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أزمة الالجئني .. وأزمتنا !
ابرام مقار

رأى و رؤى

اقرأ يف هذا العدد ايضًا
طفل يف تورنتو يتصل بالشرطة 
السيارة  والدته  قيادة  عن  ليبلغ 

وهي خممورة  ... ص 11

احلكومة اجلديدة يف كندا تعيد 
يف  لالجئني  الصحية  الرعاية 

غضون اشهر  ... ص 9

ويعيد  أمه  وصية  ينفذ  أملاني 
متثاالً ملصر  ...ص 21

سبب  تكشف  للطريان«  »مصر 
حظر روسيا لرحالتها   ... ص14 

العامل  حول  إهلاماً  األكثر  النساء 
.... ص 10

اإلستثمار يف الشقق السكنية يف 
قلب تورنتو .... ص 7

في  مخاطر  واجهوا  من  عن  الدفاع 
»املاضي«، نعم ، ولكن عليها أيضاً أن 
جتنب شعبها أي مخاطر محتملة في 

»املستقبل« 
رسالة  يأخذ  أن  ترودو«  »جاسنت  علي 
مقاطعة  وزراء  رئيس  وول«  »براد 
إليه،  ارسلها  التي  ساسكاتشوان، 
فيها  طالبه  والتي  اجلد،  مبحمل 
وأعادة  اإلنتخابي  الوعد  هذا  بتعليق 
تقييم خطة احلكومة بشأنهم، وذكره 
به  أن تقوم  الذي ميكن  واملوت  بالدمار 

عمدة  حتذيرات  كذلك  ومواطنيها.  دولة  إزاء  صغيرة  مجموعة 
إستقبال  في  التسرع  من  حذر  والذي  كودير«،  »دوني  مونتريال 
أن  فاملهم  للتريث  احلكومة  ودعي  الجئ،  الف  وعشرين  خمسة 
النظر عن املوعد احملدد«، وكذلك  نتمكن من استقبالهم بصرف 
عمدة كيبيك، »ريجيس البوم«، والذي اكد علي أن املواطنني قلقون 
، واخلوف بات مهيمناً، وخاطب »ترودو« بقوله : »نعفيك من  جداً 
رفض  وايضاً  الوقت.  من  املزيد  أخذ  وبوسعك  اإلنتخابي  تعهدك 
خمس عشر والية أمريكية توطني الالجئني قبل التحقق متاماً منهم 
اإلعتبار  في  أخذها  وحكومته  »ترودو«  علي  كثيرة  رسائل  أمنياً. 
حادث  بعد  أكتفت  حينما  فرنسا،  خطأ  من  نستفيد  أن  علينا 
اإلعتداء علي صحيفة »شارلي إبدو«، باملسيرات واخلطب، دون فعل 
أمني حقيقي علي األرض، فأصابها ما رأيناه منذ أيام. وقد شاءت 
األقدار أن يكون أول زيارة عمل  رسمي لـ »جاسنت ترودو« بعد فوزه 
هو وضع أكليل الزهور علي نصب العريف »ناثان سيرليو« حارس 
النصب التذكاري بأوتاوا في ذكري إغتياله علي يد إرهابي، ولعل 
السيد »ترودو« يكون قد التقط تلك الرسالة ويولي أمن الكنديني 
إهتمامه، وهو األمر الذي كثيراً ما هاجم »ترودو«، نظيره السابق 
»ستيفن هاربر« معتبراً انه ينشر اخلوف حينما يتحدث عن اخملاطر 
اإلرهابية التي تريد النيل منا، وقد قال لي صديق نقالً عن مسئول 
سابق بوزارة الهجرة أنه إذا متت اجراءات التحقق األمني لالجئني، 
فأن أقصي عدد تستطيع كندا إستيعابه قبل نهاية العام هو الف 
الجئ فقط ال أكثر. فما هو احلال إذا استقبلنا 25 الف في أسابيع؟!

غرق  بعد  اليونانية  السلطات  أنقذتهم  سوريني  الجئني  بني  كان 
مركبهم، حمل جواز سفر مزور بأسم »أحمد احملمد«، وبعده حترك 
»أبوتوفاك« لالجئني، ثم  إلى كرواتيا، حيث مت تسجيله في مخيم 
سافر بعدها إلى النمسا ، وبعد اسابيع غادرها تسلالً إلى فرنسا، 
دون أن يالحظه أحداً، نظراً ألن أسمه »أحمد احملمد« لم يكن موجود 
في امللفات اجلرمية األوربية، ومجهول للقضاء الفرنسي ومكافحة 
إلي  وذهب   ، ناسف  حزام  جسده  حول  وضع  فرنسا،  وفي  اإلرهاب. 
ملعب “ستاد دو فرانس” شمال باريس، حيث كانت جتري مباراة ودية 
في كرة القدم بني منتخبي فرنسا وأملانيا، بحضور أكثر من 80 الف 
يتقدمهم الرئيس الفرنسي، حاول الدخول باحلزام إلى باب األستاد، 
ولكن العناصر األمنية املنتشرة حول املكان تنبهت اليه، وهو أدرك 
أكبر عدد ممن كانوا في  لقتل  أن دخوله  أنهم رصدوه، وعلم  بدوره 
الناسف  املدرجات أصبح صعباً، فأستشاط غضباً، وصعق حزامه 
تلك قصة   .. الباب  آخرين كانوا عند   3 قاتال معه  بعبواته،  وانتحر 
أن  أمتني  والتي  الصحف،  نشرته  ما  بحسب  باريس  إنتحاري  أحد 
يكون السيد »ترودو«، رئيس وزرائنا اجلديد قد قرأها هو أيضاً. قصة 
داعش  من  إجرامية  أرهابية  عناصر  إندساس  خطورة  عن  كاشفة 
ودول  كندا  مستقبل  عن  كاشفة  قصة   ، الالجئني  وسط  وغيرها 
عديدة ما لم يتم التحقق من شخصية كل قادم إليها جيداً، وإذا 
املاضي  يناير  في  لكندا  داعش  تهديد  مع  هذه  مثل  قصة  وضعنا 
عبر متحدثها اإلعالمي، »ابو محمد العدناني«، يكون األمر غاية في 

األهمية واخلطورة  
كندا عليها مسئولية جتاه اإلنسانية في العالم، طبقاً ألخالقيات 
ونثمن  نعم،  املضطهدين،  جتاه  لدستورها  وطبقاً  البلد  تلك 
يقل  ال  دور  عليها  أيضاً  كندا  ولكن  الدور،  هذا  جميعاً  ونحترم 
توازن  التي  هي  العاقلة  فالدولة  الداخل،  في  شعبها  جتاه  أهمية 
وحماية  وداخله،  الوطن  خارج  األنسان  نحو  مسئوليتها  بني 
عبئ عليها  كندا  وقت.  كل  في  احلكومات  علي  واجب  األثنني 

الكنيسة القبطية تشارك باإلحتفال بيوم »الذكري« وتضع الزهور علي نصب اجلندي اجملهول

جود نيوز : في احلادي عشر من نوفمبر احلالي، وعلي مدي ثالث ساعات شاركت الكنيسة القبطية 

في مسيساجا باإلحتفال بيوم »الذكري« والذي فيه يتذكر الشعب الكندي شهداء ومحاربي احلرب 

وقد شارك في  للحفاظ على حرية كندا وسيادتها.  ما ميلكون  بأغلى  دافعوا  الذين  األولي  العاملية 

عن  املدينة  مجلس  ومستشار   ، الفيدرلي  البرملان  وممثل  املدينة،  عمدة  كرومبي«  »بوني  اإلحتفال 

املنطقة ، و ممثلون من كنائس منطقة ستريتسفيل التي يقع بها نصب اجلندي اجملهول و عدد من 

الكنيسة  شاركت  كما  ماكليون«.  »هيزيل  السابقة،  مسيساجا  لعمدة  باإلضافة  اجليش،  كتائب 

القبطية بوفد يتقدمه القمص، »أجنيلوس سعد« و املرشحه السابقة »غادة ملك« و السيدة »أميرة 

وقيلت  إلي مقطوعات موسيقية عسكرية،  باالضافة  الكندي  الوطني  السالم  عزف  ومت  حبشي«. 

الكلمات التي تعبر عن شكر الكنديني حملاربيهم الذي دفعوا حياتهم ثمنا للدفاع عن الوطن
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»تعالي قابلين« .. يف موسكو

عبد املسيح يوسف - مونرتيال

الي حضر العفريت يصرفه ...!
 ماجى ماجد الراهب

رأى و رؤى

في  بها  يستهان  وال  كبيرة،  ضغط  قوة  اإلمارات، 
النظام اإلقتصادي العاملي، ملا تتمتع به من شفافية 
بها  يعتد  ومكانة  واملالية،  االقتصادية  املعامالت  في 
واستثمارات  اإلقليمية،  املنظمات  تقارير  في  العالم 
في  الدوالرات  من  املليارات  مبئات  تقدرات  ضخمة 
االستثمار  صندوق  تتبع  الغربية،  االقتصاديات 
السيادي ألبو ظبي، وكذلك دبي ودولة اإلمارات ككل. 
مواقف اإلمارات الشقيقة، دائما ميكن الرهان عليها 
واستيراتيجي،  مخلص  صديق  ألنها  فيها،  والوثوق 
والشعب  القومي  لألمن  ومخلص  حقيقي  وامتداد 
املصري، بعدما بذر رحمه اهلل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، حب مصر في قلوب أبنائه من حكام وشعب 

اإلمارات.

غير  دعم  في  متورطة  تكون  رمبا  عربية  دول  هناك 
املعادي  واألميركي  البريطاني  للموقف  مباشر 
قطر،  باسم  املعروفة  الدويلة  تلك  ومنها  للقاهرة، 
بالطبع  ومعها  العربية،  املنطقة  في  الشر  وكيل 
فاز  أن  بعد  تركيا،  رئيس  أردوغان  بالسلطة  املهووس 

حزبه مؤخرا بأغلبية في اإلنتخابات البرملانية.

املوقف السعودي، غامض، وإن كان اإلستياء السعودي 
روسيا،  مع  املتحالف  األخير  املصري  املوقف  من 
والداعم لنظام بشار االسد في سورية ضد جماعات 
وتنظيمات اإلرهاب املمولة من السعودية، أدى لكثير 
من اللغط والغيوم في العالقات املصرية السعودية، 
خاصة من وفاة امللك عبد اهلل، وتولي سلمان مقاليد 
عنه  املعروف  وهو  السعودية،  اململكة  في  احلكم 

ميوله للجماعات والتيارات اإلسالمية املتشددة.

دون  وسريع،  حكيم  لتصرف  حاجة  في  مصر  إن 
التي  التحقيقات،  لنتائج  واإلنتظار  بالتروي  التحجج 
من  ننتظر  فهل  الالزم.  من  أطول  وقتا  تستغرق  رمبا 
واالقتصادية  املالية  أحوالها  رغم  املصرية،  احلكومة 
احترام  من  كنوع  استعدادها  تعلن  عن  املتردية 
للضحايا تقدمي تعويضات، حال ثبوت أى تقصير من 
من  كنوع  الشيخ  شرم  مطار  في  األمن  سلطات 
اإللتزام األدبي، ملاذا لم تشارك مصر بوفد رسمي في 

قداسات الصالة علي جثامني الضحايا في روسيا؟ 

تاريخي  كحليف  روسيا  فقدان  يجب  ال  أنه  واألهم 
ومخلص ملصر، في ظل املوقف األميركي والبريطاني 
غير  دعمهما  بسبب  يونيه،   30 بعد  ملصر  املعادي 
ال  وحتى  اإلخوان.  ومنها  اإلرهاب  جلماعات  الرشيد 
وقادر علي  الرهان عليه،  روسيا كحليف ميكن  نفقد 
تغيير موازن القوى في النظام الدولي، هل ننتظر أن 
واجب  لتقدمي  لروسيا،  بزيارة  السيسي  الرئيس  يقوم 
اتصاالت  يسبقها  أن  على  الروسي،  للشعب  العزاء 
لضمان  والروسية،  املصرية  السلطات  بني  مكثفة 
التوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة، تساهم خالل 
زيارة السيسي ملوسكو إعالن بوتني عن تخفيف قيود 

السفر إلى شرم الشيخ.

كما  الطائرة  تفجير  عن  مسؤول  داعش  كانت  وإذا 
قالت كل من داعش نفسها، وواشنطن ولندن، فلماذا 
املعروفة  داعش،  ضد  تأديبية  ضربات  هناك  تكن  لم 
أماكنها لكل أماكن أجهزة اخملابرات العربية والغربية؟ 
لن تكون له جدواه،  الضربات  توجيه مثل هذه  أن  أم 
أجهزة  عبر  داعش  إلى  املعلومات  تسريب  ظل  في 
التنظيم  هذا  مع  ومنسقة  داعمة  غربية  مخابرات 

الدموي اإلرهابي.

amfelly@yahoo.fr

البريطاني  املوقف  من  أحد  تعجب  أني  يجب  ال 
التي سقطت  الروسية،  الطائرة  األميركي من حادثة 
سائحا   224 من  أكثر  ضحيتها  وراح  سيناء،  على 
روسيا بريئا، ضحية لإلرهاب األسود، املدعوم من قبل 

لندن وواشنطن. 

دوائره  في  املصري  القرار  صانعي  أن  األفق  في  ويلوح 
ثورتني،  فبعد  األزمات.  إدارة  ملهارات  يفتقدون  اخملتلقة 
يبدو أن هناك حالة من عدم الثقة في الذات، واالفتقار 
للمبادرة في التوصل حللول في أوقات األزمات. تأخر في 
عدم  بدعوى  املصري،  اجلانب  عن  تصريحات  أى  صدور 
التصريحات  جتاه  والصمت  التحقيق،  نتائج  استباق 
الكفاءات  إين  ملصر.  املعادية  واألميركية  البريطانية 
املصرية، التي يجب أن تلتف حول الرئيس السيسي، 
يغلق  ومن  املرحلة؟  حتديات  مواجهة  علي  وتساعده 
ليصل  أو  الرئيس  إلى  لتصل  الكفاءات،  هذه  األبواب 
قادرة  بكفاءات  الرئاسي،  فريقه  ليعزز  إليها،  الرئيس 
اخلارج،  في  املصري  اجملتمع  احتياجات  تلبية  علي 
ومخاطبة الرأي العام وصانع القرار الغربي في اخلارج.

بشأن  لندن،  من  خرجت  التي  املغرضة،  التصريحات 
رصدت  أن  بعد  إرهابية،  لعملية  تعرضت  الطائرة  أن 
تسجيالت  والبريطانية  األميركية  اخملابرات  أجهزة 
الروسية.  الطائرة  تفجير  ملتشددين إسالميني، بشأن 
الدولة اإلسالمية  تنظيم  ليتوازي مع تصريحات  جاء 
في الشام والعراق »داعش« عبر فرعه في مصر ليعلن 

مسؤوليته عن احلادث. 

املوقف البريطاني األميركي املغرض، والهادف لتوريط 
مصر، وإحراج الرئيس السيسي، خاصة وأن تصريحات 
البريطاني هاموند، ورئيس وزرائه ديفيد  وزير اخلارجية 
األسبوع  للندن  السيسي  زيارة  كاميرون، جاءت خالل 

املاضي.

كان رد الفعل املصري بطئيا، ولم يحاول الرد بسرعة 
وأن  خاصة  األميركية،  البريطانية  التصريحات  على 
توفرت  أنها  مسؤوليها  عبر  قيل  التي  املعلومات، 
لديهم، لم يقوموا مبشاركتها مع السلطات املصرية 
كون  احتمال  عن  ينم  مما  اإلرهاب،  ملكافحة  اخملتصة، 

لندن وواشنطن مغرضتني وتسعيان لتوريط مصر.

فالدميير  الروسي،  الرئيس  وإتزان  تروي  من  الرغم  علي 
والرئيس  احلادث، بسبب صداقته مع مصر  بوتني، في 
الروسية،  اخملابرات  أجهزة  توصيات  أن  إال  السيسي، 
الطيران  لرحالت  مؤقت  وقف  بوتني  علي  فرضت 
مع  هاتفي  اتصال  بعد  الشيخ،  شرم  إلى  الروسية 

الرئيس السيسي للتنسيق وتأكيد التعاون.

يبدو أن مصر عليها خطوات عديدة للقيام بها علي 
السيسي  الرئيس  يستطيع  ولن  مختلفة،  جبهات 
أن  يتطلب  الذي  األمر  وهو  مبفرده،  شئ  بكل  القيام 
يعاون الرئيس جهاز من التنفيذيني والكوادر على درجة 
عالية من الكفاءة واملهارة، ويستطيع املبادرة والتصرف 
على مخاطبة صانع  بالقدرة  يتمتع  أن  علي  بكفاءة، 

القرار والرأي العام الغربي.

األحوال  من  حال  بأى  تستطيع  لن  مبفردها  مصر 
مواجهة املؤامرات الغربية ضدها. من هنا تبرز أهمية 
اإلمارات  دولة  وأهمهم  احلقيقيني،  واحللفاء  الشركاء 
املنطقة  في  واملعرفة  التقدم  واحة  املتحدة،  العربية 
التصريحات  أعقبت  أن  بعد  خاصة  واخلليج،  العربية 
البريطانية املغرضة، مطالب إماراتية من مساعد ولي 
اخلناق  تضييق  البريطانية  للسلطات  أبو ظبي،  عهد 
على اإلخوان واجلماعات اإلرهابية، وإال فإن الكثير من 
سيتم  باملليارات  تقدر  التي  اإلماراتية،  اإلسثتمارات 

النظر في جدوي استمرارها في بريطانيا.

املارد بال خطأ واحد أو حتي إحتمال خطأ حتي 

يصبح جاهزاً لإلنطالق نحو الهدف ! منذ اوآخر 

هذا  دخان  وبدأ  التسعينات  اوائل  الثمنينات 

العفريت يخرج من فوهة الفانوس لصالح أحد 

الكيانات التي حاولت ان تتخذ األدوار العنترية 

الناحية  العالم في قبضتها من  حتي يُصبح 

اإلقتصادية ،العلمية وبالتأكيد السياسية . 

الذي  الستار  خلف  يتم  بالتأكيد  هذا  وكل 

األكثر  واألمر  اإلنسان  وحقوق  احلرية  يدعي 

وحتتضن  وتقرر  تُشرع  من  هي  أنها  أضحاكاً 

إنتاج  في  العقل  وأين  معاً  ونقيضها  الفكرة 

أجل  من   ) احلية  الكائنات  أشباه   ( مثل هؤالء 

مع  السياسية  الهيمنة  أو  الباردة  احلرب 

ورائحتة  أسود  دخانه  العفريت  هذا  أن  العلم 

بالغباء  يتسم  أنه  جانب  إلي  صافية  دماء 

السياسية  بني  مييز  وال  الشديد  اإلنساني 

البعض  فيجلس  بشر  من  فيه  ومن  واجملتمع 

... الشوارع  في  الثمن  يدفع  والبعض  مبأمن 

اإلنسانية حتتضر من أجل أفكار صدئة قدمية 

وسياسيات بالية ال تصلح في هذا العصر وال 

أي عصر .. كلمة اإلنسانية ستعلوا علي قرع 

أي طبول للحرب وستقهر كل شهوة حقيرة 

تعاني  وأن كانت  األمان  وإغراق  الدماء  لسفك 

في الوقت الراهن !

أحذروا يا من حتضرون العفريت النكم أول من 

اول  بالفعل  انتم  وباملناسبة   ... سيتضرر منه 

من تضرر منه ومع ذلك لم تتوبوا من حتضيره 

ال  قصوي..!  ضرورة  أصبح  األمر  وكأن  يوم  كل 

يهدم  هوية  وال  عقل  بال  انه  تنسوا  ان  يجب 

وابكم   واصم  اعمي  النه  فيه  من  علي  املعبد 

حتت  وتُلقي  ستشفل  اخلطط  كانت  ومهما 

أقدام اإلنسانية أيها اجلُهال !                                                                                           

من  دماء   ... األرض  من  بقعة  كل  في  دماء 

ضحايا  الغرب  أقصي  إلي  الشرق  أقصي 

مزعجة  ومشاهد  متناثره  وأشالء  وقتلي 

وشموع  ونحيب  وصراخ  سوداء  وشارات 

ومشتبه بهم وفارين من حدود أرض إلي آخري 

وأطفال  احلدود  علي  مبعثرة  وخيام  والجئني 

عودة  بال  ذهبوا  الذين  آبائهم  علي  يصرخون 

وشتاء قارص وصيفاً جاف بال هوادة ...

