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اأُمنيات الرئي�س !! 
 ابرام مقار

»احنا ال�ضنه اللى فاتت قلنا عاوزين نحرتم بع�ضنا بجد ، ال احد 

ابدا يفرق بيننا. املو�ضوع دة مهم جدًا كلنا الزم نرجع زى زمان 

خلقنا  الرب  واالختالف  التنوع  الوجود  فى  �ضننه  ربنا   ، واكرث 

خمتلفني اأديان واأ�ضكال والوان ولغات وعادات وتقاليد، ال احد 

يقدر ان يجعل النا�س حاجة واحدة ، نريد عمل كتاب انه لي�س 

كل النا�س مثل بع�ضها من ال�ضغري فى املدر�ضة حتى اجلامعه وان 

نقبل هذا بحب الن الرب خلقنا هكذا« ... كانت تلك كلمات 

عيد  ليلة  املرق�ضية،  بالكاتدرائية  ال�ضي�ضي«  الفتاح  »عبد  الرئي�س 

امليالد املجيد، واإذا و�ضعنا تلك الكلمات عن اأهمية االإختالف، 

بجانب مطالبته لالأزهر بتجديد اخلطاب الديني، ليقوم علي قبول 

االأخر والتعاي�س، يف �ضهر يناير 2014 ، والتاأكيد علي ذلك االأمر 

االأوقاف،  وزير  مع  الرئي�س  بت�ضاور  مرورًا   ،  2015 دي�ضمرب  يف 

ذاته،  االأمر  بخ�ضو�س   2014 اأكتوبر  يف  جمعه«  خمتار  »حممد 

فهو  ولهذا  االأخر،  وقبول  التنوع  باأهمية  ي�ضعر  رئي�س  اأمام  نكون 

يطالب بهما علي مدي قرابة عامني. وتلك بالطبع م�ضاعر واأفكار 

امل�ضاعر  هذه  ولكن  الدولة.  رئي�س  يحملها  باأن  ونفخر  نقدرها 

عن  امل�ضئولية  اأخر  �ضخ�س  اأي  من  اأكرث  الرئي�س  مل  تحُ واالأفكار 

الفتاح  »عبد  املواطن،  فقط  هو  لي�س  ال�ضي�ضي  فالرئي�س  تنفيذها، 

ال�ضي�ضي«، وهو لي�س جمرد موظفًا بق�ضر الرئا�ضة، ليتحدث عن 

هذا االأمر كاأمنية يحلم باأن يراها يف م�ضر علي اأيدي غريه، ولكنه 

حقائق  اإيل  واأمنياته  اأفكاره  تتحول  اأن  يجب  والذي  »الرئي�س«، 

يحتاج  واأهميته،  التنوع  علي  فاحلفاظ  الواقع،  اأر�س  علي  واقعة 

اأن  يحتاج   ، املختلف  عن  املظامل  رفع 

قوانني  بنف�س  متامًا  الكني�ضة  بناء  يتم 

امل�ضلم  يتمتع  اأن  يحتاج  امل�ضجد،  بناء 

والبهائي  وال�ضيعي  وامل�ضيحي  ال�ضني 

البع�س،  العبادة متامًا مثل بع�ضهم  بحق 

رادعة  قوانني  �ضن  يحتاج  التنوع 

يحتاج  كذلك  اجلن�س،  اأو  الدين  اأ�ضا�س  علي  التمييز  ملكافحة 

ورمبا  معني.  فكر  اأو  ديانة  اأتباع  �ضد  الكراهية  لتجرمي  قوانني  اإيل 

�ضاءت االأقدار اأن يحُ�ضرح »جا�ضنت ترودو«، رئي�س وزراء كندا بعد 

بعيد  ال�ضرقيني  للم�ضيحني  تهنئته  ب�ضاعات، يف  ال�ضي�ضي  ت�ضريح 

ن�ضفها  حكومته  فاأن  ولهذا  قوة«،  كندا  يزيد  التنوع  »اأن  امليالد، 

والهندو�ضي  وال�ضيخي  امل�ضيحي  بينها  وت�ضم  ال�ضيدات،  من 

وامل�ضلمة وامللحد. فال حلم مل�ضئول دون رغبة واإرادة يف التفعيل 

وبخا�ضة اإذا كانت تلك رغبة اأعلي �ضخ�س يف ال�ضلطة التنفيذية 

وهو الرئي�س ذاته

بثورة  خرج  �ضعبًا  ويحكم  ب�ضعبية،  يتمتع  ال�ضي�ضي  الرئي�س  اأن 

الإ�ضقاط حكم املتطرفني ودعاة الكراهية، كما اأن التيارات الدينية 

التي تعار�س تلك االأفكار التي طرحها الرئي�س، تحُقابل االأن حالة 

الربملان  اإنتخابات  نتائج  يف  ظهرت   - م�ضبوقة  غري  �ضعبي  رف�س 

وقت  اأي  من  اأكرث  جدًا  مواتية  االأن  فالفر�ضة  ولهذا   - االأخرية 

هذا  ل�ضالح  والتنويرية  االإ�ضالحية  الرئي�س  اأفكار  لتنفيذ  م�ضي، 

البلد، وهذا يتوقف علي اإرادة الرئي�س ومدي قناعاته مبا يطالب به 

اقرأ في هذا العدد ايضاً
تقدم  خاصة   كندية  طيران   شركة 

رحالت جوية بسعر ٨9 دوالر ........ ص 9

رحيل حمادة إمام - الكرة املصرية تودع 

الثعلب الكبير .............................. ص 16

كيم جونغ »فاكهة« تويتر العربي ص 14

على  احلصول  للقردة  يحق  ال  قاض: 

حقوق »السيلفي« ....................... ص 21

»املمثلة  جتد  البريطانية  الشرطة 

املفقودة« مع جثتني  ..................... ص 11

كوريا  فوق  حتلق  أمريكية  مقاتلة 

اجلنوبية وسط توتر مع الشمال... ص 10
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»ترودو« للمحتفلني بعيد امليالد في السابع من يناير : 
أمتني لكم ولعائالتكم عيد ميالد مبارك

رئيس  أصدر   : نيوز  جود 
الوزراء الكندي، »جسنت 
عيد  يوم  بياناً،  ترودو« 
في  للشرقيني،  امليالد 
احلالي  يناير  من  السابع 
جاء فيه : »اليوم يحتفل 
األرثوذكس  املسيحيني  
أنحاء  جميع  في 
عائالتهم  مع  العالم 
ومحبيهم  وأصدقائهم 
امليالد«.  بعيد  لإلحتفال 
وأضاف »ترودو« ، أن هذا الوقت املفرح من العام، هو فرصة لتقدير النعم التي 
نتمتع بها في كندا، فنحن محظوظون للعيش في بلد تعتبر التنوع الثقافي 
والديني هو قوتها الهائلة. أدعو جميع الكنديني التخاذ هذا الوقت للتفكير 
األسابيع  ففي  للمحتاجني..  العون  يد  مد  وإلى   ، بها  نعتز  التي  القيم  في 
واألشهر املقبلة، ستواصل كندا إستقبال آالف الالجئني السوريني. وأنا على 
في  الكنديني  من  بهم  احلار  الترحيب  سيتم  اجلدد  القادمني  هؤالء  أن  يقني 

جميع أنحاء وطننا العظيم، متاشياً مع قيمنا وكرمنا
لكم  وأمتنى  الثالثة،  وأطفالنا  صوفي  عن  :«بالنيابة  بيانه  »ترودو«  »وختم 
من  مذيداً  اجلديد  العام  هذا  في  لكم  وأمتني  مبارك.  عيدميالد  ولعائالتكم 

السالم والصحة والسعادة للجميع«.

بحكم قضائي نهائي: مبارك وجناله سرقوا القصور الرئاسية
احلُكم يحرم مبارك من النياشني ومن اجلنازة العسكرية أو عوائد األوسمة

قضت محكمة النقض املصرية، يوم السبت، التاسع من يناير احلالي، برفض الطعن املقدم من فريد الديب، محامى 
بالقضية  سنوات،   3 بالسجن  ضدهم  الصادر  احلكم  على  وجمال،  عالء  وجنليه  مبارك،  حسنى  األسبق  الرئيس 
مايو   9 فى  قضت  قد  القاهرة،  جنايات  محكمة  وكانت  األحكام.  وتأييد  الرئاسية«  بـ«القصور  إعالمًيا  املعروفة 
القصور  إعادة محاكمتهم بقضية  بالسجن املشدد 3 سنوات فى  املاضى مبعاقبة »مبارك« وجنليه عالء وجمال 

الرئاسية، وتغرميهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 
مليوناً و107 آالف جنيه أخرى، مع مصادرة احملررات 
رئاسة  باالستيالء على ميزانية  املزورة التهامهم 

اجلمهورية اخملصصة للقصور الرئاسية.
فسيتم  العقوبات  قانون  من   24 للمادة  وطبقاً 
حرمان »مبارك«، من التحلى بأى رتبة أو نيشان وإذا 
كان قد حصل على أى نيشان من قبل فينزع منه، 
وأن احلكم بات وال يسلك أى طريق للطعن عليه، 
وأن احلكم يحرم مبارك من اجلنازة العسكرية في 
مخلة  جرمية  فى  جاءت  اإلدانة  ألن  وفاته،  حالة 
بالشرف، كذلك مينعه من احلصول علي أي عوائد 

لألوسمة التي حصل عليها
ووقالت إتهامات النيابة العامة أن مبارك وعالء وجمال قاموا باالستيالء وتسهيل االستيالء بغير حق على أموال 
إحدى جهات الدولة مبا يقدر مببلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من امليزانية العامة اخملصصة ملراكز االتصاالت 
بالرئاسة خالل الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته املباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ 
أعمال إنشائية وتشطيبات املقرات العقارية اخلاصة باملتهمني الثانى والثالث جنلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها 

