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ليلة
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جورج»
«
مدينة
وعلي
ابرام مقار

ابرام مقار

احلكم بسجن «إسالم لبحريي»ال ميكن لأحد �أن يتخيل �أن املهند�سة وال�شاعرة والكاتبة والزوجة تلك املجتمعات
واملتاجر
املنازل
يف ومت
خطر بعيد
اإلحتفال
«فاطمةعن موعد
�سنوات،من اجلدل،
األيام ببعض
بينما تأتي
ناعوت»،
تلكمنذ
تقابلتإلينامعها
عام  ..واحلقوقيون يصفونه بالعودةوالأم التي
دمت من
علي ُ�ص
الزيناتمل�صر
وضعلأخرية
زيارتي ا
الرئيس االيراني يطلب من البابا
ميالد السيد املسيح وهل هو في اخلامس والعشرين من ديسمبر وشوارع املدينة ،وقامت شركة إنتاج
إقرار
�
يف
أ�صل
ل
فا
بال�سجن،
حكم
�ضدها
ي�صدر
ولهذا
املجتمع
علي
واملخالفات
وامل�شكالت
أزمات
ل
ا
كم
أم في السابع من يناير ،واجلدال التاريخي حول أهمية حذف  3أيام سينمائي بإحضار ثلوج صناعية
لعصور الظالم ...ص 11
الطفل ميكن
خطرمبولدعليه ،ال
املجتمع النه
الأحكاممنهوكلف�صل
وخمالفات البناء علي
والطرق
يسوع فياملرورية
بالكريسماس،
وقت اإلحتفال
لتناسب
اإلحتفال
عنيظل يوم
املتهمحتي
 400عام
فرنسيس الصالة من اجله  ............ص14
والقاء45
أكثر من
«إيفان»
الطفل
وتلقي
يبدأ
الذي
اليوم
وهو
العام،
في
نهار
وأقصر
ليل
أطول
به
الذي
اليوم
الفكري
التوا�صل
وطرق
العوملة
ع�صر
يف
ونحن
أننا
�
يتخيل
أن
�
أحد
ل
الأرا�ضي الزراعية والت�سول
رئيس وزراء العراق 2016 :سيكون
بعده النهار في الزيادة  ،والليل في القصر ،كمعني روحي ملولد «نور الف خطاب وكارت وهدية من أماكن
األمم املتحدة
نهائياًعام
القضاء أمني
نتانياهو يتهم
يتخيل
أن
�
أحد
ل
ميكن
ال
فيه،
يفكر
ما
علي
أحد
�
حا�سب
ي
أن
�
املتاحة
كل
وكان
والتحر�ش،
ال�شوارع
يف
الزبالة
ُ
العالم» .أو اجلدل التقوميي ،حول يوم اإلحتفال ،وهل  25ديسمبر عديدة للتهنئة بالكريسماس ،في مشهد يُعبر بحق وحقيقي ًة
يف
«داعش»
علي
عام
التقوميم�سبوق
إعتباره غري
ن�صوت
خرجنا
الذي
�أن الد�ستور
املسيحقانون
يولد تطبيق
احلب بد ًال
القانون
مولدبال
عن �أويل
القبطي ،بلما �سبق
خمالفا ً
بالقلوب .متام
وتطبيقهذا
إهتمامفوسط
املسيح،
له ب�حسب
كيهك
باملالينيأو 29
الغريغوري
التقومي
حسب
 .........................ص 8
اإلرهاب»10
«بتشجيع ...ص
العراق
أيضا ً
هذا
ويلوود» ،عن
والدة الطفل،
عبرت
املسيح في
حول هل
جدل جنمي،
فصلأدراج وك
حبي�سة ال
مازالتولدمبادئه
واحلريات،
املدنية
يف احلقوق
ناعوت».
«نيكول«فاطمة
السيدةأو كتبتها
وحروف قالتها �
كلمات
مثلماعلي
الشتاء�أنأم فيللد�ستور
قلوبنا»،
باملدينة  ،بل
إجراءات يجتمعوا
«أن �هؤالء لم
املشهد
وهناك ،ال
اجلدل هنا
بالطبعأن حالة من
الصيف،
�شئي ًا مل فصل
خلف
«البحريي»
«ناعوت» و
وهيندرك �
ميكن �أن
يكن ،ال
أحكام ،متفياحلكم يف
التقا�ضي وال
بقولهاطول
تعاين من
يعبأ بهاويف بلد
شقة
املصري في
الدفاعزيت بكثافة
وزير نزول
معجزة
ً
املسيحيني كثيرا ،ألن البعد التاريخي لشخص السيد املسيح له مشهد أعتقد أنه أكتمل مبالئكة تهتف« ،اجملد هلل في األعالي
بوزير
يلتقي
ً
أبو
�
«
و
«اخل�ضريي»
و
«برهامي»
بينما
بالدين
تتعلق
بتهم
الق�ضبان
فقط،
ا
�شهر
ع�شر
خم�سة
يف
الق�ضية
هذه
اجملد ليس هو األهم ،فاملسيح شخص جتاوز التاريخ  ،أتي ليقدم وعلي مدينة سان جورج السالم».
ً
املسلحة
الكندي
الدفاع
حتيو�سط
ولهذاأنه يف
احلياة،ؤ�سف �
خارجه .امل�
العدوي»
«م�صطفي
فرحته،
تكنوكل
املدينة،
ؤ�سفةسكان
شك أن
ن�سبة ميالد ال
الطفلدفاع عن
شاركأبداهذامعركة
ولنمنتكن �
تلك مل
وحمبطة
م�شاهد م�
حتديد عام
كيف تكون
منط ومثال
ا�سالم» وللبشرية
القواتص 9
مبقر..................
بفانكوفر
عراقية
عائلة
مولد
ستري
احملبة،
أعمال
فعلت
إن
أنه
املثل،
للجميع
أعطوا
علماء
طريق
عن
بل
مسيحية
دينية
قيادات
يد
علي
يتم
لم
املسيح
جهل و�أمية و�ضعف تعليم متف�شية يف جمتمعنا امل�صري جند �أن الدين ،ولكنها معركة كل م�ستنري مع جتاره من دعاة الكراهية
بالقاهرة ...ص 9
ومؤرخني .بينما يتناثر كل هذا اجلدل السابق ذكره حول موعد املسيح ، ،مثلما قال أمير الشعراء« ،أحمد شوقي» ،قوله الشهير،
من
احلسنة
للنوايا
أول سفيرين
تاركني
امل�شوهة.
التهمة
بهذه
املحاكم
إيل
�
�سحبها
يتم
عقول
أف�ضل
�
«ولدالعقل
مولد «الطفل يسوع»  ،قدمت لنا مدينة «سان جورج» الكنديةوتغييب
احلب ،يوم ولد املسيح» .فاألمر يتجاوز اإلختالف التقوميي
امليالد،بيننا
ميرحون
وال�ضمري
والعلم بل
أوباما :أصلي يف عيد امليالد من أجللنا معدومي
الزيناتر�شد و
نالت �أبن
الشكللإزدراء»
ي�سمي بـ «ا
قرونيوموعقوبات
وتزيني
النمطي بوضع
اإلحتفال،ماويتجاوز
وذلك حينما أحتفلتمنذ حول
لهذا
موعدا ً اخر
الثقافةأونتاريو
مبقاطعة
احليوانات  ..........................................ص 21
الفعل
إلي سمو
وغيرها من
شجرة عيد
وحتديدا ً في
بالكريسماسمتمبكراً،
الرابعحلماية
املا�ضي
و�ضعه يف
بأكملهاهذا القانون
املدينةلأمر �أن
املسيحيني املضطهدين  ...ص 12الغريب يف ا
و�ضربوا بل
وعادات.جنوا
طقوسممن ُ�س
الكثريين،
امليالدوغريهم
الفاربي
والعشرينالكنٌدي و
من أكتوبر املاضي ،فقط لتحقيق حلم ورغبة طفل يُدعي «إيفان ُ بقوة احلب ،وقد قال «نابليون بونابرت» « ،لقد أسس الكسندر
الأقليات الدينية من الإزدراء علي يد متطريف الأغلبية ،فقد و�ضعه وقتلوا ،والأن ُتالحق هذه العقوبات �أمثال �أحمد �صبحي من�صور
توقعات سوق العقارات لسنة ... 2016
ليفرساج» ،والذي كان عمره  7سنوات قضي منها  5سنوات يصارع و قيصر و شارملان وأنا ،اإلمبراطوريات.إعتمادا ً على القوة .ولكن
مهاجمة
عن
إ�سالمية
ل
ا
اجلماعات
عنا�صر
وقف
بدعوي
ال�سادات
وكرم �صابر
حامد �أبو
املاليني
القمني جعل
و�سيداحلب ،وبه
ال�سعداوي على
ونوالإمبراطوريته
زيدأسس
املسيح
مرض سرطاني باملخ ،حيث وفي سبتمبر املاضي قال لهم الطبيبون�صريسوع
دراسة « :السياسة» ُتقصر العمر
شاركً
لكل شخص
الجله» .حتية
مستعدون ان
الناس
أمنية� من
العقارات ..................صفحة 7 - 6
ملحق
علي
أشهر،أعيننا
نري ب�
امل�ساجد،
امل�سيحي أنعلي
كانت
وقتها
لأنثالثة
أكثروامن
منابرلن يعيش
الطفل
الدين املعالج،
وغريهم غدا،
ناعوت»،
ميوتوا«فاطمة
البحريي» و
إ�سالم
أخريهم «�
من و
23
ص
....
مشاعر
حمل
قلب
لكل
حتية
،
به
حلم
ما
حتقيق
«إيفان»
الطفل
رحيله،
قبل
أصدقاءه
مع
بالكريسماس
يحتفل
أن
«إيفان»،
الطفل
ُينفذ ،وكيف يتم �إ�ستخدامه ،ولهذا فلم يتقدم الغرب �إال حينما ق�ضايا �أ�صبحت عار علينا وعلي الدولة امل�صرية .وال غرابة يف هذا
والذي غالبا ً سيأتي قبل موعد الكريسماس ،في اخلامس والعشرين احلب لهذا الطفل الصغير حتي تتحق أمنيته البسيطة في أن
الفوز الثامن علي التوالي لـ «رابتورز -
ً
إ�ستثناءات،
عنالً �أية �
احلريات
�
وبالفعلمنه �أو
وال ي�سمع
يستطيع الديني
جتديد اخلطاب
يتحدث
ترك
اللحاق به،
امليالدعنالنه لن
الرئي�س بعيد
ؤ�س�ساتالناس،طاملا يحتفل
وامل�يشفي
فالدين«احلب
مينجر»،
مبقولة« ،كارل
بعيداوعم
ديسمبر.
بطين..أطلق من
بعد أكل العيد  ،أشعر بأمل يف
احلقيقي
جميعها
م�شهد
حترك ،يف
وهو وال
سالمتطور
في �أزهر
احلياة وال
تعليم تغري
جتمعهوسبعةله �أحد،
في
«نيكول»
برملانأمه،
بني يدي
فال إيفان
الطفل
الكائنعليه»،
بينماحصلوا
إعتبارية،الذين
كائنات �قدموه او
اولئك الذين
والدولة سواء
 .......................ص 16
فماذافي الــ
تورنتو»
قبل املوعد الرسمي لعيد امليالد بثالث
ديسمبر،
في مسيرة
املدينة حول
أمنه تلك
والذي �أهل
الأن�سان،أالف من
أفعل؟؟...NBAص 21
املقد�س فقط
«إيفان»ال�شئ
و�سالمته هو
وحريته
هذهأيالبلد
منتوجه
السادسعن
خلف يف«سانتامثري للريبة،
كلوز» ،يتقدمهم مسئولي املدينة ،ومسئولي الشرطة و املطافي،

في أقل من شهر :
فاطمة ناعوت تلحق بإسالم البحيري في حكم
بالسجن  3سنوات بتهمة إزدراء األسالم

حكومة «ترودو» تريد جلب  50الف الجئ
سوري جديد خالل عام 2016

أسابيع ،سالمأ لروحك أيها املالك البرئ  ،فاملالئكة ال تسكن األرض

دراسة وإستطالعات للرأي  :كندا أفضل دولة
بالعالم بعد املانيا

«جود نيوز» تتلقي دعوة من الكاتدرائية
حلضور قداس ليلة عيد امليالد اجمليد

جود نيوز :في تقرير أعدته
مؤسسات عاملية ،ومن بينها،
جود نيوز  :أعلن وزير الهجرة واجلنسية في تلقت «جود نيوز» دعوة رسمية من
في تواصل لتلك األحكام ،وفي أقل من
وجامعة
الكاتدرائية «World
 ،»Newsرويس
املرقسية& باألنبا
حكومة «ترودو» ،الوزير «جون ماكالوم» ،أن
ناعوت
فاطمة
الكاتبة
حكومةشهر
املتحدة
بالواليات
بنسلفانيا
من بالعباسية بالقاهرة ،حلضور قداس ليلة
عدد أكبر
حلقت لقبول
كندا تأمل
قضت
أن
بعد
البحيري،
إسالم
بالباحث
إستطالع
كذلك
األمريكية،
الالجئني السوريني ما بني  35الف و  50الف عيد امليالد اجمليد في السادس من يناير
مع باحلبس
مبعاقبتها
جنح
الكنيسةقمة
األعمال في
القادم ،وهيأكبر
رجال توجهها
الدعوة التي
اخلليفةبالتعاون
 20١٦وذلك
محكمةعام
الجئ قبل نهاية
واحلكومةالتهامها
ألف جنيه
20
والغرامة
سنوات
أفضل
األخيرة ،حول
“دافوس”
السياسيني و
والوزراء و
لرئيس الدولة ،
وكاالت3الالجئني في االمم املتحدة
حيث
الشخصيات
واملنظمات
األردنيةبازدراء
دراسة
العامة،مت به
بالعالم ،والذي
األديان الدولية للمهاجرين اإلعالميني والدول
والغبطة
القداسة
صاحب
الصلوت
يرأس
أعلن
كما
الالجئني،
فحص
علي
للمساعدة
يذكر أن نيابة السيدة زينب ،برئاسة
 60دولة عبر قياس  75عامل
األسكندرية
بابا
الثاني
تواضروس
البابا
التي
الكندية
للوكاالت
دوالر
مليون
«ماكالوم» أن حكومة «ترودو» ستخصص مبلغ اضافي قدره ١5املستشار أحمد األبرق ،أحالت «ناعوت»
من بينها اإلستقرار  ،والتاثير
املرقسية في مصر
وبطريرك الكرازة
الالجئني في
خمليمات
إلىالكندي
تعمل في مجال إعادة توطني الالجئني .جاء ذلك في زيارة وزير الهجرة
االردن .بارتكاب
وواجهتها
اجلنح،
محكمة
وسائرجاءت
اإلقتصادي،
الثقافي و
اجلدير بالذكر أن الوزير «جون ماكالوم» صرح مؤخرا ً بالد املهجر ،وسلم القمص «سرجيوس
جرمية ازدراء اإلسالم والسخرية من
كندا في املركز الثاني بعد املانيا
لوكاالت األنباء الكندية ،أنه ليس هناك ضمان ألن سرجيوس» وكيل البطريركية ،الدعوة
شعيرة إسالمية وهى «األضحية» ،من
الصحفي،املركز
اجنلترا في
نيوز» حلت
«جودبينما
ملراسل ،
بالقاهرة
بوك».قادرة علي حتقيق هدفها املتمثل
«فيسكندا
االجتماعىحكومة
تكون
خالل تدوينة لها على موقع التواصل
املهندساألمريكية في املركز الرابع  ،وحلت السويد ففي املركز اخلامس
يتوجهاملتحدة
والواليات
الثالث ،وسوف
الجئ سوري قبل نهاية عام « ، 20١5جرجس إبراهيم»،
االف
١0
جلب
في
تناولها
أن
موضحة
الدين،
ازدراء
هو
هدفها
يكون
أن
النيابة،
فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام
العالم
دول
بني
وأن  ١0االف الجئ سوف يتم التحقق من شخصيتهم «إبرام مقار» ،ممثالً عن اجلريدة للقاهرة خالل
القضية غير مخالف للشريعة اإلسالمية من وجهة نظرها ،وأكدت أن ذبح األضحية يعد نو ًعا من
للحضور ذلك املركز بعد أن حصلت علي تقدريرات متقدمة في التجنيس واملبادرة،
وأحتلت كندا
الساعات القادمة
قبل  3١ديسمبر ولكن لن يتمكنوا جميعا من الوصول
إرسالعلي املركز األولي في جودة احلياة في العالم ،والرعاية الصحية
عليمن قبل
حصولها
ذلك
وعزز
علىهذا التاريخ  ،وذلك بسبب عوامل منها وتشكر اجلريدة القائمني
كان قبل
ذلككندا
األذى الذى يحمل «استعارة مكنية» ،وأن الي
ويأمل اإلقتصادي
واإلستقرار
والتعليم واألمان
واملباركة لنا ،
الدعابةاجلوية أو رغبة بعض االفراد في تأجيل سفرهم أوظروف أخري قد متنع احلكومة من هذه الدعوة الكرمية
سبيلاالحوال
سوء
ً
الهجرة العدل».
ماعت ر ّبة
شكرًا
مصر
قضاء
«شكرًا
«ناعوت»:
علي احلكم
حتقيقتعليقها
وفي
األخر ،أشار التقرير أيضا إلى أنه في حني أن كندا مجتمع الصناعي
اجلانب
وعلي
ومع ذلك
محل ثقة
يظلوا
اجلريدة أن
القائمني علي
أحفادوزير
ذلك فان
الطيبة،ومع
أيام فقط،
ثمانية
خالل
مع ذلك
قالالتعامل
الصعوبة
هدفها ومن
قضايا
يرفعون
ملن
ا
ر
وشك
التنوير،
طريق
على
مصر
وضعتا
عظيمتني
لثورتني
ا
ر
«شك
وأضافت
املصريمع ارتفاع مستوى املعيشة بها  ،إال أنها تواجه حتديات داخلية،
املتقدمة و
التكنولوجيا
ذو
والشعب
الكنيسة األجالء ،
ضدنا اباء
الجئ سوري قبل شهر
حكومة «ترودو» الليبرالية سوف حتقق هدفها بقبول  25الف
ً
علي ثقة بأن ً
ويتهموننا بازدراء الدين ،وهم يخطئون في كتابة اسم لفظ اجلاللة»
مخاوف السكان األصليني واملناطق الناطقة بالفرنسية
والقبطي فيتتمثل
حسبةالقادم.
فبراير
فيواخلارج.
الداخل
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جتديد اخلطاب العلماني

رباب كمال

ال شك أن كاتبة هذه السطور تنتمي فكريًا إلى
التيار العلماني ،ولكن لرمبا تشرع بكل موضوعية في
مراجعة كثير من مواقف هذا التيار عمال مببدأ النقد
الذاتي وتصحيح املسار ،وعلينا أن نُدرك أنه ال مسار
بدون رؤية.
أوال :ضرورة استفاقة التيار العلماني التنويري في
كيدا
مصر الذي ميارس السياسة ويؤيد السلطة
ً
في اإلسالم السياسي .وهذا ال يعني أن املطلوب هو
معارضة السلطة املطلقة ،وإمنا املطلوب هو تأييد
املواقف التي تدعم مدنية الدولة ورفض املواقف
التي ال تدعمها ،فنؤيد تارة ونختلف تارة على حسب
املوقف ال األشخاص الذين ننحاز إليهم ،حتى وإن كان
رئيس الدولة ،شريطة أن يكون التأييد واملعارضة في
إطار تقدمي رؤية.
يجب أن نعي أن نزولنا ضد التيارات الدينية في 30
يونيو ..ال يجب أن يعمينا عن األصولية املتجذرة في
القانون والثقافة ..فاملعركة ال يجب أن تُدار على
كيدا في اإلخوان! فاألمر أكبر
طريقة تأييد السلطة
ً
فإن القضية أكبر
احلقيقة
في
من إسالم بحيري،
ّ
من إلغاء قانون ازدراء األديان ،وكلها معارك مشروعة
سنخوضها ..لكن يجب أن نخوضها عن وعي.
ثانيا :ال بد أن نعي أن اإلفراج عن إسالم بحيري -إن
حدث فعال  -ليس انتصارًا فكريًا بل معركة قضائية
بحتة ،كما يجب أن ندرك أن إلغاء قانون ازدراء األديان
املادة  98فقرة (و) من قانون العقوبات ليس انتصارا
كذلك ،ألنه سيتبقى لدينا قوانني احلسبة وهي
قوانني ال ميكن كبح جماحها بسهولة؛
ألنها ال تستند إلى نص قانوني ،بل إلى آية قرآنية
«ول َْتكُ ْن ِم ْنكُ ْم أ ُ َّم ٌة
( رقم  104من سورة أل عمران) َ
ون بِالمْ َْعرُ ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ المْ ُْنكَ رِ
ون إِلَى خْال َْيرِ َويَ ْأ ُم ُر َ
يَ ْد ُع َ
ِ
ون».
ح
ل
ُف
ا
م
ه
ك
لمْ
ْ
ُ َ
َوأُولَ ِئ َ ُ ُ
وبالتأكيد ال يمُ كن أن نحذف آية قرانية ،ولكن ال بد أن
نعي أن قضايا احلسبة ستشكل ثغرة قانونية هائلة
عند الشروع في صياغة قانون يدافع عن احلريات
الفكرية.
ثالثا  :يجب أن يُدرك التيار العلماني أن األجهزة
األمنية ال تتبنى
املشاريع التنويرية ،وأن عدم تضييق اخلناق ليس
بالضرورة املباركة
الكاملة ،وإمنا استخدام التيار في إحداث توازن قوي
خاصة كورقة رابحة أو أداة ضد اإلسالم السياسي.
رابعا :إدراكنا خطورة حتول العلمانية إلى مشروع
إسالموي آخر نبحث فيه عن مرشد للتنوير ،فقوة
التيار ليس في أن يكون أخوية علمانية ،وإمنا أن يخترق
اجملتمع بالفكر الذي يدعم دولة املواطنة وهو أمر
عسير وسيتطلب سنوات من العمل.
خامسا :ال بد أن يخوض التيار العلماني جتربة
ً
منظمات اجملتمع املدني واالهتمام بقضايا مجتمعية
أخرى ،وال يحصر نفسه فقط في قضايا احلرية
الفكرية (وهي ضرورية بالطبع) ،فالبد من تبني
قضايا مجتمعية وتنموية ال جتعله منفصال عن واقع
الشعب املصري.
سادسا :ال بد أن يُدرك املنتمني للتيار العلماني أن
ً
التيارات الدينية لم تنته في مصر مبجرد أنها لم
حتصد أغلبية أو كتلة برملانية ،فهذه التيارات ال زالت
متفوقة في الصعيد والريف ،فال داعي للتغني
بانتصارات زائفة ،مصر ال زالت غارقة في بحور
األصولية.
اخلامتة :
بزوغ التيارات والكيانات العلمانية حتول ثقافي كبير،
إال أنه تيار وليد ،نخشى أن يولد مبتسرًا ويغرق في
صراعات داخلية فيما بني العلمانيني والتنافس على
كسرات اخلبز.
الهدف ليس العلمانية ..الهدف وطن ..العلمانية
وسيلة ..مجرد وسيلة ..نحن ال منلك احللول ..منلك رؤى
فقط عن كيفية البدء في التفكير في احللول بعيدا
عن أصنام ومقدسات العقل ..إذا حتولت العلمانية
إلى دين أو مقدس له جهاد ..تُنسف الفكرة التي
نشأت منها وعلى أساسها.
سنحتاج نحن أيضا إلى جتديد اخلطاب العلماني
والوقوف على أوجه القصور والتقصير ..حتى ال
تنتهي العلمانية الى مشروع أسالموي آخر.
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فتى كندا الأول :انتقادات وحماوالت النعا�ش االقت�صاد الكندي
مونتريال – عبد املسيح يوسف
رغم الشعبية اجلارفة ،التي يتمتع بها
رئيس الوزراء الكندي ،جوستان ترودو ،بني
أوساط الكنديني الليبراليني واملهاجرين،
ومختلف الفئات علي مستوى العالم،
إال أن أداء االقتصاد الكندي ،من أن تولى
ترودو اإلبن ليس علي ما يرام.
جوستان يرفض نفي أو تأكيد االنتقادات،
التي توجه حلكومته ،ومعاناة ميزانية
كندا من عجز يقدر بنحو  25مليار دوالر،
في الوقت الذي تتعامل وسائل اإلعالم
الكندية والعاملية مع رئيس الوزراء ،علي
أنه فتى العالم األول ،الذي تتهافت
الفتيات والسيدات ،إينما وطأت قدماه
للتصوير سلفي معه ،لدرجة أن فريق
حكومته يتباهى بهذه احلقيقة ،غير
الداعمة لألداء االقتصادي املتردي.
جوستان ترودو ذهب منذ أيام للمشاركة
في املنتدى االقتصادي العاملي ،الذي
استضافته سويسرا خالل الفترة من
 23 – 20يناير ،وحاول ترودو بكل السبل،
وفريق عمله ،الذي صاحبه من  5وزراء،
التواصل مع كبار املستثمرين في الصني
وأوروبا املشاركة في قمة دافوس.
كان خطاب ترودو مركزا علي أمرين،
األول حقوق املرأة ،متحدثا عن زوجته
صوفي وبنته وولديه ،في خطاب
مس قلوب اإلعالم األوروبي والدولي،
وناشطي حقوق اإلنسان ،وقطاعات
الليبراليني .أما األمر الثاني فكان
اهتمامه الكبير بترحيب كندا استقبال
كبار املستثمرين األوروبيني واآلسيويني،
وتوفير كافة التسهيالت لهم ،وكان في
مقدمة اجتماعات ترودو ،اجتماعيه مع
امللياردير الصيني رئيس شركة علي بابا
الصينية .كما التقي ترودو كل من ممثلي
شركة شل النفطية العمالقة وممثلي
فيسبوك وميكروسوفت ورجل األعمال
العاملي جورج سوروس .وعرض عليهم
ترودو خطة النعاش االقتصاد الكندي،
والقطاعات الواعدة ،ومنها مختلف
مجاالت البنية التحتية ،في دولة كندا
الفيدرالية ،األشبه بالقارة الكبيرة.
وحفز ترودو املستثمرين ،باملناخ
االستثماري ،والعمالة املرهلة ،ووجود
طبقة وسطي كبيرة ضامنة الستقرار

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm
at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York,
Finch & Bayview
Pick-up Service available

Kids program available 4-14 years old

www.smsv.ca
Email: hosanna@smsv.ca

اجملتمع ولديناميكية السوق.
وهناك انتقادات عديدة توجه حلكومة
ترودو ،التي تفتقد للخبرة ،التي كان
يتمتع بها رجل كندا احملترم ،اسيتفان
هاربر ،رئيس الوزراء احملافظ السابق.
وانتقد ميشيل أوجي الصحفي بهئية
اإلذاعة الكندية رئيس الوزراء ترودو،
مشبها إياه ،بأنه مثل املستشار األملاني
السابق جيرارد شرودر ،والذي كان يلقب
بـ”مستشار الطقس اجلميل” ،ألنه ال
يحسن إدارة األمور ،إال في األيام والطقس
اجلميل! وترودو الذي تتهافت السيدات
علي التصوير معه السيلفي ،لم يثبت
أي جناح في إدارة األزمات ،ومنها الهجوم
املسلح في واجاداجو في بوركينا فاسو،
والذي أودى بحياة نحو من  30شخصا ً
من  18جنسية مختلفة ،قتل فيه 6
كنديني ،وتبناه تنظيم “القاعدة في بالد
املغرب اإلسالمي”.
فترودو ال ميتلك أبى استراتيجية واضحة
ملواجهة اإلرهاب ،في ظل الالجئني
القادمني من مناطق غارقة في اإلرهاب
بواسطة الدولة اإلسالمية في العراق
والشام.
واقتصاديا ،فترودو غارق في احلديث عن
الطبقة الوسطي القوية في اجملتمع
الكندي ،لكنه يتجاهل أن الركود
االقتصاد احلالي ،الطبقة الوسطي،
هى أول من يدفع ثمنه .فاالقتصاد
الكندي يعاني صعوبات جمه ،والدوالر
يتراجع بصورة كبيرة ،فضال عن تراجع
أسعار النفط واملواد األولية ،وهو ما يؤثر
بالسلب علي توازن االقتصاد الكندي.
ويأتي هذا في الوقت ،الذي ارتفعت فيه
أسعار املواد الغذائية ما بني .%15 - %10
ويبدو أن النظرة املتفائلة ،التي يسوقها
ترودو في اإلعالم ،حول وردية اجملتمع
واالقتصاد الكندي ،للطبقة الوسطي،
علي املدى املتوسط ،ستثبت فشله في
إدارة اقتصاد دولة كبيرة في حجم كندا،
تتطلب خبرة وعالقات دولية هادفة،
وليس مجرد شاب وسيم ،يتهافت
الكثيرون علي التقاط صور السيلفي
معه!!
وقالت مانون كورنولييه في جريدة لو

