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برملان مصر بعد ثورتني

ابرام مقار

سؤال  ..ماذا لو قام املسئولني عن الدولة املصرية بتطبيق الدستور
الذي أقسموا علي إحترامه ،وقاموا بحل األحزاب املنشأة علي
أساس ديني ؟؟  ...اإلجابة  :سنري برملان مثل برملان مصر ، 2015
حينما أختفي اإلستقطاب الديني ،وساءت سمعة املتاجرون بالدين
 ،وحينما فسدت منتجاتهم في اجملتمع نتيجة عدم إقبال الناس
عليها ،رأينا ما لم نتوقعه ،رأينا مسلمي شبرا ينتخبون قبطيان،
بينما إنحاز أقباط مصر اجلديدة إلي الكاتبة املسلمة فاطمة ناعوت
دون غيرها من منافسيها األقباط  -وإن خسرت  .-رأينا مجتمع
ُوصف بالذكورية بسبب فتاوي سلفية ،حتقر من املرأة ،ينتخب 73
أمرأة ،بل وفي اجلمالية ذات األغلبية املسلمة ،فازت السيدة «مني
جاب اهلل» وهي قبطية  ،رأينا وألول مرة قبطي يفوز بأكثر من نصف
األصوات في دائرته في اجلولة األولي وهو الباحث املعروف« ،سمير
غطاس» ،فلم يتغير الناخب بني ليلة وضحاها ،ولكن حينما ندر
اإلستقطاب الديني ،تخلص الناخب من عبأ «العقيدة» لصالح
«الوطن»  ،وحلت «الكفاءة» محل «التدين».
لقد عشنا أكثر من ستون عاما ً نتحسر علي برملان  1936حينما
كان القبطي مكرم عبيد باشا يكتسح منافسه املسلم ياسني
احمد باشا نقيب االشراف في قنا ذات األغلبية املسلمة .وها بعد
ثمان عقود رأينا برملان يأتي ب  36قبطي ،ورأينا األحزاب الليبرالية
واملدنية في مقدمة الفائزين ،وفي زيلها األحزاب الدينية ،وهي
أمور جميعها تحُ سب لثورتي يناير ويونيو ،فلوال ثورة يناير لكان
نصيب األقباط من تلك اإلنتخابات هو فوز «يوسف بطرس غالي»
في شبرا  ،وخسارة «منير فخري عبد النور» في الوايلي  ،وتعيني
«جمال أسعد» ضمن العشرة الذي يعينهم مبارك ،ففي الستة
إنتخابات البرملانية ملصر في عهد مبارك ،كم كان ذلك النظام
يستغل الكنسية للضغط علي أبنائها األقباط املرشحني
لصالح مرشحي احلزب الوطني ،فقد كان اجلميع يدرك إستحالة
فوز قبطي ،كم أطلق مبارك ونظامه علينا األخوان والسلفيني

إتهامات حلكومة الليربال بأونتاريو
بتبديد املال العام

في أتهام حلكومة اونتاريو الليبرالية حتت قيادة «دالتون ماجنتي» ومن بعده «كاثلني وين»،
بتبديد املال العام في مجال الكهرباء في مقاطعة اونتاريو ،قبل خصخصة شركة «هايدرو
وان» ،كشفت املسوؤلة «بوني ليزيك» املراجعة العامة أن حكومة اونتاريو قد ولدت و
باعت الكهرباء للمواطنني بتكلفه تزيد  ٣٧مليار دوالر عن سعر السوق ،كما إن اإللتزامات
والتعاقدات التي دخلت فيها احلكومة من املتوقع أن تكبد املواطنني خسائر أخرى قد تصل
إلى  ١٣٣مليار دوالر اضافيه في أخلمسة عشر عاما ً القادمة.
وفي مجال الطاقة املتجددة وحدها تعدت اخلسائر  ٩مليارات دوالر ما بني شراء توربينات هواء
جديدة رغم زيادة العرض عن الطلب ،وهو ما جعل اونتاريو تقوم ببيع الفائض من الكهرباء
للمقاطعات األخرى باخلساره ،أو بسبب دفع مبالغ إضافية ،تصل الى إثنني و ثالث أضعاف
سعر السوق ،لشركات الطاقة الشمسية ومولدات الهواء دون سبب واضح .
أما عن محطة توليد الطاقه في مدينة «ثاندر باي» والذي مت حتويله للعمل بحرق نفايات
اخلشب بدال ً من الفحم ،فهو يعمل بنفايات تستوردها احلكومة من النرويج مبا يرفع سعر
التكلفة إلى .٪٢٥٠

رأى و رؤى

وسمح لهم بنشر كافة صور الدعاية
الدينية دون رقيب ،وأقام معهم
كل الصفقات في الغرف املغلقة،
وتقاسم معهم احملليات واجلامعات
مقابل أن يتركوا له البرملان ،علي
أن مُيثل اإلسالميني دور املعارضة،
متاما ً كما حدث في برملان .2005
كذلك لوال ثورة الثالثني من يوينو
لكن نصيب املرأة بتلك اإلنتخابات
هو اإلخوانية« ،أميمة كامل» و
اإلخوانية« ،أم أمين» .ال يستطيع
لوال ثورة يناير لكان
مخلص لهذا الوطن إال أن يسعد
نصيب األقباط من
بنسبة متثيل األقباط والشباب
تلك اإلنتخابات هو
واملرأة بهذا البرملان  ،ال ميكن إال أن
نسعد بخسارة السلفيني املنكرة به
فوز «يوسف بطرس
 ،وال نعلم ماذا هم فاعلون بيهوذات
غالي» في شبرا
األقباط الذين وافقوا علي اإلنضمام وخسارة «منير فخري
لهم إلستكمال شكل حزب النور عبد النور» في الوايلي
القانوني .وشخصيا ً سعيد بفوز
و «جمال أسعد»
حزب املصريني األحرار بنصيب األسد
بالتعيني  ،ولوال ثورة
في األحزاب ،فقد كتبت مقاال ً في
يونيو لكان نصيب
أكتوبر عام  2010علي موقع «إيالف»
املرأة فوز اإلخوانيات،
اللندني ،طالبت فيه جنيب ساويرس
أن يخوض جتربة رجل األعمال« ،رفيق
احلريري» في لبنان ،والذي حتول من التجارة إلي السياسة  ،ومن
إدارة املال إلي إدارة احلزب  ،وأن يُنشأ حزبا ً يكسر به جمود احلياة
السياسية وقتها ،وأرسلت له املقال عبر صديق مشترك ،وها قد
حتقق شيئا ً متنيناه.
هذا البرملان يثبت أننا ليس لدينا شعب «جاهل» بل «مجهل»،
مبجرد أن مننع عنه كافة الدعايات الدينية الطائفية  ،حينما مننع
عنه من يخلط له البرملان باجلنة  ،واإلنتخاب بالعبادة  ،والسياسة
بالدين  ،حينما يتنفس اجملتمع هوا ًء نقيا ً دون دجالني سنجد كل
شئ أفضل  ،بل وأفضل جدا ً

السفري الربيطاني  :وضعنا خطة عمل مشرتكة
مع مصر إلستعادة الرحالت

التقى السفير البريطاني جون كاسن ،وزير السياحة هشام زعزوع ملناقشة خطة العمل املشتركة بني بريطانيا
ومصر الستعادة الرحالت اجلوية بني اململكة املتحدة وشرم الشيخ .وقال السفير البريطاني جون كاسن بعد
االجتماع« :كما قلت من قبل بريطانيا كانت أول من اتخذ تدابير وقائية ونحن نريد أن نكون أول من مساعدة في
الوصول إلى احلل» .مضيفا ،االتصالت بني حكومتي في لندن واحلكومة املصرية لم تتوقف من أجل اتفاقا على
الطريقة لألمام وزار نائب مستشار األمن القومي القاهرة و 19-18نوفمبر .ولفت كأسن ،إلى امتنانه للسلطات
املصرية على تعاونها املستمر حيث نعمل معا الستعادة الرحالت.

تبدأ
عامها الثالث
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انتهي الدرس يا غيب !...

ماجى ماجد الراهب

ال احد يغفل عن هذا املثل الصيني الشهير
ال تعطنى سمكة ..ولكن علمنى كيف
أصطاد الذي يدعوا الي املهمات الشاقة دون
توان حتي وان كانت املهمة صعبة للغاية في
تنفيذها ولكنها حتما ً ستأتي بثمارا ً أعظم
مؤسفا ً عما نعانيه اآلن وال ميكن أن نغفل
وأكثر منوا ً من تلك السهلة التي التستطيع
الكلمات الذهبية التي نطق بها أثناء العرض
ان تُشبع الكيان اإلنساني ليوم واحد فقط !...
عن املآسي التي أصبحت محور حياتنا والتي
ً
ً
دعوني أصنع ارتباطا غريبا بني هذا املثل وما جعلت التعليم مجرد وسيلة للحصول علي
ً
يحويه وبني األبداع املتوقع دوما من العبقري ا /ورقة فارغة تدعي الشهادة التي بال قيمة
محمد صبحي في رائعته الراقية واالخالقية حقيقة ملعناها او محتوي صادق لها فكم
بإمتياز « أعزائي املشاهدين مفيش مشكلة كانت كلماته سهمية حني قال « :علمتنا
خالص « وكم املشاكل التي يطرحها الدراسة أن األدب مكانه في النصوص
ويتناولها بكوميديا من نوع خاص  ..نوع ال وليس في األخالق وان الضمير بقا كله غائب
يبتذل وال يسف من اجل ان يجمع أكبر نسبة والتلميذ هو املبتدأ النه هو من نبدأ به احلكاية
مشاهدة أو إعالنات مموله لهذا البرنامج هو غالبا ً في النهاية مفعوال ً به الفاعل وزارة
لكنه يحمل الرسالة باخالق الفارس الذي التربية والتعليم أهل التلميذ ضمير مستتر
ً
بال جواد كما اعتدنا أن نراها دوما في رسالته واملدرس أحيانا ً في محل نصب او محل كسر
الفنية العظيمة ..
وليس اجلزم املنهج ال محل له من األعراب وزير
ان الفكرة التي يطرحها من القيم اإلجتماعية التعليم حرف عله وأن التنسيق فعل مدمر
الراقية حول ثورة التكنولوجيا التي كادت أن شامل الشهاده اجلامعية ممنوع من الصرف
تبتلع اإلنسانية فقد قرأت في أحد اجملالت التعليم الفني محذوف للتخفيف والفارين
العلمية حوار تخيلي بني اإلنسان والروبتات من التعليم مبني للمجهول وأما املدرسة
واحلواسيب عن ما سيحدث لإلنسان عندما أسم مكان متهالك ! «
يحكم الروبوتات العالم فرد أحدهم سوف هذا غير قضية األستهالك التي أصبحت
نضع اإلنسان داخل قفص حديدي كبير تستهلك اإلنسان ذاته من احلياة وقضية املرأة
ليكون مبأمن عن توسعاتنا  !..وأتصور أن داخل مجتمعنا املبجل التي تعاني من امليالد
هذا بالفعل ما بدأ في احلدوث فأصبح اجملال إلي املمات من أجل بعض األفكار البالية التي
الكهرومغناطيسي هو سيد العالم االعظم بال معني وما خالفه  ...ان قدرة الفن احلقيقة
بتدخل زائد احلد حتي أصبحت الروابط هي في تلك الرساله وقدرة الفنان انه كيف
اإلنسانية أضعف من أن نراها ومهترئة حد يصبح معلما ً للفكر واملعني والرقي  ..كيف
أن ينفرط عقدها الثمني بني سكان البيت ينشر الوعي ويفتح اجلروح كي تري الشمس
الواحد الذين أصبحوا مجموعة من الغرباء ال علها تتنقي بعيدا ً عن التعتيم او اإلسفاف
يحكمهم سوي األرقام والفضاء الالمحدود .واإلبتذال  ..حقا ً أن الدرس يحتاج ملن ينتبه إليه
أما باحلديث عن فكرة التعليم التي تناولها جيدا ً جدا ً ويصغي حتي ال تتكر األخطاء في
ببالغة تفوق الوصف وخاصة عندما ارتدي كل مرة فااألغبياء فقط هم من يصرون علي
تلك البدلة املهترئة ليعطي إيقاعا ً واقعيا ً تكرار نفس األخطاء .

«يا عزيزي كلهم  ..قصدي كلنا ..
كالمنجية!»

عبد املسيح يوسف  -مونرتيال

أثارت زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني ملدينة
القدس ،لرئاسة صالة اجلنازة علي مطران القدس،
اهلل ينيح روحه ،نيافة األنبا أبراهام ،الكثير من اللغط
واملالسنات ،غير املبررة.
فالزيارة كما هي معلن عنها ،ومبوافقة األجهزة
السيادية املصرية ،ألغراض إنسانية ،للصالة علي
مطران جليل خدم بإخالص الكنيسة والدولة املصرية.
كانت االتهامات بدعوى أن الزيارة تعد مبثابة تطبيع مع
إسرائيل احملتل لدولة فلسطني.
هذه املناوشات ،جاءت في معظمها ،إن لم يكن كلها،
من أبناء وقيادات تيارات اليسار اخملتلفة ،علي اعتبار أن
قداسة البابا شنودة الثالث قد حرم املسيحيني من
زيارة القدس ،إال وأيديهم في يد أخوانهم املسلمني،
وبعد إعالن دولة فلسطني.
لقد كان واليزال قداسة البابا شنودة الثالث ،يتمتع
مبكانة ال ينافسه فيها الكثيرون ،في قلوب ونفوس
أبناء الكنيسة ،فهو األب ،الذي كلمته مسموعة
ومطاعة ،حتى لو كانت هناك مالحظات.
هنا يجب أن ننتبه إلى أن احلرمان ،كان لغرض سياسي،
وليس لغرض عقيدي كنسي .ولذا كان هناك العديد
من أبناء الكنيسة ،الذين يزورون األماكن املقدسة في
القدس ،أماكن ميالد وصلب ومختلف مراحل حياة
السيد املسيح.
أما بالنسبة لالنتقادات ،التي وجهت للزيارة ،بدعوى
أنها تطبيع ،فهي تفتقد للكثير من وجاهة املنطق
والواقعية ،خاصة وأنها تأتي مع بعض مؤيدى وقيادات
ومفكري تيارات اليسار اخملتلفة ،والتي نتوسم فيها،
بل وهم كذلك ،الرشادة الفكرية والقدرة التحليلية
البنوية ،بعيدا عن اإللتزامات األيديولوجية اليسارية،
التي في مواقف محددة ستكون مغرضة ،مبعني أنها
ال تراعي إال اإللتزام األيديولوجي ،حتى لو كان غير
متناسق مع الواقع.
هذه القيادات ،والكوادر الفكرية والثقافية ،من بعض
تيارات اليسار وغيرها من التيارات الفكرية ،كان يجب
عليها القياس بالضرر الناجت عن سياسات إسرائيل
ضد األخوة الفلسطينيني ،باألضرار اجلسيمة،
التي ال تلحق فقط بشعب دولة واحدة ،ولكل بكل
املسلمني واإلنسانية كلها ،من جراء سياسات أبناء
أل سعود ،املمولة للجماعات اإلرهابية في القاعدة
وداعش وجبهة النصرة وغيرها ،فضال عن بث األفكار
املتطرفة واإلرهابية حتت مظلة الوهابية في املنطقة،
وهو مانتج عنه نشر اإلرهاب والدم.
وأصبحت صورة املنطقة لدى الرأي العام الغربي،
عن املنطقة العربية ،أنها منطقة البترول واإلرهاب،
وهما من الصفات القليلة ،التي تختزل ثراء وتنوع
املنطقة العربية ،ومشاركاتها علي مدار قرون
في احلضارة والثقافة اإلنسانية ،بسبب الطفرات
البترودوالرية ،التي استغلها أبناء آل سعود في متويل
الفكر واملنظمات اإلرهابية ،في املنطقة ،لفرض أمناط
حياتهم وسلوكياتهم البدوية.
كنا ننتظر من أصحاب الفكر املستنير من مختلف
التيارات ،اليسار والوسط واليمني ،التفكير بصورة
واقعية وعقالنية ،والتأكيد علي حق املسيحيني
األرثوذكس املصريني في زيارة املناطق املقدسة في
القدس ،أسوة بغيرهم من املسيحيني الكاثوليك
واإلجنيليني املصريني ،الذين لم يطبق عليهم هذا التحرمي.
فهل يستطيع أحد أن يطالب قيادات وكوادر الفكر
وصناعة الرأي العام ،الدعوة إلى حترمي زيارة األماكن
املقدسة في احلجاز ،ألنها تقع حتت إدارة أبناء آل
سعود ،الذين ميولون املنظمات اإلرهابية ،ويبثون األفكار
املتطرفة ،التي تقود في النهاية للقتل واإلرهاب،
وتسويد سمعة كل سكان املنطقة العربية ،لكل
من يحمل وجهه مالمح عربية ،ليكون عنوانا لإلرهاب
والتخلف في اجملتمعات الغربية.

إن اإللتزام اإليديولوجي ،ال يجب أن يؤسس لتوابيت
«تابوهات» تاريخية ،تستمر قابعة علي صدور سكان
املنطقة .نعم املمارسات االحتاللية إلسرائيل ضد
األخوة الفلسطينيني مرفوضة ،ولكن هذا ال يجب أن
يدفعنا لالنسحاب من أي معامالت مع اليهود ،بدعوى
التطبيع ،فهذا ضعف من مواجهة اخلصم أو العدو،
أيا كان املسمي.
هنا في اجملتمعات الغربية ،اليهود ،متواجدين في كل
مناحي احلياة ،منهم الغني والفقير ،املوظف البسيط
واملستثمر الكبير ،العامل البسيط واألكادميي
املرموق ،اجليد والسيئ .الغريب أنهم علي استعداد
للتعامل مع اجلميع ،وهذا ال ينفي سلوكياتهم
وخصوصياتهم ،مقارنة ببعض قطاعات العرب،
الرافضة كلية التعامل معهم حتى في اجملتمعات
الغربية .فهم ليسوا أفضل منا .لكنهم لديهم
ثقافة املواجهة ملعرفة اخلصم أو العدو.
ولهذا انظر الفارق بني اليسار اإلسرائيلي ،في بعض
تياراته ،التي تطالب بحقوق الفلسطينيني املهدورة،
واليسار العربي وقطاعات أخرى ،التي تنادي باملقاطعة.
والغريب أن هذه املقاطعة ال جتد هوى أو قبول لدى
قطاعات من الشعب الفلسطيني الشقيق ،الذي
يطالب بالدعم وزيارات املصريني والعرب ،لدعم
االقتصاد الفلسطيني .حتى أن الرئيس الفلسطيني
محمود عباس دعا املصريني والعرب لزيارة فلسطني
والقدس.
أال تعرفون أن هذه الزيارات إن متت ستمثل عبئا على
إسرائيل وأجهزتها األمنية .إال إذا كان من ينادون
باملقاطعة ،وهذه ليست دعوى للتطبيع ،ولكنها
دعوة لدعم األشقاء الفلسطينيني ،أن يكون من بني
العرب واملصريني ممن سيزورون فلسطني واألماكن
املقدسة في القدس ،ضعفاء ،وسيكونون مبثابة
صيد سهل ألجهزة اخملابرات اإلسرائيلية ،هنا ستكون
مجتمعاتنا وأجهزتها ،هي املسؤول الرئيسي عن
ضعف االنتماء في نفوس هذه الفرائس ،التي وقعت
في شباك األجهزة األمنية اإلسرائيلية.
إن مسألة التجديد الفكري ،يجب أن تطبق علي كل
اإليديولوجيات ،على مدار االمتداد من اليسار لليمني،
ألنه ال توجد أيديولوجية صاحلة لكل األزمان واألوقات،
إال واعتبر هذا مبثابة إهانة لقدرات اإلنسان على
التطور والرقي واإلبداع ،التي منحها له اهلل.
نعم كلنا ،على اختالف العقائد واألديان ،في حاجة
إلي زيارة أماكننا املقدسة ،وال يستطيع أحد أن مينع
أي شخص من هذه الزيارة .وإال يجب أن يعمم األمر،
مثلما كان خالل احلقبة الشيوعية ،والسور احلديدي،
الذي أحاط به اإلحتاد السوفييتي مواطني دول أوروبا
الشرقية ،ومنعهم من زيارة الغرب.
هل ننتظر من النخبة احلكيمة واملستنيرة في
مختلف التيارات أن تراجع بعض أفكارها ،التي تضر
بقطاعات من الشعب ،بدعوى أن هذا إرث تاريخي.
فما كان يقبل من قداسة البابا شنودة الثالث ،اهلل
ينيح روحه ،لن يقبل من شخصيات عامة ،لها كل
االحترام والتقدير .ولكنها ،كانت أول من يطالب بفصل
الدين عن السياسة ،وأن بابا الكنيسة ال يجب أن
يعبر عن املسيحيني سياسيا ،فلماذا هذه اإلزدواجية؟
نعم نريد زيادة األماكن املقدسة ،فهذا حق لكل
الناس ،دون أن ميثل هذا أى ضرر بالثوابت املصرية،
واألمن القومي املصري ،ألنه كما قال قداسة البابا
تواضروس الثاني «وطن بال كنائس  ..أفضل من
كنائس بال وطن» ،فمصر في القلب والعقل والروح.
ويا ليتنا نكف عن الكالم غير اجملدي ،ونتجه لبناء
مصر املستقبل.
amfelly@yahoo.fr
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ملاذا مل يفجر الفيتناميون
نيويورك وباريس؟