حلظة .. لم تنتهي الصورة املرعبة بعد والتي 

التي رسمها  الصرخة  أبشع من لوحة  تعد 

عام   « موناك  »إدفارت  النرويجي  الفنان 

التي  اللوحات  اهم  من  تعد  والتي  1893.م 

أن  ميكن  فكيف   . اإلنساني  القلق  عن  تعبر 

واخلراب  املنهدمة  املنازل  عن  أبصارنا  نغض 

وتصريحات  الولدان  له  يشيب  الذي  األسود 

تتطاير هنا وهناك وشجب وغضب وشارات 

الصناعية  األقمار  بها  تكتسي  سوداء 

العزاء  إلي سرادق من  البشرية حتولت  وكأن 

الضخم ال ينفض حلظة واحدة.

التراجيدي  املشهد  األهم  السؤال  ويبقي 

الطويل هذا علي مسرح احلياة من املسؤول 

عنه ؟ افراد بال هوية إنسانية من األساس .. 

لها  تبني مصالح  أن  تريد  كبيرة  كيانات  أم 

في املنطقة علي كل هذا احلطام او بالتعبير 

هي  لتصبح  ؟  اجلثث  علي  ترقص  األقصي 

العليا  الكلمة  ولها  القرارالعاملي  سيدة 

الكل  ويرضخ  ينحني  وأن  العظمي  والهيبة 

طباخ  »أن  العلم  وعلي  ؟  وأجباراً  قصراً  لها 

الشعبي  املثل  يقول  كما   « بيدوقه  السم 

إلي  السم  هذا  يصل  أن  املانع  ما  ولكن   ..

ضحايا  إعتبارهم  املمكن  من  مدام  البعض 

املعركة أو كبش فداء من أجل حتقيق الفكرة 

العظمي ...

العفريت  هو  من  الهامة  النقطة  إلي  نأتي 

أعلي  وتشكيله علي  قام بصناعته  ومن  ..؟ 

مستوي وبدقة شديدة من أجل أن يصبح هذا
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يعود إلميانها باهلل وصالتها، ال شك أن اإلميان والصالة 
اإلنسان  روح  في  تبعث  املعتقدات(،  اختالف  )على 
الطمأنينة وقد حتفزه لالجتهاد، إال أن هذا في احلقيقة 
وحدة  قائد  ملنصب  منى  السيدة  تقلد  سبب  ليس 

صواريخ بالقوات األسترالية.
يدعى  رجل  إلى  بالفضل  تدين  شندي  منى  السيدة 
وسياسي  قاضي  وهو   ،Henry Bournes Higgins
خاض معركة ضروس في بداية القرن العشرين إلقرار 
تنص  التي  وهي  األسترالي،  الدستور  في   116 املادة 
إحدى فقراتها على أن املعتقد الديني أيا كان لن يقف 
للدولة  يُسمح  ولن  عامة،  مناصب  لتقلد  كحيلولة 
بصفة  املواطنني  ومعتقدات  ضمائر  في  بالتفتيش 
ولهذا  بعينها.  ملناصب  الترشيح  أو خاصة عند  عامة 
سنجد نساء بوذيات وهندوسيات ويهوديات وملحدات 
منى  مثل  متاما  أستراليا  في  رفيعة  مناصب  يتقلدن 
شندي.  وبعد كل هذا قد نُقر بأن أستراليا ليست جنة 

خضراء، هي مجرد بلد علماني بحكم القانون.
وزيرات مسلمات في بالد العجائب العلمانية

البالد  أن  وضوحها  من  بالرغم  الغائبة  احلقيقة 
وأعطتهن  املسلمات  للنساء  انتصرت  العلمانية 
حقوقا غير مشروطة، دون الرجوع للشريعة اإلسالمية 
من  مستمدة  وضعية  لقوانني  أو  الفقهاء  تأويل  أو 
غيرها  فهناك  وحدها،  ليست  شندي  منى  الشريعة، 
على  وهن  رفيعة،  مناصب  تقلدن  نساء مسلمات  من 

سبيل املثال ال احلصر:
شؤون  وزارة  وتولت  مغربي  أصل  من  بلقاسم  جناة 
وتولت  البوسنة  من  هادزيلك  عايدة  فرنسا،  في  املرأة 
أصل  من  وارسي  سعيدة  السويد،  في  التعليم  وزارة 
في  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وتولت  باكستاني 
وتولت  باكستاني  أصل  من  طاجيك  هادية  بريطانيا، 
تركي  أصل  من  أوغوز  أيدن  النرويج.  في  الثقافة  وزارة 
وتقلدت وزارة الهجرة في أملانيا، رشيدة داتي من أصل 

مغربي وتقلدت وزارة العدل في فرنسا.
هل نتصور في مصر مثال امرأة مسيحية تقود رئاسة 
الوزراء؟ ليس ألنها مسيحية ولكن ألنها كفء وتصادف 
أن تكون مسيحية أو لرمبا بهائية أو مسلمة شيعية 
لدينها  ننتبه  وال  املعجزة  حتدث  هل  الدينية!!  حتى  أو 
دون  وإجنازاتها  الذاتية  وننتبه فحسب لسيرتها  أصال؟ 

أن نسمع فتوى حُترم والية غير املسلم السني؟
العلمانية ليست مدينة فاضلة

قد نترك كل هذه النماذج احلّية ونسترجع قضية مروة 
الشربيني التي وقعت صريعة جلرمية عنصرية بغيضة 
لكننا  أعوام،  قبل  متطرف  أملاني  يد  على  واضحة 
نتناسى أن اجملرم مُثل أمام القضاء وُحكم عليه بأقصى 
عقوبة في قانون العقوبات األملاني دون رحمة و ال هوادة. 
العنصريني واملتطرفني  العلمانية ال  تخلو من  فالبالد 
واملتعصبني، ولكّنها بالد ال تُشرعن أو تبخس  من قدر  

اجلرائم العنصرية.
العلمانية ليست مدينة فاضلة بال عنصرية وال متييز 
ضد املرأة أو األجناس أو األعراق أو العقائد، لكن قوانينها 
ال تقوم على شرعنة التمييز والعنصرية  ضد املرأة مثال  
تربط  وال  تقربوها«،  فال  اهلل  حدود  »أنها  مسمى  حتت 
لتجعل  ديني  بنص  املرأة خاصة  وحقوق  عامة  احلقوق 
مينح  أو  شاء،  إن  احلقوق  مينع  الذي  جحا  مسمار  منه 
احلقوق إن أراد  على طريقة تفضلنا على املرأة بالتكرمي.
فقد  استيراده،  علينا  غربيا  منتجا  ليست  العلمانية 
املواطن وكرامته  تنتصر لقيمة  تكون صناعة محلية 
مًعا  والثقافي  الديني  اخلطاب  جندد  أن  شريطة 
سيطول  معركة  وهي  تشريعية  ثورة  ويصاحبهما 

مداها لسنوات، لكنها جديرة بأن نخوضها.
اإلشكالية هي أننا نريد  بلدا  ال نتعرض فيه للتمييز، 
نريد  اآلخرين،  ضد  التمييز  مارسنا  إن  بأس  ال  ولكن 
من  قدًحا  صنع  ميكننا  هل  علمانية..  بال  دميقراطية 

القهوة بدون بن؟

إقناع  إلى  سبيل  من  هل 
بريء  االسالم  بأن  االخرين 
من إنتاج اإلرهاب وتفريخه 
تقف فيه  الذي  الوقت  في 

 جماعات إرهابية في مواجهة احلياة واإلنسانية والتحضر، 
متخذة أسماًء إسالمية ومرتدية ثياباً إسالمية وتردد آيات 
وأحاديث من القرآن والسنة تدعم وحتث على ما يفعلون بل 
وتعدهم باحلور العني وبأنهار اللنب والعسل إن هم فعلوا؟ 
كيف نبرر لهم صيحات اهلل أكبر التي يطلقها االرهابيون 
بعد أن يغمدوا خناجرهم املسمومة في قلوب األبرياء وبعد 
أن ينحروا أو يحرقوا أو يرجموا أو يقطعوا أعضاء أو ينزعوا 
االقتراب من  فتائل أحزمة ناسفة؟ مباذا نفسر لهم رهاب 
تدعي  -التي  الدينية  املؤسسات  لدى  املقدسة  النصوص 
ومشروع حقيقي  واقعية  رؤية  فرض  ورفضها  الوسطية- 
إعادة  ويتضمن  العصر  مع  يتسق  الديني  اخلطاب  إلصالح 
صياغة للمناهج التعليمية ونبذ لألفكار املتطرفة ووضع 
قواعد للوعظ واإلفتاء وتشجيع املتنورين بدالً من تكفيرهم 
وثوراتهم  العامة  هياج  لهم  نعلل  مباذا  بهم؟  والتنكيل 
وخروجهم في مظاهرات عنفية باسم الدين بسبب أمور 
حني  في  جداً  وشخصية  وفردية  خاصة  بحاالت  متعلقة 
من  ضد  واملذابح  اجملازر  تُّنفذ  عندما  ساكًنا  يحرِّكون  ال 
باإلسالم شئنا  العنف لصيقاً  يدعونهم كفارا؟ لقد صار 
لفكر  انتشار  من  اليوم  نراه  وما  أبينا.  أم  بهذا  نعترف  أن 
وممارسات اإلسالم اجلهادي املتطرف ليس إال نتيجة حتمية 
ونشر  األجواء  وتسميم  األزمة  جتاهل  من  طويل  لتاريخ 
والزج  بالتعصب  الناس  وشحن  الضغائن  وزرع  اخلرافات 
بالدين في اللعبة السياسية واستغالل الوازع الديني لدى 
العامة للتأثير عليهم من أجل تأسيس شرعية للسلطة.  
لقد تكونت نواة حركات اإلسالم اجلهادي على يد االخوان 
في  وهابية  عسكرية  كقوة  ساعدهم  اشتداد  منذ 
الفكري  لنهجهم  وكان   .1976 هزمية  بعد  السعودية 
بعد؛  فيما  ذاعت  التي  احلركات  كل  على  روحية  هيمنة 
ولعب  اجلهادي  املشهد  تصدر  الذي  القاعدة  تنظيم  مثل 
دوراً بارزاً في األحداث العاملية في تسعينيات القرن املاضي 
جهادي  مجتمع  إقامة  إلى  يطمح  الدن  بن  زعيمه  كان  إذ 
إسالمي مستغالً تالقي املصالح بينه وبني الواليات املتحدة 
التي كانت تبغي السيطرة على متدد اإلحتاد السوفيتي في 
أفغانستان ووسط آسيا وقتئذ. وكذلك مثل تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام أو ما عرف بتنظيم داعش الذي 
يتصدر املشهد اآلن والذي قويت شوكته بعد ثورات الربيع 
الثورات  خلَّفته  الذي  الفوضوي  املناخ  خلق  حيث  العربي 
العنفية.  أعماله  وانتشار  نشاطه  لتمدد  صاحلة  بيئة 
في  اجلماعات  لهذه  ومتعاطفني  امتدادات  لوجود  ونظراً 
أوساط الشعب بعضهم يبرر ويؤيد ويؤمن أن نصرة اإلسالم 
وإقامة دولة اخلالفة لن تكون إال بإبادة اخملتلفني ومعتنقي 
األديان األخرى، والبعض اآلخر يكتفي بالصمت معلنا بهذا 
من  يُرتكب  ما  على  الضمنية  موافقته  الصامت  التواطؤ 
جرائم وانتهاكات ضد اإلنسانية، فقد اصبحنا أمام موقفني 
واآلخر  واإلرهاب  العنف  علي  يحض  أحدهما  متناقضني 
وأنهم  العصر  خوارج  هم  اإلرهابيني  أن  ويدعي  ينفيهما 
صنيعة أمريكا وإسرائيل يؤدون أدوارا مرسومة لهم بعناية 
ضمن اخملطط الصهيوأمريكي املعادي لألمة العربية. هذا 
باألخالق  النص  فيها  يختلط  أزمة  يخلق  البني  التناقض 
باملصالح ويقف أمامها اجملتمع االسالمي عاجزا عن إيجاد 
حل ومخرج من هذا املأزق حيث أن لكال املوقفني جذر وسند 
نتيجة  تعديلهما  وال ميكن  عليهما  مزايدة  ال  اإلسالم  في 
هذه  املسلمني.  من  االعظم  الَسَواد  عند  النص  لقداسة 
األزمة لن حتل باجلدل السفسطائي حول النصوص الدينية 
أن اجلدل يعمق فجوة االختالف ويزيد االمور  الواضح  فمن 
تعقيداً. احلل يكمن في تبني املنهج العلماني وفي فصل 
اخلطاب الديني عن اخلطاب السياسي ليحيا كل مواطن في 
ظل دولة قانون و مؤسسات حتمي حقوقه و حترسها و تكفل 
حّرياته وحتميها وتبقى عقيدة كل انسان هي شأنه اخلاص.  

dandrawes0@gmail.com

رباب كمال 

رأى و رؤى

العالنك معنا فى

اتصل بـ:
647.447.0455
gnjournal@gmail.com 

نساء مسلمات انتصرت هلن العلمانية
تزخر  التي  البالد  عشرات  من  واحدة  أستراليا 
بالتنوع الثقافي والعقائدي، فهي واحدة من أكثر 
ومقصًدا  مغايرة  لثقافات  احتضانًا  العالم  بلدان 
لكثيٍر من املهاجرين الذين يبحثون عن فرصة حياة 
جديدة حتت سماء احلرية. تشغي العاصمة سيدني 
حتديدا بوجوه من شتى بلدان األرض وبألسنة من 
شتى لغات العالم ومتتلئ شوارعها بألوان بشرات 

شعوب األرض. 
مهال، أستراليا ليست جنة اهلل على األرض، إنها 
مجرد بلد علمانّي، علمانّي الثقافة وعلمانّي بحكم 
القانون. هذا ما كان علّي أن أقوله لزمالئي املصريني 
شعارات  يرددون  كانوا  حني  هناك  من  العائدين 
مسلمني«. بال  »إسالم  بالد  أستراليا  عينة  من 

الغامرة  فكنت أضطر ألنغص عليهم سعادتهم 
ألذكرهم أن أستراليا بلد ال يخلو من نسبة ليست 
من  باملئة   25 حوالي  متثل  امللحدين  من  بضئيلة 
سكانها. هذا ال يعني أن العلمانية مرادًفا لإلحلاد، 
اجلميع،  تستوعب  العلمانية  أن  يعني  هذا  ولكن 
املساواة  قدم  على  وتضعهم  وامللحدين،  املؤمنني 
يقتصر  ال  اإلميان  بأن  علًما  والواجبات،  احلقوق  في 

على الديانات اإلبراهيمية هناك.
أستراليا  في  املصريني  زمالئي  أُّذكر  أن  علّي  كان 
الدستور،  حسب  للبالد  رسمي  دين  يوجد  ال  بأنه 
ألن الدين معتقد شخصي والدولة كيان اعتباري 
أن  علّي  كان  األغلبية.  شريعة  إلى  حتتكم  ال 
أذكرهم بأنه ال توجد جلنة شؤون دينية في البرملان 
القوانني  إلقرار   - مصر  في  احلال  كما  األسترالي- 

والتأكد أنها تتفق مع الشريعة.  
والزواج  املواريث  أن  عنايتهم  أشير  أن  علّي  كان 
وإمنا  بعينها  عقيدة  تتبع  ال  الشخصية  واألحوال 
النظر  بغض  اجلميع  على  تسري  مدنية  وثائق 
سخافتي  من  أزيد  أن  علّي  كان  معتقداتهم.  عن 
ألذكرهم أنه ال يوجد دين في أستراليا- مهما كانت 
مبادئه سامية- مصدرا رئيسيا أو ثانويًا للتشريع 

في مؤسسات الدولة.
أستراليا بها ما يقارب املئة مسجد ليس اعترافا 
من البالد باإلسالم كديانة سماوية، ولكن اعتراًفا 
وإقامة  العبادة  دور  وتشييد  االعتقاد  بحرية 
الشعائر أيًا كان املعتقد وال تقتصر إقامة الشعائر 
هي  فالعلمانية  األخرى.  دون  بعينها  أديان  على 
من مكنت املسلمني من بناء مساجدهم في بالد 
العالم بالرغم أن املسلمني في بالدهم ال يسمحون 

ببناء دور عبادة ألصحاب ديانات غير سماوية.
وكان  الصريحة،  إمياءاتي  الزمالء  أدرك  بالتأكيد 
ردهم أن مصر دولة محافظة لن تقبل العلمانية 
ال حكومة وال شعًبا، وكان ردي«ال بأس إذن، فلنكف 
جميًعا عن ترديد أقاويل واهية بعيدة عن احلقيقة 
ألن أستراليا ليست بالد  إسالم بال مسلمني،  هي 
بالد علمانية خالصة بدون أي مجال يدعو للشك«. 
تنفرد  أال  لتضمن  القانون  بحكم  علمانية  وهي 
طائفة حتى لو كانت األغلبية بالتشريع أو ممارسة 

السطوة الثقافية واجملتمعية.
مني شندي..تقود وحدة صواريخ أسترالية

البالد  تلك  في  العلمانية  أحاديث  سبيل  وعلى 
تقلد  خبر  األخيرة  األونة  في  انتشر  البعيدة، 
مهمة  شندي  منى  مصري  أصل  من  األسترالية 
أغلبية  األسترالية،  بالقوات  صواريخ  وحدة  قيادة 
املانشيتات كانت على شاكلة مسلمة تقود وحدة 
املسلمة.  املرأة  انتصار  أو  أستراليا  في  صواريخ  
قادت جيشا  وكأن منى شندي  األخبار مت حتريريها 
أساطيلها  من  ومتكنت  أستراليا  لغزو  إسالميا 
احلقيقة  في  إسالمية.  إمارة  وأعلنتها  وقالعها 
بل  عقيدتها  أو  بإسالمها  له  عالقة  ال  األمر  أن 
جتاه  العمي  قوانينها  أصابت  بالد  في  باجتهادها 
ملنى  انتصرت  علمانية  بالد  إنها  املواطنني،  عقائد 
شندي وغيرها من النساء املسلمات الالئي تقلدن 

مناصب رفيعة بالرغم أنهن من األقلية الدينية.
صرحت منى شندي نفسها أن تقلدها هذا املنصب

كتابات ساخرة
سامح مسري

• املؤكد
• أمتنى ان رئيس الوزراء املصري يكون على 
قدر املسئولية ويضع حد حلالة الغموض 
واجلدل ويطلع بنفسه يقولنا اسمه ايه، 
بدل ما كل واحد عمال يفتي ويقول اسم 

غير التاني

واخلوف  التشاؤم  نبرة  عاجبني  مش   •
لدى البعض من مشروع الضبعة بحجة 
اوعوا  تشرنوبيل،  حادثة  تكرار  احتمال 

تخافوا، احنا نتفجر ونبني بلدنا

• .. املذيعة: ما موقف احلكومة من البيان 
الذي أصدرته روسيا بشأن حادثة الطائرة، 

اليوم الثالثاء؟؟ 

املتحدث باسم احلكومة: لم يخبرنا أحد 
أن اليوم الثالثاء

• روسيا تعرض 50 مليون دوالر ملن يدلي 
دلوقتي   .. الطائرة  تفجير  عن  مبعلومات 
»الزند« يطلع يقولهم، املصري ممكن يبلغ 

عن نفسه ب 50 جنيه وال تفرق معاه

• »بعد االطالع على رد وزارة اخلارجية على 
اخلامتة  تغيير  أقترح  املتحدة،  االمم  بيان 
الرسمية لبيانات اخلارجية من، »إند أوف 

تيكست«، إلى »ِسم كده

• سؤال مادة اجلغرافيا للشهادة االعدادية 
هذا  درستها  التي  من  دول   5 أي  اختار   :
وافريقيا  اسيا  قارات  في  تقع  العام، 
من  بينها  وقارن  واالمريكتني،  واوروبا 
حيث املساحة وعدد السكان واالنشطة 
االقتصادية والدور الذي تلعبه كل منها 

في املؤامرة على مصر

كتابات ساخرة
سامح مسري

دوال أندراوس

بعض القلوب بتحن 
جورج عبد املسيح

بعض القلوب بتحن 
من غري ما نساهلا

رغم انها بتئن 
وشايله امحاهلا

ومهما كان السن 
بنحس جبماهلا 

وغريها قلوب بتضن  
ويهمها حاهلا 

كأنها بتّمن 
مع انه مش ماهلا
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احلكومة الليربالية اجلديدة يف كندا تعيد الرعاية 
الصحية لالجئني يف غضون اشهر

بتحدث محمد فهمي مساء يوم االثنني ٩ نوفمبر 
في جامعة كارلتون حتت رعاية، »اللجنة الكندية 
أن  يريد  لم  انه  وقال  العالم«،  الصحافة في  حلرية 
علي  اُكره  ولكنه  املصرية  جنسيته  عن  يتخلي 
االفراج  علي  للحصول  طريقة  افضل  النها  ذلك، 
املصرية  احلكومتني  من  ضمانات  علي  حصل  وأنه 
والكندية بأن هذه افضل وسيلة للرجوع الي كندا 
 ، عنه  االفراج  بدل  ثانية  للسجن  اعادته  مت  ولكنه 
وقال محمد فهمي ويبلغ من العمر ٤١ سنة في مقابلة انه يأسف النه تخلي عن جنسيته املصرية، وقال 
ايضا أنه يخشي األن أن يفقد اجلنسية الكندية حتت قانون اإلرهاب الذي وضعته حكومة هاربر الذي يقضي 
بسحب اجلنسية الكندية الي فرد أُدين باالرهاب او اخليانة او التجسس ،وبعد ايام قليلة من وصوله الي 
كندا بعد أن اطلقت مصر سراحه بعفو رئاسي من السيسي، قام محمد فهمي بإتهام هاربر وحكومته 
. وسيتقدم محمد فهمي  بعدم القيام مبا يكفي لالفراج عنه وقال انهم خانوه وتركوه في زنزانة قذرة 
قريباً باقتراح ميثاق للحقوق حلكومة »ترودو« في كيفية التعامل مع املواطنني الكنديني املسجونني في 
اخلارج ويعمل فهمي في هذا امليثاق مع منظمة العفو الدولية ومحاميه اخلاص ، وسيؤكد امليثاق اجلديد 
علي اهمية التدخل املباشر للزعماء للضغط علي احلكومات االجنبية الطالق سراح السجناء الكنديني 
، وقال  فهمي كذلك  انه في  األسابيع املقبلة سيعلن عن إنشاء مؤسسة بأسمه ملساعدة الصحفيني 

في السجون في اخلارج.  