خصماً من رصيد امليزانية، وقام املرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم مبشروعيتها
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وعلي مدينة »سان جورج« السالم !
ابرام مقار

رأى و رؤى

اقرأ يف هذا العدد ايضًا
لبحريي«  »إسالم  بسجن  احلكم 
عام .. واحلقوقيون يصفونه بالعودة 

لعصور الظالم... ص 11

سيكون   2016 العراق:  وزراء  رئيس 
يف  »داعش«  علي  نهائياً  القضاء  عام 

العراق ... ص 10

بوزير  يلتقي  املصري  الدفاع  وزير 
الدفاع الكندي مبقر القوات املسلحة 

بالقاهرة ...ص 9

أوباما: أصلي يف عيد امليالد من أجل 
املسيحيني املضطهدين ... ص12 

العمر   ُتقصر  »السياسة«   : دراسة 
.... ص 23

بعد أكل العيد ، أشعر بأمل يف بطين.. 
فماذا أفعل؟؟ ...ص 21

واملتاجر  املنازل  علي  الزينات  وضع  ومت   
إنتاج  شركة  وقامت  املدينة،  وشوارع 
صناعية  ثلوج  بإحضار  سينمائي 
لتناسب وقت اإلحتفال بالكريسماس، 
 45 من  أكثر  »إيفان«  الطفل  وتلقي 
أماكن  من  وهدية  وكارت  خطاب  الف 

عديدة للتهنئة بالكريسماس، في مشهد يُعبر بحق وحقيقيًة 
عن مولد املسيح، فوسط هذا احلب يولد املسيح بالقلوب. متاماً 
هذا  عن  ويلوود«،  »نيكول  السيدة  الطفل،  والدة  عبرت  مثلما 
املشهد بقولها »أن هؤالء لم يجتمعوا باملدينة ، بل في قلوبنا«، 
األعالي  »اجملد هلل في  أكتمل مبالئكة تهتف،  أنه  أعتقد  مشهد 

وعلي مدينة سان جورج السالم«. 
ال شك أن سكان تلك املدينة، وكل من شارك هذا الطفل فرحته، 
مولد  ستري  احملبة،  أعمال  فعلت  إن  أنه  املثل،  للجميع  أعطوا 
املسيح، ، مثلما قال أمير الشعراء، »أحمد شوقي«، قوله الشهير، 
التقوميي  اإلختالف  يتجاوز  فاألمر  املسيح«.  ولد  يوم  احلب،  »ولد 
حول يوم اإلحتفال، ويتجاوز الشكل النمطي بوضع الزينات وتزيني 
شجرة عيد امليالد وغيرها من طقوس وعادات. إلي سمو الفعل 
الكسندر  أسس  لقد   « بونابرت«،  »نابليون  قال  وقد  احلب،  بقوة 
ولكن  القوة.  على  اإلمبراطوريات.إعتماداً  وأنا،  و شارملان  قيصر  و 
املاليني  جعل  وبه  احلب،  على  إمبراطوريته  أسس  املسيح  يسوع 
من الناس مستعدون ان ميوتوا الجله«. حتية لكل شخص شارك 
الطفل »إيفان« حتقيق ما حلم به ، حتية لكل قلب حمل مشاعر 
احلب لهذا الطفل الصغير حتي تتحق أمنيته البسيطة في أن 
ترك  وبالفعل  به،  اللحاق  يستطيع  لن  النه  امليالد  بعيد  يحتفل 
في  »نيكول«  أمه،  يدي  بني  وهو  سالم  في  احلياة  إيفان  الطفل 
السادس من ديسمبر، أي قبل املوعد الرسمي لعيد امليالد بثالث 
أسابيع، سالمأ لروحك أيها املالك البرئ ، فاملالئكة ال تسكن األرض

بينما تأتي إلينا تلك األيام ببعض من اجلدل، عن موعد اإلحتفال بعيد 
ميالد السيد املسيح وهل هو في اخلامس والعشرين من ديسمبر 
أم في السابع من يناير، واجلدال التاريخي حول أهمية حذف 3 أيام 
من كل 400 عام حتي يظل يوم اإلحتفال مبولد الطفل يسوع في 
اليوم الذي به أطول ليل وأقصر نهار في العام، وهو اليوم الذي يبدأ 
بعده النهار في الزيادة ، والليل في القصر، كمعني روحي ملولد »نور 
ديسمبر   25 وهل  اإلحتفال،  يوم  التقوميي، حول  اجلدل  أو  العالم«. 
حسب التقومي الغريغوري أو 29 كيهك حسب التقومي القبطي، بل 
في  أم  الشتاء  في فصل  املسيح  ولد  هل  جدل جنمي، حول  أيضاً 
فصل الصيف، وهي بالطبع حالة من اجلدل هنا وهناك، ال يعبأ بها 
املسيحيني كثيراً، ألن البعد التاريخي لشخص السيد املسيح له 
ليقدم  أتي   ، التاريخ  جتاوز  شخص  فاملسيح  األهم،  هو  ليس  اجملد 
للبشرية منط ومثال كيف تكون احلياة، ولهذا حتي حتديد عام ميالد 
املسيح لم يتم علي يد قيادات دينية مسيحية بل عن طريق علماء 
موعد  حول  ذكره  السابق  اجلدل  هذا  كل  يتناثر  بينما  ومؤرخني. 
الكندية  مدينة »سان جورج«  لنا  قدمت   ، يسوع«  »الطفل  مولد 
أحتفلت  حينما  وذلك  امليالد،  لهذا  اخر  موعداً  أونتاريو  مبقاطعة 
املدينة بأكملها بالكريسماس مبكراً، وحتديداً في الرابع والعشرين 
من أكتوبر املاضي، فقط لتحقيق حلم ورغبة طفل يُدعي »إيفان 
ليفرساج«، والذي كان عمره 7 سنوات قضي منها 5 سنوات يصارع 
مرض سرطاني باملخ، حيث وفي سبتمبر املاضي قال لهم الطبيب 
املعالج، أن الطفل لن يعيش أكثر من ثالثة أشهر، وقتها كانت أمنية 
الطفل »إيفان«، أن يحتفل بالكريسماس مع أصدقاءه قبل رحيله، 
والذي غالباً سيأتي قبل موعد الكريسماس، في اخلامس والعشرين 
الناس،  »احلب يشفي  »كارل مينجر«،  مبقولة،  وعمالً  ديسمبر.  من 
سبعة  جتمع  عليه«،  حصلوا  الذين  او  قدموه  الذين  اولئك  سواء 
»إيفان« في مسيرة خلف »سانتا  املدينة حول  تلك  أهل  أالف من 
كلوز«،  يتقدمهم مسئولي املدينة، ومسئولي الشرطة و املطافي،

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

من  رسمية  دعوة  نيوز«  »جود  تلقت 
رويس  باألنبا  املرقسية  الكاتدرائية 
ليلة  قداس  حلضور  بالقاهرة،  بالعباسية 
يناير  من  السادس  في  اجمليد  امليالد  عيد 
القادم، وهي الدعوة التي توجهها الكنيسة 
و  السياسيني  و  والوزراء   ، الدولة  لرئيس 
حيث  العامة،  الشخصيات  و  اإلعالميني 
يرأس الصلوت صاحب القداسة والغبطة 
األسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  البابا 
وبطريرك الكرازة املرقسية في مصر وسائر 
»سرجيوس  القمص  وسلم  املهجر،  بالد 
الدعوة  البطريركية،  وكيل  سرجيوس« 
الصحفي،  بالقاهرة  نيوز«  »جود  ملراسل 
»جرجس إبراهيم«، وسوف يتوجه املهندس 
»إبرام مقار«، ممثالً عن اجلريدة للقاهرة خالل 

الساعات القادمة للحضور 

إرسال  علي  القائمني  اجلريدة  وتشكر 
ويأمل   ، لنا  واملباركة  الكرمية  الدعوة  هذه 
القائمني علي اجلريدة أن يظلوا محل ثقة 
املصري  والشعب   ، األجالء  الكنيسة  اباء 

والقبطي في الداخل واخلارج.

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

جود نيوز : أعلن وزير الهجرة واجلنسية في 
أن  الوزير »جون ماكالوم«،  »ترودو«،  حكومة 
من  أكبر  عدد  لقبول  تأمل  كندا  حكومة 
الالجئني السوريني ما بني 35 الف و 50 الف 
الجئ قبل نهاية عام 20١٦ وذلك بالتعاون مع 
وكاالت الالجئني في االمم املتحدة واحلكومة 
للمهاجرين  الدولية   واملنظمات  األردنية 
للمساعدة علي فحص الالجئني، كما أعلن
 »ماكالوم« أن حكومة »ترودو« ستخصص مبلغ اضافي قدره ١5 مليون دوالر للوكاالت الكندية التي 
تعمل في مجال إعادة توطني الالجئني. جاء ذلك في زيارة وزير الهجرة الكندي خمليمات الالجئني في االردن.