حممد الساعد

قبل أكثر من  70عاما ً اشتبكت اليابان مع الواليات املتحدة،
وقامت بقصف قاعدة بيل هابربر األميركية ،كانت الضربة
صاعقة ومهينة ،وراح ضحيتها آالف القتلى الذين غدرت
بهم البحرية اليابانية في ظلمة الليل ،في خضم هذه
احلرب الشرسة قام األميركان بعمل جنوني وغاضب ملقني
قنبلتني نوويتني على هيروشيما وناجازاكي ،وبعدها بسنوات
دخلت الواليات املتحدة في حرب شرسة مع الفيتناميني
قتل فيها مئات اآللف من الطرفني.
وسبق اجلميع حربان عامليتان ،خاضت فيها اإلمبراطوريات
األملانية واإلنكليزية والعثمانية والروسية ،املهيمنة على
العالم  -في ذلك الوقت  -حروبا ً طاحنة ،أسفرت عن ماليني
القتلى ومثلهم من املشردين واجلرحى.
لكننا لم نسمع أن الفيتناميني وال اليابانيني وال الصرب
وال الفرنسيني وال النمساويني ،قاموا بعمليات انتحارية،
أو فجروا أنفسهم في مقهى يرتاده أحفاد أحفاد األملان
أو األميركان أو أي من أعدائهم السابقني ،وال أظن أننا
سنسمع أنهم حملوا أبناء من حاربوهم وزر تلك الصدامات
التي ذهبت وذهب وزرها مع أهلها.
لقد دفنوا آالمهم وأحقادهم مع موتاهم ،تركوها هناك
في القبور ،إذ يجب أن تبقى املشاعر السيئة واألحقاد والثأر
والضغينة ،وإذ يجب أن تستمر احلياة باملشاركة وتبادل
املنافع واملصالح ،ها هم اليوم يتسيدون العالم ويقتسمون
جناحاتهم ،وينمون بلدانهم ،فهم يعيشون عالم اليوم
بعالقات اليوم وتدافع اليوم ،ال يسألون عن فواتير املاضي وال
عن من يجب أن يدفعها.
اليوم يفرح ويتشفى ويبرر اآلالف من العرب واملسلمني
بالفرنسيني ومن قبلهم باإلنكليز واألسبان واألميركان ،مبا
فعله اإلرهاب في أبنائهم ونسائهم وأبريائهم ،بل ويجدون
املتعة في ذبحهم والتشنيع بهم .وإذا كاشفتهم ،فتشوا
في دفاترهم القدمية ،املليئة بروائح الدم واحلقد ما يبرر لهم:
بأن الطفل الفرنسي املقتول في مسرح باتاكالن الباريسي،
كان جد جد جده مقاتل في اجليش الفرنسي ،وأن األسباني
القتيل في قطارات مدريد ،كان تاسع جد له يعيش في
الدولة العربية في األندلس ،التي أضاع ملكها أمير عربي،
قالت فيه أمه« :أبكي كما تبكي النساء ملكا ً ضيعته ولم
حتافظ عليه كالرجال» ،ليتحمل ذلك الطفل وزر صراعات
ملوك الطوائف ومجونهم وضعف إدارتهم ،وكيف أنه وأباه
لم يحافظا مللوك الطوائف على ملكهم الذي فرطوا فيه.
اليابان لم ترد على أميركا اليوم بـ«قاعدة الظواهري» وال
بـ«داعش» وال بـ«جبهة النصرة» بل ردت بحضارة يصعب
القفز عليها ،وصناعة ال ميكن مقاومتها ،والفيتناميون
يبنون أيضا ً بلدهم حجرا ً حجراً ،وها هم اليوم في عداد منور
االقتصاد القادمون بقوة في العقدين القادمني ،والفرنسيون
جتاوزوا مع اإلنكليز مذابح األملان في عواصمهم ،ويعيشون
اليوم حلفاء.
أما العرب فهم أسرى ملعركة اجلمل قبل  1400عام ،كما هم
أسرى لكل ما تالها من حروب وصدامات ،انتصرنا في كثير
منها وخسرنا بعض منها ،لكن بعضنا لألسف ال يزال مصرا ً
على أن يدفع أبناء اليوم دماء سفكت قبل مئات السنني.
العقل العربي عقل غريب األطوار ،فإذا تفاعلت وتأملت إلنسان
باريس أو لندن أو مدريد أو نيويورك ،ذلك اآلدمي البسيط الذي
ال يشتغل بالسياسة ،وليس له عالقة بجنراالت احلروب،
يقفز مباشرة إلى ضميرك ،طالبا ً منك تقدمي «منفيستوا
الوالء والبراء» ،لكل القضايا التي ال يتعاطف هو بالضرورة
معها ،من دون أن يسمح لك أن تتعاطف إال مع القضية
التي تناسب مزاجه العنصري.
والسؤال ألصحاب «ذاكرة الفسطاطني ،وموت مبوت»
هو من مينح حق اللجوء واإلقامة واإلعاشة والتعليم
والصحة ملاليني املهاجرين العرب واملسلمني ألوروبا سنوياً.
من سير ماليني املتظاهرين ضد احلروب التي وقعت في
بلداننا ،من وقف مع السعودية والكويت عندما حاول العراق
احتالل الكويت وحاول اجتياحنا ،من وقف مع األفغان ضد
الروس ،من قصف الصرب حماية للمسلمني في البوسنة
والهرسك ،ضد املسيحيني الصرب ،من أدخلهم في محكمة
الهاي وسجنهم؟ إنه الضمير!

رأى و رؤى
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التجارة مع اهلل

كتابات ساخرة

مسري
سامح مسري
سامح

دوال أندراوس

التجارة شطارة واحلياة خذ وهات .ال يوجد شئ
بدون مقابل ويجب أن حتسب العائد قبل أن متد
يدك في جيبك لتدفع حساب أي شئ .ونحن
نعطي ألننا نعلم أننا لن نأخذ بدون أن نعطي
أوالً .ونعلم أيضا ً أن الغالي ثمنه فيه واننا لكي
نحصل علي شئ ذي قيمة ينبغي لنا أن ندفع
ثمنا ً باهظا ً في املقابل والعكس صحيح.
وميكن تطبيق نفس هذه الفكرة علي
السلوكيات أيضاً .فلكل سلوك عاقبة أو نتيجة
طبيعية منطقية مترتبة عليه وقد علمتنا
احلياة أننا نحصد ثمار أفعالنا .فللسلوك
املعوج عاقبته الوخيمة اخملشاة في حني أن
للسلوك القومي عاقبة حميدة مرجوة ..ولذلك
فأنت تتوقع املكافأة حني تسلك بانضباط
والتزام في حني تتوقع العقاب إذا ما أخطأت
وحدت عن الطريق القومي.
قد يكون هذا مبدأ ً طبيعيا ً نضمن عن طريقه
حتقيق العدالة علي األرض ،ولكن من املؤسف
أن ميتد هذا املفهوم إلي عالقتنا باهلل .لقد
أصبحنا نتعامل مع اهلل علي أنه بائع للسلع
والبركات ،نقايضه عليها مبنحه أعمالنا
احلسنة ..فنعطيه سلوكا قوميا ً سليما ً ونتوقع
منه في املقابل اخلير واملكافأة .في كتابه
البخالء يحكي اجلاحظ قصة جتسد هذا
املعني عن أحد محبي املال املشتغلني بجمعه
والذي صادف رجال من رجال الدين يعظ الناس
ويحثهم علي التصدق للفقراء من أموالهم
قائال إن احلسنة بعشرة أمثالها فذهب للحال
وتصدق بكل ماله مؤمال أن يحصل علي عشرة
أمثال ثروته ثم أخذ يسب ويلعن ملا وجد نفسه
فقيرا معدما .ونحن إذ نسخرمن هذا الرجل
لغباء فعلته اليسعنا إال أن نعترف بأننا كثيرا

ما نفعل الشئ ذاته بطريقة أو بأخرى ودائما ً
ننتظر التعويض الفوري ونحصر توقعاتنا في
املاديات واحملسوسات.
ليس هذا فحسب بل أننا أصبحنا نظن أن
من حقنا أن منلي شروطنا على اهلل – مادمنا
سندفع -فهذا أحد بنود الصفقة ..نعطيك
كذا وكذا نظيرأن تهبنا كذا وكذا.
سمعت عن رجل أعمال وافر الثراء إختلف مع
شريكه وطال بينهما اخلالف واحتدم لدرجة أن
الشريك قام بارتكاب بعض األعمال اخملالفة
للقانون كي يحتال علي هذا الرجل ويستولي
علي نصيبه في إحدى الصفقات التي قاما بها
معاً ..فما كان من ذلك الرجل إال أن قام بزيارات
عديدة لألضرحة وبيوت األولياء رافعا ً الدعوات
والصلوات والتضرعات وناذرا ً النذور طالبا من
اهلل أن يهلك شريكه و يأخذ روحه .وكان يعجب
ويظهر استياءه من أن اهلل لم يستجب له رغم
كثرة دعواته ورغم كل ما أنفقه علي بيوت اهلل
وما تصدق به على الفقراء .لقد اصبحنا نحد
اهلل في تصوراتنا ونتوقع منه أن يس ّير األمور
حسبما يتوافق مع أهوائنا وأمزجتنا ثم نقنط
ملا جند األشياء التسير وفقأ الرادتنا ونشعر
بأنه قد تخلي عنا .ولقد بلغ األمر بالبعض حد
السعي إلى التربح من الروحانيات واملتاجرة
باالديان غافلني عن أن أهم عناصر العالقة مع
اهلل هو احلب اخلالص اجملرد من النفعية وأن
قالئل فقط هم الذين يدركونه.

dandrawes0@gmail.com

يف وسط أحزاني

جورج عبد املسيح

يف وسط أحزاني
يا متر حنه
الدنيا ضرباني
بكل همه ..
ومهما استحمل
تضحك وتستهبل
وتشوفين وانا خمنوق
تقولي بكره تروء
مع انها بتكدب
ومعندهاش ذمه .. ..

• املؤكد
• السياحة املصرية ستحتاج من  6إلى
 10شهور لتتعافى من اثار حادثة الطيارة
الروسية ومن  20ل 30سنة لتتعافى من
اثار حمالت الفنانني واالعالميني لتنشيط
السياحة في اعقاب حادثة الطيارة
الروسية
• كل الدالئل تشير الى ان البرملان القادم
سيشهد منافسة حامية ومعارك طاحنة
بني انصار النظام ومؤيديه من جهة
وخصومه ومعارضيه من جهة اخرى ،على
تأييد النظام وكسب وده
• بالنسبة ملطالبة ابو الفتوح بانتخابات
مبكرة ،ممكن نعدل الدستور بحيث ينص
على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مرة كل
 4سنوات
• وبكده اصبحت جميع الفئات تقريبا
ممثلة في البرملان القادم ،محمود بدر بيمثل
الشباب ،خالد يوسف بيمثل ثورة يناير ،
وعبد الرحيم على بيمثل ثورة يونيو ،كده
مش فاضل غير الفنان حسن حسني او
لطفي لبيب في دور االب
• نتايج االنتخابات اثبتت ان مصر مستعدة
متاما للدميقراطية بس الدميقراطية هي
اللي مش مستعدة ملصر وهتشوف معانا
اللي عمرها ما شافته باذن اهلل
• مصر تعرب عن قلقها من عدم اعراب «بان
كي مون» عن قلقه بشأن اسقاط تركيا
للطائرة الروسية
• مع احترامي لثورة  30يونيو ،لكن البرملان
احلالي ،هو برملان « 25يناير»  ..عيد الشرطة
• الناس اللي مستنية احلرب العاملية بفارغ
الصبر ،اتهدوا شوية ،بكرة اجلزيرة تشفرها
وتقرفنا

العالنك معنا فى

من طيبيت أصدقها
والضحكه اسرقها
والبس العمه ....

اتصل بـ:

647.447.0455
gnjournal@gmail.com
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مقطتفات إخبارية
أفضل إستثمار عقارى لسنة 2016

عقار فريد النوعية لالستثمار

وفقا لتقرير من تورونتو ستار فإن املستثمرين
العقاريني يقبلون على شراء مباني املكاتب الطبية
و ذلك الن ال  Baby Boomerيغذون الطلب املتزايد
في الرعاية الصحية ،والذي بدوره يغذي الطلب على
املباني املكتبية الطبية – و يصف خبراء العقارات
بأن هذة النوعية من اإلستثمار كدرع واقى للركود
اإلقتصادى .

قد ادرجت احلكومة االحتادية عقار مثيرة لالهتمام
للبيع :هو النادي السابق ل  Hells Angelsفي
تورونتو.

«يعد الطبيب مستأجر آمن جدا حيث يتقاضى
أتعابة من احلكومة الكندية» حسب Huy Lam
 brockerمن شركة كوليرز انترناشيونال و قد
اضاف أن الطلب على املباني املكتبية الطبية في
كندا قد ارتفع على مدى السنوات القليلة املاضية،
ويتوقع أن يستمر هذا االجتاه مع منو عدد السكان من
كبار السن في البالد.
وتتوقع كوليرز أكثر من  211مليون دوالر في مبيعات
املبانى الطبية لهذا العام في أونتاريو وحدها ،كما
ذكرت صحيفة ستار .هذه تعد قفزة كبيرة من
 126مليون دوالر في عام  .2011و قرر Canada
 Pension Plan Investment Boardالدخول في
لعبة العقارات والرعاية الصحية ،كفريق واحد مع
شركة لالستثمار العقاري في الواليات املتحدة في
محفظة من املكاتب الطبية فى كاليفورنيا بقيمة
 449مليون دوالر
اإلستثمارفى الرعاية الصحية جذاب ألنه في منأى
عن معظم أنواع االضطراب االقتصادي ،وقيمتها
غير مهددة كالتجارة اإللكترونية ،هذا ما ذكرته
صحيفة ستار.
« الطلب على الرعاية الصحية ال يتوقف على
االقتصاد» ،قال كريس بوتر ،وهو شريك في برايس
ووترهاوس كوبر»ال ميكنك احلصول على كشف
أسنانك على االنترنت».

برجاء ارسال اسألتكم الى:

Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

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

Member of

بقلم:مدحت سابا

قال سمسار عقارات ديزموند براون لتورونتو ستار.
«اعتقد انها فرصة رائعة ألنه مبنى شهير  -كانت
الناس متر به لعقود من الزمن ،ويتسألون كيف
يبدو من الداخل .أنا واحد من عدد قليل من الناس
لست براكب دراجة نارية ،و كانت لدي الفرصة
لرؤيته «.
العقار يحوى  2500قدم مربع ،والبقع في جميع
أنحاء املكان ،ورمبا هناك تسريب مياة من السقف.
و العقار يقع على أرض  30قدم  120 xقدم فى حي
.Leslieville
قامت احلكومة فى أوتاوا بتأميم العقار من نادي
الدراجات النارية سيئة السمعة .وهو يعتبر أكبر
نادى ل  Hells Angelsفي كندا.
ومن املتوقع أن تصل  MLSفي األسابيع املقبلة
القائمة .وقارن وكالء العقارات وامللكية بعروض
مشابهة ،وقد قيمت بحوالى  700,000دوالر ,وكان
التقييم الغراض ضريبية ب  371,000دوالر .ومع
ذلك ،ميكن أن يؤثر تاريخها فى التسعير ،ومستثمر
واحد محظوظ ميكن أن يجد جوهرة في هذا النادى.
وفي كلتا احلالتني ،فإن االستثمار في تورونتو يؤدى
عادة إلى املكاسب املربحة للمشترين.
Citation: Ryan Smith, Justin da Rosa (02 Dec
2015, 30 Nov 2015 ). Real Estate Canada,
Retrieved 02 Dec 2015 Web (http://www.ca)nadianrealestatemagazine.ca/

soarin.homes@gmail.com

و سوف اجيب عليها تباعا.
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أغرب البيوت فى العامل

 ادوارد يعقوب: اعداد

Professional Real Estate Services
SOLD

BARRIE

SOLD

Richmond Hill

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

SOLD

SOLD

Markham

North York

Vaughan

$VKUDI0HVVLKD
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Quick & Courteous Service
 ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻷدوﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎAccept all major insurance plans
 ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦBlister pack services
Flu Vaccinations
– ﻳﻮم ﺧﺎص ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ
Fast & easy transfers
 ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻜﺮار اﻷدوﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلFree Deliveries
اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن أو اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل
Senior's Day Monday
ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ
Personalized Consultation
Medical clinic next door
Easy prescription refills through the phone, iPad, or
computer through our website WWW.AGAPEPHARMACY.CA

Diamond Plaza
10 Mallard Rd

Don Mills Rd

York Mills Rd

Hours: Mon – Fri 9:30 am – 7:00 pm
Sat – 10:00 am – 2:00 pm
Sun – Closed

Tel: 647-344-3153
Fax: 647-344-3173

With a purchase of $75 or more
for any over-the-counter products.
Limit 1 per customer. Details in store.
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كندا تتربع بي  ١٠٠مليون
دوالر إلغاثة الالجئني يف
األمم املتحدة

أعطت حكومة كندا مبلغ  ١٠مليون دوالر لوكالة
إغاثة الالجئني في االمم املتحدة ،كجزء من برنامج
أعادة توطني االف الالجئني السوريني في كندا خالل
االشهر القادمة  ،وهذا املبلغ جزء من مساهمة
أكبر مقدارها  ١٠٠مليون دوالر حسب ما وعد به
احلزب الليبرالي خالل حملته االنتخابية .وستذهب
تلك األموال للمساعدة في هذه اجلهود حيث يعمل
األن املوظفون في وكالة غوث الالجئني في االردن
ولبنان وتركيا بدون توقف ولساعات طويلة وخالل
عطلة االسبوع إلختيار  ١٥الف سوري سوف ياتون
الي كندا قبل نهاية شهر فبراير القادم  ،وستعطي
حكومة كندا اموال ايضا لوكالت الالجئني التابعة
لالمم املتحدة في لبنان وسوريا والعراق ومصر واوربا
للمساعدة في التعامل مع تاثيرات أزمة الالجئني
في هذه البالد  ،وسيتم أستخدام األموال في
دفع تكاليف االحتياجات االساسية واخلدمات لي
 ٤مليون من الالجئني الذين نزحوا بسبب احلرب
االهلية الدائرة في سوريا

حكومة «ترودو» تصدر ٩٢٨
تاشرية أقامة لالجئني السوريني
وتعفيهم من مصاريف اإلنتقال
أصدرت كندا حتي االن  ٩٢٨تاشيرة أقامة دائمة
لالجئني السوريني ،وقال وزير الهجرة« ،جون
ماكالوم» أنه سيتم نقل أول مجموعة منهم
علي منت طائرة عسكرية ولكن لم يتم حتديد
موعد الرحلة بسبب التاخر في اصدار تصاريح
لهم باخلروج .وأضاف أن مزيد من الرحالت سوف
تعقب ذلك وستصل الرحالت الي تورنتو ومونتريال
ثم يتم توزيع الالجئني علي املدن االخري .وتعتزم
احلكومة انشاء موقع علي االنترنت يقدم
معلومات عن كل ما يحدث بخصوص الالجئني
حتي يكون سكان كندا البالغ عددهم  ٣٥مليون
نسمة علي علم مبا يحدث وبكل االشياء اجليدة
او التحديات اخلاصة باستقبال الالجئني  ،وقد
طلبت حكومة كندا من وكالت غوث الالجئني ان
تضع علي راس قائمة الالجئني احملتملني الي كندا
كل االشخاص الضعفاء مثل النساء املعرضات
للخطر والعائالت الكاملة واالفراد املثليني وغيرهم
من املعرضون للخطر  ،وهذا لتقليل اخملاطر االمنية
 ،وقد مت ارسال  ٥٠٠من املسؤولني الكنديني الجراء
مقابالت شخصية وفحص االفراد املتقدمني
بطلبات اللجوء والذين مت فحصهم من قبل االمم
املتحدة قبل ان يسمح لهم بالسفر الي كندا ،
وقالت وزيرة الصحة« ،جني فيلبوت» أن هؤالء
الالجئني الذين عاشوا في مخيمات ملدة خمسة
سنوات وقد يكونوا شاهدوا صراعات وشهدوا
مقتل افراد من أسرهم وأصدقائهم ستكون
صحتهم العقلية هي مصدر قلق رئيسي وسوف
يحتاج من يستقبلهم ان يكون علي وعي بهذا
ملتابعتهم ومراقبتهم لبعض الوقت خوفا من
ان تظهرعليهم صدمات عصبية .ومن ناحية
اخري أعلنت احلكومة الليبرالية يوم اخلميس ٢٦
نوفمبر أنه سيتم إعفاء الالجئني السوريني من
الديون التي ميكن أن تثقل كاهل الفقراء القادمني
اجلدد و التي تصل الي  ١٠٫٠٠٠دوالر للفرد وأن ال
 ٢٥ألف الجىء السوري املقرر وصولهم إلى كندا
قبل نهاية شهر فبراير لن يتحملوا نفقات الرحالت
اجلوية والفحوص الطبية والتي يجب ان يدفعها
طالب اجلوء بحسب القانون الصادر عام ١٩٥١
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أونتاريو تستثمر  ١٣.٥مليون دوالر يف برنامج ما بعد
اليوم املدرسي لعام ٢٠١٦
يدخل برنامج «ما بعد اليوم الدراسي» ،عامه
السابع في أونتاريو وهو واحد من أجنح البرامج
اخلالقة التي قدمتها حكومة أونتاريو وأستثمرت
فيه  ٨٢٫٥مليون دوالر منذ إنشاؤه حتي االن  ،ويقدم
هذا البرنامج أنشطة رياضية وترفيهية وبرامج
عن احلياة الصحية الكثر من  ٢١الف من االطفال
والشباب في أكثر من  ٤٠٠حي من االحياء في
املقاطعة  ،ودور هذا البرنامج هو تشجيع االطفال
علي البقاء أصحاء وفي لياقة بدنية ،ويلعب دور
اساسي في توفير بيئة أمنة وصحية ينتظر فيها االطفال والشباب ،اولياء أمورهم بعد اليوم الدراسي.
وقال وزير الثقافة والسياحة« ،مايكل كوتيو» أن مواصلة أستثمار احلكومة في هذا البرنامج هو لدعمها
للعائالت وقد بني هذا علي رؤيتنا ملستقبل أفضل الطفالنا  ،ويشمل برنامج ما بعد اليوم املدرسي
أنشطة مثل الرياضة والفنون واحلرف والصحة الشخصية والتقافة الصحية ويتم تقدمي هذه البرامج
عبر املقاطعة بواسطة مجموعة من الهيئات مثل البلديات وجمعيات الشبان والشبات املسيحية
واملراكز الصحية ومنظمات الشعوب االولي واملنظمات الشعبية والترفيهية وتقدم البرامج هذه في
أماكن متنوعة مبا في ذلك املدارس ومراكز اجملتمعات احمللية ومراكز جتمعات الشعوب االولي

تعليق عقوبة اجللد  ١٠٠٠جلدة علي املدون السعودي
رائف بدوي
قال أمني الشؤون اخلارجية السويسرية لصحيفة
سويسرية ،أن السعودية قد علقت عقوبة اجللد
علي املدون السعودي رائف بدوي ،وصرح إيف
روسييه انه بينما كان في زيارة رسمية للرياض
حتدث عن موضوع رائف بدوي ،وأن عفوا ً رسميا ً
في طريقة للصدور بفضل امللك سلمان بن عبد
العزيز ال سعود .وتعيش زوجة رائف واطفاله
الثالثة في كيبيك ،وقد أعتقل بدوي عام ٢٠١٢
النتقاده رجال الدين السعوديني علي موقعه
علي االنترنت وحكم عليه بعشرة سنوات سجن
و ١٠٠٠جلدة وغرامة مقدارها  ٢٦٦الف دوالر .