اكثر من ٣5 الف فرد حضروا مراسم اإلحتفال بيوم الذكري يف اوتاوا 
حضر اكثر من ٣٥ الف شخص االحتفال يبوم »الذكري« في اوتاوا وكانت اجلموع ساكنة وهادئة باستثناء 
بعض التصفيق، وخالل ١١ دقيقة من الصمت انطلق صوت البوق حلن العودة واطلقت املدافع ٢١ طلقة 
حتية لضحايا احلرب ثم حلقت في اجلو مقاتلتني من طراز ) سي اف – ١٨ (  وحضر رئيس الوزراء، »جسنت 
ترودو« و »دافيد جونسون« ممثل امللكة وبعض كبار الشخصيات  والدبلوماسيني من عشرات البالد ووضعوا 
اكاليل الزهور علي جانبي النصب التذكاري وانشدت جوقة من االطفال نشيد مؤثر ، وحظيت السيدة 
»شيال اندرسون«  بتحية كبيرة حلصولها علي ميدالية الصليب الفضي لهذا العام الم الشهيد ، فقد 
قتل ابنها جونثان اندرسون في انفجار بعبوة ناسفة عام ٢٠٠٧ اثناء خدمته في افغانستان ، وبعد انتهاء 

مراسم احلفل فتح النصب التذكاري للحرب امام اجلمهور وقام االف من اجلمهور واملرضي بزيارته  وقام 
قسيس القوات املسلحة بالتحدث في احلفل وصلي بعض الصلوات باللغة االجنليزية والفرنسية وقال ان داخل قلوبنا الهادئة جروح من احلروب والتزال اصداء 

احلروب القائمة تعصف باملنا وحزننا العميق وخسائرنا ومبضي الوقت نرفض ان ينسي بناتنا واوالدنا الكنديني الشجعان.

حممد فهمي صحفي قناة »اجلزيرة« يريد إستعادة 
جنسيته املصرية

قال وزير الهجرة »جون ماكالوم« أن احلكومة اجلديدة 
عانوا  الذين  لالجئني  الصحية  الرعاية  ستعيد 
قامت  التي  اجلذرية  التخفيضات  جراء  من  بشدة 
بها حكومة احملافظني السابقة، وأن إعادة الرعاية 
االجئني  تزويد  نحو  خطوة  هي  لالجئني  الصحية 
بنفس املستوي من الرعاية الصحية الشاملة التي 
اخلدمات  أن  الوزير  وقال   ، الكنديني  يتلقاها جميع 
الصحية التي الغيت من قبل مثل رعاية االسنان 

والعيون و االطراف الصناعية وتغطية الدواء، قد اثارت غضب العديد من اجملموعات الصحية عبر البالد 
بعض  ان قطع  مؤخرا  الفيدرالية  احملكمة  وقالت   ، العجز  هذا  بسرعة لسد  تطوعية  عيادات  واقيمت 
اعادة  السابقة علي  احملافظني  وارغمت حكومة  وغير عادي  االجئني شئ قاسي  الصحية عن  اخلدمات 
بعض الفوائد الصحية لالجئني ، وقال وزير الهجرة ان نهج احلكومة الليبرالية هو اجراء وقائي يضمن 
وقال دكتور  املكلفة  الطوارئ  الي غرف  اللجوء  بدال من  الفورية  الطبية  الرعاية  لالجئني احلصول علي 
فيليب وهو رئيس مجموعة االطباء الذين يعتنون بصحة االجئني أنه مرتاح جدا العادة اخلدمات الصحية 

لالجئني وانه يامل أن تشمل هذه التدابير الالجئني الذين ترعاهم الكنائس والشركات اخلاصة .

بأن  ديون«،  »ستيفن  كندا،  خارجية  وزير  صرح 
في  بناءة  خارجية  سياسة  لها  ستكون  كندا 
مع  وروسيا  ايران  مع  الدبلوماسية  تعامالتها 
احلكومة  بان  ايضا  وصرح   ، واحلرص  احلذر  اتخاذ 
الليبرالية اجلديدة لن تخجل من انتقاد اسرائيل او 
الفلسطينيني عندما يتعلق االمر باالجراءات التي 
تهدد السالم في الشرق االوسط، وانه ال يستبعد 
للحصول علي مقعد في مجلس  تعمل كندا  أن 
العالقات  إعادة  أن  ، وقال ديون  املتحدة  باالمم  االمن 
النظام  هذا  مع  نتفق  اننا  بسبب  ليس  ايران  مع 
مفتوحة  عيوننا  تكون  ان  الي  بحاجة  نحن  ولكن 
جدا علي كل شئ، واننا اذا لم نتحدث مع طهران 
ان  ميكن  فكيف  االيراني  للشعب  مفيدة  بطريقة 
نساعد البالد االخري في املنطقة بينما ايران تشارك 
اكثر واكثر في القتال في سوريا وفي العراق ،فهل 
ميكن لكندا أن تساعد اسرائيل وهي ال تستطيع 
هي  والنتيجة  ؟  ايران  مع  االطالق  علي  التحدث 
اننا بحاجة الي االنخراط اكثر بكثير من قبل مع 
معها  التعامل  في  صعوبة  لدينا  التي  االنظمة 
ليست  كندا  أن  الوزير  قال  لروسيا  وبالنسبة   ،
ولكننا  اوكرانيا  في  الروسية  باالجراءات  سعيدة 
نفكر في مصاحلنا الوطنية الن روسيا هي جارتنا 
ترودو«  »جسنت  و  الشمالي،  القطب  منطقة  في 
مصمم ان تكون هناك نتائج ايجابية في اوكرانيا 
بذلك من خالل  للقيام  افضل  وسوف جند طريقة 
هاربر  حكومة  ان  الوزير  وقال   ، روسيا  مع  عالقتنا 
وحليف  صديق  بانها  دائما  اسرائيل  تصف  كانت 
ولكن اساس مشاركة كندا في الشرق االوسط هو 
ايجاد سالم دائم في املنطقة وسوف نتحدث ضد 
اقامة مستطونات جديدة او مجتمعات اسرائلية 
جديدة في االراضي الفلسطينية وسوف تستفيد 
اسرائيل من هذا السالم الن املستطونات ليست 
بالنسبة  واما  تتوقف  ان  ويجب  للسالم  مفيدة 
عام  فقدته  والذي  االمن  مجلس  في  كندا  ملقعد 
٢٠١٠ فان جسنت ترودو وعد ان يكون لكندا صوت 
الي  وانه سوف يطلب عودة كندا  العالم  بناء في 

مجلس االمن .

كندا مستعدة إلعادة العالقات 
مع روسيا وايران علي الرغم من 

االختالفات 
بيان لرئيس وزراء كندا يف 

اهلجمات االرهابية علي باريس 
ورد فعل الكنديني

علي  رداً  التالي  البيان  ترودو«،  »جسنت  أصدر 
التي وقعت مساء يوم اجلمعة  الهجمات االرهابية 
١٣ نوفمبر في باريس فقال : أنني اشعر بالصدمة 
اليوم  واصيبوا  قتلوا  الناس  من  كثير  ألن  واحلزن 
وانني  باريس  في  االرهابية،  الهجمات  من  عدد  في 
تعازينا  الكنديني في االعراب عن  الي جميع  انضم 
نتمني  كما  قتلوا  الذين  واصدقاء  السر  العميقة 
 ، بجروح  اصيبوا  الذين  جلميع  العاجل  الشفاء 
احلزين  الوقت  هذا  في  فرنسا  بجوار  تقف  وكندا 
العمل  وسنواصل  املمكنة  املساعدات  كل  وتقدم 
بشكل وثيق مع اجملتمع الدولي للمساعدة في منع 
وقامت   ، لها  ال معني  التي  االرهابية  االعمال  هذه 
وقال  املدينة.  اعالم  بتنكيس  ايضا مدينة مونتريال 
علمنا  عندما  باحلزن  شعرنا  لقد  مونتريال  عمدة 
عن  ونيابة  باريس  في  وقعت  التي  الهجمات  بهذه 
السر  التعازي  نقدم  مونتريال  شعب  وعن  نفسي 
مونتريال  شعب  وأن  باريس.  عمدة  والي  الضحايا 
الفرنسي ويشاطرهم  يقف متضامنا مع الشعب 
بكافة  العنف  ادانة  في  اليهم  وننضم  االمهم 
انواعه ونقدم لهم دعمنا الكامل. وايضا قام مئات 
من الناس الذين يحملون الورود والشموع  بالتجمع 
وويوم  بتورنت  فيليبس  ناثان  ميدان  ساحة  في 
ملا  العميق  ليعبروا عن حزنهم  نوفمبر  السبت ١٤ 
حدث في باريس وتضامنهم مع الشعب الفرنسي 
االزرق  الفرنسي  العلم  بالوان  الساحة  واضيئت 
الفرنسي  العام  القنصل  واعرب  واالحمر  واالبيض 
عن تقديره للدعم الكندي في اعقاب الهجوم الذي 
يري  بأن  جدا  سعيد  انه  وقال  فرد   ١٢٩ بحياة  اودي 
باريس  أن  تورنتو  عمدة  وقال  متحدين  اجلموع  هذه 
واننا نشعر بقسوة هذه  ونحن جزء منها  جزء منا 
وان  اشرار  افعال الناس  الهجمات  .وأن هذه  املاساة 

صلواتنا مع الضحايا.

كسب »توم كرست«، ٤٠ مليون دوالر في سحب علي 
الياناصيب ) لوتو ماكس( ولم يخبر احد باملكسب 
وال حتي ابنته واكتشفت االبنة فوز والدها باجلائزة 
من علي الفيس بوك. وعرفت بعد ذلك منه انه قد 
تعهد بالتبرع بكل ما كسبه الي اجلمعيات اخليرية، 
في  للسرطان  مركز  النشاء  هو  له  تبرع  أول  وكان 
املرض  بهذا  توفيت  التي  لزوجته  تكرميا  كاجلاري 
اخليرية  للجمعيات  االموال  بقية  منح  واعتزم 
ابنه االصغر يحب  ، والن  افراد اسرته  التي يختارها 
احليوانات لذا فسيذهب جزء من االموال الي حديقة 
قراره  بتدعيم  توم  اسرة  وقامت  كاجلاري  حيوانات 
متاما في التخلي عما كسبه من الياناصيب وقالوا 
انهم ممتنون لالسهام في االشياء التي تهم اجلميع.

رجل من كاجلاري يتربع بي 
٤0 مليون دوالر كسبها من 

الياناصيب للجمعيات اخلريية

أعلنت حكومة اونتاريو مؤخرا عن املضي في خطتها الطموحة للتصدي للعنف اجلنسي والعمل علي اصدار قانون خاص بهذا ، ويركز التشريع اجلديد علي وضع 
حد للعنف اجلنسي والتحرش في اماكن العمل واملؤسسات التعليمية بعد الثانوية. وقالت الوزيرة املسؤولة عن قضايا املراة »تريس ماكتشارليس« أن احلكومة 
تعمل بجدية لتمرير هذا القانون والذي سيتكلف ٤١ مليون دوالر علي مدي ثالثة سنوات ، وقالت فرح خان احد املشاركات في تداول املشروع ان نساء الشعوب 
االولي والسكان االصليني يعانون من ارتفاع معدالت العنف اجلنسي وهذه اهم نقاط التشريع اجلديد ؛ سيكون علي كل جامعة او معهد او كلية خاصة ان يعتمدوا 
سياسة خاصة لكل منهم تتعلق بالعنف اجلنسي ويشارك الطالب في اعدادها ويتم مراجعتها كل ثالثة سنوات ، وعلي املعاهد واملؤسسات بعد الثانوية ان تعمل 
علي معاجلة العنف اجلنسي ، وايضا يجب علي ارباب العمل واصحاب االعمال اخلاصة أن يكثفوا برامج الوقاية من التحرش وان يتاكدوا من ان هذه احلوادث والشكاوي 
سيحقق فيها بشكل جيد ، وحتي االن فان اي فرد يتعرض العتداء جنسي لديه فقط عامني من وقت وقوع احلادث ليتخذ اجراء قانوني ضد املعتدي ولكن التشريع 
اجلديد سيزيل الفترة الزمنية للتقادم لكل حاالت االعتداء اجلنسي حتي تركز الضحية اوال علي شفائها اجلسدي والنفسي قبل ان تقوم باالجراءات القانونية ، وايضا 
سيمنع التشريع اجلديد سقوط هذه القضايا بعد مرور عامني من نظرها امام احملاكم املدنية ، وايضا سيعمل القانون اجلديد علي اختصار الوقت الذي يستغرق النهاء 
االتفاقات اخلاصة بالضحية التي تعاني من العنف اجلنسي او العائلي حتي ميكن للضحية الفرار من املعاناة واالساءة وقالت مينيرسون من منظمة الشريط االبيض 

التي تساعد الرجال علي انهاء العنف اجلسدي  ضد النساء ، أنها تامل ان يسن هذا القانون سريعا ليجعل حياة الضحايا اسهل واكثر امنا.

أونتاريو تاخذ خطوة متقدمة 
لوقف العنف اجلنسي
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باريس: من هم الضحايا ؟

املفقودين.  وصور  أسماء  لنشر  واألحد  السبت 
وأقيم مركز خاص لعائالت الضحايا في »الكلية 
قتلت  كما  مصريان  قتل  العسكرية«.وقد 
عيد  حلفلة  مدعوتني  كانتا  تونسيتان  شقيقتان 

ميالد صديقة.

وقتل أيضاً جزائريان ومهندس معماري مغربي يدعى 
. أيكسندر  نك  يدعى  وبريطاني  املبارك  ابن  أمني 

ومكسيكيون  أمريكيون  الضحايا  بني  وكان 
وإسبان  ورومانيون  وأملان  وسويديون  وبلجيكيون 

وبرتغاليون وجنسيات أخرى.

على  الفرنسيني  الضحايا  أسماء  نشرت  وقد 
خالل  من  وكذلك  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

املؤسسات اإلخبارية احمللية.

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فال األحد إنه 
مت التحقق من هوية 123جثة من ضحايا الهجوم 
الذي وقع يوم اجلمعة على أهداف في العاصمة 
الفرنسية باريس، بينما بقي 20-30 جثة تنتظر 

التحقق من هويتها.

وأكد رئيس الوزراء أن التحقيق من هويات اجلثث 
الباقية سيتم خالل الساعات القادمة.

وكان بني القتلى ما ال يقل عن 23 أجنبيا، حسب 
وكالة أنباء فرانس برس.

جلأ  الضحايا  هويات  يلف  الغموض  كان  وبينما 
)تويتر(  االجتماعي  التواصل  موقع  إلى  الناس 

للبحث عن مفقودين.

لهاشتاغ  واسعا  استخداما  »تويتر«  شهد  وقد 
باتاكالن«   عن  »البحث  و  باريس«  عن  »البحث 

نزوح عائالت مقاتلي تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« األجانب من 

الرقة باجتاه املوصل 
France 24

املوصل في العراق، إذ يعتبرونها أكثر أمنا، خصوصا 
أنهم يقولون إن الضربات اجلوية استهدفت أماكن 

سكنهم«.

»الدولة  »تنظيم  أن  الرحمن  عبد  وأوضح 
فاملواقع  مسبقا،  احتياطاته  اتخذ  اإلسالمية« 
املستهدفة من مستودعات ومقار لم يكن فيها إال 
حراس فقط«، موضحا أن غالبية القتلى سقطوا 
جراء استهداف حواجز اجلهاديني. وتشن موسكو 
اجلهاديني  مواقع  تستهدف  غارات  جهتها  من 
وأعلن  أيلول/سبتمبر.   30 منذ  الرقة  مدينة  في 
روسيا  أن  األمريكية  الدفاع  وزارة  باسم  املتحدث 
استهدفت مدينة الرقة بـ«عدد كبير« من الغارات، 
جلأت فيها إلى صواريخ عابرة للقارات، مشيرا إلى 

أن موسكو أبلغت واشنطن مسبقا باألمر.

األربعاء عن  اإلنسان  السوري حلقوق  املرصد  أفاد 
الدولة االسالمية  تنظيم  لعائالت مقاتلي  نزوح 
من مدينة الرقة، معقل التنظيم املتطرف، نحو 
محافظة املوصل في العراق، وذلك إثر ثالثة أيام 
شمال  في  كثيف  وفرنسي  روسي  قصف  من 

البالد أوقع نحو 33 قتيال على األقل.

لوكالة  الرحمن  عبد  رامي  املرصد  مدير  وقال 
من  األقل  على  عنصرا   33 »قتل  برس  فرانس 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« في الغارات الروسية 
و17  و16   15 في  استهدفت  التي  والفرنسية 
للتنظيم«  وحواجز  مقار  الثاني/نوفمبر  تشرين 

في الرقة، مشيرا إلى سقوط عشرات اجلرحى.

