)7-  6  :4 )متى  اجلبل  على 

معجزة واحدة أمام إخوته وبنى بلده لكى يؤمنوا 

به حسب طلبهم )متى 13: 58، مرقس 6: 5(. ولم 

يستعرض قوته أما هيرودس )لوقا 23: 8 -12(. ولم 

يستجب لنداءات الناس وهو على الصليب  » إن 

كنَت ابن اهلل فانزل عن الصليب ». )متى 27: 40(. 

يُعَتبر من  للطبيعة  يبدو خارقاً  فليس كل عمل 

معجزة  أو  آية  األرثوذكسى  الالهوت  نظر  وجهة 

إلهية. لذلك يحذر املسيح املؤمنني فى كل زمان 

األخيرة،  األزمنة  ى  مسيحِّ فقط  وليس   – وعصر 

ليست  التى  الباهرة  واآليات  املعجزات  خداع  من 

من اهلل فعالً، والتى يسميها بولس الرسول »آيات 

»ألنه  اجملد:  له  السيد  فيقول  كاذبة«.  وعجائب 

ويُعطون  كذبة  وأنبياء  كذبة  ُمَسَحاء  سيقوم 

أمكن  لو  ‘يِِضلوا  حتى  وعجائب  عظيمة  آيات 

اخملتارين أيضاً« )مرقس 13: 22، متى 24:(. كنيسة 

آخر األيام: الكنيسة السابعة: كنيسة الودكية:  

يقول كثير من املفسرين إن حال الكنائس السبعة 

)اإلصحاحات  الرؤيا  سفر  فى  املذكورة  آسيا  فى 

العصر  فى  الكنائس  هى  كانت  والتى   )  3-2 من 

إلى  يرمز  الرؤيا،  سفر  فيه  ُِكتَب  الذى  الرسولى 

السنني  مدى  على  املسيحية  الكنيسة  حالة 

حتى آخر الزمان. وكنيسة الودكية السابعة فى 

)رؤيا  الضد للمسيح  زمان  مُتَثِّل كنيسة  الترتيب 

3: 15 - 19(. - لم يسمع القديس يوحنا أية كلمة 

هذه  )أسقف(  ملالك  طيبة  مالطفة  أو  مجاملة 

الكنائس  مالئكة  جتاه  سمعها  كما  الكنيسة 

الست السابقة. ويظهر كيف ستََّدعى الكنيسة 

يسود  الذى  املادى  بالغنى  أنها  الزمان  ذلك  فى 

فيها ميكن أن تكون غنية ومستغنية عن اإللتزام 

غنى  على  اإلعتماد  عدم  وأولها  اإلجنيل  بوصايا 

أى  »فاترة«  كنيسة  هى  ولذلك  وغروره.  العالم 

لها مظهر التقوى ولكن الباطن ال يحمل أى قوة 

للتقوى. - لكن املسيح إلهنا فى رحمته يعطى 

كنيسة  ُتطعه  )لم  الودكية  لكنيسة  وعداً 

الزمان  آخر  لكنيسة  وهو موجه  األولى(  الودكية 

لعلها تسمعه، بأنها إذا تابت وعادت إلى املسيح 

القداسة،  َذْهب  احلقيقى:  الِغنى  منه  ستنال 

وَِعوض  الروحية،  البصيرة  ُكحل  الطهارة،  ثياب 

ويُشبعها  حياتها  يَدخل  فمه،  من  يتقيأها  أن 

»وأتعشى معه وهو معى« )رؤيا 3: 20(.

)  يُتَبع (

نهاية العامل و اجملئ الثانى  للمسيح حبسب 
الرؤية األرثوذكسية  # 4

الضيقة العظيمة:

املذكورة  األخير  األسبوع  من  الثانى  النصف  وهى   -

وهى  رمزياً.  والنصف  السنني  الثالث  أى  النبوة.  في 

ونبيه  للمسيح  يظهرالضد  وفيها  الزمن.  دة  ُمَحدَّ غير 

الضد  اضطهاد  ويشتد  السابق(.  املقال  )راجع  الكذاب 

يرفضون  الذين  األخيرة،  األيام  ملسيحيوا  للمسيح 

للمسيح  أمناء  سيظلون  بل  وعالماته  سماته  حمل 

ووصاياه. ودانيال النبى سماها »ضيق األزمنة«، و«مالم 

يكن )من قبل(« )دانيال 9: 25-12: 1(. - والسيد املسيح 

دَعى هذه الفترة »ضيق تلك األيام« )متى 24: 9. مرقس 

»الضيقة  الرؤيا  سفر  ويسميها   .)23  :21 لو   .  19  :13

أن  الضيقة  هذه  ومضمون   -  .)14  :7 )رؤيا  العظيمة« 

الضد للمسيح سيحاول أن ُيْثبت للناس أنه من املمكن 

الوهم  إدخال  وسيحاول  املسيح،  بدون  واحلياة  الوجود 

واحلياة،  الوجود  عدو  هو  املسيح  أن  الناس  عقول  فى 

كل  املسيحية.  وامُلُثل  الِقيم  فى  يُشككهم  وبالتالى 

ذلك متهيداً ليسوقهم هذا الضد للمسيح إلى »عبادته 

 : جبارة  متنوعة  بقوى  إدعاءاته  وهوسيؤيد   - كإله”. 

تارًة أخرى. باإلقناع العقلى  املادى  تارة وباإلغراء  بالعنف 

مرة  الباهرة  واألعمال  واألرض  السماء  من  وباآليات  مرة 

بِْسَمة  للوحش  يسجد  من  كل  بوشم  وسيأمر  أخرى. 

الوحش. بينما سيضطهد كل من ليس عليه ِسَمة أو 

اسم الوحش: »ويجعل اجلميع الصغار والكبار واألغنياء 

والفقراء واألحرار والعبيد تُْصَنع لهم ِسَمة على يدهم 

التفكير(،  )أسلوب  جبهتهم  على  أو  )األفعال(،  اليمنى 

وأن ال يقدر احد أن يشترى أو يبيع إال من له الِسَمة أو 

الرعاة  فعلى  لذلك   -  .)17  ،16  :13 )رؤيا  الوحش«  أسم 

إلى  املؤمنني  دعوة  عن  وا  يُكفُّ ال  أن  الروحيني  واملعلمني 

إميانهم وإعالن محبتهم هلل وللمسيح. وتركيز  تثبيت 

من  أكثر  املسيح،  شخص  فى  احملبة  وهذه  اإلميان  هذا 

أو موضوع آخر. فليكن اسم اهلل واسم  أى إنسان آخر 

وهو  الدائم،  املؤمنني  وتسبيح  ج  لَهَّ يسوع هو موضوع 

ينبوع معونتهم فى وسط الضيق. ألنه سيكون احلافظ 

تَظهر  حيث  األخيرة،  األزمنة  وضيق  ضالل  من  لهم 

الشخصيات العظيمة واألعمال الباهرة ولكن ‘ِمضّلة. 

رْفض املسيح أن يتملك على الناس باملعجزات التى قد 

يُسَتْعَبد لها الناس:  يريد السيد املسيح أن يُْقبل الناس 

ى فى  إليه كإستجابة داخلية لعمل الروح القدس اخلفِّ

قلوبهم ومبحض إرادتهم. فإميانهم به بعيداً عن أى تأثير 

أو إبهار بعمل معجزى غير عادى، هو املعجزة احلقيقية. 

إذ هو إنتقال من املوت إلى احلياة. وهو عمل اهلل وليس

فقد تصارع مع اهلل طوال الليل و بعد ذلك غير 
 .  « اهلل  مع  يحارب  من   « إسرائيل  إلي  اسمه 
علي  السيطره  من  اخملادع  املسيطر  يستطيع 
عدم امانته فقط عندما يواجه بها , و يتراجع 
عنها و يحترم حدود اآلخرين , و يعترف برغبته 

في السيطره علي اآلخرين .
و  للشر   « »نعم  بقولهم  املذعنون  أيضا 
املتجنبون بقولهم » ال » للخير ميكن أن يكونوا 
مسيطرين. و أكثر مناوره من العدوانيني. كيف 
ذلك ؟ قد يقوم املذعنون املتجنبون بخدمه ما 
لصديق طمعا في أن يصبحوا محبوبني عندما 
أنهم  كما   . املعنويه  للمسانده  يحتاجون 
ينتظرون دائما رد اجلميل, خاصه إذا قدموا هذا 
.أين  أفكارهم  قراءه  يجيد  ال  اجلميل لشخص 

موطأ اخلطأ في هذه الصوره؟
فاحملبه   . بصله  للمحبه  متت  ال  أنها  اخلطأ 
املقابل  تنتظر  ال  املسيح  إياها  يعلمنا  التي 
نفس  منه  ننتظر  ما  بشخص  فاإلهتمام   .
االهتمام هو طريقه غير مباشره من السيطره 

علي اآلخر . 
هل يعاني املسيطرون ؟

عدم  من  املسيطرون  لدي  معاناه  هناك  فعال 
التوازن , و لديهم قدره محدوده لكبح رغباتهم 
يحصلون  أنهم  نتصور  حني  في  نزعاتهم,  و 
دائما علي ما يريدون في احلياه , لكنهم ما زالوا 

عبيدا لشهواتهم .
و يصعب عليهم التأخر في إشباعها , لذلك 
يكرهون سماع كلمه » ال »من اآلخرين . و هم 
في حاجه ماسه لتعلم كيفيه اإلنصات حلدود 
اآلخرين حتي يالحظوا حدودهم الشخصيه ,و 
يستطيعون  فال   , القدره  محدودي  أيضا  هم 
مقاليد  علي  السيطره  مسئوليه  حتمل 
في  االستمرار   اليستطيعون  كما   . حياتهم 
احلياه وحدهم , بدون االعتماد علي تهديدهم 
نتركهم  أن  هو  األمثل  احلل  و   . تالعبهم  و 

يواجهون نتائج عدم شعورهم باملسئوليه.
ما  هذا  اإلستجابه  عدم  و  »التبلد«  عن  ماذا 

سنناقشه في العدد القادم
و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني.

ملشاكل  دراستنا  سياق  في  املشكله  هذه  تأتي 
الذين  هؤالء  علي  الضوء  القينا  ,بعدما  احلدود 
»ال  يقولون  الذين  هؤالء  و   , للشر   « نعم  يقولون  
ال  الذين  هؤالء  العدد  هذا  في  نناقش   , للخير   «
يستطيعون  سماع كلمه » ال » و يطلق عليهم )  
املسيطرون ( .تكمن املشكله األساسيه لدي هؤالء 
األشخاص في عدم قدرتهم علي سماع كلمه »ال« 
, فيما يكونون هم قادرين علي قول كلمه » ال » , 
إذ انهم مييلون إللقاء مسؤوليه حياتهم علي عاتق 
اآلخرين . و ميارسون عده وسائل للضغط  ليدفعوا 
اآلخرين حلمل األعباء نيابه عنهم , و التي قصد اهلل 

أن يحملونها مبفردهم .  
و ميكن تصنيف هؤالء املسيطرين الي نوعني : 

1 - مسيطرون عدوانيون . و هم من ال يستجيبون 
حلدود اآلخرين , بل و يقتحمون أسيجه األشخاص 
اآلخرين كدبابه . و يسيئون لآلخرين , أحيانا شفهيا 
, و أحيانا أخري جسديا . لكن في معظم األحوال 
كأنهم  و  حدود,  أي  لآلخرين  بأن  غيرمدركني  هم 
مكان  فيه  ليس  »نعم«  كله  عالم  في  يعيشون 
لدفع  يلجئون  هم  و   .  « ال   « يقول  آخر  لشخص 
يتجاهلون  و  أفكارهم  يناسب  مبا  للتغيير  اآلخرين 
مسئوليتهم عن فهم حقيقه و امكانيات اآلخرين .
من  صدقا  أقل  وهم   . مناورون  مسيطرون   -2
املسيطرين العدوانيني ألنهم يحاولون إقناع اآلخرين 
ليتنازلوا عن حدودهم و يستدرجونهم للموافقه . 
, و  حتي يحققوا ما يريدون بأساليب غير مباشره 
يغوون اآلخرين حتي يحملوا أعباءهم , مستخدمني 
في  .فهم  بالذنب  اإلحساس  الي  تدفع  وسائل 
احلقيقه يغلقوا أبواب اآلخرين أمام اجليد. و كمثال 
,إحتيال أبونا يعقوب علي أخيه » عيسو » ليتنازل 
عن حق البكوريه ) تك 25 : 29 - 34 ( , و مبساعده أمه , 
خدع أباه ليمنحه بركه عيسو تك ) 27: 1 - 29 ( . إال 
انه احلدث األهم في حياه يعقوب في تقليل مناوراته 
 )  32  -  24  :  32 تك   ( اهلل  مع  مواجهته  كان حني 
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مقارنة  عند  إنه  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  قال 
واليوم، سنجد  عامني  قبل  األمني في مصر  الوضع 
أن هناك حتسنا كبيرا، غير أن املسألة هي كيف يتم 
املقاتلة األجنبية عبر  والعناصر  وقف تدفق السالح 
احلدود من ليبيا وهو ما ميثل تهديدا وحتديات ملصر. جاء 
ذلك في تصريحات لشبكة بي بي إس التليفزيونية 
األمريكية، وحول استمرار ظاهرة اإلرهاب في سيناء 
، قال الرئيس السيسي: »هذا هو اإلرهاب فهو ليس 
شيئا بسيطا ميكن مواجهته بسهولة«، ولفت إلى 
أن الواليات املتحدة لديها خبرة طويلة في مكافحة 
من  الرغم  وعلى  الدول،  من  العديد  في  اإلرهاب 
املتحدة  الواليات  أخذت  فقد  األمريكية،  القدرات 

سنوات في محاولة القضاء على اإلرهابيني.