دوفوار املونتريالية أن فريق ترودو يواجه
ملفات عاجلة مي يثبت فيها اي جناح بعد،
تتعلق بكل من :امليزانية ،ورد احلكومة
الفدرالية على قرار محكمة كندا العليا
بشأن املساعدة الطبية على املوت،
وحتديد ثوابت جلنة التحقيق حول ضحايا
القتل واالختفاء القسري في أوساط
نساء السكان األصليني “األوتوكتون”،
وامللف األخير احملاط بالكثير من
الغموض فيتعلق بإصالح نظام االقتراع
والتصويت.
على جانب آخر ،قال مارك جولوم ،أن
الرئيس السابق لرئيس مكتب رئيس
الوزراء احملافظ استيفان هاربر ،ينتفد أداء
فريق ترودو ،الذي يصفه بعد االنضباط،
حتت مسمى “العجلة الدوارة” ،مبعني
أن ما يقوله ترودو ،قد ينفيه أحد وزرائه،
مثلما حدث في إعالن ترودو سحب
طائرات إف  16من احلرب علي داعش ،في
حني يؤكد وزير دفاعه استمرار مشاركة
كندا في العمليات احلربية اجلوية ضد
داعش!!
ويأتي هذا في الوقت الذي كانت حكومة
هاربر قد أكدت على مبادئ االنضباط
واإلدارة الرشيدة ،بعيدا عن التصريحات
املتناقضة ،التي يطلقها فريق ترودو.
ويؤكد جيراليد فيليون احمللل االقتصادي
بهيئة اإلذاعة الكندية أن البرنامج
االقتصادي لترودو ،مييل فيه جوانبه
لليسار ،مثل :زيادة الضرائب على األكثر
غنى في اجملتمع ،والعجز في امليزانية
بهدف حتفيز االقتصاد وإيجاد الوظائف.
علي الرغم من أن األداء االقتصاد مييل
إلى اليمني ،في تناقض غريب .فالفريق
االقتصادي لترودو كلهم من ذوي
التوجهات اليمينة ومنهم :سكوت
برايسون رئيس مجلس اخلزينة ،وعضو
مجلس العموم السابق عن احلزب
التقدمي احملافظ ،وبيل مورنو املسؤول
عن املالية حاليا ،والرئيس السابق ملعهد
سي دي هاو  ،CD Howeوهو مركز
أبحاث اقتصادية مرموق يوصف بأنه ذي
ميول محافظة.
وتبرز اهمية مهمة ترودو الرامية
الستقطاب االستثمارات األجنبية
وتسهيل التبادالت التجارية ،ألن التجارة
الدولية متثل  %60من إجمالي الناجت احمللي
الكندي حسب تصريحات نائب رئيس
املعهد الكندي للشؤون العاملية كولن
روبرتسون.
إن السعي الدؤوب لترودو للبحث عن
استثمارات جديدة ،يذكرني بالتصريحات،
التي يطلقها وزراء اجملموعة االقتصادية
في مصر ،جلذب استثمارات جديدة ،ال
تستطيع أحد التحقق من واقعيتها.
وعلى املسؤولني في مصر ودول العالم
النامية ،أن تدرك جيدا أن هناك تنافس
قوى بينها وبني دول اقتصادية لها
مكانتها في النظام االقتصادي الدولي
مثل كندا ،تبحث عن استثمارات
وتدفقات متويلية لتضخ في اقتصادها،
الذي يعاني من الركود.
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متى يتوقف اإلسالميون في كندا عن تضخيم اإلسالموا فوبيا؟

نعم ضخم اإلسالميون الذين
لكن ضد كل األديان واألفكار  .مع
يعيشون في الغرب ما يسمونه
ذلك فلم يحمل مسيحي السالح
باإلسالموا فوبيا حتى يخيفون
مثالً لقتل مؤلف رواية شفرة
غيرهم ،وال يتم انتقادهم
دافنشي دان براون ،الذي يهدم
وانتقاد تاريخهم وانتقاد دينهم.
اساس العقيدة املسيحية .مثلما
حتى ال يواجهون انفسهم
حدث مع سلمان رشدي ورسامي
باحلقيقة وهي أن اإلرهابيون
الكاريكاتير الدينماركيني الذين
الذين ينشرون الرعب في العالم
نشروا رسوما ً ساخرة عن الرسول
اآلن معظمهم مسلمون .من
محمد (ص) .ولم يتم قتله مثل
الصعب أن جتد ارهابي مسيحي
اخملرج السينمائي ثيو فان جوخ ألنه
سعيد شعيب
أو هندوسي أو سيخي أو بهائي
قدم فيلما ً ينتقد الرسول محمد
أو يهودي .ال يوجد في الغرب
(ص).
بوذية فوبيا أو مسيحية فوبيا
اذن نحن املسلمني لدينا مشكلة
أو غيرها .احلقيقة إن اإلسالم
كبيرة ال نريد السعي حللها.
هو الديانة الوحيدة تقريبا ً التي يصدر اتباعها الي نضخم اإلسالموا فوبيا حتى ال نواجه انفسنا
العالم القتل والدمار على اساس ديني طائفي.
بأننا سبب املشكلة ،حتى ال نرى احلقيقة .ليس
اقول لك هذا وانا مسلم ،وألنني مسلم اعتقد صحيحا ً أن داعش واإلرهابيني ال ميثلون اإلسالم .
حان الوقت لكي نواجه انفسنا مباشرة ودون احلقيقة أن داعش وكل اإلرهابيني ينفذون حرفيا ً
اختراع مزيد من األكاذيب ،لدينا مشكلة كبرى نصوصا ً واحاديثا ً نبوية .ويقتدون ببعضا ً مما فعله
وعلينا مواجهتها لوقف أو حتجيم اإلرهاب في النبي محمد ( ص) والصحابة واخرين في التاريخ
بالدنا وفي الغرب وفي كل مكان في الدنيا .نحرر اإلسالمي.
ديننا العظيم من الدم واحلقد والعنف.
احلقيقة إننا نحتاج الى شجاعة مع النفس لكي
بالطبع يوجد تطرف أو عنصرية لدى األطراف نبطل مفعول هذه القنابل في ديننا:
األخرى ،لكنها نادرة  .بعد أي هجوم ارهابي لدينا آيات واضحة في القرآن الكرمي تأمر املسلم
اسالمي ال نرى مييني متطرف في أي بلد غربي بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية مثل الكراهية
يحمل سالحه ويقتل العشرات أو املئات ألنهم والعنف والقتل والسبي جتاه األخر أيا ً كان.
مسلمني عقابا ً على جرمية ارتكبها مسلمون احاديث أحاديث نبوية تتضمن أوامر واضحة
اخرون.
بالكراهية و العنف والقتل لآلخر.
ما يسمونه اإلسالموا فوبيا اغلبه رد فعل على التاريخ اإلسالمي الذي كتبه مؤرخني مسلمني
اإلرهاب اإلسالمي وليس العكس .ليس منطقيا ً مليئ بالدم  ،من أول النبي (ص) وحتى اخلالفة
أن تذهب وتقتل عشرات أو مئات أو آالف من العثمانية التركية .يقدم منوذجا ً ارهابيا ً تقتدي به
املدنيني الذين ال ذنب لهم ،وال تتوقع أن يكون داعش وكل اإلرهابيني .على سبيل املثال ما فعله
هناك رد من الطرف اآلخر .ال ميكن ممارسة التحرش النبي محمد (ص) ضد يهود من قتل وترحيل .ما
اجلماعي كما حدث في املانيا وال تتوقع رد فعل ارتكبه اجليش اإلسالمي الذي احتل ودمر بالدا ً
سلبي  .مع ذلك ال توجد حكومة غربية قتلت اخرى مثل مصر وشمال افريقيا وغيرها .واجبر
عشوائيا ً مسلمني على ارضها ،ألن هناك مسلمني اهلها على تغيير الدين واللغة.
اخرين ارتكبوا جرمية ارهابية .على املستوى الفردي بالطبع األديان األخرى وخاصة السماوية فيها
لم يحدث ان قتل ارهابي مسيحي غربي مثالً نصوص عنيفة ،التاريخ املسيحي ملوث بالدماء.
العشرات من املسلمني ألن هناك مسلمني اخرين لكن احلقيقة التي ال يريد املسلمني اإلعتراف
قاموا بعمل ارهابي .لكنك ستجد حوادث هنا بها هي أن اصحاب الديانات األخرى بذلوا جهدا ً
وهناك مثل حرق مسجد أو قتل فردي.
كبيرا ً لكي يقدموا تأويالت جديدة انسانية .كثيرا ً
احلجة الثانية كما قال مؤخرا ً عضو شاب في منهم جتاهل أو ألغى هذه النصوص التي تعادي
جماعة اإلخوان املسلمني ،هي أن دوالً غربية اإلنسانية .مثلما فعل اليهود في النصوص التي
متارس اإلرهاب في الشرق األوسط ،عبر التدخل تدعي للعنف في التوراة.
العسكري ضد داعش  ،وضد بشار األسد في النتيجة ان اصحاب هذه األديان ال يقدمون للعالم
سوريا وضد القذافي في ليبيا  ،أو بالغزو الكامل ارهابا ً دينيا ً .النتيجة هي أننا كمسلمني نصدر
كما حدث في العراق .لكن هناك اصحاب ديانات كل يوم ارهابيني لنشر الرعب في العالم.
وطوائف يعيشون في هذه البالد ،اضيروا مثل اقول ذلك وانا حزين كمسلم ،فنحن نكذب على
املسلمني ،بل رمبا اكثر مع ذلك لم يرتكبوا اعماالً انفسنا وعلى العالم ،يبدوا أن لدينا اصرار على
ارهابية ضد مدنيني في الغرب مثلما فعل تدمير انفسنا وتدمير اإلنسانية.
مسلمون؟
احلجة الثالثة هي أن هناك سخرية وانتقاد سعيد شعيب
ملقدسات املسلمني في الغرب ،هذا صحيح ،لكن كاتب وباحث
ليس ضد املسلمني وحدهم وال اإلسالم وحدهsaiedshoaaib@gmail.com ،

يف و�سط زحمه احلياه

شعر جورج عبد املسيح

�آه يا وجع احلنني
للحظه عدت من �سنني
لكلمه حلوه
حلد كان
بيغني غنوه
حلب هدي
�سلم وعدي
جرحلي قلبي
و�سابلي ورده

لطريق وما�شي
فيه اتقابلنا
وقلب قا�سي
فرق ما بينا
لكل نا�سي

حتي اللي نا�سي
واللي راح ومعد�ش بينا
لكل حاره
اتقابلوا فيها
اتنني حيارى
يا ميت خ�ساره
كان لقاهم
يف زمان حزين
�آه من احلنني

سرقوا الثورة فهل
يسرقون ذكراها؟

دوال أندراوس

اقتربت ذكرى ثورة  25يناير اجمليدة .وأقول مجيدة وأصر
على هذا التوصيف باعتبارها الثورة املصرية الوحيدة
التي متثلت فيها االرادة الشعبية بكامل عنفوانها
وعفويتها ..حيث انتفض املصريون بروح واحدة يحشدون
أنفسهم بأنفسهم بكثافة دفاعا عن حقوقهم
ومصيرهم ومستقبل وطنهم ،فتجلت الثورة كحركة
جماهيرية ذات طابع شعبي ضمت املصريني كافة بكل
فئاتهم وطبقاتهم وأطيافهم حتى أننا ال نستطيع
القول أن فئة بعينها قامت بتحريك الثورة ،لكن جاء
اشتراك املصريني فيها بصفتهم الشخصية كأفراد ال
كنخبة فكان ذلك هو سر قوتها الذي مد اجلميع بإحساس
االنتماء وساهم بالتالي في تأجج احلالة الثورية واشتداد
وطيسها.
بهذه املناسبة ٬ومبناسبة اللغط الصبياني الذي يدور
في كل مجلس وفي كل فرصة وفي كل مناقشة حول
شرعيتها وحول موقف األغلبية احلالي منها ..أقول ال
تدعوهم يسرقونها للمرة الثانية.
كلنا امتلكنا الثورة ذات يوم وكلنا تفاعلنا بدرجات
متفاوتة مع نبض الشارع ،مع هتافاته التي كانت تنادي
باسترداد املواطن املصري حلقوقه اإلنسانية األساسية
من حرية وكرامة وعدالة ،مع شهدائه الورود التي
تفتحت في جناين مصر والنجوم التي سطعت في
سمائها ..شبابها الذين رووا بدمائهم الذكية أرض امليدان
واثبتوا للعالم كله مدى صالبة الشباب املصري وحبهم
لبلدهم .من منا لم يشعر بالفخر عندما تصدرت أخبار
الثورة املصرية مانشيتات اجلرائد العاملية وأشاد رؤساء دول
العالم باملصريني صانعي التاريخ واحلضارة وكتبت السي
أن أن تقول أنه ألول مرة في التاريخ نرى شعبا يقوم بثورة
ثم ينظف الشوارع بعدها.
صحيح أن الثورة لم حتقق ّأيا من أهدافها بعد نظرا ً ملا
شهده اجملتمع املصري من تخلخل في موازين القوى الناجت
عن سطو االخوان على الثورة ومقايضاتهم السرية
مع اجمللس العسكري لالمساك مبقاليد احلكم ٬لكننا
نستطيع القول بأن حالة الفشل والفوضى التي
تعقب الثورات ليست بدعة ،وإمنا هي حالة تاريخية
عادية ومألوفة تالزم كل الثورات الشعبية على مدى
التاريخ .فإذا استعرضنا التجارب الثورية الكبرى ،انطالقا ً
من الثورة اإلجنليزية في القرن السابع عشر ،مرورا ً
بالثورة الفرنسية سنة  ،1789والثورة البلشفية سنة
 ،1917انتهاء بالثورات التي قامت في أنحاء متفرقة
من العالم في القرن العشرين ،جند أن كثيرا ً منها احتاج
إلى عشرات الثورات الفرعية قبل أن يستقر الوضع
بشكل نهائي وتتحقق األهداف الثورية بصورة كاملة،
فالثورة الفرنسية مثالً ،وهي النموذج األهم واألشهر بني
كل الثورات التي قامت في التاريخ ،لم تتمكن من جتاوز
صراعاتها وتناقضاتها إال بعد مرور عشر سنوات كاملة
من التوترات والفوضى .الثورات عموما ً ال تؤدي إلى الدولة
الدميقراطية بشكل مباشر ال بد من املرور مبا يسمى
“املرحلة االنتقالية” ،وهي مرحلة متهيدية مهمة يتم
فيها تسوية معظم القضايا العالقة في اجملتمع .وهي
أزمة مرحلية ال بد منها لينضج الفكر املدني الدميقراطي
بالشكل املطلوب وتتخلخل وتنزاح يقينيات الذهنية
املصرية التي ظلت على مدى عقود طويلة مشدودة إلى
كثير من األوهام التي ثبت اليوم بطالنها .إذ أنه ال مجال
للمقارنة بني ما كانت عليه الذهنية املصرية قبل الثورة
وما هي عليه اآلن.
والننا لسنا ممن أدمنوا الفوضى ولسنا ممن يستمرئون
املعارضة من أجل املعارضة ولسنا أغبياء لنلدغ من نفس
اجلحر مرتني لذلك لن نتحالف مع الشيطان ولن نساند
االخوان في مؤامرتهم علينا ولن ندعهم يتسللون إلى
وطنيتنا لتسريب أفكارهم املسممة املشوبة بكثير
من املغالطات واألخطاء من خاللها أو نسمح لهم
بسرقة ثورتنا للمرة الثانية.
سنبقى نطالب بتحقيق مطالب الثورة وبإقامة الدولة
املدنية الدميقراطية التي تُعلي من شأن اإلنسان مبا
هو إنسان ،دون النظر إلى حيثياته الدينية أو الطائفية
أو اجلنسية .وإن كنا نعاني فشالً مرحليا ً فسنتجاوزه
فلطاملا جتاوزنا احملن واألزمات التي اعترضتنا مهما بلغت
من الشدة والتعقيد ألننا نحن الشعب الذي يقوم بثورة
ثم ينظف بعدها  .

جرمية الفن!

بقلم :عـادل عطيـة

في عام  1822ميالدية ،في عاصمة النور،
باريس..
وقف العالم الفرنسي جون فرانسوا
شامبليون ،في باحة كلية “دي فرانس” في
جامعة السوربون” ،وأعلن عن فك رموز حجر
رشيد!
وبعد مضي ثالثة وخمسون سنة..
أقيم ،على ذات الساحة ،متثال لهذا العالم
الشهير ،وهو يتكيء بإحدى قدميه على رأس
ملك فرعوني ،يُعتقد أنه اخناتون!
صانع هذا التمثال ،الذي بجسد االعتداء
على القيم واحلضارة املصرية ،هو امل ّثال
الفرنسي “فريدريك أوجوست بارتولدي” ،وهو
ذاته صاحب أشهر متثال في العالم يدعو إلى
احلرية!
النحات ،وال أساتذة هذه
رمبا لم يعرف هذا ّ
اجلامعة العريقة:..
أن العراقي أبو بكر أحمد اخملتار ،الشهير
بـ “ابن وحشية النبطي” ،أول من فك رموز
الهيروغليفية ،ونشر كشفه في كتاب
“شوق املستهام في معرفة رموز األقالم” عام
 861ميالدية!
وأن الكاهن القبطي يوحنا الشفتشي،
كان رفيقا ً لشامبليون على درب الوصول إلى
هذا اإلجناز التاريخي!
املؤسف أن هذا التمثال ال يزال قابعا ً في
مكانه هذا ،منذ مئة وأربعون عاما ً ،عاكسا ً
داللته املسيئة إلى أعظم حضارة عرفتها
البشرية!
نحن لسنا ضد تكرمي واحد من علماء
املصريات..
ولكن..
هل هكذا يكون االحتفاء بشامبليون ،الذي
عشق اآلثار الفرعونية ،وكان يردد دائما ً“ :أنا
من أجل مصر ،ومصر من أجلي”؟!..
وهل يليق أن يظهر الفن ،وكأنه ميارس
جرمية مستمرة ،باعتدائه على احترام التراث،
والنظر إليه كما ننظر إلى شيء حقيقي
وموضوعي يجب تقديره؟!..
...،...،...،
فرط عناقيد الغضب املقدس من
ن
متى ُ ّ
قلب غيرتنا الوطنية ،وننثرها في وجه
هؤالء الذين أخفوا ضوء القيم عن الفن،
وأهانوا تراثنا اإلنساني اجمليد ،في حملة“ :ال..
للتماثيل الفرنسية املسيئة”؟!..
أن الفن
ومتى تدرك احلكومة الفرنسيةّ ،
اخلالد ،يرتقي بالقيم اإلنسانية ،وليس وأد
القيم باألحذية في صورة جمال شرير؟!...
adelattiaeg@yahoo.com

647.447.0455
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عقارات نيوز

ارية
مقطتفات إخب
العقارات
توقعات سوق

2016
لسنة
سابا
بقلم:مدحت
بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
املستوى،
بأسعار
ملكية  .واملنازل
املسجلةترى أن
النتائج ()GTA
احسنالكبرى
منتورنتو
منطقة
األسر فى
املائة
جيدة 14في
معقولة ،وبنسبة
النتيجة زيادة
متثل هذه
لشهر نوفمبر
النتيجة تعد
تزالو هذة
ال2015
كاستثمار على املدى الطويل كما إتضح من مبيعات املنازل التى سجلت من خالل  ®MLSفي عام .2015
وحدة.
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة 6,476
وارتفعت أسعار املنازل بأنواعها وكذلك الشقق سكنية اململوكة من عام الى عام  .و على الرغم من إرتفاع
املنازل
السعر شامل
نسبة كان
املعامالت ،
في املائة
بذات 39
تكنمثلت
اململوكة ،لموالتي
تورونتو فقط
االسعارمدينة
و في
أنواعساعد
كل قد
التضخم. .و
متوسط حدود
الزيادة تعدت
منإال أن
للمنازل
القوة
للشقق
بأرتفاعهناك
وذلكوكانت
اململوكة.
لنفسللمنازل
التملك
اإلقراض
تكاليف
صغيرة ومنفى
نسبةفى املائة.
قدرة 8.4
الشققاملاضى
الشهر ومن العام
طلبدوالر
علىدوالر
616,241
باملقارنة
إنخفاض دوالر
654,221
االقتصاد
استفاد
اجلديد .وأخيرا،
منزلهم
املائة
سعر9.9
بني  5و
إرتفع يتراوح
(«)»905مقدم
GTAوضعوا
املشترين قد
الشهرمنمن
لنفس
 550,825دوالر
باملقارنة
لشراء دوالر
619,050
فيالي
البيع
متوسط
باقي ال
ارتفاع املعامالت الذى أدى الى زيادة اإلنفاق مبقدار الى  5.5بليون دوالر.
قويةاملائة.
 12.4فى
قدره
بإرتفاع
املاضى
العام
فى سنة 2016تظل املبيعات
.2015
مبيعاتشهر
شقة خالل
حيثعلي
املعاملة
كانت
نوفمبر خالل
املنازل من
1,924تصل
يتوقع أن
،2016
)Condoعام
(Apartmentقويا في
اململوكةعلى امللكية
الشقق الطلب
مجالأن يظل
ومنفياملتوقع
105,000
96,500
عليإلى ما
تصل
 ®MLSأن
ال
االقتراضفي
تكاليفالسكنية
اجتاهللشقق
علىالبيع
التوقعاتسعر
هذةمتوسط
وتتوقفوكان
املبيعات.
منواجمالى
بني باملائة
نسبة 70
تورونتو
استحوزت
فقطيؤدى
منخفض مما
بطالة
سيحافظ
دوالرGTA
 385,506لل
القوي نسبيا
االقتصاد
القوائم
وصل
مدينة تورونتو
معدلفي
علىاملائة ،و
 4.10فى
بإرتفاع قدره
لل GTA
املعلنة.هذا العام
الفترة من
وتوفر هذه
خالل
إلى منو معتدل للدخل .حتى لو زيادة تكاليف االقتراض أو توجيهات أكثر صرامة لإلقراض ,فأن الطلبات
البيع
متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر
املوجلة التى لم تتحقق فى سنة  2015و خاصة بالنسبة للمنازل ,ستكون الضامن لتواجد العديد من
سيستمر 1.50فى
بإرتفاع قدره
في دوالر
315,223
الي
املائة.العمل لصالح البائع في عام  ،2016ولكن على الرغم من ضيق
السوق فى
السوق.
املشترين
املناطق :األسعار إلى حدود معينة و ذلك عن طريق املوافقة املبدئية لالقراض (
تخفيف منو
السوق،
املمكنلكافة
فمنالسوق
حتركات
بيان
 )preapprovalواملبادئ التوجيهية لإلقراض من احلكومة االحتادية .وسوف يتراوح متوسط سعر البيع بني
 655,000و  665,000دوالر.
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
&RPSRVLWHو اإلرتقاء بأحوال املعيشة
The Greater
Golden Horseshoe
حتسني البنية التحتية فى ((GGH
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW

'HWDFKHG
واللهو،
$OO7\SHVرائعا للعيش والعمل
باعتبارها مكانا
$WWDFKHGواملعترف بها دوليا
منطقة ال ( ،)GGHوالذي يتضمن ،GTA

نظر
استثمارا حكيما على
العقارات في املنطقة
75(%7RWDO
ال  GGH

الكثيرون شراء
يرى 
املدى الطويل .وفي حني يُ
+DOWRQ5HJLRQو
التقرير لفت نظر البلديات
جذابا للعيش ،و هذا
باعتبارها مكانا
التي يتألف منها
املنطقة والبلديات



إلى 
إدخال
على
العمل
تنافسية.
عاملية
منطقة
تزال
ال
GGH
أن
لضمان
بها
القيام
يجب
اعمال
هناك
املدن بأن
3HHO5HJLRQ





حتسينات على نظام النقل والبنية التحتية العامة ،فضال عن زيادة القدرة على حتمل التكاليف ومدى توفر
&LW\RI7RURQWR





خيارات السكن ،سوف يحسن على املدى الطويل امكانات  GGHويحسن األحوال املعيشية في املنطقة.
<RUN5HJLRQ





من أجل ضمان املضي قدما و أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ،سيكون من املهم
'XUKDP5HJLRQ





بالنسبة جلميع مستويات احلكومة وجميع أصحاب املصلحة املعنيني في تنسيق نهجهم.
2UDQJHYLOOH





الشاهقة العالية
املبانى
\6RXWK6LPFRH&RXQW




بقي 
عدد املنازل اجلديدة التي بيعت في عام  2015ضمن املعدل الطبيعي على املدى الطويل على مدى
العقد املاضي ،ومتمشيا مع صافي النمو السكاني .ومع ذلك ،هناك حتول ملحوظ في أنواع من املنازل التي 
فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال,
يجري بناؤها ،فكانت غالبية املبيعات للمنازل اجلديدة فى العمارات الشاهقة  ,وذلك عكس اإلجتاه فى العشر
بإنخفاض
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك
سنوات املاضية حيث كانت املنازل تستأثر باملبيعات.
سعر
إلىكان
مربع .و
الزراعة)قدم
516,838
األخضراملؤجرة
املساحة
كانت
سياساتحيث
العام املاضي
الشهر من
لنفس
،2005املائة
 39.6فى
حماية
تهدف
وأماكن
احلزام
(قانون
املقاطعة
حكومة
وضعت
قدرةعام
في
للتجارى
وأين املربع
للقدم
شكلتدوالر
ليصل 5.68
للصناعي
الهامة 14.5فى
الزراعية مبقدار
األراضيقد إرتفع
االيجار
االيجارشركات
سعررد فعل
وإنخفضوكان
تنمو املناطق,
كيف
في حني
املائةاخلضراء
واملساحات
جديدة ظل
بالنسبة على
فإن الطلب
ومع ذلك،
شاهقة.
الشقق فى
املزيد من
لبناء
إجتهت
بنسبةإنها
البناء
متوسط
املنازلوصل
للمكاتب
املاضية .اما
للسنة
عماراتدوالر
باملقارنة 21.02
 19.58دوالر
ليصل
املائة
 6.8فى
املائة .ايبسوس
مؤسسة
أجرتها
حديثة
دراسة
وجدت
جديدة.
آفاق
إلى
اجلديدة
املنازل
أسعار
دفع
وذلك
جدا،
قويا ً
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى
( ) Ipsosلصناعة البناء وجمعية تطوير األراضي (بيلد) ( )BILDأن  39في املائة من سكان ال  GTAقلقون
املنزل .ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
التجارى,
تكاليفاجملال
بشأن مبيعات
من حيث
أما
ملكية
للغاية
دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
مقارنة ب
 137.90دوالر
القدم
The148.16
Toronto
Real Estate
ليصلعنالىBoard
املربع صادر
التقرير
هذا
_2016/http://www.trebhome.com/market_news/market_report_and_outlook
أسعار
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى
TREB_year_in_review_and_outlook.pdf
للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي  soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.

املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
مدحت سابا
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Real Estate Broker
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.