مؤخراً  صرح  ماكالوم«  »جون  الوزير  أن  بالذكر  اجلدير 
ألن  ضمان  هناك  ليس  أنه  الكندية،  األنباء  لوكاالت 
تكون حكومة كندا قادرة علي حتقيق هدفها املتمثل 
في جلب ١0 االف الجئ سوري قبل نهاية عام 20١5 ، 
وأن ١0 االف الجئ سوف يتم التحقق من شخصيتهم 
قبل 3١ ديسمبر ولكن لن يتمكنوا جميعا من الوصول 
الي كندا قبل هذا التاريخ ، وذلك بسبب عوامل منها 

أو رغبة بعض االفراد في تأجيل سفرهم أوظروف أخري قد متنع احلكومة من  سوء االحوال اجلوية 
أيام فقط، ومع ذلك فان وزير الهجرة  حتقيق هدفها ومن الصعوبة التعامل مع ذلك خالل ثمانية 
علي ثقة بأن حكومة »ترودو« الليبرالية سوف حتقق هدفها بقبول 25 الف الجئ سوري  قبل شهر 

فبراير القادم.
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البيضة واحلجر..حينما يَصدُق 

اخليال .!
ماجي ماجد الراهب

كنت  أيام  عدة  منذ 
البيضه  فيلم  أشاهد 
أحمد  للعبقري  واحلجر 
ذكي علي أحدي قنوات 
وأستوقفتني  األفالم 
التي  فكرته  كثيراً 
كل  جذبتني  طاملا 
فيها  أشاهده  مرة 
وأكتشف معني كامن 

كما  فالفيلم   . وأحداثه  شخصياته  خالل  من 
الثورجي  الفلسفه  مدرس  عن  يتحدث  عاهدناه 
الذي يفصل من عمله من خالل اجلمله الشهيرة 
أنه صاحب  : وقد أعترف امامنا  بينه وبني احملقق 
علي  يحتج  كونه  عمله  من  وفصل   !.. مبدأ 
مما  التعليمه  للمؤسسة  الئقة  الغير  األوضاع 
أضطره لألنسياق خلف اجملتمع كي يستطيع أن 
يعيش حتي فقد هويته شخصياً كي يستطيع 
واقع  املعتاده في كل  بالطريقة  األمور  يجاري  ان 
ومن هنا حتول هذا النموذج الي واحداً من األشباه 
حتي  االشباه  فيه  تعددت  الذي  مجتمعه  مثل 

أصبح هو في ذاته شبه مجتمع 
فمنذ  األطالق  علي  بجديده  ليست  احلاله  هذه 
القرون االولي ظهر أول من لعب بالبيضة واحلجر 
وهم مجموعة “ السوفساطئيني” وجعلوا مهنة 
مقابل  للرزق  وسيلة  أثينا  في  الفلسفة  تعليم 
مبدي  األهتمام  دون  اخلاصة  املصالح  تتحقق  أن 
داخل  األفراد  وعي  تشكيل  علي  هذا  مشروعية 
الدميوقراطيه  التاريخ خطت حروف  اول دولة في 

االولي وعندما ظهر
أن  املباديء عمره كي يسطيع  ثمن   « » سقراط 
البيضة  تدعي  التي  اللعبة  تلك  علي  يقضي 

واحلجر ...!
من  مختلفة  مبراحل  مير  مجتمع  اي  الواقع  في 
لكن   .. باملُركب  وينتهي  بالبسيط  يبدأ  النضج 
جتعل  حيث  اللعبه  تلك  هي  الكبري  اجملتمع  آفة 
ما  وليس  كائن  هو  ما  حسب  يسير  شيء  كل 
ينبغي أن يكون وبالتالي ال ميكن الوصول أبداً الي 

الصورة الكامله 
اال  وتزدهر  تنمو  أن  ميكنها  ال  التحتية  فالبنية 
ومواجهة  األخطاء  مواجهة  املواجهه  خالل  من 
جتعل  مما  دائماً  باحلقيقة  تعصف  التي  املوجات 
ارتباك  يوجد  ملاذا   .. ونتسأل  متسقة  غير  األمور 
في املشهد ؟ ومن املسئول ؟ واإلجابة ببساطه ان 
الكل له يد في هذا األرتباك .. الكل يدعي املعرفة 
والكل   .. احلقيقة كاملة  إمتالك  يدعي  والكل   ..
عميقة  دراسة  دون  الرنانة  االفكار  وراء  ينساق 
لتلك األفكار وبالتالي نصل إلي نقطة تتشابك 
فيه اخليوط كاملة وتتوهة احلقائق واملعاني وكل 
البحث  وذلك بسبب  ندري  ان  دون   .. له قيمة  ما 

عن منطقة األمان وحسب ...
املشهد  عليها  قامت  التي  للفكرة  يعود  من 
السنيمائي يجد ان لعبة االيحاء هي من تسيطر 
اصبح  خالله  من  وتفصيالً  جملة  الفكرة  علي 
كل شيء مشروع او استسهال البحث عن حلول 
بالدرجة االولي من أجل احلصول  تعد مسكنات 
علي صورة فقط دون روح يجسد جوهرها .. لذلك 
بل  بضعف  ليست  املستمر  التقومي  عمليات 
الفارغة  األفكار  النهوض من  قوة  تساعد علي 
وأن  للمجتمع  احلياة  تعطي  سلطة  املواجهة   ..
التطبيق لكنها تعطي  أو صعبة  كانت قاسية 

القيمة ...!

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

السياسية  احلياة  هدوء  من  الرغم  علي 
دول  في  يحدث  مبا  مقارنة  كندا،  في  هنا 
علي  تغلي  التي  العربية،  األوسط  الشرق 
نشرت  األسبوع  هذا  أن  إال  كبريتية،  بحيرة 
للبعض،  فرحة  سببا  خبرا  اإلعالم  وسائل 
نتيجة  اخلبر هو  األخر. هذا  للبعض  وصدمة 
الوزراء  رئيس  شعبية  حول  رأي  استطالع 
الكيبيكية،  األصول  ذوي  الشاب،  الكندي 
جاسنت ترودو، ذوبي 34 عاما، هو أن شعبيته 
خالل  الكنديني  بني  للشعبية  معدل  أعلى 

السنوات التسع املاضية.
هناك حالة من الغليان والفوران بني أوساط، 
الالجئني  من  كبيرة  أعداد  استقدام  بسبب 
علي  بالسلب  سيؤثر  ما  وهو  السوريني، 
والباذلني  الراغبني  من  أخرى  أعداد  فرص 
والقدوم  الهجرة  أجل  من  والنفيس  للغالي 
الكنديني،  أوساط  وبني  ناحية،  إلى كندا من 
األصليني،  السكان  أنفسهم  يعتبرون  الذين 
إلى  تؤدي  سوف  األعداد  هذه  أن  يرون  حيث 
أغلب  وأن  السكانية، خاصة  التركيبة  تغيير 
من  املهاجرين  أوساط  من  اجلدد  القادمني 
الكيبيك،  الستقالل  الرافضني  املسلمني، 
بني  ما  يتم  الالجئني  هؤالء  استقبال  أن  إذ 
الرئيسية«،  مدينته  »تورنتو  أونتاريو  إقليمي 
في  الرئيسية،  مدينته  »مونتريال  والكيبيك 
حني يحق لكل من قدم لكندا، التحرك نحو 
أى إقليم آخر، من بني األقاليم العشرة، التي 

تشكل كندا.
فرحة  هناك  أن  جند  اآلخر،  اجلانب  على 
في  املسلمة  اجلالية  أوساط  تعم  كبيرة 
الذين  السوريني،  األشقاء  ويسبقها  كندا، 
من  جنسيتهم  وأبناء  ذوبهم  يستقبلون 
الفيدراليني،  الكنديني  وأوساط   ناحية، 
ناحية  من  الكيبيك  الستقالل  الرافضني 
التصويت  أن  سياسيا  معروف  ألنه  ثانية، 
للحزب الليبرالي الرافض النفصال الكيبيك 
عن كندا، عادة يأتي من بني أوساط جتمعات 
والهندية  املسلمة  اخملتلفة،  الهجرة 
والتايالندية  والصينية  والباكستانية 

واآلسيوية وغيرها.
من  العديد  احساس  من  الرغم  وعلى 
وفي  اإلبن،  ترودو  جتاه  بالضيق  الكيبيكيني 
احلزب  زعيم  بيالدو  كارل  بيير  مقدمتهم 
ومليادير  النزعة،  استقاللي  الكيبيكي 
اإلعالم في الكيبيك وكندا، إال أن كل وسائل 

إعالمه، وفي مقدمتها جونال دو مونتريال قد 
خصصت مساحات يعتد بها لهذا اخلبر، في 
إيجابي  أو  سلبي  تعليق  أى  تقدمي  دون  أمانة 

علي اخلبر.
الكيبيك،  سكان  من  العديد  بأن  العلم  مع 
يحترم  الذي  كندا  في  الوحيد  اإلقليم  وهو 
أقاليم  بباقي  مقارنة  اللغة،  ثنائية  قانون 
كندا، التي ال تتحدث إال اإلجنليزية، باستثناء 
مدينة أوتاوا-على استحياء يتحدث البعض 
بالضعينة جتاه مدينة  الفرنسية-، يشعرون 
مونتريال التي تصوت عادة لليبراليني مقارنة 
تصوت  التي  الكيبيك،  إقليم  مدن  ببقية 

للحزب الكيبيكي.
من  ترودو  قرب  من  جاءت  الشعبية  هذا 
إيجابية،  بصورة  معهم  وتفاعله  املواطنني 
أنها  إذا وجد  ملواقفه  تغييره  خاصة في ظل 
غير رشيدة سياسيا، وهي قدرة إيجابية علي 

التصحيح الذاتي. 
مع  يتوقع  البعض  اآلخر،  اجلانب  علي  لكن 
عجز  هناك  يكون  أن  اجلديد  امليزانية  إعالن 
كبير بسبب النفقات الكبيرة، التي تقوم بها 
حتسن  أى  هناك  يكون  أن  دون  ترودو  حكومة 
ولذا  الكندي.  االقتصادي  األداء  مستوى  في 
إلعالن  الفرصة  تنتظر  املعارضة  األحزاب 
تنتقد  أن  تستطيع  حتى  الرسمية،  األرقام 
الكندي،  واملواطن  الناخب  تقنع  مبوضوعية 
وافتقارها  ترودو،  حلكومة  الكاذب  باألداء 
رئيس  سمة  كان  التي  السياسية،  للحنكة 
رجل  هاربر،  ستيفان  السابق  الكندي  الورزاء 