ولفت عبد الرحمن إلى »حركة نزوح كبيرة لعائالت 
محافظة باجتاه  التنظيم  في  األجانب  املقاتلني 

ورصد اخلريطة مدون حاد البصر معني بالشؤون 
قرب  نقطة  بها  وظهرت  الروسية  العسكرية 
بلدة صدد في سوريا بني مدينتي حمص ودمشق 
)إيه.بي.آر120(  جاباتر(   5(« كلمات  تصاحبها 
من  قطع  ست  بي(،  إم.إس.تي.إيه.  )إيه65بي 

14.00 الى 06.11.«

االستخدام  شائع  اختصار  هو  جاباتر  وتعبير 
»بطارية مدفع  الى  لإلشارة  الروسي  اجليش  في 
على  يدل  فهو  إيه.بي.آر  االختصار  أما  هاوتزر« 
إم.إس. )2إيه65بي  والتصنيف  مدفعية«.  »لواء 
هاوتزر  مدافع  من  نوعية  يصف  بي(  تي.إيه. 

يستخدمها اجليش الروسي.

 120 اللواء  اسم  يحمل  لواء  الروسي  وللجيش 
مدفعية ويتخذ من سيبيريا قاعدة له وهو مزود 
مبدافع 2إيه65. وأكد جندي اتصلت رويترز به أن 
هذا اللواء يتمركز في سيبيريا لكنه لم يذكر ما 

اذا كان يعمل في سوريا.

دميتري  الكرملني  باسم  املتحدث  سؤال  ولدى 
هناك  سوريا  »في  قال  اخلريطة  عن  بيسكوف 
فرقة فنية )من اجلنود( لها صلة بتنفيذ العملية 

اخلاصة بالقوات اجلوية الروسية.«

وأضاف »ال توجد قوات برية هناك واجلنود الروس 
ال يقومون بعملية برية. الرئيس قال هذا اكثر من 

مرة.«

لوزارة  توجه  أن  يجب  أخرى  أسئلة  اي  إن  وقال 
الدفاع وإنه ليس خبيرا في اخلرائط العسكرية

الرئيس  يطلعون  كانوا  الذين  اجليش  قادة  عرض 
في  العمليات  سير  على  بوتني  فالدميير  الروسي 
ما  الى  إشارة  حتمل  خريطة  الرئيس  على  سوريا 
ما  وهو  الروسي  باجليش  مدفعية  وحدة  تضاهي 
يدل على أن مشاركة الكرملني رمبا تكون أعمق مما 

كان يعتقد فيما سبق.

لكنها  سوريا  في  جوية  ضربات  موسكو  وتنفذ 
في  تشارك  ال  الروسية  القوات  أن  مرارا  ذكرت 
العمليات البرية. واذا كانت الوحدة جزءا من اجليش 
الروسية  القوات  أن  سيعني  هذا  فإن  الروسي 
تعمل خارج حدود املنطقة التي تقول موسكو إن 

قواتها موجودة بها.

التلفزيون  بثها  لقطات  في  اخلريطة  وعرضت 
الروسي للقاء إلطالع بوتني على أحدث التطورات 
بكيفية  الرئيس  إبالغ  مت  حيث  الدفاع  وزارة  مبقر 
الدولة  تنظيم  ضد  لعملياته  الكرملني  تكثيف 

اإلسالمية.

هذا العام هو العام الثالث الذي حتتفل فيه بي بي 
متثيل  إلى  يسعى  والذي  امرأة،   100 مبوسم  سي 
سي  بي  بي  تغطية  في  أفضل  بصورة  النساء 

ألخبار العالم.

املمثلة  العام  لهذا  سي  بي  بي  قائمة  جنوم  ومن 
األصل  السودانية  األزياء  وعارضة  سوانك  هيالري 
أليك ويك. وتضم القائمة أيضا 30 سيدة أعمال 
تزيد  ملهمات  ونساء  الثالثني  عن  أعمارهن  تقل 
أعمارهن على الثمانني. كما تضم قائمة 100 امرأة 
لهذا العام ممرضات على جبهة القتال، ومخرجات 

شابات يوثقن ما يحدث في مجتمعاتهن، 
والسياسة  العلوم  مجال  في  ورائدات 

والتعليم والفنون.

األرجنتينية  الناشطة  بينهن  ومن 
لم  على  تعمل  التي  كارلوتو  دي  إستال 
الذين  بأبنائهم  واألمهات  اآلباء  شمل 
في  العسكري  اجمللس  يد  على  خطفوا 
في  الشابات  بني  السبعينيات.ومن 

عاما،   25 ألبرت،  أنطونيا  األملانية  األعمال  مجال 
وهي  كيرشيب،  تـأسيس شركة  في  التي شاركت 
شركة للتسويق عبر اإلنترنت لرعاية املسنني.وجتوب 
ناشطة  وهي  تينغتينغ،  لي  من  العالم  القائمة 
مثلية في مجال حقوق املرأة في الصني، إلى إفيليس 
شيماال القابلة في ماالوي، إلى جنى احلسن الروائية 
الكوميدية  املمثلة  غرانو،  ميغان  إلى  اللبنانية، 
حول  النقاش  من  بيوم  املوسم  األمريكية.ويختتم 
والعالقات في مئة موقع حول  والقيادة  املرأة  صورة 

العالم. 

BBC رويترز
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العمر  من  يبلغ  صبيا  تورنتو  شرطة  وصفت 
بها  اتصل  أن  بعد  بطل  بأنه  أعوام  تسعة 
حالة  في  السيارة  تقود  والدته  أن  ليبلغها 

سكر. 

في  تسكن  التي  املرأة  إن  الشرطة  وقالت 
تأثير  حتت  بالقيادة  اتهمت  تورونتو  منطقة 
الكحل بعد أن تلقت الشرطة االتصال الطارئ 
برفقة  الذي  الطفل  من  محمول  هاتف  من 

والدته في السيارة. 

لكن  االتصال  أثناء  الطفل  يتحدث  ولم 
روعه  من  وهدأت  به  االتصال  عاودت  الشرطة 
حتديد  من  متكن  ذلك  وبعد  يبكي  كان  حيث 
الذي  واالجتاه  ونوعها  السيارة للشرطة  موقع 

كانت تسير فيه السيارة. 

سبع  استغرقت  التي  املكاملة  انتهاء  وقرب 
أنها  وقالت  بالهاتف  األم  أمسكت  دقائق 
تناولت مشروب وجبة غداء وان كل شيء على 
على  بالتوقف  املرأة  أبلغت  وعندما  يرام.  ما 

جانب الطريق أغلقت االتصال. 

أجروا  السيارة  الشرطة  اعترضت  أن  وبعد 
حتليال طبيا للمرأة البالغة من العمر 52 عاما 
جتاوزت  لديها  الكحول  نسبة  أن  لها  ليتبني 
تسليم  ومت  قانونيا.  به  املسموح  احلد  مثلي 

الطفل إلى والده. 

»إنه  باتيندين  أندي  احمللي  الشرطة  قائد  وقال 
بطل بكل ما في الكلمة من معنى«.

هجوم على كنيسة بفيصل نفذه 3 أفراد يستقلون 
دراجة خبارية

في  احلسب،  أبو  محمد  برئاسة  الهرم  نيابة  بدأت 
االستماع لفرد قوة تأمني الكنيسة اإلجنيلية بفيصل، 
العريف أشرف عز الدين قرني، والذي أصيب جراء إطالق 
الكنيسة  أمام  احلراسة  كشك  صوب  النار  مجهولني 

صباح اليوم اخلميس. 

عن  النيابة،  وكيل  معبد  محمد  حتقيقات  وكشفت 
لوحات  بدون  نارية  دراجة  يستقلون  مجهولني   3 قيام 

معدنية، بالوقوف على شارع فيصل الرئيسى واجته 
كشك  ناحية  طلقات   6 بإطالق  وقام  »مسدس«،  ناري  سالح  أحدهم  وبيد  الكنيسة  نحو  منهم  شخصان 

احلراسة، وفروا هاربني. 

وأكد فرد التأمني أمام النيابة، تفاصيل الواقعة، وأضاف أنه أصيب بشظية في اجلانب األيسر، وأنه كان يحمل 
سالحا ناريا »خرطوش« لكنه لم يستخدمه. 

ومت حتريز فوارغ الطلقات مبعرفة املعمل اجلنائي، وجارٍ االستماع لباقي أفراد تأمني الكنيسة

طفل يف تورنتو يتصل 
بالشرطة ليبلغ عن قيادة 

والدته السيارة وهي خممورة

اإلعدام لـ 7 متهمني 
واملشدد 15 سنة لـ 22 

وبراءة 3 آخرين يف »مذحبة 
رفح الثانية«

ثالثة مصريني ضمن ضحايا هجمات باريس اإلرهابية

قضت محكمة جنايات اجليزة، السبت، الرابع 
املستشار  برئاسة  احلالي،  نوفمبر  من  عشر 
معتز خفاجي، املنعقدة مبعهد أمناء الشرطة 
بطرة، مبعاقبة عادل حبارة و6 متهمني آخرين، 
اتهامهم  خلفية  على  وذلك  شنًقا،  باإلعدام 
رفح  بـ«مذبحة  إعالمًيا  املعروفة  القضية  في 
من  شهيًدا   25 ضحيتها  راح  والتي  الثانية«، 

مجندي األمن املركزي. 

فيما قضت احملكمة مبعاقبة 3 متهمني آخرين 
لـ  عاًما   15 املشدد  والسجن  املؤبد،  بالسجن 
22 متهًما، فضاًل عن احلكم ببراءة 3 آخرين مما 

نسب إليهم. 

للمتهمني  وجهت  العامة  النيابة  كانت 
مبحافظات  إرهابية  جرائم  بارتكاب  اتهامات 
شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم 
كذلك ارتكاب ما يعرف إعالمًيا بـ«مذبحة رفح 
من  شهيًدا   25 ضحيتها  راح  والتي  الثانية«، 

مجندي األمن املركزي

قالت القنصل العام املصري في فرنسا، إن من بني 
ضحايا حادث باريس اإلرهابي، أثنني مصريني قتلي 
»سيريناد  العام،  القنصل  وأضافت  مصاب.  وأخر 
القنصلية  إن  صحفية،  تصريحات  في  جميل« 
تواصلت مع خلية األزمات املشكلة بوزارة اخلارجية 
عماد  “صالح  اسمه  أحدهم   أن  وتبني  الفرنسية 
اجلبالي“، وهو مقيم في بياريس ويبلغ من العمر 28 
عاما، حيث مت التحقق من هويته وجنسيته املصرية. 

وأضافت أن القنصلية املصرية تواصلت مع أسرته ومع السلطات الفرنسية لنقل اجلثمان إلى مصر. 
بينما الضحية الثانية تُدعى “ملياء موندجير”، والتي ُقتلت خالل الهجوم الذى استهدف أحد املطاعم في 
الضاحية احلادية عشر. وحتمل ملياء اجلنسيتني املصرية والفرنسية. ودرست الراحلة  السينما وعملت 

كمديرة االتصال لدى وكالة استديو “نوما للمواهب”.
وقتل ما ال يقل عن 132 شخصا في اعتداءات استهدفت مناطق متفرقة من باريس مساء يوم اجلمعة، 

الثالث من نوفمبر احلالي، بينما أُصيب أكثر من 200 شخص من بينهم 80 في حالة حرجة.
بإحدى  حاليا  ويعالج  الدولي،  فرنسا  ستاد  أحداث  الرازق”في  عبد  “وليد  يُدعي  ثالث  مصري  وأصيب 
صورا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشرت  قد  املتغيب  املواطن  أسرة  وكانت  باريس.  مستشفيات 
إلى  التوصل  في  فرنسا  في  يعيشون  مصريني  جنح  حتى  عليه  للعثور  محاولة  في  عنه  ومعلومات 

املستشفى التى يرقد بها.
القدم بني  لوالدته وأخيه في رحلة عالج، وقرر حضور مباراة كرة  باريس مرافقا  إلى  الرازق  وسافر عبد 
فريقي فرنسا وأملانيا، إال أنه تعرض لإلصابة في الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية، ومت نقله 

على أثرها إلى املستشفى.

مأساة طفلة عمرها 5 
سنوات.. ُاغتصبت حية 

وانتهك عرضها ميتة
بعد معيشة نقية في الريف، تبدلت حياته وجرفه 
التيار ليستقبله الشيطان ويكون له ونيًسا فبدأ 
يخضع جللساء السوء مرة تلو األخرى إلى أن أصبح 
فريسة لتناول اخملدرات التي غيرت صفاءه، وسلوكه 

وحولته لذئب بشرى. 

عن  بحثا  بالقاهرة  ليعمل  بالقرية  أهله  ترك 
مبنطقة  اجلراجات  أحد  في  سائًسا  العيش  لقمة 
أنه  تدري  أن  دون  عائلة  أفراد  ثقة  على  وحاز  املرج 

سيفترس أعز ما لديهم. 

اصطحبته اخملدرات لطريق مشئوم واستغل بحث 
طفلة لم تتجاوز اخلامسة من عمرها عن والدها، 
من  ويجردها  األعني،  عن  بعيًدا  مبكان  ليأخذها 
مالبسها دون رحمة يعتدى عليهاوخنقها ليخفي 

فعلته، ثم عاد واغتصابها بعد موتها. 

املستشار  باشرها  التى  التحقيقات،  وكشفت 
القاهرة  نيابة حوادث شرق  أول  وكيل  ربيع،  أحمد 
الكلية، وسكرتارية، أندرو رشدى، أن املتهم يدعى 
محمد شعبان 28 سنة يعمل »سايس« في جراج 

ملك والد اجملنى عليها ضياء حجاج. 

وتبني من التحقيقات أن الفتاة حضرت لتسأل عن 
والدها فقامت بطرق باب حجرة السايس الذى كان 
نائما ففتح لها وفجأة اختمر في ذهنه أن يتعدى 
باللعب  خداعها  وهى  حليلة  فلجأ  جنسيا  عليها 
اخملدر  التامول  من  قرصني  فقررتعاطى  معها، 
اعتقادا منه أنه يزيد من القوة اجلنسية وبعد 10 
وجردها من مالبسها،  الضحية  بجذب  قام  دقائق 
وحاول اغتصباها إال أن محاولته لم تفلح لصغر 
سنها وقاومت وصرخت، فخاف أن تنكشف جرميته 
ألن اجلراج يقع فى منطقة سكنية فقام بخنقها 

بيده حتى فارقت احلياة. 

بعدها  يتوقف  لم  اجلاني  أن  التحقيقات  وأضافت 
موتها،ولفها  بعد  اخللف  من  بهتك عرضها  فقام 
في بطانية، ووضعها حتت سريره وبعد ساعة ذهب 
والدها  شعر  وحينما  والدها،  مع  عمله  ملتابعة 
باجلوع طلب منه إحضار بعض املأكوالت، وأعطاه 
أن  خاف  سيره  أثناء  وفي  لشرائه  فذهب  نقودا 
ينكشف أمره عند العثور على جثة الطفلة ففر 
هاربا إلى بلده حتى تأخر عن العودة للعمل فقام 

والد الطفلة باالتصال به فأغلق هاتفه. 

بحثت  ساعات   3 بعد  أن  التحقيقات،  وأوضحت 
والدة الطفلة عنها فلم جتدها فحضرت لوالدها، 
جاء  حتى  ساعتني  من  ألكثر  عنها  يبحثان  فظال 
أحد األطفال ليكشف اجلرمية بعد مشاهدته جلثة 
الطفلة حتت السرير وبإعداد األكمنة متكن ضباط 

مباحث قسم شرطة املرج من ضبط املتهم. 

واعترف املتهم بالواقعة وقام بتمثيل اجلرمية وقرر 
أنه ارتكب الواقعة بعد تناول اخملدرات حيث حدثت 
النيابة بتشريح جثة  وأمرت  الهياج،  له حالة من 

اجملنى عليها ودفنها. 

شمال  مبحكمة  اليوم  املعارضات  قاضى  قرر  وقد 
على  يوًما   15 حبسه  جتديد  بالعباسية  القاهرة 

ذمة التحقيقات

اخرتاق شركة فودافون الربيطانية وسرقة بيانات 2000 عميل
أعلنت شركة فودافون البريطانية عن متكن الهاكرز 
من الوصول إلى البيانات الشخصية لعدد من عمالئها 
والذين بلغ عددهم نحو ألفى عميل، والذى يعد ثانى 

اختراق يطول إحدى شركات االتصاالت البريطانية

 ،  Phonearena تفاصيل االختراق ووفقاً للموقع الهندي

استطاع الهاكرز باستخدام عدد من الشفرات
 والدمج بيت كلمات السر والبريد اإللكترونى الوصول إلى بيانات شركة فودافون، واحلصول على املعلومات 
قام  البنكية، كما  أرقام احلسابات  الهواتف وجزء من  وأرقام  مبا فيها األسماء  الشخصية للمستخدمني 

الهاكرز بعدد من احملاوالت الستخدام املعلومات املسروقة لالحتيال.

بينما طمأنت  املتضررين بهذا االختراق،  أبلغت شركة فودافون عمالءها  اتخذتها فودافون  التى  اإلجراءات 
باقى املستخدمني بسرية وخصوصية بياناتهم وعدم قدرة الهاكرز على اختراقها

القبض على على أكرب تاجر خمدرات بأوروبا
متكنت شرطة سينغاليا شرق إيطاليا من القبض علي »عبد العزبز صاطوري«، مغربي 40 سنة صادرة في حقه مذكرة اعتقال على الصعيد األوروبي بتهمة 

التجارة و نقل كميات كبيرة من اخملدرات بني املغرب و فرنسا.

املهاجر املقيم بفرنسا سقط في يد العدالة الفرنسية سنة 2012 لكنه متكن من الهرب و االختفاء إلى حني قبضت عليه الشرطة اإليطالية رفقة مواطن 
مغربي آخر . صاطوري كان مطلوبا أيضا لدى الشرطة اإليطالية بتهم عملية سطو قام بها في جهة ميالنو.
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اإلرهاب يضرب فرنسا .. والعامل يصلي من أجل مدينة النور

استهدفوا  شبان،  إنهم  أرواح،  إنها  مجهولني. 
فيما كانوا ميضون أمسية هادئة في مقهى أو في 
حفل«. وأضاف عن العائالت املكلومة أنه »ال ميكن 
يعزيهم.  أن  طبيب  أو  متطوع،  أو  نفس،  لعالم 
لكن علينا مساعدتهم في هذه املرحلة بتحديد 
الهويات، والوقوف إلى جانبهم عبر كل اإلجراءات 

اإلدارية«.

حددت  الشرطة  إن  الفرنسي  العام  املدعي  وقال 
نفسيهما  فجرا  اخرين  فرنسيني  مواطنني  هوية 
في الهجمات املنسقة التي شهدتها باريس وإنها 
انه  من  حذرت  املولد  بلجيكي  رجل  عن  تبحث 
شديد اخلطورة، واالشارة إلى أن االرهابيان االخران 
رسميا  هويتهما  حتددت  اجلمعة   قتال  اللذان 
اليوم من خالل البصمات،  وأنهما فرنسيان كانا 

يعيشان في بلجيكا.

إجراءات أمنية وتوقيف إرهابيني

االجراءات  بتشديد  الفرنسية  السلطات  وتقوم 
اجلناة   اقارب  مع  والتحقيق  اجلناة،  ملالحقة  املنية 
االرهابية.  األحداث  هذه  فى  تورطهم  تأكد  الذين 
عبد  الى  للوصول  الفرنسية  السلطات  وتسعي 
السالم صالح 26 عاما، أحد اإلرهابيني الضالعني 

في األعمال  اإلرهابية.

إلى  البريطانية  اجلارديان  صحيفة  وأشارت 
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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 

ما أصدرت بلجيكا من مذكرة اعتقال دولية بحق 
واحد من ثالثة أشقاء، كانوا يقيمون في بروكسل، 
اإلرهابية  الهجمات  في  دورا  لعبوا  أنهم  يعتقد 
لوكالة  العام  االدعاء  ممثلو  ذكر  حسبما  بباريس، 
مذكرة  من  صورة  نشر  ومت  البلجيكية،  األنباء 
عبدالسالم  واسمه  املطلوب  للشخص  االعتقال 
صالح وهو من مواليد بروكسل في سبتمبر 1989. 

ونفت النيابة الفدرالية البلجيكية ما أورده مصدر 
مشتبه  عن  اإلفراج  عن  الفرنسية  الشرطة  في 
باريس،  اعتداءات  حول  التحقيق  في  رئيسي  به 
موضحة أنه مت متديد توقيفه. هذا ومت حتديد هوية 
اثنني من االنتحاريني السبعة في هجمات باريس، 
إسماعيل  عمر  الفرنسي  هو  األول  واالنتحاري 

مصطفي )29 عاما( الذي كان يقيم في باريس.