قضية حظر النقاب كلفت حكومة كندا أكثر من  ٤٢٠الف دوالر
وصلت فاتورة قضية حظر النقاب التي خاضتها
حكومة كندا الي  ٤٢١٫٨٤٠دوالر  ،وهذا الرقم
كان ضمن وثيقة حصلت عليها وكالة أنباء سي
بي سي  ،وكانت حكومة احملافظني السابقة قد
خسرت القضية أمام احملكمة الفيدرالية وخسرت
بعد ذلك االستئناف امام محكمة االستئناف قبل
أن تذهب القضية الي احملكمة العليا في محاولة
من احلكومة العادة فرض احلظر علي أرتداء النقاب إثناء أداء قسم املواطنة وكان لهذه القضية تاثير كبير
علي احلملة االنتخابية الفيدرالية التي جرت في شهر أكتوبر املاضي وقال وقتها وزير اجلنسية السابق
«جيسون كيني» ،أن هذا احلكم ليس فقط ضد االرادة الدميقراطية للكنديني  ،ولكن ضد القيم الكندية
التي نحتفظ بها منذ القدمي لالنفتاح واملساواة بني الرجل واملرأة  ،وقد أستمعت محكمة االستئناف الي
القضية يوم  ١٥سبتمبر  ٢٠١٥ووافق الثالثة قضاة علي الفور في خطوة نادرة علي عدم قانونية حظر
النقاب اثناء اداء قسم املواطنة  ،وقامت حكومة احملافظني بارسال القضية للمحكمة العليا ولكن وزيرة
العدالة في احلكومة الليبرالية اجلديدة جودي ويلسون قامت بسحب القضية وتوقف بذلك املزيد من
النفقات علي قضية مقضي عليها بالرفض.

عائلة الطفل السورى ايالن تنال حق اللجوء فى كندا

نالت عائلة الطفل السورى« ،ايالن» ،والذى أثارت
صورته ميتا على شاطىء يونانى تعاطفا عاملياً،
حق اللجوء فى كندا .وقالت تيما الكردى عمة ايالن
التى تعيش قرب فانكوفر ،أن وزارة الهجرة الكندية
ابلغتها ب»املوافقة» على منح عم ايالن وزوجته
وأوالدهما اخلمسة حق اللجوء ،وأن وزارة الهجرة
ستتولى نقلهم إلي كندا .ومن املعروف أن
صورة ايالن الذى قضى على شاطىء جزيرة كوس اليونانية فيما كانت اسرته حتاول الوصول إلى أوروبا ،كان لها
وقع خاص فى كندا .وكانت االسرة قررت سلوك هذا الطريق احملفوف باإلخطار بعدما رفضت احلكومة الكندية
منحها اللجوء بحجة ان طلبها «غير مكتمل».

كنــدا نيـــوز

عامل كندي يف وكالة لالغاثة
حيصل علي  ٦٨٠الف دوالر
يف قضية تعويض
ظل «ستيف دينس» ،من منطقة ريتشموند هيل
في أونتاريو ،يعمل مع وكالة غوث الالجئني في
مخيم النرويج للالجئني في كينيا ملدة طويلة ،
قبل ان يتم أختطافه مع ثالثة موظفني أخرين من
قبل جماعات متشددة بعد أشتباكات عنيفة قرب
احلدود الصومالية في صيف عام  ٢٠١٢وارغمهم
اخملتطفني علي السير ثالثة ليالي الي الصومال
قبل أن تنقذهم املليشيات املوالية للحكومة ،
وقد تاثر ستيف بهذه احلادثة  ،واصيب باضطرابات
نفسية شديدة واكتئاب ولم يعد للعمل حتي االن
وقال أن اخلاطفني اطلقوا عليه الرصاص واصابوه
في قدمه وقتلوا سائق السيارة التي كانت تقلهم
وظلوا يضريونه ويرغمونه علي السير رغم أصابته
وكان ميكن ان تكون اصابته أسواء بكثير غير ان
الرصاصة نفذت خالل محفظته اململوءة بكروت
االئتمان والنقود وانه بسبب هذه االصابة أصبحت
عضالت ساقه في ضعف مزمن .ولهذا رفع
ستيفن دعوي قضائية ضد مجلس الالجئني في
النرويج وقال أن منظمة االغاثة قد أهملت أهماال ً
جسيما ً أدي الي خطفهم وأن املنظمة جتاهلت
برتوكوالت االمانة وانها اخفقت في توفير رعاية
وتعويض له عما أصابه  ،وبعد أستماع احملكمة
في النرويج للقضية حكمت له بي  ٤٫٤مليون
كرونة ( عملة النرويج ) وهذا يعادل  ٦٨٠الف دوالر
وذلك لالضرار والتكاليف القانونية .وقال مجلس
الالجئني في النرويج أنه ياسف بشدة للتجربة
املؤملة التي عاني منها العاملني لديه والتي شملت
عملية االختطاف  ،وهذه القضية هي االولي من
نوعها في قطاع االغاثة الدولية ويامل ستيف ان
يستطيع املضي بحياته لالمام مهنيا ً وشخصيا ً
وأن ينسي عملية أختطافه وقال أن هذه التجربة
تركت غصة في قلبه ومرارة في حلقه وأنه كان
دائما متحمسا ً للعمل االنساني ولكنه ال يزال
يعاني من صدمة نفسية.

«دافعي الضرائب يدفعون مرتبات
مربيات أطفال «جسنت ترودو
متت املوالفقة من قبل مجلس الوزراء علي تعيني
أثنتان من املربيات لتولي رعاية أطفال ترودو وهذا
بحسب املادة رقم (  )١–٧من قانون املساكن
الرسمية الذي ينص علي تعيني مدبرة منزل أو
مضيفة مع موظفني أخرين إلدارة منزل رئيس الوزراء
وسوف يدفع لهم ما بني  ٢٠–١٥دوالر في الساعة
للعمل خالل ساعات النهار وما بني  ١٣–١١دوالر في
الساعة للعمل خالل ساعات الليل .وهذا التعيني
الثنتان من املربيات علي حساب دافعي الضرائب
جاء بالرغم من أن جسنت ترودو هاجم هاربر رئيس
الوزراء السابق عندما أعلن عن تقدمي أعانة لرعاية
االطفال وعن الفائدة الضريبية التي ستنتج عن
تقسيم الدخل بني االسرة الذي قدمته حكومته
وقال ان هذا سيفيد االغنياء وقال نحن لسنا بحاجة
لهذا وال تستطيع ان تتحمله كندا .وزيادة علي هذا
فان ترودو يحصل علي أعانة الطفولة والتي تبلغ
 ٣٤٠٠دوالر سنويا الطفاله الثالثة والتي قال انه
سوف يتبرع بها للجمعيات اخليرية  ،وقد قامت أحد
املربيات بالسفر مع العائلة للخارج ونشرت صور
لها علي االنترنت مع أطفال ترودو أمام الفندق وأمام
متحف في باريس وقالت مديرة العالقات العامة
لرئيس الوزراء جسنت ترودو أن مثل اي عائلة فالبد
من وجود عدد صغير من املوظفني لتقدمي املساعدات
بسبب طبيعة ومسؤوليات رئيس الوزراء وعائلته وأن
السيدتان االتي مت تعينهم تقومان باعمال أخري في
املنزل ومن ضمن أعمالهم رعاية االطفال
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هل يتعاطف  20يف املئة من مسلمي
بريطانيا حقا مع اجلهاديني؟
نشرت صحيفة «ذا صن» ،األكثر شعبية في
املمكلة املتحدة ،عنوانا على صدر صفحتها
يقول« :واحد من بني خمسة مسلمني بريطانيني
متعاطف مع اجلهاديني» .فمن أين جاءت تلك
اإلحصاءات وإلى أي مدى ميكن االعتماد عليها؟
وجاءت إحصاءات صحيفة «ذا صن» من بحث
أجرته مؤسسة سيرفيشن الستطالعات الرأي،
من خالل مقابالت تليفونية مع ألف من املسلمني
البريطانيني في أعقاب هجمات باريس.
وأثار عنوان «ذا صن» على الفور ردود فعل غاضبة،
وظهرت فيديوهات غاضبة ملسلمني بريطانيني
تشكك في أرقام اجلريدة على وسائل التواصل
االجتماعي وبني مستخدمي تويتر الذين دشنوا
هاشتاغ باسم  #1in5muslimsوتندروا فيه على
تقرير الصحيفة .وتلقت هيئة تنظيم الصحف،
منظمة معايير الصحافة املستقلة «إبسو» ،أكثر
من  2600شكوى متعلقة باملوضوع.
وكان أحد أسئلة االستطالع :أي من العبارات

التالية األقرب إلى وجهة نظرك؟

أشعر بتعاطف شديد مع الشبان املسلمني الذين
غادروا بريطانيا والتحقوا باملسلحني في سوريا.
أشعر ببعض التعاطف مع الشبان املسلمني الذي
غادروا بريطانيا والتحقوا باملسلحني في سوريا.
ال أشعر بأي تعاطف مع الشبان املسلمني الذي
غادروا بريطانيا والتحقوا باملسلحني في سوريا.
ال أعلم.
وفي بيان ،قالت صحيفة «ذا صن»« :ليس للشركة
التي جتري االستطالع أن توافق أوال توافق على
التفسير التحريري لالستطالع .ذا صن نشرت
نتائج االستطالع بكل وضوح ودقة ،مبا في ذلك
نشر األسئلة بكاملها ».وأضاف متحدث باسم
الصحيفة« :تبقى احلقيقة في أن أقلية ال يستهان
بها من املسلمني تتعاطف مع تصرفات املتطرفني.
وذلك موضوع جدير بالنقاش».

دهلي :تاج حمل ليس معبدا هندوسيا
دحضت احلكومة الهندية ادعاءات سوقتها
مجموعة من احملامني قالت فيها إن نصب تاج محل
الشهير هو في احلقيقة من معابد الهندوس.

BBC

BBC

وكان ستة محامني من مدينة أغرا حيث يقع
النصب قد قالوا في الئحتهم إن «ثمة أدلة» تثبت
بأن النصب الشهير كان في األصل معبدا لالله
الهندوسي (شيفا).

وقال وزير الثقافة الهندي ماهيش شارما إن
احلكومة لم تعثر على أي دليل يثبت صحة ما
ذهب اليه احملامون.

وطالبوا احملكمة باالعالن عن أن النصب هو معبد
هندوسي.

وكان احملامون تقدموا بالئحة الى القضاء في العام
املاضي قالوا فيها إنه ينبغي تسليم النصب الى
الهندوس.

ويعد تصميم تاج محل الفريد بقببه ومنائره
الرخامية املرصعة باالحجار واملزينة بالزخارف من
اروع مناذج الفن املغولي في الهند.

يذكر ان تاج محل هو ضريح يعود تاريخه الى
القرن السابع عشر شيده االمبراطور املغولي شاه
جهان تخليدا لذكرى زوجته ممتاز محل ،ويزوره نحو
 12الف زائر يوميا.

وأدرجت منظمة الثقافة والفنون التابعة لالمم
املتحدة (يونسكو) تاج محل في قائمة االرث
احلضاري العاملي عام 1983

قمة مصغرة حول «التحدي
املناخي» يف القارة السمراء
جتمع هوالند بزعماء أفارقة

وفي مؤشر إلى وعي غير مسبوق خملاطر االحتباس
احلراري ،لم يشهد أي مؤمتر حول املناخ من قبل
مشاركة هذا العدد من قادة العالم .وقد أثنت
املنظمات غير احلكومية على الدفع السياسي

DW

البيشمركة :األسلحة األملانية غريت
جمرى املعارك ضد «داعش»

في أداء مهامهم في تدريب قوات البيشمركة.

قالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان
العراق إن األسلحة األملانية لعبت دورا محوريا ومؤثرا وكانت وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون دير الين قد
جدا في سير املعارك التي يخوضها اإلقليم ضد أكدت الثالثاء املاضي أن تزويد مقاتلي البيشمركة
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
بالتدريب املناسب ضروري لهزمية تنظيم «الدولة
وأشار املسؤول الكردي أنور حاجي عثمان نائب اإلسالمية» .والتقت الوزيرة األملانية التي زارت
وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان األسبوع املاضي العراق مبمثلني لإليزيديني في
إلى أن «تلك األسلحة األملانية املتطورة لعبت دورا أربيل وذهبت إلى معسكر في بنصالوة حيث يقوم
مؤثرا في انخفاض اخلسائر البشرية واملادية التي جنود أملان حاليا بتدريب نحو  30مقاتال كرديا من
قد تلحق بقوات البيشمركة أثناء املعارك» .وعبر الشباب.
عن امتنان احلكومة والشعب الكردي للحكومة وافقت احلكومة األملانية على مشروع قرار ،يسمح
واجليش األملاني قائال إن «قوات البيشمركة مبشاركة اجليش األملاني في احلرب على تنظيم
وشعب كردستان أوفياء للجميل الذي قام به «الدولة اإلسالمية» في العراق وسوريا .غير أن
الشعب واجليش واحلكومة األملانية ولن ينسوا هذا أحزاب املعارضة انتقدت هذا القرار ،مشيرة إلى
املوقف التاريخي في ظروف بالغة الصعوبة أبد عدم وجود استراتيجية واضحة للمهمة باإلضافة
الدهر» .كما أشاد بدور املدربني األملان وجديتهم إلى عدم توفر قرار أممي بهذا الشأن.

رويترز

أوباما يدعم حق تركيا يف الدفاع عن نفسها

حث الرئيس األمريكي باراك أوباما تركيا على تهدئة التوترات مع موسكو بعد
إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية وعلى إغالق حدودها مع سوريا ملنع وصول

أي امدادات مالية او مقاتلني لتنظيم الدولة اإلسالمية .وأثار الرئيس األمريكي أيضا شبح أفغانستان في
حتذيره روسيا من الوقوع في مستنقع بحملتها العسكرية الداعمة للرئيس السوري بشار األسد.
بيد أن آمال تخفيف التصعيد التي دعا إليها الرئيس األمريكي منيت بانتكاسة بإعالن روسيا رسميا عن
قائمة من العقوبات االقتصادية على تركيا وكشف مصادر عن احتمال إقدام موسكو على جتميد العمل
في مشروع رئيسي خلط انابيب لنقل الغاز .والتقى أوباما بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان في باريس
حيث يحضران قمة عن املناخ بعد أسبوع من إسقاط طائرات تركية طائرة حربية روسية على احلدود مع
سوريا .وشدد أوباما على أن الدعم األمريكي ألمن حليفتها في حلف األطلسي يظل راسخا.
وقال أوباما «تدعم الواليات املتحدة حق تركيا في الدفاع عن نفسها وعن مجالها اجلوي ».وأضاف «بحثنا
كيف ميكن أن تعمل تركيا وروسيا معا لتهدئة التوترات وإيجاد مسار سياسي حلل هذه القضية.

Family and Cosmetic Dentistry

France 24
الذي أعطاه قادة العالم بأسره ،لكنها تنتظر لترى
«كيف سيترجم ذلك خالل املفاوضات».
ويقع النص املطروح إلقراره في نهاية املؤمتر في
خمسني صفحة ويتضمن فصوال رئيسية بينها:
خفض انبعاثات الغازات املسببة ملفعول الدفيئة،
وهو هدف بعيد األمد ،والتكيف مع التغير املناخي،
ومتويل سياسات دول اجلنوب املناخية ،وآلية لرفع
التزامات الدول بصورة منتظمة ،وغيرها.

يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند اليوم
الثالثاء بـ 12رئيس دولة أفريقية ،في إطار
قمة مصغرة تبحث «التحدي املناخي واحللول
األفريقية» ،وذلك على هامش قمة املناخ التي
انطلقت في باريس.

نافذة على صحافة العامل

وقال مندوب أوروبي «سيكون األمر صعبا ..مشروع
االتفاق طويل وينطوي على الكثير من اخليارات.
فبأي وتيرة ميكن أن تتقدم املفاوضات؟» ،في إشارة
إلى املداوالت التي تطول عادة وتراوح مكانها ،وهو
ما أثبتته جوالت التحضير للمؤمتر التي استمرت
طوال العام .2015
وكان نحو  150من قادة الدول أعطوا دفعا سياسيا
قويا للمفاوضات موجهني نداءات باإلجماع تدعو
إلى إنقاذ الكوكب.

Church Weston Dental Office

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

Sheppard Jane Dental Office
Inside Jane Sheppard Mall

Tel: 416 742 5111
l
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Office

2715 jane St,
Toronto ON M3L 1S3
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إعتقال رجل يف كييبك هدد
بقتل العرب وآخر خيفى
سكيناً أمام الربملان
ألقت شرطة مونتريال القبض على رجل على
صلة بتسجيل مصور على برنامج «يوتيوب»،
يُظهر شخصا وهو يهدد بقتل عربى كل
أسبوع فى مدينة كييبك الكندية ،وقال
املتحدث باسم الشرطة أندريه لوكليرك إنها
ألقت القبض على الرجل .ويلوح الرجل فى
التسجيل املصور مبا يشبه املسدس ،بينما
كان يتحدث عن الهجمات اإلرهابية التى
شهدتها العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً،
وأفاد لوكليرك بأن السالح صودر عندما
اعتقلت الشرطة الرجل البالغ من العمر
أربعة وعشرين عاما .وظهر التسجيل الثالثاء
على يوتيوب ،وتبع ذلك هجوم على امرأة
مسلمة فى تورونتو ،فيما قالت الشرطة إن
الهجوم «مدفوع بالكراهية» ،جاء احلادث بعد
يومني من إضرام النار فى مسجد فى بيتربورو
بأونتاريو ،فى هجوم تعاملت مع الشرطة
أيضا باعتباره جرمية كراهية .كما ألقت
شرطة اخليالة امللكية القبض على رجل
كان يحمل سكينا مخبأ أمام البرملان وقالت
املسؤولة اإلعالمية ،فاليرى تيبودو ،إن قوات
أمن البرملان ألقت القبض على الرجل أمام
(سنتر بلوك) ،املبنى الرئيسى للبرملان الذى
يضم مجلسى الشيوخ والعموم .وأضافت
تيبودو أن الرجل قيد احلجز فى انتظار توجيه
اتهامات له ،مشيرة إلى أن الشرطة تواصل
التحقيق ،وليست هناك معلومات إضافية
ميكن الكشف الكشف عنها اآلن.

أجرأ ُفسحة يف العامل ..رجل
يسرق سيارة شرطة ويتنزه
بها مع فتاة
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إلغاء حكم إعدام بديع و 11من قيادات اإلخوان بـ
''غرفة عمليات رابعة''
قضت محكمة النقض ،بقبول طعن مرشد
اإلخوان« ،محمد بديع» ،و 11من قيادات جماعة
اإلخوان ،على احلكم الصادر بإعدامهم في القضية
املعروفة إعالم ًيا بـ «غرفة عمليات رابعة» ،لتورطهم
في توجيه حتركات اإلخوان ،بهدف مواجهة الدولة
وإشاعة الفوضى في البالد.
وكانت نيابة النقض قد طالبت في مذكرتها التي
قدمتها للمحكمة ،بنقض حكم اجلنايات وإعادة
احملاكمة من جديد ،موضحة أن نظر طعون احملكوم
عليهم أمام محكمة النقض ،يكون على من صدرت ضدهم األحكام حضوريًا من محكمة اجلنايات،
في حني حدد القانون إجرا ًء مغايرًا بالنسبة ملن صدر ضده حكم باإلدانة غياب ًيا ،حيث تتم إعادة إجراءات
محاكمته أمام محكمة اجلنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.
يذكر أن محكمة جنايات اجليزة برئاسة املستشار محمد ناجي شحاتة ،قضت مبعاقبة  14مته ًما
من بينهم محمد بديع ،وصالح الدين سلطان ،وعمر حسن مالك ،باإلعدام شنقًا ،بعد استطالع رأي
مفتي الديار املصرية ،واثنني غياب ًيا وهما محمود غزالن ،وسعد محمد عمارة «هارب» ،ومبعاقبة  39آخرين
بالسجن املؤبد ،من بينهم  12غياب ًيا ،وعقب ذلك طعن املتهمون الذين صدر ضدهم أحكا ًما حضورية
وهم  12مته ًما باإلعدام ،و 27بالسجن املؤبد ،كما طعنت النيابة العامة على أحكام اإلعدام طبقًا
للقانون.
وسافر عبد الرازق إلى باريس مرافقا لوالدته وأخيه في رحلة عالج ،وقرر حضور مباراة كرة القدم بني
فريقي فرنسا وأملانيا ،إال أنه تعرض لإلصابة في الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية ،ومت نقله
على أثرها إلى املستشفى.

إسرائيل تعتقل «مجاعة يهودية» بسبب
إحراق منزل فلسطيين
قالت الشرطة اإلسرائيلية إنها اعتقلت أعضاء
«جماعة يهودية متشددة» علي خلفية إحراق منزل
فلسطينيني بالضفة الغربية احملتلة في يوليو مما أدى
إلى مقتل طفل صغير ووالديه .ولم يحدد بيان الشرطة
عدد من احتجزتهم لكنه أشار إلى وجود أمر قضائي
يحظر نشر أسماء املقبوض عليهم والتفاصيل األخرى
في هذه القضية .وقتل الطفل علي دوابشة الذي كان
يبلغ من العمر  18شهرا يوم  31يوليو عندما أحرق
املهاجمون منزله في قرية دوما على مشارف نابلس.

احلـــــوادث

الشرطة اإليطالية تفكك جمموعات
إرهابية خططت لتنفيذ عمليات
ضد البابا فرنسيس
قالت مصادر أمنية ايطالية إن اجملموعات
اإلرهابية التى مت تفكيكها األسبوع املاضي فى
عملية« ،فاندام» التى نفذتها عناصر مكتب
التحقيقات العامة والعمليات اخلاصة فى
بريشيا بشمال إيطاليا ،بالتعاون مع شرطة
كوسوفو ،والتي كانت تعتزم تنفيذ عمليات
ضد بابا الفاتيكان .وأضافت املصادر اإليطالية
فى تصريحات صحفية -أنه بفحص الدردشاتالتى ُوجدت بحسابات املتهمني على شبكات
التواصل االجتماعى ،تبني اعتزام بعض إرهابيى
تنظيم «داعش» القيام بزيارات إلى الفاتيكان،
وأنه مت العثور على عبارات مثل «سيكون هذا
(البابا فرنسيس) هو البابا األخير».
فيما ذكرت الشرطة اإليطالية أنه مت فى إطار
العملية تنفيذ أربع عمليات مداهمة ضد
أشخاص وال يزال التفتيش مستمرا ملواقع
سكناهم ،كما يقوم احملققون بفحص املواد
املنشورة على شبكة اإلنترنت».
وشملت عملية «فاندام» إلقاء القبض على
رئيس خلية مت تتبعه فى كوسوفو ،وطرد
مواطن كوسوفى من إيطاليا ،وتطبيق نظام
مراقبة خاص ألسباب اإلرهاب ،ضد مواطن
مقدونى يقيم فى مدينة «فيتشينتسا»
شمال إيطاليا.