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
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العقارات
عامل
�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

على الصحة
اجلرانيت ....وتأثرية
املعجم العقارى
Acceleration

اعداد  :ادوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
فى
يستعمل
العقارى حيث
عقود الرهن
قدفى
ونراه
السداد”:
“التعجيل
وترجمتة
يخص ايضا
مصطلح
الرادون
وانطالق غاز
األشعاع املباشر
يسببة
الذى
فى الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
العقارات من
تشكيل الكثير
جتارى فى
املصريني
قدماء
حصل
آخرونالقارض
هناكامتناع
آخرىعند
ناحيةوذلك
القرض)
والكساءالعقارى
للبناءاالقراض
كمادهشركة
(البنك او
حلماية
األكثر
(الذى صحة
يشككون فى
تعطى ومن
التىاملشع.
اخلارجى
املقرضايضا
واستعمل
الضخمة
((،Acceleration
فينص بند
العقارى،
لعقدفىالقرض
االنطبقا
املنتظم
التسديد
القرض) عن
على
بالتعجيلالغاز الرادون املنطلق
اخلاصاألشعاع او
العقدكمية
ويدعون ان
هذا الكالم
تكسية
وبكثرة
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
من
املتبقى
علىاملبلغ
يشمل
للقرض
السداد الكلى
لفخامةوهى التعجيل
هذه احلاله
تتخذ فى
مناضدالتى
اسطحاألجراءات
على
واألبحاث
الصحة
متثلمباخطرا
النسب التى
مبوعدتصل الى
التشطيبات ال
كعنوان
املطابخ
السداد
ابحاثواجبة
الىكلها
وتصبح
يحصل
مازالتلكى
تكلفها املقرض
واملصاريف
له الفوائد
القرض
قيمة
اكثر تعمقا
اموالة،يحتاج
واملوضوع
مستمرة
التىواألحواض
املطابخ
استعماله فى
ويضاففى
للمنازل .بُد َء
الداخلية
(بشروطذلك.
ألثبات او نفى
ويكون1987
فورا عام
منذ
عادله يحددها القانون) ثم يأخذ املقرض
االخرىحلسابه
الصناعيةالقرض
واملواد موضوع
للفورميكاالعقار
كبديلاملقرض بيع
من حق
للقارض.يقول
مواد مشعة
من الى
تشير
األبحاث االن
ولكن احدث
وجودالبيع
حصيله
املتبقى
مستحقاته ويرجع

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill



SOLD

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

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

SOLD

$VKUDI0HVVLKD
%URNHU06F$UFK

Vaughan

North York

Markham

$VKUDI0HVVLKD
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�سيدتي اجلميلة

ال�سبت  30يناير  - 2016العــدد اخلام�س واخلم�سون

 3طرق ذكية إلزالة طالء األظافر بدون «أسيتون»

كثيرا ً ما تعاني الفتيات من عدم توفر مزيل لطالء األظافر في
حال احتجن إلى إزالة الطالء بعد أن أصبح قدمياً ،وهنا تشعر
الفتيات باالرتباك خصوصا ً إذا كان لديهن مناسبة معينة،
فكيف ميكن إزالة الطالء بدون مزيل (أسيتون)؟
عند الضروروة ،واذا كنت ال متتلكني مزيل طالء أظافر في املنزل،
إما أن تقومي بترميم الطالء بطبقة جديدة أو ازالة الطالء
ووضعه مجدداً ،وإليك هذه الطرق املناسبة خصوصا ً في أوقات
السفر:
 1قومي برش القليل من املاء املعطر أو العطر على قطعةمن القطن وقومي بفرك طالء األظافر بهذه القطعة القطنية.
 2استخدمي اجلل املطهر لليدين ،فهو يحتوي على الكحول،احضري اجلل وضعيه على قطعة من القطن وقومي بفرك
طالء األظافر (هذه احليلة ال تنجح بقدر ما تنجح حيلة املاء
املعطر ولكن مع القليل من الصبر ميكنكم إزالة طالء األظافر-
قوموا بهذه احليلة في حالة طوارئ قصوى).
 3حيلة مشهورة بعض الشيء ،قومي بوضع طالء أظافر فاحت اللون على طالء أظافرك ،وقومي بفرك الطالء بقطعةمن القطن ،ميكنك تكرار العملية مرتني أو ثالثة إلى أن حتصلي على النتيجة ويختفي طالء األظافر بشكل كامل.

األحذية ذات الكعب العالي قد ُتصيب القدم بالتشوه
ن ّوه رئيس قسم جراحة تقومي عظام األطفال وترميم التشوهات
وجراحة القدم في مستشفى جامعة مونستر في أملانيا روبرت
رودل ،أن النساء الالئي يرتدين األحذية ذات الكعب العالي بانتظام،
يعرضون صحتهم للخطر.
وحذر نائب رئيس الرابطة املهنية األملانية جلراحي العظام الطبيب
كارل ديتر هيلر ،من أن األحذية املدببة وذات الكعوب العالية قد تبدو
رائعة من حيث الشكل إال أنها غير صحية للقدم.
وبحسب دراسة صدرت عام لقسم طب العظام في مستشفى
جامعة توبنجن ،يعاني ما يصل إلى  23%من األشخاص الذين
تتراوح أعمارهم بني  18و 65عاما من تشوه إبهام القدم.
وغالبا ما توصف هذه احلالة بظهور نتوء في جانب اإلصبع األكبر،
وهو ما ينتهي مبيل اإلصبع جتاه اإلصبع الثاني بدال من أن يكون
مستقيماً ،وهذا ما يتسبب غالبا ً في مزاحمة األصابع األخرى في موضع األصابع باحلذاء مما يجعلها متيل لألعلى
وحتتك باحلذاء ،وهو ما يسبب األلم.
وتنتشر هذه احلالة على األغلب بني النساء الالئي ترتدين األحذية ذات الكعوب العالية بانتظام ،وبعضهن يشعرن
أيضا بألم عندما يتحولن إلى األحذية ذات الكعوب املسطحة.
وذكر هيلر أن تشوه القدم هو جزء طبيعي من عملية التقدم في العمر ،وتصيب الكثير من األشخاص ،غير أنه
عندما يصاحبه ألم فإن القدم تكون قد أصيبت.

إكليل مبارك

 4نباتات تساعدك علي االسترخاء والنوم العميق ..
إحرصي علي وجودهم في منزلك
النباتات تمُ ثل منظرا ً جمالياُ ،ولها العديد من الفوائد
الصحية املهمة ،فقد أكد املوقع األليكتروني األمريكي
« »Healthy Food Houseأن وجود النباتات في املنزل
يساعد علي تنقية الهواء ،من خالل زيادة األكسجني  ،لكن
هناك أنواعا ً معينة من النباتات لها تأثير كبير على احلياة
والصحة ،فهى بجانب أنها تنقى الهواء توفر االسترخاء
وحتسن النوم ..وأفاد تقرير نشره املوقع بأن هناك  5نباتات
تسبب االسترخاء وحتسن نوعية النوم ،منها:
 - 1الصبار :الصبار مهدئ للحروق وااللتهابات والندبات،
ويقضى على املواد الكيميائية الضارة الناجتة عن منتجات
التنظيف التى تلوث الهواء ،وعندما تشاهد بقع على نبات الصبار اعرف أنها نتيجة وجود مواد كيميائية ضارة فى
الهواء ،وهذا يؤكد دور الصبار فى تطهير املنزل.
 - 2زهرة اللبالب :زهرة اللبالب من النباتات املفيدة للغاية باملنزل ،فهو فعال للغاية فى تنقية الهواء ،وميتص كميات
كبيرة من مركبات الفورمالدهايد ،وتواجده فى غرفة النوم يساعد على حتسني النوم إلى حد كبير وال يجعله يحتاج
الكثير من أشعة الشمس.
 - 3الياسمني :يؤكد التقرير أن الياسمني له العديد من اآلثار الفعالة ،ويساعد على حتسني نوعية النوم ويقلل من
القلق ويضمن االستيقاظ مبزاج جيد
 - 4الالفندر :الالفندر له شعبية كبيرة بسبب استخدامه فى منتجات العناية باجلسم ،ورائحته الرائعة التى تساعد
على االسترخاء ،حيث استنشاقها يساعد على حتسني نوعية النوم ويعمل على التغلب على األرق والقلق.

 3جمل متقلهاش لطفلك أبدا

«فى سنك كنت بعمل كذا وكذا وكنت مسئول أكثر منك ،ليه متكونش زى أخوك أو أختك» ،من الكلمات التى
يقولها اآلباء واألمهات كثيرا ألطفالهم ،وتؤثر سلبيا على صحتهم النفسية والشخصية .ونشر املوقع اإللكترونى
لصحيفة «تاميز أوف إنديا» الهندية ،تقريرا يتضمن أمورا ال يجب قولها لألطفال ألنها تؤثر عليهم سلبيا ومنها:
 - 1فى سنك كنت مسئوال أكثر منك :فمقارنة طفلك بك ،أول خطأ كبير ألولياء األمور ينتج عنه عدم ثقة الطفل
فى نفسه.
 - 2أنت دائما تأخذ قرارات خاطئة :ال يجب معاقبة ابنك على ارتكابه خطأ لقرار معني ،ألن كل شخص يرتكب األخطاء
وتعد جزءا من عملية التعلم ،ومهمتك كوالد إرشاد طفلك ال أن جتعله تابعا آلرائك فقط ،ويجب أن تترك له حرية
التعلم من أخطائه.
 - 3ملاذا ال تشبه أخيك أو أختك :هذه مقارنة غير منطقية ينتج عنها زرع احلقد والعداء بني األطفال ،إضافة إلى وجود
شرخ بني اإلخوات ،ومن األفضل عدم املقارنة بني االشقاء.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Accep0ng New
Pa0ents
WALK-INS are
Welcome

عبد املسيح يوسف والعائلة
يقدمان أرق التهاني القلبية للعريسني السعيدين

Hours: Mon-Thurs 10:00 – 6:00
Fri 9:00 – 4:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed
Don Mills Rd

لإلبن يوحنا فلي نظيم
و اإلبنة سارة يوسف جرجس

(647) 351-5955
(647) 351-5958
Dr. Juliana Gorja

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca

Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:30
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
OTC products
Expires Feb 29, 2016. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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وفاة شخص واصابة أخرون جراء
إنتشار مليكروب الليستريا

أستدعت شركة إنتاج اخلضروات “دولي” ،جميع
منتجاتها املعلبة من سلطة اخلص من عدة
بالد منها أونتاريو وكبيك وأتالنتك كندا ومن ٢٠
والية في الواليات املتحدة بسبب إنتشار ميكروب
الليستريا .وذكر مركز السيطرة علي االمراض
والوقاية يوم اجلمعة  ٢٢يناير أن السلطة اخلضراء
املكونة من اخلص من إنتاج شركة ( دولي) في أوهايو
مرتبطة بوفاة شخص في ميتشجان  ،ومعاجلة ١٢
فرد في املستشفيات في ستة واليات أمريكية
وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية أن سبعة
أشخاص نقلوا الي املستشفيات للعالج بسبب
الليستيريا .ويتراوح متوسط عمر جميع املرضي
من النساء والرجال  ٨١سنة وقد أصيبوا باملرض في
الفترة ما بني سبتمبر من العام املاضي وأول يناير.
ويجري التحقيق حاليا وأختبار جلميع اخلضروات
الورقية والسلطات املعلبة ويبدو أن السبانخ
واجلرجير قد تاثرا أيضا بامليكروب وقد قامت محالت
السوبر ماركت بإزالة هذه املنتجات من مخازنها
بعد أستالم أخطارا بهذا  ،وميكروب الليستريا
هو نوع من امليكروبات التي توجد في التربة وفي
الغذاء واجملاري وأماكن أخري في الطبيعة وتناول
طعام ملوث بهذا امليكروب ينتج عنه مرض خطير
وعلي االخص للنساء احلوامل واالطفال حديثي
الوالدة وكبار السن وضعيفي املناعة وينبغي أتباع
الوسائل الصحية في التعامل مع االغذية وجتنب
أكل اللحوم او االسماك النيئة واخلضروات غير
املطبوخة وااللبان غير املبسترة  ،هذا وقد تبدو
االطعمة امللوثة بامليكروب عادية الطعم والرائحة
وهذه البكتريا علي خالف معظم انواع البكتريا
تبقي حية ملدة طويلة وأحيانا تتكاثر علي االطعمة
املبردة ولكن ميكن قتلها بطهي الطعام جيداً.
وتتضمن االعراض اخلفيفة للمرض حمي واآلم
في العضالت وغثيان وأسهال وميكن ان تتضمن
صداع وتصلب في الرقبة  ،وقد تبدأ أعراض املرض
بعد يوم من تناول منتجات ملوثة ولكن في بعض
احلاالت الشديدة قد تستمر فترة حضانة املرض ٢١
يوما وميكن ان تصل الي  ٧٠يوما وميكن عالج هذا
املرض باملضادات احليوية  ،ولكن أالمر االساسي
هو التشخيص املبكر خصوصا للمجموعات
الضعيفة املعرضة أكثر للخطر

ال�سبت  30يناير  - 2016العــدد اخلام�س واخلم�سون

كليات أونتاريو التي لديها فروع في السعودية
تدرس فقط الطلبة الذكور

قال وزير التعليم العالي في أونتاريو« ،رضا
مورادي» ،أنه يشعر بالقلق من أن أثنتان من
كليات أونتاريو املمولة متويال عاما والتي لها فروع
في اململكة العربية السعودية التسمح للمرأة
باالحتاق بها  ،وقال أن أداراة الكليات هي التي حتدد
تركيبة الطالب في احلرم اجلامعي وجاء بيان الوزير
الي الصحافة الكندية بخصوص هذا املوضوع
بعد كثير من االنتقادات من وسائل االعالم
حول الكليات التي أنشأت للذكور فقط ،وهما
كلية نياجرا التي تقدم كورسات في السياحة
والضيافة ،ومقرها مدينة الطائف  ،وكلية
اجلونكوين والتي تقدم برامج في أدارة االعمال
واحملاسبة والهندسة الكهربائية ومقرها مدينة
جازان بالسعودية .وباألضافة لهاتني الكليتان
تقدم كلية سانتانيال برنامج تدريب للرجال
فقط ألعمال الشركات  ،وجميع كليات أونتاريو
التي لها فروع في السعودية تعمل هناك
مبوجب الشريعة االسالمية وحتظر تعليم النساء
والرجال في نفس الكلية  ،وتدفع أونتاريو مبلغ
سبعة بليون وثمامنائة مليون دوالر للكليات احمللية
وحتصل كلية اجلونكوين علي مائة وثالثة مليون

دوالر وتتلقي كلية نياجرا خمسة واربعني مليون
دوالر منها وتغطي الكليات بقية تكليفها من
الرسوم الدراسية وغيرها من املصادر االخري،
والنها تسعي للحصول علي طريقة لزيادة
الدخل فإنها تقوم بخدمات في اخلارج  ،و قالت
كلية نياجرا إنها بافتتاحها فرع في السعودية
ستحصل علي دخل يبلغ  ٤مليون دوالر علي مدي
خمسة سنوات  ،وقال وزير التعليم العالي أنه
يرغب في أن يلتقي بكل الكليات ألجراء محادثات
معها حول البرامج التي تقدمها في اخلارج ،
وانه يلزم املزيد من املشاركة بني احلكومة وقطاع
الكليات في أونتاريو وقال سوف نتواصل علي
الفور مع كلية نياجرا وكلية اجلونكوين لنعرف أخر
التطورات في حتديث أنشطتهم الدولية  ،وحتدث
رئيس أحتاد موظفي القطاع العام في أونتاريو عن
أهمال حكومة كاثلني وين احملزن للكليات احمللية
والنقص في التمويل والذي أجبرهم علي البحث
عن مصادر متويل بديلة وعمل صفقات مع بالد
تقوم بتنفيذ عمليات إعدام جماعية وأضاف إن
أنشاء جامعات كندية في اململكة السعودية هو
تأييد لعدم املساواة في تعليم املرأة وللشريعة.

شركة «تيلس» لإلتصاالت ستعطي خصومات لعمالئها املتضررين من أعالنات مضللة

توصلت ثاني أكبر شركة أتصاالت سلكية والسلكية كندية« ،تيلس» مع املكتب الفيدرالي الذي يبحث في قضايا الغش
واالضرار باملستهلكني  ،الي أنها سوف تعطي خصومات تصل الي  ٧٫٣مليون دوالر لبعض عمالئها الذين تضرروا من دعاية
مضللة وصلت لهم علي االنترنت أو تليفوناتهم احملمولة خالل عدة سنوات سابقة ،وكانت تدعوهم الي االدالء بارقام هواتفهم
في مقابل تلقي نصوص حتتوي علي حظهم اليومي من االبراج وأسئلة صغيرة ونغمات رنني جديدة للتليفون .وفي احلقيقة
أن العمالء بعد أن وقعوا لهذه اخلدمة كانت املفاجأة أنهم دفعوا رسوم أضافية لكل رسالة تلقوها وقد تصرفت شركة
«تيلس» كوكيل يتقاضي رسوم جملموعة متنوعة مثل ( أم أم أس ) و ( جيستا ) ترسل نصوص للمستهلكني مثل نكتة اليوم
أو أختبار عقلي وتتقاضي عنها رسوم ،ومبوجب هذا االتفاق سوف يحصل العمالء الذين تضرروا من هذه االعالنات املضللة علي
خصومات علي الفواتير وسوف تعلمهم «تيلس» بهذا في غضون  ١٢٠يوما وفي مطلع هذا العام مت اتفاق ايضا مع روجرز
لالتصاالت وال تزال هناك أجراءات قانونية معلقة ضد شركة بيل والرابطة الكندية لالتصاالت الالسلكية  ،ووافقت شركة
«تيلس» أيضا علي التبرع مببلغ  ٢٥٠الف دوالر لالبحاث املتعلقة باملستهلكني.

معجزة نزول زيت بكثافة في شقة عائلة عراقية
بفانكوفر

مفاجأة  ..زوج ضحية من ضحايا

بوركينافاسو يُغلق الهاتف في وجه
“جاسنت ترودو” عندما كان يعزيه

قام زوج أمرأة قتلت في الهجوم االرهابي علي فندق
في بلدة بوركينافاسو باغالق سماعة التليفون في
وجه رئيس وزراء كندا الذي كان يقدم له العزاء  ،وقال
زوج الضحية ريتشارد إيف ملذيع باالذاعة أنه شعر
بالسرور ملا قام به النه لم يهتم لهذه املكاملة التي بدت
له كتعبير معلب للتعاطف ،عقب مقتل زوجته مود
كارير وهي واحدة من ستة كنديني من مدينة كبيك
قتلوا في هجوم ارهابي علي فندق يوم اجلمعة ١٦
يناير من مجموعة تابعة لنظام القاعدة  ،وأربعة من
هؤالء من عائلة كارير وكانوا يقومون بعمل أنساني
في عاصمة دولة بوركينا فاسو  ،وقال ريتشارد زوج
الضحية أن جاسنت ترودو حتدث معه علي التليفون
ليقدم تعازيه ولكن بلهجة سياسية مفرطة متمنيا
له حظ سعيد وواصفا الضحايا بأنهم مصدر فخر
لكندا  ،ورد ريتشارد قائال له ان يتوقف عن التحدث
بلهجة سياسية وفي حديثه مع االذاعة قال ريتشارد
ان رئيس الوزراء كان عليه أن يعرف من هي مود كارير
قبل ان يتحدث معه وان هؤالء الضحايا لم يذهبوا
الي هناك ليكونوا فخر لكندا بل الداء مهمة إنسانية
ألنهم أناس طيبون وقال ريتشارد إنه أنهي املكاملة بأن
قال جلاسنت ترودو ان يذهب ليحضن زوجته واطفاله
ثم أغلق السماعة في وجهه .

جرمية في مدرسة ثانوية بقرية اللوش في
مقاطعة ساسكاتشوان

شركة الطيران اجلديدة اخملفضة

السعر“ ،نيو ليف” تلغي مؤقتا رحالتها

كان يبدو أن شركة الطيران اخملفضة السعر “نيو ليف”
قد فازت في السباق الي السماء منذ فترة وجيزة عندما
بدأت في بيع تذاكر الرحالت اجلوية التي تبدأ في شهر
فبراير ،ولكن الشركة الوليدة الغت خطط االقالع وسط
مراجعة ألحتياجاتها من التراخيص  ،وقال الرئيس
التنفيذي لشركة “نيو ليف” جيم يوجن أنه ليس من
السهل التنافس علي املدي الطويل مع شركات تعمل
علي نطاق واسع وتتوسع باستمرار فقد أضافات شركة
“آير كندا” و شركة “وست جت” ،رحالت جديدة الي
وجهات جديدة هذا العام ،هذا وقد حاولت “نيو ليف”،
التتغلب علي بعض العقبات في طريق عملها ،وذلك
بالعمل كموفر غير مباشر خلدمات الطيران وبدال من
احلصول علي رخصة ،لذلك أتفقت مع شركات مرخصة
بالفعل علي تأجير طائرات منها مع أطقمها وخدمات
الصيانة وهذا جعل املدافع عن حقوق الركاب جابور
لوكاس يطلق صفارة انذار ملا يعتبره إنتهاك مباشر
لقانون النقل والذي يتطلب ان حتصل الرحالت اجلوية علي
ترخيص مباشر بذلك وتقدم لوكاس بطلب قانونيا الي
احملكمة يتحدي فية وكالة النقل الكندية التي سمحت
لشركة “نيو ليف” بالعمل من خالل ترخيص غير مباشر.
وقال لوكاس انها بهذا تسمح خلدمات الطيران اجلوي بان
تعمل مبيزانية صغيرة تعرض اجلمهور خلطر كبير  ،ولهذا
فقد علقت شركة “نيو ليف” كل عملياتها حتي تكتمل
احتياجاتها  ،وقال الرئيس التنفيذي لها أن التحدي
الكبير الذي نواجهه هو ان هناك عدد من الرافضني لنا
الذين يلقون بالشك واخلوف وعدم اليقني في كل شئ
للعامة وميكنهم أن يفعلوا أي شئ ملنع طيران “نيو
ليف”من العمل.

خالل االسبوعني املاضيني زار مئات االشخاص شقة في مدينة ساري ليشاهدوا بانفسهم معجزة نزول الزيت من جدار في
غرفة نوم يوجد بها متثال صغير للسيد املسح وأخر للسيدة العذراء .وقد نقل التليفزيون واالنباء أخبار هذه املعجزة وعن
هذه املعجزة روت أالبنة الكبري ساندي الياس وتبلغ من العمر  ٢٠عام أن والدتها السيدة سانان وعمرها ثالثة وخمسون
عام رأت من عدة اسابيع وفي ليلة األحد رؤية نحو الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ألبنها الذي قتل في العراق وبجانبه
السيدة العذراء مرمي .وفي صباح نفس اليوم في حوالي الساعة احلادية عشر كانت االم تنظف غرفتها عندما شعرت
بشخص ما يلمس كتفها االمين ففزعت جدا وسمعت السيدة العذراء تطلب منها ان تنظر الي احلائط  ،فنظرت االم وإذا
بزيت ينزل من احلائط وكان اوال قليل ثم زاد بشدة حتي سقط علي السجادة ،ودعت االم العائلة لتلقي نظرة علي الزيت
والذي طلبت منها العذراء أن ال يلمسه أحد وتناقلت االخبار بسرعة فجاء الناس من كل مكان ليصلوا في هذا املكان .وقالت
االبنة ان  ٦٠زائرا ً يوميا ياتون للبركة وعندما سألتها املذيعة عما إذا مت فحص هذا الزيت قالت لها أن أمها لن تسمح بهذا ،
وفي نفس الوقت أبلغ االب مديرة املنزل مبا حدث ولكنها لم تأتي لتري ما حدث  ،وقد جاءت هذه العائلة من العراق عام الفني
وعشرة وهم روم كاثوليك متمسكني باالميان ولهم في هذه الشقة ثالثة أعوام ومبناسبة هذه املعجزة فأن هناك حاالت
مشابهة حدثت في أماكن أخري في العالم ففي عام  ٢٠١٣زار الفني شخص منزل في نوفاسكوتشيا بعد ظهور صورة
زيتية للعذراء مرمي علي حائط غرفة نوم ومت حتويل الغرفة الي مزار ديني وسجلت حوادث مماثلة في كاليفورنيا ومونتريال وفي
عام  ٢٠٠٩نزل زيت من حائط في غرفة نوم لصبي قتل في حادثة سيارة في أستراليا في حي ( جليدفورد) وهو من عائلة
كاثوليكية ومت حتويل الغرفة الي مزار ديني

أدلت أجهزة الشرطة بتقرير عن اجلرمية التي وقعت
في مدرسة “ديني” الثانوية في قرية ال لوش مبقاطعة
ساسكاتشوان ،وقال التقرير أن شاب مراهق يبلغ من
العمر  ١٧سنة مت القبض عليه بعد ان قتل أربعة أفراد في
موقعني مختلفني وأصاب سبعة أخرين يوم اجلمعة  ٢٢يناير
وقد أجتمع بعد هذه احلادثة القائم بأعمال عمدة القرية
مع املسؤولني هناك و رئيس وزراء املقاطعة ووزير السالمة
العامة لبحث ما يجب عمله بعد هذا احلادث .وقال القائم
بأعمال العمدة أنه يريد هدم املدرسة وأعادة بنائها من جديد
حتي يشعر العامة بالتنفيس والهدوء بعد مقتل أثنني من
العاملني فيها هناك وأصابة سبعة أفراد وقال اجملتمعون أن
املقاطعة ستوفر الدعم املالي واملشورة لألهالي القرية وأن
مشاكل الصحة العقلية تأتي كلها من إنعدام االمل  ،وتقع
قرية اللوش الصغيرة املنعزلة التي يعيش فيها ثالثة االف
نسمة علي بعد ستمائة كيلومتر شمال غرب مقاطعة
ساسكاتشوان وترتبط بها بطريق واحد من جنوب القرية
وتعاني القرية من مشاكل في البطالة وقلة التعليم
والصحة العقلية واالسكان وقال رئيس وزراء املقاطعة
أن معاجلة هذه القضايا البد أن تتم مبشاركة احلكومة
الفيدرالية وقال ايضا أن السفير االمريكي أتصل به بعد
علمه بوقوع احلادث وقال له أنهم علي أستعداد لتقدمي
املساعدة حيث أن للواليات املتحدة خبرة كبيرة في هذه
اجلرائم

رويترز
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الغضب ينتاب اإليطاليني إثر
تغطية متاثيل عارية إرضاء للوفد
اإليراني الزائر

تعرض رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي النتقادات علنية بعد تغطية متاثيل أثرية عارية في
متحف كابيتوليني لتفادي أي إهانة محتملة للرئيس اإليراني الزائر حسن روحاني.
ويتوقع أن توقع إيران وإيطاليا عقودا بصفقات تصل قيمتها إلى  17مليار يورو خالل زيارة الوفد
اإليراني لكن قادة املعارضة االيطالية ومعلقني اعتبروا أن رينتسي متادى في إرضاء ضيفه.
وقال السياسيون من أحزاب تنتمي لليمني واليسار إن رينتسي لم يتغاض فقط عن ذكر سجل
ايران في مجال حقوق االنسان خالل املؤمتر الصحفي املشترك مع روحاني بل تخلى أيضا عن
الهوية الثقافية للبالد عندما غطى متاثيل النساء العارية.
وقال لوكا سكويري وهو نائب عن حزب فورتسا إيطاليا الذي ينتمي ليمني الوسط الذي يتزعمه
رئيس الوزراء اإليطالي السابق سيلفيو برلسكوني «إن احترام الثقافات األخرى ال يعني وال
يجب أن يعني إنكار ثقافتنا .هذا ليس احتراما .إنه إلغاء لالختالفات ونوع من اخلضوع».
وبناء على طلب إيران لم تضم قائمة الطعام في العشاء الرسمي ليل االثنني النبيذ.
وقالت نائبة رئيس حزب االحتاد الشمالي باربرا سالتامارتيني إن اخفاء التماثيل وراء ألواح بيضاء
كان فعال ينم عن «استكانة» في حني وصف رئيس احلزب ماتيو سالفيني االجراء على حسابه
على فيسبوك بأنه «جنوني».
ودعا جيانلوكا بيكيوال من حزب اليسار واحلرية والبيئة رينتسي لتقدمي تفسير «للقرار املشني
الذي يعتبر إهانة للفن والثقافة باعتبارهما قيما سامية».
وواجه رينتسي ( 41عاما) انتقادات مماثلة العام املاضي عندما غطى لوحات تصور أشخاصا
عراة في مبنى بلدية فلورنسا الذي يعود لعصر النهضة مبناسبة زيارة ولي عهد اإلمارات.