كندا احملترم واخللوق.
*******

عنان  بلغت  التي  ترودو،  شعبية  عن  بعيدا 
في  منشغل  الكندي  املواطن  السماء، 
بينها،  من  عديدة  بقضايا  اليومية،  حياته 
تتغير  والتي  البنزين،  أسعار  استقرار  عدم 
للناس  رضاء  عدم  يسبب  ما  وهو  يوم،  كل 
علي  منه،  جزء  في  األمر  هذا  ويرجع  هنا. 
الرغم من أن كندا دولة بترولية، إلى الصراع 
في  منتشر  بأنه  علما  وإيران.  السعودية  بني 
بعض محطات املترو في كندا، ومنها مدينة 
مونتريال نشطاء معارضني ألحكام اإلعدام، 
من  عدد  ضد  سعود  آل  عائلة  أصدرها  التي 
باقر  منر  السعودي  املواطن  منهم  املتهمني، 
إيران،  غضب  أثار  ما  وهو  القيادي،  النمر، 
القطيف  إقليم  في  مظاهرات  به  واندلعت 

 2 من  أكثر  يسكنه  الذي  السعودي،  شرق 
مليون شيعي، وغني بالبترول.

امللك  عقل  أصاب  الترهل  ان  للعيان  يبدو 
أو  احلكم  علي  قادر  غير  فهو  سلمان، 
احلنكة  وعدم  سياسيا،  رشيد  قرار  اتخاذ 
الشاب  ولده  على  تسيطر  السياسية، 
املغامر، محمد وزير الدفاع وولي ولي العهد. 
فالسعودية تخوض حربا صريحة في اليمني 
ضد الشيعة احلوثيني، ولم تنجح في حتقيق 
أى تقدم، في ظل تعتيم إعالمي، خاصة وأن 
اإلعالم السعودي، والعربي املوالي للسعودية 
وأموالها، كان ينتظر أى أخبار ليضج بها ليال 
ونهارا، إال أن قوات التحالف وهي مجرد قوات 
ضد  احلرب  حاسمة  علي  قادرة  غير  شكلية 
جماعة شيعية في اليمن، جنحت بالتحالف 
اهلل  عبد  علي  السابق  اليمني  الرئيس  مع 
امتدادهم  من  محدود  غير  وبدعم  صالح، 
في  طهران،  في  إيران  حلكومة  الطبيعي 
صورة  يهدد  أصبح  وجناح  تقدم  حتقيق 

السعودية كبطل من ورق.
الداخلية  سعود  آل  أسرة  صراعات  أن  يبدو 
ال تنتهي، وهذا األمر دفع الشاب محمد بن 
وخبرة  حلكمة  يفتقد  الذي  وابيه،  سلمان 
والرشيد  السابق  امللك  اهلل،  عبد  امللك 
للمملكة، ألن يسعي للدخول في حرب أخرى 
غير محسومة مع إيران، بعد أن ثبت للقيادة 
السعودية أن اجلندي السعودي، ال يستطيع 
وطنه  على  للدفاع  مبفرده  بحرب  يقوم  أن 
يشتريهم  ملرتزقة،  حاجة  في  هو  بل  وثرواته، 
امللك  أيام  السعودية  البترولية.  بفوائضهم 
عبد اهلل، رحمه اهلل، وقفت موقفا مشرفا من 
يتحالف  –التائه-  أن سلمان  في حني  مصر. 
واإلخوان  اإلسالمية  واجلماعات  تركيا  مع 
املسلمني في اليمن، وهو ما وتر العالقات مع 
مصر، الشقيقة القوية والناجدة لكل العرب. 
أوردغان  حقيقة  سلمان  اكتشف  وعندما 
أن  إال  يبحث  ال  وأنه  املغرور  تركيا  امبراطور 
وأل سعود في  السعودية  باع  وأنه  مصاحله، 
حربهم من احلوثيني في اليمن، وعاد لتحالفه 
نتانياهو، عادت  وبنيامني  إسرائيل  القدمي مع 
الكثير  أخطائها  لتصحيح  ثانية  السعودية 
بالتدفقات  مصر  واسترضاء  مصر،  حق  في 
أن  أيقنت  ألنها  واالستثمارات،  التمويلية 
وتركيا  العرب،  في جبني  نقطة سوداء  قطر 
خائنة للجميع إال ما يحقق مصالح أوردغان. 
غير  وقيادتها  السعودية،  تستعيد  ولكي 
الرشيدة قدر من االحترام في النظام الدولي 
واإلقليمي، عليها أن تتحلي بسلوكيات دولة 
التي  اإلمارات،  وهي  منها،  قريبة  خليجية 
وقبول  والتقدم  التسامح  في  منوذجا  تعد 
ملصر،  تاريخيا  شقيقة  السعودية  اآلخر. 
تدرك  أن  يجب  حتكمها  من  سياسات  ولكن 
وجيشها  بشعبها  احلامية  هي  مصر  أن 
العظيم ورئيسها السيسي اخمللص لوطنه، 
العربي  القومي  هي احلليف احلقيقي لألمن 
وليست تركيا اخلائنة. وألنها تعلم أن املوطن 
الصعاب  حتمل  على  قادر  غير  السعودي، 
السعودية  بني  حرب  تقوم  فلن  واحلروب، 
وإيران، ويكفيهم حربهم الفاشلة مع اليمن، 
وإدارة  وتركيا  قطر  مع  الفاشلة  وحتالفاتهم 
أنه  بها  تغطي  من  كل  حتقق  التي  أوباما، 

عريان. 

بطل من ورق

مونتريال – عبد املسيح يوسف
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طيب  حظ  و  سعيدة  ليلة 
أمريكي   فيلم  عنوان  هو   «
من   2005 عام  ُأنتج   شهير 
تولى   ، كلوني«  »جورج  إخراج 
»كلوني« إنتاجه و كلفه األمر 
رهن منزله في »لوس اجنلوس« 
الفيلم  انتاج  من  ليتمكن 
دور  حتى  فيه  يلعب  لم  الذي 

البطولة.
رأي  لقضية  تعرض  الفيلم 
اإلعالم  ودور  شهيرة  عام 
من  ثقافة  نشر  في  احملوري 
الوعي بدال من التحريض، أي 

أن الفيلم كان قصة ميثاق شرف إعالمي و ألن 
» كلوني » درس الصحافة في اجلامعة و ألنه 
جنل مراسل و مذيع  شهير، قرر أن ُيخرج هذا 
تاريخ  في  عصيبة  فترة  في  النور  إلى  العمل 
 « السائد  الشعار  كان  حني  املتحدة  الواليات 

من ليس معنا فهو ضدنا »
وقعت  حقيقية،  قصة  عن  مأخوذ  الفيلم 
في  املاضي  القرن  خمسينيات  في  أحداثها 
رفض  شهير  مذيع  بطلها  وكان  أمريكا 
والضغط  الشعبية  للتوجهات  ينصاع  أن 
السياسي وكذلك ضغط رأس املال من خالل 
بها،  يعمل  التي  التليفزيونية  القناة  ممولني 

وخاض حربًا دروس من أجل إعالم حر.
 ،  « مارو  ادوارد    « اإلعالمي  حول  يدور  الفيلم 
الذي بدأ حياته بالعمل مذيعا وصحفًيا بإحدى 
األفق  في  يلوح  جنمه  وبدأ  اإلذاعية  احملطات 
وتابعه  الثانية  العاملية  احلرب  أثناء  كإذاعي 
املاليني من املستمعني في الواليات املتحدة و 

كندا ومنها انتقل لتقدمي برنامجا تليفزيونًيا.
لم يكن قديًسا، لكنه كان  إعالمي خرج عن 
صمته وسط الصراخ ، قرر أن مُيسك بالبوصلة 
تاريخية  فترة  في  اجملتمعي  الوعي  ليوجه 

عصيبة.
السيناتور   ملمارسات  مارو«  اداورد   « تصدى 
سيناتور  وهو  مكارثي«  جوزيف    « األمريكي 
حالة  األخير  استغل   . اجلمهوري  احلزب  عن 
بدون  وأدعى  بالده  في  الشيوعية  من  اخلوف 
وغيرهم  املثقفني  من  معارضيه  أن  دليل 
اإلعالميني  من  كثير  لعب  للسوفيت.  عمالء 
وبدأ  الهشيم(    في  النيران  دور)ُمشعل 
االعالم.. بضغط من مراكز القوى،  خاصة قوى 
رأس املال بشن حمالت ضد معارضني » جوزيف 

مكارثي«
خاض » ادوارد مارو » املذيع العنيد معركة من 
االنحياز  هدفها  يكن  لم  العقول،  تنوير  أجل 
االنحياز  هدفها   ولكن  اآلخر،  ضد  لطرف 
األمور،   بحقيقة  مجتمعي  وعي  لتشكيل 
وانتهى  السياسي  الشتات  حالة  عن  بعيدا 

مكارثي  جوزيف   « بتعنيف  األمر 
الشيوخ  مجلس  أمام  رسمًيا   «
األمريكي. وهكذا ظهر مصطلح 
استخدام  إلى  إشارة  املكارثية 
والتشهير   املعنوي  االغتيال 

باملعارضني دون دليل قاطع.
إلى  رسالة   « مارو  ادوارد   « وجه 
الشعب األمريكي بتاريخ 9 مارس 