الشقيق األصغر لإلرهابى «عبد
احلميد أباعود» يتوعد فرنسا
بانتقام دموي جديد

وتوفي والده سعد دوابشة في التاسع من أغسطس متأثرا بجروح أصيب بها في احلريق بينما توفيت األم وتدعى
ريهام في املستشفى بعدها بأربعة أسابيع .وال يزال شقيق علي البالغ من العمر أربعة أعوام في املستشفى.
وقال بيان الشرطة إن السلطات في األيام القليلة املاضية اعتقلت «شبانا ينتمون إلى جماعة إرهابية يهودية» يشتبه
في أنهم نفذوا هجمات على فلسطينيني وإن هناك «شبهات قوية» تربطهم بواقعة حرق منزل عائلة دوابشة.

«داعش» يذبح جاسوساً روسياً ويهدد «بوتني»

في تصرف غريب جدا ً سرق رجال ً سيارة
شرطة مفتوحة في أستراليا وتوجه بها في
نزهة مع فتاة « 15عا ًما» .وأعتقلت الشرطة
الرجل وعمره « 35عا ًما» والفتاة في منطقة
كاجلورلي في غرب أستراليا ووجهت إليهما
اتهامات بسرقة السيارة.
ونقلت تقارير صحفية عن الشرطة قولها
إن الضباط كانوا يستمعون إلى رجل أصيب
في شجار في حانة تاركني سيارتهم مفتوحة
عندما سرقها املشتبه به .وأضافت القناة
أن الرجل الذ بالفرار باملركبة مصطح ًبا فتاة
معه متجاهال ً الكثير من إشارات املرور قبل أن
يتخلى عن السيارة.
وألقت الشرطة القبض على االثنني الحقًا
ووجهت إليهما اتهامات بالسرقة ،ويواجه
أيضا اتهامات بتجاوز السرعة املقررة
الرجل ً
عندما ميثل أمام احملكمة هذا األسبوع بينما
ستمثل الفتاة أمام محكمة الطفل في
مارس املقبل

بث تنظيم «داعش» ،فيديو إلعدام شخص
وصفه التنظيم بأنه جاسوس روسي من أصل
شيشاني ،مهددا الرئيس الروسي فالدميير بوتني
بشن هجمات على روسيا بسبب الغارات اجلوية
الروسية على سوريا .وعرض الفيديو ،تصريحات
لذلك الشخص قبل إعدامه يقول فيها إنه
دخل «الدولة اإلسالمية باسم هارون ،وجئت
إلى أرض اخلالفة بأمر من اخملابرات الروسية».
وأضاف« :أريد أن أعترف بأهدافي احلقيقية في
أرض اخلالفة» ،وتابع أن اخملابرات الروسية طلبت
منه االنضمام لداعش ومعرفة األشخاص الذين يريدون العودة إلى القوقاز لقتال الروس وخطط التنظيم
ملهاجمة روسيا.
وظهر في الفيديو شخص آخر يتحدث الروسية وميسك بسكني وأمامه من قال التنظيم إنه «جاسوس
روسي» قبل إعدامه ،إذ قال« :اسمع يا بوتني الكلب واسمعوا يا أتباعه ..لقد قصفنا نظام األسد قبل
مجيئكم ثم قصفتنا أمريكا وحلفائها اجلبناء ..واليوم تقصفون أنتم وما زادنا ذلك إال يقينا وثباتا».
وأضاف« :يا كفار الروس ،لقد متنينا لقائكم وبحثنا عن السبل إليكم لكنكم جئتم إلينا بأنفسكم ..الدم
بالدم والهدم بالهدم ..ويا شعب روسيا أنتم اآلن تساقون إلى هزمية جديدة ..يا شعب الروس لن جتدوا األمن
في بيوتكم ..سنقتل أبنائكم لكل ولد قتلتموه هنا وسنهدم بيوتكم لكل بيت هدمتموه هنا».
وتابع« :يا أمهات الروس ،أمسكن أبنائكن وإال سيكون مصيرهم مصير هذا» ،ثم قام بذبح الشخص الذي
يجلس أمامه.

وجه يونس أباعود 15 ،عا ًما ،الشقيق األصغر
لإلرهابي عبد احلميد أباعود العقل املدبر
لتفجيرات باريس األخيرة ،واملتنمى لتنظيم
أيضا ،تهدي ًدا للحكومة الفرنسية من
داعش ً
خالل صفحته على موقع التواصل االجتماعى
«فيس بوك» ،يتوعد فيها بالقتل وإجراء عملية
جديدة على األراضى الفرنسية.
وكتب يونس أباعود« :لقد متكنتوا من قتل
أخى أبو عمر السوسى (اسمه عبد احلميد
أباعود فى سوريا) الذى وقع شهي ًدا فى سان
دنيس ،ولكن أخوه ما زال على قيد احلياة،
ونحن قادمون عليكم اآلن يا عبيد الصليب»،
وكان منشوره مرفق بصورته وهو يحمل
سالح كالشنكوف.
جدير بالذكر أن اإلرهابى الصغير يونس أباعود
يبلغ من العمر  15عا ًما ترك الدراسة منذ عام
ونصف ،ليلتحق بأخيه فى مناطق القتال
بسوريا ،فى وقت سابق من  ،2014ويشار إلى
أن «يونس وأخاه هما أبناء رجل يدعى «عمر»،
وهو صاحب متجر انتقل للعيش فى بلجيكا
منذ ما يقرب من  40عا ًما.
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قداسة البابا ونؤيد
æa@Zãÿi@Ïia@á€bامنìبشكل كامل مع
Çهاني شنودة :نتض
اجلديد
الكنسية ليس باألمر
النيل من املؤسسة
غادة ملك :حماوالت
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هاني توفيلس :سفر قداسة البابا للقدس كان حتمياً لـ «أب» جتاه
�
حتديiلقرارات الكنيسة يف أمر خيصها وحدها
اإلعالميني
جمدي يوسف :ما فعله بعض
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ابرام مقارُ :نثمن هذه الزيارة العظيمة لقداسة البابا وال عزاء جملتمعات الزيف
وال من املقبول أن يتغيب قداسة البابا عن الصاله
على جثمان ثاني أهم رجل في الكنيسة القبطية
جملرد مكانه اجلغرافي .وأعتقد أن الوقت قد حان
كي نتعلم أن احلكم على األمور دون اإلطالع على
تفاصيلها يعد نوعا ً من السطحية التي يجب أن
نرتقي بأنفسنا عنها»

جود نيوز  :في اخلميس ،السادس والعشرين من
نوفمبر املاضي ،زار قداسة البابا تواضروس الثاني،
القدس للصالة علي جثمان نيافة املطران األنبا
إبراهام مطران الكرسي األوراشليمي ،ورغم
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
سببﻧﻴﻮﺯ -
ﺟﻮﺩ
البابا
ﺗﻌﺪقداسة
توضيح
ﺟﺮﺟﺲورغم
الزيارة الهام
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺛﺎﻟﺚ
ﻫﻰ
،
٢٠١٤
ﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺼﺮ
ﻓﻰ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
أكثر من مرة لألسباب التي دفعت قداسته لهذه
ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ،
ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻰ
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ
والصحفيني
األعالميني
العديد من
الزيارة ،إال أن
تقابلتﻘﹰﺎ ﳌﺎ
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﻓ
هذهﻳﻨﺎﻳﺮ  ،ﻭ
أنتقدوا٢٥
ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ
«جود
الزيارة ،ﰎولهذا
املصريني،
ﹰ
ﳋﺎﺭﻃﺔ
ﺍ
ﺬ
ﺗﻨﻔﻴ
،
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ مع عدد من النشطاء والسياسيني األقباط
نيوز»
تناولهﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻘﺐ ﻋﺰﻝ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
بكندا ،ﺍﻟﺘﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
اإلعالم
الزيارة وما
علي هذه
للتعليق
الشأن ..ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﺒﺖ
هذا  ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺮﺳﻰ
ﻣﺤﻤﺪ
املصري في
ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ
 ،والتقينا مع د .هاني شنودة ،رئيس إحتاد نشطاء
ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
كندا ،والذي قال« ،ال اجد في احلقيقة اي مبرر
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﻰ
ﻛﻼ
ﺗﻘﺪﻡ
زيارته
ﺣﻤﺪﻳﻦعلي
ﻣﻦ البابا
قداسة
ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ يهاجمون
منطقي ملن
ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻭﺍﳌﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ
، ٢٠١٤
الشخصي
قداسته دافعه
أوضح
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ وقد
ﻓﻲللقدس.
ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٤
دافعه ﻓﻲ
جانبﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
اليﺍﳊﺮﺑﻰ
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺯﻳﺮ
الواجب
الديني
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉذلك
األدبي،
األسقفﻣﺮﺗﻀﻰ
املتنيحﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ
بوصيةﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،
وخاصةﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ
ﺑﻌﺪ
ابراهام
عليه
بالقدس» .ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺧﻮﺿﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
األورشليميﺇﺑﺮﻳﻞ
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ
وأضاف،
 ٢٠١٤جسده
بأن يُدفن
ليس ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ
دافعهمﺍﻟﺴﺒﺎﻕ
ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ
 ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
اكثر
الرئيسي،
ﺃﻋﻠﻦ للبابا
«املهاجمني
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﻘﻮﻗﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ
ﺃﻋﻠﻦ
إيجادﻓﻴﻤﺎ
ﺃﻥمنﻳﺒﺪﺃ ،
عالقة
ألسبابها ال
البابا
ملهاجمة
ذريعة
ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
لها ﺧﻮﺿﻪ
ﻋﺪﻡ
قداسة
الكامل مع
تضامني
بالزيارة .وأعلن
ﺑﻌﺪ
،
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﲢﺼﲔ
البابا وتضامن نشطاء أقباط كندا مع قداسته
ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﺑﺄﻳﺎﻡ.
ﻋﻨﺎﻥ
غيرﺳﺎﻣﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺇﻋﻼﻥ
لزيارته»
املشروط
وتأييدنا
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻃﻠﺒﺎﺕ
الناشطةﺍﶈﺪﺩﺓ
,وتقول ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ
هذا
ملك» ،عن
ﻟﺘﻠﻘﻰ«غادة
السياسية،
ﻓﻰ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﳉﻨﺔ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﺇﺑﺮﻳﻞ،
ﻓﻰ ٢٠
األمر« ،إن محاوالت النيل من املؤسسة الكنسية
ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
باألمرﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ليستﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ
ﺻﺤﻔﻰ
ﻣﺆﲤﺮ
عموما ً
في
ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻞعشناها
اجلديد فطاملا
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻰ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺭﺋﻴﺲ
األقباط
ولكن ثقة
الثورة ،
سبقت
ﺍﻟﺴﻴﺴﻰالتي
املرحلة
ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ
ﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﺻﺒﺎﺣﻰ ،
تواضروس،
ﻣﻦ البابا
لقداسة
احلكيمة
ﺣﻤﺪﻳﻦالقيادة
في
ﹸ
ﻏﻠﻖ
ﺃ
ﻭ
،
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺳﺒﺎﻕ
ﳋﻮﺽ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ
وإرتفاع درجة الوعي عامة بني املصريني ،باتوا
ﻓﻘﻂ.
ﻟﻴﻨﺤﺼﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺑﺎﺏ
املنطقي
ﻓﻴﻬﻤﺎمن
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ليس
تلك احملاوالت.
بإحباط
كفيلني

وقال الصيدلي «هاني توفيلس» ،عضو حزب
احملافظني الكندي ،لـ «جود نيوز»« ،أن اللقب الرسمي
ألي بطريرك قبطي هو« ،بابا الكنيسة القبطية
األرثوذوكسية باألسكندرية وبطريرك الكرازة
املرقسية» ،ولهذا بني املصريني عموما ً  -سوا ًء
كانوا مسلمني أو أقباط  -ينادونه بالقول« ،بابا».
واملصريون
للجميع.
ﺍﳌﺎﺿﻲ «أب»
عمله كـ
والتي٣٠تعني
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﻣﺎﺭﺱ
ﻭﻓﻲ
األب،
شخصية
عن
يبحثون
العاطفية
بطبيعتهم
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
فقدان
والسيما عند
وخاصة
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
الصعبة ،ﺳﺘﺒﺪﺀ
األوقات  ١٥ﻣﺎﻳﻮ
في ,ﻭﻳﻮﻡ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ« .لقد كان رحيل نيافة
«توفيلس»،
وأضاف
األبن.
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ
األنبا إبراهام مطران األقباط األرثوذوكس بأورشليم
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،األبن ﹰ
ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳ ﹰﻌﺎ
ﻭﺃﺛﻴﺮ
بالنسبة
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔً لرحيل
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕالبابا ،مثال
ﺣﻮﻝ لقداسة
بالنسبو
ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻓﺮﺩﺕ
ﺣﻴﺚ
،،
ﺑﺄﺛﺮﻩ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺼﺮ
ﻓﻰ
إلي أبيه ،وكالعادة ،عندما يفقد أي شخص أبنه،
ﻭﻋﻠﻰ
،
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻰ
ﻟﻠﻤﺎﺭﺛﻮﻥ
ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
فأنه يذهب إلي أي مكان ليدفنه .ولهذا فأن سفر
ﺍﳋﻄﺐ ﺍﳉﻠﻞ.
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ البابا
قداسة
ويحمل مسئولية
ﺃﺻﺒﺤﺖ حتمياً،
للقدس كان
األب إلي األبن ،وبالطبع املشاعر اإلنسانية يجب أال
تكون مجاال ً للجدل السياسي».

ﻭﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺑﻮ
ﺑﻜﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﳊﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻝ »ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ« ﺇﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﺟﻠ ﹰﻴﺎ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،
«مجدي ﺃﺻﻴﻼﹰ
برنامج،
اإلعالمي ،ومقدم
يوسف»
وقال
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻰ
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﹰﺍ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔا ً
األقباط كثير
ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ تنازل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ « لقد
ﺍﳌﺸﻬﺪ وتعليق»،
«خبر
،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ
القضية
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪلصالح
ﻳﺼﻨﻊ القدس
في زيارة
حقهم
عن
ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ
ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﻣﺠﻠﺴﻪو تضامنا ً
إخوانهم املسلمني،
الفلسطنية،
معﻘﹰﺎ ﻹﺭﺍﺩﺗﻪ .
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻓ
ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ
املصريني
بعض
إلي ﺍﻥإعتقاد
ﻭﺃﺿﺎﻑهذا
وأدي
اإلعالميني ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ
ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ

ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﻇ ﹰﻔﺎ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﻣﻨﻪ  ،ﻣﺘﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻣﺼﺮ
أسف لو انا مش ابن مثالى
ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﻧﻬﺮ على
ﻣﻴﺎﻩمتلى
ﺗﻬﺪﻳﺪمش
أسف لو
بالى ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻣﻦ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﳒﺪ
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ،
ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ
ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ
ﺃﺧﻄﺎﺭ
شغالنى
الدنيا
كانت
ﺗﻮﺟﺪلو
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ -ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ أسفﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٤ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻰ ﺷﺮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺎ
و عن خدمتك و محضرك بعدانى
ﹰ
ﻟﻔﻘﺪﻩ
ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳ ﹰﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺪﻧ ﹰﻴﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ،
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻃﺎﻟﺐ
ﻛﻤﺎ
ﻣﺪﻧﻴﺔ،
ﺑﺪﻟﺔ
ﺻﺎﺣﺐ
ﻭﻟﻴﺲ
ﻭﺃﺳﺎﺳﻲغلطى
حقك و
بغلطﲢﺪفى
يا ما
كثيرﻭﻫﻮ ﲢﺪﻯ
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﻬﻢ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕكبير
ﻭﺑﻨﺎﺀان قلبك
عارف
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻰ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻲ لكنى
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﳌﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؟ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ »ﺍﳊﻴﻠﺔ تغفر و تسامح مهما كان
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺻﻼﺡ ﻋﻴﺴﻲ
أمان
تدينى
حضنك داميا
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻱ« .و فى
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ربى ﺍﻟﺘﻰ ﲢﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻟﻦ
ﻭﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
مهماﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
بعدت عنك
ﻭﻗﺪﻡ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﻬﺮ ما أنا
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ :ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺣﺪﻩ
بعدك عنى
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ أبدا
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ احتمل
ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ما قدرش
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﲔ
ﻣﻌﻬﺎ ،
ﹰ
أرجعلك
بسرعة
بجرى
ﺍﳉﻤﻴﻊكده
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ عشان
تانىﻟﻬﺬﻩ
ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
ﺍﺠﻤﻟﺎﺑﻬﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
جنبىﻟﻠﺪﻭﺭ
بوجودك ﹰﻔﺎ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻣﻀﻴ
حرمانى
ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ ﻟـ ﺣﻤﺪﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻰ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ تعوض
ﺑﺪﻓﻊ  ٢٥٠ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻛﺮﺷﻮﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ..
ﻓﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ .

أســـــــف

ندى باخوم

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺗﺘﻢ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻰ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،
ﹰ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳ ﹰﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻛﻜﻞ.

أن عدم زياره البابا املصري للقدس واجبا ً وليس
فضالً منه .وعلي الرغم من وضوح الهدف الروحي
لزيارة البابا ،إال أنه كان هناك استنكار شديد من
قبل بعض اإلعالميني في سابقه ال مثيل لها
لتحدي قرارات الكنيسه املصريه فيما يخص
شئونها .وقد أعلن البابا انه لن يدخل للقدس
ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ،
ﻣﻜﺘﺐاألزهر
ﻣﺪﻳﺮشيخ
مبشاركه
سياسية إال
ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ،
زياره ﺣﺬﺭ ﻭﺣﻴﺪ
فيﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻣﻦ
في
النظر
بإعادة
قداسته
أطالب
كقبطي
وأنا
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻰ ،ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ
ﻓﻰ القدس»
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔلزياره
للمصريني
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ
السماحﻋﺪﻡ
ﺧﻄﻮﺭﺓ
«أنه
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕنيوز»،
رئيسﻓﻰحترير «جود
ابرام مقار،
بينما
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
قالﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
جمعة»
مصر« ،علي
ﺍﻵﺛﺎﺭزار مفتي
2012
في
ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ
ابريلﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ18ﻋﺪﺩ
الرئيس
ترجي
2015
نوفمبر
9
وفي
القدس،
ﻣﻀﻴ ﹰﻔﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
تواضرس
مازن، ،البابا
عباس ابو
ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﲡﺎﻭﺯﺕ ٪٤٠
الفلسطيني٢٠١٤،
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ
بزيارتها
لالقباط
يسمح
وأن
القدس
أن
يزور ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ  ،ﺇﻻ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻳﺼﻨﻊ
ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ
ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ
اإلسالميون
القومجيون و
يخرج علينا
واليوم
ﺃﻋﻮﺍﻡ.
ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻦ
ﺃﻗﻞ
ﻓﻲ
ﺑﺜﻮﺭﺗﲔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
وينتقدون زيارة البابا تواضروس للقدس للصاله
وتشاركهم دوال ً
ﻋﻬﺪعالقات
ﻣﻨﺬ لها
اسقفها
ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ
بل ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ،ﺃﻥ
علي ﻋﺒﺪ
ﻭﺃﻛﺪ
إسرائيل،
مع
وعسكرية
بل
ودبلوماسية
جتارية
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻜﻢ البابا !!
شخص
ﻋﻠﻰ علي
للهجوم
إعالمها
ﲟﻘﺘﻀﻰ
ﻋﻨﺼﺮ
ﻳﻌﺘﻤﺪ
ُسخر ﺍﻟﺬﻱ
تﺍﳊﻜﻢ
ﲟﻌﻨﻰوالﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،البابا
ﺣﻜﻢلقداسة
العظيمة
ﺣﻜﻢالزيارة
ﻛﻮﻧﻬﺎ هذه
نثمن
«مقار»،ﻫﻮ«كل
الزيف»،
جملتمعات
عزاء
ﺍﻟﺬﻱ
وأضافﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ
ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ
ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺬﻱ
للقدس،
زيارته
علي
البابا
تهاجم
التي
االقالم
ﻳﻔﻮﺯ ﻭﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
وحتديدا ً في
ﺣﺰﺑﺎمنذ
كتبت
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔماذا
أقرأوا
20ﺎ عاما
ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ
،ﻣﺘﺎﺑً ﹰﻌﺎ ﺃﻥ
ﺣﺎﻛ ﹰﻤ
ﻳﺼﺒﺢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ زار
موقف ممائل
حينما
نوفمبر ﻣﻊ1995
ﺍﲡﺎﻩ
وفيﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ
رابني
إسحق
جنازة
حلضور
«اسرائيل»
مباركﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻫﻲ
ﻧﺴﺒﺔ
 ...جتدوها أما صمتت أو هتفت لزيارة مبارك
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻳﺤﺪﺙ ﲢﻮﻝ
وقتها !!»
ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ .
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السبت  12ديسمرب  - 2015العدد الثانى واخلمسون

ألول مرة  ..مائة قبطي و أمرأة الطفل «ايفان» ،والذي احتفلت كندا بالكريسماس
بالربملان املصري
مبكرا من اجله يفارق احلياة
ألول مرة في تاريخ مصر يفوز مائة قبطي و أمرأة
بالبرملان املصري ،حيث فاز  12قبطي باإلنتخاب في
الفردي بينما فاز  24قبطي علي القوائم  ،بينما
فازت  73أمرأة في املرحلتني األولي والثانية .وتعتبر
املرشحة مني جاب اهلل عضوة حزب املصريني
األحرار عن دائرة منشية ناصر واجلمالية هي أول
أمرأة قبطية تفوز باإلنتخاب ،والعضو املستقل
«سمير غطاس» هو أول قبطي يفوز بأكثر من
نصف األصوات وال يحتاج لإلعادة .بينما مثل
الشباب أقل من  35عاما ً نسبة  10باملائة من
الفائزين .ومن املنتظر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح
السيسي أسماء املعينني وعددهم  28عضوا ً بعد
ساعات من مثول جريدة «جود نيوز» للطبع

ايفان ليفرساج» طفل عمره  7اعوام من مدينة سان
جورج مبقاطعة اونتاريو ،اصيب بسرطان في املخ،
واخبرهم الطبيب انه لن يعيش حتي ديسمبر القادم،
وكان من احالم الطفل أن بحتفل بالكريسماس،
وعليه وفي أكتوبر املاضي مت وضع زينات الكريسماس
علي كل احملالت واملنازل بتلك املدينة والتي تقع غرب
مدينة هاملتون وشارك باالحتفال الكثيرين باإلضافة
إلي مسئولي املدينة والشرطة واملطافي  ،ومت االحتفال
به مبكرا ً ألجل هذا الطفل .وقد فارق الطفل« ،ايفان»
احلياة ،يوم األحد ،السادس من ديسمبر احلالي

أخبـــــــــار

تأجيل دعوي كنرتول اسيوط
ضد الطالبة مريم «طالبة
الصفر»

اإلنتخابات األمريكية ..ترامب باملرتبة األوىل وهيالري
تواصل تقدمها
السجن  26عاماً ملمثلة باكستانية

قررت محكمة جنايات أسيوط ،تأجيل الدعوى
املرفوعة ضد الطالبة مرمي مالك زكري ،واملعروفة
إعالميا بـ»طالبة صفر الثانوية العامة» ،من ِقبل
العاملني بكنترول أسيوط ،إلى جلسه  5يناير القادم،
حيث يتهم العاملني بكنترول أسيوط الطالبة مرمي
وشقيقها ووالدتها ومحاميها الدكتور «ايهاب رمزي»
بالسب والقذف عبر وسائل اإلعالم والفضائيات ،بعد
حصول مرمي على صفر باملئة في نتيجة الثانوية
العامة العام الدراسى املاضي .وأستنذ العاملني
بكنترول اسيوط إلي أن الطب الشرعي أكد علي
علي ورقة اإلجابة هو ورقة الطالبة مرمي

وفي الوقت ذاته ،أظهر آخر استطالع ملؤسسة «كوينيبياك» أن عضوي مجلس الشيوخ تيد كروز وماركو
روبيو قد تقدما على املرشح بن كارسون الذي كان في املرتبة الثانية بعد ترامب ،في أعقاب هفواته احملرجة
في مجال السياسة اخلارجية مثل قوله إن للصني وجودا عسكريا في سوريا.