األنباء  لوكالة  النيابة  باسم  متحدث  وقال 
الفرنسية في شأن أحد األشقاء الثالثة املشتبه 
في  اعتقل  والذي  االعتداءات،  في  مبشاركتهم 

بلجيكا إن »القاضي قرر متديد توقيفه«. 

ضد  النور  مدينة  مع  تضامنه  يعلن  العالم 
اإلرهاب

ودعمه  تضامنه  العالم  أعلن  اآلخر،  اجلانب  علي 
اتصل  حيث  اإلرهاب،  ضد  واإلنسانية  لفرنسا 
بالرئيس  السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
فرانسوا أوالند، مؤكد تعازي مصر ودعمها لفرنسا 
على  ومشددا  األليم.  احلدث  هذا  في  الصديقة 
أهمية التعاون املصري الفرنسي ملواجهة اإلرهاب، 

الذي أصبح يهدد اإلنسانية واجملتمع الدولي.

مونتريال – عبد املسيح يوسف

العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أعلن 
الضربة  عن  مسؤوليته  »داعش«  وسورية 
بها  لطمت  التي  والعميقة،  الدموية  اإلرهابية 
فرنسا، درة احلضارة اإلنسانية، علي جبينها، في 
هذه  متقاربة.  توقيتات  في  مواقع،   7 من  أكثر 
الضربة راح ضحيتها أكثر من 130 قتيل، وأكثر 

من 320 مصابا.  

فرنسا ضد داعش في أجواء غاضبة

احلادث  هذا  عقب  للفرنسيني،  كلمته  وفي 
اإلرهابي العنقودي، الذي ضرب عدد أماكن منها 
فرنسا  بني  ودية  مباراة  خالل  فرانس  دوي  استاد 
ذاته،  الفرنسي  الرئيس  يحضرها  كان  وأملانيا 
قال الرئيس فرانسوا أوالند، أن فرنسا تعرف من 
األمن  قوات  وأن  وأسبابه،  اإلرهاب  بهذا  القائم 
الفرنسية قادرة علي مواجهته وردعه بعنف، ألن 

ما قام به مبثابة عمل حربي ضد باريس وفرنسا.

إثر  فالس،  مانويل  الفرنسي  الوزراء  رئيس  قال 
لقاء في »أجواء غاضبة« مع أسر الضحايا أنه »مت 
التعرف على 103 جثث وهناك بني 20 و30 جثة 
مجهولة الهوية، لكن سيتم التعرف عليها في 
قال مقربون من  ما  املقبلة«، بحسب  الساعات 
رئيس الوزراء. وقال فالس إن »هؤالء ليسوا ضحايا

بابا  األول  فرنسيس  البابا  أكد  جانبه،  ومن 
هجمات  عقب  العميق«  »أمله  الفاتيكان، 
»اهلل«  اسم  استخدام  أن  مؤكدا  باريس، 
لألديان.  ازدراء  يعد  والكراهية  العنف  لتبرير 
الهمجية  من  »الكثير  فرنسيس:  البابا  وقال 
كيف  ونتساءل  الكالم  على  القدرة  تفقدنا 
ميكن لقلب اإلنسان تصور وتنفيذ أحداث مبثل 
هذه البشاعة، لم تهز فرنسا فقط بل العالم 
بأكمله«. وأضاف بابا الفاتيكان: »في مواجهة 
مثل هذه األعمال، ال ميكننا سوى إدانة اإلهانة 
التي ال توصف لكرامة اإلنسان«. كما قال البابا 
فرنسيس: »أريد أن أؤكد مجًدا بقوة أن طريق 
العنف والكراهية ال يحل مشاكل اإلنسانية 
الطريق  هذا  لتبرير  اهلل  اسم  استخدام  وأن 

يعد ازدراء لألديان«.

دعم  أوباما،  باراك  األمريكي  الرئيس  وأكد 
ضد  حربها  في  لفرنسا  الكامل  واشنطن 
اإلرهاب، معتبرا أن هذه األحداث تناظر أحداث 
11 سبتمبر. على الرغم من أن هناك اتهامات 
إعالمية ضد إدارة أوباما ودعمها لتنظيم داعش 

بالتدريب والسالح واملعلومات اخملابراتية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الكندي، 
حكومة  الكامل  كندا  دعم  ترودو«  »جاسنت 
مشددا  فرنسا.  في  عمومتنا  ألبناء  وشعبا 
بتشديد  وتقوم  متيقظة  كندا  أن  على 
الكندي  اجملتمع  أمن  األمنية حلماية  اإلجراءات 

من اإلرهاب. 

توقيعات لرفض إستقبال 25 ألف الجئ خوفاً من 
إرهابيني مندسني وسطهم

تتزايد األصوات والتوقيعات من جانب كنديني لرفض استقبال الالجئني السوريني، واخملطط لعددهم 
أن يصل إلى 25 ألف الجئ سوري، بعد األحداث األخيرة بباريس، وذلك خوفاً من دخول إرهابيني بينهم. 
ورغم تصريحات رئيس الوزراء الكيبيكي فيليب كويار بأن استقبال هؤالء الالجئني يؤكد الطبيعة 
وسط  املندسني  اإلرهابيني  أن  يقولون  الرافضون  فأن  الدميقراطي.  اجملتمع  وقيم  للكيبيك  املرحبة 
الالجئني يستغلون هذه القيم. وستشهد األيام القادمة مدي اندفاع أو تراجع حكومة »ترودو« عن 

هذا األمر 
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تقرير  في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أعلنت 
برنامجها  من  أجزاء  تفكيك  بدأت  إيران  أن  لها، 
مع  إليه  توصلت  الذي  االتفاق  بحسب  النووي، 

القوى الدولية في يوليو املاضي.
الوكالة  تنشره  الذي  الفصلي  التقرير  في  وجاء 
برس  فرانس  وكالة  واطلعت  محدود،  نطاق  على 
أجهزة  إزالة  في  »بدأت  إيران  أن  منه  نسخة  على 
مفاعلي  في  عالقة«  ذات  حتتية  وبنى  مركزي  طرد 

نطنز وفوردو للتخصيب.
اليه في 14 متوز/ التوصل  مت  الذي  االتفاق  ومبوجب 
يوليو وانهى خالفا استمر عقدا كامال بشان ملف 
برنامجها  بخفض  ايران  تعهدت  النووي،  ايران 

النووي بشكل كبير.
اجهزة  عدد  ثلثي  خفض  على  اخلطوات  وتشتمل 
تنقية  او  »تخصيب«  واجهزة  املركزي  الطرد 
لالغراض  مناسبا  جلعله  كافية  بدرجة  اليورانيوم 
الستخدامه  يكفي  ال  بشكل  ولكن  السليمة 

النتاج اسلحة نووية.
تصميم  بتغيير  ايران  تعهدت  ذلك،  الى  واضافة 
مفاعل جديد في اراك لكي تخفض بشكل كبير 
بديل  والبلوتونيوم  املنتجة.  البلوتونيوم  كمية 

اليورانيوم في صنع القنابل.
ومقابل ذلك وافقت الدول الست الكبرى - الواليات 
املتحدة، روسيا، الصني، بريطانيا، فرنسا، وأملانيا - 
وتبنت  إيران.  على  املفروضة  العقوبات  رفع  على 
تشرين   18 في  رسميا  االتفاق  االطراف  جميع 
االول/اكتوبر، ويتوقع ان يكون »يوم التنفيذ« خالل 

االسابيع او االشهر املقبلة.

بّشار رفض عرضاً إلرسال عائلته اىل طهران
كشف مسؤول إيراني كبير ان طهران عرضت على 
رئيس النظام السوري بشار األسد قبل عامني إرسال 
وزير  نائب  وقال  أنه رفض ذلك،  إال  إيران،  إلى  عائلته 
اخلارجية اإليراني حسني أمير عبد اللهيان في كلمة 
العاصمة  في  شريف  جامعة  في  مؤمتر  خالل  له 
بقوله  اإليراني  العرض  على  رد  األسد  إن  طهران، 
كما  بلدي،  في  حياتي  في  حلظة  آلخر  سأبقى  »أنا 
أن زوجتي مسؤولة عن عائالت الشهداء، لذلك لن 
أغادر بلدي«، وذلك بحسب ما نقله  موقع »تانباك« 

اإلخباري اإليراني.

وذكر عبد اللهيان أن إيران قدمت الدعم األكبر لنظام األسد من أجل صموده، خالل فترة احلرب املتواصلة 
منذ خمس سنوات، مضيفاً »دفعنا أثمانا باهظة على مدار السنوات اخلمس املاضية في سوريا، وفقدنا 
االستشاري  الدعم  لوال  ثالث  أو  سنتني  خالل  سقط  قد  كان  سوريا  في  النظام  أن  كما  قواتنا،  أفضل 
احلرس  قوات  من  قتيل   300 هناك  إن  صحفية  تقارير  وقالت  السوري«.  والشعب  للجيش  قدمناه  الذي 
الثوري بينهم مقاتلون أفغان وباكستانيون، كانت أرسلتهم طهران للقتال في سوريا،  وتطالب املعارضة 
السورية بإنهاء أكثر من 44 عاًما من حكم عائلة األسد، وإقامة دولة دميقراطية يتم فيها تداول السلطة، 
غير أن النظام السوري اعتمد اخليار العسكري لوقف االحتجاجات، وحتولت سوريا إلى دوامة من املعارك 

الدموية بني القوات النظام واملعارضة

زوجته  سقطت  فرنسي  صحفي  ليريس  انطوان 
برصاصات اإلرهابيني في مسرح بتاكالن.

الشديد  بالفخر  اشعر  ملاذا  لكم  يشرح  نصا،  نشر 
الرتباطي بهذه احلضارة وهذه االنسانية وهذا البلد .. 

وطني الثاني ... وايضا ألنني أمارس نفس املهنة

قال انطوان ليريس

»لن امنحكم حقدي«

»مساء اجلمعة، سرقتم حياة إنسان استثنائي، حب 
عمري، ام ابني، ولكنني لن امنحكم حقدي. ال

 أعرفكم وال اريد ان أعرفكم، ذلك انكم ارواح ميتة. اذا كان هذا االله الذي تقتلون، بصورة عمياء، من اجله قد 
خلقنا على صورته، فان كل رصاصة في جسد زوجتي هي جرح في قلبه.

ال، لن امنحكم هدية ان احقد عليكم، لقد اردمت ذلك ولكن الرد على احلقد بالغضب يعني االستسالم للجهل 
الذي يجعلكم على ما انتم عليه. تريدون ان اخاف، وان أراقب من حولي بعني الريبة، وان أضحي بحريتي من 

اجل امني، لقد خسرمت، الن هذا الالعب سيواصل لعبته.

غادرتني مساء  عندما  كانت  كما  كانت جميلة  االنتظار.  من  وأيام  ليال  بعد  اخيرا  الصباح، شاهدتها،  هذا 
اجلمعة، كما وقعت مجنونا في حبها قبل اثني عشر عاما. املؤكد ان احلزن يدمرني، اعترف لكم بهذا االنتصار 
الصغير، ولكنه انتصار قصير االمد، ألنني اعرف انها ستصاحبنا كل يوم وأننا سنلتقي في جنة األرواح احلرة 

التي لن تروها ابدا.

نحن اثنان، ابني وانا، ولكننا اقوى من كل جيوش العالم. ليس لدي املزيد من الوقت لكم، الن ملفيل يستيقظ 
من نومه، عمره لم يتجاوز السبعة عشر شهرا، سيتناول وجبته مثل كل يوم، ثم سنلعب معا مثل كل يوم. 

هذا الطفل سيمتهنكم طوال حياته النه سعيد وحر، ألنني، ال، لن امنحكم حقدي«

الوكالة الذرية: إيران بدأت 
تفكيك منشآت نووية

»مصر للطريان« تكشف 
سبب حظر روسيا لرحالتها

صحفي فرنسي فقد زوجته يف باريس يقول 
لإلرهابيني : لن امنحكم حقدي وال أعرف هذا األله 

الذي تقتلون من أجله

القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  كشف 
رحالت  وقف  سبب  فتحي،  شريف  للطيران،  ملصر 

الشركة إلى روسيا.

مترجماً  تقريراً  طلبت  موسكو  إن  فتحي  وقال 
للطيران  ملصر  األمني  البرنامج  عن  بالروسية 
ومتت ترجمته وإرساله لهم خالل 24 ساعة فقط، 
مشيراً إلى أن اجلانب الروسي أبلغ الشركة بأنهم 
وسيتم  البرنامج،  لدراسة  يوماً   40 يحتاجون 
أي  توضيح  دون  إلى موسكو حالياً،  الرحالت  وقف 

تفاصيل أخرى.

املقررة  رحلتها  بإلغاء  قامت  الشركة  أن  ذكر  كما 
غداً السبت إلى موسكو بانتظار ما ستسفر عنه 

االتصاالت بني اجلانبني

أخبـــــــــار

»دومينيك  السابق،  احملافظني  حزب  مرشح  صرح 

في  حزبه  خسارة  علي  تعقيب  في  تيريان«، 

الليبرالي  احلزب  لصالح  األخيرة  االنتخابات 

احلزب،  فشل  وأسباب  ترودو«  »جسنت  بزعامة 

منها الصعوبات والثنائية اللغوية وصعوبة جذب 

النساء إلى صفوفه والصعوبات التي واجهها في 

عالقاته مع الصحافة وأجهزة اإلعالم.

ولم يخف املرشح السابق عن حزب احملافظني إعجابه باحملصلة االقتصادية للحزب باإلضافة للشخصية 

القيادية التي متيز بها زعيم احلزب السابق ستيفن هاربر على  املستوى الدولي.

عضو حبزب احملافظني يشرح أسباب فشل 
احلزب يف االنتخابات

دراسة: عام 2014 سّجل 
أعلى نسبة إرهاب يف التاريخ

الذين  القتلى  عدد  أن  حديثة  دراسة  أظهرت 
يُشكل   ،2014 عام  في  اإلرهاب  نتيجة  سقطوا 
بأضعاف  تخطى  وقد  التاريخ،  في  مستوى  أعلى 
العدد املُسّجل عام 2013، مؤكدًة أن تنظيم داعش 
ساهم بشكل كبير في رفع هذه األعداد. وأشارت 
الدراسة إلى ارتفاع عدد االشخاص الذي قتلوا في 
هجمات ارهابية في انحاء العالم بنسبة 80% العام 
التاريخ،  في  يسجل  مستوى  اعلى  وهو  املاضي، 
حسبما اكد معهد االقتصاد والسياسة. وسجل 
»املؤشر العاملي لالرهاب« ان 32658 شخًصا قتلوا 
على يد ارهابيني في عام 2014، مقارنة مع 18111 
في العام 2013، وهي اعلى زيادة مسجلة حتى اآلن، 
وجماعة  داعش  تنظيم  ان  الدراسة  اظهرت  فيما 
بوكو حرام النيجيرية، مسؤوالن عن اكثر من نصف 

عدد القتلى. 

وتعرِّف الدراسة اإلرهاب بأنه »التهديد باستخدام 
قانونيني  غير  وعنف  لقوة  الفعلي  االستخدام  او 
هدف  حتقيق  بغية  حكومي  غير  شخص  قبل  من 
سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي، وذلك من 

خالل التخويف واالكراه والتهديد«. 

التي  واالضرار  والقتلى  الهجمات  عدد  دراسة 
تتسبب بها الهجمات االرهابية في 162 بلًدا، وقال 
إن  للمعهد،  التنفيذي  الرئيس  كيليليا،  ستيف 

»االرهاب يزداد بوتيرة غير مسبوقة«. 

ووجدت الدراسة ان االرهاب يتركز في مناطق معينة، 
وشكل عدد القتلى في خمس دول هي افغانستان 
والعراق ونيجيريا وباكستان وسوريا، نسبة 78% من 
اجمالي عدد القتلى العام املاضي، فيما كان العراق 
البلد األكثر تضررًا حيث قتل 9929 شخًصا بسبب 
االرهاب، ويعاني العراق، بحسب الدراسة، من اعلى 
وهو  االرهاب،  نتيجة  والقتلى  الهجمات  من  عدد 

عدٌد لم تسجل في اي بلد آخر على االطالق. 

اما اعلى ارتفاع في عدد القتلى من االرهاب فكان 
في نيجيريا، التي شهدت ارتفاعا يزيد عن 300% في 
وعانت  قتياًل.   7512 الى  وصل  والذي  القتلى،  عدد 
في  االرهابية  احلوادث  من  عدد  اعلى  من  بريطانيا 
الغرب، خاصة تلك املتعلقة باملسلحني اجلمهوريني 
اعلن  التي  الهجمات  ان  اال  الشمالية،  ايرلندا  في 
وأدت  باريس،  في  عنها  مسؤوليته  داعش  تنظيم 
نقطة  تشكل  ان  ميكن   ، شخًصا   129 مقتل  الى 
باريس  حتّول، بحسب كيليليا الذي قال: »ان حادث 
تنظيم  ان  ويُظهر  اوروبا،  داخل  حتّول  نقطة  يعد 
ُمعقدة  هجمات  شّن  على  القدرة  لديه  داعش 
أن  الدراسة  تقّدر  ذلك،  إلى  اوروبا«.  في  وقاتلة 
الى 52,9 مليار  الكلفة االقتصادية لإلرهاب تصل 
دوالر، وهي اعلى كلفة على االطالق، وزادت عشرة 

اضعاف منذ العام 2000. 

األمطار ُتغرق أديرة وادي 
النطرون.. والكنيسة تطالب 

األقباط بالتربع

باسم  الرسمي  املتحدث  حليم،  بولس  القس  قال 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية، إن األمطار الغزيرة 
محافظات  من  عدد  لها  تعرضت  التي  والسيول 
بسبب  واإلسكندرية  البحيرة  وخاصة  اجلمهورية 
أديرة  من  عدد  تعرض  في  تسببت  السيء،  الطقس 
في  املياه  تراكمت  حيث  لتلفيات،  النطرون  وادي 
والعذراء  بيشوي  األنبا  دير  وأروقة  األثرية  املنطقة 

السريان والعذراء البراموس وكنائسه.

تركزت  بيشوي  األنبا  دير  تلفيات  أن  »حليم«  وأضاف 
في تهدم أجزاء كبيرة من أسوار مزارع الدير، وجزأين 
التي  املياه  شفط  ومت  للدير،  الرئيسي  السور  من 

تراكمت ووصل منسوبها إلى حوالي 1.5 متر.

وأشار »حليم«، إلى أنه تهدم 17 باكية من سور دير 
منسوب  وصل  بينما  »البرموس«،  العذراء  السيدة 
الكنيسة  داخل  املتر  ونصف  متر  ارتفاع  إلى  املياه 

األثرية وإلى ثالثة أمتار في أروقة الدير.

أمام  أبوابه  غلق  له،  بيان  في  البراموس،  دير  وأعلن 
الزيارات للمبيت أو اخللوة بالدير، نظرا لقطع الطرق 

وسوء األحوال اجلوية ألجل غير مسمى.