1954  فيما بعد قال فيها :
املعارضة  بني  نخلط  أن  »حذاري 
بأن  نتذكر  أن  علينا  والتخوين، 
وأن  دليل،  ليست  االتهامات 
إلى  تستند  أن  البد  االتهامات 
لن   ، قانونية  إجراءات  من  يتبعها  وما  أدلة 
نعيش في خوف من بعضنا البعض ولن جنعل 
بحثنا   إن  الالمعقول،  زمن  إلى  يدفعنا  اخلوف 
من  لسنا  أننا  سندرك  عقيدتنا  و  تاريخنا  في 
يخشون  من  أحفاد  لسنا    ، اجلبناء  أحفاد  
في  بالشعبية  حتظى  ال   التي  القضايا  تبني 
الراهن،  ال وقت للصمت جتاه ممارسات  الوقت 
أو  معارضني  أكنا  سواء  مكارثي  السيناتور 
مسئولية  من  التهرب  يجوز  ال   مؤيدين،  
منذ  ثقياًل  إرثًا  حملت  أمه  نحن  العواقب،  
نشأتنا . وعلينا أن نسأل ...من يتحمل اخلطأ؟ 
، ألنه لم  واحد  إن اخلطأ ال يتحمله شخص   ،

يخلق حالة الذعر بل استغلها فحسب..«
ما فعله اإلعالمي » إدوارد  مارو » لم يكن انحيازًا 
للمواطن  انحيازًا  كان  ما  بقدر  للمعارضة 
واملتلقي واملستمع، رفض اإلعالمي ذو الصوت 
العاقل أن يستفيد من كارثية األمور، حاول أن 
ينشر رسالته بأن كل معارض ليس بالضرورة  
شخص  بالضرورة   مؤيد  كل  وليس  خائن،  

وطني. فاألمور ليست بهذه السطحية .
لم   ، هادئة  انفعاالته  و  رخيًما  صوته  كان 
في محاولة إلخافة  رقبته  ميد  و  عيناه  جتحظ 
اجلمهور ، لم يجهر بصوته و يلطم على وجهه 
و يصرخ في أذاننا . بل أصر أن يكف اإلعالم عن 
تغييب العقول . و كانت دائما خامته برنامجه 
ليلة   « فيها  يقول  سالم  رسالة  التليفزوني  
عنوان  جاء  هنا  ومن   ،  « و حظ طيب  سعيدة 
الفيلم الذى سرد قصة حياة إعالمي من زمن 

حتطيم أغالل و أصنام اجلهل و التطرف.
ال يوجد إعالم محايد و لكن يوجد إعالم بقدر 
الذي  اإلعالم  هو  و  املهنية،   و  املصداقية  من 
و  املعارضة  أجل  من  املعارضة  ثوب  يرتدي  ال 
و  املداهنة  أجل  من  التأييد  عمامة  يعتمر  ال 
تشكيل  سوى  يرى  ال  واعي  إعالم  بل  التملق. 
فيه  مبا  تارة  يؤيد  و  تارة  يعارض   ، األمة  وعي 
مصلحة الوطن ، إنه ميثاق الشرف اإلعالمي 
الذي يغيب عن إعالمنا سواء  املؤيد أو املعارض،  

احلكومي أو اخلاص..وعًيا و ثقافة و قانونًا!

يا بحر بتجري يوماتي 

و�شايل جواك  حكاوينا

   وحكايه وراآها حكايه

   بقيت حافظ ا�شامينا

    بنهرب من اوجاعنا 

   وزمان خانّا وباعنا 

     ومن اللي ب�شببه 

قا�شينا

   اللي لو �شافنا مره 

   عينيه  بتقول نا�شينا 

      واللحظات احلزينه 

    دموع يف القلب 

جتري

     وم�ش باينه يف عنينا

   نروح نالقيك فاكرنا

    وبت�شاأل  دائما علينا 

    يا بحر مليان اأغاين

    ومليان كمان هموم 

     وحكايه كل يوم 

   حب وفراق ولوم 

    خليك فاكر ادينا 

    جينالك وا�شتكينا 

    واملوج �شاهد علينا 

شعر جورج عبد املسيح

يف و�شط زحمه احلياه

كتابات ساخرة
سامح سمير

l مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق 
االنسان وبكري لالعالم

سيقف التاريخ طويال أمام تلك الفترة ثم 
يبتسم ويقول، الفترة دي اتصورت لو قلتوا 

نذيع هنذيع على طول

l اول حاجة والزم يعملها اعضاء البرملان 
على  االجراءات حفاظا  انتهاء جلسة  بعد 
تعديل  هي  للمشاحنات  ومنعا  وحدته 
واختصارها  جدا  الطويلة  الدستور  ديباجة 

في جملة واحدة،
يناير ثورة ويونيو ثورة ويوليو ثورة وكل من له 

ثورة يحلف عليها

l ملا قال خليهم يتسلوا طلع انه مكنش 
بيستهزأ بينا، ده كان بيقرا الغيب

l-وبعد ما ننتخب الرئيس هنعمل ايه؟
-هننتخب الوكيلني

-وبعد كده؟
ايه  االنتخابات،  من  زهقت  انا  -معرفش، 

رأيكو نلعب أفالم؟
)حوار جانبي بني مجموعة من النواب اجلدد(

 
عندي  اجمللس،  رئيس  انتخاب  هيبدأوا   l

احساس ان كلهم هينتخبوا السيسي

اجملاني؟  التعليم  اخرة  باشا  يا  شفت   l
ان  اول ما سمعوا  الفيسبوك  ع  في عيال 
االيراني  السفير  طردوا  والبحرين  السودان 
السفير  بطرد  احلكومة  يطالبوا  قاعدين 
ايران  ان  يعرفوش  ما  البهامي  االيراني، 

مالهاش سفير عندنا أصال، 
يا  ايه  نعمل  شايف  وحضرتك  -طيب 

اسطى؟
معاهم  حدودنا  نقفل  اننا  غير  -مفيش 

ونكثف عليها احلراسة

l غالبا فيه بند سري في اتفاقية سد 
حوض  دول  عليها  وقعت  اللي  النهضة 
اجلزيرة  مكروفون  برمي  مصر  يلزم  النيل 

اثناء االجتماعات

l شعب مني اللي ينزل يشيل الرئيس، 
شيل  سنني   5 اتقطم  وسطه  الشعب 

وحط ومحتاج اللي يشيله

5

647.447.0455

ميثاق الشرف االعالمي 

رباب كمال

شذرات حياتية   
ايفت صموئيل

سامح اهلل من أرضعنا ثقافة االستعالء و االقصاء 
و هدانا جميعا سواء السبيل 

عشت   ، اهتماماتي  تنوع  و  الزمنى  عمري  بحكم 
خبرات عديدة ، بعضها سلبي و بعضها ليس فقط 
و  شخصي  على  تأثيره  فى  رائعاً  أيضا  بل  ايجابياً 
من  ضاعف  نحو  على  اخلبرة  معهم  اقتسمت  من 
على  حلِرصنا  أضاف  و  البعض  بعضنا  على  تعّرفنا 
أقّص عليكم  أن  . لكن اسمحوا لى  التواصل  دوام 

خبرتني لم يبرحا ذهني .
زميل  علينا  قدم   ، كمهندسة  عملي  في   : األولى 
، ما لبث أن أصبح رئيسي  فاضل من “ اإلسكان “ 
تباُعد مقار  رغم  . كان مير علينا كل صباح  املباشر 
طعام  أتناول  أال  لي  النصح  بتوجيه  بدأ   . عملنا 
االفطار مع زمالئي من الفنيني و العمال و هي عادة 
حرصت عليها بعد أن توثقت عالقتي بهم مهنيا و 
عائليا . لم أضجر منه .. لكنى استمريت . بعد فترة 
قصيرة ، بدأ يأتينى كل خميس بجريدة “ عقيدتي “ 
هها التصنييفي .. و يطلب منى قراءة  املعروفة بتوجُّ
مقاالت محددة ال تخلو من جتريح في املسيحيني و 
عقيدتهم ، و يأتي بعدها بنظرات املنتصر ليسألني 
عن انطباعي ، لم أغضب عليه يوما ، لكني أيضا 
 . جّمة  مبوضوعية  نقدي  و  انطباعاتي  أكتمه  لم 
اعارتي  على  حريصاً  هذا  زميلي  بات  و  األمر  تطور 
و  االسالمية  البحوث  جملمع  الشهري  الكتاب 
نصر   . د  مشكلة  الحت  و   .. قرأته  فيما  مراجعتى 
آرائه  ارتفعت حرارة مناقشتنا حول  و  زيد  أبو  حامد 
على  الرد   “ كتيب  لي  أحضر  أن  إال  منه  كان  فما   ،
مطاعن حامد أبو زيد “ انتاج األزهر ، و عاد ملتمساً 
و  صدق  بكل  ناقشته  أيضا   .. به  جاء  مبا  اقتناعي 
يوماً  حضر  أن  املطاف  نهاية  كانت  و   .. موضوعية 
شئ  كل   “ ُمعلِّقاً  تفكيري  مبنطق  اعجابه  يُعلِن 
فيكي جميل يا باشمهندسة ، إال كونك مسيحية 
ضحكت  ؟؟   “ لإلسالم  التحّول  فى  بتفّكري  مش   ،
اندهاشاً من جرأته و ما  امنا  و  ، ال استخفافاً  عالياً 
ذهب اليه , و رددت عليه : هل يستحقوا من رّبوني 
؟؟  عنهم  أحتّول  أن   .. مثير إلعجابك  بشكل  ألكون 
فقط  ليس  ظللنا  و   .. انصرف  و  ابتسم  و  صمت 
زمالء و امنا أصدقاء .. هو املهندس اسماعيل أحمد 
مستوى  على  الشرعية  اجلمعيات  رئيس  محمد 