وقال إن اجلهود املبذولة ملكافحة األرهاب أدت بال شك 
إلى تقلص األحداث اإلرهابية، مشيرا إلى أن اإلرهاب 
الشعب  كان  إذا  خاصة  دولة  يهزم  أن  يستطيع  ال 

متحدا ملواجهته وهذه هي مصر.

في  األمريكية  األباتشي  طائرات  استخدام  وحول 
في  قرى  يؤثر على  قد  مما  األرهاب  عمليات مكافحة 
سيناء، فأكد الرئيس السيسي أن مصر ال تستخدم 
ال  إلننا  األبرياء  املدنيني  ضد  للقوة  تلجأ  أو  أسلحة 

نسمح ألنفسنا بقتل املدنيني األبرياء.

السائحني  على  الهجوم  عن  الرئيس  وبسؤال 
املكسيكيني فيما عرف بحادث الواحات ، علق الرئيس 
أن  غير  خطأ،  كان  املؤسف  الواحات  حادث  إن  قائال 
محظورة  منطقة  في  يتواجدون  كانوا  السائحني 
املناطق  من  وهي  ليبيا،  مع  احلدود  من  جدا  قريبة 
السالح  نقل  في  املهربون  يستخدمها  التي  اخلطرة 

والعناصر املقاتلة األجنبية.

من جهة أخرى، وحول إصدار العفو الرئاسي عن مائة من 
املسجونني بنيهم صحفيو قناة اجلزيرة وتوقيته الذي 
تزامن مع مشاركته في اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، قال الرئيس السيسي: »األمر ببساطة 
أنه عندما مت اإلنتهاء من كافة اإلجراءات القضائية 
وأصبح هناك فرصة للتدخل وإصدار عفو لم أتردد«.

واشنطن حتقق يف »شبكة فساد« داخل األمم املتحدة

الصحفيني  من  عدد  إعتقال  استمرار  وحول 
واملسجونني السياسيني ، وهل من املمكن أن يتدخل 
الرئيس سريعا فور اإلنتهاء من اإلجراءات القضائية، 
كلمة  على  البداية  فى  »أحتفظ  السيسي  قال 
اعتقال«، وأضاف أنه ليس هناك شكل قانوني يسمح 
قانونية  إجراءات  هناك  لكن  تدخل،  بأي  بالقيام  له 

ومحاكم ميكن أن تتعامل مع هذه القضايا.
كشف حزب النور عن لقاء »سرى« مع جهات خارجية، 
بياناً، بعد يومني من لقاء ُعقد، بني املهندس وأصدر 
املسيحى  احلزب  رئيس  بواسون،  فريديريك  وجون  اخلارجية،  للشئون  احلزب  رئيس  نائب  املكى،  فاروق  عمرو   
عبدالفتاح  الرئيس  لقائه  عن  مخيون  يونس  الدكتور  كشف  كما  الفرنسى،  البرملان  عضو  الدميقراطى، 
مبركز  عقده،   انتخابى  مؤمتر  فى  وقال،  الشرطة«.  وجتاوزات  واإلهمال،  »الفساد،  عن  إليه  وحديثه  السيسى، 
بوفود خارجية،  أخرى  لقاءات  بأنه »قد تكون هناك  »النور«  بيان  وأفاد  »الرئيس منصت جيد«.  قنا:  قوص فى 
وهناك لقاءات رفضها احلزب لضيق الوقت«. ولفت إلى أن اللقاء تناول االستعدادات لالنتخابات. وقال »مكى«: 
»خيار السلفيني كبديل بالنسبة للغرب غير مطروح، ألننا ال نسعى للحكم، بل لبناء الدولة، وأوروبا ليست 

أمريكا«. 
ونشرت صفحات تابعة لـ»النور« على مواقع التواصل االجتماعى رسالة إلى مناصريه الراغبني فى مقاطعة 
لو  إيه  هتعملوا  هيقاطع،  للى  »رسالة  فيها:  وجاء  األحرار،  املصريني  حزب  ضد  هجوماً  حملت  االنتخابات، 
ساويرس أخد أغلبية، ووضع قانون حظر اللحية والنقاب؟«، وهو ما علق عليه شهاب وجيه، املتحدث باسم 

»املصريني األحرار«، قائالً: »احلزب السلفى يستغل الدين، ويستدعى الطائفية«. 

بدء إنشاء كنيسة شهداء ليبيا بقرية العور بسمالوط بتكلفة 10 ماليني
شهداء  كنيسة  بناء  عملية  بدأت 
لوط  سما  مركز  العور  بقرية  ليبيا 
ببدء تنفيذها  بعد صدور قرار رسمي 
الوطن  »شهداء  كنيسة  أسم  حتت 
الالزمة  املعاينات  إجراء  ومت  واإلميان«، 
للقوات  الهندسية  اإلدارة  بوجود 
كاهن  »مقار«   وقااللقس   ، املسلحة 
كنيسة السيدة العذراء بقرية العور ، 
أنه مت االنتهاء من كافة اإلجراءات للبدء 
فى عملية بناء كنيسة شهداء اإلميان 
والوطن بعد أن جاء وفد من اإلدارة الهندسية للقوات املسلحة بصحبة مهندسني من مطرانيه سما لوط 
وقاموا بوضع الرسومات واملعاينات على األرض وإجراء القياسات اخلاصة بالكنيسة ، والتي تقام على مساحة 
التنفيذ  إن عملية  القس مقار  1400 متر تقام على طابقني بقباب ومنارة بتكلفة 10 ماليني جنية وأضاف 
القوات املسلحة بصرف 5 ماليني  الذي مت اختياره من قبل املطرانية حيث قامت  املقاولون  سيقوم بها احد 
كمرحلة أولى لإلنشاءات وسيتم صرف 5 ماليني أخرى الحقا عند وضع األساسات ، مشيرا انه مت تعليق الفته 
ببدء مرحلة البناء. وأشار القس مقار إن الكنيسة ستتكفل  بها القوات املسلحة أمام مبنى اخلدمات الذي 

سقام كملحق للكنيسة خلدمة الزائرين ستقوم املطرانية ببنائه عقب االنتهاء من إنشاء الكنيسة .

السيسي لشبكة بي بي إس 
األمريكية: حادث مقتل سياح 
املكسيك بالواحات كان خطأ

عمرو موسى: طّبقوا الدستور 
أوالً قبل التفكري فى تعديله النور« يلتقى »احلزب املسيحى األوروبى«سرا ويبث 

الطائفية فى انتخابات الربملان

يحقق القضاء األمريكي في وجود محتمل لشبكة 
فساد داخل األمم املتحدة ، حيث تلقى مسؤولون كبار 
رشاوى من رجال أعمال صينيني، وفًقا لصحيفة »وول 
الصحيفة  وأوضحت  األمريكية.  جورنال«  ستريت 
املبالغ  أن هذه  التحقيق  نقاًل عن مصادر مقربة من 
املفترضة مرتبطة بتطوير قطاع العقارات في ماكاو 
أعمال متخصص  اعتقال رجل  أيًضا  بالصني. وجرى 

في العقارات في املستوطنة البرتغالية السابقة 
ومساعده الشهر املاضي، في خطوة يعتقد أنها مرتبطة بهذه التحقيقات.

حاليون  مسؤولون  بينهم  آخرين،  أشخاص  ضد  إضافية،  اتهامات  عن  اإلعالن  »يتوقع  الصحيفة:  وذكرت 
وسابقون في األمم املتحدة«.

ويركز التحقيق، الذي يشرف عليه مكتب املدعي العام في املنطقة اجلنوبية بنيويورك، بريت باربرا، ومكتب 
من  املتحدة،  األمم  من  رشاوى ملسؤولني  أعمال صينيني  رجال  دفع  على  آي«،  بي  »إف  الفيدرالي،  التحقيقات 

بينهم ممثلون لدول الكاريبي.
ولم حتدد الصحيفة كيف كانت تعمل شبكة الفساد . ,اعتقل رجل العقارات في ماكاو، جن الب سينج، في 
19 سبتمبر املاضي، بجانب مساعده جيف ين بتهمة »الكذب على سلطات اجلمارك األمريكية« فيما يتعلق 

بوجهة أكثر من 4.5 مليون دوالر نقًدا دخلت الواليات املتحدة، منذ 2013.
ورجل العقارات املعتقل هو رئيس مجموعة »سون كيان ايب« اخلاصة ومقرها في ماكاو ولديه مؤسسة في 
نيويورك بجانب متتعه بتأثير سياسي سواء في ماكاو أو في حكومة بكني. ,عمل »جن« عبر املؤسسة في عدة 
مناسبات مع مكتب األمم املتحدة لتعاون دول اجلنوب- اجلنوب، اخملصص لدفع اتفاقيات اقتصادية وسياسية 

بني الدول النامية.
دوالر، جرى  مليون   19 بأكثر من  وين  جن  األمريكي ضد  القضاء  قدمها  التي  الوثائق  في  املوجود  املبلغ  ويقدر 

حتويلها إلى الواليات املتحدة ألشخاص ومؤسسات، منذ 2010.

لوضع  اخلمسني  جلنة  رئيس  موسى،  عمرو  قال 
الدستور ، املنتهى عملها، إن احلملة املثارة حالياً ضد 

الدستور ضعيفة ومجرد حنجرة ال جسم لها.

وأضاف، خالل ندوة »بني اإلصالح السياسى والتنمية 
االقتصادية.. حوار حول مستقبل مصر«، التى نظمها 
الدستور  »طبقوا   : االقتصادية،  البحوث  منتدى 
أوالً، وبعد ذلك ننظر إلى ما يحتاج فيه إلى تعديل، 
فنعدله برصانة وعقل وليس بالفضائيات«. وتابع أنه 
فى  االنتخابات ستتم  وأن  املقبل،  البرملان  ال يخشى 
موعدها، ولو جرت قبل عامني من اآلن أو بعد عامني 
ومن  حالياً،  تُقال  التى  اخملاوف  نفس  سنرى  اآلن  من 
األفضل أن منضى قدماً الستكمال اإلطار السياسى، 
وأعمال  الشعب  عن  التعبير  البرملان  يتولى  حتى 

الرقابة والتشريع.

املدرسة  املقبل سيكون  البرملان  »إن  وقال »موسى«: 
التى تتأسس فيها التيارات السياسية من جديد، ألن 
التيارات احلالية هى نتاج عصر مضى وال تصلح للقرن 
جتارب  إلى  العودة  أن  إلى  ولفت  والعشرين«.  الواحد 
للمجتمع،  هزمية  هى  عاماً   60 أو   50 عليها  مضى 
وأن مصر ال متلك ترف التجريب، والبد لها من إصالح 
شامل يقودها إلى التنمية والرخاء كما يفعل العالم 
تواجهها  التى  التحديات  أخطر  »إن  قائال:  اآلن،  كله 
مصر هو اإلرهاب واإلهمال والفساد والنفاق والتحدى 
االقتصادى، والبد من وقفة ملواجهة كل ذلك وإال )ربنا 

يلطف(«.

عاصم عبد املاجد: قيادات 
اعتصام رابعة كاذبون

اإلسكندرية  بابا  الثانى  تواضروس  البابا  خصص 
الكنيسة،  باسم  الناطقة  الكرازة  مبجلة  مقاله 
الكنيسة  أن  مؤكًدا  العالم،  كنائس  عن  للحديث 
القبطية األرثوذكسية تعرف بأنها كنيسة رسولية 
محافظة تقليدية عاشت اإلميان األرثوذكسى منذ 

أن دخل مارمرقس مصر.

رغم  العالم  كنائس  مع  التواصل  أن  البابا  واعتبر 
الكنائس  ألن  للمسيح،  العقائدية محبة  اخلالفات 
أن  إلى  مشيرًا  الواحد،  املسيح  جسد  فى  أعضاء 
سوى  الترى  املتحجرة  والقلوب  املزعجة  األصوات 

ذاتها ومن ثم ترفض احلوار بني الكنائس.

تنادى  بدأت  عاقلة  أصوات  هناك  إن  البابا  وقال 
احلوار  وضرورة  الكنائس  بني  املتبادلة  بالقيم 
والتقارب على مستويات عديدة، مشيرًا  والتواصل 
دخلت  حني  سنوات  منذ  بدأ  التقارب  هذا  أن  إلى 
الكنائس  فى عضوية مجلس  القبطية  الكنيسة 
العاملى، ومجلس كنائس الشرق األوسط، وانضمت 

للحوارات الالهوتية.

صاحبة  كنيستنا  تضطلع  أن  يجب  البابا:  وأضاف 
التاريخ القدمي بدور مميز فى هذا الصدد، ويجب أن متد 
أيديها نحو اجلميع بال تفرقة وال متييز وعلى أرضية 
احملبة للمسيحية، دون الدخول فى تفاصيل خالفات 
باإلضافة  الطقسية،  واملمارسات  وعقائدية  دينية 

إلى افتقاد الكنائس القبطية فى املهجر.

بريطانيا: روسيا ختوض حرًبا »غري 
متناسبة« فى سوريا 

فضح عاصم عبد املاجد، عضو مجلس شورى اجلماعة 
من  اإلخوان  جماعة  قطر  فى  والهارب  اإلسالمية، 
اعتصامى  تفاصيل جديدة عن  جديد، بعدما كشف 

»رابعة العدوية والنهضة املسلحني«.
الرسمية  له عبر صفحته  بيان  فى  املاجد  وقال عبد 
على »فيس بوك« إن اجلماعة اإلسالمية غيرت خطابها 
السياسى عقب 3 يوليو 2013، وبدأ اإلخوان فى اعتبار 
وحّول  ومرتدين،  للدين  أعداء  عليهم  خرج  من  كل 

االعتصام إلى استثارة ما أسماه »احلمية الدينية«.
 وأضاف عبد املاجد أن قيادات اعتصام رابعة العدوية 
كانوا  لذلك  قوة،  لديهم  ليس  أن  يعلمون  كانوا 
التحريض  يسعون لعمل حل لألزمة رغم تصريحات 

التى كانت تصدر من املنصة.
واتهامه  عليه،  اإلخوان  هجوم  على  املاجد  عبد  ورد 
العنف  على  أنصارهم  حتريض  فى  سببا  كان  بأنه 
وهذا  بالشباب  غررنا  إننا  يرددوا  أن  لهم  »يحلو  قائال: 
الوضوح  شديدة  األمور  كانت  فلقد  مفضوح،  كذب 

للجميع.