وأعلنت األديرة أرقام حسابتها البنكية وانها املصدر 
اخلارج  في  األقباط  وناشدت  التبرعات  جلمع  الوحيد 

والداخل باملساعدة في إعادة إعمار األديرة.
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احلياة سئم 
رفقأً باحلمار ! ميالد حليم 

مونرتيال

اللة ة

الفصل األول -  املشهد السادس    

الراوى: وللوقت اجته بختيشوع بن جبريل املتطبب 
إلى حانوت يبيع األيقونات و صور االقديسني واختار 
حتمل  وهى   « مرمي  »العذراء  صورة   عليها  أيقونة 
السيد املسيح بني يديها   واملالئكة قد أحاطوا بها، 
الفنان  أبدع  واجلمال  الروعة  أيقونة غاية فى  وهى 
وقوتها،  معناها  جتسيد  وفى  مالمحها  رسم  فى 
ولم يتردد حلظة فى دفع ثمنها، وهومبلغ من املال 
احلانوت.  صاحب  لدى  حتفة  أغلى  كانت  إذ  كبير 
دار  بختيشوع حتى  وسار خلف  اخلادم  ثم حملها 
بيديه وهو فرح بها  تلقاها  ،الذى  املتوكل  اخلليفة 
ثم  وانبهار  بإمعان  إليها  ينظر  طويلة  برهة  وظل 
يهز رأسه فى إعجاب، وينظر الى بختيشوع الذى 
ومرات  مرات  األيقونة  يقبل  وأخذ   أمامه،  انحنى 

وهى بني يديه

   فقال له املتوكل : ملاذا تقبلها ؟

بختيشوع: يا موالنا إذا لم أقبل صورة سيدة نساء 
العاملني، فمن أقبل ؟

املتوكل: وهل كل النصارى يفعلون هذا ؟ 

بختيشوع: نعم يا أمير املؤمنني، بل وأفضل منى، 
إال أننى أعرف رجالً فى خدمتك، وأفضالك وأرزاقك 
بها  يتهاون  لكنه  أيضا  النصارى  جارية عليه، من 
ويبصق عليها. وهوزنديق ملحد، ال يقر بالوحدانية 
معطل  وهو  بالنصرانية،  يستتر  آخرة،  يعرف  وال 

مكذب بالرسل. 

املتوكل: من هذا الذى هذه صفته ؟

بختيشوع: حنني املترجم .

املتوكل: سأطلب إحضاره اآلن، فإن كان األمرعلى 
بالتضييق  وأمرت   به  وجلدته،  ما وصفت، نكلت 

عليه، وجتديد التعذيب.

بختيشوع :أنا أحب أن يؤخره موالى أميراملؤمنني إلى 
أن أخرج من هنا وأقيم ساعة، ثم يأمر بإحضاره.

املتوكل: لك هذا.

 املشهد السابع                  
) يتغير املشهد ويدخل بختيشوع على حنني فى 

بيته.( 

الراوى: وهكذا ياسادة ياكرام بدأ التدبير فى الظالم 
خرج   فقد  واحلكماء.  العلماء  بأفضل  لإليقاع 
بختيشوع بن جبريل من دار اخلليفة املتوكل قاصدا 
الى بيت حنني بن اسحق ليرسم له طريق السقوط

قليين جنيب - مونرتيال

مأساة طبيب اخلليفة 
نسيم جملى

على  بختيشوع  ودخل  له.  التى حفروها  احلفرة  فى 
ولديه  مكروب  بأنه    يتظاهر  وهو  بيته  فى  حنني 

رسالة عاجلة بريد أن يبلغها له.  

أن  ينبغى  اهلل،  أعزك  زيد  أبا  يا  اسمع  بختيشوع: 
قد  أيقونة  إليه  أهديت  قد  املؤمنني  أمير  أن  تعلم 
من  وأحسبها  لها  واستحسانه  بها،  عجبه  عظم 

صورالشام.

حنني: من أهداها له ؟

أنا ال أعرف. لكنى رأيت أن إعجابه بها   : بختيشوع 
شيئا يفوق الوصف فحدثت نفسى مبا    سوف يكون 

من أمر أمير املؤمنني معنا.                        

  حنني : وما عالقتنا نحن بهذا األمر ؟

 بختيشوع : إنه أمر يتعلق بديانتنا وعقيدتنا اللتني 
تدافع أنت عنهما. 

حنني    :  من أى وجه  تعنى؟

مرمي  العذراء  صورة  عليها  أيقونة  إنها  بختيشوع: 
والطفل يسوع املسيح وحولهما املالئكة.            فإن 
بها  تولع  يديه،   بني  ومدحناها  عنده  تركناها  نحن 
وبنا ومتادى فى مساء لتنا وهو يردد أليس »هذا ربكم 

وأمه مصورين ». 

انظريا  لى،  وقال  املؤمنني  أمير  نادانى  فقد         
ايش  و   ، أحسنها  ما  الصورة،  هذه  إلى  بختيشوع 
فى  يكون  مثلها  صورة   ، له  فقلت  ؟  فيها  تقول 
احلمامات وفى محالت البيع، و فى املواضع املصورة، 
 ، فقال  إليه.  يلتفت  وال  أحد  به  يبالى  ال  مما  وهذا 
أوليس هى عندك شئ ؟ قلت ، ال ! قال ،  فإن تكن 
فابصق عليها، فبصقت، وخرجت من عنده،  صادقاً 
وهو يضحك ويعطعط بى، و إمنا فعلت ذلك ليرمى 
وال  دائما،  يعيرنا  و  بسببها.  بنا  يكثرالولع  وال  بها، 
سيما إن غضب أحد من ذلك، فإن ولعه بها سوف 

يزيد ويشتد.

قد  بهذا  أنك  تظن  وهل  ينظر مستغربا(   (  :  حنني 
أنهيت األمر؟.

اآلخرين  ويدعو  يدعوك  فسوف  أظن،  ال  بختيشوع: 
ويسألهم فى األمر؟ 

وما  أنت   ماقلت  صواب  فى  تعتقد  وهل   : حنني 
فعلت؟

بختيشوع : املهم أن هذا هو ماحدث فعال .

أن  إن دعاك و سألك عن مثل ما سألنى  و الصواب 
تفعل كما فعلت أنا، فإنى قد عملت على لقاء سائر 
من يدخل إليه من أصحابنا، لكى أدعوهم أن يفعلوا 

مثل ذلك الفعل.  

من يضيء علم مصر؟!..
بقلم: عـادل عطيـة

احملبة  الدول  تلهم  التزال  النور،  عاصمة  كانت  فإن 

للحياة؛ للمشاركة بإضاءة رموزها باأللوان الوطنية 

الفرنسية؛ تضامناً مع ضحايا اإلرهاب.. فكم باحلري 

الضمير،  فجر  أنبثق  حيث  اجملّنحة..  الشمس  أرض 

آالف  منذ  والتحضر  والفن،  العلم،  نور  وأنطلق 

السنني! 

اللعني  اإلرهاب  يزال  التي ال  أرض مصر،  أال تستحق 

يضربها من  كل حدب وصوب، أن جتد في املسكونة 

املتزايدة،  كلها، من يشاطرها في مأساتها وآالمها 

األسود،  بألوانه:  الوطنى،  علمها  لها  ويضيء 

واألبيض، واألحمر، ترحماً على ابناءها الضحايا الذين 

يتساقطون ويتناثرون على ترابها كل يوم؟!...

في تضامنية أممّية مع مشاعر الشعب الفرنسي، 

باريس،  ضربت  التي  املروعة،  الهجمات  عقب 

معاملها  أشهر  باضاءة  العالم  دول  من  عدد  بادرت 

املكّونة  واألحمر،  واألبيض  األزرق  بألوان  التاريخية، 

للعلم الفرنسي!

   .. ففي اجنلترا، أضيئت ساعة بيج بن في عاصمة 

الضباب!

.. وفي أملانيا، أضيئت بوابة براندنبورج ببرلني!

برج  أضيء  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وفي   ..

التجارة العاملي!

.. وفي استراليا، أضيئت دار أوبرا سيدني!

.. وفي الصني، أضيء برج شنجهاي!

ـ،  اإلرهابية  باجلماعات  اجملروحة  ـ  مصر  وفي   ..

أضيئت األهرامات!

...،...،...،

حيث تسبب سقوطه في حفرة عن كشف النقاب 
الذهبية  املومياوات  بواداي  ذلك  بعد  ُعرف  عما 
الحتوائها على مئات من التوابيت املذهبة. والتي 
واملصريني.  االجانب  للزائرين من  اصبحت مقصدا 
الرديكاليني  اصوات  فيه  تعالت  الذي  الوقت  في 
تذكرهم  النها  التماثيل  تغطية  بضرورة  تطالب 
من  الرغم  على  ومناة.  والُعزَى  والالت،  ُهُبل،  بـ 
امام  يسجد  الزائرين  من  احدا  قط  نرى  لم  اننا 
لها  يقدم  او  بالدعاء  لها  يبتهل  او  التمائيل  هذه 
الفنان  مهارة  امام  اعجاباً  ينحنون  بل  القرابني؛ 
النحت  في  االبداعية  قدرته  وامام  القدمي  املصري 
والعمارة. فضال عما تدره هذه االثار من عائد ميثل 
ماليني  خمسة  وان  للبالد.  القومي  الدخل  ثلث 
بطريق  سواء  القطاع  هذا  في  يعملون  مواطن 

مباشر او غير مباشر. 

 وينسب للحمار انه » يؤثر التنب على التبر)الذهب( »، 
اي اننا اذا اتينا بحمار الى مزودين احدهما به القليل 
من التنب، واالخر ممتلئ بالذهب، فانه يتجه الى ما 
ينفعه ويقتات به، ال الى ما ال طائل منه. بينما جند 
ينصرفون   - منهم  واحد  وانا   - البشر  من  املاليني 
على  اياها  مفضلني  الفانية  الدنيا  اعراض  الى 

جواهر السماء الباقية. 

الهائلة  وبقدرته  بصبره  كذلك  احلمار  ويعرف   
بفالحة  وبارتباطه  الشاق،  العمل  في  اجلَلَْد  على 
 « به  اَكر  يَسَّ ابنه  شبه  يعقوب  ان  حتى  االرض 
اَكُر، حمار جسيم رابض بني احلظائر« )تك 49:  يَسَّ
في  العرب  وكان  باالسد.  يهوذا  وصف  بينما  14(؛ 
وتروي  احليوانات.  من  وبغيره  به  يتكنون  اجلاهلية 
لنا البشائر ان السيد املسيح استقل اتانا وحمارا 
اثناء توجهه الى مدينة اورشليم وذلك لكي يعلم 
اتباعه اثرة التواضع. ولكي يزيدوا من وضاعة اهل 
بني  من  العمرية  العهدة  تضمنت  فقد  الذمة 
اخليل،  ركوب  من  الذمي  حرمان  املذللة  شروطها 
وان يقتصر في تنقالته على امتطاء احلمار على ان 
يكون بغير سرج وان يكون وجهه للخلف حتى ال 

يتشبه بسادته املسلمني.

الكثيرَ  كثيراً  تفوق  رفيعة  باخالق  احلمير  وتتمتع 
او  متغطرسا  يوما  فيهم  نرى  فلم  ادم،  بني  من 
منافقا او سارقا او قاتال او خائنا او عنصريا او لعانا 
او غبيا او مزورا او مرتشيا او زانياً او لواطيا او ظاملاً 
مثلما هو احلال في الكثير من بني ادم، ممن حباهم 
في  يبقى  انه  بل  حرة.  وارادة  وروحا  عقال  الرحمن 
ما  مقابل  وبال  جلد  في  محتمال  صاحبة  خدمة 
يسخر فيه من اعمال، وما يتعرض له من اعتداءات 
احلال  هذه  على  ويظل  كثيرة.  احيان  في  واهانات 
حتى تنتهي حياته ليختلط ثراه باالرض التي جبل 
املوت  بعد  حاله  فان  ولذلك  يكن.  لم  كأنه  منها 
الذين سوف يخلدون في  يسموا عن حال االشرار 
عذاب ابدي على ما اقترفوا من اثام، وعندئذ يتمنى 
وليس  فيفنى  حماراً  كان  انه  لو  منهم  الواحد 

شريراً فَيْصلََى. 

لعب احلمار دورا فعاال في خدمة االنسان منذ فجر 
االالت  اختراع  قبل  له  االمين  الساعد  فكان  التاريخ 
حقولهم،  الى  املزارعني  ينقل  الذي  فهو  والعربات. 
الزراعية.  واحملاصيل  السباخ  ينقلون  ظهره  وعلى 
االعمال  احتمال  على  الهائله  بقدرته  يعرف  وهو 
له  االنسان  معاملة  سوء  من  الرغم  على  الشاقة 
حيواناً  احلمار  ان  الناس  ويظن  االحيان.  بعض  في 
غبياً حتى بات اسمه ُسبَّة في جميع لغات العالم 
ال  الذي  او  الفهم  البطئ  الشخص  بها  ينعتون 
وهو  امور.  من  عليه  يعرض  فيما  التصرف  يحسن 
 - احلمار  الن  وذلك  شئ،  في  الصواب  من  ليس  ظن 
كغيره من احليوانات - يتصرف وفقا لطبيعته التي 
ُخلق عليها، وتبعاً للدور الذي جبله اخلالق ليؤديه في 
وباالرادة  والعقل  بالروح  كرمه  الذي  االنسان  خدمة 
احلمار  يزال  ال  الناس،  من  كثير  عكس  وعلى  احلرة. 
يقوم بدوره هذه على الوجه االكمل بدرجة تفوق اداء 
اداء واجبهم. فقد  املتخاذلني في  البشر  املاليني من 
املوظف  عمل  متوسط  ان  احصائية  دراسة  قدرت 
احلكومى في بعض الدول ال يتجاوز العشرين دقيقة 
في اليوم الواحد، بينما يقضي معظم الوقت ما بني 
قراءة الصحف والنميمة واالكل والشراب والنوم في 
احدى  في  يقضيها  لساعات  تركه  او  العمل  محل 
في  للتوقيع  اليوم  انتهاء  قبيل  يعود  ثم  املقاهي 

سجل احلضور واالنصراف. 

الشعبي  التراث  في  بارزة   مكانة  احلمار  ويحتل     
رواية  واالدبي كما هو احلال في » حمار جحا » وفي 
 .« احلكيم  حمار   « احلكيم  توفيق  الراحل  االديب 
ال يحسد عليه، فكان  تاريخيا  دورا  ايضا  لعب  كما 
انه  اذ  ملصر.  االجنليزي  لالحتالل  مباشر  غير  سببا 
كبير  عدد  هناك  كان  التاسع عشر  القرن  اوخر  في 
وكان  االسكندرية،  مبدينة  يقيمون  االجانب  من 
وقبل  واالجنليز.  والفرنسيني  اليونانيني  من  اغلبهم 
اختراع السيارات، كان يتم تأجير الدواب للتنقل بها 
احد  اختلف  ان  وحدث  لصاحبها.  يُْدَفُع  اجر  مقابل 
االجانب مع صاحب احلمار على قيمته  املستأجرين 
صاحب  مبقتل  بينهما  املشاجرة  وانتهت  االيجارية، 
جام  يصبون  فراحوا  االهالي؛  أثار حفيظة  مما  احلمار 
ومذنب.  برئ  بني  مميزين  غير  االجانب  على  غضبهم 
باسطولها  تدفع  ان  لبريطانيا  ذريعة  ذلك  فكان 
الى الشواطئ املصرية بحجة حماية رعاياها. وظل 
الفرصة لالنقضاض على  يتحني  االسطول مرابضا 
الزعيم   - - عن غير قصد  له  ان قدمها  الى  املدينة 

احمد عرابي على طبقة من فضة. 

االثار،  مجال  في  ظاهر  دور  ايضا  للحمار  وكان     
القرن  مطلع  وفي  ايضا  االسكندرية  مدينة  ففي 
عميقة  هوة  في  بعريته  حمار  سقط  العشرين، 
في منطقة كوم الشقافة، مما اسفر عن اكتشاف 
مقبرة الكاتاكومب التي كتب عنها املؤرخ سترابون، 
بعد ان كادت جهود االثاريني تضيع سدى على مدى 
ان  لوال  والتنقيب،  البحث  من  اكثر  او  اعوام  ثمانية 
جاء ذلك احلمار البطل وقدم لهم املقبرة على طبق 
نفس   تكررت  الثالثة  االلفية  بداية  وفي  ذهب.  من 
الواقعة على يد حمار اخر - لعله من نفس العائلة 
البحرية،  الواحات  منطقة  في  املرة  هذه  ولكن   -
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Anal Fissure - شرخ بفتحة الشرج

 د. ياســـر بطرس
Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Dental Hygiene Appointment ( 6 )
Halitosis : Bad Breath

قد يصدم البعض منا بأن يهمس لة احد املقربني منة بأن رائحة 
فمة كريهة أو مش حلوة او انبعاث رائحة غير مستحبة من الفم 

أثناء التنفس او الكالم . 

فمة  رائحة  يكون  ان  يتخيل  ال  الشخص  الن  الصدمة  فمبعث 
بنفسة  يالحظها  ان  يستطيع  ال  النة  باالخص  و  غير مستحبة 

)بعكس رائحة العرق مثال( . 

قد تعتقد ايضا انها لن حتدث للك هذة احلالة ابدا لكن احلصائات تقول ان 40% من الناس قد جتدث 
لهم بشكل او بأخر رجال و نساء أو مراهقني , و من اشهر أوقات حدوثها تكون عند االستيقاظ 
صباحا بعد النوم  morning mouth  و تكون فية البكتريا فى قمة نشاطها ألن اللعاب يكون اقل 
كمية فى الفم.  قد تالحظ ايضا ان طعم الفم ايضا يكون غير محبب و هى عالمة قد تصاحب 

الرائحة الغير محببة و قد يكون سببها البكتريا او بعض االدوية. 

90% من احلاالت سببها البكتريا تتكاثر على او حتت اللثة و باالخص على سطح اللسان و الذى 
عادة ال نهتم بتنظيفة سواء بأدوات تنظيف االسنان اخلاصة  tongue scrapper  او سواء بفرشاة 

االسنان او استعمال املضمضة .

جيوب اللثة و التهاباتها , التركيبات السيئة أو املصنوعة من االكليريك قد تكون سبب تفاقم 
حوالى  ان  ينفى  ال  ذللك  لكن   . الرائحة 
10% من احلاالت يكون سبب الرائحة من 
داخل اجلسم بسبب التهاب فى اجليوب 
املعدة  او  الهوائية  الشعب  او   , االنفية 
الفشل  مثل  املستعصية  احلاالت  فى  و 

الكلوى او الفشل كبدى . 

صحة نيوز

حتدثنا

مرحلة املراهقة ومشاكلها الستة :
اإلدمان املشكلة األكثر خطورة 

التعاطي الشره وإدمان  الكحوليات :
أ.د. ناجي إسكندر

أوروبا  في  الكحوليات  ملدمني  نسبة  أكبر 

 )  %1( أفريقيا  أقل نسبة في   )  %11 ( الشرقية 

في الواليات املتحدة األمريكية ) ٧% (.

في   وأكثر  اإلناث   من  الذكور  في  أكثر  اإلدمان 

صغار السن من كبار السن. 

ألضرار  حساسية  أكثر  :النساء  هوامش 

الكحوليات اجلسمانية والنفسية من الرجال.  

إدمان الكحوليات يتسبب في ٦ % من الوفيات 

حوالي ٣,٣ مليون وفاة في عام ٢01٣.

أكثر أسباب الوفاة من أمراض القلب والشرايني.  

إلي   ٣ بني  تتراوح  املدمنني  في  اإلنتحار  ونسبة 

   .% 1٥

إدمان الكحوليات ينقص متوسط العمر حوالي 

عشر سنوات. 

في  املتحدة  الواليات  كلف  الكحوليات  إدمان 

عام ٢00٦ حوالي ٢٢4 بليون دوالر. 

أكثر   :  binge drinking الشره  الشرب  تعريف 

من ٥ مشروبات في أقل من ساعتني. 

أو  إثنان  يتوافر  أن  البد   : الكحول  إدمان  تعريف 
أكثر من األتي :

طويلة  ملدة  أو  كبيرة   لكميات  تعاطي   -  1
تعاطي  علي  التعود  أو  التوقف  صعوبة  مع 
الكحوليات    ٢ - إستهالك الكثير من الوقت  

في احلصول علي الكحول  وفي تناوله.   

جدا لتليف وفشل الكبد.  

التالي   اليوم  في  والتوازن  التركيز  فقدان   4
بالسلب  يؤثر  التكرار  حالة  وفي   hangover
في  الدراسة  وعلي  الكبار  في  العمل  علي 

املراهقني.  

وعدم   amnesia الذاكرة  بفقدان  اإلصابة    ٥
الليلة  في  املتعاطي  من  فعله  مت  ما  إدراك 
األفالم  فكرة  هي   هذه  كانت  وقد  املاضية 

  .hangover السينمائية

٦ زيادة إحتمال احلوادث ودخول املستشفيات.  