محافظة املنيا و عددها 79 جمعية . 
، َمن ِفكره هكذا ، كيف يُرّبي  كان كل قلقي دائماً 

ل فكراً ؟؟ و ماذا نتوقع ِمن املُنَتج ؟؟ أجياالً و يُشكِّ
و  احترامه  عن  ُمعبِّراً  قال   ، عزيز  صديق   : التانية 
لكي  كيف   ، صدٍق  من  تخلو  ال  بنبرة  و  تقديره 
سيدتي ؟؟ جتمعني بني شكل املرأة و عقل الرجل .. 
أنتي رائعة حقاً . احلقيقة تأملت لكن لم أغضب منه 
، هي ثقافتنا جميعا ، رجال و نساء .. قلت يا عزيزي 
 ، املرأة فى األذهان  النمطية عن  أن الصورة  أعرف   ،
ليست فى صالح كلينا ، الرجل و املرأة .. ما أعرفه 
كبصمة  متاماً  الفكرية  بصمِته  منا  لكل  أن  أيضا 
أصابعنا .. تتميز مهما تشابهت .. ال املوضوع رجل 
أو امرأة و امنا نشأة و تكوين و ممارسة و عيش خبرات 

و استخالص جتارب .
ملاذا اآلن أتذكر هذا و قد مّر الزمان ؟؟ 

 ، احلقيقية  ُمشكلتنا  ِجذر  هنا  ان  ظّني   ، احلقيقة 
املسيحي  من  أفضل  املسلم   ، االستعالء  ثقافة 
الشيعي  نظيره  من  أفضل  الُسني  املسلم   ،
نظيره  من  أفضل  األرثوذكسي  املسيحي   ،
من  أفضل  الديني   ، البروتستانتي  أو  الكاثوليكي 
الالديني ، الرجل أفضل من املرأة ، الكبار أفضل من 

الشباب ، الثائر أفضل املصريني ... الخ 
 / عزيزي  يا  حاِذر  لكن   ، أفضل  أنك  تشعر  أن  لك 

عزيزتي ، أن تشعر بأنك “ األفضل “ ... 
و تظّل رحلة التعلُّم مستمرة .



ال�سبت 16 يناير 2016 - العــدد  الرابع واخلم�سون عقارات نيوز6 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن  101,299منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل سنة 
2015 و هذه النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة على مدار السنني . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 9.2  
في املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل السنة املاضية حيث كانت عدد الوحدات املباعة  92,782 
وحدة.  و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 36.8 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل 
أنواع املنازل 659,270  دوالر باملقارنة 610,343 دوالر خالل العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.0 فى املائة.  و 
للعام  دوالر   540,272 باملقارنة   دوالر   600,598 الي  البيع  سعر  متوسط  إرتفع   )»905«(  GTA ال  باقي  فى 
املاضى بإرتفاع قدره 11.2 فى املائة.  و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 
24,731 شقة خالل سنة 2015. استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   
بإرتفاع قدره  دوالر    379,512 GTA سعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل
4.9 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  405,589 دوالر بأرتفاع قدره 5.0 فى املائة. 

و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 317,572 دوالر بإرتفاع قدره 5 فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق لشهر ديسمبر 2015:

  Composite
))All Types

 Single-Family
Detached

 Single-Family
Attached Townhouse Apart-

ment

Halton Region 10.31% 10.28% 10.42% 11.11% -

Peel Region 9.60% 10.20% 10.28% 10.65% 5.64%

City of Toronto 7.66% 10.05% 8.59% 9.02% 4.30%

York Region 14.31% 14.82% 14.57% 16.47% 6.49%

Durham Region 12.27% 12.25% 13.80% 9.31% 5.36%

Orangeville 11.70% 11.95% 10.81% - -

 South Simcoe
County 13.99% 12.88% 15.38% - -

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, 
فقد ذكر ان فى اجملال الصناعى 4,746,808 قدم مربع قد اؤجرت خالل الربع األخير من 2015 من خاللMLS  و 
ذلك بإرتفاع قدرة 28.7  فى املائة  لنفس الفترة من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 3,689,685 قدم 
مربع. و كان سعر االيجار قد إرتفع مبقدار 16.7 فى املائة للصناعي ليصل 6.09 دوالر للقدم املربع  وإنخفض 
اما  املاضية.  للسنة  دوالر   20.95 باملقارنة  دوالر   16.75 ليصل   املائة  فى   20.1 بنسبة  للتجارى  االيجار  سعر 
بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 14.09 دوالر باملقارنة 13.45 دوالر للسنة املاضية و ذلك بإرتفاع  

قدره 4.8  فى املائة.
 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 35.1  فى املائة و إنخفض 
العام املاضي و ذلك  الفترة من  املربع ليصل الى 87.37  دوالر مقارنة  ب 102.87  دوالر لنفس  سعر القدم 
بإنخفاض  قدرة 15.1 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد إنخفضت املبيعات مبقدار 13.9 فى املائة و تبعه 
إنخفاض فى أسعار املبيعات قدرة 27.3  فى املائة ليصل الى 182.29  دوالر للقدم املربع. و فى مجال املكاتب 
املباعة فقد إنخفضت املبيعات  مبقدار 32.9 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 7.1 فى 

املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى ليصل الى متوسط 269.01 دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

حصاد سنة 2015
بقلم: مدحت سابا
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

من املزمع لشركة بنائني تدعى “ميزراحى” محاولة احلصول على ترخيص بناء برج سكنى فى تقاطع شارعى “ يوجن” مع 
“بلور” فى وسط تورنتو، كاطول مبنى سكنى فى كندا يصل ارتفاعة الى 341 متر ويتكون من مركز جتارى بارتفاع ثمانية 
طوابق يعلوه 85 طابقا سكنيا وتقدر تكلفة بنائه مبا يقارب املليار دوالر كندى وسيكون اطول من “فيرست كنديان 
بالس” بترونتو الذى ميلكه بنك مونتريال و يحمل األن ومنذ عام 1976 لقب اطول مبنى سكنى، والذى يبلغ ارتفاعة 
298 مترا. من اجلدير بالذكر ان برج تورتو  ))CNT  وهو برج سياحى غير سكنى،  يعتبر اطول مبنى فى كندا حيث يبلغ 
ارتفاعة  553 مترا. ورمبا نرى خالل السنوات القليلة القادمة سباقا فى بناء ناطحات للسحاب على غرار مدينة نيويورك 

بالواليات املتحدة االمريكية.

اطول برج سكنى فى كندا

7

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.
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Tel: 647-344-3153 
Fax: 647-344-3173 Hours: Mon – Fri 9:30 am – 7:00 pm 

Sat – 10:00 am – 2:00 pm 
Sun – Closed  

  Quick & Courteous Service 
  Accept all major insurance plans 
  Blister pack services 
  Flu Vaccinations 
  Fast & easy transfers 
  Free Deliveries 
  Senior's Day Monday 
  Personalized Consultation 
  Medical clinic next door 
   Easy prescription refills through the phone, iPad, or 

computer  through our website WWW.AGAPEPHARMACY.CA 

York Mills Rd 

Do
n 

M
ills

 R
d Diamond Plaza 

10 Mallard Rd 

األدوية مجانا توصيل -
نقبل معظم شركات التأمين -  
يوم خاص لكبار السن –
يمكنك تكرار األدوية باستعمال  -

االنترنت من خالل  التليفون أو
موقعنا االلكترونى

With a purchase of $75 or more  
for any over-the-counter products.  

 Limit 1 per customer. Details in store. 

Mu

@Mutual Funds@@ÚÌäb‡rné�a@≈œb0a

@Èybnfl@Ú–Ó√Î@Â«@Ê˝«¸a@áÌãÌ@Âfl@M
@Üáßa@µflÜb‘€a@Úflá©@ÒáÌãßbi@bË‰«@Ê˝«¸a@áÌãÌÎ@bÁ7À@Îa@ÒçËucOtbqc@ÈÌá€@Âfl@Îa@M

∂bn€a@›Ó∫¸a@Ô‹«@b‰€@›éäa@¡‘œ@NN@b„b™@Úflá©a@ÍâÁ@‚á‘m@ÒáÌãßa
Z@›Ó∫¸a@Ô‹«@C›u¸@Û‹ó„Î@›u¸@Åã–„D@lbi@¿@Èi@Ú◊äbìæa@áÌãm@bfl@fibéäa@Ÿ‰ÿ∫@M

gnjournal@gmailNcom

@Ïn„äÏni@µ‡Ó‘‡‹€
paäbÓè€a@…Ó‡§@Î@È«b‰ñ@fib™@¿@Ïn„äÏm@¿@—Ó√Ïn‹€@Èñãœ

Üáßa@µflÜb‘€a@Îc@›‡«@Â«@µrybj‹€

ÚÓ€bÇ@Ú–Ó√Î

@›flb◊ @·Ó€Î^ @ëá‰Ëæa @fib‘n„¸ @Ô€Î¸a @ÚÌÏ‰è€a @ã◊â€a @¿@åb»n€a @ò€bÇ
aá‰◊@ıb�ì„@Üb•a@êÓˆä@ÒÜÏ‰í@Ô„bÁ@äÏn◊á‹€@ıaç«@NN@\ÒÜÏ‰íElite 24 Years in Business

Bakery and Delicatessen

1961 Kennedy Road (Progress & Kennedy)
Tel: 416 -754 - 7857   www.elitebakerytoronto.com

ŸÓÿ€aÎ@ÒÎ˝‘j€a@ aÏ„a@…Óª
@Ü˝Óæa@ÜbÓ«aÎ@ëaã«¸a@ŸÓ◊@›‡»€@ÊÎá»nèfl
ÙãÇ¸a@pbjéb‰æa@…ÓªÎ@Üb‡»€aÎ@Ú€Îb‰fl@fiÎcÎ