أخبـــــــــار

صرح فيليب هاموند، وزير خارجية بريطانيا، أن روسيا 
سوريا  فى  متناسبة«  غير  »تقليدية  حربا  تخوض 
بدعمها للرئيس السورى بشار األسد فيما تقول إنها 

حتارب تنظيم داعش.
وقال هاموند: »تبدو كما لو كانت حربا روسية تقليدية 
غير متناسبة إذ ان لديك رسالة دعائية قوية تقول إنك 
تقوم بأمر ما فى حني انك تقوم فى واقع األمر بشيء 
آخر مختلف متام االختالف وعندما تواجه باألمر فانك 

تنفيه نفًيا قاطًعا«.
بريطانيا أجرت مباحثات مع روسيا لكنها  أن  وأضاف 
تنظيم  حتارب  إنها  وهو  اال  الرد  نفس  تتلقى  كانت 
روسيا  تقبل  أن  نريد  »نحن  وتابع:  سوريا.  فى  داعش 
بوجود قواعد فى املنظومة وال ميكنك أن تلقى بلعبك 
من عربة األطفال وتلجأ للقوة العسكرية فى كل مرة 

ال جتد فيها الطريق.

البابا تواضروس : العقول املتحجرة 
ترفض احلوار مع الكنائس األخري



السبت 10 أكتوبر 2015 - العدد الثامن و االربعون مقــــاالت22

هانذا.  فقال  موسى  موسى  وقال  العليقة 
اخلع حذائك من  الى ههنا  تقترب  ال  فقال 
عليه  واقف  انت  الذي  املوضع  الن  رجليك 
ارض مقدسة ». وكما ورد في القران الكرمي 
إِنِّي آنَْسُت  اْمُكُثوا  ِلَْهلِِه  َفَقاَل  نَارًا  رَأَى  إِذْ   «
َعلَى  أَِجُد  أَوْ  بَِقَبٍس  ِمْنَها  آتِيُكْم  لََعلِّي  نَارًا 
ا أَتَاَها نُودَِي يَا ُموَسى. إِنِّي أَنَا  النَّارِ ُهًدى. َفلَمَّ
ِس ُطًوى  امْلَُقدَّ رَبَُّك َفاْخلَْع نَْعلَْيَك إِنََّك بِالَْوادِ 

» )طه12-10(.

اتخذ  اهلل  كلمة  ان  املسيحيون  ويؤمن      
او  حتيز  دون  وذلك  مرمي  العذراء  من  جسدا 
الالهوت.  طبيعة  في  تغيير  او   اختالط 
لفظة  هو  ليس  جتسد  الذي  اهلل  وكلمة 
الذاتي كقوله  نطق بها اهلل، بل هو علمه 
» في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند 
اهلل وكان الكلمة اهلل » )يو1:1(. وعلم اهلل 
صفة ذاتية كما قالت املعتزلة انه تعالى » 
وقفنا  اذا  وحتى   .« ذاته  وعلمه  بعلم  عالم 
عند حد ان املسيح هو كلمة من كالم اهلل، 
فهل كان كالم اهلل مخلوقا ام انه ازلي ؟ اذا 
كان مخلوقا الفضى ذلك الى ان تكون ذاته 
اتخذ  فقد  اذا  محال.  وهو  للحوادث،  محالً 
كلمة اهلل االزلي)الالهوت( لذاته ناسوتاً من 

العذراء مرمي ليظهر به للخلق. 

هلل  التجريدي  التنزيه  مبدأ  اخذنا  واذا     
والذي يحول – في اعتقاد من يقول به – الى 
فيستحيل  ثم  ومن  اهلل،  جتسد  استحالة 
تباعاً استوائه على العرش وتستحيل رؤية 
ويستحيل  له،  والصاحلني  واالنبياء  املالئكة 
الكبرى  واملشكلة  الينا.  واستماعه  حديثه 
املترتبة على هذا التصور التجريدي هلل انه 

يؤدي الى القول بأنه تعالى ليس بشئ.  

ادراك  عن  العقل  يعجز  عندما  ولكن      
قبوله  امر  فان  التجسد،  ومنها  االلهيات، 
يحال الى االميان. كما في جواب االمام مالك 
للسائل عن معنى استواء اهلل على العرش، 

قال فضيلته:

غير  والكيف  مجهول،  غير  االستواء   «     
نقول  كذلك   « واجب...  به  واالميان  معقول، 
التجسد غير مجهول،  بالنسبة للتجسد: 
حدود  يتجاوز  النه  معقول،  غير  والكيف 
حلرية  متروك  به  واالميان  االدراكية.  العقل 
جلدة  وال  يعتنقه  ملن  سدة  فال  االنسان، 
عقيدة  بني  كبير  فارق  وهناك  يتركه.  ملن 
اجملسمة الذين يعتقدون ان هلل جسم، وبني 
التي تقول بأن كلمة اهلل  عقيدة التجسد 
مثل  العقيدتني  بني  فالفارق  جسماً.  اتخذ 
الفارق بني من قال » فالن جلباب » ومن قال 
» فالن يرتدي جلباباً »؛ فاملسيحية ال تقول 
قول اجملسمة » ان هلل جسم »، بل هو روح 
واذا  للخلق.  به  يتجلى  لكي  جسما  اتخذ 
والصاحلني  االنبياء  بان  يؤمنون  اجلميع  كان 
سوف يرونه في االخرة، ومبا ان طبيعته غير 
محدودة، وال ترى بجهة، لذلك فال مندوحة 
االبرار  يتمكن  لكي  ما  بطريقة  جتليه  من 
رأه  مثلما  حضرته،  في  والوجود  رؤيته،  من 
اشعياء وحزقيال النبيني على هيئة عظيم 
يجلس في عرشه. فاذا ثبتت امكانية جتليه 
لهل  جتسده  من  غرابة  فال  االخرة،  لهل 

الدنيا. 

يتس
يرى اهلل، قال  ان  النبي  عندما طلب موسى 
له الرب » ال تقدر ان ترى وجهي الن االنسان 
ال يراني ويعيش » )خر33 : 20(. فليس مبقدور 
الن  وذلك  الالهوت.  جوهر  يرى  ان  االنسان 
ان  ومبا  محدود.  غير  واهلل  محدود  االنسان 
اهلل خلق االنسان ليعرفه معرفة حقيقية، 
ولكي تتحقق رؤيته، يتعني احد امرين: اما ان 
يصبح االنسان الهاً، وهو محال؛ او ان  يتجلى 

اهلل لالنسان بطريقة ما وهذا ممكن.

    ويخلط الكثيرون بني عقيدة املسيحيني 
في  احلشوية  عقيدة  وبني  التجسد  في 
التجسيم. والفارق بني العقيدتني مثل البون 
البني بني السماء واالرض. وبسبب هذا الظن 
غير الصحيح لعقيدة املسيحيني فقد عانوا 
فما  االمرين.  يعانون  واليزالوا  اوطانهم  في 
بينهما؟  الفارق  وما  العقيدتني  فحوى  هو 
وابدأ باجملسمة وقد كانوا يعتقدون بأن اهلل » 
جسم، ال كاالجسام، وانه مركب من حلم ودم، 
املالمسة،  عليه  وجتوز  والدماء.  كاللحوم  ال 
وقد   .« اخمللصني  من  واملعانقة  واملصافحة، 
القران  ايات  بنوا عقيدتهم هذه على بعض 

الكرمي مثل قوله:

 « نَاِظرٌَة  رَبَِّها  إِلَى  نَاِضرٌَة  يَْوَمِئٍذ  ُوُجوٌه   «    
الَْعرِْش  َعلَى  الرَّْحَمُن   «  ،)23  ،22 )القيامة 
َساٍق  َعْن  يُْكَشُف  يَْوَم   »،)5 )طه   « اْسَتَوى 
 « يَْسَتِطيُعوَن  َفاَل  ُجودِ  السُّ إِلَى  وَيُْدَعْوَن 

)القلم 42(.

كما استندوا الى بعض االحاديث مثل قوله: 

  “   فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة ... 
فرأيته وضع كفه بني كتفي حتى وجدت برد 
»)البخاري 1145، ومسلم  أنامله بني صدري 
1261(. والى ما أخرجه البخاري قوله:« َخلََق 
ِستُّوَن  ُطولُُه  ُصورَتِِه  على  آدََم  وََجلَّ  َعزَّ   ُ اهللَّ

ذِرَاعاً »)البخاري 5759(.

كما استندوا الى احاديث اخرى مثل حديث 
والنار«... فيلقون فيها فتقول هل من  اجلنة 
مزيد ثالثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ») 

البخاري 7449(. 

وحديث النزول » ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل 
اآلخر..«. » – )البخاري 7494 (، و)مسلم 758 (. 

وعلى هذه النصوص بنى املشبهة عقيدتهم 
في تصورهم املادي هلل. واذا جاز استوائه على 
وجتليه  الدنيا،  السماء  الى  ونزوله  العرش، 
لهل  جتليه  فيصبح  ذلك،  وغير  اجلنة،  الهل 
كلمة  املسيح  السيد  شخص  في  االرض، 

اهلل، امرا معقوال ومقبوال.

تبنى  املسيحية  في  التجسد  وعقيدة 
غير  الروحية  املاهية  في  االعتقاد  على  اوال 
معنى  يكون  فماذا  واال  اهلل.  لذات  املدركة 
والنص  ؟!  جسماً  اهلل  كان  ان  التجسد 
 « روحانيته:  الى  صراحة  يشير  الكتابي 
اهلل روح والذين يسجدون له فبالروح واحلق 
ينبغي ان يسجدوا » )يو4 : 24(. وملا كان اهلل 
غير محدود، ويستحيل على االنسان احملدود 
الوسيلة  هو  التجسد  فكان  لذلك  يراه.  ان 
التي من خاللها التقى البشر بخالقهم في 
الدنيا كقوله » عظيم هو سر التقوى اهلل 
الكلمة   «  .)16  :  3 )1تي   « اجلسد  في  ظهر 
صار جسدا وحل بيننا » )يو1 : 14(. كما انه 
نارية  هيئة  في  النبي  ملوسى  وجتلى  سبق 
وسط من  اهلل  ناداه    « التوراة  في  ورد  كما 

احلياة سئم 

رؤية اهلل بني التجسد 
والتجسيم

 
ميالد حليم 

مونرتيال

اللة ة

الفصل األول- املشهد الرابع

فى الساحة أمام قصر اخلليفة                                                                                             

أنا واقف فى الساحة الكبرى بعاصمة اخلالفة،   الراوى:  ها 
على مقربة من قصر اخلليفة املتوكل . حاولت التسلل الى 
احلراس.  فمنعنى  الليلة،  هذه  أحداث  لشهد  القصر  داخل 
وقيل لى ممنوع دخول الطفيليني والبصاصني وناقلى الخبار، 
أهل  غير  منهم  لحد  يسمح  لن  واملداحني  الشعراء  حتى 
لكم  وعدى  أخلف  أو  أخذلكم  ال  وحتى  واملقربني.  الثقة 
بأنى سوف اتيكم بالخبار، وأنقل لكم مادار خلف السوار، 
انتظارا للخارجني من  الوقوف هنا فى مفترق الطريق  قررت 
القصر لعلى أعثر بينهم على صديق ممن يثقون بى وأثق بهم  
فضول  واشباع  واملعارف  الخبار  نشر  فى  مهمتى  ويقدرون 
الناس وتنشيط ذاكرتهم. ويبدو اآلن أننى قد وفقت فى هذا 
المر، فهاهو قادم إلينا رجل همام أحسبه يوسف بن ابراهيم 
والطباء،  الشعراء  ثقة  وموضع  والوزراء،  المراء  جليس  ؛ 
املطلع على أخبارهم وحافظ أسرارهم. إنه أحد الرواة الثقاة 

فلننصت الى ما يقول: 

- مرحبا أبا ابراهيم، هيا طمنى على مصير حنني .

يوسف بن ابراهيم : ال جتزع يا صديقى، واطمئن فقد انتهى 
المر على خير ما يكون.

الراوي  : زدنى معرفة  فإن القلق يقتلنى. فأنت تعرف صداقتى 
فهناك  احلال  هذه  فى  وحدى  لست  وأنا  له.  وقرابتى  حلنني 
آالف الباحثني الذين ينتفعون من ترجماته ومؤلفاته، وهناك 
املرضى الذين يلجأون إليه حني يعجز الطباء اآلخرون. وكلهم 
اخلليفة  مجلس  فى  دار  وما  الخبار  سماع  على  يتلهف 

الليلة. 

يوسف : أقول احلمدهلل الذى يحرك قلوب احلكام كما يحرك 
فى  املوقف  كان  الشدة.  بعد  الفرج  جاء  فقد  املياه.  جداول 
ليمثل  حنني  باحضار  اخلليفة  أمر  فعندما  عصيبا.  بدايته 
أمامه، أحسسنا بكابوس يجثم على صدورنا. فالكل يعرف 

قليين جنيب - 
مونرتيال

مأساة طبيب اخلليفة  
نسيم جملى

املزاج،  الرأى، متقلب  أن املتوكل رجل حاد الطبع، متصلب 

متسلط  اليعرف الرحمة إذا استولى عليه الغضب. الراوى: 
اإلذالل،  هذا  لكل  حنني  يتعرض  أن  يتوقع  احد  يكن  لم 
وعكة  أصابته  كلما  إليه  يلجأ  كان  املتوكل  وأن  خصوصا 

شديدة من املرض وأحس بعجز اآلخرين عن شفائه.