على خطى روسيا ..إيران تتهم
تركيا بشراء النفط من داعش

بتهمة اإلساءة لإلسالم!

قبل  8أسابيع من بدء االنتخابات احلزبية األولية
الختيار مرشحي احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي
ملنصب الرئاسة ،ال يزال املرشح اجلمهوري دونالد
ترامب يحتل املرتبة األولى في السباق اجلمهوري
في استطالعات الرأي ،وهو املرشح الذي اتهم
العرب واملسلمني في مدينة جيرسي سيتي ،بوالية
نيوجيرسي بأنهم احتفلوا بهجمات سبتمبر
 2001اإلرهابية.

وأظهر االستطالع أن ترامب يحظى بدعم  ،%27وبعده روبيو بنسبة  ،%17بينما تعادل كل من كروز
وكارسون بنسبة  .%16واحتل جيب بوش املرتبة اخلامسة بنسبة  5باملائة .والالفت هو أن بوش ،على الرغم
من إنفاقه ومؤيديه ملاليني الدوالرات على الدعايات االنتخابية ،ال يزال متخلفا في استطالعات الرأي.
أصدرت محكمة باكستانية حك ًما قاس ًيا بالسجن
 26عا ًما على املمثلة الباكستانية فيينا مالك،
بتهمة التجديف واإلساءة إلى الدين اإلسالمي،
بعدما غنّت ومثلت في مسلسل تلفزيوني
يتضمن مشهد زواج مبني على قصة زواج إحدى
ّ
بنات الرسول محمد , .وقد ق ّررت محكمة مكافحة
اإلرهاب الباكستانية سجن فيينا  26عا ًما ،بعد أن
وجدت أنها استخدمت أغنية مت غناؤها في زفاف
ابنة الرسول ،في مشهد زفاف مثلته في برنامج
ساخر على قناة «جيو تي في» ،اعتبرته احملكمة من
أعمال الكفر ،وإهانة لإلسالم.
أيضا أسد بشير خان ،زوج فيينا
وأدانت احملكمة ً
الذي ميلك القناة التلفزيونية ،وحكمت عليه
أيضا ،لكن يبدو أن احلكم لن يتم
بالسجن  26عا ًما ً
تنفيذه نظرًا إلقامة املمثلة في إقليم جيلجيت
بالتيستان ،الذي ال يخضع للسلطة الباكستانية
بالكامل.
غير أن املمثلة أص ّرت على أنها ستعود من دبي إلى
باكستان ،ألنها لم تعتد الهرب من املواجهة ،وأنها
على ثقة أنها سوف حتصل على البراءة ،قائلة إن
البعض يريدون تكميم فمها بالقوة ،ويريدونها أن
تقضي بقية عمرها في السجن.
وأضافت فيينا« :أنا مصدومة ،احلكم بالسجن
ملدة  26عا ًما يعني أن أقضي عمري بأكمله وراء
القضبان ،وأنا كلي ثقة بأن احملكمة العليا في
باكستان لن ترضى بهذا احلكم ،وسيكون احلكم
النهائي عادلاً بحقي ولن يصيبني أي مكروه».
وقالت هيئة احملكمة التي أصدرت احلكم بالسجن
بحق فيينا وزوجها إن جرمية ازدراء األديان آذت
مشاعر املسلمني في جميع أنحاء باكستان ،وهو
أمر ال ميكن التهاون في التعامل معه ،ويجب ردع
كل من ّ
التوجه
يفكر في اتباع هذا
ّ

أما في السباق الدميوقراطي ،تواصل هيالري كلينتون تقدمها على منافسها السناتور برنارد ساندرز،
حيث قال أكثر من  %60من الناخبني الدميوقراطيني أو الذين مييلون للحزب أنه لو كانت االنتخابات احلزبية
اليوم لصوتوا لكلينتون ،مقابل  %30قالوا إنهم سيصوتون لساندرز.

هجوم إرهابي بكاليفورنيا

فاروق قتل زمالئه وزوجته بايعت داعش
والد القاتل  :ابين كان «متديناً جداً
قتل  14شخصا ً وجرح نحو  17آخرين في إطالق نار في مركز
للمعاقني بسان برناردينو غرب الواليات املتحدة األميركية ،حسب ما أعلنت شرطة املدينة .ووقعت اجملزرة
خالل احتفال كان يقيمه أفراد الطاقم الصحي في منطقة سان برناردينو.
وأعلن جارود بورغوان قائد شرطة مدينة سان برناردينو ،التي تبعد ساعة عن لوس أجنلوس ،أن اإلرهابيني
ُقتال وهما رجل وامرأة ،قد يكونان متزوجني .األول يدعى سيد رضوان فاروق ويبلغ من العمر  28عاماً،
والثانية في الـ  27من عمرها وتدعى تاشفني مالك .وقد كانا اإلرهابيان مسلحني ببنادق ومسدسات
وكانا يرتديان سترات واقية من الرصاص.
من جهتها ،ذكرت صحيفة «لوس اجنلوس تاميز» أن سيد فاروق أحد املتهم في حادث إطالق النار يعمل في
األجهزة الصحية باملدينة .وقالت إنه مواطن أميركي ،كان برفقة امرأة أيضا حتمل سالحا حربيا وبندقية
هجومية في سيارة رباعية الدفع سوداء اللون .وفي ما بعد أعلنت الشرطة أن املرأة تدعى تشافني مالك،
وتبلغ من العمر  27عاماً.
قال والد سيد فاروق ،أحد منفذي هجوم مركز املعاقني بسان برناردينو إن ابنه الذي عمل مفتش صحة
في املطاعم والفنادق كان «مسلما ً شديد التدين» .وأضاف والد فاروق الذي حتدث ملوقع «ديلي نيوز» أن
ابنه عاش مع والدته ألن األبوين انفصال ،بينما كان االبن رافضا ً رؤية والده .وذكر أن ابنه كان «متدينا ً جدا ً
يذهب للعمل ومواظب علي الصالة .
كما كشف مسؤولون أمريكيون أن احملققني يعتقدون أن تاشفني مالك الشريكة في تنفيذ الهجوم
أعلنت مبايعتها ألبي بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» خالل تنفيذ الهجوم عبر موقع« ،فيس بوك»،
ولكن بحساب مختلف علي موقع التواصل اإلجتماعي

في تصعيد غير مسبوق ،ضمت طهران صوتها إلى
موسكو في اتهام أنقرة بشراء النفط من داعش،
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر إيران من
االلتحاق بركب بوتني في االتهامات التي يوجهها إلى
تركيا حول تعاملها النفطي مع داعش ،وفي املقابل
دعا املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية ،احلكومة
التركية إلى «التقيد باألدب ومراعاة االحترام املتبادل»
في العالقات بني البلدين .بينما قال عضو جلنة األمن
القومي والسياسة اخلارجية في البرملان اإليراني،
أحمد شوهاني  :إن اجلميع يعرف عن شراء تركيا
النفط من داعش» ،مضيفا ً «ارتكبت تركيا في األيام
األخيرة بعض األخطاء فبدال ً من أن تصححها تطرح
مزاعمها ضد إيران».
من ناحية أخرى ،قال أمني مجلس تشخيص مصلحة
النظام ومن قادة احلرس الثوري اإليراني اجلنرال محسن
رضائي في تصريح له ،إن إيران لديها وثائق تثبت شراء
تركيا النفط من داعش ،وأضاف «صور مستشارو إيران
في سوريا الصهاريج التركية وهي تنقل نفط داعش
إلى تركيا» .وحاول أردوغان الرد علي اتهامات روسيا
وايران له بقوله «قلت للمشاركني في قمة العشرين
في حال استطاع بوتني إثبات حدوث أمر كهذا فأنا
أقدم استقالتي ولكن هل سيفعل بوتني ذلك أيضا ً
في حال عدم إثبات اتهامه ألردوغان؟».
وردا ً على اتهامات بوتني لتركيا ،اتهم أردوغان
باملقابل موسكو بالتورط في عمليات تهريب النفط
من تنظيم داعش .وقال «لدينا إثباتات ،وسنبدأ
بكشفها للعالم» ،مشيرا ً خصوصا ً إلى اسم رجل
األعمال السوري جورج حسواني «الذي يحمل جواز
سفر روسياً» ،والذي بحسب أردوغان يستفيد من
النفط الذي يستخرجه املتطرفون من احلقول التي
يسيطرون عليها في سوريا والعراق.
وكانتاألزمة الدبلوماسية بني روسيا وتركيا ،قد
نشبت في أعقاب إسقاط أنقرة ملقاتلة روسية على
احلدود السورية في  24نوفمبر املاضي
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الكاتب الساخر /
أمحد عاطف

أثناء استكمالى ملرحلة
تخليص األوراق عشان أخلى من الوحدة الصحية
 ..روحت أقدم الورقة اللى خلصتها من الوزارة بعد
طلوعى الدور السابع خمستاشر مرة  ..فـ أالقى
املوظفة فاملديرية تقولى الورقة دى مكتوبة بصيغة
غلط روح هاتلى ورقة تانية  ...فقولتلها هروح الوزارة
ساعتني رايح وساعتني جاى عشان الصيغة غلط !!
 ..قالتلى أه واال مش هعترف بيها ! ...وبعد العديد
من املناوشات ومحاوالت اقناعى ليها ان حرام اللى
بتعمله دا...مقتنعتش بردو
فقولت متعبش نفسى و أجنز و أروح القاهرة
بسرعة عشان أحلق الوزارة قبل ما يبتدوا مرحلة
الـ « مجتش بدرى ليه دا االستاذ مدحت لسة
ماشى حاال اهو « ..ركبت ميكروباص للقاهرة
ونزلت مسرعا أشق طريقى نحو محطة مترو كلية
الزراعة ...لقيت بيقطع عليا الطريق واحد ماسك
علبة لونها عجيب كدا وبيدهالى..
فقولتله شكرا مش عايز ...قالى مش ببيع دى
ببالش أتفضل  ...أنا سمعت ببالش قمت واقف
طبعا  ...قولتله ايه دى اصال ؟ ...قالى دى شركة
عطور سعودية فاحتة جديد وبتوزع عينات دعايا
أتفضل  ...بصراحة وقفت للحظة كدا بفكر أخدها
وال أل  ..ودار فـذهنى ساعتها كل القصص اللى
قريتها على الفيسبوك عن االشخاص االيرانيني
اللى بينزلوا يوزعوا لبان ببالش بيجيب عقم ...
وعن االسرائيلني اللى بيوزعوا شيبسى ببالش
بطعم االيدز  ..وعن محمد محى وألبومه اجلديد
فدا خوفنى جدا إنى أخدها لتطلع بتجيب سرطان
مثال  ...بس قولت بردو ليه أل ؟ ...طب مـ أخدها و
أديها لألستاذ إبراهيم بتاع الوزارة عشان يخلصلى
الورقة بسرعة وميشحططنيش زى املرة اللى
فاتت ....بس فاالخر قولت بالش أديهاله  ..أحسن
تطلع مش مسرطنة
املهم نفضت للهدية وللراجل وركبت املترو ونزلت
بسرعة على الوزارة  ...طلعت الدور السابع ودخلت
مكتب االستاذ إبراهيم وسبحان اهلل  ..لقيته موجود
! ...ومش بيلعب ع النت !...أستغربت جداااااا !!
قربت منه لقيت بواقى ساندوتشات قدامه...
أستغربت جدااا بردو !...انه سايب بواقى! ..مش
أكلته دى!  ...دا أنا أعرف موظفة كانت بتعمل
ساندوتشات ورق من اللى قدامها وتاكلها
عموما قولتله املديرية طالبة تغيير الصيغة ...قالى
الصيغة صح هما اللى مبيفهموش حاجة  ..قولتله
معلش اكتبها زى ما هما عاوزينها وقولتله ع الصيغة
املطلوبة  ..قالى أل مهو أنا مش شغال عندكو بقى
 ...أنا عملتها مرة وخالص  ..مشكلتك مع املديرية
فـأنفعلت عليه فموظف زميله قالى هات الورقة
كدا ..أنا قولت هيحل املشكلة  ..لقيته بص فيها
وقام مدهانى تانى ! ..اللى هو نهاااار اسود يعنى !..
دا أهبل دا وال مثقف وال محب للقراءة وال بيعمل
ايه بالظبط !
خدت الورقة من الراجل الغير مبرر دا ورجعت
اتخانق مع ابراهيم  ...ابراهيم اللى كان حاطط
صورته خلفية للكمبيوتر اللى قدامه  ..بتاع الوزارة
 ..اللى بفلوس احلكومة والشعب !  ..أل وصورة ايه ..
حاجة زى املوناليزا كدا  ..تبص لصورته من أى حتة
حتس انه بيكرهك
املهم بعد عشر دقايق من الشد واجلذب مع ابراهيم
 ...ارتفع صوت احلكمة  ...لقيت موظف كبير فالسن
فنفس األوضة وقاعد ع املكتب اللى فالوسط
ومتابع اخلناقة مـ االول وعمال يتفرج علينا و كنت
مستغرب ازاى مش بيتكلم ويقول رأيه ويحل
املشكلة  ..املفروض يعنى انه املعلم رشدان بتاع
االوضة وله وزنه  ...لكنه أخيرا نطق  ...قال البراهيم
ناولنى أزازة املية اللى جنبك دى عشطااااان
يخربيييييتك !  ..عطشان ايه انت عملت حاجة من
الصبح !

السبت  12ديسمرب  - 2015العدد الثانى واخلمسون
في منتصف السبعينيات من القرن املاضي ،قامت
الفنانة الصربية «مارينا أبراموفيتش» ،بتجربة فريدة؛
لكي تتع ّرف أكثر على تصرفات البشر ،إذا ُمنحت
لهم احلرية املطلقة دون مقاومة ،فقررت أن تقف ملدة
ستة ساعات متواصلة دون حراك ،واتاحت للجماهير
أن يفعلوا بها ما أرادوا ،بعد أن تركت لهم على طاولة،
جتاورها ،العديد من األشياء القاسية ،التي تغوي على
استخدامها ،اسوأ ما في النفس البشرية ..من بني هذه
األشياء :سكني ،ومسدس ،وأشواك األزهار!
في البداية ،اكتفى احلضور بالوقوف امامها ،ومشاهدتها
ككيان من إبداع اخلالق!
وعندما تيقنوا ،انها لن جتابههم بأي رد فعل انتقامي،
مهما كان نوع تصرفهم جتاهها؛ أصبحوا أكثر شراسة،
وعدوانية ،ومارسوا تصرفات مشينة ،ومؤملة:
 ..فقد وجه أحدهم املسدس إلى رأسها ،وكاد أن يطيح به!
 ..وقام آخر بتمزيق مالبسها ،والتح ّرش بجسدها!
 ..وآخر نكزها في بطنها بأشواك األزهار!
...،...،...،
حتملت ،هذه الفنانه ،بآدائها اجلسدي ،وقوة عملها
لقد ّ
امللهم اآلتي من منطقة عميقة من كيانها اإلبداعي،
هذه الهمجية املتوحشة ،بصبر وجلد عجيبني ،إلى أن
انتهت الساعات التي حددتها ،فتحركت من مكانها،
دون أن تتخذ أي موقف عدائي ضدهم!
لكنها كانت قد اثبتت :أن الذين نتعامل معهم يومياً،
مهما اختلف عرقهم ،وسنهم ،وخلفياتهم ،لقادرون
على ارتكاب أفعال شنيعة ،إذا اتيحت لهم الفرص
احلبلى بالسلبية ،دون رادع من قيم ،ومن قانون ،ومن نظام!

عار احلرية!

بقلم :عـادل عطيـة

مأساة طبيب اخلليفة

نسيم جملى

الفصل األول  -املشهد الثامن
( فى داخل قصر املتوكل)

وفي بالدنا ،حيث مخاضات الثورات «اخلريف ّية» املتتابعة،
انفلتت احلرية عن مساراتها املقدسة ،وأصبح االندالع
االحتجاجي ،الذي كاد أن يصبح يومياً ،ينطلق على
هواه ،كمحاولة يائسة؛ لتمرير اسطورة« :احلر الفوضوي
الثائر» ..واالستمتاع باحلرية في احلرية إلى أبعد مدى..
وكأن القوانني امللزمة ،في اعتقادهم اخلاطيء ،حتد من
حريتهم ،مع انها تتيح للحرية احلقيقية إمكانية
أعظم ،وجتعلها قريبة لهؤالء الذين يتبعون القوانني،
والضوابط األخالقية!
ذلك ألن البعض لم يفهم معنى احلرية قبل أن يطالب
بها ،ويعتصم من أجلها ،ويحرق املؤسسات ،ويقتل
االبرياء في سبيلها؛ وألن البعض لم يدرك بعد بأن في
داخل كل منا ترقد لعنة احلرية الشريرة!
في
أبراموفيتش»،
قالت املمثلة «مارينا
اختزال
ٍ
لفلسفتها اآلدائية:
«على الفنان أن يتألم؛ فمن األلم تأتي أحسن
األعمال»!
وميكننا أن نضيف« :وأحسن العبر»!
وأن نقول بثقة :ينبغي أال نعطي بعض الناس حرية
مطلقة أكثر مما يستحقون!...

التعامل مع ذوى االحتياجات اخلاصه
فى مصر ...
د .امحد عبد اهلل شلبى  -مونرتيال

بدايه سوف نقوم بتفسير كيف يتم حتديد ذكاء االفراد,
فأن نسبه الذكاء تقاس مبقسوم العمر العقلى على
العمر الزمنى ويتم قياس العمر العقلى مبقاييس
معروفه سواء لالطفال او للراشدين وهى ليست
موضوعنا االن .اذا كان العمر العقلى متساويا مع العمر
الزمنى اصبح الناجت هو واحد صحيح الذى يترجم الى
 100وهى نسبه ذكاء غالبيه الناس وهى فى املتوسط.
اما اذا قل قياس العمر العقلى عن العمر الزمنى فانه
يعنى ذالك ان الناجت سوف يكون اقل من  100مبعنى قد
يكون صاحب هذه النسبه من الذكاء متأخر عقليا
وكلما قربت النسبه من  100يكون الطفل لديه تأخر
عقلى بسيط او لديه صعوبه فى التعلم ام اذا قل ناجت
القسمه عن نسبه  75يصبح معاق عقليا .اما اذ كان
العمر العقلى اكبرمن العمر الزمنى فأن النسبه سوف
تصبح اكثر من  100وبالتالى يكون صاحبها متفوق
عقليا او موهوب.
املهم فى املوضوع ان كال االنواع من الذكاءات هى ذوى
احتياجات خاصه ,الن كل منهم يحتاج الى معامله
خاصه عدا من هم اصحاب الذكاء املتوسط وهو .100
مبعنى ان الطفل املعاق عقليا يحتاج الى برامج تأهليه
ومعامله منهجيه وتدريسيه تتناسب مع درجه اعاقته
وكذالك بالنسبه لالطفال الذين يعانون من صعوبات
فى التعلم .املتفوقني عقليا او املوهوبني هم ذوى
احتياجات خاصه النهم يحتاجون الى مناهج وطرق
تدريس تتناسب مع سرعتهم االدركيه ومع ذكائهم
املرتفع .وكل ذالك ينطبق على االطفال املعاقني جسميا
وذوى اعاقات التوحد والداون والشلل الدماغى والصم
واملعاقني بصريا...الخ.
اذا ذوى االحتياجات اخلاصه هم من يختلفون عن
املتوسط من اقرانهم وبالتالى يحتاجون الى معامله
تتناسب معهم ,وذالك ال ينطبق فقط على اجلوانب
العقليه او اجلسديه فحسب ...بل ايضا على اجلوانب
االنفعاليه والوجدانيه واالجتماعيه .فاملرأه احلامل مثال
تعتبر ذوى احتياجات خاصه ,مريضى السرطان ,حتى
ومن لديه مشكالت صعبه مير بها هو بحاجه الى
معامله مختلفه تتناسب مع حالته  ..الخ.

مقــــاالت

سوف نخص بحديثنا االطفال ذوى االحتياجات اخلاصه
فى مصر  ,حيث جند ان االسلوب الفعلى املتبع معهم
هو اسلوب العزل الكلى  ..حيث توجد مدارس للمعاقني
عقليا وغيرهم من االعاقات وصوال الى ما استجد
حديثا وهو عزل االطفال املوهوبني املتفوقني عقليا .مع
العلم ان االسلوب املتبع فى معظم الدول املتقدمه
هو الدمج مع اقرانهم الطبيعني .وال نعنى بالدمج هو
توزيع هذه الفئات على الفصول ولكن ميكنهم البدء
بدمجهم جزنيا بعمل قاعات دراسيه فى كل مدرسه
للمتفوقني واخرى للمتأخرين وذوى صعوبات التعلم
وايضا للمعاقني .اى ادماج ذوى االحتاجات اخلاصه مع
العاديني مع االلتزام بتوزيع املناهج وطرق التدريس
واالنشطه املالئمه لكل فئه.
ان عيوب عمليه العزل التى منارسها مع اطفالنا منذ
الصغر تتسبب فى مشكالت نفسيه واجتماعيه.
مشكالت نفسيه حيث ان الطفل املعاق يعانى بجانب
اعاقته من الوحده واالنعزال ويشعر انه منبوذ من ذويه
ومن اقرانه ومن اجملتمع وهذه املعاناه تنتقل الى االهل
ايضا .واملشكالت االجتماعيه وهى بالنسبه القرانهم
العاديني الذين ال يرون طفال معاقا غير فى الشارع او
املواصالت العامه او عند احد االقارب فقد جند انذاك
تصرف غير مقبول اجتماعيا سواء من الطفل املعاق
او من قرينه العادى ..وال منلك ان نلوم اى منهم الننا من
صنعنا الفارق والتفرقه بينهم ..
ان اطفالنا ذوى االحتاجات اخلاصه فى حاجه الى ادماج
يؤدى الى توافق نفسى اجتماعى وجدانى اكادميى.
فموضوع العزل لهذه الفئات عدا ذوى االعاقات الشديده
الغير قابله للتعلم ..يعتبر هو عزل يتميز بالعنصريه
والراسيست االجتماعى جتاه هذه االفراد ..نحن فى
حاجه ملعرفه احتاجات هذه الفئات قبل ان نطالبهم
بالتقدم واالندماج ونحتاج ايضا الى تهيئه نفسيه
الجيالنا املقبله لتقبل هذه الفئات املتأخره ومحاوله
تقدمي لهم املساعده وايضا بالنسبه املوهوبني نحتاج
ان يقتدى بهم اقرانهم العاديني وجنعل املوهوبني دائما
فى مساعده اقرانهم فى نفس مدرستهم حتى يتعود
كال منهم على العطاء وتقبل االخر.