العنف واجلرائم  زيادة إحتمال اإلنخراط في   ٧
»كجاني أو كضحية » بسبب سوء تقدير ردود 

األفعال وفقدان التصرف الواعي املسئول.  

٨ اإلنخراط في جنس غير أمن مما قد يتسبب 
في اإلصابة باألمراض اجلنسية أو احلمل الغير 

مرغوب فيه.  

ونستكمل بإذن اهلل في العدد القادم كل ما 
يخص إدمان الكحوليات من أضرار 

الشفاء  ونسب  اإلدمان  وعالج  وتشخيص 
إقالل   أو  منع  واألهم كيف ميكن  اإلدمان   من 

تعاطي الكحوليات.    

الكحوليات هي أكثر العقاقير إساءة في كندا 
وعليه إستحقت  أن نفرد لها مقاالت خاصة. 

في  القومي  املشروب  تصبح  أن  البيرة  وتكاد 
كندا )ويستهلك الكنديون من البيرة  أكثر مما 
املشروبات  من  وغيره  النبيذ  من  يستهلكون 
من   %٥1 البيرة  علي  وينفق    .) الكحولية 

مجموع األموال املنصرفة علي الكحوليات. 

الكنديني   معظم    : الكحوليات  مشكلة 
املناسبات  في  الكحوليات  يتعاطون 
ولكن  ضررا.   لهم  تشكل  وال  اإلجتماعية 
 binge( بشراهة  يشربون  ممن  تأتي  املشكلة 
 Alcohol(أو من مدمني الكحوليات ) drinking
Use Disorder AUD (  أو من تعاطي الكحوليات  

في املراهقني حتت السن املسموح به. 

املراهقني في كندا  : ٨٣% من  حقائق  كندية 
يتعاطوا الكحوليات. ويوجد ٥% منهم يشربون 

الكحوليات بانتظام والعدد في تزايد. 

تناولوا  الثامن  الصف  طالب  من   %٢0
الكحوليات في الشهور القليلة السابقة. 

4% من الكنديني يدمنون الكحوليات. 

الكحوليات  يشربون  الكنديني  من   %9
بشراهة. 

حقائق عاملية : في عام ٢010 كان عدد مدمني 

شخص  مليون   ٢0٨ العالم  في  الكحوليات 

أي أكثر قليال من 4% من البشر فوق سن 1٥ 

عاما.  

عن  التخلي  في  يتسبب  التعاطي    -  ٣
املسئوليات املنوط بها املتعاطي.   

أو  إجتماعية  ملشاكل  يؤدي  التعاطي    -  4
مشاكل صحية. 

٥ - التعاطي يؤدي إلي مواقف خطيرة. 

٦- أعراض خطيرة عند التوقف. 

أسباب تعاطي الكحوليات :  

أسباب وراثية : في حالة وجود قريب من الدرجة 
األولي  ) أخ أو أب ( مدمن يزيد إحتمال اإلدمان   

أربعة أضعاف عن املعدل العادي.  

أو  ثقافية  أو  إجتماعية  أسباب   : بيئية  أسباب 
تربوية أو ضغط نفسي خاصة في صغار السن 

أو قلق أو توافر الكحوليات بأسعار رخيصة. 

 ( السن  في صغار  الكحوليات  تعاطي  خطورة 
املراهقني ( : 

1 زيادة إحتمال إدمان الكحوليات. 

الدراسة  في  وتأخر  العقلي   النمو  تأخر   ٢
وبالتالي في فرص العمل املستقبلية. 

اجلنسية  باألمراض  اإلصابة  إحتمال   زيادة   ٣
واحلمل الغير مرغوب فيه في صغار السن.  

4 زيادة إحتمال تعاطي مخدرات أخري ممنوعة. 

٥ زيادة إحتماالت اإلنتحار :٢٥% من حاالت اإلنتحار 
في املراهقني مرتبطة بتعاطي الكحوليات. 

خطورة الشرب الشره للكحوليات :

ملستويات  الدم  في  الكحول  مبستوي  يصل   1
للتسمم  يؤدي  مما   قصيرة  مدة  في  خطيرة 
واإلختناق  الغيبوبة  إحتمال  مع  بالكحول 

بالقيء.  

٢ زيادة إحتمال إدمان الكحوليات مبا يدمر املدمن 
وينعكس بالسلب علي أسرته.  

مبكرة بداية  إلي  يؤدي  بالكحول  التسمم   ٣

طبيب كندى: خطوات بسيطة إلطالة العمر 
حتى »املئة«

أن  يانسى«،  كليد  الكندى،«  الطبيب  أكد 

اإلنسان بإمكانه العيش إلى مائة عام، لكن 

خطوات  اتباع  طريق  عن  إال  هذا  يحدث  لن 

صحية سليمة وصارمة، 

سهلة  خطوات  أنها  يانسى  وأوضح 

صحته،  على  اإلنسان  حلفاظ  وبسيطة 

ضبط  فى  متمثلة  الصحى،  عمره  وإطالة 

وزن  على  واحلفاظ  الكولسترول،  معدالت 

صحى ومثالى، واألهم عدم التدخني مطلقا، 

وضبط ضغط الدم وضبط السكر فى الدم 

وتناول الغذاء الصحى والنشاط. 

»فينبرغ«  جامعة  فى  القلب  علوم  قسم  عن  كمسئول  يعمل  الذى  الكندى  الطبيب  وقال 

األميركية، إن أسلوب املعيشة والنظام الغذائى لإلنسان وعاداته هى التى ميكنها إضافة سنني 

وسنني على عمر اإلنسان، وأكد أن 90% من الناس بإمكانهم العيش إلى عمر الـ90 أو 100 عبر 

اتباع هذه النصائح. 

وأعلن يانسى عن نيته فى نشر نتائج بحثه فى املؤمتر العاملى ألمراض القلب واألوعية الدموية 

القادم  وأن »حتقيق هذه اخلطوات السهلة يعطى األشخاص فرصة نسبتها 90% للعيش إلى سن 

الـ 90 أو الـ 100 بعيدا عن األمراض املزمنة وأمراض القلب والسكتات الدماغية و السرطان«،وأكد 

أن تلك النصائح مثلما ستوفر لإلنسان سنني إضافية، سوف توفر املليارات على احلكومة أيضا 

عن طريق التخفيف من أكثر األمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسكرى املرتبطة بالسمنة.
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لوحـة الشرف 

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
1 يستعان به على ركوب الفرس o حجر البناء  

2 مجموعة مناطق مزروعة في الصحراء  o للنداء  

من  ضعفا   300 تقفز  مؤذية  صغيرة  مخلوقات   3

طولها o ثعبان ضخم هاصر  

4 ثالثة ارباع وارف o من أوراق اللعب )الكوتشينة(  

5 تسدان ونستغني عن اآلخرين o حرفان من نور  

6 خض  

7 اشكال وامناط مرسومة o هدم بشدة  

8 حرفان من صاغ o نبات يشبه الفجل  

9 بلد املليون شهيد o ثعبان شديد السمية  

10 حضارة ما بني النهرين o بنت الرسول األكرم  

افقياً : 
خوف   o الصناعة  في  االنسان  عمل  يعمل  آلي   1

مرضي  

2 عاصمة فنزويال o للنفي  

3 أجادل في البيع والشراء o عمل يجب القيام به  

4 معتِد o جهاز لغزل النسيج  

5 جزيرة مصرية في البحر األحمر  

6 حتول الشيء من مادة طرية إلى ألياف  

7 حرف للداللة على املعنى o تاجر الفراء  

8 عشبة طبية توصف للقحة  

9 ملتقى العصابة o تسبب بضعف السمع  

 o 10 مجموعة عربات مرتبطة الستعماالت االنقل

مؤسسة صحافية  

حـل مسابقة  العـدد السابـق

خليل كلفت
ومفكر  ومؤلف  وكاتب  قصيرة  قصة  وكاتب  أدبي  وناقد  يساري  وناشط  مثقف 
بأسوان  النوبة  في  ولد  مصري،  ومترجم  ومعجمي  ولغوي  واقتصادي  سياسي 
ما  قيمة  تتوقف  ال  واإلنسان،  واملترجم  الكاتب  كلفت  خليل   .  1941 ابريل   9 في 
أعطاه وأنتجه وأجنزه عند ترجمته الراقية البداعات يودقيس العظيم، أو الكتشافه 
والسرايا كازمورو،  )دون  رائعتيه  في  اسيس  شادوده  ما  األول  البرازيلى  للكاتب 

 اخلضراء(، أو قصصه القصيرة، ويعتبر ماشادوده اسيس عميد األدب البرازيلى بال منازع، وهو األب الروحى لكافة 
اإلبداعات البرازيلية احلديثة، وال تتوقف ترجمات كلفت من اللغتني )اإلجنليزية والفرنسية( عند حدود األدب فقط 
بل تتعداها إلى ابداعات سياسية وفكرية لها حضور عاملي وحى ومشارك في تشكيل وصياغة اجتاهات الفكر 
والتي ال غنى عنه  املهمة،  اللغوية  واملعاجم  القواميس  انشأ عددا من  وزيادة على ذلك فقد  العاملي،  السياسى 
إلياس  دار  عن  جميعها  صدرت  وغيرها(  األفعال،  تصريف  ومعجم  التجاري،  هاراب  )إلياس-  اشهرها  باحث،  الى 
املتخصصة في هذا اجملال، ويعتبر خليل كلفت في اجملال اللغوى - عموماً - حجة قوية، واسهاماته العديدة في 
اللغوى  االزدواج  دراسات عن  وهي  وابن عروس(،  )قضايا فكرية،  وقد نشرها في مجالت  لذلك،  ترشحه  األمر  هذا 
بني الفصحى والعامية، وجتدد النحو وتطويره، وتخليصه من كافة املعوقات التي تعرقل تطور ومنو اللغة ذاتها، 
ويجعلها متأخرة عن كل اللغات األخرى احلية. بدأ حياته ناقدا حصيفا وواعيا، ونشر دراساته ومقاالته في جريدة 
ولوال  الوقت.  ذلك  في  الكبيرة  النقدية  األعمدة  أحد  يعتبر  وهو  يومية،  شبه  صفحة  تصدر  كانت  التي  املساء، 
ان  إال  النقد األدبي، ألبدع كثيرا في هذا اجملال، ولكنه لم يستطع  ان العمل السياسى خطف خليل كلفت من 
يشارك في صياغة وجدانات وعقول جيل كامل، وكتب بقلم اسم مستعار عددا من اإلبداعات السياسية أهمها 
)اإلقطاع والرأسمالية الزراعية في مصر - في عهد محمد على إلى عهد عبدالناصر( وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة اليابانية، ونقله الباحث اليابانى ايجي ناغاساوا. أيضا صدر خلليل دراسات أخرى عن أسلوب اإلنتاج اآلسيوي، 
والبورجوازية البيروقراطية، والقومية العربية(، وفى عام 1982 صدر له كتاب )الكارثة الفلسطينية(، منتقدا بعض 
األفكار السياسية التي رآها آنذاك مدمرة للقوة الباقية للمقاومة. كان مثقفا ومناضال وكاتبا وناقدا ومترجما 
مصريا بارزا ،استطاع أن يقدم منوذجا ناصع النقاء فى العطاء الفكرى والسياسى واألدبى على مدى نصف قرن. 

ورحل عن عاملنا في التاسع من نوفمبر 2015.

S
U
D
O
K
U

برج احلمل: اجلواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقدمي شخص مشكوك فى نزاهته أو 
أخالقه لك، درهم وقاية خيٌر من قنطار عالج.

برج الثور: وَاِجْه أى محاولة للخروج على النظام بكل حزم، اللني فى موقف الشّدة عواقبه وخيمة ، ال تكن 
لينا فُتعصر وال صلباً فُتكسر.

برج اجلوزاء: رغبتك أن متزج بني الفضائل والصغائر قد يفسد أكثر أعمالك إستعداداً للنجاح ،نقطة حبر 
واحدة كافية لتلويث كوب حليب.

ببذل  فسارع  وقٍت مضى  أّى  من  أسهل  اليوم  يبدو  العاطفية  اجلبهة  على  الضرر  إصالح  الّسرطان:  برج 
مجهود قليل لُتفاجأ بنتجية ُمتازة .

برج األسد: إبحث عن الَكْيف وليس الَكّم، عن اجلودة وليس السعر ،رغبتك املُلّحة فى السرعة قد تكون 
على حساب جودة عملك، درهم وقاية.

برج العذراء: اإللتفات للقمة عْيشك أفضل لك من اإلنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها 
تستهلك تركيزك الذهنى وطاقتك ،لك أذنان ولسان واحد.

برج امليزان: فاقد الشيئ اليُعطيه، تذكر هذا املبدأ عند سعيك خلدمة اآلخرين وأنت فى نفس الوقت ُمهمل 
لواجباتك املنزلّية ،التوازن هو إسم برجك فاْسَع لتحقيقه.

برج العقرب: طاقتك بدأت بالفعل فى الزيادة وقد تشعر برغبة فى املكوث مبكان عملك بعد إنتهاء الوقت 
الّرسمى إلنهاء أكبر جزء ُمكن من العمل.

برج القوس: احلزم واجلّدّية يدعمانك إلجنازأصعب املهّمات فابتعد عن املزاح ومضيعة الوقت.

برج اجلدى: التتكاسل فى موقف يحتاج لنشاط والتغضب فى موقف يحتاج للحكمة والهدوء، إحرص على 
وجود شخص بجانبك يعمل على فرملتك وقت اللزوم.

برج الّدلو: إسترجاع اخلبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس املستفادة من املاضى مفيد عند وجود 
مشكلة تُعرَض عليك ، التقع فى اخلطأ مرتني.

برج احُلوت: نشاطك اإلجتماعى املتزايد قد يكون سَبباً فى تعارفك على عروس املستقبل إن كنت عازباً،إن 
كنت متزّوجاً فاحترس من إثارة غيرة زوجتك دون داِع.

حظك مع جود نيوز

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

Daily Sudoku: Wed 4-Nov-2015
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hardDaily Sudoku: Wed 4-Nov-2015
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Daily Sudoku: Wed 18-Nov-2015
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easyDaily Sudoku: Wed 18-Nov-2015
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مع إسالمي  ملس مدينة مسيساجا يجُصوت على مشروع مجُ

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

من املتوقع أن يغير املنطقة.

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

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

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

السكان.

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

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

مدينة مسيساجا مقراً له.

QuickQuick && CourteousCourteous ServiceService
AcceptAccept allall majormajor insuranceinsurance plansplans
BlisterBlister packpack servicesservices

--      
--      BlisterBlister packpack servicesservices

FluFlu VaccinationsVaccinations
FastFast && easyeasy transferstransfers
FreeFree DeliveriesDeliveries
S i 'S i ' DD

––        
--          

Senior'sSenior's DayDay
PersonalizedPersonalized ConsultationConsultation
Medical clinic next doorMedical clinic next door
Easy prescription refills through the phone,Easy prescription refills through the phone,

        
  
  

Tel: 647Tel: 647 344344 31533153
Fax: 647Fax: 647 344344 31733173Hours: MonHours: Mon –– Fri 9:30 amFri 9:30 am –– 7:00 pm7:00 pm

y p p g p ,y p p g p ,
iPadiPad, or computer through our website, or computer through our website
www.agapepharmacy.cawww.agapepharmacy.ca

York Mills Rd Fax: 647Fax: 647 344344 31733173Hours: MonHours: Mon Fri 9:30 amFri 9:30 am 7:00 pm7:00 pm
SatSat –– 10:00 am10:00 am –– 2:00 pm2:00 pm

SunSun –– ClosedClosed

York Mills Rd
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With a purchase of $75 or more
for any over the counter products.
Limit 1 per customer. Details in store.





منوعات نيـــوزالسبت 21 نوفمرب 2015 - العدد احلادى واخلمسون21

جديد  كتاب  في  هولنديان  صحفيان  كشف 
لهما، عن جناح مستشفى بأمستردام في جني 
إنتاج  عبر  سنوات  مدار  على  الدوالرات  ماليني 

الهيروين.

وأوضح الكتاب أن مستشفى »سلوترفارت« في 
العاصمة الهولندية ميلك شركة صغيرة تقوم 
بإنتاج الهيروين مبعرفة وزارة الصحة، التي تدفع 

3 ماليني دوالر سنويا نظير الهيروين.

يتم  املنتج  الهيروين  أن  إلى  الصحفيان  وتطرق 
طبي.  إشراف  وحتت  مريضا   750 لنحو  منحه 
غير  للمخدر،  املنتجة  الشركة  أن  املريب  لكن 
مذكورة في السجالت احلسابية للمستشفى، 

وفقا ملا نقلته وسائل إعالم محلية.

كما كشف الكتاب عن قيام الشركة الصغيرة 
بدفع جزء من أرباحها إلى شركة أخرى مملوكة 
يشكل  ما  وهو  املستشفى،  مسؤولي  ألحد 
على  حاليا  يحظر  الذي  للقانون  انتهاكا 

املستشفيات توزيع أرباحها.

أنها  الهولندية  الصحة  وزارة  أكدت  وبدورها 
على علم بأرباح املستشفى من إنتاج الهيروين، 
البحث  ألغراض  تذهب  األموال  أن  مؤكدة 
توزيع  أن  إلى  الوقت  العلمي، مشيرة في نفس 

األرباح على جهات أخرى قد توقف متاما

مستشفى هولندي جيين 
املاليني من إنتاج اهلريوين

 أملاني ينفذ وصية أمه ويعيد متثاالً ملصر
بعد شهر على استرداد مصر لتمثال خشبي عمره 
نحو 43 قرنا، قالت وزارة اآلثار املصرية في بيان، إن 
مواطنا أملانّيا نفذ وصية أمه بإعادة قناع أثري يعود 

للعصر اليوناني الروماني إلى مصر.

اآلثار،  بوزارة  املستردة  اآلثار  إلدارة  العام  املدير  وقال 
علي أحمد، إن القناع األثري، الذي وصل إلى القاهرة 
الروماني،  اليوناني  للعصر  يرجع  أيام  بضعة  قبل 
بحوزة  كان  وإنه  امليالد،  قبل  و500   300 عامي  بني 
الثقافي  للمكتب  إلى تسليمه  بادر  أملاني  مواطن 

املصري في برلني بناء على وصية أمه.

وأضاف أن القناع الذي يزيد على حجم الوجه البشري مصنوع من اخلشب املطلي بطبقة من الدهان، 
وأنه غير مسجل وال ينطبق عليها قانون حماية اآلثار املصرية الصادر عام 1983 إال أن إعادته ملصر »شعور 

راق ونبيل يثبت حسن نية مقتنيه الذي ينفذ وصية أمه التي اشترت هو أرادت أن تعيده« إلى مصر

إسباني أغنى رجل يف العامل 
لساعات

أورتيغا  أمانسيو  اإلسباني  امللياردير  استطاع 
التفوق على مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل 
غيتس ليصبح أغنى رجل في العالم، ولكن هذا 

لم يدم طويال.

الثري  متكن  فقد  فوربس  مؤشر  لبيانات  ووفقا 
أن  للمالبس،   زارا  محالت  مؤسس  اإلسباني، 
بـ  تقدر  بثروة  العالم  في  األغنى  الرجل  يصبح 

79.8 مليار دوالر.

غيتس  استطاع  قليلة  ساعات  بعد  ولكن 
لسنوات  عليه  حافظ  الذي  لقبه  استعادة 
ارتفاع  بعد  املاضيني،  العقدين  خالل  طويلة 

أسهم شركة مايكروسوفت

يتفوق  التي  األولى،  املرة  فإنها  لفوربس  ووفقا 
على  عاما(   79( اإلسباني  األعمال  رجل  فيها 
غيتس، وإن كان هذا التفوق لم يدم سوى لـ 4 

ساعات

تايوانية مهددة بدفع تعويض كبري إلجنابها بالطائرة
رمبا تضطر امرأة مت ترحيلها إلى موطنها تايوان بعد إجنابها على منت طائرة متجهة إلى الواليات املتحدة 
خالل محاولة واضحة ملنح رضيعتها اجلنسية األميركية، إلى دفع تعويض كبير إلرغام الطائرة على تغيير 

مسارها.
واضطرت طائرة اخلطوط اجلوية الصينية إلى الهبوط في أالسكا في طريقها من تايبيه إلى لوس أجنلوس 
وقالت الناطقة باسم اخلطوط اجلوية الصينية، ويني لي، إن شركة التأمني اخلاصة بشركتها بصدد اتخاذ 
قرار فيما إذا كانت الراكبة سوف تغطي تكاليف التوقف املفاجئ أثناء الرحلة من أجل أن تضمن سالمة 

رضيعتها أم ال.
وورد في تقارير محلية أن السيدة أرادت بوضوح منح طفلتها اجلنسية األميركية ولم تبلغ اخلطوط اجلوية 

الصينية باقتراب موعد الوالدة.
وأثار تصرف السيدة تساؤالت في تايوان، التي تعيش في حالة من الرغد النسبي، بشأن دوافعها.  