فاملتوكل  لها.  التفسير  التى  املفارقة  هى  هذه  يوسف: 
فى  بالتفكير  باله  اليشغل  اللحظة  بدافع  دائما  يتصرف 
الصواب واخلطا أو فيما ينفع الناس أو يضرهم، وإال لتحول 

ذلك كله حرصا على مصالح الرعية ومستقبل البالد. 

اآلن عن عالقة  تقل شيئا محددا حتى  لم  : لكنك  الراوى 
حنني بهذا كله. وما سبب غضب اخليفةعليه.

حنني  نعرف  فأنت  فضولك.  أشبع  فسوف  مهال   : يوسف 
بعلمه،  واعتزازه   بنفسه  ثقته  تعرف  أعرفه.   كما  جيدا 
لرأى  مخالفا  كان  لو  حتى  الرأى  إعالن  فى  وشجاعته 

الكثيرين.

 الراوى: أفى هذا شىء  يعيب االنسان أو ذنب يحاسب عليه ؟

أخالقيات  ويلتزم  واملنطق  بالعقل  يهتدى  حنني   : يوسف   
هذه  من  شىء  حساب  على  واليحابى  ينافق  فال  الدين 
املبادىء، وفى هذا مقتله. لكن املفارقة أن هذه الصفات هى 

التى أنقذته من هول املصير الذى كان ينتظره .

تتكلم  أن  وعائم.أرجوك  عام  كالم  هذا   ) بفرح   (: الراوى 
بوضوح أكثر.

لقتل  فتاكا  سما  يصنع  بأن  اخلليفة  امره  لقد   : يوسف 
بعض العداء. لكن حنني رفض وأصر على الرفض، فوضعه 
اخلليفة فى السجن،  وعذبه ملدة عام حتى يتعلم الطاعة 

واليقل) ال( أبدا لصحاب السلطان.

الراوى : والليلة ؟

فرفض  الطلب  بنفس  مواجهته  املتوكل  أعاد   : يوسف 
أيضا وشرح للخليفة أسباب هذا العناد فعفى عنه. وأقام 
اخلليفة احتفاال بهيجا بهذه املناسبة؛ تبارى فيها الشعراء 
وأهل الطرب و أبدعت الراقصات فى أداء فنونهم، وانطلقت 
اجلوارى يوزعن كئوس اخلمر على موائد المراء والقادة ورجال 
يعابث  وأخذ  سكر  حتى  اخلليفة  وشرب  والندماء،  العلم 

جواريه احلسان.

خدعة الشوارع!
بقلم: عـادل عطيـة

قتلت  التي  العثمانية،  العصابة  قائد  فهو  سليم،  أما   ..
وسلبت ونهبت!

.. وصائم الدهر، حاول حتطيم أبو الهول، الذي يعتبر واحداً 
من عجائب الدنيا السبع!

.. أما يلبغا، فقتل وفتك بالكثيرين!
.. والساملي، قضى على ابيه بالسم!

.. ومراد، فقصته غير الطيبة على لسان كل املؤرخني!
يجعلك  املقريزي؛  عنه  كتبه  ما  فان  الصالح،  امللك  أما   ..

على يقني بأن اسمه ليس على مسمى، ولن يكون!
ومع ذلك..

أبطال  من  أبطاالً  باعتبارها:  االسماء  هذه  أطلقنا  فأننا 
العرب، ورموزاً من رموز مصر!

بينما أهملت اسماء كثيرين من املصريني، ممن هم: أبطال 
في احلقيقة، ورموز في الصل، وجنوم في الضمائر!

فما هي الصلة في اضفاء بطولة زائفة على شخص أّفاق 
أحمق، وقاتل مأجور، جتعل منه رمزاً في ضمير المة، وفي 
واالفتراءات؛  الكاذيب  من  بهالة  فتحيطه  الناس،  نفوس 
متنع الناس من معرفة احلقيقة، أو تصدمهم بشدة إذا ما 

عرفوا ولو بعضاً منها؟!..
وملاذا نعني باضفاء هاالت من البطولة، وحاالت من الفخامة 
واملزّيف؛  واحملّرف  والزاعم،  واملّدعي  واملهرج،  املهّيج  على: 

فنشّوه التاريخ، ونبلبل العقول، ونقلقل الضمائر؟!..
السئلة كثيرة ومؤملة..

لكن الكثر ايالماً، ما يتأدى بالمة، ويتطرق بالناس إلى أن 
يعيشوا في التزييف والتحريف، ويحيوا بالوهام والحالم؛ 
فال يقدروا على مواجهة الواقع، وال يستطيعوا استيعاب 

احلقيقة!

نطلق على الوالد الذين لفظتهم عائالتهم، بأنهم: أوالد 
شوارع!

السلوك،  ورداءة  الخالق،  بسوء  يّتصفون  الذين  وعلى 
بالشوارعّية!

مع أن بيوتنا هي التي حتدد هذه الشوارع، والشوارع حتدد 
عنواننا، بل ونعتبر البيت الذي يطل على ناصية شارعني 

له صفة املوقع املتمّيز!
الشخصيات  من  شخصية  تكرمي  نريد  عندما  أننا،  كما 

العامة أو التاريخية؛ فأننا نطلق اسمها على شوارعنا!
وجند أنفسنا في حيرة من أمرنا:

االثنان  أم  الشوارع،  نُكّرم  أم  السماء،  نُكّرم  نحن  هل 
معاً؟!..

العراف جتاوزت حيرتنا ـ رغم نظرتنا السلبية للشوارع ـ، 
واعتبرت أن االسماء هي التي تًكّرم!

هنا تظهر اخلدعة.. 
ملّوثة  إرهابية،  تاريخية  لشخصيات  اسماء،  بتكرمي 
املؤمنني،  امارة  مرتبة  إلى  بعضها  وصل  والدم،  بالفساد 

قبل أن تطلق على شوارعنا املشهورة في قاهرة املعز!
.. فعمرو بن العاص، قال عنه املقريزي: بأن سيفه سفك 
الرض  وعلى  مريع،  دموي  مشهد  في  السكندريني  دماء 

التي شهدت سكيب الدم، أقام بناء مسجد الرحمة!
خليج  حفر  اعادة  في  الفالحني  آالف  سّخر  الذي،  وهو 

تراجان، باسم قناة أمير املؤمنني!
وهو الذي قال للمصريني: »أنتم عبيد لنا«!

الشهيرة:  الكلمة  صاحب  فهو  اخلّطاب،  بن  عمر  أما   ..
»أخرب اهلل مصر في عمران املدينة وصالحها«!

العربي ملصر: »كيف تعّزهم  الغزو  الذي كتب لقائد  وهو 
وقد أذّلهم اهلل«!

.. أما اخلليفة املأمون، فقد قتل آالف املصريني!
.. وابن سندر من النّهابني العرب!

فقال:  اجلبرتي، سيرته،  الشيخ  احللبي، خّلص  وسليمان   ..
أنه أّفاق واحمق وقاتل مأجور، حصل على رشوة من االغا 

العثماني؛ الرتكاب جرميته!
.. وقرة بن شريك، كان يتلذذ بدماء املصريني وهي تتطاير 

حوله، وعلى مائدته مع الطعام!
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 ) Anal pain (  أسباب آالم فتحة الشرج

د. ياســـر بطرس
Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA
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تكلمنا فى املقاالت السابقة عن اجلير و كيفية تكوينة و املدة الزمنية ألزالتة .

هناك طريقتني الزالتة فالطريقة االولى بأستخدام مجموعة من االدوات 
و  االأكثر شيوعا  و هذة هى  اللثة  احلادة ما بني االسنان و حتت  اليدوية 

تستخدم لألطفال و الكبار على حد سواء . 

 Cavitron  أما الطريقة الثانية فعى بأستخدام املوجات الفوق الصوتية
أكثر  راحة  بالتالى  و  السنة  من  اجلير  فصل  لتسهيل  ذبذبات  هى  و 

للمريض و الطبيب .

 كمية اجلير و تفضيل الطبيب هى أهم عوامل اختيار الطريقتني , لكن هناك عوامل متنع استخدامها 
مثل ان يكون املرسض قد زرع جهاز لتنظيم القلب peace maker  )و بالذات االنواع القدمية ( و فى هذة 
احلالة مينع استخدام جهاز الذبذبات متاما , أيضا استخدامة غير مستحب لألطفال , قد تستخدم ايضا 

الطريقتني لنفس املريض ألعطاء أفضل نتيجة بعض االحيان . 

تكلمنا فى املقاالت السابقة عن اجلير و كيفية تكوينة و املدة الزمنية 
ألزالتة .

من  مجموعة  بأستخدام  االولى  فالطريقة  الزالتة  طريقتني  هناك 
اللثة و هذة هى االأكثر  اليدوية احلادة ما بني االسنان و حتت  االدوات 

شيوعا و تستخدم لألطفال و الكبار على حد سواء . 

الصوتية   الفوق  املوجات  بأستخدام  فعى  الثانية  الطريقة  أما 
بالتالى  و  السنة  من  اجلير  فصل  لتسهيل  ذبذبات  هى  و   Cavitron

راحة أكثر للمريض و الطبيب .

 كمية اجلير و تفضيل الطبيب هى أهم عوامل اختيار الطريقتني , لكن هناك عوامل متنع استخدامها 
مثل ان يكون املرسض قد زرع جهاز لتنظيم القلب peace maker  )و بالذات االنواع القدمية ( و فى هذة 
احلالة مينع استخدام جهاز الذبذبات متاما , أيضا استخدامة غير مستحب لألطفال , قد تستخدم ايضا 

الطريقتني لنفس املريض ألعطاء أفضل نتيجة بعض االحيان . 

صحة نيوز

هناك ثالث اسباب آلالم فتحة الشرج 

) thrombosed hemorrhoid (  1- جلطة في البواسير

) anal fissure (  2- شرخ بفتحة الشرج

) anal abcess ( 3- خراج بفتحة الشرج

والتي  البواسير«   « هو  و  االول  السبب  عن  العدد  هذا  في  سنتحدث 

يعاني منها الكثيرون ، و هناك نوعان من البواسير 

بواسير داخلية : علي بعد 1 - 2 سم من فتحة الشرج ، و من النادر 

ان يسبب هذا النوع ألم ولكنها تسبب نزيف مع االخراج و خاصة اذا 

كان البراز صلب *

*بواسير خارجية : و التي قد يحدث بها جلطة فتسبب أملا شديدا جدا ، وعادة ما حتدث لالشخاص الذين 

يجلسون لفترات طويلة بدون حركة في العمل أو الرحالت الطويلة .

عالج جلطة البواسير 

- اذا قام املريض باستشارة الطبيب في خالل 24 ساعة من حدوث اجللطة او األلم ميكن عالجها عن 

طريق ازالة اجللطة جراحيا باستخدام التخدير املوضعي ووقتها يشعر املريض بتحسن 

- اذا تأخر املريض في استشارة الطبيب اكثر من 24 ساعة فالعالج هنا يتم عن طريق املسكنات و املاء 

الدافئ مع امللح ملدة أسبوع لثالثة أسابيع حتي تذوب اجللطة

مرحلة املراهقة ومشاكلها الستة 
مرحلة املراهقة هي  املرحلة العمرية األخطر يف اإلنسان. 

 

أ.د. ناجي إسكندر

وهذا ال يجعلهم من املدمنني ولكن تلك قد تكون هي 
اخلطوة األولي في رحلة اإلدمان. 

تفوق  دون  حتول  كارثة  تعني   ال  بذاتها  التجربة  أن   -2  
رؤساء   ثالث  أخر  أن  أقول  أن  فيكفي  حياته  في  املراهق 
للواليات املتحدة ) كلينتون وبوش وأوباما ( جربوا اخملدرات 

في فترة املراهقة. 
اإلدمان  بني  وثيق  إرتباط  يوجد  أنه   : الثانية   احلقيقة 
واألمراض العقلية. لدرجة أن أهم مركز في كندا »ويتبع 
 CAMH »Centre of Addiction and  « تورونتو  جامعة 
العقلية.   والصحة  اإلدمان  مركز  وهو   Mental Health
بني  اإلرتباط  شدة  علي  واضحة  داللة  اإلسم  هذا  وفي 
ما  العزيز  القارئ  يسأل  ورمبا  العقلية  واألمراض  اإلدمان 

هو اإلرتباط ؟ اإلجابة ببساطة 
1. اإلدمان يؤدي بالقطع إلي اإلضطرابات العقلية  ) في 

حوالي ٥٠٪  من احلاالت. (
إلي  يتجهوا  العقلية   األمراض  مرضي  من  كثير   .2
اإلدمان  ) 2٠ إلي ٥٠ ٪  من املرضي حسب نوعية املرض 
 bipolar disorder and  « في   أكثر  فاإلدمان  العقلي  

 ) « Schizophrenia
ذلك ألن املدمنني  يجدوا أن إدمان  العقاقير والكحوليات  
تعطيهم راحة نفسية تعينهم في البداية علي حتمل 
التي  العقلية  لألمراض  النفسية   املشاكل  قسوة 
يعانون منها . ولهذا وجب هنا  أن أقول  »ال تدينوا لكي 
التي  النفسية  الضغوط  تعلمون  ال  ألنكم    .« تدانو  ال 
ال  بالطبع  هذا  كان  »وإن  لإلدمان   املرضي  هؤالء  دفعت 
يكفي كمبرر مقبول لهم  لإلدمان كما ال يصلح  في  

ذات الوقت كعالج  مقبول لهذه اإلعراض« 
ومن شدة اإلرتباط  بني األمراض العقلية واإلدمان أحيانا 

ال ميكن معرفة أيهما تسبب في األخر   
للحصول  معا  اإلثنني  عالج  يجب  األحوال  جميع  وفي 