شهرزاد :لم يشك حنني أبدا فيما قاله
بختيشوع .فجازت عليه احليلة وقبل ما أوصاه
به ،ولهذا عقد العزم على أن يعيد ماقاله
بختيشوع حتى اليقع ماال يحمد عقباه .ودعا
اهلل أن يهدى اخلليفة إلى سواء السبيل .
ولم ميض وقت طويل .فما هى إال ساعة
حتى جاءه رسول اخلليفة فأخذه إليه .فلما
دخل عليه رأى األيقونة موضوعة أمامه ،نظر
املتوكل الى حنني وأخذ يسأله.
املتوكل :انظر يا حنني الى هذه الصورة .أما ترى
أنهاعجيبة وفى احلسن فريدة.
حنني  :واهلل يا أمير املؤمنني إنها كما ذكرت.
املتوكل :فإيش تقول أنت فيها ؟.
حنني :مثلها مصور فى احلمامات ،وفى
الكنائس ،وفى سائراملواضع التى فيها الصور.
املتوكل :أوليست هى صورة ربكم وأمه ؟
حنني :معاذ اهلل يا أمير املؤمنني! أن يكون اهلل
تبارك وتعالى ،بصورة أو يصور ،و لكن هذا مثال
مما فى سائراملواضع التى فيها الصور.
املتوكل :فهذه إذن ال تنفع وال تضر؟
حنني :هو كذلك يا أمير املؤمنني.
املتوكل :فإن كان األمرعلى ما ذكرت فابصق
عليها ( .يبصق حنني على الصورة)
شهرزاد :لم يدر املسكني باملكيدة التى دبرت
له .فلم يكد يبصق على الصورة حتى أمر
املتوكل بحبسه ،وارسل من يحضر ثوذيس
اجلاثليق أسقف الكنيسة النسطورية ورئيس
الطائفة النسطورية فى بالد الرافدين .فلما
دخل هذا الشيخ الكبيرعلى أمير املؤمنني
ورأى األيقونة موضوعة بني يديه ،وقع عليها
قبل أن يدعو للخليفة فعانقها ولم يزل
يقبلها ويبكى بكاء حارا وطويال مما لفت أنظار
اخلدم فتقدموا ليمنعوه فأمرهم اخلليفة أن
يتركوه .ولبث فترة طويلة وهوعلى هذه احلال
من البكاء ثم أخذها بني يديه ونهض واقفا،
وهو يدعو ألميراملؤمنني ويطنب فى الدعاء
فرد عليه وأمره باجللوس ،فجلس واأليقونة فى
حجره .وأخذ يسأله:
املتوكل  :أى فعل هذا ؟ تأخذ شيئا ً كان بني
يدى ،وتتركه فى حجرك من غير إذنى؟
اجلاثليق :نعم يا أمير املؤمنني ،أنا أحق بهذه
التى بني يديك ،وإن كان ألمير املؤمنني ،أطال
اهلل بقاءه أفضل احلقوق ،غيرأن ديانتى لم
تسمح لى أن أدع صورة ساداتى مرمية على
األرض ،و فى موضع ال يعرف مقدارها ،ألن هذه
حقها أن تكون فى موضع يعرف فيه حقها ،و
يسرج بني يديها فى أكثر األوقات أفضل األدهان
حتى ال تطفأ قناديلها مع ما يحرق أمامها من
أطايب البخور.
املتوكل :دعها فى حجرك األن .
اجلاثليق  ،إنى أسأل موالى أمير املؤمنني أن
يجود بها على ،و يعمل على أن يقطعنى ما
قيمته مائة ألف دينارفى كل سنة حتى أقضى
من حقها ما يجب على.
املتوكل :قد وهبتها لك,
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حيلة ماكرة من حارس مرمى آوغسبورغ للتصدي لركلة جزاء إيقاف حكم وأربعة العبني مدى
شهدت مباراة آوغسبورغ مع احلياة لتالعبهم بنتائج املباريات
مضيفه كولن في املرحلة
اخلامسة عشرة من الدوري
االملاني لكرة القدم ،لقطة طريفة
وخبيثة في الوقت نفسه ،كان
بطلها السويسري ماروين هيتس
حارس مرمى أوغبسبورغ.

حيررها مســري اسكنـدر

نهائى مصرى فى بطولة كندا
املفتوحة لإلسكواش
تأهل الثنائى كرمي عبد اجلواد ومحمد أبو الغار،
العبا املنتخب الوطنى لإلسكواش ملنافسات الدور
النهائى لبطولة كندا املفتوحة البالغ مجموع
جوائزها  35ألف دوالر .تغلب عبد اجلواد على
املكسيكى سيزار سالزار بنتيجة  ،0 / 3بينما فاز
أبو الغار على السويسرى نيكوالس موللر بنتيجة
.0 / 3

وفي الوقت الذي كانت فيه
النتيجة تشير إلى التعادل
السلبي ،حتصل فريق كولن
على ركلة جزاء في الدقيقة  58من املباراة ،فما كان من احلارس السويسري إال أن يقوم بإزالة وتخريب بعض
العشب بقدمه عند نقطة تسديد ضربة اجلزاء ،مستغال انشغال احلكم في مناقشته مع الالعبني.
وتسبب تصرف هيتس اخلبيث بتعثر الفرنسي انتوني موديست خالل تنفيذه ركلة جزاء وسهل من مهمة
احلارس السويسري في التصدي للكرة واحملافظة على نظافة شباكه .ولعب هيتس بتصرفه دورا اساسيا في
فوز فريقه -1صفر ،حيث كان بامكان ركلة اجلزاء ان تغير وجهة املباراة التي ذهبت نقاطها الثالث ملصلحة
اوغسبورغ بعد ان سجل راوول بوباديا هدف التقدم والفوز في الدقيقة  64من ركلة حرة.
وأفلت احلارس السويسري من العقوبة التي كانت من املتوقع أن تفرض عليه ،وذلك بعدما كشفت وكالة
«سيد» الرياضية ان االحتاد االملاني للعبة لن يفتح حتقيقا بحق احلارس السويسري .واعترف احلارس السويسري
مبا قام به واعتذر عنه قائال« :يجب ان اعترف بان احلركة التي قمت بها لم تكن صحيحة ولن اكررها مجددا.
لم يسبق لي ان جنحت في صد ركلة جزاء وارتأيت بانه يجب علي تشتيت تركيز الالعب الذي ينفذها

دخلة مجاهري األمحر بدبى  :األهلي األجنح يف العامل
قامت جماهير النادي األهلي في االمارات بتنفيذ دخلة خاصة
للفريق قبل انطالق مباراته أمام الصفاقسي التونسي .ورفعت
اجلماهير في مدرجات الدرجة الثالثة الفته كبيرة بعنوان
«االهلي االجنح في العالم».

قررت جلنة االنضباط في االحتاد اآلسيوي لكرة
القدم ،تطبيق عقوبة اإليقاف مدى احلياة ،على
كل من احلكم الطاجيكي بارفيز مورتازويف،
وأربعة العبني ،ومسؤول من نيبال ،بعد ثبوت
تورطتهم في التالعب بنتائج املباريات.
وأشار موقع «الدوري والكأس» ،أن اللجنة
توصلت إلى محاولة احلكم الطاجيكي التأثير
على نتيجة مباراة املالديف وطاجيكستان،
بتصفيات بطولة األمم اآلسيوية حتت  19عا ًما.
كما أكدت اللجنة ،أن املسؤول النيبالي إجنان
كي سي ،واألربعة العبني ،وهم بيكاش سينغ
تشيتري ،وسانديب راي ،وريتيش ثابا ،وساغار
ثابا ،ثبت مخالفتهم للمواد  62و  69من الئحة
االنضباط ،من خالل التالعب بنتائج مجموعة
من املباريات الدولية الودية للمنتخب النيبالي،
في الفترة من عام  2008إلى .2012
واستمرت حتقيقات جلنة االنضباط في الواقعتني
ملدة عام كامل ،بالتعاون مع وحدة مكافحة
اجلرمية في شرطة نيبال ،ووحدة النزاهة في
االحتاد الألوروبي

وظهر على الالفتة شعارات اندية ريال مدريد وبرشلونة وميالن
وبوكا جونيورز كون االهلي يسبقهم في الترتيب .ويعتلى األهلي
صدارة االندية املتوجة بالبطوالت القارية برصيد  20بطولة

«باكيتا» يصل القاهرة لتوقيع عقود الزمالك
River Walk

يصل املدرب البرازيلي ماركوس باكيتا املدير الفني
اجلديد للزمالك إلى القاهرة للتوقيع رسم ًيا على
عقود قيادة فريق الكرة األول ،خل ًفا للمستقيل
فيريرا الذي رحل إلى السد القطري.
ومن املقرر أن يوقع باكيتا على عقد ملدة سنة
ونصف السنة مع الزمالك حيث يتقاضى شهريًا
 35ألف دوالر في الشهور الـ 6األولى من العقد،
على أن ترتفع القيمة إلى  40ألف دوالر في الشهور
الباقية.

فرصة لالستثمار العقاري يف مصر

فرصة لالستمتاع بالطبيعة اخلالبة والشواطئ الساحرة يف القري
السياحية واملنتجعات التابعة جملموعة شركات
جولدن ستايت يواصل ابداعاته يف الدوري االمريكي للمحرتفني
Blumar El Dome

واصل جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب احلفاظ
على سجله خاليا من اخلسارة وحقق فوزه ال20
في  20مباراة عندما تغلب على مضيفه تشارلوت
بوسكاتس  99-116ضمن دوري كرة السلة
االميركي للمحترفني.

وادي دجلة

فيالت وشاليهات علي البحر مباشرة  ...فنادق عاملية مبنتجعاتنا

ولم يرأف ستيفن كوري بفريق املدينة التي نشأ
فيها وحيث مت االحتفال بوالده العب هورنتس
السابق في فترة االستراحة بني شوطي املباراة،
ودك سلته ب 40نقطة بينها  28نقطة من اصل
 33نقطة لفريقه في الربع الثالث.

وحدات مبساحات خمتلفة

Marina WD El Sokhna
Blumar Sidi Abdel
وهي املباراة السادسة على التوالي التي يسجل فيها كوري ،افضل العب في املوسوم املاضي 40 ،نقطة أو Rahman
أكثر هذا املوسم وهو الذين لم يتخطاه سوى  3مرات املوسم املاضي .وقال في هذا الصدد« :العب بثقة،
ولدي ايضا شعور افضل العب في املوسم املاضي».

وبعدما ساهم في توسيع فريقه لفارق النقاط جلس كوري على مقاعد االحتياط في الربع االخير حيث لم
يجد زمالؤه اي صعوبة في تأمني الفوز الرابع والعشرين على التوالي بالنظر الى االنتصارات االربع املتتالية
في نهاية املوسم املنتظم .2015-2014
وهي ثالث اطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري االميركي بعد سلسلة ميامي هيت ( 27انتصارا
متتاليا موسم  )2013-2012ولوس اجنليس ليكرز ( 33فوزا متتاليا موسم .)1972-1971

للحجز والتعاقد
واالستعالم اتصل علي

www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811
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Dental Advice

Pilonidal disease

د .ياســـر بطرس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

The Space Maintainer

بصفة عامة ميكن ان أقول أن االسنان عادة لها ميل للحركة
سواء اجلانبية االفقية أو بأجتاة اخلارج و فى بعض االحوال القليلة
للداخل  .قد تتعدد اسباب احلركة و أيضا قد حتدث فى مراحل
سيئة مختلفة ,لكننى اليوم سوف أخص بالذكر احلركة الناجتة
عن فقدان االسنان اللبنية فى مرحلتى الطفولة و املراهقة .
تكتمل االسنان اللبتية  Primary Dentitionلدى الطفل قبل
عامة الثالث وقد تتعرض فى بعض االطفال للتسوس العميق
و الذى قد يضطر طبيب االسنان الى اخللع قبل سن التبجيل
أو قبل ظهور االسنان الدائمة و هنا تكمن املشكلة الن احدى
الوظائف االساسية لالسنان اللبنية عى ان حتافظ على املكان
الذى سوف تظهر فية االسنان الدائمة  14years-6عندما يحني
ميعاد تبديلها .
لكن اذا مت خلع سنة أو ضرس من االسنان اللبنية قبل ميعاد تبديلها بأكثر من عدة شهور أو
سنوات فسوف تختل املنظومة ألن بقية االسنان سوف تتحرك فى اجتاة الفراغ و ذللك سوف
ىؤدى حتما الى اعوجاج فى اجتاة االسنان الدائمة أو انحرافها ناحية الشفة أو ناحية اللسان وفى
بعض االحوال قد يعوق ظهورها نهائيا وذلك يعتمد على املدة الزمنية بعد اخللع حتى ظهور
االسنان الدائمة .
فمن الضرورى أن يستجيب االهل فورا
عندما ينصح طبيب االسنان بوجوب
وذللك
عمل Space Maintainer
لتجنب العيوب فى اسنان املراهق قد
تستمر طوال العمر أو قد يحتاج الى
تقومي االسنان قد يستغرق سنتني او
اكثر .

مشاكل املراهقة الستة

إدمان الكحوليات  ( :اجلزء الثاني )
أ.د .ناجي إسكندر
علي عكس ما يعتقد الكثيرون يوجد أكثر من ١٨
أية في الكتاب املقدس تدعو إلي اإلمتناع عن تناول
الكحوليات .أما مقولة السيد املسيح « قليل من
اخلمر يفيد املعدة « فهي مقولة صحيحة علميا
مائة في املائة فالقليل من الكحوليات يزيد األفراز
املعدي بالتحديد.
تشخيص التناول الشره وإدمان للكحوليات :
ال يوجد تشخيص محدد أو خط فاصل بني التناول
األمن والغير أمن للكحوليات  .فالتناول الشره هو
تناول الكحوليات فوق املستوي آالمن مبا يؤدي إلي
أضرار جسمانية ونفسية وذهنية وإجتماعية
وقانونية ومتتد األضرار لتؤثر علي احمليطني في
نطاق األسرة والعمل.
أما اإلدمان للكحوليات فيشمل ظواهر التناول
الشره الغير أمن باإلضافة إلي أعراض اإلعتماد
وتشمل اإللتصاق بنوع محدد من الكحوليات
والذهاب إلي املناسبات اإلجتماعية التي يقدم
فيها الكحول دون غيرها من املناسبات باإلضافة
إلي ظهور أعراض اإلنسحاب عند التوقف عن
التعاطي والتي تزول مبجرد تعاطي الكحول.
مخاطر اإلفراط في تناول أو إدمان الكحوليات :
حقيقة األمر أن كل أجزاء اجلسم تتأثر سلبا
باإلفراط في تناول الكحوليات أو في حالة
إدمان الكحوليات « خاصة املخ والقلب والكبد
والبنكرياس وجهاز املناعة « فعلي عكس املتعارف
عليه بني عوام الناس فان الكحوليات تضير وال تفيد
القلب حيث تؤدي إلي إضطراب في ضربات القلب
وزيادة إحتمال اإلصابة بالنوبات القلبية بل إن أهم
أسباب الوفاة من إدمان الكحوليات هي أمراض
القلب والشرايني .إما بالنسبة للمخ فيصاب املدمن

بتدهور عقلي وفقدان الذاكرة القصيرة «Korsakoff
 « Syndromeهذا باإلضافة إلي التليف والفشل
الكبدي وزيادة إحتمال اإلصابة بالسرطان .ومتتد
أضرار الكحوليات لتطول حتي اجلنني في حالة إدمان
السيدة احلامل للكحوليات.
هوامش :يقلل إدمان الكحوليات متوسط عمر
اإلنسان حوالي عشر سنوات.
 ٪٥٠من حاالت اإلنتحار حتدث في املدمنني بسبب
إضطراب العقل والعزلة.
 ٪٢٥من حاالت إنتحار املراهقني متعلقة بتعاطي
الكحوليات.
النساء أكثر حساسية ألضرار الكحوليات
اجلسمانية والنفسية من الرجال.
عالج إدمان الكحوليات والشراهة في تعاطي
الكحوليات :
يجب التنويه إلي أن عالج إدمان الكحوليات مهمة
صعبة وإن كانت غير مستحيلة.
والعالج يختلف حسب موقف اجملتمع من إدمان
الكحوليات هل هو مرض طبي أم عرض إجتماعي
؟ واحلقيقة أن إدمان الكحوليات هو خليط من
األثنني.
وعلي أي فأهداف العالج ثالثة :
 )١مساعدة املدمن علي التوقف متاما عن التعاطي.
 )٢متابعة املدمن مبجموعات معاونة ومساعدة
وذلك ملقاومة العودة لإلدمان.
 )٣مقاومة ومالحقة كل أسباب التشجيع وذلك في
أن واحد ملنع اإلنتكاس  :مثل منع التردد علي البارات
واملناسبات اإلجتماعية التي يتم فيها تعاطي
الكحوليات.باإلضافةإليإزالة إسباب التوترواإلكتئاب

صحة نيوز

نتحدث في هذا العدد عن مرض يسمي «،»Pilonidal disease
وهو مرض شائع  ،ولكنه غير خطير ،فهو ليس ورم أو سرطان وال
يسبب مشاكل خطيرة ،ويحدث هذا املرض أكثر ،في العمر بني
 25 - 15عاماً ،وفي الذكور أكثر من األناث .وهو عبارة عن إلتهاب
بكتيري في عظمة الظهر العصوصية ،حيث يبدأ كعيب خلقي
في الظهر ،ويؤدي إلي ظهور كيس ،»Pilonidal cyst« ،ثم يحدث
إلتهاب بكتيري لهذا الكيس ،وخاصة في فصل الصيف بسبب
العرق ،فيؤدي إلي حدوث خراج ،»Pilonidal abcess« ،وهنا يشعر
املريض بورم حتت اجللد ويصاحبه ألم شديد وأرتفاع في درجة احلرارة.
وقد يحدث خروج صديد أو نزيف من هذا الكيس.
ويتم عالج هذا املرض بجراحة صغيرة حتت تخدير موضعي ،ويقوم الطبيب بفتح الكيس وتنظيفه
بجانب املضادات احليوية املناسبة .وإذا تكرر حدوث هذا اخلراج قد نلجأ إلي جراحة كاملة حتت تخدير كلي

اخلوف من الشيخوخة يرفع فرص اإلصابة بالزهامير ويضر املخ

حذرت دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة «ييل» األمريكية من األضرار الصحية
الناجمة عن التفكير السلبى والتأثيرات الضارة التى قد تلحق بكبار السن نتيجة اخلوف والقلق الزائد
من مرحلة الشيخوخة .وشملت الدراسة  74رجالً وامرأة ،تتراوح أعمارهم بني اخلمسني والستني،
وكشفت النتائج أن اخلوف والقلق املفرط من مرحلة الشيخوخة له تأثيرات ضارة على املخ على املدى
البعيد ،ويرفع فرص اإلصابة مبرض الزهامير ،وهو إحدى الصور الشائعة ملرض اخلرف.
وأكد الباحثون أن القلق والتوتر من مرحلة الشيخوخة يُحدث تغيرات فى املخ مشابهة ملرض اخلرف،
الفتني أنه يجب على اجلميع أن يركزوا على اجلوانب اإليجابية املرتبطة بهذه املرحلة مع اتباع حمية
غذائية صحية .وأضاف الباحثون أن التفكير بإيجابية والشعور بالتفاؤل يساهم فى احلماية من اإلصابة
باخلرف ،وهو أمر غير مكلف متاما ً كما هو احلال مع األدوية ،وأسهل بكثير من القيام مبمارسة الرياضة.
التي تؤدي إلي التعاطي  ...الخ
الهيئات املعنية بعالج إدمان الكحوليات بكندا :
١)( Centre of Addiction and Mental Health ( CAMH
 Alcoholics Anonymous )٢وتتضمن طريقة العالج
 ١٢مرحلة إلفاقة املدمن وإعادة تأهيله للحياة.
 )٣وزارة الصحة الكندية «قطاع معلومات الدواء
والكحوليات «Alcohol and Drug Information
 Serviceولها رقم تليفون مجاني لتقدمي النصائح
(.)18006631441
هوامش  :ميكن العالج في خارج كندا في منتجعات
رائعة في أماكن مثل تايالند
طرق العالج إلدمان الكحوليات :
 )١إزالة السمية : )Detoxification) (Detox ( :
بإستخدام Benzodiazepines
إيقاف مفاجئ مع إعطاء العقار البديل ملنع أعراض
اإلنسحاب.
في حالة وجود أعراض إنسحاب بسيطة يتم العالج
في املنزل.
في حالة وجود أعراض إنسحاب شديدة يتم العالج
في املستشفي.
وهذا ليسعالجلإلدمانوالبدمنإتباعهببرنامجعالجي.
هوامش  )١ :رمبا يؤدي إستخدام العقار البديل إلي
اإلعتماد عليه.
 Detox )٢قد يؤدي لبعض أعراض اإلكتئاب
والقلق التي رمبا تأخذ أسابيع ورمبا شهور للتعود
عليها وأيضا يوجد أعراض عصبية أخري قد حتتاج
سنة للتعود عليها.
 )٢عالج سيكولوجي  :نفسي فردي أو عالج جماعي
واألخير هو األكثر إنتشارا.
ومثاله  Alcoholics Anonymousاإلثني عشر مرحلة.
 )٣عالج طبي  :يوجد االن أربعة أدوية لعالج إدمان
الكحوليات Disulfiram and Natrexone and
 Acamprosateواألخير نوعان.
هوامش  :إستخدام مضادات اإلكتئاب لعالج اإلدمان
ال يوجد ما يؤيده.