رويترز

كندا تقول إنها سترفع العقوبات
املفروضة على إيران

أكدت كندا اعتزامها رفع العقوبات التي
فرضتها على إيران وقالت إنه إذا سمح لشركة
ايرباص بالعمل في إيران فإنه ينبغي السماح
لشركتها بومباردييه لصناعة الطائرات
بالعمل هناك أيضا.
وقال وزير اخلارجية الكندي ستيفان ديون
للصحفيني «إذا متكنت ايرباص من القيام
بذلك فلماذا ال تفعل ذلك بومباردييه؟»
وبسؤاله عما إذا كان سيسمح لبومباردييه
بالقيام بأنشطة في إيران مبجرد رفع العقوبات
قال ديون «األعمال املشروعة بالتأكيد».
وفي وقت سابق قال ديون في جلسة مبجلس العموم «كندا سترفع عقوباتها لكن ستواصل
كندا الشك في نظام ينبغي أال يعاود (محاولة احلصول) على أسلحة نووية».
وقال ديون إن إيران لها سجل سيء في مجال حقوق اإلنسان وليست صديقة حللفاء كندا مثل
إسرائيل.
ورفعت الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي ودول كبرى عقوباتها عن إيران.
كانت وزارة اخلارجية الكندية قالت في وقت سابق إنها تعيد النظر في العقوبات وستتأكد أال
تسمح إليران بأي خطوة لالجتار في التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

BBC

نافذة على �صحافة العامل

الكرملني يطالب بدليل عن اتهام بوتني
بالفساد في برنامج لبي بي سي

طالب الكرملني وزارة اخلزانة األمريكية
بتقدمي دليل عن اتهامها للرئيس الروسي
فالدميير بوتني بالفساد في التحقيق
االستقصائي الذي أجرته بي بي سي.
وقال املتحدث دمتري بيسكوف للصحفيني
إن هذه املزاعم تعد «اتهاما رسميا» وهي
«مفبركة متاما».
وقال آدم زوبني ،الذي يشرف على عقوبات
وزارة اخلزانة األمريكية ،لبرنامج بانوراما في
بي بي سي إن احلكومة األمريكية تعرف
أن بوتني كان فاسدا منذ “أعوام طويلة “.
ويعتقد أن تلك هي املرة األولى التي توجه فيها الواليات املتحدة مثل هذا االتهام املباشر.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على مساعدين للرئيس بوتني ،بيد أنها توقفت دون تقييم
مزاعم الفساد التي تطال الرئيس الروسي نفسه.
وقد وضعت تقييدات على عدد من الشخصيات داخل الكرملني في عام  ،2014بعد أن أمر
الرئيس الروسي بضم شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة ألوكرانيا إلى بالده عند اندالع النزاع
في شرقي أوكرانيا.
وفرض االحتاد األوروبي إجراءات مماثلة ضد أفراد وشركات روسية ،مركزة على قطاعات االقتصاد
الروسي القريبة من النخبة املسيطرة في روسيا.
وأشارت احلكومة األمريكية حينها إلى أن للرئيس الروسي استثمارات سرية في قطاع الطاقة.
وقال بيسكوف للصحفيني في موسكو إن مزاعم برنامج بانوراما تبدو أشبه بـ “حالة
كالسيكية أخرى للصحافة غير املسؤولة ،إن لم تكن تعليقا رسميا من ممثل وزارة املالية
األمريكية”.

France24

البرملان الدمناركي يتبنى تعديال لقانون يسمح مبصادرة

بغالبية ساحقة ،تبنى البرملان الدمناركي
تعديالً لقانون اللجوء يهدف أساسا إلى
وقف موجة تدفق املهاجرين إلى الدمنارك.
ومشروع التعديل قدمته حكومة رئيس
الوزراء الليبرالي الرس لوكي راسموسن،
وحصل على تأييد  81نائبا من أصل 109
حضروا اجللسة بفضل دعم االشتراكيني
الدميقراطيني ،حزب املعارضة الرئيسي،
فيما صوت  27نائبا ضده وامتنع نائب عن
التصويت ،ولم يشارك  70نائبا في التصويت
وهاجم نواب من تنظيمات مدافعة عن
البيئة وأقصى اليسار التعديل الذي اعتبروا
أنه يدخل “نفحة قومية” على الدولة
االسكندينافية.
ويتضمن التعديل إمكانية مصادرة مقتنيات
ثمينة من املهاجرين لدى وصولهم إلى
الدمنارك بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم
في البالد قبل البت بطلبات جلوئهم.

مقتنيات الالجئني

لكن بنودا أخرى حول ظروف اإلقامة وتقليص
حقوق الالجئني االجتماعية وإطالة املهل
املتعلقة بلم شمل العائالت ،تثير جدال أيضا.
واتهمت املفوضية العليا لالجئني التابعة
لألمم املتحدة الدمنارك بتأجيج “اخلوف وكره
األجانب”.
وبرر النائب الليبرالي ياكوب ايلمان-ينسن
التصويت بالقول “طاملا لم يتحد العالم ولم
يجد حال مشتركا ،على الدمنارك التحرك”

نتانياهو يتهم أمني عام األمم املتحدة “بتشجيع اإلرهاب”

اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون بأنه
«يشجع اإلرهاب» .وقال نتانياهو في بيان إن «تصريحات األمني العام تشجع اإلرهاب ( )..وال
مبرر لإلرهاب» .ورد نتانياهو على بان كي مون قائال «إن الفلسطينيني أنفسهم ال يعملون
لتحقيق حل الدولتني» ،حسب تعبيره.
وفي وقت سابق نقل بيان نشرته األمم املتحدة عن بان كي مون قوله أمام مجلس األمن الدولي
إن «اإلحساس العميق بالعزلة واليأس يدفع بعض الفلسطينيني وخصوصا الشباب» إلى
شن هجمات عنيفة ضد اإلسرائيليني .وأضاف أن «اإلحباط الذي يشعر به الفلسطينيون
يتزايد حتت وطأة نصف قرن من االحتالل وشلل عملية السالم».وقال إنه «كما فعلت الشعوب
املضطهدة على مر العصور ،فإن الطبيعة البشرية تقضي بصدور رد فعل على االحتالل الذي
غالبا ما يكون حاضنة قوية للكراهية والتطرف» .وأعرب بان كي مون لدى مخاطبته مجلس
األمن الدولي أثناء نقاش حول الشرق األوسط عن «قلقه العميق» إزاء مشاريع إسرائيل بناء
وحدات استيطانية جديدة ووصف ذلك بأنه «مبادرات استفزازية».
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خليجي يشعل النار في زنزانته ليقابل املدير

وجهت النيابة العامة في دبي الى نزيل خليجي تهمة اضرام النار في زنزانته في السجن
املركزي ،بحجة رغبته في مقابلة مدير السجن لشرح حالته واوضاعه.
وقالت في أمر اإلحالة الذي نظرته هيئة محكمة اجلنايات إن املتهم البالغ من العمر 37
عاما ،أشعل النار في قميصه الذي كان يرتديه ورماه في ممر زنزانته االنفرادية مدعيا للضابط
املناوب الذي سارع الى اخراجه من محبسه ،بأنه يود مقابلة مدير السجن.
وأقر املتهم في التحقيقات انه مضى على حبسه في زنزانته نحو عامني ،وانه في كل
مرة يطلب فيها مقابلة الضباط املسؤولني في السجن لشرح حالته لهم ،يقابل بالرفض،
مضيفا ً أنه في يوم الواقعة واثناء تواجده في الزنزانة اشعل سيجارة ووضع عليها قميصه
الذي كان يرتديه ،ومن ثم القاها مشتعلة في املمر املؤدي الى زنزانته قبل ان يحضر افراد
الشرطة على الفور إلخراجه من املكان الذي امتأل باألدخنة

في اجلزائر  ...مستوردون مزيفون
هربوا  7آالف مليار إلى اخلارج
ّ

أكد املفتش العام للجمارك اجلزائرية ،الرق عمار  ،أنه مت تسجيل ارتفاع كبير للمخالفات
املتعلقة بتهريب رؤوس األموال إلى اخلارج خالل  2015مقارنة بسابقتها ،حيث كشف أن
عددا من الشركات الوهمية ومن التجار واملستثمرين املتحايلني قاموا بتهريب نحو  77مليار
دينار و 595مليون سنتيم جزائري خالل العام املاضي ،مقابل تهريب  68مليار دينار خالل سنة
 .2014هذا األمر يدفع بحسب املتحدث إلى ضرورة العمل على بذل املزيد من اجلهود وحتيني
خطة العمل للتصدي لعصابات تهريب األموال إلى خارج البالد.
وأرجع املفتش العام للجمارك ،أسباب ارتفاع مخالفات الصرف إلى جلوء هؤالء األشخاص إلى
طرق احتيالية في تهريب العملة من خالل التزوير في التصاريح بفوارق مالية أو فوارق في وزن
السلعة باملقارنة مع األرقام املبينة في رخص االستيراد ،ويتورط فيها حتى مواطنون من خالل
تقييم تصاريح كاذبة ،وقدرت اخملالفات املالية املتعلقة بتحويل العملة بنحو  545مخالفة.

حـــــــــوادث

السجن  263عاماً لشرطي أميركي اغتصب  4نساء

أصدرت محكمة أميركية ،حكما يقضي
بسجن شرطي في أوكالهوما سيتي 263
عاما بعد إدانته بتهمة اغتصاب أربع نساء،
واالعتداء على أخريات خل الفترة خدمته
وخلصت هيئة محلفني إلى أن الشرطي
السابق دانييل هولتز كلو ،البالغ من العمر
 29عاما ،مذنب في  18من إجمالي 36
تهمة اعتداء جنسي منها االغتصاب
وخالل احملاكمة التي انتهت بصدور أقصى
عقوبة ممكنة ،قالت نساء وقعن ضحية الشرطي إنه دمر حياتهن
وأكد مدعون أن انييل هولتز كلو اعتدى على السيدات الالئي كن يرتكنب مخالفات قانونية
على أمل أن القضاء لن يعتد بكالمهن .
وحسب االدعاء ،فإن هولتز كلو ارتكب جرائمه خالل الفترة بني ديسمبر  2013ويونيو ،2014
مستهدفا ضحاياه من مناطق فقيرة في أوكالهوما سيتي.

احلكم على صفوت الشريف وأبنائه في الكسب غير
املشروع في مايو القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة
املستشار محمد خلف اهلل ،حجز
محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس
الشورى األسبق وجنليه إيهاب وأشرف،
في اتهامهم بالكسب غير املشروع
واستغالل النفوذ وجني ثروات طائلة
بطرق غير مشروعة للحكم جللسة 28
مايو.
وكان جهاز الكسب غير املشروع قد أحال
صفوت الشريف وجنليه إيهاب وأشرف
إلى محكمة اجلنايات ،التهامهم بتحقيق
كسب غير مشروع قدره  300مليون جنيه،
حيث طالبهم اجلهاز برد مبلغ  600مليون جنيه متثل قيمة الكسب غير املشروع املتهمني
بتحقيقه وغرامة مساوية له ،مع سرعة ضبط املتهم الهارب أشرف صفوت الشريف
احتياطيا على ذمة القضية وفقا لألمر الصادر بهذا الشأن للشرطة اجلنائية الدولية.
وحبسه
ً
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره  300مليون
جنيه ،وكان سبيله في حتقيق ذلك الكسب هو استغالله ملواقعه الوظيفية التي توالها
رئيسا للهيئة العامة لالستعالمات ،مرورًا برئاسته الحتاد اإلذاعة والتليفزيون وكوزير
منذ كان
ً
لإلعالم ورئيس جمللس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أنه من صور استغالل صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد
وأراض فضاء أو زراعية وفيالت ،في أماكن متعددة بأنحاء اجلمهورية وكانت
من العقارات،
ٍ
معظمها مملوكة للدولة وجلهات عامة.

املكسيك حتقق بغسيل أموال بني ممثلة و»إل شابو»

فتحت السلطات املكسيكية حتقيقا في احتمال تورط املمثلة كيت ديل كاستيلو ،في غسل
أموال مع تاجر اخملدرات الشهير «إل شابو»
وأوضح املدعي العام املكسيكي ،إريلي جوميز ،أن هناك مؤشرا على احتمال استخدام
املمثلة كيت ديل كاستيلو أمواال تلقتها من جوسمان لتمويل أعمالها التجارية في مشروب
التيكيال.
وساعدت املمثلة املشتبه بها جنم هوليود ،شون بن ،على إجراء مقابلة مع زعيم تهريب
اخملدرات ،في وقت سابق.
وجرى إلقاء القبض على جوسمان ،زعيم عصابة سينالوا ،مبدينة لوس موتشيس في والية
سينالوا بشمال غرب املكسيك ،بعد  6أشهر من هروبه من السجن.
وذكر متحدث حكومي ،في وقت سابق ،أن املكسيك ال حتقق بشكل مباشر مع ديل كاستيلو
أو زميلها املمثل بن الجتماعهما مع جوسمان ،لكنها ستبحث مالبسات اجتماعهم.

يقتل زوجته خنقا بشاحن الهاتف

ألقت الشرطة اإلسبانية القبض على رجل قتل زوجته البريطانية خنقا بسلك شاحن
الهاتف ،حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية
وعثرت الشرطة على جثة املرأة ،البالغة من العمر  49عاما ،في شقة بجزيرة مايوركا
اإلسبانية ،وعلى رقبتها آثار كدمات
ونقلت وسائل إعالم إسبانية أن زوج املرأة الذي اتصل بالشرطة واعترف بجرميته ،مت اعتقاله،
علما أن الزوجني كانا يعيشان في مايوركا منذ أعوام
وقال مصدر في وزارة اخلارجية البريطانية إن لندن تتواصل مع السلطات اإلسبانية بشأن
احلادث ،كما «تقدم الدعم لألسرة في هذا الوقت الصعب
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القمص يوحنا نصيف في حوار حول توحيد موعد األعياد
ليس صحيحاً أن معظم أقباط املهجر يريدون اإلحتفال بعيد امليالد يوم  7يناير

في إستفتاء أبريل  60 :باملائة من أقباط كندا ارادوا االحتفال يوم  25ديسمبر شرط أن حتتفل الكنيسة ك ّلها في يوم واحد
توحيد موعد االحتفال بعيد القيامة أصعب من توحيد ِ
موعد االحتفال بعيد امليالد

جود نيوز  :في حوار نشره القمص املعروف «يوحنا
نصيف» راعي كنيسة السيدة العذراء بشيكاجو
بالواليات املتحدة علي صفحته وحتت عنوان« ،حوار
حول توحيد مو ِعد األعياد» كتب يقول :
التقيت مع صديقي بعد طول غياب ،فبادرني
بالسؤال:
 ماذا حدث في موضوع توحيد مو ِعد االحتفالبعيد امليالد بني الكاثوليك واألُرثو ُذكس؟
يعيدون بحسب
لم يحدث ّ
أي تغيير .فالبعض ّ
التقاومي القدمية والبعض يعيدون بحسب التقومي
احلديث.
 لم أفهم.متمسكة بتقوميها
أن كلّ كنيسة
 الوضع اآلن ّّ
تعيد في مو ِعد مختلف عن األخرى..
ّ
اخلاص ،وبالتالي ّ
الشرقية مثل السريان
الكنائس
وهناك بعض
ّ
قرروا ّاتباع التقومي
واألرمن واليونان األرثوذكس ّ
يعيدون بعيد امليالد يوم 25
الغربي ولذلك هم ّ
الشرقية األخرى مثل
الكنائس
ديسمبر ،ولكن بعض
ّ
متمسكون
ة
والصربي
ة
والروسي
القبطية
الكنيسة
ّ
ّ
ّ
ّ
يعيدون في يوم  7يناير.
ولذلك
بتقوميهم
ّ
 لقد قرأت بحثك الذي كتبته منذ ِع ّدة شهور عنأن هناك أمل
ضبط التقومي القبطي،
ُ
وفهمت منه ّ
متوافقا
في ضبط التقومي القبطي القدمي ليصير
ً
يتم توحيد
مع التقومي الغريغوري احلديث ،وبالتالي ّ
تقدم
مو ِعد االحتفال بعيد امليالد .فماذا حدث من ُّ
في هذه الفترة؟
أن هناك ثالثة أنواع من ّرد ِ
الفعل بخصوص
احلقيقة ّ
تقدمت به لضبط التقومي القبطي:
الذي
االقتراح
ّ
بشدة ،إذ هم
النوع األول هم املقاومون للفكرة
ّ
يربطون بني التقومي من ناحية والعقيدة والتراث
القبطي القدمي من ناحية أخرى ،وال يريدون أن يقبلوا
أي خطأ حسابي في التقومي القبطي،
ّ
أن هناك ّ
ِ
سيضعف موقف الكنيسة
التغيير
أن
ويعتبرون
ّ
ُ
األرثوذكسية..
القبطية
ّ
ّ
أن موضوع التقومي
فمعروف
هكذا،
رون
 ملاذايفكّ
ّ
ليس له عالقة بالعقيدة!..
محبي
أن البعض من
نعم ..ولكن لعلّك تعرف ّ
ّ
سجناء للتراث ،وغير قادرين
التراث يصيرون أحيانًا
َ
على االنفتاح على دوائر املعرفة األوسع ،ويكون
أي تغيير ..وبالتالي هم
لديهم حساسية شديدة جتاه ّ
مجرد طرح األمر للمناقشة..
حتى
يرفضون ُ
بعنف ّ
ّ
لكنهم
جدا،
نسبته
هذا النوع
العددية قليلة ًّ
ّ
ّ
العنف اللفظي واالتهامات،
يستخدمون
كثيرًا ما
ُ
جدا..
ضعيف
للتفاهم
واستعدادهم
ًّ
 وهل تخاف من هذا النوع؟أيضا
بالطبع ال .وإ ّال ما كتبت أو نشرت..
ولكني ً
ّ
أضع سالم الكنيسة في اعتباري ،وأراعي عنصر
ألي تغيير..
الوقت املطلوب ّ
 وماذا عن النوع الثاني؟املتحمسون للفكرة ونسبتهم
النوع الثاني وهم
ّ
وغالبيتهم من الذين
األول،
النوع
العددية أكثر من
ّ
ّ
يعيشون خارج مصرِ ،من الذين يعانون مع أبنائهم
وأحفادهم بسبب اختالف موعد العيد ،ويشعرون
بخطورة الفجوة التي تزيد بينهم وبني األجيال
ويودون أن يكون هناك أي حلّ لتوحيد مو ِعد
اجلديدةّ ،
يتم االحتفال في توقيت واحد
أن
بشرط
األعياد
ّ
داخل وخارج مصر.
 وما هو النوع الثالث؟النوع الثالث هم الذين ليس عندهم مانع من

ولكنهم
توحيد مو ِعد العيد ،ويستحسنون الفكرة،
ّ
متحمسني لها ..ونسبة هذا
في نفس الوقت ليسوا
ّ
النوع هي النسبة األكبر عدديًّا باملقارنة مع النوعني
العلمية
أن املعلومات
السابقني..
املهم في األمر ّ
ّ
ّ
الغالبية من األنواع
السليمة غير واضحة لدي
ّ
الثالثة..
أن
تظن
هل
ة؟
العلمي
املعلومات
عن
ّم
ل
تتك
 ملاذاّ ّ
ّ
الناس كلّها البد أن يفهموا في علوم الفلك؟!
مهمة
األولية السليمة
ال
ً
طبعاّ ..
ّ
لكن املعلومات ّ
التخاذ ّأية خطوات في الطريق الصحيح ،بينما
تشوش الذهن وتضلّل الناس!..
املعلومات اخلاطئة ّ
توضح لنا بعض املعلومات اخلاطئة
 هل لك أن ّحول هذا املوضوع ،وبعض املعلومات الصحيحة
التي ميكن أن يستوعبها اإلنسان البسيط..
أوالً :بالنسبة للمعلومات اخلاطئة املتداولة في
حاليا ،هناك ثالث معلومات على
األوساط
ّ
الكنسية ً
األقل:
أغلبية األقباط في املهجر يريدون االحتفال
أن
ّ 1ّ
بعيد امليالد في  7يناير .وهذه معلومة خاطئة
الغالبية العظمى تريد
أن
ومضلّلة ،فاحلقيقة ّ
ّ
االحتفال يوم  25ديسمبر بشرط أن حتتفل الكنيسة
كلّها داخل وخارج مصر في نفس هذا اليوم ..وفي
استبيان أجراه أحد اآلباء بكندا في أبريل املاضي
2015م -بدون أي توعية أو شرح حول املوضوع-
أن  60%يريدون االحتفال يوم 25
جاءت النتيجة ّ
ديسمبر بشرط أن حتتفل الكنيسة كلّها في يوم
واحد ..وفي تقديري ّأنه مع التوعية والشرح إذا أُجري
هذا االستبيان على نطاق أوسع ستأتي النسبة
أكبر بكثير.
أن الشعب
قال
ي
فلماذا
أقاطعك..
أن
لي
 اسمحّ
ُ
في كندا رفض تغيير مو ِعد االحتفال إلى 25
ديسمبر؟
ألن السؤال الذي ُو ِّجه لهم كان :هل تريدون
االحتفال يوم  25ديسمبر مبفردكم مبعزل عن توقيت
قاطعا بال .وهذا
االحتفال في مصر؟ فكان اجلواب
ً
بشدة ،فالبد أن يكون
أؤيده
ّ
رأي منطقي وسليم ،وأنا ّ
االحتفال في توقيت واحد خارج وداخل مصر ،فنحن
كنيسة واحدة وملتزمون بالتقومي القبطي في كلّ
أعيادنا ومناسباتنا..
 متام ..ولكن دعني أسأل هذا السؤال الذي يبدوساذجا ،ملاذا ال حتتفل جميع الكنائس بعيد امليالد يوم
ً
 1يناير ،لكي ننهي هذا اجلدل؟
أي تغيير مقبوالً إن
كمبدأ عام :ال ميكن أن يكون ّ
علمية .فما هي األُ ُسس
مبنيا على أ ُ ُسس
لم يكُ ن
ًّ
ّ
العلمية التي سيقوم عليها مثل هذا التغيير؟ ال
ّ
قررنا
شيء .العالم املعاصر يحترم العلم ،ولذلك إذا ّ
تعديل أي تقومي بشكل سليم فيجب أن يكون هذا
مجرد
علمية ،وليس
مبنيا على قواعد
التعديل
ًّ
ّ
ّ
اختيارات توافقية ..وألن األعياد مرتبطة بالتقاومي..
تتوحد األعياد!..
فالبد من ضبط التقاومي أوالً لكي ّ
 كالم معقول ..وما هي املعلومات اخلاطئة األخرى؟أن ضبط التقومي القبطي وتعديل مو ِعد
ّ 2نغير كلّ كتب
االحتفال بعيد امليالد ،سيجعلنا ّ
أيضا معلومة
الكنيسة وطقوسها ..وهذه
ً
يتغير حرف من كتب الكنيسة
متاما ،فلن
خاطئة ً
ّ
أو طقوسها ،وسنظلّ نحتفل بعيد امليالد يوم 29
كيهك كاملعتاد وستظلّ جميع األعياد بعد ضبط
التقومي في موعدها القبطي كما هي ..كلّ ما في
أن  29كيهك بعد ضبط التقومي سيوافق 25
األمر ّ

ديسمبر وليس  7يناير ،وباملناسبة هذا الوضع هو
وتغير
ميالدية،
موجودا قبل عام 1582
الذي كان
ً
ّ
ّ
عندما ّمت ضبط التقومي الغربي.
لدي سؤال :هل ميكن أن تشرح لي معنى
 هنا ّضبط التقومي الغربي.
يسمى التقومي
كان
القدمي
الغربي
بالتأكيد ..التقومي
ّ
اليولياني ،وهو مطابق للتقومي القبطي ،وأصالً هو
مأخوذ عنه ،وفيه يتم احتساب طول السنة 365
تكمل دورتها حول
يوما ّ
ً
وستة ساعات .أي أن األرض ّ
املدة ثم تبدأ دورة جديدة أي سنة
هذه
في
الشمس
ّ
جديدة ،وهكذا..
 وما هي املشكلة في ذلك؟بتقدم ِ
أن األرض
املشكلة ّأنه
ّ
العلم ّمت اكتشاف ّ
مدة أقلّ من الذي
في
الشمس
حول
تكمل دورتها
ّ
وست
ا
يوم
365
من
أقل
ة
مد
في
أي
ا،
ّ
ّ
ً
كان محسوبً
املدة بد ّقة فوجدوها
هذه
العلماء
وحسب
ساعات،
ّ
 11دقيقة و 14ثانية..
 وما معنى هذا؟أن دورة األرض حول الشمس تكتمل في 365
معناه ّ
وخمس ساعات و 48دقيقة و 46ثانية أي أن حساب
حتسب من قبل ،وعلى هذا
السنة أقصر ممّا كان يُ َ
قام العلماء بضبط التقومي اليولياني ،وكان ذلك
بتشجيع من البابا غريغوريوس بابا روما ،لذلك ُس ّمي
هذا الضبط بالتعديل الغريغوري عام 1582م .وهو
ما يسير عليه العالم اآلن ويُدعى التقومي الغريغوري.
 وماذا عن التقومي القبطي؟يوما
365
فيه
السنة
فحساب
يتغير فيه شيء.
ً
لم ّ
وست ساعات ،ولذلك أصبح هناك فارق كبير بينه
ّ
وبني التقومي الغريغوري األحدث وصل اآلن إلى 13
يوما وست ساعات وخمس وأربعني دقيقة ..ويزداد
ً
أن
الفارق كلّ سنة  11دقيقة و 14ثانية ،ممِ ّا يُعني ّ
يوما كامالً.
كلّ حوالي  128سنة يزداد الفارق ً
 إذن هو فارق في حساب طول السنة؟..بالضبط.
استمر الوضع احلالي
لو
ماذا
افتراضي..
سؤال
لدي
 ّّ
ملدة سبعة آالف سنة قادمة ،فكم سيكون الفارق
ّ
بني التقوميني؟
بعد سبعة آالف عام من اآلن سيصل الفارق إلى
يوما ،أي سيكون عيد امليالد ( 29كيهك)
حوالي ً 68
أن شهر هاتور
ل
تتخي
أن
ولك
مارس،
موافقا 3
ً
ّ
ّ
القبطي سيأتي في أواخر شهر يناير ،وبالطبع لن
مناسبا للزراعة ،وصوم امليالد سيبدأ في أواخر
يكون
ً
يناير ..وسيأتي عيد الغطاس في الصوم الكبير
مدة صوم الرسل
وغالبا عيد امليالد ً
أيضا ،وستكون ّ
ً
يوما ،وسيأتي عيد النيروز في نوفمبر...
بني  75وً 100
يتم حتديث التقومي القبطي وضبطه،
 إذن ملاذا ال ّكما ّمت مع التقومي اليولياني القدمي بتحويله إلى
التقومي الغريغوري؟!
املصريون.
الفلَك
هذا ما ننادي به وينادي به علماء َ
ّ
وبهذا سنحلّ مشكلة الفرق بني التقوميني جذريًّا،
ويتم توحيد موعد االحتفال بعيد امليالد.
ّ
 وهل ميكن للعلماء والباحثني أن يقوموا بهذااملصرية
التنفيذية في الدولة
األمر ،ويقنعوا القيادة
ّ
ّ
بضبط التقومي؟
صعب،
أمر
أن هذا
ألن الدولة اآلن ال تستعمل
ّ
أعتقد ّ
القبطية هي
الكنيسة
رسمي.
بشكل
التقومي
ّ
فقط التي تستعمله ،وهي ستكون أكثر املنتفعني
حترك
بضبطه ،ولذلك فهي التي من املفترض أن ّ
ولكنها بالطبع
األمر ،وليس العلماء والباحثون.
ّ