علي أفضل النتائج
 « اإلدمان  عالج  ميكن  أنه   : والصادمة  الثالثة  احلقيقة 
وطوال  اإلدمان  مريض  ويبقي    « شفائه  ميكن  ال  ولكن 
إحدي إلي  إنتمائه  يلزم  ولذلك  لإلنتكاس  قابل  حياته 

لعدم مالئمة  األوردة كنتيجة  لتخريب  باإلضافة  هذا 
مع  للمخدرات  واملذيبة  احملقونة  احملاليل   قلوية  درجة 

درجة قلوية  الدم. 
اخملاطر النفسية : نقص الثقة في النفس وعدم القدرة 
علي التكيف مع اجملتمع وأيضا  قلق وأحيانا إحساس 
بالرعب. وهذه اإلحساسات قد تكون طفيفة أو عنيفة 
وقد تستمر أليام بعد التعاطي. وفي حاالت قليلة تستمر 
العقلية.   األمراض  وجود  مع   خاصة  طويلة  لفترات 
الفرد  يحس  بحيث  النفسي  اإلعتماد  هو  واألخطر 
يتكيف   لكي  العقار  علي  الكامل  وإعتماده  حلاجته 

مع احلياة. 
األسرة   مع  التعامل  صعوبة   : إجتماعية  مخاطر 

واألصدقاء واجملتمع. 
العمل.   وعدوانية   أو في مجال  الدراسة   تدهور في 

شديدة تصل إلي حد السرقة وأحيانا القتل 
 وأيضا الوقوع حتت تأثير اخملدر يؤدي إلي تصرفات غير 

عاقلة  مثال قيادة خطيرة أو جنس غير أمن. 
وسالمة  اجملتمع  علي  القامتة  بظالله  يلقي  هذا  وكل 

بنيانه باإلضافة إلي التأثيرات اإلقتصادية 
 الضارة كنتيجة حلجم األموال املنصرفة علي تهريب 
الناجمة  الصحية  املشاكل  وبسبب  اخملدرات  وترويج 
عن اإلدمان.     وعن األذي الذي يتعرض له األخرين من 
املمارسات اخلاطئة »مثال القيادة اخلطيرة  »للمدمنني  
في  التدهور  و  الدراسي  التدهور  إلي  باإلضافة   هذا 

إنتاجية العمل للمدمنني. 
واألخطر  التعاطي  تهمة  توجيه   : قانونية  مخاطر 

تهمة ترويج  اخملدرات.  
أو حتي  تهمة التواجد في البارات ملن هم حتت السن 

القانوني. 
التعاطي  نفقات  لتوفير  اجلرائم  في  اإلشتراك  أيضا 

وكل هذا قد يؤثر علي مستقبل املراهق. 
هوامش : حتت سن معني ال يوجد أي إتهام  ) 1٠ سنوات 

في أيرلندا (.  
حتت 1٧ سنة تتولي القضايا محاكم األحداث ويوضع 

املراهق في إصالحيات. 
األباء  إلي  اإلتهام  يوجه  أنه  إلي  أشير  أن  أحب  وأيضا 
جملرد علمهم بتعاطي أبنائهم وأصدقائهم للمخدرات  
األباء بتسليم  القانون  يلزم   في منزل األسرة. وعليه 

العقار للبوليس أو التخلص من العقار نهائيا. 
وفي املقالة القادمة بإذن  اهلل سوف  نناقش أسباب 
تعاطي املراهقني للمخدرات  وظواهر تعاطي اخملدرات 
وفكرة مبسطة عن األنواع الرئيسة للمخدرات.                                          

تبدأ من البلوغ اجلنسي والذي يبدأ في حوالي الثانية 
عشر من العمر » يحدث في البنات قبل األوالد بحوالي 
البلوغ  عمر  يختلف  وأيضا  ونصف   سنة  إلي  سنة 
املراهقة   فترة  وتنتهي   .« البيئية  الظروف  حسب 
بإستقالل املراهق عن أسرته نفسيا وماديا وذلك يحدث 
غالبا عن بلوغ املراهق الثمانية عشر من عمره » وهذا  
يحدث في األسر ذات األصول الغربية في سن أقل  مما 
يحدث في  األسر ذات األصول الشرقية »والتي ترغب 
في إحتضان  أوالدها لفترة أطول من األسر الغربية«.  

تشكيل  في  املراحل  أخطر  هي  املراهقة  ومرحلة 
واملدرسة  األباء  مؤازرة  وحتتاج  اإلنسان  شخصية 
واجملتمع  ليس فقط لبناء الشخصية السوية لإلنسان 
الستة  للمشاكل  السيئة  األثار  لتفادي  أيضا   ولكن 
لهذه املرحلة. ) وهي اخملدرات واجلنس واإلنتحار والتمرد 
وضغوط الدراسة والعمل وأخيرا  مشكلة  البحث عن 
املشاكل  وهذه   .) أهمية   األكثر  املشكلة  وهي  الذات 
متثل حتدي حقيقي لألباء في التعامل مع املراهقني وأي 
أن  إلي  تؤدي  سوف  بإستخفاف  معها  للتعامل  خطأ 
تلقي هذه املرحلة  بظاللها القامتة  علي املراهق واألباء 
واجملتمع ولسنوات قد تتخطي هذه املرحلة وإلي عقود 

طويلة بعد إنتهاء املراهقة.
وعليه فسوف يحتاج تناول  هذه املرحلة  ومشاكلها 

الستة باذن اهلل  إلي عدة مقاالت. 
املشكلة األولي : اخملدرات والكحوليات.     

حقائق : 
احلقيقة األولي : واألهم أنه  حلل أي مشكلة يلزم أوال 
لُب  وهنا  املشكلة.  بوجود  اإلعتراف  شيء  أي  وقبل 
يتجاهلون   األهالي  معظم  أن  وهو   اإلدمان   مشكلة 
وجود  ويتصورون  أبنائهم  في  املشكلة  هذه  وجود 
فريسة  وقوعهم  دون  حتول  بابنائهم  خاصة  مناعة 
وعليه   « املشكلة  حلساسية  وذلك   « املشكلة  لهذه 

أحب أن يتنبه األهالي إلي ما سوف أقوله : 
بتجربة  قاموا  قد  املراهقني  من   ٪٧٥ من  أكثر  أن    -1
اخملدرات ومعظم املراهقني  في الغرب قد جربوا تناول 
الكحوليات  ) حوالي ٩٠٪ من املراهقني في كندا إعتادوا 
 ) أصدقائهم   مع  للبارات  والذهاب  الكحوليات  تناول 

 اجملموعات املعاونة كما سنشرح الحقا بإذن اهلل 
احلقيقة الرابعة : يؤدي اإلدمان إلي نقص متوسط العمر 
مشاكل  أو  القلبية  النوبات  بسبب  عاما   12 حوالي 

الكبد أو اإلنتحار أو احلوادث. 
 احلقيقة اخلامسة  :  ال ينبغي لألهل أو غيرهم مناقشة 
املراهق في اخملدرات والكحوليات دون معلومات كافية عن 
نتائج  إلي  املناقشات  وإال ستؤدي هذه  املوضوعات  هذه 
عكسية بل إلي إستهزاء األبناء بهذه املناقشات وبجهل 
الناصحني.  وهنا تأتي أهمية هذه املقاالت خاصة لألباء. 
احلقيقة السادسة  : مشاكل اخملدرات أكثر شيوعا في 
العالم الثالث  بينما مشاكل الكحوليات أكثر شيوعا 

في العالم األول.  
للكحوليات  املدمنني  عدد  يبلغ  كندا  في   : هوامش 

والعقاقير حوالي  أربعة  ونصف املليون شخص. 
مخاطر اإلدمان : في البداية إحب أن أنبه إلي نقاط هامة 

جدا 
من  التأكد  عليه  يصعب  للمخدرات  املستخدم  إن   1
مع  مخلوطة  غالبا  فهي  يتعاطاها  التي  املادة  ماهية 
والتأكد من  اخملدرات  أخري حيث يستحيل مراقبة  مواد 
نقاء هذه املواد أو حتي علي التأكد من حرص القائمني 
علي هذه التجارة علي صحة املتعاطني في عمل هو في 
األصل عمل ال أخالقي. والنتيجة لعدم معرفة قوة ونقاء 
هذه املادة  فذلك يؤدي  أحيانا إلي تعاطي غير مقصود 
جلرعات زائدة وهو ما يحدث كثيرا للمدمنني ويؤدي في 

كثير من احلاالت إلي وفاتهم. 
املتعاطي  يتغير  في  قد  اخملدرة  املواد  أن مفعول هذه   2

حتي لو مت لهذا املدمن جتربة نفس املادة مسبقا. 
3.  خلط أكثر من مخدر  أو تعاطي مخدر مع خمر خطير جدا.  
 - نفسية   - ) جسمانية  اخملاطر  من  أنواع  أربعة  وهناك 

إجتماعية - قانونية (.   
اخملاطر اجلسمانية : تعتمد علي نوع وقوة وكمية اخملدر  

وعلي وقت التعاطي وعلي املتعاطي نفسه.  
مثال تغير النبض وضغط الدم واإلجهاد واإلغماء وأحيانا 

الوفاة كنتيجة لتعاطي جرعة زائدة بطريق اخلطأ. 
التوقف  ثم  اخملدر  علي  اجلسماني  اإلعتماد  حالة  وفي 
املفاجيء عن تعاطي اخملدر يؤدي ذلك إلي تقلص معدي 

وعرق وعدم النوم والشعور باإلضطراب. 
ومشاركة  اجلماعي  احلقن  نتائج  إلي  باإلضافة   هذا 
الدم  أمراض  نقل  إلي  يؤدي  مما  احلقن  أدوات  األخرين 
الكبدي  اإللتهاب  إلي  اإليدز  مرض  فيروس  من   امللوث 
  B and C فيروس  وهي  األخطر  الكبدية  بالفيروسات 

وغيرها من أمراض الدم.   



حـــواراتالسبت 10 أكتوبر 2015 - العدد الثامن و االربعون 24
»مايكل برسا« ُمرشح احملافطني عن دائرة »ريتشموند هيل« لـــ »جود نيوز«:

هلذه األسباب ننصح بإنتخاب حزب احملافظني دون غريه
ميزانية 2 تريليون دوالر حتتاج إقتصادي ماهر مثل »هاربر«

»C-24« و »C-51« قوانني حتمي كندا من اإلرهابيني 
هذا ما ُاقدمه لسكان »ريتشموند هيل« دون غريي من املرشحني 

األمنية  سلطاتنا  ونعطي  مستعدين  نكون  أن  يجب  ولهذا 
الوسيلة حلمايتنا، وهذه وظيفة اساسية للحكومة أن حتمي 

مواطنيها حيث سيوجه لها اللوم حال اخلطأ

الهجرة  بنظام  معني  قانون  فهو   ،  ”C-24“ قانون  عن  أما 
ووظيفته تقدمي اجلنسية الكندية للكنديني اجليدين فقط.  

وحينما كان الليبرال في احلكومة، كان هناك قانون لسحب 
اجلنسية الكندية موجود بالفعل ويتم تنفيذه في ثالث حاالت 
أو   ، التورط في عمل ضد كندا   ، التجسس علي كندا  وهي: 
التورط  اضافة  هو  فعلناه  ما  وكل  بالتزوير،  عليها  احلصول 
أن من بني  احلديث عن  املعارضة  وتتجنب  إرهابية.  أعمال  في 
يقل عن سبعني  عدد  عن  اخملابرات  تتحدث  مليون كندي،   35
شخص يتم التحقيق معهم مبوجب هذا القانون. وأن املتهم 
عن  الدفاع  في  واحملاكمة  التحقيق  اثناء  احلقوق  بكل  يتمتع 

نفسه. وأنا كمواطن كندي سعيد بهذا القانون  

“مايكل برسا”، ُمرشح حزب احملافظني عن دائرة »ريشموند هيل« 

، جاء إلى كندا في سن صغير مع عائلته في منتصف الثمانينات 

و ذلك ملعيشة أفضل. و قد قام بانشاء مشروع عائلي في جتارة 

األثاث. »برسا« يقطن »ريشموند هيل« منذ عام ٢٠٠٢. إنخرط 

في العمل السياسي منذ عام 1993، حاصل على درجة لسانس 

 local optimist في   أيضاً عضو  و  التنظيمية  االدارة  في  اداب 

clubوالذي يقدم املساعدات ملن يحتاجها من العائالت والشباب 

وعمل كرئيس حتى عام ٢٠٠9 ، التقت به »جود نيوز«، وكان هذا 

احلوار التالي:

ما الذي يدفع الناخب في منطقتك اإلنتخابية، وباقي املناطق 

الكندية إلي إنتخاب حزب احملافظني وليس األحزاب األخري مثل 

احلزب الليبرالي زاحلزب الدميقراطي اجلديد؟؟

ينهار  ولم  الكندي  األقتصاد  وقف  كيف  شاهد  بساطة  بكل 

املتحدة  الواليات  والذي عانت منه  العاملي،  في أعقاب الكساد 

احملافظني،  قمنا كحزب  املنازل. كذلك  أسعار  وانهارت  والعالم 

الصحية  الرعاية  والطلبة،  السن  لكبار  املساعدات  بزيادة 

مقارنة  احملافظني  حزب  حكومة  سنوات  تسع  خالل  تضاعفت 

الكنديني  علي  الضرائب  قللنا  الليبرالي.  احلزب  سنوات  بتسع 
مبساعدة  اإلهتمام  كان  الشركات.  أو  االشخاص  علي  سواء 
الطبقة املتوسطة والتي ُتثل 8٠ باملائة من الكنديني. باألضافة 
إلي أنه حينما تتكلم عن ٢ تريليون دوالر فأنت حتتاج إلقتصادي 
محنك مثل »هاربر«، والذي يعرف تاماً كيف يديرها، وهذا يرجع 

لقيادة احلزب الواعية.