نتائج العالج التقريبية  :بعد عام من العالج
٪٢٥)١مناحلاالت :مازالوامعتمدينعليالكحوليات.
 ٪٢٥ )٢من احلاالت  :شفاء جزئي وإنتكاسات بني
احلني واآلخر.
 )٣بقية احلاالت شفاء تام يتراوح مابني إقالع تام
عن التعاطي حوالي ( ) ٪٢٠والباقي حتولوا إلي
املستويات األقل خطرا من التعاطي وهؤالء نادرا
ما يبقوا ألكثر من عشر سنوات عند هذا املستوي
االمن من التعاطي ويعود هؤالء لإلدمان .وعليه
يجب اإلصرار في العالج علي اإلقالع التام عن
التعاطي وليس النزول للمستوي االمن .
نأتي للنقطة األهم وهي الوقاية من الوقوع في
براثن اإلدمان أو تعاطي الكحوليات بشراهة :
ونورد هنا توصيات اإلحتاد األوروبي ومنظمة
الصحة العاملية: .
 )١رفع سن السماح بتعاطي الكحوليات وذلك
ملنع املراهقني من تناول الكحوليات.
 )٢تقيد تناول الكحوليات في األماكن العامة.
 )٣إستخدام اإلعالم بكل صوره إلظهار مخاطر
اإلدمان « وقد كان هذا هو الغرض من كتابة هذه
املقاالت «
 )٤تثقيف األباء بخصوص اإلدمان  :من حيث
خطورته والعوامل املساعدة حلدوثه وكيفية وقوع
املراهقني في براثنه بغرض احليلولة دون ذلك.
 )٥مساعدة أصحاب األمراض النفسية والعقلية
للحيولة دون وقوعهم في خطر اإلدمان حيث أنهم
الفئات األكثر عرضة لإلدمان.
هوامش  :يوجد إقتراحات أخري حتت الدراسة
وتشمل زيادة أسعار الكحوليات عما هي عليه
وتقيد الكمية املسموح بتناولها للفرد في البارات
واملطاعم وتشديد العقوبات في حالة مخالفة
القوانني اخلاصة بتنظيم تعاطي الكحوليات.

ونستأنف في العدد القادم بإذن اهلل املشكلة
الثانية في املراهقة وهي املشاكل اجلنسية
والرغبات اجلنسية امللحة عند املراهقني.
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مواليد  16مارس - 1926 ،توفي  1ديسمبر 2015
كاتب مصري ،ولد باالسكندرية لعائلة قبطية
أصلها من الصعيد ،حصل على ليسانس احلقوق
عام  ،1946شغل عدة وظائف كان آخرها مترجما
بالسفارة الرومانية بالقاهرة.

5
6
7
8

شارك إدوار اخلراط في احلركة الوطنية الثورية
في اإلسكندرية عام  1946واعتقل في  1984في
معتقلى أبو قير والطور .عمل في منظمة تضامن

9

حـل مسابقة العـدد السابـق

10

افقياً

عامودياً

:
:
 1قارن في احلجم ليرى مدى التطابق  oسقوط
 1قائل العبارة « :البحر من ورائكم والعدو أمامكم
 2جعل اآلخر شريكا  oنظام نقل الرسائل
 2أعطى رأيا خبيرا  oإعادة تدوير املواد الطبيعية
 3البلد الوحيد في العالم الذي ال يضع اسمه على طوابع  3مشاركة في األفكار حول موضوع ما  oما بعده.
 4مجموع احتياجات املكتب من الورق واألقالم وغير ذلك o
البريد  oحرف نفي.
حرفان من كلمة (كزبرة).
 4نصف قارب  oنصف أرسل
 5نصف مركز  oوضع الشيء في الركن ومبعنى اعتمد
 5مسرحية سياسية قدمها دريد حلام
عليه
 6هوادة  oنصف ناشط
 7مدينة أسبانية في أفريقيا محاطة بأراض مغربية  6 oكريه الرائحة  oمتشابهات
 7طيب الطعم وارائحة  oعاصمة اروبية (معكوسة)
يقترب كثيرا في القيمة أو العدد
 8خلف (بالعامية)  oمناسبة تعود بشكل مستمر  8 oنصف يرجو  oحمام بخار حديث  oنصف تالي.
 9املرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له  oخالون
نصف راجع
من النجاسة.
 9رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي
 10مدينة ترفيهية اميركية كبيرة منها نسخة في
 10فاكهة كاخلوخ  oزناد (مبعثرة).

حظك مع جود نيوز

برج احلمل :فى العمل قم بفحص التفاصيل الصغيرة بدقة وهدوء،قد تتحصل على ترقية أو عالوة مالية
لكنها مترافقة مع زيادة فى مسئوليات عملك.
برج الثور :يوم مناسب إلجراء إتفاقيات الصلح خاص ًة العاطف ّية،األنشطة اإلجتماع ّية مثل زيارات األهل
واألقارب وحضور حفالت الزّفاف أو أعياد امليالد ورادة.
برج اجلوزاء :نفقات باهظة لست مضطرا ً إلنفاقها،اجلانب املشرق هو ميلك للتوفير فى الوقت
املناسب،تكاليف الفحوص الطب ّية أكثر أهم ّية فال تبخل بها على نفسك.
برج ّ
السرطان :إن كنت طالبا ً فعليك إستغالل اليوم حلصد أكبر مساحة مُمكنة من املنهج ال ّدراسى ،
السة فى إجناز عملك مبشيئة اهلل .
وس َ
سهولة َ

برج األسد :ال تستجب لعبارات مستفزّة قد تسمعها على لسان إحدى نساء العائلة  ،إبتسامة هادئة
وكلمة ط ّي َبة تف ّوت فرصة إحراج بريستيجك اإلجتماعى.
برج العذراء:
التتمسك بوجهة نظرك كمسألة عجرفة وتهمل وجهة نظر اآلخرين املنطق ّية ،خاص ًة إن
ّ
تع ّلق األمر باملال واملشتروات.

برج امليزان :بحثك عن األمان العاطفى قد ينتهى اليوم بعثورك على فتاة أحالمك أو تسوية نزاع مع الزوجة
احلبيبة مبشيئة اهلل .

(c) Daily Sudoku Ltd 2015. All rights reserved.

احلزم واجلدية8 3
األسرة أوالعمل4 ،
برج العقرب :ال شيئ يفلت من مراقبتك الشديدة سواء من مصالح 6
يدعمانك
ً
ّّ
3 1
5
املهمات فابتعد عن املزاح وتضييع الوقت.
إلجنازأصعب
ّ
2
6
9
8
برج القوس :بعد التمحيص تتأكد من ُحسن النّوايا لزميل جديد فى العمل لكنك منصوح باإلحتفاظ
2
7
5 6
مبساحة فاصلة  ،سور مرتفع يصنع جيرة ممتازة.
7 8 5 1 2
برج اجلدى :إن واجهت عراقيل متو ّقعة وهى مبثابة فطورك اليومى فكن صبورا ً
ومتمسكا ً بابتسامة على
ّ 5 4
6
7
طول اخلط وذقنك مرتفع وإياك وتقطيب اجلبني.
6
9
7
8
فحوص روتين ّية
للطبيب ألداء
4
وزيارة 8
برج ال ّدلو :عليك التفكير بتغيير نظام حياتك فى اإلستيقاظ و النّوم 5 ،
لكنها ُمطمئنة.
8
4
1 6
برج ُ
Daily
Sudoku:
Wed
18-Nov-2015
احلوت :كن على حذر فى تعامالتك املال ّية ،خسارة بعض املال عن طريق مشتروات ال لزوم لها بسبب
التس ّرع واردة.
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Daily Sudoku: Wed 18-Nov-2015

الشعوب اإلفريقية واآلسيوية في منظمة الكتاب اإلفريقيني واآلسيويني من  1959إلى  .1983تفرغ
بعد ذلك للكتابة في القصة القصيرة والنقد األدبي والترجمة ،فاز بجائزة 
الدولة جملموعة قصصه
(ساعات الكبرياء) في .1972
جسدها جنيب محفوظ في اخلمسينات مثال
ميثل إدوار اخلراط تيارًا يرفض الواقعية االجتماعية كما ّ
ويرجح الرؤية الداخلية ،وهو أول من ّ
نظر للـ»حساسية اجلديدة» في
وال يرى حقيقة إال حقيقة الذات ّ
مصر بعد .1967
اعتبرت أول مجموعة قصصية له (احليطان العالية)  1959منعط ًفا حاس ًما في القصة العربية إذ
ابتعد عن الواقعية السائدة آنذاك ّ
وركز اهتمامه على وصف خفايا األرواح املعرَّضة للخيبة واليأس،
ثم أكدت مجموعته الثانية (ساعات الكبرياء) هذه النزعة إلى رسم شخوص تتخبط في عالم كله
ظلم واضطهاد وفساد.
ّ
أما روايته األولى رامة والتنني 1980
فشكلت حدثًا أدب ًيا من الطراز األول ،تبدو على شكل حوار بني
رجل وامرأة تختلط فيها عناصر أسطورية ورمزية فرعونية ويونانية وإسالمية .ثم أعاد اخلراط الكرة
بـ(الزمان اآلخر)  1985وبعدد من القصص والروايات (وإن صعب تصنيف هذه النصوص) متحررة من
االعتبارات اإلديولوجية التي كانت سائدة من قبل.

19

السبت  12ديسمرب  - 2015العدد الثانى واخلمسون

أعالنــــات

20

السبت  12ديسمرب  - 2015العدد الثانى واخلمسون

قوانني احلدود ( قانون الدوافع )

خواطر مسافر إلي النور ()14

بقلم:مريفت روفائيل -فانكوفر

هناك حقيقه كتابيه أن هناك نعمه و بركه أكثر
في العطاء و ليس في إنتظار األخذ «( أع )35:25
متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو
العطاء أكثر من األخذ» لكن البعض يشعرون في
العطاء بعبء نفسي و عدم فرح  ,لكن بالرغم من
شعورهم هذا إال إنهم سريعي اإلستجابه ألي
طلب يطلب منهم  .هذا يجعلنا نبحث عن الدافع
وراء هذا العطاء .
 +فالكتاب املقدس يقول ان العطاء القائم علي
احلب احلقيقي البد يقود الي حاله من الفرح
والبركه فاحملبه تثمر سعاده  ,و ليس كآبه  ,فمن
احملتمل أن يكون هذا العطاء ال يكون مصدره احلب .
 +أحيانا تكون اخلدمات و التضحيات املقدمه
لآلخرين لم يكن احلب دافعها لكن اخلوف  ,فقد
تعلم هذا الشخصي في حياته املبكره أنه في
حاله عدم قيامه مبا تطلبه منه أمه ستحرمه
من حبها  .لذلك و نتيجه ملا تعرض له في صغره
أصبح يعطي دون حدود  ,و أصبح دافعه للعطاء
اخلوف و ليس احلب.و هذا اخلوف منعه من قول «
ال «
 +فهناك بعض الدوافع الكاذبه التي متنعنا
من وضع احلدود و حتجب عنا في نفس الوقت
بركات العطاء و الفرح الذي يعود علينا كنتيجه
ملساعدتنا لآلخرمثل :
 -1اخلوف من خساره احملبه  ,أو التعرض للهجر .
األشخاص الذين يقولون نعم  ,و بعد ذلك
يستاؤون من قول نعم خوفا من فقدان محبه
شخص ما  ,فهذا الدافع هو املهيمن علي هؤالء ,
فهم يعطون بدافع احلصول علي اإلهتمام واحملبه
أو اخلوف من الهجر .و ليس بدافع احلب .

الكلمة نيـــوز

 -2اخلوف من غضب اآلخرين  .ال يستطيع
بعض الناس حتمل صراخ أو غضب اآلخرين
فيهم بسبب جروح قدميه .
 -3اخلوف من الوحده  .بعض األشخاص
يستسلمون لآلخرين ألنهم يشعرون بأنهم
بذلك سيفوزون ب « احملبه « ويتخلصون من
وحدتهم
 -4الشعور بالذنب  .يعطي الكثيرين بدافع
الشعور بالذنب  .فهم يحاولون العطاء
بسخاء للتغلب علي شعورهم الداخلي
بالذنب و ليحوزوا بالرضا عن أنفسهم  .و
عندما يقولون ال  ,يشعرون بعدم الرضا ,
لذلك يواصلون احملاوله للحصول علي الشعور
بصالح أنفسهم .
 -5القبول أو الرضا  :يستمر الكثيرين في
العطاء و كأنهم ما زالوا أطفال يبحثون عن
رضا والديهم  ,لذا عندما يطلب منهم شيء
يسارعون بالتنفيذ أمال في احلصول علي الرضا
و القبول.
 -6احلساسيه املفرطه  :البعض ال يطيقون
خذالن أحد ما حلساسيتهم املفرطه جتاه
مشاعر احلزن و اخلساره التي قد تصيب اآلخرين
 ,فيكونون في منتهي احلذر حتي ال يؤملون أحد
ما برفض ما قد يطلب منهم .
إن خطه اهلل لنا هي احلريه  ,احلريه التي جتلب
لنا االمتنان و الرضا و تعطينا قلب فائض باحملبه
لآلخرين  .إن عائد العطاء السخي عظيم و
حقيقي  .إن نعمه العطاء أعظم من األخذ .
إن العطاء السخي برضا يؤدي الي فرح و إن لم
يثمر عطاؤنا ثمر الفرح و الرضا فيجب أن نراجع
دوافعنا من نحو هذا العطاء  .فقانون الدوافع
يعني احلريه أوال  ,و اخلدمه و العطاء ثانيا .
لنطلب اهلل ليعمل فينا ويخلصنا من مخاوفنا
 ,ويساعدنا أن ننمي شخصياتنا.
و اجملد هلل دائما أبديا آمني.

د .رءوف إدوارد

آحداث نهاية العامل واجملئ الثاني
				
للمسيح 8 #
هيكل اليهود ومجئ املسيح الثانى

بُ ِن َى الهيكل و ُه ِد َم ثالث مرات وتنبأ الكتاب بإعادة بنائه كما يلى:
الهيكل األول :هيكل سليمان:
البناء :بُ ِن َى فى عهد امللك سليمان ابن داود حوالى سنة
1004ق.م (سفر األيام .)1 :3 ٢
نصر ملك بابل حوالى  587 – 606ق .م.
الهدم :على يد نبوخذ َّ
(ملوك 9 :25 ٢و 13و  – 17األيام  .)19 :36 2النبوة بإعادة البناء:
حوالى عام  518 – 520ق.م «فأجاب مالك الرب وقال ’ :يارب
غضبت
اجلنود إلى متى أنت ال ترحم أورشليم ومدن يهوذا التى
َ
عليها هذه السنني الـ  70سنة ‘ ...لذلك قال الرب ’ قد رَج ِع ُت
إلى اورشليم باملراحم ،فبيتى يُبنَى فيهاُ ،ومي ُّد املطمار على
أورشليم‘ « (زك  ،)16 ,12 :1وحتققت النبوة ببناءالهيكل :
الهيكل الثانى :هيكل زروبابل:
البناء :بُ ِن َى بأمر امللك كورش (عزرا  )6 ،5فى عهد زروبابل حاكم
اليهود آنذاك عام  150 - 200ق.م ومبعاونة النبى زكريا والنبى
حجى .الهدم :ثم دمره انطيوخوس الرابع عام  163 – 175ق.م.
َّ
النبوة بإعادة بنائه :كان عصر النبوات قد انتهى  .فلم يوجد
أنبياء لليهود حتى مجئ يوحنا املعمدان سنة  4ق.م ولكن
دانيال النبى تنبأ ضمنا ً بإعادة بنائه ضمن نبؤته عن اجملئ األول
للمسيح (راجع دانيال .)26 - 24 :9
الهيكل الثالث  :هيكل هيرودس:
البناء :على يد هيرودس الكبير من سنة  19ق.م ،وظل يُبنَى
حتى عام  64بعد امليالد.
الهدم :على يد تيطس القائد الرومانى سنة  70م .وكان هذا
حتقيقا ً لنبوة السيد املسيح  -له اجملد« :فتقدم تالميذه لكى
يروه أبنية الهيكل .فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه؟
احلق أقول لكم  :إنه ال يُترك هاهنا حجر على حجر ال يُنقَض»
(متى ( ،)2 ,1 :24مرقس  )1 :13ولن يُنَقض املكتوب.
النبوات ببناء الهيكل اجلديد :جسد املسيح
” فأجاب اليهود وقالوا له « :أي َّ ُة آيـ ٍة تُرينا  ..أجاب يسوع وقال
لهم ‘‘أنقضوا هذا الهيكل ،وفى ثالثة أيام أقيمة’’  .فقال اليهود
‘‘فى ست وأربعني سنة بُ ِن َى هذا الهيكل ،أفأنت فى ثالثة أيام
تقيمه! ’’ .وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده»(يو.)21-18:2
لم ي َ ُعد فى تدبير اهلل للخالص فى العهد اجلديد هيكل من
حجارة بَع ْد ،يَجمع املؤمنني به من البشر كما كان فى العهد
القدمي .ألن بشرية املسيح (والتى كان هيكل العهد القدمي

رمزا لها) جَتمع فيها كل إنسان يؤمن به ويأتى إليه.
فاحلديث عن « الهيكل احلجرى وهيكل جسده « بني
السيد له اجملد واليهود يُ ِظهر أن «مسكن اهلل مع
الناس» أى الكنيسة لم ي َ ُعد إجتماع املؤمنني به بل
إحتادهم معا ً فى بشرية املسيح اإلله املتجسد .ولهذا
نقول بأن الكنيسة هى جسد املسيح  .والقديس
يوحنا فى وصفه ألورشليم اجلديدة النازلة من السماء
أكد هذا صراح ًة « :ولم أرفيها هيكال (هيكل اليهود)
،ألن الرب اهلل القادر على كل شىء هو و اخلروف
هيكلها» ( رؤ .) 22:21أما عن النبوات التى يتخذها
بعض املسيحيني فى الغرب ليؤيدوا بها احملاوالت
احلديثة لليهود لبناء هيكلهم املندثر إلى األبد ،وكأن
اليهود بهذا يحققون نبوات الكتاب املقدس إستعدادا
للمجىء الثانى للمسيح  ،فهى كاآلتى« :وأجعل
مقدسى فى وسطهم إلى األبد ويكون مسكنى
فوقهم ،وأكون لهم إلها ويكونون لى شعبا» (حزقيال
 . )37:26فنجد أن يوحنا الرائى يسمع حتقيق هذه األية
حني رأى مسكن اهلل اجلديد مع الناس(أنظر أعلى) ،
الهيكل احلقيقى الذى هو جسد املسيح« :وسمعت
صوتا عظيما من السماء قائال :هوذا مسكن اهلل مع
الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا
واهلل نفسه يكون معهم إلها لهم» (رؤيا« .)3: 21فى
صن شقوقها
يم خيمة داود الساقطة وأ ُ َح ِّ
ذلك اليوم أ ُ ِق ُ
سر
وأُقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر»(عاموص َ .)11:9ف َّ
القديس يعقوب الرسول حتقيق هذه النبوة فى حديثه
فى مجمع الرسل فى أورشليم وأعلن أنها تشير إلى
كنيسة املسيح التى جَتْ َمع األمم مع اليهود ل ُي َك ِّون
منها شعبه  ،والتى هى جسد املسيح القائم من بني
األموات والذى يُ َو ِّحد فيه املتضادات .. « .أجاب يعقوب
قائال ‘‘:أيها الرجال األخوة  ،أسمعونى .سمعان قد أخبر
كيف إفتقد اهلل أوال األمم ليأخذ منهم شعبا على
إسمه  .وهذا توافقه أقوال األنبياء  ،كما هو مكتوب
‘سأرجع بعد هذا وأبنى أيضا خيمة داود الساقطة
وأبنى أيضا رَدْ َمهَ ا وأقيمها ثانية’ « (أع .)18-13:15
فمن اخلطأ الفادح استخدام هذه النبوة كأنها تشير
إلى هيكل من حجارة ،وجتاهل تفسيرها املسيحى
الذى نطقه القديس يعقوب الرسول  .وبالتالى فإن
النبوات عن إعادة بناء الهيكل احلجرى لليهود قد
استُن ِف َذت إذ تمَ َّْت كل نبوة فى حينها .فلم ت َ ُعد هناك
نبوة تنتظر التحقيق سوى نبوة السيد املسيح بأن
الهيكل اليهودى لن تقوم له قائمة إلى األبد ( .يُتبع ).

ليس موت لعبيدك يا رب بل إنتقال
جملس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص العزاء

لألب القمص  /أبرام كمال
راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار

اقرعوا  ..يفتح لكم !!

بريتشموندهيل  -أونتاريو

أوقات خلوتى و صالتى
تضرعى د.مسري ومدام اماني جرجس
أكثر من ابتهالى و
يقدمون خالص العزاء
أدعوه كصاحب النعم أن
مصليا أن ميألنى سالمه
يف إنتقال
هباتك با رب تغمرنى
الشماس  /بيرت ماركوس كمال
وقفت ببابى قارعا
فكبف لى أن أتركك خارجا
ملستنى بيدك و دعوتنى عزاء لألسرة واألصدقاء واحملبني
أتلمس البركة فى هدب ثوبك
أفراد توفيق
خالص العزاء جلميع جورج
األسرة
أنت حجر الزاوية
تهب الرحمة و الرجاء

لقاء مع الهى و صخرتى
طامعا فى أبوة خالقى
يهبنى كل اجلود
راجيا نعمته فى يومى ويفغدىإنتقال
بفيض و رحمتك هى زادى
الوالدة  /سوزان
ففتحت لك دون توان
و أنت حافظى طول الزمان
بنا فشعرت باحلنان و الطمان
فال حترمنى من كامل الرداء
و رأسها و سند لكل بناء
للناس مجيبا لكل نداء

21
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.

اليابان حتفز على اإلجناب
لزيادة النمو االقتصادي
تبذل اليابان جهودا حثيثة لتحفيز مواطنيها
على اإلجناب ،من خالل منح عدة امتيازات في
رعاية األطفال بالبالد.
و تتجه اليابان إلى تسهيل االستفادة من
نظام رعاية األطفال ،فضال عن تقدمي حوافز
ضريبية ضمن حزمة إصالحات تصدر في
نوفمبر اجلاري.
وقال رئيس احلكومة اليابانية ،شينزو آبي،
بعد اجتماع للحكومة ،أن مشكلة التركيبة
السكانية باتت تشغل التفكير ،مؤكدا عمله
على وضع سياسة خاصة ملعاجلة اإلشكال.
ويرى متابعون أن احلكومة اليابانية تأخرت
في عالج مشكلة السكان ،وأنه سيكون من
الصعب زيادة النمو االقتصادي دون فتح الباب
بشكل واسع أمام الهجرة من اخلارج.
ويخطط آبي لرفع معدل املواليد إلى  1.8لكل
امرأة مقارنة مع  1.42حاليا ،أمال في تسهيل
خدمة رعاية األطفال ومتهيد الطريق أمام
النساء للعودة إلى العمل بعد وضع حملهن.
ومن بني املقترحات األخرى التي ستبحثها
احلكومة تخفيف العبءالضريبي عن بعض
العاملني بنظام التشغيل املؤقت ،وتقدمي
قروض دون فائدة من أجل التعليم اجلامعي.
وحتاول اليابان أن تتفادى تراجع عدد السكان
إلى ما دون  100مليون ،مقارنة مع  127مليون
حاليا.