العلمية إلقناع املسئولني
ستسترشد بأبحاثهم
ّ
في الدولة.
لعملية الضبط.
رأيك
في
األمثل
الطريقة
 وما هيّ
وملخصها
قمت به،
شرحتها في البحث الذي
لقد
ّ
ُ
ُ
القبطية كإجراء
السنة
من
ا
يوم
13
اقتطاع
يتم
ً
أن ّ
ّ
يتم وضع جدول
اإلجراء
هذا
ومع
واحدة،
ة
ملر
به
نقوم
ّ
ّ
دقيق لضبط حساب السنني في املستقبل مثل
املعمول به في التقومي الغريغوري ،وبهذا سيتطابق
متاما تقومينا القبطي مع التقومي الغريغوري احلديث..
ً
وباملناسبة هذا ليس فقط رأيي ،بل رأي العلماء
التاريخية التي ّمت العمل بها
أيضا ،ويطابق اخلبرة
ً
ّ
عند القيام بالتعديل الغريغوري.
آخر في هذه النقطة ..إذا اقتطعنا
لدي سؤال َ
 ّيوما من التقومي القبطي اآلن لضبطه
عشر
ثالثة
ً
مرة
الدقائق
تتراكم
فسوف
الغريغوري،
التقومي
مع
ّ
عدة سنني ،فماذا
أخرى لتصنع فر ًقا
جديدا بعد ّ
ً
سيكون احللّ وقتها؟
سؤال وجيه ..التقومي الغريغوري به آلية متكاملة
أي نظام دقيق لضبط السنوات على املدى القصير
سنأخذ نفس هذا النظام
واملتوسط والطويل ،ونحن
ُ
ِّ
عند ضبط التوقيت القبطي ..لذلك سيظالن
متطابقني إلى نهاية الدهور.
 وما هو هذا النظام؟يتم حذف ثالثة ّأيام كل 400
على املدى القصير ّ
يتم حذف يوم إضافي
ط
املتوس
سنة ،وعلى املدى
ِّ
ّ
يتم حذف
الطويل
املدى
وعلى
سنة،
كلّ أربعة آالف
ّ
يوم إضافي كلّ عشرين ألف سنة..
 وما معنى احلذف؟ألن األرض
احلساب،
من
إسقاطه
حذف يوم يُعني
ّ
حتركته ِ
بالفعل على املدار وهي تسير
ستكون قد ّ
حول الشمس .فلماذا نحسبه إذا كانت األرض قد
حتركت ِ
بالفعل على املدار إلى اليوم التالي؟
ّ
يتم احلذف؟
ُ
فهمت ..وكيف ّ
ببساطة إسقاط يوم  29فبراير من سنة كبيسة..
قرنية مثل سنة  1700أو
دائما سنة
وتكون
ً
ّ
 1800أو  1900أو  ،2100وهكذا ..وفي التقومي
القبطي سيكون احلذف من الشهر الصغير في
القبطية الكبيسة بشكل موازي للتقومي
السنة
ّ
الغريغوري.
 متام .أخذنا كثيرًا في هذه النقطة ،نعود لتصحيحبعض املعلومات املنتشرة بني الشعب القبطي ..ما
هي املعلومة الثالثة؟
أن توحيد موعد االحتفال بعيد القيامة أسهل
ّ -3
ِ
من توحيد موعد االحتفال بعيد امليالد ،لذلك لنبدأ
بتوحيد مو ِعد االحتفال بعيد القيامة وبعد ذلك
ّنتجه ملو ِعد عيد امليالد ..لألسف هذه املعلومة
غير سليمة وليس لها نتيجة إ ّال تضييع املزيد من
وأمتنى توحيد
أؤيد
الوقت ..فمع ّأني أنا
ّ
ًّ
شخصيا ّ
وتثبيت مو ِعد عيد القيامة بحسب االقتراح الذي
أن األمر
تقدمت به كنيستنا
القبطيةّ ،
ّ
لكني أرى ّ
ّ
جدا من ناحية التنفيذ..
صعب ًّ
 ملاذا؟أن كلّ كنائس العالم توافق
البد
ببساطة
ألنه
ّ
ّ
عليه ،وهذا صعب للغاية في العصر احلالي ..هو
إلهية.
يحتاج ملعجزة ّ
ملاذا تقول صعب للغاية؟!
هذا ما سوف نعرفه في العدد القادم من «جود نيوز»
مبشيئة اهلل
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�إثيوبيا تواجه �أ�سو�أ موجة جفاف منذ ن�صف قرن
حذرت مؤسسة إنقاذ الطفل اخليرية من أن إثيوبيا على وشك مواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 50
عاما ،والتى من شأنها التأثير بصورة سلبية على إنتاج األغذية فى البالد.
ويعانى املزارعون اإلثيوبيون من تخاوفات بعدم سقوط أمطار على مزارعهم ،خاصة أنها طريقة
الرى األساسية التى يعتمد عليها أصحاب املزارع هناك ،والذين يعدون العمود الفقرى لالقتصاد
اإلثيوبى ،فى بلد قائم أساسا ً على الزراعة .وأضافت املنظمة أن ظاهرة الـ”نينو” ،التى بدأت فى
 ،2015وتسببت فى تغيرات مناخية كبيرة بالبالد ،ومنها ارتفاع احلرارة واألمطار الغزيرة والفيضانات،
تسوء بسببها األمور أكثر هذا املوسم بسبب دخول البالد على أسوأ موجة جفاف منذ نصف قرن،
والتى توقعت مؤسسة إنقاذ الطفولة تضرر نحو  35ألف مولود جديد فى اجملتمعات املتضررة منها.
ووفقا ً للجمعية ،فإن تلك اجملتمعات املتضررة ستحتاج نحو  1.4مليار دوالر متويال إضافيا للتغلب
على ظروف اجلفاف االستثنائية.

�أخبـــــــــار

الرئي�س االيراين يطلب من البابا فرن�سي�س
ال�صالة من اجلة

“قنبلة لينني املوقوتة” تخرج
بوتن عن �صمته
انتقد الرئيس الروسي فالدميير بوتني ،مؤسس االحتاد السوفيتي
فالدميير لينني ،واعتبر أنه وضع “قنبلة موقوتة” حتت الدولة الروسية،
وأدان القمع الوحشي من احلكومة البلشفية.
هذه االنتقادات الالذعة للينني ،الذي ال يزال يبجله الشيوعيون
وكثيرون غيرهم في روسيا ،هي أمر غير معتاد لبوتن الذي كان
ينتقي في املاضي بعناية تعليقاته بشأن تاريخ البالد لتجنب تنفير بعض الناخبني.
وكان تقييم بوتن لدور لينني في التاريخ الروسي ،خالل اجتماع عقده مع نشطاء مؤيدين للكرملني
في مدينة ستافروبول جنوبي البالد ،أكثر سلبية بشكل ملحوظ مما كان في املاضي.
واتهم بوتن لينني وحكومته بقيامهم بإعدام قيصر روسيا األخير جنبا إلى جنب مع جميع أفراد
أسرته وخدمه بوحشية ،باإلضافة إلى قتل اآلالف من رجال الدين ،ووضع “قنبلة موقوتة” حتت الدولة
الروسية عن طريق رسم حدود البالد اإلدارية على أسس عرقية

ال�شرطة الأوروبية :داع�ش يخطط لهجمات
يف �أوروبا
حذر مدير الشرطة األوروبية “يوروبول” روب وينرايت ،من أن تنظيم “داعش” قام بتطوير “قدرات
قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق” تتركز بشكل خاص على أوروبا ،مشيرا إلى أن
املتشددين يحضرون عمليات أخرى.
واعتبر محللو الشرطة األوروبية أن التنظيم املتشدد “يعد لهجمات جديدة في دول أعضاء في االحتاد
األوروبي وخصوصا فرنسا” ،وذلك في تقرير قدمه وينرايت ملناسبة اإلطالق الرسمي في أمستردام
للمركز األوروبي ملكافحة اإلرهاب وتبنت عدة دول أوروبية إجراءات أمنية بعد هجمات باريس التي
وقعت في أكتوبر  ،2015وأدت إلى مقتل نحو  130شخصا وإصابة املئات ،وتبناها تنظيم “داعش”.
وفرضت فرنسا حالة الطوارئ في أنحاء البالد،و كان من املقرر أن تنتهي في  26فبراير املقبل .إال
أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قال مؤخرا إنه سيطلب من البرملان أن ميدد لثالثة أشهر أخرى.
وفي شريط مصور صدر  ،هدد تنظيم “داعش” مبهاجمة بريطانيا ،بعد أن قدم سيناريو للتخطيط
الذي مت قبل تنفيذ هجمات باريس.

بعد اعتقاله  14عاما ..ميني يرف�ض مغادرة غوانتانامو
رفض املعتقل اليمني في غوانتانامو ،محمد علي عبد اهلل باوزير ،مغادرة السجن ،بعد أن أمضى
فيه  14عاما ،إذ قرر البقاء في املعتقل األميركي الشهير الواقع في كوبا ،في اللحظة األخيرة قبل
إطالق سراحه .وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية غاري روس ،إنه “ال ميكن كشف تفاصيل
قرار معتقل رفض نقله إلى بلد ثالث ،باستثناء أنه لم يقبل العرض””.
وسيبقى باوزير على الئحة األشخاص الذين متت املصادقة على نقلهم ،وسيستمر املسؤولون في
إقناعه ملغادرة غوانتانامو ،بحسب املصدر ذاته .وأضاف روس“ :سنعيد التفاوض مع بلدان عديدة”
بشأن استقباله .وقال محامي املعتقل إن موكله لم يعد بإمكانه التأقلم مع احلياة خارج السجن،
وأضاف“ :لقد ظل لفترة طويلة في غوانتانامو وهو مرعوب من فكرة التوجه إلى بلد غير الذي لديه
فيه عائلة” .وأعلنت وزارة الدفاع األميركية ، ،أن معتقلني نقال من سجن غوانتانامو العسكري إلى
البوسنة ومونتينيغرو ،مما يخفض عدد السجناء الباقني في املعتقل إلى  91معتقال.
ومتت املوافقة على نقل  34منهم إلى خارج السجن .ويستمر اعتقال الباقني لفترة غير محددة
باعتبارهم “خطرين جدا” او في انتظار محاكمتهم

مدن كندية تطلب وقف و�صول الالجئني
ال�سوريني
طلبت عدة مدن كندية كبرى من تورونتو إلى فانكوفر ،من احلكومة الفدرالية تعليق وصول الالجئني
السوريني ،قائلة إنها غير قادرة على تأمني مساكن مناسبة لهم مع فصل الشتاء.
وأقر وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم بالصعوبات وقرر نقل الواصلني اجلدد إلى مدن أخرى حتى
يصبح الوضع طبيعيا .وباإلضافة إلى تورونتو وفانكوفر طلبت ،أيضا أوتاوا وهاليفاكس وقف عملية
االستقبال بسبب النقص في الوحدات السكنية وبسبب نقص اليد العاملة لتسجيل الوافدين
السوريني اجلدد .وقال وزير الهجرة الكندي إن “املسكن يشكل حتديا ولكن اعتقد أننا في صدد حل
هذا األمر” .وأكد أن “عدد الطائرات التي تنقل الالجئني السوريني لم يتغير أبدا” ،مشيرا إلى أنه “في
حال كانت هناك حاجة لدى بعض املدن أو البلدت لتوقف العملية موقتا فإن أماكن أخرى في كندا
قد تستقبل الالجئني”.

التقي الرئيس االيراني علي هامش زيارته الي روما  ،بابا الفاتيكان فرنسيس االول  ،وطلب روحاني من
البابا فرانسيس الدعاء له بعد محادثات مغلقة فى الفاتيكان .،وقال روحانى لفرانسيس بعد االجتماع
الذى استغرق  40دقيقة “أطلب منكم الدعاء لى ،وأبدى روحانى سعادته الشديدة بالزيارة ،وشكر
فرانسيس روحانى على زيارته ،وقال “آمل فى حتقيق السالم ،وكانت آخر مرة يزور فيها رئيس إيرانى إيطاليا
فى عام .1999
وفى السياق ذاته ،حث البابا فرنسيس ايران على “لعب دورها املهم” فى الشرق االوسط عبر “تشجيع
حلول سياسية مناسبة” تضع حدا “النتشار االرهاب” وتهريب االسلحة كما أعلن الكرسى الرسولى
فى بيان.
ومن ناحية أخري أقدمت ايطاليا على تغطية التماثيل الكالسيكية العارية فى املتحف ،رغبة منها فى
ارضاء الرئيس االيرانى الزائر حسن روحانى ،حيث التقى برئيس الوزراء ماتيو رينزى.
وألقى الرجالن كلمات فى متحف كابيتولينى فى روما بعد مراسم توقيع على عقود بني الشركات
االيطالية واجلمهورية االسالمية بلغت قيمتها  17مليار يورو ( 18مليار دوالر).
وظهر متثال ضخم لإلمبراطور الرومانى ماركوس اوريليوس على حصانه فى العديد من الصور التى
التقطت اثناء اللقاء.
إال أن التماثيل العارية وبينها متثال فينوس الذى يعود تاريخه إلى القرن الثانى قبل امليالد ،فقد غطى
بالكامل بصناديق خشبية مؤقتة ،ملنعها من الظهور فى الصور ،ولكى ال يراها روحانى.
ولم تكن تغطية التماثيل هى اخلطوة الوحيدة التى قامت بها ايطاليا لضمان سير زيارة روحانى بكل
سالسة.
ورفض روحانى حضور مآدب رسمية تقدم فيها الكحول ،بحيث منع تقدمي النبيذ اثناء الغداء مع الرئيس
سيرجيو ماتاريال والعشاء مع رينزى.
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ما هى اسباب معاناه بعض اطفالنا من
صعوبه فى ماده احلساب
د .احمد عبد اهلل شلبى
مونتريال

«الدسكلكوليا» -:dyscalculiaهي صعوبة تعلم منائية خاصة
في احلساب تظهر في صورة عدم القدرة على التعامل مع األرقام
واستيعاب قيمتها مما يؤدي إلى مشكالت في تعلم احلقائق املتعلقة
باألرقام وخطوات حل املسائل احلسابية وتعرف بأنها اضطراب في
الكفاءة العددية.
 ،وقد يظهر هذا االضطراب مبفرده أو قد يكون مصاحب الضطرابات
القراءة والكتابة في األطفال ذوى الذكاء املتوسط وقد يواجه بعض
األطفال هذه الصعوبة في الصفوف األولى  ،والبعض قد ال يواجه
هذه املشكلة إال عندما يصلون إلى املستويات العليا في احلساب
والكسور واألعشار واملسائل اللفظية إلى جانب القدرة على التفكير من خالل الرموز واملفاهيم الكمية .
أيضا نتيجة لبعض أنواع إصابة الدماغ ,وفي هذه احلالة يُطلق على
عجز الرياضيات ميكن أن يحدث ً
اإلعاقة أو تعذر احلساب للتفريق بينها وبني عسر احلساب (ديسكالكوليا) التي تُتعبر فطرية أو وراثية.
على الرغم من أن صعوبات تعلم الرياضيات توجد عند األطفال الذين ميلكون نسبة ذكاء منخفضة ,لكن
دائما
غالبا لكن ليس ً
عسر احلساب يُصيب األشخاص على إختالف مستويات نسب الذكاء ويعانون منها ً
ويعانون من صعوبة مع الوقت.
وصعوبات التعلم املتعلقة باحلساب سواء أكانت في اجلبر أم الهندسة ميكن إرجاعها إلى بعض الصعوبات
النمائية ،فقد مت متيز ثمانية أمناط مختلفة لصعوبات التعلم النمائية التي تؤثر بشكل مباشر في تعلم
احلساب ،وهي:
صعوبات الذاكرة ،وصعوبات التميز السمعي والبصري ،وصعوبات الربط البصري ،والسمعي ،وصعوبات
اإلدراك املكاني ،وصعوبات التوجه والوعي املكاني ،وصعوبات التعبير اللفظي ،وصعوبات التعميم
واإلغالق ،وصعوبات االنتباه .حيث تتطلب مهارة احلساب عدة عوامل:
اللغة  ،املفهوم  ،قدرة بصرية مكانية ذاكرة بصرية وسمعية ومكانية ( مدخالت) وذاكرة مباشرة وكذلك
الذاكرة العاملة والتي تعتبر من العوامل األساسية إلمتام العمل وأجادته .
املشكالت املنتشرة بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم
وقد تنضاف إلى كل ما سبق بعض املشاكل النفسية التي يعاني منها الطفل ،هذا إذا استثنينا من
التالميذ من كان مصابا بتخلف ذهني ما ولتحديد هذا االضطراب وللتأكد من أن الطفل يعاني منه،
بد أن ينتبه املعلم لتالميذه ويراقبهم في تعاملهم مع مادة احلساب و ال يكون األمر هينا إال إذا كان
ال ّ
شك
شك مجرد ّ
املربي نفسه يعرف هذا النوع من االضطراب ليعلم األسرة والطبيب املدرسي حتى وإن ّ
تضم اختصاصيي النطق واخصائيني نفسيني لهم
والطب املدرسي ناجع في هذا املضمار ألن وحداته
.
ّ
ّ
القدرة على حتديد مدى درجة إصابة الطفل من هذا االضطراب أو ذاك  .وتنحصر مهمة األسرة التربوية
والعائلة في بداية األمر في ضرورة االنتباه إلى الطفل ألنه كلما اكتشفت االضطرابات في وقت مبكر
كانت إمكانية السيطرة عليها أكبر  ...وقد يصاب األولياء بذعر بعد تشخيص هذا االضطراب لدى
أبنائهم ويرون أن مستقبلهم في خطر السيما وأن عائالتنا املهاجره ترى أن الرياضيات هى محور عمليه
التفوق والنبوغ فى التعلم وأن ال مستقبل ملن ال ميتاز منذ السنة األولى في الرياضيات  .ولكن هذا
متشعبا ومرهقا إال أنه في اإلمكان التقليل من أعراضه ومنح الطفل االستراتيجيات
االضطراب وإن كان
ّ
الالزمة للتعامل مع املسائل الرياضية .

مأساة طبيب اخلليفة

الفصل األول  -املشهد العاشر
( اسحق وحبيش فى زيارة حنني)

الراوى :بعد شهرين تقريبا من دخول حنني الى السجن استأذن ابنه اسحق فى زيارته ،وكان
معه حبيش ابن أخت حنني ومعهما بعض اخملطوطات التى طلبها .كان حنني قد متاثل للشفاء
بعد عملية التعذيب واجللد التى متت أمام اخلليفة ،وبدأ يتهيأ الستئناف عمله فى الترجمة
والتأليف .لم يكد ير ولده حتى ارمتى عليه واحتضنه وأخذ الرجالن يبكيان بصوت مسموع.
فخرجت الفتيات واجتهن إلى حجرتهن وأفسحن لهم املكان حتى تهدأ مشاعرهم .ثم التفت
حنني الى حبيش وعانقه بحرارة.
حنني  :طمنونى يا أوالد عن أحوالكم .
اسحق  :ال جتزع يا أبى .نحن بخير وأمورنا تسيرعلى مايرام .ولكن القلق يأكلنا من أجلك.
حنني  :لقد سلمت أمرى إلى اهلل ليأخذ حقى ممن تأمروا على بالشر وأوقعونى فى هذه احلفرة
اسحق  :سوف يفرج اهلل كربك أسرع مما تتصور ،فال تيأس وسوف ينكشف أمرهم قريبا.
حنني :لقد خدعونى فصدقتهم .كنت أخدمهم فى كل وقت وأترجم لهم مايطلبوه وأساعدهم
فى مهنتهم .فكيف وصل بهم احلسد واحلقد الى هذا احلد!.
اسحق  :فى إمكانك أن تكتب للخليفة وحتكى له تفاصيل القصة وتطلب منه العفو.
حنني :وهل ترضى أنت ذلك على أبيك ؟ أتريد منى أن أعود وأنكر ماقلته أو أقول إن بختيشوع هو
الذى لقننى الكلمات التى قلتها وأنه خدعنى وسخر منى ؟ هذا كثير على حنني بن اسحق أن
ينزل الى هذا املستوى ويبحث فى االنتقام من أعدائه .لقد رفعت شكوتى ملن الينام وال يغفل.
اسحق  :أنت أفضل منى ،فأنا يأكلنى الغيظ ،وأتلهف على االنتقام منهم .لقد تسببوا لك فى
التعذيب واجللد ورموك فى السجن ورمبا يفكرون فى التخلص منك.
حنني :يا ولدى ،التتعجل االنتقام ،وال تخشى على شيئا .املهم أن تتقوى باهلل والتشغل نفسك
يشىء غير عملك .فسوف ينتهى كل ذلك وسوف ميوت اجلميع .ولكن تبقى أعمالهم التى تنفع
األجيال القادمة .وسوف يذكر التاريخ لكل انسان عمله.
اسحق :لقد أرحتنى اآلن ورفعت روحى وسوف أطمئن والدتى وأخى على أحوالك.
حنني  :طمئنهم .قل لهم إنى بخير وقد بدأت اتعافى وأمارس عملى .هل وجدت مخطوط العهد
القدمي؟  .اسحق :لقد وجدته وأحضرته معى.
حنني (:بفرح شديد ) كيف توصلت إليه ؟ وكيف جنا من احملرقة؟.
اسحق :لقد انتهز بعض الناس فرصة حرق مكتبتك وقاموا بسرقة بعض الكتب قبل أن يأتى
عليها احلريق .وقد وجدته بالصدفة مع أحد بائعى الكتب القدمية.
حنني ( :فى دهشة ) يا سالم يا اوالد .هل يعيد التاريخ نفسه؟.لقد أفلت هذا اخملطوط من حريق
مكتبة االسكندرية ،وعثرت عليه مع أحد باعة اخملطوطات القدمية هناك ،وهاهو ينجو مرة أخرى
من حريق مكتبتى

مقـــــــــاالت

احنا شعب مابيقولش .....آسف
في فيلم احمد حلمى صايع بحر بعدما القت
الية حبيبتة بدباديبة أخذ يردح باالسكندرانى
قائال « انت من عيلة مابتقولش ال «...حضرنى هذا
املشهد وانا أشرع في الكتابة عن ثقافة االعتذار
في مجتمعاتنا العربية و أخص بالذكر مجتمعنا
املصرى »....إحنا شعب مابيقولش ال ....أقصد
مابيقولش آسف» .
عبارة تغرق و الف بنى ادم يروح دمهم هدر و يكافئ
صاحبها عضو احلزب الوطنى بالهرب واخمللوع
يذهب للقاء املنتخب ..قطار الغالبة املتجة
الى الصعيد يحترق ويالقي اكثر من سبع مائة
حتفهم وال وزير يستقيل وال رئيس حكومة ينتحر
...عمليات ارهابية في عقر دار اجليش و وزير الدفاع
يظهر في حديث تلفزيونى ويقول الشعب ساكت
لية بدال من اقالة املتسببني و املهملني  ..قطار
يدهس خمسون طفال فى عمر الزهور و يتكرم
علينا املعزول بالظهور لدقائق وال يعتذر و بعدها
بساعات يظهر ضاحكا ملء فمة مع رئيس وزراء
ليبيا .
.اما عن حوادث العنف ضد االقباط فحدث وال حرج
منذ عصر الرئيس املؤمن اللة يرحمة الى يومنا هذا
الزاوية احلمراء الكشح  ٢&١ابوقرقاص ..مجذرة
صنبوا  .حادث جنع حمادى .حادث كنيسة القديسني
...الى املذبحة التى شاهدها العالم اليف أقصد
مذبحة ماسبيرو وختاما توابع فض اعتصام رابعة
وحرق عشرات الكنائس واجلمعيات املسيحية خالل
كل هذا لم يظهر مسؤل ميلك الشجاعة ويقول
آسف ...آسف لتقصيرنا في حمايتكم ..آسف
لتأخير احلكم في قضايا واضحة وضوح الشمس
كحادث جنع حمادى ...آسف جلرمية مسجلة صوت
و صورة ماسبيرو ..آسف لبث نيران الفتنة واشعال
نيران حرب اهلية بطلتها رشا مجدى و اسامة
هيكل ...آسف لترك كنيسة اثرية باملنيا تتعرض
للحرق مرات حتت سمع اجليش و الشرطة ..آسف
لترك ابواق االرهاب تنعق في الفضائيات و على
املنابر .......احنا شعب مابنقولش آسف  .عمركم
سمعتم وزير اطل علينا بعد كارثة و اعتذر طبعا
ال اقول رئيس حكومة او رئيس جمهورية .البد من
ايجاد كبش فداء علشان يشيل الشيلة و املسؤل
براءة  .بالش وزير خليها محافظ او وكيل وزارة او
حتى ناظر مدرسة تلميذ في مدرستة يصاب
بعاهة مستدمية وبدل من ان يعتذر يجد مخرج
جلرمية املدرس او يضحى باملدرس  .وملاذا نذهب بعيدا
في بيوتنا هل االب يعتذر لو اساء لألم امام اوالدها
او الوالدة لو تقاعص عن تنفيذ وعد او بعد ضرب
أحد االوالد لسبب و يتضح بعدها أن الولد ال ذنب
لة  .واذا عدنا قليال هل ميلك احدا من الناصريني
أن يعتذر عن اكبر خطاء وقع فية عبدالناصر مبا
يسمى التأمييم او اهدارة ثروات مصر على حركات
التحرير في بالد الواق واق او ارسال جنودنا الى
حتفهم في اليمن حتى لو لم يأخذ شيئا لنفسة
او جعل كل مقاييد احلكم في ايدى مجموعة من
العسكريني الهواة يديرون القطر املصر كما تدار
الوحدة العسكرية باالمر و النهى و التجسس
والسجون .
اما عن ما يحدث في الكواكب االخرى في
مجموعتنا الكروية ..نرى اليابان بعد عقود
من انتهاء احلرب العاملية الثانية تتقدم رسميا
للجارة كوريا اجلنوبية باالعتذار عن حوادث
االغتصاب اجلماعي جلنود يابانيني لعامالت كوريات
...الفاتيكان تتقدم باعتذار عن احلوادث الالخالقية
التى صدرت من رهبان كاثوليك ...رئيس وزراء كندا
يعتذر للسكان االصليني على اجبار حكومة كندا
الطفال من الهنود على دخول مدارس كاثوليكية
مما اثر في ثقافتهم ولم يكتفي بذلك بل طلب من
بابا الكنيسة الكاثوليكية لكى يعتذر هو بدورة
عن اشتراك الكنيسة فى هذا االمر ...اما امريكا
فال يكفون عن االعتذار على عصور العبودية

بسام توفيق عبد امللك  -البرتا

واستقدامهم االفارقة لكى يعملوا في حقول
القطن ...و في املانيا ال ينفكون عن االعتذار لليهود
على جرائم النازى بحقهم و مازالوا يقدمون
للمحاكمة حتى اليوم كل من يثبت اشتراكة
مايسمى بافران الغاز او الهولوكوست ومنهم من
جتاوز عمرة التسعون عاما و ميثل امام احملكمة في
جرمية كان فيها مجرد اداة وليس من أعطى االمر
باالضافة إلى ماليني املاركات ثم اليورو كتعويضات
لليهود الذين مازالوا احياء او عائالتهم و عشرات
االفالم التى جتسد معاناة االطفال في معسكرات
هتلر .
نعود الى مصر..يقول الشاعر «اذا كان رب البيت
بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت هى الرقص « و
هذا هو حالنا كيف نتوقع من أجيال عاصرت
اباء و مدرسني و اساتذة جامعة ثم مسؤليني
في مختلف درجات السلم الوظيفي حتى نصل
الى قمة هرم احلكومة التنفيذية يخطئون في
قراراتهم و اختياراتهم و حلولهم وال يعتذرون ملاذا
؟ النهم منزهون النهم ينطقون عن الهوى ...نرى
قادة دينيني يصدرون قرارات بناء على هوى شخصي
و احنا شعب متدين بطبعة ننساق كالنعاج وبعد
عقود نكتشف خطاء هذا التفسير او القرار ولكن
ال أحد يعتذر .هل بعد عقود بل قرون من االضطهاد
الدينى والفتنة الطائفية فكر احد في مؤسسة
عريقة كاالزهر ان يقدم اعتذار لشركاء الوطن عما
حلق بهم ..وال أقصد هنا ان االزهر مسؤل مسؤلية
مباشرة لكنة قلعة االسالم الوسطى وهؤالء الذين
ارتكبوا هذا اجلرائم كانوا يتمسحون باالسالم بل
العديد منهم من خريجى جامعتة و الدليل على
سبيل املثال ان اعنف مظاهرات جلماعة االخوان
االرهابية ينظمها طالب جامعة االزهر بل أن
معظم قادتها من خريجى االزهر  .هل فكر االزهر
في عقاب الشيوخ الذين تستضيفهم الفضائيات
ينفثون سمموهم في املشاهد البسيط و يعودون
ساملني الى كراسيهم و مدرجاتهم .هل فكرت
الكنيسة فى االعتذار عن ما بدر من احد الرتب
الكهنوتية الذين ال يكفون عن الدخول في املعترك
السياسي واالبداء باالراء في مختلف العصور
حتى في فترة حكم االخوان نراهم في حماالتهم
االنتخابية و على منصاتهم ...احفظوا نقاء
مالبسكم البيضاء من عفن السياسة ...
دار برأسي كل هذا عندما رأيت الول مرة مسؤل
بحجم الرئيس يعتذر جلموع االقباط يوم االحتفال
بعيد امليالد عن كم اخلراب و احلرق الذى حلق
بالكنائس بعد فض اعتصام رابعة و تأخير الدولة
في وعودها باصالحها و ترميمها .حقا كانت
خطوة جريئة و موقف يحسب لة .
نتمنى قريبا من الرئيس ان يعتذر عن عدم حتديد
اجلناه في كم احلوادث االرهابية التى حدثت منذ
حادث كنيسة القديسني مرورا مباسبيروا وانتهاء
بحوادث التهجير القسرى لالقباط في العامرية
واملنيا و بنى سويف و الفيوم و تقدمي اجلناة
للمحاكمة ولن نطلب منة اكثر من هذة الفترة
التى كان هو فيها عضو اجمللس العسكرى ثم وزيرا
للدفاع وأخيرا رئيسا للجمهورية ...لكن على كل
حال اول الغيث قطرة ....او مثلما تعودنا ان نصف
هذة احلالة في صعيد مصر « بدأت تندع «
امتنى من أجل مستقبل اوالدنا ان نصبح شعب
يعرف يقول .....آسف .
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وزير الرياضة يصدر قرار تعيني
مجلس «محمود طاهر»
باألهلى ..رسمياً

يحررها سمير اسكندر

منصور :سأتدخل فنيا بسبب
«الفتي» واجملامالت ..و»اللي مش
عاجبه ميشي»

الفوز الثامن علي التوالي ل «رابتورز» في الــ NBA

قرر املهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب
والرياضة تعيني مجلس محمود طاهر
لرئاسة النادى رسميا ،وذلك بعد تأجيل
الطعن فى النظر إلى قرار حل مجلس النادي
األهلي إلى يوم  28فبراير القادم .وتضم
قائمة اجمللس ،محمود طاهر رئيس وأحمد
سعيد نائبا وكامل زاهر أمني صندوق ،وكال
من األعضاء ،محمد عبد الوهاب وطاهر
الشيخ وإبراهيم الكفراوى وهشام العامرى
وعماد وحيد ومهند مجدى ومروان هشام
ومحمد جمال هليل.