حــــــــــــــــوار
ابــــــرام مقــــار
نــــــدي باخـــوم

برسا« لسكان  احملافظني، »مايكل  الذي يقدمه مرشح حزب  ما 
»ريتشموند هيل« بخالف باقي مرشحي املنطقة؟؟

اإلنتخابية،  دائرتي  افراد  بعض  من  أحياناً  السؤال  لهذا  أتعرض 
وببساطة، أنا صاحب شركة ولو نظرت ألراء من تعاملوا معي من 
عمالء شركتنا علي موقع، »جوجل« لن جتد رأي سلبي واحد علي 
لديهم مشكالت  كان  أنه  يقولون  ، ستجدهم  لهم  نقدمه  ما 
أجعل  أن  علي  أحرص  بحلها، حيث  قام  »مايكل«  ولكن  معينة 
التي نقدمها، وهذا ما سأفعله  باخلدمة  اجلميع راضياً وسعيداً 
حينما أكون عضواً بالبرملان. باألضافة إلي انه وعلي مدي سنوات 
ُقمت بتدريب مرشحني ليكونوا أعضاء برملان ، ومع كل احترامنا 
للمرشحني االخرين عن تلك الدائرة، »ريشموند هيل« من األحزاب 
فيها  أدخل  التي  الدقيقة  وفي  للتعليم،  احتاج  ال  أنا  األخري، 

البرملان أعلم تاماً ما سأفعله، فلدي اخلبرة الكافية

تنتقد املعارضة قوانني مثل »C-51« ، »C-24« .. فما تعليقك علي 
تلك القوانني؟؟

من حق املعارضة االختالف معنا سواء في تلك القوانني أو غيرها 
فهذا دورها لتحسني االداء، وبالنظر لقانون    »C-51«، فهو يدعم 
بعملهم  القيام  علي  لنساعدهم  األمنية،  اجلهات  بني  االتصال 
بطريقة أسرع. وبالطبع لو أنت غير متورط في جرائم فال يوجد 
داعي للقلق ، وبالطبع نحن جميعاً نهتم بخصوصيتنا جداً لنا، 

ولكن املنظمات اإلرهابية قالت أنها ستهاجم كندا باألسم ، 
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لوحـة الشرف 

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
1 األكثر تكرميا  o أسّرة األطفال الرضع )جمع(   

o اجبر  2 عالم طبيعة اجنليزي ومؤسس علم الذرة احلديث  
على انتظار شيء مرغوب بشدة   

3 اقحم في عمل بدون رغبة اآلخر  o تقومي سنوي )فارسية األصل(   
4 طبق شعبي رئيسي في مصر )معكوسة(  o يغلي   

5 فريد ومتميز  o سئم   
وأنفة  علو   o وأمه   اجلنني  بني  والدم  الغذاء  امدادا  نقطة   6

)معكوسة(  o اصدر صوتا نتيجة التألم   
7 اصدر صوتا كالذباب  o يتبع املذهب املتشدد   

8 االسم الثاني المبراطور فرنسي هزم في معركة ووترلو   
9 مصمم الصاروخ الفضائي   

10 حيوان ماكر  o كرة العني ومحجرها )معكوسة(  

افقياً : 
1 مخترع الساكسافون  

2 مخترع النايلون  o ذو حال مزرية وثياب بالية  
3 اكثر لطفا  o طيور كبيرة ذات مناقير واسعة  

4 نصف طارت  o بكاء بصوت عال  
بدفء  ُعرِف  عشر  السابع  القرن  من  أسباني  رسام   5

لوحاته وإنسانيتها  o أوقع بكارثة  
6 سال دمه  o حيوان بحري يصنع اللؤلؤ  

7 )ال (باالجنليزية  o فيها تنمو حبوب القمح   
مخترع   o اوباما   ادارة  في  األميركية  اخلارجية  وزيرة   8

طريقة القراءة للمكفوفني   
9 واضع قانون املقاومة الكهربائية  o االشتياق الشديد  

10 العيش في هدوء وسكينة  o ولدي  o فاه  

حـل مسابقة  العـدد السابـق

الضابط املهندس باقى زكى يوسف 
صاحب الفكرة العبقرية التي كانت مفتاحاً لنصر السادس من أكتوبر 
1973, حيث إقترح استخدام مياه القناة فى جتريف رمال الساتر الترابى 
أنه من  للقناة مدعية  الشرقى  الشاطىء  اقامته اسرائيل على  الذى 
خط  من  حصيناً  جزءاً  الترابى  الساتر  هذا  كان  حتطيمه.  املستحيل 
بتعليتها  العدو  قام  رملية  كثبان  عن  عبارة  وكان  الدفاعى،  بارليف 
فأوصلها إلى ارتفاعات تصل إلى 20 متر ارتفاعاً وبعرض 8 إلى 12 متر 

من السويس إلى بورسعيد.
قام املقدم باقي زكي بعرض فكرته على قائد فرقته املرحوم لواء اركان حرب ) سعد زغلول عبد الكرمي ( موضحا 
سحبها  ثم  الرمال  جبال  لتجريف  املضغوطة  املياه  استخدام  يجرى  كان  العالى  بالسد  عمله  اثناء  انه  له 
املاء والرمال فى اعمال بناء جسم السد  انابيب خاصة من خالل مضخات الستغالل مخلوط  وشفطها فى 
العالى. اما فى حالة الساتر الترابى شرق القناة فيمكن توجيه مدافع مياه مضغوطة اليه لتجرى رماله الى 
قاع القناة. وعن طريق هذه الثغرات يتم عبور املركبات واملدرعات الى عمق سيناء. وعليه فقد مت اعداد تقرير فنى 

واف وافق عليه الرئيس ) جمال عبد الناصر ( اثناء اجتماعه االسبوعى بقادة التشكيالت مبقر القيادة العامة.
ومتت جتربة الفكرة بجزيرة البالح عام 1972 حيث مت فتح ثغرة فى ساتر ترابى اقيم ليماثل املوجود على الضفة 
الشرقية للقناة واستخدمت مضخات ومعدات من انتاج شركة املانية بعد اقناعها بان هذه املنتجات سوف 
تستخدم فى مجاالت اطفاء احلرائق. وجنحت الفكرة جناحاً كبيراً فتم اقرارها ومت تدبير املضخات امليكانيكية 
التنفيذ. ولم تكتشف مخابرات العدو حقيقة  والتوربينية وتدريب االفراد واالطقم واجملموعات على اساليب 
مايحدث إلى أن مت التنفيذ يوم السادس من اكتوبر عام 1973 بصورة اذهلت العالم. وكان من نتائجها أن مت 
االنتهاء من فتح اول ثغرة فى الساتر الترابى الساعة السادسة من مساء يوم السادس من اكتوبر 1973, كما 
مت االنتهاء من فتح 75 % من املمرات املستهدفة ) 60 ( ممرا حوالى الساعة العاشرة من مساء يوم السادس 
اول لواء مدرع من  القناة. وعبر  الرمال الى قاع  انهيار نحو 90000 متر مكعب من  من اكتوبر عام 1973 بعد 
معبر القرش شمال االسماعيلية فى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السادس من اكتوبر عام 1973. 
وقد حصل املهندس باقى زكى يوسف على نوط اجلمهورية العسكري من الطبقة األولى سنة 1973، ووسام 

اجلمهورية من الطبقة الثانية سنة 1984.
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أو منافس شريف فى جتارتك  العمل  لزمالء  املساعدة  تقدمي  التترّدد عن  احلمل:    برج  احلمل:   برج 
يوشك على اإلفالس،جبهتك العاطفّية فى حتّسن قريباً .

برج الثور: قم بحرق بعض السعرات احلرارّية وقطرات العرق اللذيذ فى العمل الشريف ،التسمح 
باملردود القليل بإحباطك فلكل مجتهٍد نصيب.

برج اجلوزاء: قم بإمتام عمل واحد حتى نهايته بدالً من توزيع جهدك على جبهات مختلفة دون إمتام 
أٍى منها.

برج الّسرطان: إن أردت أن تُنهى مشاكلك العنيدة فعليك قبول احللول الَوَسط مبرونة ، إبتعاد عن 
اجمُلازفات املالية.

التلق   ، عفنة  فطريات  هو  األخضر  العشب  أن  تكتشف  قد   ، ذهباً  مايلمع  كل  ليس  األسد:  برج 
بنفسك فى عالقة عاطفّية بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العالقة.

برج العذراء: التنفعل عند مناقشة اآلخرين والتتجادل مع احلمقى، إحترس عند جتولك داخل املنزل 
فإصابتك بخدوش من قطع األثاث واردة.

برج امليزان:   إن تسبب أحد أفراد أسرتك فى خسارتك لبعض املال عن طريق نفقات لسلع تافهة ال 
لزوم لها فال تنزعج، كلنا نرتكب تلك احلماقات من وقٍت آلخر.

عاطفية  عالقة  ،أو  متوّقعة  غير  ومكتسبات  بأرباح  تفاجأ  فقد  محظوظاً  كنت  إن  العقرب:  برج 
جديدة ، ومكافآت من مديرك أو من كبار رجال العائلة.

برج القوس: إحترامك لروابط القرابَة و تقاليد األسرة واإلرث العائلى يُكسبك إحترامك لنفسك 
فالتتهاون فى واجباتك جتاه عائلتك وِصلَة الّرِحْم.

فى  الّدواء  هدوءك،تناول  لتنغيص  كافية  لكنها  ،صغيرة  واردة  الصحّية  اإلنتكاسات  اجلدى:  برج 
موعده لتقّصر فترة العالج.

برج الّدلو: عليك فحص اإلتفاقات املطبوعة بنفسك ومِبَِعّية امُلترفني، خصوصاً تلك البنود املاكرة 
املكتوبة بأحرف ُمَنْمَنَمة صغيرة باألسفل . 

برج احُلوت: مكاسب واردة من الوظيفة تشعرك بالّرضا، ، التنغمس فى أداء دور روميو حتى التفقد 
مصداقيتك فى عني احلبيب

حظك مع جود نيوز

حـل مسابقة  العـدد السابـق
http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 23-Sep-2015
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Daily Sudoku: Wed 7-Oct-2015
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mediumDaily Sudoku: Wed 7-Oct-2015
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يقلق  ما  صدارة  في  املهاجرين  تدفق  جاء 
استطالع  عنه  كشف  ما  حسب  البريطانيني، 

للرأي.

وأبدى 56% من البريطانيني خشيتهم من وتيرة 
التوافد إلى بالدهم، قائلني إن عدد املهاجرين زاد 

بصورة كبيرة جدا.

 %36 بال  فتشغل  الصحية  اخلدمات  جودة  أما 
أن  فقط   %12 يرى  حني  في  البريطانيني،  من 
اإلرهاب واملسائل الدفاعية أبرز ما يواجه البالد، 

وفق االستطالع الذي أجرته » إيبسوس موري«.

استقبال  يشكل  أن  من  البريطانيون  ويخشى 
على  ضغطا  والالجئني  املهاجرين  من  مزيد 
الصحة  قبيل  من  البالد،  في  العامة  اخلدمات 

والتعليم، إضافة إلى إلى تقليل فرص العمل.

أن  يسبق  لم  أنه  الدراسة  على  القائمون  ويرى 
بلغ املتخوفون من الهجرة 65%، في الوقت الذي 
من  املزيد  بقبول  لندن  األوروبي  االحتاد  يطالب 

الالجئني.

تدفق املهاجرين..أكثر ما 
»يرعب« الربيطانيني

دب يقتل امرأة عمرها 85 يف »هجوم نادر«
والية  من  عاما،   85 العمر  من  تبلغ  امرأة،  توفيت 
في  بها،  أصيبت  جروح  بسبب  األميركية،  مونتانا 
الريفي، حيث  نادر لدب أسود خارج منزلها  هجوم 
كانت تطعم صغار الدببة باخملالفة لقانون الوالية.

وقال ديف ليب، قائد شرطة مقاطعة فالتهيد، إن 
كاليسبيل،  مبدينة  مستشفى  في  توفيت  املرأة 
من جروح أصيبت بها وتسعى إدارات احلياة البرية 
واألسماك واملتنزهات لإلمساك بالدب الذي هاجم 

املرأة.

 وفي وقت سابق رصد حراس دبني، أحدها ذكر واآلخر أنثي، في أمالك السيدة قرب بحيرة غربي كاليسبيل، 
في شمال غرب الوالية.

كانوا  املنطقة  في  آخرون،  سكان  ورمبا  املسنة،  املرأة  أن  اكتشف  أن  بعد  رحيم  بشكل  الدبان  وقتل 
يطعمونهما بذور عباد الشمس

قائمة طعام تايتانيك بـ
88 ألف دوالر

أعلنال تتوقف مأساة غرق السفينة تايتانيك عن 
طعام  قائمة  بيعت  بعدما  وذلك  الدهشة  إثارة 
منت  على  األولى  الدرجة  ملسافري  األخير  الغداء 
مزاد  في  دوالر  ألف   88 مقابل  الغارقة  السفينة 

عبر اإلنترنت.

ركاب  أحد  بها  احتفظ  التي  القائمة،  وبيعت 
جمع  هواة  أحد  إلى  بيعت  األولى،  الدرجة 
مع  متماشيا  البيع  سعر  وجاء  التذكارات، 
»اليون  دار  أعلنت  ما  وفق  املزاد،  قبل  التقديرات 

هارت أوتوغرافس« للمزادات.

 ويعتقد أن القائمة إحدى ثالث أو أربع قوائم فقط 
للغداء األخير على تايتانيك ال تزال موجودة.

وكشفت الدار أن الراكب إبراهام لينكولن ساملون 
جنا من الغرق في قارب جناة امتأل باألثرياء من ركاب 

الدرجة األولي بالسفينة.