بادارة : أيمن فرح

ÑÎ.^=É˙Îª^=ÑÎ≈f=‡_Âkÿ^=⁄∏` @ÚÓ„b„ÏÌ@ÚÓˆaâÀ@pbvn‰fl
@ÚÓiã«Î@ÚÓiäÎcÎ

@Êbju¸a@@ aÏ„c@ÜÏuc@b‰Ìá€@áuÏÌ
p˝‹ÉæaÎ@@ÊÏnÌç€aÎ

Greek European and 
Middle Eastern Grocery

اإعـــالنـــــات
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ستوظف هيئة االحصاءات الكندية 35 الف شخص 
عبر البالد إلجراء التعداد السكاني االلزامي لعام 201٦ 
والذي سيتضمن أستبيان منوذجي طويل من االسئلة 
، وستكون حوالي 3400 من هذه الوظائف املؤقتة في 
العاصمة أوتاوا. وقد أعادة احلكومة الليبرالية اجلديدة 
الطويل  النموذجي  التعداد  ترودو  جسنت  بقيادة 
السابقة  احملافظني  حكومة  الغته  أن  بعد  االلزامي 
في  سيبدأ  القادم  والتعداد   ، سنوات  خمسة  قبل 
مايو 201٦ وسيبدأ الشهر القادم في املناطق النائية 
البرتا وساسكاتشوان  احمللية في  شمال  واجملتمعات 
الكندية  االحصاءات  هيئة  ترسل  وسوف  ومانيتوبا  
دليل  أعداد  ومت   ، االسر في كندا  الي جميع  خطابات 
وتبحث   ، املبكر  التعداد  لهذا  وسائقني  ومترجمني 
هيئة أحصاءات كندا في توظيف 25 الف فرد ليقوموا 
 ٦000 و  العمل  لفرق  ومساعد  قائد  و4000  بالتعداد 
من  بداية  وذلك  البالد  عبر  أخري  وظائف  في  أخر  فرد 
وظيفة   2000 وهناك  يولية  شهر  حتي  مارس  شهر 
البيانات وهو املركز  في مركز عمليات جمع ومعاجلة 
الرد علي خطوط  وأيضا  البيانات  إدخال  املسؤول عن 
هيئة  وتقول   ، أوتاوا   في  املساعدة   لطلب  الهاتف 
االحصاءات الكندية أن هذه الوظائف مؤقتة وتناسب 
يريدون  الذين  هؤالء  او  حديثا  املتقاعدين  أو  الطلبة 
دخال أضافيا ويجب اال يقل عمر املتقدم للوظيفة عن 
املوقع االلكتروني لهيئة  التقدمي عبر  1٨ عاما وميكن 

االحصاءات الكندية

برناديت   سانت  كنيسة  في  مالي  مسؤول 
الف   400 بسرقة  متهم  وينيبج  في  الكاثوليكية 
فيل  القس  وقال  سنوات  خمسة  مدي  علي  دوالر 
دالي أن هذا أنتهاك خطير للثقة وأن االموال التي 
ولكنها  أيصاالت  املتبرعون  عنها  أخذ  جمعت 
أن  احملكمة  وثائق  وأظهرت   ، البنك  الي  تذهب  لم 
الكنيسة  عينته  الذي  للكنيسة  املالي  املسؤول 
عام 2009 ويبلغ من العمر 39 سنة قد بدأ بسرقة 
نهاية  قبل  ولكن  االموال  من  صغيرة  كميات 
ويقال   ، املفقودة  املبالغ  أرتفعت  اخلمس  السنوات 
العام  قبل  الف دوالر قد فقدت  أن مائة وعشرون  
الف  مائة  مبلغ  أختفي  وكذلك   وحده  املاضي 
دوالر خصص لترميم الكنيسة وقال العاملون في 
إنها كانت  لديها عجز مالي ملدة أعوام  الكنيسة 
وطٌلب من املصليني أملزيد من االموال لتعويض هذا 
ال  كانوا  املزيد  ولكنهم كلما حاولوا جمع  النقص 
السنة  االختالس  ، وقد مت أكتشاف  العجز  يغطون 
االسقفية  قبل  من  روتينية  مراجعة  إثناء  املاضية 
املالي السابق  وأبلغت الشرطة بهذا ويواجه املدير 
للكنيسة ثالثة تهم منها السرقة واالحتيال وتزوير 
الوثائق والدفاتر. وكان الرجل قد قام بترك منصبه 
قبل بضعة أشهر من املراجعة العامة للحسابات 
وقال لزمالؤه أنه سيأخذ سنة أجازة قبل أن يبحث 
عن عمل جديد وقد مت حبس الرجل أحتياطيا قبل 

أن يواجه احملكمة .

هيئة أحصاءات كندا توظف ٣5 الف 
فرد مؤقتا للتعداد السكاني لعام 

201٦

مسؤول مالي في كنيسة 
كاثوليكية  في وينيبج متهم 

بسرقة ٤00 الف دوالر

أدان رئيس وزراء كندا الهجوم الذي وقع علي أكثر من عشرة من الالجئني السوريني في فانكوفر وحتقق الشرطة احمللية في 
احلادث الذي أعتبرته جرمية كراهية وأفادت الشرطة أنها تبحث عن رجل كان يرتدي جاكت أبيض بغطاء للرأس كان يستقل 
دراجة وقام برش رذاذ الفلفل علي مجموعة من النساء والرجال من الالجئني السوريني  الذين أجتمعوا خارج مركز أسالمي 
حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء حلضور حفل أستقبال لهم في كندا ، وأفاد شهود العيان بأن أولئك الذين أصيبوا 
بدأوا في السعال وشكوا من حرقان في العيون وكثير منهم عوجلوا في مكان احلادث ولم ترد أخبار عن أصابات خطيرة ، 
وقال رئيس الوزراء ) أن هذا ال يعبر عمن نكون ولن ينعكس علي الترحيب الكندي احلار لهؤالء الالجئني ( وقال وزير الهجرة 
واملواطنة جون ماكالوم إنه جزع إزاء هذا احلادث وقال في بيان له ، إن هذا الهجوم أثار غضب وشجب  أكبر ألن اجملتمعون 
هناك كانوا يحضرون حفل للترحيب بهم في كندا ، وقال عمدة فانكوفر جريجور روبرتسون ألحد وسائل االعالم ) إن حادث 
رش رذاذ الفلفل مثير لألشمئزاز ويظهر الكراهية وإن فانكوفر لن تقبل بهذا االمر وترحب باالجئني وستظل دائما(  وردت 
الي أجراءات سريعة ضد  الكنديني ودعت  والتفاهم بني  التسامح  رابطة املسلمني في كندا علي هذا احلادث باحلث علي 

مرتكب احلادث .

9
شركة طيران  كندية خاصة  تقدم رحالت جوية 

بسعر ٨٩ دوالر

جسنت ترودو يدين حادث الهجوم علي الالجئني 
السوريني في فانكوفر

تستعد شركة طيران جديدة ) نيو لييف ( لألقالع 
كندية  مطارات  سبعة  بني  ما  القادم  الشهر 
صغيرة في خمسة مقاطعات مختلفة وستقوم 
وبرتيش  وأونتاريو  سكوتشيا  نوفا  من  رحالتها 
وستتكلف  ومانيتوبا  وساسكاتشوان  كولومبيا 
دوالر   149 و   ٨9 بني  ما  مباشر  واحد  الرحلة الجتاه 
الشركة  طائرات  رحالت  وتقوم  الضريبة   تشمل 
وتستخدم  االسبوع  في  ثالثة  أو  برحلتني  اجلديدة 
بهم  متدها  التي  أس   400 و   737 بوينج  طائرات 
الشركات الشريكة  ، وحتمل كل طائرة حوالي 150 
الطيران  رحلة  تذكرة  ثمن  الي  وباالضافة    ، راكبا 

وأختيار  االمتعة  رسوم  الراكب  يتحمل  فسوف 
والوجبات  للطائرة  الصعود  أولوية  وأختيار  املقعد 
اخلفيفة وتباع تذاكر الرحالت علي موقع الشركة 
االلكتروني وميكن أيضا حجز التذاكر خالل الهاتف 
وتتوقع الشركة اململوكة للقطاع اخلاص أن توسع 
اجلوية في  الرحالت  وعدد  الطائرات  أسطولها من 
الرحالت  علي  تركز  اآلن  وهي  املقبلة  السنوات 
نيو   ( طائرات  ودخلت  وقد  والعطالت  الترفيهية 
نصف  من  أقل  منذ  الكندي  السوق  الي  لييف( 
عام بعد أن أوقفت شركة صغيرة للطيران ) كان – 

جت( رحالتها اجلوية .