منع املسؤولني بالصني 
من اجلولف واإلسراف يف 

الطعام
على  الصني  في  احلاكم  الشيوعي  احلزب  حظر 
واإلسراف  اجلولف  رياضة  لعب  املسؤولني  كبار 
إطار  في  مرة  ألول  وذلك  والشراب،  الطعام  في 

منع املسؤولني من الوقوع في ممارسات فساد.
أن  الرسمية  »شينخوا«  أنباء  وكالة  وذكرت 
قائمة،  للوائح  حتديث  هي  اجلديدة  القواعد 
متثل  التي  لألمور  أفضل  تقنني  إلى  وتهدف 

انتهاكا لالنضباط.
اجلديد  االنضباط  »تنظيم  إن  تقرير  في  وقالت 
ولعب  والشراب،  الطعام  في  اإلسراف  يعتبر 
التي لم تكن مدرجة  اخملالفات  اجلولف، من بني 

سابقا«.
وأضافت أن القواعد اجلديدة تسري ألول مرة على 
نسقا  تشمل  كما  احلزب،  في  عضو  مليون   88

أخالقيا جديدا.
أنه »يتعني على أعضاء احلزب  التقرير  وجاء في 
وأن  والشخصية،  العامة  املصالح  بني  الفصل 

املصلحة العامة تأتي أوال«.
حملة  بينغ،  جني  شي  الصيني،  الرئيس  وشن 
املستشري  املشروع  غير  الكسب  على  واسعة 
 2012 عام  نهاية  احلزب  زعامة  توليه  منذ 

والرئاسة في 2013.
في  كثيرين  أذهان  في  اجلولف  لعب  ويرتبط 
لعقد  للمسؤولني  الفرصة  بإتاحة  الصني 
مالئم  غير  نشاط  وبأنه  غامضة،  صفقات 
ملوظفني حكوميني يجب أن يعملوا على خدمة 

املواطنني.
مسؤولي  بالفعل  شي  حملة  واستهدفت 
بالفعل  وخضع  اللعبة.  ميارسون  الذين  احلزب 
عشرات من كبار املسؤولني للتحقيق أو أودعوا 

السجون.
وأثارت قصص عن الكسب غير املشروع وتنعم 
من  حالة  رفيعة  عيش  مبستويات  مسؤولني 
الغضب العام واسع النطاق، إذ يفترض أن يحيا 
منوذجا  يقدموا  وأن  معتدال،  منطا  املسؤولون 

للحياة العادية.
في  صدر  حظر  تطبيق  بدأت  احلكومة  وكانت 
بناء مالعب جولف جديدة بشكل  بعدم   2004

أكثر صرامة.
بجنوب  مدينة  في  بلدية  رئيس  نائب  أن  يذكر 
انتمائه  الشهر، بسبب  أقيل، هذا  الصني  شرق 
الذي  الوقت  في  اللعبة  وممارسة  جولف  لنادي 

كان يفترض أن يعمل فيه.

كلب يطلق النار على صاحبته

النار  األميركية  إنديانا  والية  في  كلب  أطلق 
على قدم صاحبته، البالغة من العمر 25 عاما. 
أفيال،  منطقة  من  كارتر،  ألي  أصيبت  فقد 
منطقة  في  مائية  طيور  صيد  عملية  خالل 
األسماك واحلياة البرية، بشمال إنديانا، بفعل 

ضغط »تريغر« على الزناد.

ووفقا إلدارة املوارد الطبيعية بوالية إنديانا فإن 
لتعدل  األرض  على  بندقيتها  وضعت  الشابة 
البالغ من  تريغر،  أن كلبها  إال  وضع جسدها، 

العمر 11 عاما، ضغط على الزناد. 

وقال الضابط في إدارة حماية الوالية، جوناثان 
بويد، إن صمام األمان في البندقية لم يكن في 
وضعه، لذا انطلقت رصاصة، وأصيبت كارتر، 

في قدمها اليسرى.

على  تدريبا  تتلق  لم  التي  كارتر،  أن  وأضاف 
وعوجلت  املستشفى،  دخلت  الصيد،  كيفية 
من الطلقات املطاطية، التي أصابتها، وخرجت 

من املستشفى

العالنك معنا فى

اتصل بـ:
647.447.0455
gnjournal@gmail.com 

صورة وتعليق 

املعين احلقيقي 
لإلخــوة!!

 Dr. Yasser Botros &
family

Congratulate
Dr. Shereen Seif

 on her success and passing
the NAC exam

 The destiny of hard work
is always success
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1-What goes up when rain comes down?

2- What is the longest word in the diction-
ary?

3- If I drink, I die. If I eat, I am fine. What am I?

 Joseph waited a bit, and then he 
said to his steward, “Go after them! 
Say to them, ‘Why have you repaid 
good with evil? My Master’s silver 
cup is missing!’“

 “What are you talking about?” the 
brothers said when Joseph’s stew-
ard had caught up with them.

“Why would we steal your Master’s 
cup? We even brought back the sil-
ver we found in our packs the last 
time! If you find the cup with any 
one of us, let the one who has it die, 
and the rest of us will become your 
slaves!”

Oops! Remember, they had prom-
ised their father that nothing would 
happen to their brother Benjamin - 
and the cup was in his pack!

 The Steward said, “Very well. But if I 
find my Master’s cup, the rest of you 
can go free, only the one who has it 
will become my slave. ”

They each lowered their packs to 
the ground, and the steward began 
searching them. He started with the 
oldest and went one by one, oldest to 
youngest, until he came to Benjamin.

 Benjamin opened his pack - and 
there was Joseph’s silver cup!

 They couldn’t believe their eyes. 
“How can this be!” the brothers cried. 
And then, they tore their clothes and 
fell to the ground, “What will we do 
now?!”

There was only one thing they could 
do. They had to go back and plead 
for Benjamin’s life.

 Joseph was still at his home when 
Judah and his brothers rushed in 
and threw themselves to the ground 
at Joseph’s feet.

To be continued...

You can be sure, if they were at 
home and any one of them got as 
much as one BITE more than the 
other, there would be trouble. You 
know how that goes! But the broth-
ers were so amazed at their good 
fortune, and having such a won-
derful time at this great feast, they 
didn’t even notice.

 How strange. Here they thought 
they were going to be in big trouble, 
and instead, they were invited to a 
feast!

 I wonder if that’s how it is with us. 
Sometimes we are sure God must be 
mad at us (and sometimes for good 
reason!), but He loves us so much, 
and is so forgiving, He really is pre-
paring a great feast for us instead.

 When they had finished, Joseph 
gave these instructions to his stew-
ard, “Fill the men’s packs with as 
much food as they can carry - and 
then put each man’s silver back in 
his pack.

“And then, put my silver cup in the 
mouth of the youngest one’s pack, 
along with his silver and his grain.”

The next morning, just as the golden 
light of a new day was beginning to 
fill the sky, the brothers loaded their 
packs on their donkeys and started 
for home.

Animal Facts - Gorilla
•There are only about 700 mountain gorillas and they live high in the 
mountains in two protected parks in Africa. Lowland gorillas live in central 
Africa.
•You may have seen baby gorillas being carried on the back of their 
mothers, but for the first few months after birth the mother holds the baby 
gorilla to her chest.
•An adult male gorilla is called a silverback because of the distinctive 
silvery fur growing on their back and hips. Each gorilla family has a silver-
back as leader who scares away other animals by standing on their back 
legs and beating their chest!
•Young male gorillas usually leave their family group when they are about 
11 years old and have their own family group by the age of 15 years old. 
Young female gorillas join a new group at about 8 years old.
•Gorillas are herbivores. They spend most of their day foraging for food 
and eating bamboo, leafy plants and sometimes small insects. Adult go-
rillas can eat up to 30 kilograms of food each day.
•An adult gorilla is about 1 meter tall to their shoulders when walking on 
all fours using their arms and their legs. 
•A gorilla can live for 40 – 50 years.
•Gorillas are considered to be very intelligent animals. They are known 
for their use of tools and their varied communication. Some gorillas in 
captivity at a zoo have been taught to use sign language.
•Gorillas are endangered animals. Their habitat is destroyed when peo-
ple use the land for farming and the trees for fuel. Gorillas are also killed 
by poachers and sometimes get caught in poacher’s snares meant for 
other animals.

Riddle Time
By: Philo Girgis

part two - 2

Happy Birthday 
Michael

P2

Good News Team
Congratulate 

Sylvia & Robert
for their newborn, baby boy
 Timothy Martignanai, 

May God bless the baby and the family
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A little
Child

Mary farag

Cardboard Jesus (4)

THEODORA 
GIRGIS

Jerry: (Looking at him askance, he 
scoots away and says after a pause:) 
You’re weird.

Alan: (Nods.) You think I’m weird for 
saying this photo is actually my girl-
friend... fair enough. If I really believed 
that, I would be weird. But what about 
your situation? Do you see the similar-
ity?

Jerry: (Shifting uncomfortably, he grips 
the cutout a little more firmly, looking 
ahead as he answers.) No. I don’t see 
what you’re getting at.

Alan: (To himself, looking skyward.) 
So much for a subtle object lesson. 
Time for a more direct approach.

Jerry: (A little impatiently.) My Jesus 
wants to know if you want to receive 
him now.

Alan: (Getting serious, he leans over, 
looking at his hands as he rubs them 
together.) Uh, you know, Jerry, I can 
see you have a zeal for your savior...
and I feel that you’re really sincere 
about all this. I respect you for that, I 
really do. But after talking to you a little 
while, I have to say that I think you’re... 
(looks up at him.) ...sincerely wrong.

Jerry: (Taken aback.) Wrong? But... I 
thought you wanted to accept my Je-
sus as your savior, too!

Alan: (Directly, with a sigh.) Jerry, I 
hate to tell you this, but this Jesus of 
yours isn’t real. He can’t hear, or feel, 
or speak.

Jerry: (Taking offense, his voice rises.) 
He is too, real! Here! Thrust your hand 
into the wound in his side. Feel the 
nail prints in his hands! (He pushes 
the cutout aggressively toward Alan’s 
face, causing him to lean back with a 
grimace.) Be not faithless, but believ-
ing, you doubting Thomas!

Alan: (Pushing the cutout away from 
his face.) Your faith is misplaced, Jer-
ry. This flat piece of paper is worthless 
except for it’s recycle value!

Jerry: (Jumping up in anger, holding 
the cutout with one hand and pointing 
at Alan with the other.) Blasphemer! 
My Jesus will send you to hell for that!

Alan: (Also standing.) No, he won’t. 
Your fake Jesus can’t even walk by 
himself!

Jerry: (Yelling.) Jesus is not a fake!

To be continued..

Why Lord have you taken them away? 
What have they done to deserve this 
fate? Innocent lives, they were good peo-
ple, not like those full of hatred and evil. 
Why Lord are you letting evil prosper? 
Shooting their guns and getting much 
stronger. This earth I fear is no longer 
safe, feels now like a completely different 
place. This is where I used to call home, a 
place where I used to never feel alone… 
or afraid.

Lord I’m afraid. What’s going on? You 
said in bad times you would never be 
gone. Where are you? We need you, you 
are the only one that can free us from this 
evil. Please Lord, please be listening. I 
need to hear your voice. Lord? Anything?

Child, don’t be afraid, I need you to stay 
strong, I need you to stay brave. I am 
here, I always have been. This fate, it is 
not one that I have chosen. I know that 
this world is hurting. I hear all the prayers 
that are being spoken, I hear all the peo-
ple who are heartbroken. I see the tears, 
I feel their fears. But Child know that I am 
here, my love will never disappear. Child 
know that they are not gone, they are with 
me, where they belong. I am the first who 
suffers from this, the pain of all of my chil-
dren will never be dismissed. Every tear 
is counted, every prayer is heard, I do not 
miss a single word. Child, you have no 
reason to be afraid, you will be with me 
at the end of all days. Child trust me, I 
will keep you safe, cry no more and keep 
your faith. I am standing beside every vic-
tim, child don’t worry this evil will be con-
victed. Child, please, do not feel alone, 
Child please, do not be afraid my love for 
you; it is impossible for it to fade.

True Beatty
By: Marina Abdel Malak
www.anorexiarecovery1.blogspot.ca

God loves you the way you are. He cre-
ated us in His image (Genesis 1:27). 
That means we are all beautiful, spe-
cial, and unique. “Beauty’ doesn’t just 
apply to girls or outer appearances. To 
be beautiful in God’s eyes is to be loved 
by Him because you were created by 
HIM. It means to be in His image, to 
follow His commands. To feel that we 
are special and unique because every 
second of the day, God is thinking of 
us. He is always there for us.

Whenever I feel down about myself, I 
remember God’s amazing love for us. 
I remember how Christ died for us, to 
save us from our sins. And He loves us 
all unconditionally. Did you hear that? 
God loves you just the way you are. 
In fact, God sees you as beautiful all 
the time: “You are beautiful…you have 
no flaw” (Songs of Solomon 4:7). God 
doesn’t want to change a thing about 
how you look, dress, smile, weigh, etc. 
All He wants is your heart. He wants 
you to trust in Him, to lean not on your 
own understanding (Proverbs 3:5-6). 
And He wants you to know that true 
beauty comes from the heart. Beauty 
comes from obeying God’s words, from 
being pure in heart (Matthew 5:8). True 
beauty is that which comes from a 
heart that is joyful, willing to help oth-
ers, thankful and content with what we 
have, and being hopeful and faithful in 
God’s promises. Remember: “Charm 
is deceitful, and beauty is vain, but 
a woman who fears the Lord is to be 
praised” (Proverbs 31:30).

Are you beautiful? YES! You are. And 
the best part about this is that you are 
beautiful the way you are. You don’t 
need to spend money on make-up, 
products, clothes, or diets in order to 
be beautiful. You also don’t need others 
to tell you that you are beautiful, hand-
some, or unique. Because you know 
what? There is a God who loves you 
regardless of what you look like. God 
is always there for you with open arms. 

He loves you and wants you to love Him 
as well. He has an amazing plan for 
your life that you don’t know. His plans 
will make you prosper and be success-
ful (Jeremiah 29:11). And the best part 
is that Jesus Christ loves you the same 
yesterday, today, and tomorrow (He-
brews 8:13). He will never leave you, 
and nothing you can do can make Him 
stop loving you (“Give thanks to the Lord 
for His love endures forever! (Psalm 
118:1)). God just wants your heart…are 
you willing to give it to Him? 

Dear Lord, 

You know that in this world today, dif-
fering standards of beauty haunt us. It 
is hard living in a world where so much 
emphasis is placed on my body, how 
it looks, what size I am, what clothes I 
wear, how my hair looks, what my smile 
is like, and what make-up I put on. There 
is always pressure to look a certain way. 
At times, Lord, I don’t feel beautiful or 
handsome, nor do I feel unique. And 
this shakes me; it makes me feel inferior 
and sad. Please God, give me the eyes 
to see my true beauty. Help me realize 
that beauty comes from within. Help me 
to see that You love me regardless of 
how I look. Help me to see that I am cre-
ated in Your image, and this means that 
I am beautiful the way I am. Give me the 
strength to appreciate my own beauty, to 
see how special I am, simply because 
I am Your child. Whenever I feel down 
about myself or my appearance, give me 
comfort and peace. Still the storm inside 
of me and fill me with Your Holy Spirit 
and comforting peace. 

 Help me to feel 
Your presence at 
all times, to re-
member that You 
never leave me 
alone. Instead 
of focusing on 
what I don’t like 
about myself, 
help me to see 
what is good and 
beautiful about 
me. Help me to

appreciate and count my blessings, to 
see that true beauty comes from my 
heart and personality. Guide me in my 
path and prepare for me what You see 
fit and suitable. I know that You are in 
control and have a special plan for me, 
a plan that is greater than anything I can  
imagine. And when I can’t see this plan, 
please give me patience, hope, and faith 
that You will always be there for me. 

In Jesus’ name, Amen.
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our generous refugee re-settlement record 
and an announcement a few short weeks ear-
lier that a re-elected Conservative Govern-
ment would resettle another 10,000 Syrian 
refugees. 

The Conservative commitment thus stood at 
bringing in over 52,000 affected refugees, 
plus a detailed plan to speed up the process-
ing of Syrian and Iraqi refugees, without com-
promising existing security, criminality and 
medical screening.

This commitment was lost in the noise of po-
litical campaign and eventually the Trudeau 
Liberals won the day with a promise to imme-
diately bring to Canada, 25,000 Syrian refu-
gees.

Given recent events in France, however, it is 
puzzling that the liberals continue to insist on 
bringing this massive number of refugees to 
Canada by the end of this year. Should the 
security of Canadians not be given a higher 
priority? The safety of its citizens must be the 
top priority of any government when dealing 
with immigration. 

Many questions about the Trudeau Liberal 
re-settlement plan remain unanswered. For 
example, are the 25,000 refugees over and 
above the 42,000 already being processed? 
How can proper screening be completed with-
in six weeks when even a fast-tracked sys-
tem normally takes months to complete? Will 
these refugees follow the normal requirement 
to provide proof of refugee status, or will this 
be waved? If so, how can we prevent any from 
coming in under false pretenses?

Justin Trudeau’s Liberals have admitted they 
have no process for a security review of the 
25,000 refugees they are bringing to Canada. 
They’re more focused on meeting arbitrary 
deadlines than ensuring the safety of Cana-
dians.

Canada has a proud history as an inclusive 
country. Over the last nine years, under a 
Conservative Government, Canada devel-
oped one of the most generous immigration 
and refugee systems in the world. During 
that time, Canada accepted one in every ten 
of the world’s refugees. Thousands have had 
an opportunity to rebuild in this country.

The situation in Syria is tragic. Since the 
start of the Syrian uprising in March of 2011, 
Canada has been active in calling on the in-
ternational community to come together and 
defend the rights of the Syrian people and 
persecuted minorities. 

In June 2013, the United Nations Refugee 
Agency (UNHCR) issued its first appeal to 
the international community for assistance 
in resettling extremely vulnerable Syrian 
refugees. Our Conservative Government 
responded by committing to resettle 42,000 
refugees from Syria and surrounding area. 
As of September 2015, over 32,000 had 
been settled in Canada.

Most recently however, when the picture of 
the young Syrian boy washed up on beach 
in Turkey as they tried to flee their war-torn 
country, the Syrian refugee crisis became a 
campaign issue, front and centre.

The Harper Government was immediately la-
belled callous and the opposition claimed that 
not enough was being done. This, despite

The Liberal Government, should it continue 
with this plan, will have to explain to Cana-
dians why they are putting Canada’s safety 
and security at risk. Because it is 2015 does 
not seem to be a good enough answer to 
me. 

Costas Menegakis is a former Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and 
Immigration. He resides in Richmond Hill, 
Ontario and can be contacted at costas@
aorconservative.ca. 

I’ve never understood this world at all 

Full of sadness and hate 

The world is about to fall

And everyone is anxious for his fate .

No more love , no more peace,

Everyone is full of cruelty ,

And has his own mentality ,

When’ll this black terrorism cease ?

Running like crazy everywhere ,

Catching victims who fell in despair ,

And we , my friends should be aware 

Death is coming anytime and anywhere .

But our hope is not here ,

We’re looking at the city over there,

Where God ‘ll wipe away every tear 

And puts an end to all fear .

Falling Apart
Poem by: 

Nada Bakhoum

Let’s not rush refugee resettlement
By Costas Menegakis