  وغرقت الباخرة الفاخرة في احمليط األطلسي في 
أبريل 1912 بعد أن اصطدمت بجبل جليدي   15
إجنلترا  في  ساوثامبتون  من  األولى  رحلتها  أثناء 
إلى نيويورك، ما أودى بحياة حوالي 1500 شخص.

جراحون يعيدون رأس طفل مفصول إىل جسده
وقال املرشد األعلى للثورة اإليرانية في املرسوم الذي 
أعلن من خالله عن إقامة اجمللس : إن االنترنت له تأثير 
حادث  في  شهراً(   16( جاكسون  يوجن  الطفل  أصيب 
مروع كاد أن يفارق احلياة بسببه، أثناء مرافقته والدته 
بسيارة  اصطدمت  التي  سيارتهم،  في  وشقيقته 

أخرى يقودها شاب.

وأنقذ الكيس الهوائي السائق بينما أصيب الطفل جاكسون بكسر في عنقه، ومت نقل الطفل من موقع 
احلادث إلى مستشفى في بريسبان، وحتققت معجزة طبية على يد أطباء أستراليون في عملية جراحية 

معقدة استمرت 6 ساعات، وفقا ملا نقله موقع »اآلن« اإلخباري.

وبحسب ما قاله الطبيب اجلراح جيف أسكني، فبسبب قوة االصطدام فصل رأس جاكسون عن رقبته من 
الداخل، وصرح رئيس اجلراحني الدكتور أسكني قائالً :«الكثير من األطفال ال ميكنهم أن ينجوا من إصابة مثل 

هذه، وإن جنى أحدهم فإنه لن يتمكن من احلركة أو التنفس ثانية«.

ويرتدي جاكسون اآلن جهازاً خاصاً لضمان استقرار توازن جسمه، وسينزع عنه خالل ثمانية أسابيع، وعندها 
سيكون قادرا على العيش بشكل طبيعي.

رجال كوريا اجلنوبية األكثر إنفاقا على 
العامل يف  التجميل  مستحضرات 

كوريا  في  التجميل  مستحضرات  شركات  باتت 
اجلنوبية تواجه حمالتها الدعائية للرجال أكثر من 
الرجال الكوريني ينفقون  النساء، ويرجع ذلك ألن 
الكثير من املال على منتجات التجميل من أجل 

حتسني البشرة ومظهرها.
رجال  إن  األمريكية،  إن«  إن  »سي  شبكة  وقالت 
أعلى نسبة استهالك فردي  كوريا اجلنوبية لهم 
أن  إذ  بالبشرة،  العناية  منتجات  من  العالم  في 
استهالكهم بلغ أربعة أضعاف نسبة استهالك 
وفًقا  الثانية،  املرتبة  على  حازت  التي  الدمنارك 

ملنظمة املراقبة األوروبية.
دوالر،  مليار  من  أكثر  يساوي  التجميل  سوق 
باملائة   50 نسبة  من  يقرب  مبا  ينمو  أن  ويُتوقع 
يشتري  وال  املقبلة،  اخلمس  السنوات  مدى  على 
الرجال الكوريون اجلنوبيون مجرد كرميات الترطيب 
املنتجات  يتزايد على  فالطلب  احلالقة،  ومنتجات 
العناية  ورذاذ  واألقنعة  للشيخوخة  املضادة 

بالبشرة.

صورة وتعليق

مننح أنفسنا الطمأنينة والراحة والسعادة، حني مننح 
اآلخرين عطفنا

نيويورك تكافح »النساء العاريات«
ستنشر مدينة نيويورك وحدة شرطية خاصة في ساحة »تاميز سكوير« من أجل فرض النظام عبر ضوابط 
جدبدة للسيطرة على ظاهرة تقمص البعض للشخصيات اخلارقة باألفالم، وسير النساء عاريات بهدف 

احلصول على املال من السائحني.

وقال مسؤولو املدينة في بيان صحفي ، إن املدينة ستنشر وحدة شرطية خاصة بساحة »تاميز سكوير«، 
تنظيم  نيويورك صالحية  مدينة  نقل  إدارة  ومتنح  السائحني،  وقبلة  باملسارح  املكتظ  مانهاتن  قلب  في 

استخدام الساحات العامة لألغراض التجارية.

 وأوصى تقرير في سبتمبر، وضعه أعضاء من مجلس البلدية و)حتالف تاميز سكوير( -وهي جماعة أعمال 
أزياء  في  التنكر  بينها  من  جتارية  بأعمال  يقومون  الذين  لألشخاص  محددة  مناطق  بتخصيص  جتارية- 

شخصيات مثل سبايدرمان، والنساء عاريات الصدور الالتي يلتقطن الصور مع السائحني.

180 ألف دوالر مقابل أوسكار 
لنورما شرير

املمثلة  كانت  تاريخية  أوسكار  جائزة  بيعت 
الراحلة نورما شير قد حصلت عليها عام 1930، 

مقابل 180 ألف دوالر في مزاد ..
وعرضت اجلائزة التي نالتها شيرر عن دورها في 
فيلم »ذا ديفورس«، للبيع باملزاد إلى جانب جائزة 
سينمائية أخرى حصلت عليها عام 1928 عن 
بيعت  سيز«  ساوث  ذا  إن  شادوز  »وايت  فيلم 

مقابل 180 ألف دوالر أيضا.
باملزاد  للبيع  األوسكار  جوائز  تطرح  ما  ونادرا 
متنح  -التي  السينما  وعلوم  فنون  أكادميية  ألن 
الفائزين  من   1950 عام  منذ  طلبت  اجلائزة-  
على  أوال  عرضها  قبل  بيعها  عدم  وورثتهم 

األكادميية مقابل دوالر واحد.
بأفالم  كندا-  في  ولدت  -التي  شيرر  واشتهرت 
ورشحت  ومين«،  و«ذي  أنطوانيت«  »ماري  مثل 
أدوار  عن  ممثلة  أفضل  ألوسكار  مرات  خمس 

أخرى، وتوفيت عام 1983
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العالنك معنا فى

اتصل بـ:

647.447.0455
gnjournal@gmail.com 
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voteforcostas.com
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Strong Economy
Record Jobs
Lower Taxes 

Call us if you need a
ride to the polls!

905-918-1880

Election Day is October 19th
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Friends
To be one of Good News 

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

gnjournal@gmail.com
 

1- If you were stuck on the moon would you 
rather have 1000 matches or an iPhone with 5 
percent of battery power?

2 If you had to die would you choose to be shot, beheaded or get eaten 
by a lion who has not eaten for 100 years?

3 You go into a house whose power is not working you meet a psycho 
he asks you how would you like to die, get hanged, get thrown of the 
top of the tallest building or getting electrocuted?

“The Governor of Egypt spoke harshly 
to us, and accused us of being spies!” 
they told him, “ And now Simeon is in 
prison until we bring back our brother 
Benjamin to prove we were not ly-
ing!”
Nope. Their trip didn’t go very well.
But at least they came back with food. 
So they went back to their donkeys 
and opened their packs - 
- and each one of them found a sack 
of silver sitting on top!
“Oh, no!” they all cried. “What will be-
come of us now! It was bad enough 
when we found just ONE of our sacks 
of silver. Now we have ALL our money 
back! The Governor of Egypt will ac-
cuse us of being spies AND thieves! 
He will come and put us to death for 
sure! 
“We have to go back with Benjamin 
right away and prove to him we are 
honest men!” (Which, of course, they 
weren’t exactly!) 
“What will happen next!” their father 
Jacob cried. “Joseph is dead, Simeon 
is gone, and now you want to take 
Benjamin away from me?!”
Rueben said to his father, “I promise 
over the lives of my two children that 
if you send Benjamin back with us, I 
will bring both Simeon and Benjamin 
back to you.”
But Jacob said, “No, I can’t let you 
take Benjamin from me! If anything 
were to happen to him, I would die!”
And no matter how hard they tried, 
they couldn’t convince Jacob to part 
with his youngest son. 
And so time went by. The famine got 
worse and worse, and finally they had 
eaten all the grain they had bought 
from Egypt. And they were hungry 
again.
Finally Jacob said, “You must go back 
to Egypt and buy us more food.”

To be continued...

when he was out of sight of his broth-
ers, this mighty man broke down and 
cried.
 When he was finally able to get him-
self together again, he went back to 
his brothers. He chose Simeon to 
stay behind, and he had him bound 
up in chains for them all to see.
 Then he ordered his servants to fill 
his brothers’ packs with all the grain 
they needed, and to give them food 
for the long journey home.
 And then he ordered his servants to 
put his brothers’ money back in their 
packs. And so with their donkeys 
loaded down with grain, the brothers 
set off for home again.
 That evening they stopped to make 
camp. They built a campfire and 
were settling in for the night when 
Levi opened one of his sacks of grain 
to feed his donkey. 
 There he found a big surprise.
“Brothers!” he cried out, “Here is my 
money! I swear I didn’t know it was 
there - but the Governor of Egypt 
will say that I stole it. Now we will all 
surely die!”
Yep. They were in big trouble now.
The Sons of Jacob couldn’t help but 
wonder - and with good reason! After 
all this time, they couldn’t forget what 
they had done to their little brother all 
those years ago. 
Before they even stopped to un-
load all the food they had brought 
home from their hot, dusty journey to 
Egypt, they ran in to tell their father 
Jacob all that had happened. 

Animal Facts - Tiger
•The tiger is the biggest species of the cat family.
•Tigers can reach a length of up to 3.3 metres (11 feet) and weigh as much 
as 300 kilograms (660 pounds).
•Subspecies of the tiger include the Sumatran Tiger, Siberian Tiger, Bengal 
Tiger, South China Tiger, Malayan Tiger and Indochinese Tiger.
•Many subspecies of the tiger are either endangered or already extinct. Hu-
mans are the primary cause of this through hunting and the destruction of 
habitats.
•Around half of tiger cubs don’t live beyond two years of age.
•Tiger cubs leave their mother when they are around 2 years of age.
•A group of tigers is known as an ‘ambush’ or ‘streak’.
•Tigers are good swimmers and can swim up to 6 kilometres.
•Rare white tigers carry a gene that is only present in around 1 in every 
10000 tigers.
•Tigers usually hunt alone at night time.
•Tigers have been known to reach speeds up to 65 kph (40 mph).
•Less than 10% of hunts end successfully for tigers
•Those involved in dog breeding refer to males as ‘dogs’, females as ‘bitch-
es’, dogs younger than a year old as ‘puppies’ and a group of offspring as a 
‘litter’.
•Domestic dogs are omnivores, they feed on a variety of foods including 
grains, vegetables and meats.
•Tigers can easily jump over 5 metres in length.
•Various tiger subspecies are the national animals of Bangladesh, India, 
North Korea, South Korea and Malaysia.

Riddle Time
By: Philo Girgis

Congratulations to Peter, 
Michael, and Maria Elarif 

on getting the FIRST PLACE 
trophy on Mahragan Elkerza 
in regional competition at 

Mississuga !!!!Happy birthday Mina



30 Saturday,Oct. 10th, 2015 - Issue (48) Youth News

Many parents are worried about 
their kids spending too much time 
on electronics these days.Whether 
watching youtube videos, playing 
games on a smartphone, or surfing 
some website thattheir teacher as-
signed, it seems that screen time 
has become ubiquitous. While some 
parents acceptthis as the new status 
quo, others really want to do some-
thing to change the path that their 
littleones somehow got on. These 
parents often didn’t intend for elec-
tronics to become such a big part 
oftheir child’s upbringing, but now 
that it’s happened they don’t know 
what to do about it. If this isyou, read 
on to find out how you can wean your 
child off so much screen time and lit-
erally changetheir life— and keep in 
mind, it will change your life too!

1. Avoid using electronics as a re-
ward for anything.

When we do this as parents, we are 
sending the message that electron-
ics are so wonderful that theyde-
serve to be placed above all else, 
and given the status of “reward”. 
The child already gets thismessage 
from the rest of the world- but you 
can send another message. There 
is only one thing thatchildren natu-
rally place above all else: you! Time 
with you, playing with you, going out-
omewhere with you, and having you 
enjoy them is the biggest reward for 
your child – although youboth may 
have forgotten this.

- Make yourself the reward by 
choosing ways to have fun together 
as rewards for whatever you are-
now using electronics for.If you have 
been using TV, iPhone, etc. for re-
warding good behavior, phase out 
the electronicsrewards first, wait a 
week or two, and then begin your 
new rewards system that basically 
showsyour child that they more they 
help out, cooperate, etc., the more 
time and energy their parentshave 
for them. And then make sure that 
you give them the reward of unin-
terrupted time with you—and don’t

bring your smartphone. See our 
blog on effective rewards pro-
grams for more details onhow to 
make reinforcement most effective 
for your child. 
2. Model a non-electronic exis-
tence at least part of the time.
Do as much of your texting, email-
ing, surfing, etc. out of your child’s 
presence. When you have timeat 
home together, intentionally plan 
other activities for yourself that 
show your child what morethere is 
to life than plugging in or zoning out 
in front of a screen. Read. Cook. 
Organize a shelf. Rollcoins. Sew or 
knit if you know how. Learn to sew 
or knit if you don’t know how. Glue 
broken thingsback together. Do the 
things that you want them to learn 
to do and invite them to join, give 
them ajob that they can do (and 
mess up) on their own, and resist 
the urge to correct how they do it…
letthem just get comfortable with 
doing things that take time, prac-
tice, and patience without instant-
feedback like their video games 
give them.

3. Be willing to let your house get 
messy— and stay messy.

Parents often say they are willing 
to do anything to get their kids off 
the hours and hoursof electronics. 
Well, one thing that consistently 
looks different about homes with 
children notaddicted to electron-
ics is that the home looks lived 
in. There need to be art supplies, 
a craft table,reading nooks (and 
books at their developmental level 
and slightly above), building toys, 
board games, cards, etc. etc. All of 
these things will look more messy 
than a smartphone or computer. 
Askyourself what is more impor-
tant to you: having a perfectly tidy 
home or your child learning to 
dothings other than sit in one spot 
and look at a screen? If this is go-
ing to work, parents need to bewil-
ling to allow their child to interact 
with aterials and with the environ-
ment— and you can worry(or not) 
about the mess later. Or just des-
ignate spaces for ongoing projects 
and work on dealing withyour anxi-
ety about messy places.