العالنك معنا فى
اتصل بـ:

647.447.0455

gnjournal@gmail.com
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الشرطة الربازيلية تطارد «بابا نويل»

شخصا تنكر في
تالحق الشرطة البرازيلية
ً
شخصية «بابا نويل» ،بعد سرقته طائرة
هليكوبتر ،وأخذ قائدها رهينة في والية «ساو
باولو» جنوب شرق البرازيل.

كانت بداية الواقعة ،أن «كريس كرينجل»،
استأجر طائرة هليكوبتر ،من خدمة
للتاكسي الطائر في مطار «كامبو مارتي»
في ساو باولو بالبرازيل؛ للمشاركة في مفاجأة مبناسبة «اجلمعة السوداء» ،لكن سرعان ما
انكشف في منتصف الطريق مخطط «بابا نويل املاكر» ،حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».
وأجبر كرينجل قائد الطائرة على التوجه إلى مزرعة صغيرة خارج مدينة «ساو باولو» ،والتقيا
شخصا ثال ًثا ساعد اخلاطف على تقييد الطيار وفرا بالطائرة فيما بعد.
ً
وقالت السلطات ،إن الطيار متكن من الهرب وأخطرت الشرطة بعد عدة ساعات ،والتي
بدأت التحقيق الفوري في عملية سرقة طائرة الهليكوبتر «روبنسون  ،»44ولم يعثر على أي
معلومات عنها ،وال عن «بابا نويل» ومساعده.

 23ألف دوالر ألغلى قطعة بسكويت
شهد أحد املزادات في بريطانيا ،بيع أغلى رقاقة
بسكويت في التاريخ نظير  15ألف جنيه
إسترليني «ما يعادل  23ألف دوالر أميركي
تقريبا» ،تعود ألحد الناجني من كارثة غرق
السفينة تايتانيك عام .1912
وقدم يوناني أعلى عرض لشراء قطعة
البسكويت ،التي أصبحت اآلن األغلى في
التاريخ ،بحسب وسائل إعالم بريطانية.
كما تضمن املزاد ،والذي أُقيم في صالة مزادات « »Henry Aldridge & Sonبيع أكثر من  200غرض تعود
للرحلة املنكوبة.
ومن أبرز مبيعات املزاد صورة للجبل اجلليدي الذي أغرق تايتانك ،التي اشتراها بريطاني نظير  21ألف
جنيه إسترليني.
وكانت السفينة تايتانيك غرقت في  14أبريل  1912خالل رحلته من ساوثهمبتون إلى نيويورك في حادث
مآساوي أسفر عن مصرع أكثر من  1500شخص من ركابها وطاقمها.
واستطاعت السفينة «كاربيثيا» إنقاذ أكثر من  700شخص كانوا على منت تايتانيك ،واحتفظ العديد
من األشخاص مبتعلقات من السفينة الغارقة ،بينها قطعة البسكويت التي احتفظ بها املسافر
جيمس فينوك في مظروف خاص ،مضاد للماء

منوعات نيـــوز

دراسة حتذر من ارتفاع حرارة
األرض  6درجات جيعلها خالية
من األكسجني
حذرت دراسة نُشرت على هامش القمة الدولية
حول املناخ املعقودة في باريس من أن ارتفاع
حرارة األرض خمس درجات إضافية قد يجعل
كوكب األرض خاليا من غاز األكسجني الضروري
الستمرار احلياة.
وجاء في الدراسة التي أعدها باحثان في جامعة
لستر البريطانية« ،لقد توصلنا إلى حتديد أثر
جديد محتمل لالحترار املناخي قد يكون األكثر
خطورة من غيره».
وباستخدام منوذج رياضي ،توصل الباحثان إلى
أن ارتفاع حرارة األرض ست درجات مقارنة مع
ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية ،ميكن
أن يؤدي إلى وقف إنتاج العوالق النباتية لغاز
األكسجني .وتعيش هذه العوالق على سطح
املياه وهي تنتج ثلثي األكسجني املوجود في جو
األرض .وفي حال جرى ذلك ،فأنه سيقضي على
حياة جزء كبير من األنواع احلية على األرض.
وتتيح اإلجراءات املعلنة حتى اآلن من جانب الدول
باحلد من االحترار عند ما بني  2.7و 3.5درجة ،أما
في حال لم تتخذ أي إجراءات فقد ترتفع احلرارة
 4.8درجات في القرن احلالي ،بحسب اخلبراء.

الكوفية الفلسطينية يف
عرض أزياء إسرائيلي

 70مليون دوالر مقابل لوحة «بال عنوان»
حققت لوحة بال عنوان للرسام األميركي الراحل سي تومبلي ،رقما قياسيا ،بعد أن بيعت مببلغ  70.5مليون
دوالر ،وقادت مزادا للفن املعاصر أقامته دار مزادات سوذبي إلى مبيعات بلغت أكثر من  295مليون دوالر.
وبيعت اللوحة التي تشبه خطوطا بالطباشير على سبورة ،يعود تاريخها لعام  ،1968إلى مشتر لم يتم
الكشف عن هويته ،وتخطت السعر الذي قدرته سوذبي قبل املزاد البالغ  60مليون دوالر.
واملرة السابقة التي طرحت فيها اللوحة في مزاد كانت عام  ،1990وحققت  3.9مليون دوالر .وشمل مزاد سوذبي
 54عمال فنيا حققت ما مجموعه  295.85مليون دوالر.
وكانت دار مزادات كريستيز قد سجلت ثاني أعلى سعر في تاريخ مزادات األعمال الفنية ،عندما بيعت لوحة
«نو كوشيه» للفنان اإليطالي أميديو موديلياني مقابل  170.4مليون دوالر.

صورة وتعليق

ارتدت عارضات أزياء إسرائيليات مالبس مصنوعة
من الكوفية الفلسطينية ،وذلك خالل «أسبوع
تل أبيب للموضة» ،اعتبرها املصمم القائم على
العمل «خطوة نحو التعايش» بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني.
وظهرت العارضات وهن يرتدين كوفيات باللونني
األبيض واألحمر ،وأخرى باألسود واألبيض .وتعتبر
الكوفية رمزا للتحرر الفلسطيني من االحتالل
اإلسرائيلي ،والقت رواجا كبيرا حول العالم في
السنوات األخيرة.
وقال مصمم األزياء يارون مينكوفسكي ،إنه
أحضر الكوفيات من مدينة اخلليل ،جنوبي
الضفة الغربية ،بغرض تصميم أوشحة
وفساتني الستخدامها ضمن مجموعة من
تصاميم صيف عام .2016
وأضاف مينكوفسكي في تصريحات نشرتها
صحيفة «تاميز أوف إسرائيل» أن هدفه من وراء
استخدام الكوفية الفلسطينية ،تعزيز التعايش
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وسط موجة
التوتر تشهدها األراضي الفلسطينية منذ أكثر
من  3أسابيع.
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P3

part two - 2

“What have you done!” Joseph said,
“Did you really think you could get
away with anything?!”
“What can we say!” Judah pleaded,
“Your God knows everything, and it
is impossible to get away with anything with Him. We had your cup,
and now we will all be your slaves!”
But Joseph said, “No, only one of
you is guilty. He will be my slave,
the rest of you may go home to your
father.”
But Judah begged him, “Please sir!
I am only a humble servant, and
you are as great as Pharaoh himself, but may I say something?
“We brought back our brother Benjamin just like you asked us to. But
our father is old. He loved his wife
Rachel dearly, and she gave him
two sons in his old age. One is
dead, and now you wish to take the
other. Please sir, my father loves
Benjamin so much, it will break his
heart if he loses him too.”
And then Judah admitted everything that had had happened, how it
nearly broke his father’s heart when
he believed that his son Joseph had
been killed by wild animals. “Let me
stay and become your slave,” Judah
said, “I couldn’t bear to tell my father
that Benjamin was gone too.”
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Once his brothers sold their brother
Joseph into slavery - but now they
were willing to become slaves themselves to keep their brother Benjamin
safe. Before, they were willing to let
their father think Joseph was dead,
and now they would do anything to
keep from hurting him again.
They really had changed. They really did care.
Finally Joseph couldn’t keep it in
anymore. Tears began to fill his eyes,
“Please,” he said to his servants,
“Everyone go. Leave me alone with
these men.”
When his servants had left, and Joseph was alone with his brothers, he
broke down and cried so hard and
so loud that everyone in his house
could hear.
“I am your brother Joseph!” he said
through his tears. “Please, you must
tell me, how is father?”
But his brothers were terrified. They
could not say a word.
Joseph opened his arms and said,
“I am your brother, the one you sold
into Egypt! Don’t be afraid!”
And then he told them, “There are
still five years of famine to come. For
another five years the earth will be
dry as bones, and no food will grow.
But God told me everything that was
going to happen, and I have stored
up grain for us all.
“Don’t you see? You didn’t send me
here, God did! It was all God’s plan
from the very beginning. God sent
me on ahead to save his people!
“What you meant for evil, God meant
for good!”
To be continued...

Animal Facts - Shark
•Sharks do not have a single bone in their bodies. Instead they have a
skeleton made up of cartilage; the same type of tough, flexible tissue that
makes up human ears and noses.
•Some sharks remain on the move for their entire lives. This forces water
over their gills, delivering oxygen to the blood stream. If the shark stops
moving then it will suffocate and die.
•Sharks have outstanding hearing. They can hear a fish thrashing in the
water from as far as 500 metres away!
•If a shark was put into a large swimming pool, it would be able to smell
a single drop of blood in the water.
•Although most species of shark are less than one metre long, there are
some species such as the whale shark, which can be 14 metres long.
•A pup (baby shark) is born ready to take care of itself. The mother shark
leaves the pup to fend for itself and the pup usually makes a fast get
away before the mother tries to eat it!
•Not all species of shark give birth to live pups. Some species lay the egg
case on the ocean floor and the pup hatches later on its own.
•Great whites are the deadliest shark in the ocean. These powerful predators can race through the water at 30 km per hour.
•Unlike other species of shark, the great white is warm-blooded. Although
the great white does not keep a constant body temperature, it needs to
eat a lot of meat in order to be able to regulate its temperature.
•A shark always has a row of smaller teeth developing behind its front
teeth. Eventually the smaller teeth move forward, like a conveyor belt,
and the front teeth fall out.

Riddle Time

By: Philo Girgis

1- Take away my first letter, and I still sound the
same. Take away my last letter, I still sound the
same. Even take away my letter in the middle, I will still sound the
same. I am a five letter word. What am I?
2- What has hands but cannot clap?
3- What can you catch but not throw?

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

gnjournal@gmail.com
Happy Birthday
Marina

Happy Birthday
Sylvia
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Cardboard Jesus (5)

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

Sleep… what’s that?

If you don’t know already, I just had a
baby three weeks ago. It’s our last and
final one of three. We now have two
girls and one boy. I thought I would
dedicate the topic of this article about
sleep and make a humourous list for
you in my tradition as an author.
After having this final gift and blessing
from God, I realized why it is prudent
and intelligent to have children earlier in your life. I am in my late thirties
and sometimes I regret not starting
earlier at these gestational activities.
Realistically, I was married at 27 and
we decided to wait to have children.
Which was a great idea because it
enables us to form a concrete and
essential bond as husband and wife
before becoming parents. It is very
true indeed that the introduction of
babies into a marriage can be challenging and sometimes downright
impossible. This is due to the many
differences that emerge in child-rearing and temper management after a
baby is crying for the better part of the
night. However, I pinpoint the main
challenges of everything on this topic
to sleep deprivation.
Here is why you must forgo the necessity of sleep when expecting a
new baby:
1)
Sleep is overrated anyway.
While everyone else snores away
precious moments of their life, you
will be up bonding with your newborn. Feeding and burping them then
changing a diaper then repeating this
cycle exactly 45 minutes later because newborns have a knack of only
going number two in a clean diaper.
2)
Lack of sleep will make you
social media savvy. I have never
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been more grateful for my friends who
love to post memes and videos on Facebook than now. Every time my baby
wakes me up at ungodly hours, I am
able to stay awake by scrolling through
my wall. I think I am the MOST updated Facebook subscriber in the planet. I
dare anyone to challenge me!
3)
Lack of sleep helps you become a super napper. Yes. Exactly. You
are unable to sleep straight through the
night so when you baby goes down for
a nap, you are now granted the super
power of instant napping! I can close
my eyes and literally start dreaming
within seconds. No thinking or reflecting or trying to fall asleep. Dead to the
world in seconds. Awesome power!
4)
People feel sorry for you and
do stuff for you. My neighbour fondly
recalls the sleepless nights so we often get food cooked for us. She knows
the struggle. My husband sees how
dishevelled I am and makes me tea.
I dare not look in the mirror but after
long sleepless nights, I can say or do
anything and it is readily forgiven. I
couldn’t get away with any of that when
I was pregnant so BONUS!
5)
Sleep deprivation is the perfect
excuse to stop worrying about how you
look. No word of a lie, I think my hair
needs a complete gut job. A reno, if you
will. I can’t describe how little I think of
vanity right now. The only thing I worry
about is the baby and his needs. Mine
are secondary. I complete all perfunctory hygienic tasks without thought or
reason. I shower then put on PJs. Period. You’re lucky if I decide to brush
my hair because honestly, what’s the
point when you are always sleeping on
your hair. It stands up anyways after
my power naps!
6)
Sleeping with your newborn is
the best sleep ever. And when you do
get those longer stretches of sleep (like
4 hours at a time- wow), the sleep you
do get is the best ever. There is nothing
better than hearing your baby’s rhythmic breathing or snorting in your ear as
you sleep. Better yet, I fall asleep with
him physically on my chest. Truly, there
is nothing in the world that feels better than having his weight on me. Who
cares about sleeping when you can
have that kind of sleep!!
7)
Sleep deprivation is a great
reason for you to take a break. Most
people think that taking care of a newborn is challenging but really it is not. If
one receives a decent amount of sleep

through the night, then taking care of
the physical and emotional needs of a
little human is simple. Lack of sleep is
what makes it tricky. However, for busy
bee moms like myself who are involved
in a million and one things, it truly gives
me a guilt-free break from my everyday
tasks. I don’t have to explain or justify to
myself why things are not getting done
and I honestly do not feel at all guilty
for sleeping between 8 am and 11 am
because that is when Junior loves to
sleep the most.
8)
Sleep deprivation can help
you lose weight. This is NOT a medical
opinion so don’t quote me on this but
for me, I prefer sleep when I can get it
over eating. There are many mornings
where my baby sleeps like he hasn’t
slept all night (which he hasn’t because
he decided to play instead or poop or
have the hiccups for continuously for
8 hours!) and I think to myself, I can
totally get up now and make myself a
luxurious breakfast (my favourite meal
of the day). Exactly one minute later, I
am smiling as I decide that no amount
of bacon, sausages, eggs benedict,
ham or fruit can ever tempt me as
much as my warm pillow. Hence, I only
eat a couple of times a day and quickly
because Junior needs to eat!
9)
Sleep deprivation is good for
your marriage. Again, don’t quote me
since this is only my personal experience. I sleep in a separate room so I
don’t wake my husband all night with
my sweet mumblings (or cursing) that
I utter to my baby when he struggles
to nurse while trying to sleep. Poor
guy. Seriously, he won’t even have the
courtesy of opening his eyes. He wants
to be fed on demand while he is sleeping. Sheesh. Anyhow, because I sleep
in a different room, my husband misses me! So there is another point for no
sleep.
10)
Sleep is 100 times sweeter
when someone is looking after the
baby. I can’t explain how amazing
sleep is when you can actually get
around to getting it for longer than 3
hours at a time. I don’t think I ever slept
better than when my husband gives
me breaks and asks me to sleep from
10 pm to 4 am while he does a shift
with the baby. I actually sleep smiling
and wake up smiling!
So there you have it. 10 reasons why
sleep is not all it’s cracked up to be!
From my family to yours, I wish you and
yours health, wealth and happiness!

THEODORA
GIRGIS
Alan: I didn’t say that Jesus is a fake.
I said this is a fake Jesus! (Grabs the
cutout by the edge.) Look! It’s nothing
but corrugated cardboard with a printed cartoon picture on it!
Jerry: (Pulling it away.) Not it’s not! It’s
my Jesus! Let go of him!
Alan: (Tugging on it with both hands.)
This is for your own good, man! Give
up this nonsense. You’re making a fool
of yourself when you walk around with
this stupid thing!
Jerry: (Yanking it back.) I’ll never give
him up! Never!
Alan: Let me have it!
Jerry: Leggo! Help! Help, this crazy
man is stealing my savior!
(With both of them pulling on it one last
time, the cardboard rips in half, leaving
each of them holding a part of it!)
(A beat passes.)
Alan: (With a regretful grimace at what
he’s done.) Oops.
(Jerry looks down at his half in shock,
mouth gaping open and eyes wide.
There is a silence as he tries to grasp
the enormity of what has happened.
Then, he screams!)
Alan: (Sincerely, holding his half of the
cutout.) I’m sorry.
(Jerry breaks down crying, holding the
piece of cardboard in his arms, sinking
to the ground.)
Jerry: (In tears, he looks up at Alan.)
Look what you’ve done! You Judas!
(Hugs the ripped cutout in his arms as
he looks down at it. ) Look what you’ve
done.
Alan: (Gently.) I’m sorry. Jerry. Really,
I didn’t mean to rip it. But this has to
prove to you to that this Jesus wasn’t
real. (Putting his half on the ground
beside the bench, he kneels beside
the sobbing Jerry and taps the cutout piece.) Look, it’s not dead. It was
never alive. There’s no need to grieve
over it.
Jerry: (Wiping his eyes with his sleeve,
he sniffs and wipes his nose with it
also.) That’s easy for you to say. You
haven’t just had your faith destroyed.
Alan: It was a misplaced faith, man. It
would have done nothing for you. I just
tried to help you see that.
To be continued..
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Tis the Season!
By: Marina Abdel Malak

www.anorexiarecovery1.blogspot.ca
We are so fortunate to be able
to afford our basic needs, and
even luxuries at times. Others
are not so fortunate. But keep
It’s nearly December! You know
in mind that during this season,
what that means?
you need not feel PRESSURED
CHRISTMAS!
to ‘be better’ than everyone else
by donating the most. In fact,
you need not donate money
or toys. You can donate your
time to listen to someone in
need. You can donate a helping hand and hold open the
door for someone. You can donate a caring heart and contact
someone who you haven’t seen
in a long time. You can smile at
someone on the street. You can
be extra patient at the morning
coffee shop you visit.

I love this time of the year. It
truly is magical, for so many
reasons. For one thing, I love
hearing Christmas music on
the radio. I love seeing lights
and decorations. I love the
Christmas shopping you can
do in stores. The list goes on
and on.
But do you know what is super
special about this time? The
feelings of joy, comfort, solidarity, and compassion. It is amazing to see so many charitable
initiatives that occur around
Christmas time, such as donating toys to the Salvation Army,
helping people in need, joining
soup kitchens, finding clothes
for the homeless, and so forth.
Christmas is about Christ’s
birth. He came into the world
to save us. He gave Himself
for us. Welcoming Christ in our
world means that we need to be
humble. We need to open our
arms and homes to Him. That
is what Christmas is about. And
that is why helping others, especially during this time, is so
precious.

This season, let’s all try to
spread some Christmas cheer in whatever way works for you.
Remember that being kind is
the best way to spread love and
comfort. There is truly nothing
more special and magical than
feeling that you have helped
someone, that you have made
a difference in someone’s day.
That is the gift that keeps giving back - and doing it can be
completely free. But the reward
is priceless.

Conservatives right on Climate Change

By Costas Menegakis, MP

A recent IPSOS poll revealed that climate change ranks as a low priority for
Canadians. This is not surprising. Time
after time, my constituents consistently
told me that their top concerns were the
economy, jobs and safety and security.
This does not mean that environmental
issues are not of concern to Conservatives. In fact, the opposite is true. So it is
of no surprise that the Trudeau Liberals
are keeping the Harper Government’s
2030 greenhouse gas emission targets,
despite Mr. Trudeau’s non-stop rhetoric to the contrary during the campaign
and since. After all, Canada boasts one
of the cleanest electricity systems in the
G7 and in the world and 79% of our electricity supply emits absolutely no greenhouse gases at all. Let’s also keep in
mind that Canada contributes just 2% of
the world’s total GHG emissions.
The Harper Government well understood
that climate change had to be addressed
through a multi-pronged approach, transcending all levels of government. It
invested more than $11 billion in green
infrastructure, energy efficiency, clean
energy technologies, cleaner fuels and
smarter grids throughout its nine years
in government.
It was the first government in Canadian history to reduce greenhouse gas
emissions at all – and we did so while
protecting the Canadian economy and
Canadian jobs. In 2013, Canada’s GHG
emissions were 3.1% lower than 2005
levels while the economy grew by 12.9%
over the same time period.
You won’t hear this from the current
federal government; just like you won’t

hear that in 2012, Canada was the first
major coal user to ban the construction
of traditional coal-fired electricity generation. Or that a 2013 report by the International Energy Agency (IEA) ranked
Canada number two worldwide in energy efficiency.
The IEA consists of 29 countries and
works to ensure a reliable, affordable
and clean energy source for its members. Last fall, the IEA welcomed the
launch of the world’s first large-scale
power station equipped with carbon
capture and storage (CCS) technology
that was built right here in Canada. It
called it a historic milestone along the
road to a low-carbon energy future.
Carbon capture and storage (CCS) was
a priority for the former Harper government. We knew it presented an opportunity to develop new technology to reduce greenhouse gas emissions on a
large scale.
The IEA Executive Director commended
the Government of Canada at the time
for making the project a reality, calling
Canada an international leader in Carbon Capture Storage.
We also took a number of steps to
strengthen environmental protections.
For example, we established the Joint
Canada /Alberta Implementation Plan
for Oil Sands Monitoring (JOSM). This
world-class scientific monitoring system
integrates and rationalizes independent
monitoring efforts into a governmentled, scientifically-rigorous assessment
of oil sands industry environmental
performance. The system openly and
transparently provides the public with
detailed monitoring results compiled by
some of the top scientists in Canada.
The Trudeau Liberals are correct to
stick with the Harper Government’s climate change targets. At some point,
however, Canadians will expect more
than just rhetoric from their newly elected government.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of
Citizenship and Immigration and small
business owner. He resides in Richmond Hill, Ontario and can be contacted at costas@aorconservative.ca.