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فقدان فريقه لنقطتني أمام سموحة ،مشيرا الى
أن البطل ال يخسر نقاط وال يجامل العبني وال «يفتي» في التشكيل .وتعادل الزمالك وسموحة بهدف
لكل فريق في مباراة اجلولة الـ 16ملسابقة الدوري املصري املمتاز .وأشار منصور في تصريحات لقناة «»LTC
«البطل ال يفقد نقاط ،البطل ال يفتي ،البطل ال يحب او يكره ،البطل ال يجامل العب على حساب اخر».
وأضاف «سأتدخل من املباراة القادمة فنيا ،هذه رسالتي جلماهير الزمالك ،انا املسؤول األول عن املنظومة».
وأكمل «من ال يعجبه حديثي عن التدخل الفني فليرحل ،هناك العبون لن يشاركون في املباريات طوال
وجودي ،فهم ال يستحقون ذلك وهناك من هو احق منهم» .وتابع «هناك جلسة مع اجلهاز الفني بالكامل
من أجل احلديث على ما يحدث ،هناك مجامالت وفتاوي قهاوي حتدث في الفريق ،اؤكد أن هناك عناصر لن
تصلح للعب حاليا» .واختتم «الطبيعي ان خروج طارق حامد يعني نزول ابراهيم عبداخلالق ،هناك العبني
مجتهدين ال يشاركون لصالح العبني ال يستحقون التواجد في التشكيل االساسي».

حقق فريق «تورونتو رابتورز» فوزه الثامن على التوالي اثر تغلبه على لوس اجنلوس كليبرز
 94-112ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني .ورفع رابتورز رصيده من االنتصارات
الى  29فوزا في  44مباراة هذا املوسم اي اقل بانتصار واحد من كليفالند كافالييرز الذي
يتصدر اجملموعة الشرقية ( 30فوزا و 12انتصارا) .وجنح رابتورز في حتقيق فوزه التاسع على
التوالي فانه سيعادل افضل سلسلة له منذ ان فاز في تسع مباريات متتالية عام .2009
وسجل كايل لوري  21نقطة للفائز ،واضاف زمياله الليتواني جوناس فالنسيوناس  20نقطة
و 8متابعات ودميار ديروزان  18نقطة علما بان االخير سجل اكثر من  30نقطة في اخر ثالث
مباريات له .وتقدم رابتورز  49-62في نهاية الشوط االول ثم وسع الفارق الى  16نقطة في
مطلع الربع الثالث ،لكن كليبرز بقيادة املتألق كريس بول ( 23نقطة) جنح في تقليص الفارق
مرتني الى  4نقاط في اواخر الربع الثالث .وقال مدرب تورونتو دواين كايسي «بدأ كليبرز بقوة
في الربع االول وجنح في تسجيل  34نقطة واعتقدت بان االمسية ستكون صعبة بالنسبة
لنا .لكن االمور انقلبت رأسا على عقب في الربع الثاني وجنح فريقي في استعادة توازنه وجلم
الفريق املنافس».
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Teeth Sensitivity
االسنان؟Dental
Advice
ماهى حساسية

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

األسنان باملشروبات
حساسية االسنان هى تنتج من احتكاك
الباردةEnas Kaldas CDA/EX
Member
of ODAA
أو الساخنة ،أو باحلمضيات ،أو بالسكريات ،أو بــ األسيد ،أو بالهواء ،أو

ّ
ّ
مبج ّرد اتصال األطعمة أو األشربة باألسنان .
حساسة تتع ّلق ،مباشرةً ،بالعصب ،وتتواجد حتت «املينا»
ثمة طبقة ّ
للطفل
Maintainer
اهمية عمل
السابق
فى العدد
للسن ،أو
اخلارج ّية
تضعفالالطبقة
وعندما
األسنان.
تناولتحتمي
التي
ّ Space
الطبيعى
امليعاد
قبل
التسوس
بسبب
اللبنية
االسنلن
عندماخلع
عند
يحصل احتكاك مباشر بالعصب ،بعد كسر في السن ،يعاني
االسنان
اسباب تأخر
للتبديل أما اليوم فسوف اقوم بتوضيح
تبديلاألسنان.
حساس ّية
الشخص من
للتبديل .
اللبنية لسنوات بعد امليعاد الطبيعى
حساسية االسنان :
اسباب
بطريقة
األسنان
هناك قاعدة عامة للبنات و هى ان -1
االوالد
اسرع من
تفريشتتبدل
اسنانهن
أسنانك
خاطئة :إن
اكثر
تفريشمكانها
اللبنية فى
بحوالى  4شهور  ,فأذا استمرت االسنان
ملشكلم طريق استخدام طريقة النحت،
مؤشر وذلك عن
يكونعنيفة
بطريقةقدخاطئة
من سنة بعد امليعاد الطبيعى للتبديل
شعيرات خشنة ،قد يضعف طبقة
ذات
أسنان
بفرشة
حتتاج الى تشخيص دقيق teethأو تفريشها
over retention of primary
املعادنفي منطقة الضروس واألنياب.
منوخاصة
أسنانك
االسباب قد تكون وراثية او قد املينا
سطحبعض
تكونعلىنقص
-2انكسار أو تآكل األسنان :قد تتعرض األسنان للكسر البسيط
و الكالسيوم فى التغذية
أو التآكل بسبب اجل ّز على األسنان أثناء الليل (طحن األسنان) أو
الدائمة
االسنان
املينا حجم
أي سبب أخر مما يؤدي الى تآكل طبقةاو ان
طبقة العاج
وانكشاف
بكثير من االسنان
اكبر
واأللم.
احلساسة والتي تصبح عرضة للتسوس
االسنان
اجتاة
ان
او
اللبنية
 -3أمراض اللثة وانحسارها :ان من أعراض أمراض اللثة ،انحسارها مما يؤدي الى تكشف اجلذور وجعلها
الدائمة يكون بعيد عن جذور
عرضة للحساسية املفرطة أحيانا.
مستحضرات
األسنانال
معجونبالتالى
اللبنية و
 -4معجون األسنان الذى يحتوى على مواد لتبييض األسنان :العديد من االسنان
حساسية
تأكلحدوث
تساعد على
اللبنية
للجذور
تضاف لها مركبات “البيروكسيد” التى تعمل على تبييض األسنان والتى يحدث
هذا
استخدام
عن
التوقف
األسنان عند البعض .ولكن هذه احلساسية قد تكون مؤقتة وتنتهى مبجرد
 root resorptionو عنا تدخل
النوع من معجون األسنان واستبداله بنوع أخر.
طبيب االسنان مطلوب فى
الكحول
مثل
األحماض
على
حتتوى
التى
الفم
غسول
أنواع
 -5استخدام غسول الفم كثيرا :توجد بعض
اسرع وقت بعد التاكد من
وبعض املواد الكيميائية التى تساعد على حساسية األسنان ،فيفضل دائما استخدام غسول الفم
احلال عن طريق صورة واحدة
اخلالى من الكحول.
بانورامية
بعض الفكني
عندأشعة
 -6وجود تسوس حول حشو األسنان :قد يحدث تسوس حول حشو األسنانمن
األشخاص خاصة
وتدميرو
panoramic
radiography
أماكن احلشو
كبار السن ،حيث يصبح احلشو ضعيف مما يؤدى إلى سهولة تراكم البكتيريا فى
جديد.رقمية
القدميانباخرتكون
يستحسن
طبقة املينا مسببة حساسية األسنان ،لذلك يجب زيارة الطبي الستبدال احلشو
. digital

Over Retention of Primary Teeth

مشاكل املراهقة الستة

املشكلة الثانية  :الرغبة اجلنسية امللحة
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية

أ.د .ناجي إسكندر

الغرائزللطفل،
أقوياجلنسي
النضج
املراهقة مع
ُعد فترة
تتبدأ
التي
بدايةمن
اجلنسية
الغريزة
البنات
في
العمر
من
عشر
احلادية
حوالي
في
ذلك
ويحدث
تؤثر علي الصحة النفسية والعضوية
؛أي يتأخر
فترةالعمر في
عشر من
حوالي الثانية
،وفي
تؤدي
األوالدوقد
املراهقة.
خاصة في
لإلنسان،
ويختلف ذلك
سلوكيات عن
في األوالد قليال
مألوفة
البنات ،غير
جنسية
اجلنسيإلي
النضجالرغبة
هذه
تبعا للعوامل الوراثية ( اجلينات وسن املراهقة في األباء ) أو
( إنحرافات جنسية ) تؤثر بدورها بالسلب علي
البيئية ( التغذية اجليدة واإلضاءة الشديدة تزيدان من درجة
احلياة الشخصية للمراهق وعلي من يتعامل
اخلصوبة ) .مثال  :يحدث البلوغ في املراهقني أسرع قليال
ومعظم اإلنحرافات اجلنسية تبدأ في
معهم.
في البالد املشمسة.
إذا
اإلنسان
مزارعثم
املراهقة
فترة
البلوغ في
بعد 23ساعة
العنابر ملدة
تالزمتضاء
الدجاج
هوامش  :في
عالجها.
يتم
لم
اليوم ؛ وذلك بغرض زيادة نسبة إنتاج البيض إلي  6بيضات
لإلنحرافات
أساسية
ثالث
ويوجد
معدل اخلصوبة.
أسبابالضوء علي
وذلك لتأثير
األسبوع ؛
في
بسبب
ذلك
:فيحدث
للمراهقني
اجلنسية
أيضا لوحظ أن الفتيات الالتي ينمن فترة النهار ،ويعملن ليال
أونادرا
للمراهق،
نفسية
إضرابات
في الرحالت
وعقليةكمضيفات
املستشفيات  ،أو
كممرضات في
األعضاء
في
خاصة
عضوي
خلل
بسبب الليلية في الطائرات ،وعليه ال يتعرضن إلضاءة
الطويلة
احلمل.عوامل
اجلنسية ،أو
الهرمونات
التناسلية أو
اخلصوبة ومعدالت
عندهن درجة
كافية ،تقل
تتميز بداية فترة
املراهقني :
تتصلاجلنسية في
بيئيةاملشكلة
سبب
لألسرة
اجلنسية
بالثقافة
واجملتمع.ببدأ إنتاج الهرمونات اجلنسية عند املراهق،
املراهقة،
اجلنسية امللحة عند
األكثرالرغبة
العشرةومبا يزيد
وبكميات ضخمة،
لإلنحرافات
شيوعا
األنواع
املراهقني  ،وفي نفس الوقت متنع ثقافات اجملتمعات
عموم
اجلنسية :
هذه
إفراغ
من
املراهقني
«
آلخر
مجتمع
من
تختلف
«والتي
 )١عشق األطفال اجلنسي ( : ) pedophilia
اجلنسي
الكبت
يؤدي حلالة
اجلنسية امللحة ؛ مما
الطاقات
له
يتنبه
من وال
شيوعا
اإلنحرافات
أكثر أنواع
هو
للمراهقني يصعب عليهم السيطرة عليها .وقد يؤدي ذلك
الكثيرون؛ وذلك بسبب عدم الدراية الكافية
إلي تصادم مع األهل واجملتمع  .ويزداد هذا التصادم وبصورة
بحجم هذه املشكلة» والتي يتعرض لها
رهيبة في حالة املثاليني « الرغبة اجلنسية في نفس
في املتوسط واحد من كل ثمانية أطفال»
اجلنس « حيث يتعرض املثاليون إلي قهر أكبر من اجملتمع
من
باإلعتداءخوفا
اإلبالغ عنها
الذين من
اخلجل
بسب
أو رمبا
اللفظي (
يالحقونهم
والزمالء
،واألهالي ،
طالعنا
وقد
األطفال
علي
وحرصا
الفضيحة
التعليقات السخيفة ) ،أو اإلعتداء البدني ،وذلك حسب
إفراغمت
بحالتني
املاضية
الشهور
املصري
املراهق في
بسبب رغبة
فيالصراع
ويحدث
اإلعالماجملتمع.
ثقافة
املذنبني
املراهقني
جانب
من
الطفل
فيها قتل
الطاقات امللحة واملكبوتة بداخله ،وبني القيود التي
هذه
ضيق
وكان
ولهذا
الكثير من
اجلرميتانحتدث
إفتضحتورغم ذلك
السببعلي املراهقني،
يفرضها اجملتمع
حكم
بسبب
أهالي
صدوروالتي قد
عدم الزواج،
خارج نطاق
الطفلني املبكرة
املمارسات اجلنسية
تتعدد ،ويحدث أيضا بعض من املمارسات الغير أمنة ،أما
في حالة املمارسات الشاذة فان ذلك يزيد من املشكلة.

 ( 2013في
األمريكية لسنة
املتحدة
عليبالواليات
خاصة
حقائق :
املراهقني.
ألنهم من
املذنبني
باإلعدام
كثيرا
اإلنحراف أكبر
أوروبا املشكلة
هذا ولكن
أقل قليال
كندا األرقام
البد أن
النوعفيمن
ولتشخيص
املتحدة ) :
منها
الثالثة عشر من عمره ،والبد
الواليات دون
يكونفيالطفل
مارسوا
high
school
students
الثانوي
طالب
من
٪47
أن يكبره اجلاني علي األقل بخمس سنواتالكامل.
اجلنس
هذا األنحراف تعرية الطفل أو حثه
ويشمل
سن 13عام.
واللمسقبل
ممارسة اجلنس
املراهقني بدأ
 ٪6لألعضاء
املتبادل
بنفسه
عليمنالتعري
  ٪34من طالب الثانوي مارسوا اجلنس في أخر  3شهور.اجلنسية والقبالت الغير بريئة ومضاجعة
  ٪41لم يستخدموا حاجز طبي في أخر مرة مارسوا اجلنسالطفل ومعظم هذه اجلرائم حتدث من
( جنس غير أمن ).
األخر .أقاربه
جيرانه أو
أشخاص معروفني للطفل من
  ٪14مارسوا اجلنس مع  4أو أكثر من اجلنسمدرسيه.
املراهقات مت حدوث احلمل و مت عمل إجهاض.
أو ٪14منالوالدة .بالرقابة
الدولي
البوليس
يقوم
:
هوامش
  ٪4من املراهقات مت حدوث احلمل ومتتالنوعو من
اجلنسوضبط هذا
جربوا من
املراهقنيللحد
اإلنترنت
٪10
بالشفاهOral Sex
علي من
 ٪50وسوف
اإلنترنت
جرائم
أشهر
من
وهي
اجلرائم.
اجلنس بالشرج  Anal Sexقبل جتربة اجلنس الطبيعي،
جربوا
وكيفية
بالتفصيل
أتناولبغرضهذه
غشاء
احلفاظ علي
املشكلةأو بغرض
تفادي احلمل
وذلك
املراهقاتفي مقالة مستقلة باْذن اهلل.
التعامل معها
البكارة في
geronto
اجلنس ًة :
الشيخوخ
جماع
هوامش :
وسائل
إستخدموا
الذين مارسوا
املراهقني
  ٪ 90منمنع احلمل.
 sexualityاجلماع بني رجل وإمرأة أكبر منه
إكثر .في املراهقني السود ثم ذو
املمارسات
كانتاالقل
اجلنسيةعلي
بعشرين عاما
املراهقني
األسبانية (  ) Hispanicثم
األصول
البيض .عرض
اللذة من
: exhibitionism
اإلستعراء
)٢
بعمل إختبارات خاصة
قاموا
املراهقني
من
فقط
٪22
األعضاء اجلنسية أمام الغرباء.باألمراض اجلنسية.
البصيصية ( : )Voyeurismاللذة في
)٣
بيئية
:
املراهقني
في
اجلنس
ممارسة
في
تتحكم
التي
العوامل
مشاهدة عملية اجلماع اجلنسي بصورة
وأيضا
وراثية،.أو بالتلصص علي من يقومون بها،
مباشرة
أوال  :العوامل البيئية :
دون أن يدروا بوجود املنحرف وهذه اللذة قد
 1العوامل األسرية -:
تصل إلي حد اإلستمناء أو الشبق.
 أسلوب التربية اجلنسية لألبناء املتبع من األباء. :) Sadismاللذة عن
 )٤السادية اجلنسية (
معتقدات األباء عن احلب واجلنس والزواج.
التي
أوالقسوة
أوالتعذيب،
إيقاع األلم،
طريق
اجلنسية ،ومدي مشاركتها مع األبناء ( معظم
معلومات األباء
أثناء
للطرف األخر
القدرحد
ميتلكواإلي
األباء التصل
قد
الصحيحة ).
القتلاملعلومات
الكافي من
في
شيوعا
أكثر
النوع
وهذا
اجلنسية.
العملية
 التركيبة األسرية  :املراهقون من األسرة ذات العائل الوحيد،أكثر عرضة للممارسة اجلنسية املبكرة من املراهقني في
األسر ذات العائلني.

�صحــة نيـوز

صحة نيوز

دراسة  ..األفراط فى تناول املسكنات
فماذا أفعل؟؟
لإلصابةبطين..
أشعر بأمل يف
بعد أكل العيد ،
باإلكتئاب
معرضون

د .ياســـر بطرس

في البداية أهنئ قراء «جود نيوز» بأعياد امليالد و العام اجلديد ،ومع
قدوم األعياد تكثر التجمعات وتناول األكالت الدسمة واحللويات
املتنوعة ،وأيضا ً شرب الكحوليات ،لذلك أود أن أوجه بعض النصائح
واإلعتبارات:
 -1شرب املاء 4-3 ،أكواب قبل األكل ،في العزومات ،فاملاء يساعد علي
غسل املعدة والشعوربالشبع  ،ومينع مشاكل اجلفاف وحصاوي الكلي
 -2تناول السلطات قبل األكل ،حيث تقوم مبلئ املعدة
 -3تناول أي نوع من الشربة الدافئة ،والتي تساعد علي إرتخاء عضالت
املعدة واألحساس بالدفأ
 -4يُنصح بتناول كمية تُعادل طبق واحد فقط من الطبق الرئيسي
 -5يُفضل تناول أي مشروب ،كالعصير أو املاء ،ما بني الطبق الرئيسي واحللويات
 -6يُنصح بتناول كمية صغيرة من احللويات ،قطعة واحدة فقط
 -7يُفضل أن ينتهي تناول العشاء قبل الساعة التاسعة مسا ًء ،وإذا كان هناك فرصة للمشي بعد األكل
ملدة  15 - 10دقيقة ،فهذا يُساعد علي الهضم
املسكنات
يأخذون
الذين
األشخاص
أن
أمريكيون،
باحثون
عليها
حديثة
علمية
كشفت دراسة
عادة ما يكون بسبب الغازات ،فمن املمكن وضع فوطة دافئة
أشرفوالذي
البطن،
ألم في
الشعور بأي
 -8عند
الدافئ من شهر معرضون خلطر ارتفاع فرص اإلصابة
لفترة أطول
لعالج األلم،
األفيونية
«الكاموميل»
تستخدمشاي
التىأيضا ً تناول
وميكن
واملوادالبطن،
علي
الدراسة
االكتئاب ،ولكن
بعدا ً إلى
البطن أيض
فيأن يؤدى
ميكن
التيفى
املرضيةاأللم
الباحثون أن
وأوضح
كشفت حصوات
الدسمة ،وهي
تناول األكالت
ذاتهأالم
حدإلي
تؤدي
احلاالت
باالكتئاب.بعض
 -9هناك
«»Pancreatitisبيانات أكثر من
الباحثون بتحليل
الدراسة قام
«،»Gastritisنتائج
املسكنات .ولتأكيد
واستخدام
االكتئاب
املرارة،بني
صلة
البنكرياس،
والتهاب
التهابات املعدة،
، »Gall
«stones
عاما ،ووجد الباحثون أن الذين يتناولون املسكنات واملواد
80
إلى
18
بني
أعمارهم
تراوحت
شخص،
71000
وأمتني لكم أعياد سعيدة مع احلرص في تناول األكالت
األفيونية مثل “املورفني” للقضاء على اآلالم كانوا يشعرون باالكتئاب .ومن املسكنات واملواد األفيونية التى
أوكسيكودون،
يفورفانول
هيدرومورفون،
الفنتانيل،
الكوديني،
شملتهاالهرمونات
ميبيريدين ،لهذه
وعدد املستقبالت
اجلنسية
هيدروكودون ،الهرمونات
اإلحتماالت للممارسة
تزيد من
الدراسة:بأنواعها
املشاكل األسرية
املزمن
األلم
لوقف
فقط
تستخدم
ال
املسكنات
أن
إلى
الباحثون
وأشار
وبنتازوسني.
واملورفني
مورفون
وذلك من شخص إلي شخص فقليل من املراهقني يحظي
أوكس للجنس .
املبكرة
وهو
شيرر،
جيفرى
الدراسة
مؤلف
وأضاف
املكتئب.
للمزاج
محتمال
مصدرا
تكون
قد
لكن
الصداع،املولودون في كندا أكثر ممارسة للجنس املبكر من برغبة جنسية ضعيفة او ال رغبة علي اإلطالق ،والبعض
أواملراهقونالطبيعي ،زادت
األمريكية ،أنه إذا
ميسورى،
يعانيفىمنوالية
لويس
املراهقنيمشارك
أستاذ
ولكن
وقوية أكثر من
رغبة جارفة
طب األسرة واجملتمع فى جامعة سانتاألخر
املهاجرينفىاليها.
بكثير.
أكبر
لالكتئاب
التعرض
خطر
كان
كلما
واحد،
شهر
عن
املسكنات
تعاطى
مدةاملراقبة املستمرة وغير املباشرة ،تقلل من إحتمال املمارسة معظم املراهقني يحظوا مبستويات طبيعية من الرغبة
املبكرة للجنس في املراهقني  - .تدخني األباء وإدمانهم اجلنسية والتي تقل كلما تقدم العمر.
للكحوليات أو اخملدرات ،يزيد من إحتماالت املمارسة املبكرة ثالثا  :التصنيف اجلنسي للمراهق بني رغبة في اجلنس االخر
الذكور.
 ) oral and anal sexواجلنس املثلي بني املثليني
( املعظم) أو رغبة في نفس اجلنس ( املثاليني ونسبتهم
للجنس ألبنائهم من املراهقني .
 )٥املازوخية اجلنسية (  : )Masochismوهي ( اللواط بني الذكور ونسبته حوالي  ٤إلي
٪8-4من األوالد و ٪ 4-2من البنات ) أو رغبات غير طبيعية
 2العوامل اإلجتماعية -:
اهلل اإلناث ونسبته
باذن بني
والسحاق
عكس السادية وهي اللذة من تعذيب الذات  ٪٨بني الذكور
 الزمالء واألصدقاء ميثلون العامل األكثر تأثيرا علي أقرانهم وسنرجأ ذلك للمقال القادمبإطالقالعملية
األخر،أوأثناء
بواسطة
اإلناث  .):والتصوير الفاضح
املشاكل ٢إلي
وهذافي حوالي
بنياملراهقني
٪٤في
اجلنسية
اجلنسية.منهم
التعبيرات الساخرة
بتشجيعهم
أو،وذلك
اإلناث.
شيوعا
النوع أكثر
بالكتابة أو الرسم علي األوراق
للجنس
مشاكل بدنية :
أوال
األنشطة اجلنسية.
في في
اإلنخراط
عزوفهم عن
حالة
من
اجلنسية
اللذة
:
Fetishism
الفيتشية
)٦
األماكن العامة مثال
في
وخاصة
واحلوائط
كما تعتقد كثير من املراهقات ،أن الشباب ينجذبوا أكثر إلي  1جنس غير أمن  :ذلك يؤدي إلي
وإستخدام
أمراضاملياه.
جنسيا.املالبس «خاصة الداخلية ادورات
جنسية  :غالبا حتدث مع اجلنس الغير أمن (تعدد
مشاهدةاملتفتحات
املراهقات
اللذة
تصل
وقد
اإلخر
باجلنس
اخلاصة
«واألدوات
اجلنسية  :البد إن
اإلنحرافات
من
الوقاية
إدمان املراهقني للكحوليات واخملدرات ،وحتي للسجائر يزيد العالقات وعدم إستخدام حاجز طبي جيد).إحتمالالشبق.
إلي حد
جهة
السليمة
تشمل
HIV
اجلديدة (اومناألصح
اجلنسية اإليدز
التربية ٪70من حاالت
فيروس اإليدز :
ممارساتهم املبكرة للجنس.
من
وبدون
باألخرين
التحرشية :
اجملتمع ليقبل
ثقافة
واملدرسة،
غير أمن ).
وتغيرجنس
املراهقني (
الوالدينكانت في
حيث إيجابي )
اإليجاب
اإلحتكاكبالسلب أو
واملدرسة  :قد تؤثر
)٧اجليران واحليالرغباتبني
األكثر خطورة
خاصة الفيروس ب (
الفيروسات
التقليد والتقمص.
يجنح
احلصول علي اللذة
املراهقون إليبغرض
موافقتهم
اجلنسني،ويتفهم
الكبديةبني
البريئة
العالقات
فيروسية
اجلنسية -
ينتقل بالعالقات
فيروسات الكبد )
تنقسم اجملتمعات
اجلنس في
اجملتمع من
موقفاملزدحمة
املراهقني :األماكن
هذا في
ويحدث
اجلنسية
معهازوائدبالطرق
ويتعامل
للمراهقني،
إلي  :امللحة
الرياضةفي
األكثر شيوعا
Human
Virus
وتقدس جنسية
اجلنسني
املراهقني من
تفصل
متزمتة :
مجتمعات
اجلنسي
الكبت
تعاني من
التي
اجملتمعات
اوفي
ممارسة
Papillomaعلي
التشجيع
املناسبةHPV،مثال
مضاعفات
وله
املراهقات
في
خاصة
اجلنسية
األمراض
أكثر
املراهقني
ولكن
إحتماال،
أقل
املبكرة
املمارسة
:
العذرية
بديال عن اجلماع اجلنسي ( هذا النوع ينتشر البدنية ،ومراقبة وسائل اإلتصال اإلجتماعي
املراهقات.
بعرضأكثر في
وهو أيضا
Chlamydia
خطيرة ومرض
إنشغاال
باجلنس .وسائل النقل العام ).
مصر في
في
املوضوعات
اخلاصة
الضوابط
ووضع
ونفسي
بدني
ضغط
ميثل
:
املراهقات
في
املبكر
احلمل
2
وكذا
إحتماال
أكثر
املبكرة
املمارسة
:
.
إيباحية
مجتمعات
)٨ب الشراهة اجلنسية (  :) Satyriasisرغبات واملشاهد اجلنسية باإلعالم والسينم ولكن
الوالدة
مشاكل
وأيضا يزيد
إشباعها باملعدالت علي
ويصعب باجلنس أقل.
ولكن اإلنشغال
الغير أمن،
اجلنس
متأججة
جنسية
إساسي
العبادةمندور
الصغيراتبدور
اإلمهات اخلاص
يبقي الدور
ج مجتمعات متسامحة  :تسمح باإلختالط والعالقات والرضاعة ورعاية األطفال من قبل تلك األمهات املراهقات
الطبيعية ومن شخص واحد وقد تؤدي إلي في جذب املراهقني اليها ونشر القيم الروحية
البريئة مع رقابة غير مباشرة  :أفضل اجملتمعات .ولكن توجد وفي حالة حدوث اإلجهاض يعرضهن ملشاكل صحية كثيرة
عالقات متعددة وجنس غير أمن.
بينهم دون تزمت ومراعاة ظروف وثقافة اجملتمع
خاصة إن قام باإلجهاض غير املتخصصني.
جتاوزات كثيرة حلدود العالقات.
(
األخر
اجلنس
)
مالبس
 )٩لبسة ( إرتداء
والصعوبة
األهمية
بالغة
نقطة
وهي
احمليط
وفي بعض احلاالت يتم التخلص من هؤالء األطفال بقتلهم
 -3اإلعالم وأجهزة التواصل :
اجلنسية
اللذة
فيعلي
احلصول
: ) Transfestism
كغيره من التوجيهات يتأثر
فاخلطاب
الدينيالرعاية
إيداعهم في دور
واإلنترنت أو
احملمول
التليفون
اإلجتماعي :
 1أجهزة التواصل
األخر.
اجلنس
بس
ثلثمال
إرتداء
من
والزمان.
باملكان
احملادثات بني املراهقني محادثات جنسية املواقع هذا باإلضافة للعبأ النفسي واألدبي بسبب نظرة اجملتمع
أكثر من
احلصول
الرمامة :
)١٠لذة
املتزمتة.من العالج
اجملتمعات فالبد
اإلنحراف،
الفتيات وجود
في حالة
اللذة اجلنسية أما
خاصة في
لهؤالء
علياملبكرة.
املمارسات
إحتمال
اإليباحية  :تزيد من
اخلاصة
الروائح
شم
أو
مالمسة
طرق
نفسيةاإلدراك وهو عالج متخصص
لتغيير
النفسي
2عناإلعالم والتليفزيون والسينما واجملالت التي تتعرض ملواضيع ثانيا  :مشاكل
والنخامة
العرق
لألخرين مثال
الذاتعالج
يشمل
بالذنب ورمبا
طويلة،
ومكثفبنيوملدد
ونظرة
وضعف تقدير
اإلحساس
للمشاعر  1يتراوح
املثيرة
الصاخبة
النتنةاملوسيقي
باإلفرازاتوأيضا
جنسية،
احليض
والبول
نضطر للتدخل
املتزمتة بعض
اجملتمعات وفي
شأنه .زيادة إحتماالت املمارسة جماعي،
الزوجية.وذلك
احلاالتخارج رباط
ملمارسة اجلنس
ودم من
والبرازذلك
اجلنسية كل
الدراسة والعمل.
الدوائيبالسلب في
احلرمان قد يؤثر
ومشاعر
يعانيالتام
الوقت املنع
منفي نفسهوامش ،:ولكن
اجلنسية
الشخص
نفس
الشائع أن
والهرمونات ومضادات
بالعقاقير
يعتبروها
التدخلمن الشباب
يتمفي األوالد
العذرية
العذرية :
بعرض املادة  2فقدان
اإلنحرافاتالسماح
من  ،وعليه يجب
عكسية
أكثربنتائج
منتأتي
قد
اجلنسية
من نوع
اجلراحي لعالج
وأحيانا
الهرمونات،
هبة
تعتبر
البنات
في
بينما
منها
التخلص
ينبغي
وصمة
اإلباحية.
اجلنسية
املادة
وليس
املهذبة
العاطفية
 يوجد أنواع أخري من اإلنحرافات اجلنسية أكثر بعض تشوهات األعضاء التناسلي أو إلجراءللجسمللزوج.
اإلحتفاظ بها
معظم البنات
املمارسات تود
طردي( بني إحتمال
جماعتناسب
فقد وجد
(Bestiosexuality
احليوانات
وعمومامنها
ندرة
عامة أوألسباب
جتميلية
جراحات
معظم
في
للمثالني
العنيفة
النفسية
املشاكل
3
في
واإلثارة
اإلباحية
ومدي
وعدد
املراهقني
في
اجلنسية
) وذلك للكالب أو النعاج أو الطيور وجماع أخري ،وفي أحوال خاصة جدا ومبحازير دقيقة
خاصة
عبأ إضافي
اجملتمعات .وهي متثل
الوفاةكانت
حتي وإن
يتعرضوا لها
اجلنسية التي
املشاهد
وأحيانا
حديثي
) Necrophilia
األموات (
املراهقني من
هؤالء يعاني
املراهقعليالذي
ملساعدة
اإلثارة قد نلجأ
اجلنسية.
للمثالية
املعادية
اجملتمعات
في
وأيضا
الالواعي،
العقل
في
تؤثر
ألنها
مباشرة
غير
يتفق املنحرف مع حراس املقابر أو يقوم بقتل صعوبة إدراك اجلنس الذي ينتمي اليه (Gender
ثالثا  :مشاكل
تثير اخلياالت اجلنسية.
الضحايا.
دينية :في الوصول إلي اجلنس الذي
) Identity
Crisis
املدارس  :جودة املادة العلمية اخلاصة باجلنس تساهم في حيث ترفض األديان ممارسة اجلنس خارج إطار الزوجية
ومن وجهة نظر دينية ميكن إعتبار األنواع األتية يتفق مع تركيبه السيكولوجي.
تشكيل الوعي اجلنسي للمراهقني ،وتؤثر في فهم أعمق وتعتبره الذنب األكبر.
من املمارسات اجلنسية ضمن اإلنحرافات
للمشاعر اجلنسية ،وكيف ميكن التعامل معها بصورة وتأخذ األديان موقفا أكثر تشددا في حالة ممارسة اجلنس
التتمة العدد القادم
وتشمل اجلنس بالشفاه والشرج ( بني املثاليني.
اجلنسيةوأمنة.
صحيحة
وفي املقال القادم باْذن اهلل سوف نناقش احللول املمكنة للرغبة
ثانيا  :عوامل وراثية :
تختلف قوة الرغبة اجلنسية تبعا للعوامل الوراثية ومستوي اجلنسية امللحة للمراهقني واإلنحرافات اجلنسية في فترة املراهقة.
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حكيم منير صليب