This is an issue I was deal-
ing with so I thought- why re-
invent the wheel. This article 
is well written and easy to fol-
low. Please let me know your 
thoughts by emailing sylvia-
martignani@gmail.com

My king… 

Poem by: 

Nada Bakhoum

Still waiting for the best day 
When the love of my life will come back!
He promised to be always there 
During the good and bad.

I heard Him saying:
“ You are altogether beautiful my love 
There is no flaw in you “

His promise was to love and contain
To heal my wounds and remove my pain.
For life is so hard 
When I leave Him apart.
All I need is your hug,
Cause that would be my drug.

You promised to wipe away my tear 
And when I’m broken-hearted you’ll be near.

Today I announce it
My beloved is mine and I’m His.

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

Protecting Your Child From 
Screen Addiction - 5 Helpful Tips
Part (1)
By: Mirisse

Broken

Mary farag

Cardboard Jesus (2)

THEODORA GIRGIS

(Jerry pauses and blinks back a tear, ovecome 
with emotion at the memory.)

Alan: Well? Don’t keep me in suspense! What 
happened?

Jerry: (Wiping his eyes.) I’m sorry, it’s... it’s hard 
to talk about. (After a pause.) Anyway, I snuck 
around to the backyard of a nice home through 
an unlocked fence gate. I could hear laughter, 
and children playing. When I rounded the cor-
ner, I saw the family was having a cookout and 
pool party. A lady was just coming out of the pool 
when I leaped out and cried, “There’s no need to 
fear, my Jesus and I are here!” Well, she reacted 
rather badly, and screamed, falling back into the 
pool with a huge splash. Her husband ran over 
to me with a set of long barbeque prongs and 
started jabbing me with them! All of the kids are 
crying, the woman is screaming about drowning, 
I’m getting stuck like a pig, my Jesus is getting 
smacked by one of their kids with a whiffle bat, 
and then the family dog attacks us!

Alan: (Hardly able to stifle his laughter.) Oh, 
dear!

To be continued..

I was standing, but I wasn’t able to move.
My eyes were open but I couldn’t see,
I was breathing, but there was no oxygen 
inside of me.
I was useless, confused,
Every part of me was bruised.
I was breaking.

I hated myself and everyone else.
Sinking into something, I didn’t know what 
it was,
Falling, not knowing what i was getting my-
self into.
Constantly crying, constantly angry, con-
stantly… refusing.

I broke.

Never giving all I had, afraid to trust, afraid 
to get crushed,
Afraid I wasn’t good enough.
Afraid that all I ever was… or am, means 
nothing.

But I saw that I was broken.
No, it wasn’t me but rather, He.
He showed me why,
The answers to the questions I would al-
ways ask.
The answers to the questions, why I never 
passed.
My own test, my own self-love.

I realized what I hated,
I hated not knowing, I hated not believing,
I saw myself as something with no mean-
ing.
Yes, I was broken, but that didn’t mean I 
couldn’t be fixed,
Yes I was broken but that never fully ticked,
Until I realized, that in order to love others,
I had to love myself.
There’s no other way I could’ve loved with-
out regret.

I needed to understand,
That my happiness, and my love for others,
It goes hand in hand.
Could not have one without to other
Because we are all sisters and brothers.
Because I realized I was broken,
I could now see, I could now breathe.
I was no longer unless, no longer con-
fused.
Because I realized I was broken,
I could then start to heal.
And He fixed my broken parts, my heart had 
never stopped.

“The second is this: ’you shall love you 
neighbour as yourself.’ There is no other 
commandment greater than these” (Mark 
12:3).
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How Does the Election 
Work?
I realize that some of you may not be 
familiar with the Canadian electoral 
process, so let me give you a quick 
summary:
There are 3 major political parties in 
Canada (4 in the Province of Que-
bec); namely:
·        The Conservative Party of Can-
ada under the leadership of Prime 
Minister Stephen Harper,
·        The Liberal Party of Canada un-
der the leadership of Justin Trudeau, 
and 
·        the NDP (New Democratic Party) 
under the leadership of Tom Mulcair
When you go voting, you do not 
choose the party leader, but the party 
representative in your riding. At the 
end, the party with the majority of the 
seats is entitled to form the govern-
ment. Any party needs to win 170 out 

Guide to Voting in the Upcoming General Elections 
By : Ghada Melek

who showed determination to protect 
Canadians from terrorism by stripping 
offenders off of the Canadian citizen-
ship while both Trudeau and Mulcair 
are showing a soft side for terrorists. 
·        Stephen Harper is the only lead-
er with the experience to navigate 
through tough economic times (imag-
ine if Trudeau or Mulcair were leaders 
since the economic collapse of 2008, 
we would’ve been left in an economic 
turmoil like to Greece or would’ve been 
drowning in billions, maybe trillions of 
dollars in debt, like the US. Both the 
Liberal and NDP are socialists. Sir 
Winston Churchill highlighted the prob-
lem of socialism in that “you eventu-
ally run out of other people’s money”.

 to help your local candidates (find out 
who your candidate is at www.conser-
vative.ca/team. I am sure you will find 
it a great experience and a wonderful 
networking opportunity. You can dedi-
cate as little 2 hours every time you 
decide to help. Please also remember 
that on October 19th, we need all the 
help we can get to pull out the voters. 
Let me know if you want to help by 
emailing me at info@ghadamelek.ca  
·        The Conservative Party is the only 
party to recognize religious minorities 
and to open an “Office of Religious 
Freedom” to support their right for living 
safely in their native lands while allow-
ing them to seek asylum in Canada.
·        Stephen Harper is the only leader

of 338 seats to form a majority govern-
ment. 
Who to Vote For?
I would like to invite those of you who 
have not yet made their minds to vote 
for the Conservative Party of Canada 
(CPC). Here is why I support a Conser-
vative government:
·        The Conservative Party is the only 
party that is committed to protecting the 
true Canadian values for which we im-
migrated to this country. Both Liberals 
and NDP are destroying those values 
by supporting the legalization of mari-
juana, the legalization of prostitution, 
voting for physician-assisted-suicide, 
fighting for safe injection (heroin) sites 
to stay open across the country, and 
destroying our children through sup-
porting Kathleen Wynne’s radical sex 
education curriculum.

Time is Running Out
There are less than 2 weeks left to elec-
tion day, did you vote yet? If you have 
not, please plan to go voting in the ad-
vanced polls. To find the time and loca-
tion, please visit www.electionscanada.
ca . Additionally, and in case you don’t 
know it, elections need volunteers and 
money to be won. I would like to take 
this opportunity to personally invite you 
to take an active role by volunteering

Bone Health
By: Marina Abdel Malak

www.anorexiarecovery1.blogspot.ca

is not desirable either. Also, calcium pills 
should generally be taken two to four hours 
within other medications because they can 
impair the absorption of other medications.
Equally important is vit D, which is need-
ed in the intestines for calcium, to be ab-
sorbed. This is why you will hear that vit 
D and calcium, are needed together. We 
need about 600 IU of vit D a day, which 
is VERY hard to get from the diet alone. 
Vit D is not very plentiful in foods except 
for some fish and fortified dairy products or 
orange juice. Vit D supplements can also 
be taken, and they are usually very small 
pills (which is nice, b3cause calcium pills 
are usually big!). Again, talk to your medi-
cal team before taking any supplements. 

You have probably heard many different 
things about bones and how to keep them 
strong. Your parents likely told you to drink 
your milk, and your physician may have 
instructed you to take calcium, or vitamin 
D supplements. We all hear that bones 
need calcium and vit D to be strong...
but why? Are supplements better? Is milk 
the only cure? How much do we need? 
(Please note: I am not in any position to 
give individual medical advice because I 
am not aware of your personal health and 
needs. Please contact your medical team 
for definitive advice that will be tailored 
to you! This article is not a substitute for 
medical attention).
First, let me give you some background 
information on bones. Structurally, they 
are made of calcium and phosphorus, with 
some magnesium. Two hormones control 
calcium levels in the body: PTH from the 
parathyroid glands, and calcitonin from 
the thyroid gland. This is not necessary 
to know, but I will include it here so that 
if you are interested, you can look for 
more information. Now, you must under-
stand that calcium is important for other 
processes in the body as well, such as 
muscle contraction, hormone release, and 
more. Thus, our bodies need to ensure

that blood calcium, levels are not too high 
nor too low - they must be just right. When 
the calcium levels get too low, PTH is re-
leased. 
PTH acts on the bone to release calcium 
from bones, thus making more calcium 
available in the blood. This is important be-
cause we just learned that our bodies need 
calcium, levels to stay just right for normal 
processes. BUT PTH breaks down the 
bone to release this calcium into the blood. 
So, if you don’t have enough calcium, PTH 
will break down the bone to ensure calcium 
levels are stable.
This is largely why we need to ensure that 
we are eating enough calcium, in our di-
ets. If we don’t, PTH causes the bone to 
break down, thus weakening our bones 
and depriving them from the calcium that 
makes them sturdy and strong. How much 
calcium do we need? People over the age 
of 18 generally need around 1000 mg a 
day, while women over 50 and males over 
70 need 1200 mg a day. Children typically 
need 1300 mg a day. The picture has some 
sources of calcium and how much they 
contain. 
When women reach menopause, chang-
es in hormones occur - namely, estrogen 
and progesterone drop. This causes many 
changes, but for the sake of this post, we 
will focus on what it does to the bones. 

Estrogen and progesterone maintain bone 
health in females. So, when they drop at 
menopause. women are at greater risk for 
osteoporosis. By the way, osteoporosis is 
when the bones are no longer as strong 
as they should be, characterized by de-
creased bone mass density. This puts them 
at greater risk for fractures as well. This 
is why females really need to ensure they 
consume enough calcium!
Supplements are often needed because the 
modern day diet doesn’t contain enough 
calcium. There are SO many different calci-
um supplements out there, so please speak 
to your physician and/or pharmacist before 
taking one. You should ensure that you 
need the supplement, as too much calcium
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CONSERVATIVE GOVERNMENT ANNOUNCES SUCCESSFUL CONCLUSION 
OF TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP NEGOTIATIONS

Best Job Growth in the G7 
(OECD)

Best Real GDP/Net Debt ratio 
in the G7 (OECD)

Best Real GDP Growth in the 
G7 (Department of Finance)

Wealthiest Middle Class in the 
World (New York Times)

Only a Conservative Govern-
ment will continue to protect the 
economy, keep taxes low and 
ensure that Canada remains a 
leader on the world stage.

Costas Menegakis is a Mem-
ber of Parliament and Conser-
vative Candidate for the new 
riding of Aurora-Oak Ridges-
Richmond Hill. He can be 
contacted at 905.918.1880 or 
through his website at www.
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By Costas Menegakis, MP

Prime Minister Stephen Harper 
has announced the successful 
conclusion of the Trans-Pacific 
Partnership (TPP) negotiations.  
The Trans-Pacific Partnership 
is the largest free-trade agree-
ment in history, represented by 
a 12-nation market of nearly 
800 million customers.  Our 11 
partner countries have a com-
bined GDP of nearly $30 trillion 
– that’s 14 times the size of the 
Canadian economy!

Canada is a trading nation, and 
one in five jobs is directly linked 
to exports. In a global economy, 
there is no more certain way 
to secure long-term economic 
growth and prosperity and to 
protect and create good, well-
paying jobs for Canadians than 
by expanding markets for job-
creating Canadian businesses. 

A re-elected Conservative Gov-
ernment would ratify and imple-
ment this historic agreement. 
As with all trade agreements, 
TPP would be subject to full 
Parliamentary review and ap-
proval before it is passed and 
brought into force. 

The Trans-Pacific Partnership 
agreement will protect and

create Canadian jobs, and grow 
every sector of our economy 
by giving Canadian businesses 
access to some of the most dy-
namic markets in the world.

This historic agreement means 
that Canada will be the only G7 
nation with free trade access 
to all of the US and Americas, 
Europe, and Asia-Pacific conti-
nents – that’s over 60% of the 
world’s economy.

The TPP also gives us access 
to new markets where we don’t 
currently have free-trade agree-
ments – like Japan, the world’s 
3rd largest economy – and it 
strengthens our partnership with 
our NAFTA partners.

Every sector and region of the 
Canadian economy will benefit 
from the TPP, including the auto 
sector, agriculture, and our sup-
ply-managed agricultural sec-
tors. 

With the successful conclusion 
of TPP, our Conservative Gov-
ernment has increased Canadi-
an free-trade agreements from 
five to 51 countries. 

Unlike the Liberals who have al-
most no record on trade, or the 
NDP who have vowed to rip up 
the deal, Conservatives know 
that Canadian exporters can 
compete with the best the world 
has to offer, and win. Canada’s 
Conservative governments have 
created virtually all of Canada’s 
free-trade access to the world 
and we will continue to open up 
new markets for Canadian busi-
nesses and workers.

The TPP is another way that Con-
servatives have been working

hard to create jobs and protect 
our economy. With over 1.3 
million net new jobs created in 
Canada since the depth of the 
recession in 2009, more Cana-
dians are working now than ever 
before. We will not stop here, 
however. A re-elected Conser-
vative  Government will create 
1.3 million MORE jobs by 2020, 
accomplished through continu-
ing our low-tax balanced-budget 
plan and implementing impor-
tant initiatives like the TPP.

Canada is shining on the world 
stage. We rank 1st in many im-
portant global categories and 
are:

The Most Reputable and Ad-
mired Country in the World 
(Reputation Institute)

Best Country for Business in 
the G20 (Forbes Magazine)