اليوم تمر الذكري الـ 38النتفاضة الخبز ،التي
أطلق عليها الرئيس السادات في ذلك الحين
«انتفاضة الحرامية» ،وتجمعت دعايا النظام
السياسي حينها ،في اإلعالم واألوساط الثقافية
والشعبوية ،لتتهمها بأنها مدفوعة بنوايا ضد
«المصلحة العليا للوطن» ،وأن «السادات ال ُيسأل
عما يفعل» ،وأن «طاعة أولي األمر» هي من طاعة
هللا ورسوله .وكان حكيم منير صليب هو رئيس
محكمة أمن الدولة العليا ،التي حكمت في القضية
فصدر حكمه مناصراً للغالبة ومتحديا للسادات -بعد
مداولة استمرت عامين -بالبراءة على  ١٧٦متهما،
مؤكدا في حيثيات حكمه التي خلدت اسمه عبر التاريخ أن ما حدث كان انتفاضة
شعبية وليس انتفاضة حرامية كما وصفها السادات.
القضية كشفت توغل القبضة األمنية داخل أروقة النظام ،وتوافق اآللة االعالمية
مع ما ينتهجه النظام ،كما كشفت التناغم بين ما يريده النظام وبين ما يبثه
أحكاما تاريخية أخرى غير قضية ،77
االعالم .وكان للمستشار حكيم منير صليب
ً
برغم إشتداد التداخالت بين السياسة والقضاء مثل قضية إضراب السكة الحديد التي
قضى فيها ببراءة جميع العمال المعتقلين. .
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 1ممثل سوري مثل شخصية كوميدية وبيع من قبقابه مئات اآلالف
 2لزم الفراش  oثعبان شديد السمية ذو أوداج منتفخة كان من مقدسات قدماء المصريين
 3بمعنى  oحيوان حافري متوحش افريقي (كلمتان)
 4قطع  oنصف بليغ  oمتشابهان
 5أمنازلة
 6في اعلى البيت مضيئة  oذو سلطة وسطوة
1
 7من اسماء النبي محمد (ص)  oثعبان ضخم هاصر3
 8دافع وردع  oحجاب  oنصف اشقر
5
3
نوبل 9
جائزة 6
 9أديب عربي حائز 8
األحمر
6
2
 10خليج على البحر 7
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رأسي
2
 1نقود  oأحد األصابع (معكوسة) 1 4
ليس حقيقيا
 2نمو وتقدم حضاري 6oأذاع8عبر األثير  oكذب وادعاء5ما 1
 3من األطراف  oحيوان مثل األرنب والفأر  oمتشابهان
تجبير 8
تستخدم في 6
2
الكسور (معكوسة)
 4مقتصر على  oمادة

مثال (معكوسة)
 2من
 5حق يعطى للشركات
الحكومات للتنقيب عن النفط 5
3
 6قصة  oشاطئ
9
6
4
8
3
 7آلة موسيقية الكترونية ذات مفاتيح كالبيانو  oنقل الشيء إلى أعلى
المدينة الشهباء في سوريا  oثلثا شوق
(مبعثرة) 9 o
 8طائر ليلي 8
متواصل دون انقطاع
بشكل
 9في بطن المرأة حيث تتكون الحياة  oيقوم
Daily Sudoku:
بالعملTue
29-Dec-2015
 10مسلسل كوميدي سعودي هادف
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Daily Sudoku: Wed 27-Jan-2016

4 1 3 9 2 8 7 6 5
غضبك
برج احلمل :اسأل نفسك الذي يضايقك
ويثير5 7
األمان 8
بعدم6 3
تشعر 1
ويجعلك 2 4
9
فلتكن أحالمك حسب حجمك
9 6 2 7 5 4 8 3 1
برج الثور :مغامرات جديدة أو تعارف على أصدقاء جدد حامالً لك في طياته السعادة
2 9 6 8 1 3 4 5 7
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والقرارات اإليجابية
1 8
جرح 2 4 7
بكرامتك9أو 6
3
شكاك
إلحساسك 5فأنت
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medium
حياتك إلى األفضل
فاحم
برج العذراء :حتتاج للدعم وكأنك حتتاج للخبراء أو لالستشارات في وضعك العام
ِ
نفسك من عصبية مفاجئة
http://www.dailysudoku.com/
برج امليزان :إذا كنت تذهب إلى العمل فقد تعود بعد الدوام بساعات وقد تشعر أحيانا ً
أن كل جهودك ضائعة وأن ال أحد يقدرها
برج العقرب :ستكون األمور مبشرة باألفضل فقد يتغير شعورك من القلق إلى احلب
وتستعيد حرارة عالقاتك
برج القوس :التزم بوعودك ال تتسرع في األحكام رحب بأي جديد وادرسه جيدا ً وبهدوء
وبدون تسرع
برج اجلدى :أنت تركز على أولوياتك وتعزز ثقتك بنفسك ومتنح نفسك الوقت الكافي
لدراسة كل تصرف أو كلمة
الدلو :األوضاع املالية جيدة جدا ً ولكني أنصحك أن تدخر قدر اإلمكان أو أن تفي
برج ّ
ديونك أو تدفع مستحقاتك
برج احلُوت :حاول أن تسير الظروف وتطويعها كما تريد وليس العكس حيويتك وطاقتك
للعمل جيدة وإجنازك كبير
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع إزدراء اإلسالم وتهديد حياة البشر

«ُ »Hosannaيقيـــم
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد

على مدى قرو ٍن طويلة كانت تُ َهم ازدراء اإلسالم أو التجديف أو
دينيا أو فكريًّا
ّطا على رقاب اخملتلفني
ُقدسات
سيفا مسل ً
ً
إهانة امل َّ
ًّ
يتم توجيه
ا
حالي
مصر
وفي
واجلماعة.
ة
ن
الس
أهل
ب
ذه
ُّ ّ
مع َم َ
ّ
ً
والقرآنيني
والشيعة والبهائيني وامل ُلحدين
الت َهم إلى األقباط
ّ
ُ
هذه ُّ
واملرتدين عن اإلسالم .وكذلك إلى امل ُصلِحني وامل ُبدعني
واألحمديني
ّ
وامل ُفكّ رين واألكادمييني اجملتهدين .أو مع َمن يختلفون مع احلاكم
حتى ولو َجل ََد ظهرَك وأخذ مالك.
الواجب الطاعة في ِفكر الفقهاء ّ
السنة واجلماعة أو
أهل
مذهب
أو مبعنى أوضح كلّ َمن يختلف مع
ُّ
السياسية
بحقوقهم
ويطالبون
َمن يستعملون عقولَهم بشجاعة
ّ
في مواجهة طغيان احلكّ ام.
مبحمد رسوال
وال
ا
دين
باإلسالم
االعتراف
إحتفلتد عدم
مجر
األمر إلى
الكتابً
ً
ّ
مجموعة « »Hosannaلدراسة
ويصل نيوز:
جود
عتبر ازدراء لإلسالم في ُعرف البعض ،وفي قوانني بعض الدول
يُ َ
الكريسماس،
والتاريخ عشر من ديسمبر احلالي بأعياد
الثاني
اإلسالمية.في
املقدس
ُعتزَلة
ُ
مليء باألمثلة ،مثل تعذيب واضطهاد امل َ
ٌ
هذا
األجتماعُفكّكل
فة هذا
أفراد
اإلحتفال الذي
وهو
مجرد
وحتى
والعلماء وامل
واملتصو
الصفا
رين،عام ّ
وإخوان ّ
واملرجئةيقيمه ّ
وفي ّ
حيث
ع
املقف
بن
مع
املنصور
اخلليفة
فعل
كما
للحاكم
الناصحني
ّ
التوقيت, ،ونشأت تلك اجملموعة منذ  5سنوات ،وهي أحدي
ش ِّيها حتى مات ،وكذلك
أجبره على أكلّ أجزاء من حلم جسده
موريسبعد َ
وتعتبر
والقديسة فيرينا،
خدمات كنيسة القديس
املتصوف اإلسالمي الشهير
ّج
ال
ما فعله اخلليفة امل ُقت ِدر باهلل مع احل
ّ
الكتاب
بدراسة
تكفيرتقوم
كذلكالتي
اجملموعات
في من
«،»Hosanna
وزندقة ابن
ابن عربي،
أقويبصلبه.
النهاية
الذي َحكَ َم
م
ات
الذي
خ
املؤر
املسعودي
ثم
الشاعر،
األندلسي
هانئ
قتيبة،
هِ
املقدسوابنباللغة اإلجنليزية ،ويشرف عليها د« .ياسر ّبطرس»ُّ ،ومن
ع
صر
وم
الشهير،
األغاني
كتاب
صاحب
األصبهاني
وكذلك
ع،
بالتشي
أشعياء
املقرر ّ أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر َ َ
العباسي بسبب آرائه ،و َق ْتل ابن الرواندي وابن
الكيت على يد املتوكلّ
القدمي ّ
النبي من العهد
وبشار بن برد ،وصالح بن عبد القدوس،
الفارض وابن أبي العوجاءّ ،
املعري ،و َق ْتل
العالء
التوحيدي ،وأبو
وزندقة أبو حيان
وجعد
أسبوع،
الثالثاء
اإلجتماع يقام في
درهم،أن هذا
اجلديربنبالذكر
من كل ّ
(س نَن النسائي)
أنصار معاوية في الشام للنسائي جامع األحاديث
ُ
القديس
الساعة التاسعة مسا ًء بكنيسة
الساعة
من
علي،
6:30أنإلييكتب
لرفضه
الذي ُق ِتلَ
لصالح معاوية كما كتب لصالح ّ
بالعنوانمعالتالي
املوجوده
املتصوف السهروردي،
شيخ االستشراق
صالح الدين
لوقافعلَه
وما
ّ
وما حدث مع الكندي فيلسوف العرب الذي ُجرِّ َد من مالبسه وهو
Bayview Ave.,
North
في ّ york
3200وسط تهليل
عام
وجلِد ّ
الستني من عمره ُ
ستني َجلدة في ميدان ّ
ضرب على رأسه بكتابِهِ
العامة .والفيلسوف الكبير أبو بكر الرازي ُ
ّ
حتى فقد البصر ،وعندما طلب منه أحد تالميذه عالجه ،قال له لقد
ّ
«Study
God’sأحد اخللفاء في ِ
صدق
شك
نظرت للدنيا حتى
مللت ،كلّ ذلك نتيجة ّ
ُ
ُ
خلدون
Loveالهيثم وبن
 it.واحلسن بن
نظريته .و ّمت تكفير بن سينا والفارابى
Word.
لليزيدية،
ني
العثماني
ل
ت
ق
و
ومنزله..
وبن رشد الذي أحرقوا كتبه
َ
ْ
ّ
ّ
أمثلة عابرة.
هذه
فرهم.
وكذلك داعش
مؤخرًا لكُ
Live
مجرد»it
َّ
ّ
العاملية
شهادة
من
الرازق»
عبد
«علي
جتريد
مت
احلديث
وفي العصر
ّ
ّ
صل من األزهر ،و ُف ِ
و ُف ِ
صلَ «طَ َه حسني» من اجلامعة و ّمت حرق كتابه،

مجدى خليل
وفي عام ّ 1947مت قتل املفكّ ر اإليراني أحمد كسراوي بفتوى من
اخلوميني وقتها ،وفي عام ّ 1987مت اغتيال حسني مروة ومهدي عامل
إسالمية متطرِّفة في بيروت ،وفي عام ّ 1992مت
من ِق َبل جماعة
ّ
بناء على َفتوى من الشيخ محمد
فودة»
«فرج
املصري
اغتيال املفكّ ر
ً
الغزالي ،وفي عام  1994متّت محاولة اغتيال الروائي احلائز على نوبل
في األدب «جنيب محفوظ» بسبب رواية «أوالد حارتنا» ،وفي عام
سجِ َن املفكّ ر واألكادميي أحمد البغدادي في الكويت .وفي
ُ 1999
املتطرفون اإلسالميون امل ُطرِب اجلزائري
اغتال
1998
يناير
يوم 25
ّ
معتوب الوناس في عيد ميالده الثاني واألربعني .في عام ّ 2002مت
حكم باإلعدام على هاشم أغاجاري في إيران و ّمت تخفيف
إصدار
ٍ
احلُكم للسجن بعد ذلك ،ثم ُحبِس الكاتب اإليراني علي الدشتي
عاما» الذي انتقد فيه اإلسالم ،ومات
إثر نشر كتابه «ثالثة وعشرون ً
وحكَ َم صادق خلخالي ،الذي
ذلك.
الرجل في ظروف غامضة بعد
َ
ضد
أشرف على محكمة الثورة في إيران ،حوالي َ
ألف ّي ُحكم إعدام ّ
ّف
«إن خلخالي ُمكل ٌ
الذين اختلفوا مع الثورة اخلومينية وهو يقولّ :
ص َد َر
بيان
في
وقال
بأن يُنزِل على روؤسكم العذاب»،
من عند اهلل ْ
َ
حكما بإعدامهم أبرياء
أصدر
ن
م
بني
يكون
أن
ل
احملتم
«أنه من
عنهّ :
َ ْ
َ
ً
ِ
اجلنة وحوريات
في
عة
س
أكثر
غرفة
مبنحهم
اهلل
سيكافئهم
ممِ َّن
ّ
هما أن يكون القاضي عادالً
أكثر!!!» ممِ ّا يعني ّأنه في نظره ليس ُم ًّ

ألن عدل اهلل سوف يكافئهم في
عندما يَحكُ م على الناس باملوتّ ،
النجار :الدولة اإلسالمية بني
كامل
اجلنة عن ظلم القاضي (انظر
ّ
ّ
النظرية والتطبيق) .في عام ّ 1995مت احلُكم بتفريق «نصر حامد
ّ
أبو زيد» عن زوجته «ابتهال يونس» .في عام  1987تمَ ّ سجن أحمد
صبحي منصور زعيم القرآنيني وهرب إلى أمريكا بعد ذلك ،و ّمت إهدار
دم املفكّ ر اإلسالمي العفيف األخضر وظلّ منزويًا في مسكنه في
ّ
باريس حتى مات ،وظلّ املفكّ ر الكبير سعيد العشماوي حتت حراس ٍة
سرادق عزاء
في منزله ّ
َب عدم إقامة ُ
ملدة ثالثني ً
عاما وعندما مات طَ ل َ
عامة املسلمني فيه .و ّمت تهديد سيد
هوا
كر
الشيوخ
أن
َم
له ّ
ألنه يَعل ّ
ّ
َّ
ِ
مرات وصودر العديد من كتبه .ويعيش املفكر
ة
عد
بالقتل
مني
الق
ّ
ّ
تخفيا في بريطانيا خو ًفا من القتل .ويعيش
م
النجار
كامل
اإلسالمي
ُ
ّ
حامد عبد الصمد حتت حراسة في أملانيا نتيجة مطاردته بالتكفير.
شددة بعد فتوى اخلوميني
لمان رشدي» حتت حراسة ُم ّ
ويعيش َ
«س َ
بقتله عام  1989بعد صدور روايته «آيات شيطانية» وبعد قتل
مترجم روايته .وهربَ ْت «آيان هرسي علي» من الصومال إلى هولندا
ثم أمريكا بعد تكفيرها ،وكذلك «تسليمة نسرين» التي هربت إلى
كندا .و ُق ِتل «ثيو فان جوخ» في  2نوفمبر عام  2004بعد إخراجه فيلم
«اخلضوع» الذي يركّ ز على وضع املرأة في اإلسالم على يد مهاجر
مغربي في هولندا .و ُق ِتلَ وزير البنجاب سلمان تاسيير بواسطة
أحد حراسه في  3يناير  2011نتيجة اعتراضه على قانون التجديف
األقليات املسيحي شاهباز بهاتي في 1
الباكستاني .و ّمت اغتيال وزير
ّ
الرسام الدينماركي حملاولة قتله
ض
ر
ع
وت
السبب.
مارس  2011لنفس
َ
ّ
َّ
ِضت املاليني
وعر َ
س ِّم َي بالرسوم الدينماركيةُ .
مرات نتيجة ملا ُ
ِع ّدة ّ
زكريا بطرس .ويعيش املسئول عن ما
القبطي
الدين
رجل
يغتال
مل َن
ّ
تخف ًيا في الواليات املتحدة
م
باسيلي
نقوال
ُسيء
مل
ا
بالفيلم
ي
م
ُ ّ
ُ
س ِّ َ
وقد ُح ِكم على سبعة من األقباط في اخلارج باإلعدام في مصر
دونة
للم ِّ
بدعوى مشاركتهم في هذا الفيلم .ومتّت محاولة اغتيال ُ
عتبِر تعليم املرأة
الطفلة مالال يوسف على يد طالبان ،التي تَ َ
عامليا بحصولها
مخالفا لإلسالم ،و ّمت عالجها في الغرب ثم تكرميها
ً
ً
على جائزة نوبل للسالم عام 2014م .ومنذ صدور قانون التجديف
في باكستان على يد ضياء احلق عام ُ 1986ح ِ
وكم من خالله حوالي
والشيعة ومن
أربعة آالف شخص أغلبهم من الطائفة األحمدية
ّ
وه ِّد َدت أعمال إبداعية ومسرحية ومعارض فنية في
املسيحينيُ .
ّ
كلّ أنحاء العالم تقريبا بواسطة املتطرفني املسلمني بذريعة ازدراء
طاء من بالدهم إلى
ش َ
والن َ
اإلسالم ،وهرب مئات الكُ ّتاب واملفكرين ُ
ُسلَّط على رقابهم.
الغرب نتيجة لهذا السيف امل َ
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السيد املسيح يعلن عن شخصه

كيف جاء إلينا اإلعالن اإللهي ؟ و
كيف عرف اهلل نفسه لإلنسان ؟ و
كيف يعرف نفسه لنا اليوم؟
 +في العدد املاضي إستمتعنا
سويا بكيفيه إعالن اهلل عن ذاته
في تاريخ الشعب اليهودي  ,و
إعالنه
عن نفسه في التاريخ  ,و عن طريق
األنبياء  ,كما ورد في كتاب « السيد
املسيح يعلن عن شخصه «
لألب أنتوني م  .كونيارس .
 +نستكمل في هذا العدد كيف
يعرف اهلل نفسه لنا اليوم؟ و كيف
يكشف أخيرا عن نفسه بصوره
كامله في شخص املسيا.

بقلم :مرفت روفائيل
فانكوفر

 +العهد اجلديد  ,يعلن أن املسيا الذي وعد اهلل
بإرساله  ,قد جاء اآلن في شخص يسوع ابن اهلل
احلي
و من خالله  ,فإن « الكلمه صار جسدا  .و حل
بيننا  ,و رأينا مجده  ,مجدا كما لوحيد من اآلب
,
مملوءا نعمه و حقا « ( يو ,) 1:41إن يسوع ال
يتحدث عن اهلل اخملتبئ  ,بل هو يعلن اهلل ,
ألنه في شخصه  ,جتسد اهلل و صار إنسانا  ,و
من خالل شخصه يتحدث اهلل إلينا و يعرفنا ذاته
كما لم يفعل من قبل  .لقد جاء « ملء الزمان
« ( غل  , ) 4:4و فتح اهلل السماوات و نزل إلينا.
+اهلل الذي عرف ذاته بوضوح في شخص
يسوع ,يستمر في إعالن ذاته لنا اليوم من خالل
الكنيسه,
فالكنيسه هي جسد املسيح في عالم اليوم
 ,و منها املسيح يتحدث لنا اليوم  ,و يقدم لنا
الغفران ,
و يقدم لنا اإلرشاد ,و يستمر في اإلعالن عن
ذاته لنا .لقد رأي املسيحيون األوائل أنفسهم

والكنيسه
أنهم « إسرائيل اجلديد  -إسرائيل
اهلل « ( غل  . )6:61أن إسرائيل
القدميه  ,و التي كان من
املفروض أن تتعرف علي املسيا
احلقيقي عندما جاء  ,و أن تكون «
نورا لألمم « (لو ) 2:23
بإعالن اسمه للعالم قد فشلت
في ذلك  ,فهم رفضوا املسيا  ,و
أصبح دور « إسرائيل اجلديده «
اآلن  ,أي الكنيسه  ,أن تقوم بالدور
الذي فشلت فيه إسرائيل القدميه :
أن تكون « نورا لألمم « من
خالل التبشير باسم اهلل الواحد
احلقيقي إلي أقصي األرض .

 +و أخيرا فقد اختار اهلل أن يعرف نفسه لنا من
خالل الكتاب املقدس  .إن اهلل الذي أعلن ذاته لنا
بوضوح في املسيح  ,يستمر في التحدث ألينا
من خالل كلمته  ,فالكتاب املقدس هو رساله
اهلل و
كلمته اخلاصه لنا  ,و من خالله يتكلم معنا
اليوم و يعلن ذاته .
+تلخيص ما سبق
 اهلل ليس إلها مختبئا.اهلل أعلن لنا ذاته.اهلل أعلن ذاته في تاريخ الشعب اليهودي . اهلل أعلن عن إرادته و عن قصده من خاللاملتحدثني بإسمه الرسميني  ,أي األنبياء .
 و لكن «ملا جاء ملئ الزمان «  ,أصبح اهللإنسانا في شخص املسيح  ,و أعلن ذاته للبشر
بوضوح أكثر مما سبق  .و هو يستمر في تعريف
ذاته لنا من خالل الكنيسه و الكتاب املقدس .
إن معرفه اهلل معناها السالم و الفرح و احلياه
األبديه  « :هذه هي احلياه أن يعرفوك  ,أنت اإلله
احلقيقي وحدك و يسوع املسيح الذي أرسلته
« (يو ) 71:3
و إللهنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.

الكلمة نيوز

To the pure angel
Peter Morcos

الي املالك الطاهر بيتر
سنظل نناديك ولن منل من التكرار
بيتر ولدي يا قرة العني وفلذة الكبد
أين ذهبت  ..نسال اال جتيب احليارى
انت هنا وفى طرفة عني لست بيننا
شالال سكيبا ليال ونهارا
الدمع على اخلدود جداوال حافرا
نبع الدمع من العني لن يجف ولو مرت ب َِنا الدهور وكلت االبصار
فقدناك يا طيب القلب يانسمة احلياة لم ولن نفيق من قسوة االقدار
تركتنا تائهني فى احلزن نتوارى
		
كيف ..متى  ..ملاذا فال اجابة
اى ذنب اقترفته كى تسلب احلياه منك تضيع كل آمالك وأحالمك تضمحل كالبخار
كل صديق وحبيب  ...أزواجا وعذارى
كنت مشتهى كل ام وكل اب
ناحت عليك السماء واخلليقة وبكاك الكل كهنه واكليروس  .شيبا وشبابا وأطفاال صغارا
وان كانت القلوب باكيه وجرحها داميا غاءرا
عريسا زفتك األلوف بأحلان الفرح
الرثاء –أة يا زمن الشقاء يا غدار
كنا نتمني ننشد قصيدة فرحك
ّ
لو فداك محبيك بيوم واحد من احلياه لفاقت حياتك سنني آدم ونوح فى االعمار
اال تعود لنا وللموت تفك اإلزار
ها نحن مستعدون لنهبك أعمارنا
وال حيلة لنا امام مشيءة اخلالق القهار
قيدتنا بسالسل احلزن وكبلتنا
تركتنا في ملح البصر وعلي عجل لتلحق مبصاف القديسني والشهداء االبرار
فأدخلك سيدك الى فرحه لتكون النور واملنارة
كنت خادما أمينا الى املنتهى
هنيئا لك صحبه القديسني فأنت مثلهم زغردت السماء بك فقد ربحت أعز االطهار
لتستعد نفوسنا لهذا املصاب اجلبار
عتابنا عليك انك لم متهلنا
اضرم فى أحشاءنا لهيبا ونار
فراقك مر نذوقه كل حلظة
لن تنقلع من حياتنا مهما طالت اإلعمار
طعنة في القلب وشوكة
كلها زيفا وشبة حياة فقد خبا سراجها املنور
قد نأكل ونشرب ..نعيش ونضحك
ترفرف بروحك بيننا من سماء األبكار
		
تركتنا باجلسد فكن بيننا
لنكون معك بعيد عن عالم االشرار
		
أشفع فينا امام عرش االله
حتي نلقاك لنسكن معك احلي الديار
		
فإلى امللتقي يا أغلي احلبايب

هذه القصيدة مهداه من مدام مني بشارة

خواطر مسافر إلي النور ( )١٥

بقلم  :د .رءوف إدوارد
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والدة في صندوق ورق بإيطاليا

أجنبت سيدة بال مأوى،مولودة في صندوق من الورق املقوى في إيطاليا ،وسط درجات حرارة
تقترب من التجمد
وأوضحت الشرطة اإليطالية أن السيدة رومانية وجاءها اخملاض في حوالي الساعة الثانية
والنصف صباحا ،في ميدان يبعد أمتارا من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان
وتلقت األم البالغة من العمر  35عاما عرضا إلقامة مجانية ملدة عام من مؤسسة خيرية
تابعة للفاتيكان
وقدمت شرطية إيطالية مساعدة للسيدة على أن تضع مولودها ،وهي أنثى ،فيما كان
رجال شرطة آخرون يقيمون ساترا حولها باستخدام ستراتهم إلى أن وصلت سيارة إسعاف
وأشارت الشرطية ماريا كابوني ،في حديث للتلفزيون االيطالي ،أن درجات احلرارة كانت قريبة
من الصفر ،حني وضعت السيدة الرومانية مولودها.

مطالبات بالتعويض بسبب جورج كلوني «مزيف»

يثير شبيه جلورج كلوني التوتر بني شركتني للقهوة في إسرائيل ،وتقاضي شركة نيسبريسو
نادي إسبريسو اإلسرائيلي الستخدام ممثل يشبه إحلد كبير جنم هوليوود في واحدة من
إعالناته .وكلوني هو وجه نيسبريسو .ويظهر في اإلعالن شبيه كلوني وهو يتلقى دروسا
بشأن فوائد نادي اسبريسو.
وحتذر فقرة على الشاشة من أن املمثل ذي الشعر الفضي والذي يحمل ما يبدو أنها عبوة من
نيسبريسو «ليس هو جورج كلوني».
وقالت شركة نيسبريسو اسرائيل،أن اخلطوة القانونية مت اتخاذها «ملنع تضليل الزبائن» ،وهي
تطالب بتعويض عن اإلضرار يبلغ  50ألف دوالر كما تطالب مبنع االعالن.
وقال نادي إسبريسو إن هذا اإلعالن املازح يرمي إلى استهداف الزبائن الذين يسعون الى املزيد
من جتربة القهوة «غير الرسمية».

صورة وتعليق

غاية العلم اخلير

الوازا ..وطقوس حصاد
الذرة في السودان

في األيام األخيرة ملوسم حصاد الذرة
الرفيعة بوالية النيل األزرق في السودان
يُخرج عازفو أبواق «وازا» أدواتهم استعدادا
لطقوس احتفالية تتزامن مع جني
محاصيل الذرة في كل عام
يخرج العازفون أبواق «وازا» من اخملازن
ليتسنى
ويرطبونها
ويغسلونها
لهم استخدامها بكفاءة وتناغم في
االحتفاالت ويعزف أكثر من عشرة
عازفني في وقت واحد معا إلدخال السرور
والبهجة على القرويني احملتشدين
وتصنع تلك األبواق من أعواد نبات
اليقطني وقبل أن تبدأ الفرقة املوسيقية
في العزف يختار أعضاؤها أبواق «وازا»
بأحجام مختلفة ثم يتدربون على آالتهم
ويضبطوها قبل بدء احلفل.
ويختارون بعناية أيضا قرون حيوانات
يستخدمونها كآالت إيقاع ويجب أن
يكون اإلمساك بالقرون سهال ليتسنى
للموسيقيني عزف الوازا مع النقر بالقرون
على خشبة مثبتة على الكتف في وقت
واحد
وتعزف مجتمعات عديدة في السودان
أبواق «وازا» ويبتكر كثيرون منهم مؤلفات
موسيقية .ويحرص عازفوها املهرة على
التيقن من نقل خبراتهم لألجيال اجلديدة.

لـ»أسباب أمنية» ملهى

يستقبل زبائنه بحسب اللغة

أعلن ملهى ليلي في الدمنارك رفض إدخال
املهاجرين الذين ال يتكلمون اإلجنليزية
أو الدمناركية أو األملانية ،مبررا ذلك
بـ»اعتبارات أمنية
وقال توم هولدن صاحب امللهي الواقع في
مدينة سوندربرغ قرب احلدود مع أملانيا،
«نقدم سهرة ممتعة في جو آمن ،يفترض
متكن العاملني لدينا من التحادث مع
الزبائن»
وتابع أن العجز عن التحادث مع
«مجموعات كبيرة من الزبائن ميكن أن
يؤدي إلى نوع من الفوضى ويعقد أمورا
قد تكون بسيطة ،مثل اإلعالن عن أسعار
املشروبات
وكان امللهى نفسه فرض شرط التحدث
بإحدى اللغات الثالث عام  ،1997عندما
تدفق زوار كثر من أوروبا الشرقية إلى هذه
املدينة الساحلية
وقال هولدن أيضا« :نحن حزانى ألن
البعض رأى األمر وكأننا ننتقم من
السوريني أو أن في األمر تصرفا عنصريا
ونددت منظمة العفو الدولية في الدمنارك
بقرار املطعم ،وقال القانوني كالوس جول
الذي يعمل لدى املنظمة« :بالتأكيد ميكن
التواصل مع الناس في حال كانت هناك
مشكلة أمنية حتى لو كانوا غير قادرين
على التحدث بالدمناركية».
وأعرب جول عن األسف «لوضع كل
املهاجرين في سلة واحدة ،ألن هناك
مشاكل مع البعض منهم».

منوعات نيـــــوز
خشي غضب زوجته..
فربح  528مليون دوالر

فاز زوجان أميركيان ،من والية تينيسي ،بجائزة
كبرى لليانصيب تصل قيمتها إلى  528مليون
دوالر .وكان كل من جون وليزا روبنسون ،قدما
واحدة من التذاكر الثالثة الفائزة في املسابقة،
والتي اقتناها روبنسون من أحد متاجر الوالية.
وقال روبنسون إنه كان عائدا إلى البيت ،فطلبت
منه زوجته أن يقتني قسيمة اليانصيب ،لكنه
لم يكن يرغب في شرائها في بادئ األمر قبل
أن يستجيب لـ»أمرها» ويتوقف عند أحد املتاجر
خوفا من غضبها كما قال .وانتابت الزوجة حالة
من الفرح العارم حني علمت بنيل اجلائزة الكبرى
ودخلت في حالة صراخ هسيتري .وأكد الزوجان
أنهما سيعودان إلى عملهما املعتاد ،قائلني
إنهما غير قادرين على املكوث داخل البيت ،دون
فعل أي شيء ،وإن كان بحوزتهما مال وفير.
ويعتزم الزوجان االستعانة باجلائزة لدفع أقساط
الدراسة لبناتهما ،فضال عن تقدمي مساعدة
مالية ألفراد من العائلة.

وظائف شاغرة الحتضان
صغار املاعز

أعلنت مزرعة كارومونت في والية فيرجينيا
األميركية مؤخرا ،عن حاجتها إلى موظفني
ومتطوعني الحتضان صغار املاعز ،حيث تعد
املزرعة موطنا ألكثر من  120من تلك احليوانات،
تنتج اللنب واجلنب الطازج .ويأتي طلب املزيد ممن
لديهم الرغبة في احتضان صغار املاعز ،بعد
اكتشاف أن نحو  90من الصغار سيولدون في
فبراير املقبل .ويتطلب التقدم إلى الوظيفة
أن تظهر حبا جما للماعز ،كما يتعني علفهم
وتغذيتهم ،واملساعدة في عمليات التنظيف،
فضال عن خبرة اللعب مع صغار احليوانات بعد
والدتها .وأوضح موقع «مشابل» األميركي أن
املزارعني يقومون بإطعام الصغار  4مرات في
اليوم ،ويستعينون بكنزات للتأكد من متتعهم
بالدفء خالل فصل الشتاء .فإذا كنت تعتقد أن
قدراتك العاطفية تتماشى مع هذه اخلصائص،
ميكنك التقدم لهذه الوظيفة عبر التطبيق
اخلاص مبزارع كارومونت على اإلنترنت ،حيث
يستغرق العمل  4ساعات فقط لكل «موظف»
على مدار اليوم من بداية شهر فبراير حتى
مارس .وحتى اآلن ،مت شغل جميع املواعيد،
ولكن ميكن متابعة موقع كارومونت للتدقيق،
باإلضافة إلى صفحة فيسبوك ملعرفة ما إذا مت
إضافة أوقات أخرى.

أول سفيرين للنوايا احلسنة من
احليوانات

عني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي زوج من
الباندا العمالقة كأول سفيرين من احليوانات
للنوايا احلسنة في مدينة تشنغدو مبقاطعة
سيتشوان جنوب غربي الصني ،وقد بدأ برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي عملية بحث عاملية الختيار
مبعوثي الباندا ،وذلك كجزء من احلملة العاملية
لسفراء النوايا احلسنة من احليوانات .وتشمل
احلملة أكثر من  20حديقة حيوان من  13دولة
من شأنها أن تساعد في الدفاع عن رسالة
األهداف اإلمنائية املستدامة لألمم املتحدة.
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Animal Facts “Leopard”
•
•
...were together again.
Joseph could hardly believe it! I am sure
his brothers couldn’t either. Who would
have ever guessed how things were going
to turn out that day they sold their brother
to a traveling Egyptian?
But now all was forgiven, and they were
a family again.
There was just one, tiny, little problem.
Joseph lived in Egypt - and the rest of his
family lived in Canaan. That wouldn’t
work! Someone was going to have to
move.
Well, the problem was solved when
Pharaoh heard the news that Joseph and
his family were back together again. He
was so happy for Joseph that he said to
him, “Tell your brothers to load up all
their stuff and go back to Canaan. Tell
them to get your father and their families
and come back here and live with us! I
promise that they will have the best land
in all of Egypt.
“Tell them to take extra wagons with
them, to carry their wives and their
children when they come back. But tell
them not to worry about taking all their
stuff, they can have the best of everything
we have here in Egypt!”
Wow! Pharaoh was really being generous!
It›s just that he was so grateful because
Joseph had saved his country.
Of course, it was really God who saved
his country. But Joseph was God›s faithful
servant.
And so Joseph’s brothers did just as they
were told. Who wouldn’t! Joseph gave
them wagons and food for the trip, and
he gave them new traveling clothes too.
But he gave his favorite little brother
Benjamin three hundred pieces of silver
and FIVE new sets of clothes!
Joseph also sent his father ten donkeys
piled high with the best stuff in Egypt,
and ten donkeys loaded with bread and
cheese and frozen pizzas for the trip back
home (well, maybe not the frozen pizzas -

where would they cook them?!).
And as Joseph was waving goodbye to his
brothers, he said,
“Don’t argue with each other on the way!”
Do you suppose he was thinking about
what was going to happen when his older
brothers found out that Benjamin got
more than they did?
The amazing thing is, the brothers didn’t
argue once the whole way home - and it is
a LONG way. They really HAD changed!
The moment they were home, they rushed
into their father’s tent,
“Joseph is alive!” they all said at once,
“He is the ruler of all of Egypt!”
Poor old Jacob nearly fell over backwards.
It couldn’t be! Joseph was dead! He was
torn apart by lions - at least that’s what
his brothers had told their father all those
years ago.
But then they took their old father by the
arm and showed him the wagons, and the
donkeys piled high with the finest goods
from Egypt, and he knew it had to be true.
“My son Joseph is alive!” Jacob said,
“This is all I could ever ask for! I must go
and see him before I die!”
Jacob loved his children so much. Well,
love is what the Bible is all about.
“Okay, boys,” Jacob said after he had
recovered from the shock, “Pack up your
things, we’re moving to Egypt!”
And so that’s just what they did.
Of course, this wasn’t like mom and
dad packing the family camel for a two
week vacation. It was Jacob, and all
his children, and all their wives, and all
their children, picking up their tents and
packing up everything they owned and
moving to a new country.
Imagine what that must have looked like!
Jacob and his eleven sons, and all their
wives, and all their children, with all their
sheep and goats and cattle, traveling along
the dusty road to Egypt.

To be continued..

•
•
•
•
•
•
•
•

Leopards are part of the cat family, Felidae. The scientific name for a
leopard is Panthera pardus.
Leopards are well known for their cream and gold spotted fur, but some
leopards have black fur with dark spots. These black leopards are often
mistaken for panthers.
Adult leopards are solitary animals. Each adult leopard has its own
territory where it lives and, although they often share parts of it, they try
to avoid one another.
A leopard’s body is built for hunting. They have sleek, powerful bodies
and can run at speeds of up to 57 kilometres per hour. They are also
excellent swimmers and climbers and can leap and jump long distances.
A leopard’s tail is just about as long as its entire body. This helps it with
balance and enables it to make sharp turns quickly.
Leopards are mostly nocturnal, hunting prey at night.
Leopards protect their food from other animals by dragging it high up into
the trees. A leopard will often leave their prey up in the tree for days and
return only when they are hungry!
Female leopards give birth to a little of two or three cubs at a time. By
the time a cub is two years old it will leave the company of its mother and
live on their own.
When a female leopard is ready to mate she will give a scent and rub her
body on the trees to leave her smell there. Male leopards either smell the
females scent or hear her call to know that she is ready to mate.
Some people believe that the bones and whiskers of leopards can heal
sick people. Many leopards are killed each year for their fur and body parts
and this is one reason why the leopard is an endangered animal. While
they were previously found in the wild in a number of areas around the
world, their habitat is largely restricted to sub-Saharan Africa with small
numbers also found in India, Pakistan, Malaysia, China and Indochina.

RIDDLE TIME

By: Philo Girgis
R1: What kind of tree
can you carry in your hand?
R2: If an electric train is
travelling south, which way
is the smoke going?
R3: You draw a line. Without touching it, how
do you make the line longer?

Happy
Birthday

SANDRA
Happy Birthday
MINA
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Family

Corner

True love

A funny list for parents of young ones…

Here is the thing. The truth is being a parent is not all that bad. There is a silver
lining to the sleepless nights, the irritating whining, the endless crying, the anxiety, the nasty poops and the interminable
temper tantrums. I will not even mention
the incessant screaming, embarrassing
sounds and scents or the countless hours
spent coaxing, rubbing, carrying, bouncing, singing, humming, gurgling, rasberrying, silly face making to appease/please/
calm/restore/distract/heal/put to sleep/
make’em laugh/discipline/show them you
love them. Where was I going with this?
Oh yeah, the silver lining. Ok. So here is
a list of some silly things you get to do as
a parent that you could not do before (at
least in public):
1) Your cartoon movie collection has now
exponentially increased and surprisingly
you stocked it with some classic movies that we all know junior will not even
understand yet (Transformers? Voltron?
Pink Panther? Felix the Cat? really??)
2) You have come to terms with the difference between what “messy” looked
like before you had kids and now. A toy
here or there and a book lying around
your nice living room (where you greet
guests) is not messy at all. As opposed to
pre-children when you would dust, clean,
mop and vacuum. Now we are lucky if we
don’t trip over the tiny wind up car left on
the floor by the stairs… there it is, I was
looking for you car.
3) You realize now that naps are not a luxury but a necessity…for you. Not the kids.
4) The children’s hygiene needs trumps
yours by bounds and leaps.
5) Spit-up does not smell very bad after
a couple of hours. It has a natural babyje-nese-quoi scent to it that makes people lean

By: Theodora Girgis

in closer and nuzzle you.
6) Baby powder ain’t just
for kids… fun fun fun for the
whole family! We find remnants of that stuff in every orifice of the house afterwards!
7)   You don’t really need to
hang out with anyone you
don’t want to hang out with for extended
periods of time because junior is going to
get hungry/tired/manic/restless/sleepy/
gassy/thirsty/sick… you decide on the excuse because we all know that is exactly
what it is.
8) You realize that your true friends are
the ones who will love you and your kids
even through the stage of TEETHING
when your child turns into Mr. Hyde.
9) Moms, you look at yourselves in the
mirror and feel good about how thin you
are compared to when you were pregnant… the little hanging fold of skin is superficial. Bio Oil makes it disappear, trust
Dr. Oz!
10) You never appreciated being alone
with your spouse/friends more than when
you can drop the kids off at the grandparents/baby-sitters and go out finally…
there is an adrenaline rush that occurs
accompanied by feelings of euphoria for
the temporary freedom. Seriously though,
you love your kids but everyone needs a
little break dude.
11) You have an excuse to get to Church
a little late… and leave a little early… and
eat those yummy sandwiches first.
12) You develop a new appreciation for
left-over, pre-digested food and candy
and juices of all kind. Everywhere you
go, you seem to be finishing your child’s
plate/drink/sandwich.
13) You have made up the words to at
least three nursery rhymes/Christmas

By: Sylvie Martignani
Carols/Songs/Hymns…
like seriously… who
knows all the words to
Frosty the Snowman?
14) You are getting to
be a master at skipping
pages in a long storybook without your child

noticing…
15) You are memorizing by heart all the
words to Dr. Seuss books.
16) You are definitely checking the time
every 15 minutes when you get close to
bed-time and you are secretly planning
what you will do in the two hours from 8
pm to 10 pm after the kids sleep. So many
exciting things to do, shall I knit or take a
bath or cook tomorrow’s meal or catch up
on the last episode of Big Bang or just, oh
look its already 10 pm and zzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
17) You most likely have your phone ringers off after a certain time as to not awake
the kids so you really don’t talk on the
phone much.
18) You recognize now how vital daycare
is…no matter the cost… we will stop eating if it means 8 hours of peace and quiet!
19) You find yourself wondering the
weirdest things before you go to sleep
like why is the alphabet song is the same
tune as twinkle, twinkle little star and who
invented Sophie the Giraffe and why on
earth you didn’t…zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzz.
20) After a crappy day doing whatever it
is you do, NOTHING and I mean NOTHING is better than getting a huge, sloppy,
wet kiss from your kids or a genuine smile
from your infant.
Until next time.
Sylvia Martignani
sylviamartignani@gmail.com

Cardboard Jesus (7)

Alan: A lot of people are the
same way. They’ve heard about
Him in sermons, maybe they’ve
seen a movie about Him and
even moved to tears by seeing
how He suffered. But all they
know is what they’ve been told,
they don’t really know Him. All
they have is a two-dimensional
perception of him in their minds
that they hang on to, not the real person.
Jerry: (Standing, walking forward slightly
and rubs his chin thoughtfully.) So all this
time I was trusting in a Jesus that wasn’t
the real one?
Alan: (Also standing, he comes up to
stand slightly behind him at his shoulder.)
Exactly. But you’re not alone. Quite a few
other people believe in a fake, or false
Jesus. They have accepted someone
else’s version, but he’s not the one
revealed in the Bible and preached by
Paul and all the apostles. This “other
Jesus” may be a respected prophet, or an
incarnated angel, or one that denies and
usurps the Trinity. There’s no end to the
deceptive representations. But, even if
the Jesus being preached is the true one,

the resurrected Redeemer,
God Incarnate come in the
flesh, there’s a difference
between believing in Jesus,
and believing on Jesus.
The difference is in knowing
about Him as the Savior,
and actually knowing Him
as your Savior.
Jerry: (Turning to face
Jerry.) So how can I know Him, for real?
Alan: (Taking a small New Testament
out of his shirt pocket and holding it up.)
Christ is revealed to us in the Bible, and
the Bible is opened up to our heart by the
Holy Spirit. All we have to do is believe
on Him and invite Him into our hearts as
Savior.
Jerry: And how can I talk to Him, and He
to me?
Alan: We talk to Him through prayer! We
learn about Him, and hear His voice,
through His word. His Spirit then brings it
to our mind as we need it. So it is a twoway communication, for sure!
Jerry: But, I want other people to see
Him when they look at me! That’s why I
carried the standup. Now that it’s trashed,

how can they see Him?
Alan: That’s a good desire, but that’s not
the way you do it. If you want people to
see Jesus, let them see Him in you! It’s
His ultimate purpose to recreate you,
day by day, in His image. So, the closer
you get to him, the more like him you’ll
become.
Jerry: Wow, that sounds great. I know I
have some problem areas in my life that
aren’t getting any better. And, with the
Lord in me, changing me from within,
maybe people won’t run away when they
see me coming, like they have been!
Alan: I have to admit, you were a bit
un-nerving. I knew the Lord, and you
still made me uncomfortable with your
cardboard Christ! That whole thing made
your witnessing efforts fall a bit flat.
(They both chuckle.)
Jerry: Yeah, I can see how it might
have been a bit off-putting. I was really
dependent on my religion crutch, and I
guess I had a tendancy to hit people over
the head with it!
Alan: (Reaching out to grasp his
shoulder.) It’s time to let go of the image,
Jerry, and embrace the reality.

Love isn’t just a
word to repeat
When your heart
starts to beat
Love is an action
Poem by: Nada Bakhoum
That doesn’t
know rejection
Love says be
kind but not blind
Love doesn’t give up
As it will always raise you up
Love is containing, not controlling
Love is overcoming, not harming
Love gives peace
That heals any emotional disease
Love is about forgiving and accepting
And not only by flirting
True love never fails

Love’s Reality
Mary Farag

Why are we so afraid to trust? Bonds
of love have turned to dust. Why are
we so afraid of loving? It’s as if we’ve
all been taught that we should only
trust and love ourselves because if
we love others, if we trust others, we
will give too much, and end up with
nothing ourselves. It’s as if we were
brainwashed to receive before giving,
to be loved before you love; but is this
truly who we need to be? He tells us
to love each other, love your sisters
and your brothers. Give without the
thought of receiving, give out of love.
He tells us to be like children, wanting to love and be loved; innocently,
happily. We love those who love us
and call the rest enemies; it’s as if
we’ll lose our identities, if we get rid
of jealousy, or change this corrupted
mentality. But what is it that we gain if
we keep living in this pain, burdening
ourselves by this thing called hate,
we will end up with nothing but a tragic fate. Love those who can’t, be the
eyes to those who can’t see, be the
breath to those who can’t breathe.
Let the light of Christ shine through
you, so that others can see what love
really means.
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Happy New Year: 2016!

Respect for Veterans

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

(Ezekiel 37:17)

By:
But it is worth it. Remember to
give yourself a break. There will
be times when you may want to
give up on your goal or dream. You
may make mistakes or feel that you
aren’t making any progress. And
that’s okay. We all have times like
that. The important part is to pick
yourself up and try again. The worst
thing you can do is insult yourself
and give up. Do not allow yourself
to be your worst enemy...on the
contrary, be your own numberone cheerleader. And do not be
hesitant to ask others for help. Surround yourself with people who
love you and care for you, and are
willing to support/help you. Do
not negativity in - learn to let go
of people and things that bring you
down. And make sure you take the
time to SLOW DOWN. Enjoy the

simple pleasures of life, and allow
yourself to simply live in moments
of happiness and comfort.
From all my heart, I wish you all a
Happy New Year. May 2016 bring
you the best of times, fond memories and moments, many smiles
and laughs, new experiences and
learning opportunities, successes
and blessings, and love and peace.

Good News Team
Congratulate

Father Mina Asad
& Tasony Gina

for their newborn, baby girl
Holy Ann

Best wishes to the newborn baby
and the lucky parents

There are nearly 600,000 veterans
in Canada. We must never forget the
contribution veterans have made to
our freedom and security. These brave
souls took up arms to defend us, knowing full well the potential cost of their
commitment.
We owe them our compassion, our respect and our gratitude.
That is why conservatives added
close to $5 billion in additional resources during our time in government, for veterans. These included;
Establishing a minimum pre-tax
income of $42,426 for veterans receiving the Earnings Loss Benefit,
which aims to provide income replacement for disabled veterans;
Introducing a new monthly supplement to help severely injured veterans
who are permanently impaired and unable to return to gainful employment;
Increasing the overall level of benefits provided to Disability Pension
recipients by having the pension no
longer offset other Veterans Affairs
Canada and National Defence benefits;
Expanding access to the Funeral and
Burial Program for younger veterans;
Improving online services;
Enhancing employment opportunities
in the federal public service for veterans
and Canadian Armed Forces personnel;
Expanding Veterans Affairs Canada’s
network of Operational Stress Injuries
clinics to better serve veterans suffering from mental health conditions; and,
Opening 17 Operational Stress Clinics
for Mental health needs.
We improved the New Veterans Charter, increased funding for severely
disabled veterans, created a new Retirement Income Security Benefit for
moderately to severely disabled veterans, and expanded the Permanent Impairment Allowance, a financial benefit
paid to veterans for life to compensate
for the loss of employment potential
and career advancement opportunities
caused by disabilities suffered while
serving in the Canadian Armed Forces.
We created a Critical Injury Benefit.
This new benefit provides a tax-free
lump-sum amount of $70,000 to compensate eligible Canadian Armed
Forces members and veterans for the
immediate consequences of very severe
and traumatic injuries sustained in the
line of duty.
We also recognized the important contribution made by Canadian Armed

Forces Reserve Force members. Modifications to the Earnings Loss Benefit
ensure that part-time reserve force veterans have access to the same level of
income support as Regular and fulltime Reserve Force veterans while they
rehabilitate and transition to civilian
life.
We improved the ratio of veterans per
case manager to 30 to 1, meaning veterans are receiving care focused on their
specific needs. Veterans also depend on
the support of friends and family, who
often provide informal caregiving services. In recognition of this important
contribution, we created a new tax-free
Family Caregiver Relief Benefit to seriously disabled veterans requiring daily
assistance from an informal caregiver.
During last year’s campaign, the liberals made much of the nine Veterans
Affairs Offices that were closed in 2014
due to underutilization and low enrollment. What they failed to say, was that
in each instance, these offices were only
used for administrative support – they
did not offer programming or direct
benefits to Veterans. The fact that five
of these locations were in the same
building as the Service Canada office
was also forgotten. They also failed to
mention that the Conservative Government opened up an additional over 600
locations in existing Service Canada
offices, with a trained and experienced
VAC Case Worker available exclusively for veteran needs at each one.
Re-opening these redundant VAC offices, as the liberals have said they will
do, will only serve to siphon off critical
funds from veterans benefits. It will be
a shame if veterans end up suffering
for yet another, political ploy.
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.