كندا تنضم الي االدانة الواسعة 
للتجربة النووية لكورية الشمالية

أدانت حكومة كندا أعالن كورية الشمالية عن أجراء أول 
العمل  ووصفت هذا  لقنبلة هيدروجينية  ناجحة  جتربة 
بأنه سلوك طائش ، وأعرب وزير الشؤون اخلارجية ستيفان 
ديون وأدارته عن سخطهم لهذا العمل علي تويتر فقال 
الوزير ) أن التجربة النووية لكوريا الشمالية متثل إنتهاكا 
لالتفاقات الدولية (. وقد أعلن التليفزيون الكوري عن أن 
التجربة  وأن  هيدروجينية  قنبلة  أختبرت  قد  ياجن  بيوجن 
هذا  أن  هناك  األعالم  وسائل  وقالت  متاما  ناجحة  كانت 
االختبار الذي مت بنجاح هو سالح للدفاع عن النفس ضد 
كورية  أعالن   قوبل   وقد   ، محتمل  أمريكي  هجوم  أي 
الكشف  من  الرغم  علي  بالتشكيك  هذا  الشمالية  
عن نشاط زلزالي قرب موقع للتجارب النووية في كورية 
بأدانة هذا األعالن وقال  الدولي  ، وقام اجملتمع  الشمالية 
سكرتير االمم املتحدة بان – كي- مون أن األعالن عن أختبار 
للغاية  مقلق  هيدروجينية  لقنبلة  الشمالية  كورية 
العمل زعزع االمن األقليمي بشدة وهو يقوض  وأن هذا 
بشكل خطير اجلهود الرامية للحد من إنتشار االسلحة 
أجتماع  الي  ودعا  بشدة  العمل  هذا  يدين  وأنه  النووية 

طارئ لالمم املتحدة ملناقشة هذه املسألة.

كندا تدين عملية االعدام اجلماعي في 
السعودية

شجبت حكومة كندا عملية االعدام اجلماعي التي شملت 
47 فرد في اململكة السعودية ومن بينهم رجل دين شيعي  
سعودي بارز، وفي بيان أصدره وزير الشؤون اخلارجية الكندي، 
حماية  الي  السعودية  حكومة  تدعو  كندا  :أن  فيه  قال 
املعارضة  عن  السلمي  التعبير  وأحترام  االنسان  حقوق 
أن  الوزير  وقال   ، القانونية  االجراءات  في  االنصاف  وضمان 
كندا تشعر بقلق خاص الن أعدام الشيخ منر قد يزيد تأجيج 
التوتر الطائفي في املنطقة  ، وجاءت تصريحات الوزير بعد 
الدبلوماسية مع  العالقات  السعودية عن قطع  أعلنت  أن 
منر  الشيخ  أعدام  بعد  بينهما  التوتر  تصاعد  وسط  أيران 
آية   ( أيران  في  االعلي  املرشد  وحذر   ، باالرهاب  أتهم  الذي 
ألعدام  االلهي  االنتقام  من  السعودية  خامنئي(  علي  اهلل 
الشيخ منر في حني أتهمت الرياض طهران بدعم االرهاب ، 
وأثار أعدام منر أيضا أحتجاجات لطائفة الشيعة في العالم 
احلريات  وتوسيع نطاق  دعوته لالصالح  أنهم ساندوا  حيث 
كندا  أن  كندا  خارجية  وزير  وقال   ، لطائفتهم  السياسية 
حتث السلطات والقيادات في السعودية وايران علي العمل 
االعدام  وهذا  املصاحلة   وتعزيز  التوترات  فتيل  نزع  علي 
اجلماعي  هو أكبر عملية أعدام تقوم بها السعودية منذ 
ثالثة عقود ونصف وكشف هذا عن االنقسامات الطائفية 

التي جتتاح املنطقة .

كندا لن تلغي صفقة املدرعات العسكرية مع 

السعودية بالرغم من أدانتها لالعدام اجلماعي بها

قال وزير الشؤون اخلارجية الكندي ستيفان ديون أن احلكومة 
بتوريد مدرعات عسكرية  اخلاص  العقد  تلغي  لن  الكندية 
وأدي  دوالر  بليون   14٫٨ قيمته  تبلغ  والذي  للسعودية 
ألنشاء 3000 وظيفة في جنوب أونتاريو ، وذلك بالرغم من 
االنتقادات الدولية ألعدام 47 فرد في السعودية ، وقال الوزير 
أن علينا التزام يجب أن ننفذه ولن نلغي هذا العقد اخلاص 
ولكن سنعمل مع  السلطات السعودية للتأكد من أنها 

ستسخدم هذه املعدات بشكل صحيح ،
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مقاتلة أمريكية حتلق فوق كوريا 
اجلنوبية وسط توتر مع الشمال

حلقت مقاتلة أمريكية من طراز بي 52 فوق كوريا الشمالية في استعراض للقوة بعد أن قالت 
كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية.

وحلقت املقاتلة فوق قاعدة جوية بالقرب من احلدود بني اجلنوب والشمال.
وكانت بيونغيانغ أعلنت إنها فجرت قنبلة هيدروجينية حتت األرض وسط إدانات دولية، ولكن 

خبراء أبدوا تشككهم في املزاعم الكورية الشمالية.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون إن االختبار كان إجراء للدفاع عن النفس للحيلولة 

دون وقوع حرب نووية مع الواليات املتحدة.
ونقلت وسائل اإلعالم الكورية الشمالية عنه قوله “إنه حق مشروع لدولة ذات سيادة وإجراء 

عادل ال ميكن ألحد أن ينتقده”.
واتخذت  احلدود  على  للصوت  مكبرات  من  دعائيا  بثا  اجلنوبية  كوريا  استأنفت  االختبار،  وبعد 

كوريا الشمالية إجراء مماثال.
وبصورة تقنية ما زالت الدولتان في حالة حرب، حيث انتهى النزاع األهلي بينهما عام 1953 

بهدنة وليس مبعاهدة سالم.
والواليات املتحدة حليفة للجنوب وقالت إن حتليق املقاتلة جاء ردا على “على اإلجراء االستفزازي 

األخير من قبل كوريا الشمالية”. ولم يصدر أي رد حتى اآلن من اجلانب الكوري الشمالي.
وقد يتطلب األمر أسابيع للتيقن من مزاعم كوريا الشمالية بشأن اختبار القنلبة الهيدروجينية، 

ولكن عددا من اخلبراء قالوا إن التفجير لم يكن كبيرا مبا يكفي ألثر قنبلة هيدروجينية.

اعتداءات كولونيا: أملانيا تسهل عملية 
ترحيل األجانب

تسهل  إجراءات  ستقر  املانيا أنها  أعلنت 
عملية ترحيل األجانب الالجئني الضالعني 
اجلنسية، وسحب  واالعتداءات  اجلرائم  في 

صفة الالجئني منهم.
السرقات  مئات  بعد  القرار  هذا  ويأتي 
في  النساء  على  اجلنسية  واالعتداءات 
السنة  رأس  احتفاالت  في  مدينة كولونيا 
صدمة  إلى  البالد  حيث تعرضت  امليالدية 
جنسية  اعتداءات  عن  أخبار  انتشار  بعد 
ومدن  وهامبورغ،  كولونيا  في  نساء  على 
شكوى من  وقد قدمت 553  أخرى.  أملانية 

قبل نساء في كولونيا، قال تقرير رسمي إن املعتدين »جلهم« مهاجرون، وأغلبهم عرب ومن 
شمال أفريقيا.

وقال وزير العدل، هيكو ماس، إنه ال أحد فوق القانون وان جوهر إصالحات احلكومة ينصب على 
تسهيل عملية ترحيل اجملرمني، وسحب صفة الالجئ منهم إذا ثبت ضلوعم في جرائم بعينها.
وأن عقوبة اجلرائم اجلنسية البد أن تكون مناسبة، “بعض النظر عن األحداث األخيرة”. بينما 
الذين  الالجئني  من  الكبير  العدد  على  املتطرف بالالئمة،  اليمني  احملتجني من  آالف  ألقى 

استقبلتهم أملانيا.حيث دخل 1،1 مليون الجئ أملانيا في 2015.
“أخطاء  أنها ارتكبت  األحداث حيث قيل  تعاملها مع  لالنتقاد بسبب  الشرطة  وقد تعرضت 
فادحة” ألنها لم تطلب املدد، وكذلك في الطريقة التي أعلمت بها الرأي العام. وشهدت املدن 

األملانية منذ أكتوبر/ تشرين األول، جتمعات “ضد األسلمة” نظمتها منظمة بغيدا.
القوانني  تطبيق  بعجزها عن  احلكومة  وتتهم  الهجرة،  بالتقليل من  أملانيا  املنظمة  وتطالب 

املوجودة.
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السلطان  حي  إنتحاري هز  هجوم  أسفر 
عن  إسطنبول،  في  السياحي   أحمد 
»كلهم  األقل  على  أشخاص   10 مقتل 
نحو  األملان وخلف  أجانب« ومعظمهم من 
أحمد  الوزراء  رئيس  قال  كما  مصابا   15
عند  جدا  القوي  االنفجار  ووقع  أوغلو.  داود 
احلي  في  احمللي  بالتوقيت   10,18 الساعة 
واملسجد  صوفيا  آيا  كاتدرائية  يضم  الذي 
األزرق، أبرز معلمني سياحيني في إسطنبول.

تصريح  في  التركي  الوزراء  رئيس  وقال 
منفذ  أن  من  “حتققنا  مقتضب:  تلفزيوني 
السلطان  في  اإلرهابي  الهجوم  هذا 
الدولة  تنظيم  عناصر  من  أجنبي  أحمد 
رجب  الرئيس  جهته، أعلن  من  اإلسالمية”. 
طيب أردوغان أن املنفذ من جنسية سورية، 

مصادر  بحسب  السعودية  في  ولد  وقد 
أخرى.

جتنب  إلى  الثالثاء  مواطنيها  أملانيا  ودعت 
إسطنبول.  في  املكتظة  السياحية  املواقع 
دعوة  على  “نشدد  اخلارجية  وزارة  وقالت 
املسافرين إلى إسطنبول إلى أن يتجنبوا في 
األماكن  في  الكبيرة  احلشود  احلالي  الوقت 
وننصحهم  السياحية،  واملواقع  العامة 
باالطالع على مستجدات الوضع من خالل 
توصيات السفر الرسمية ووسائل اإلعالم”.

وتعيش تركيا في حالة إنذار منذ التفجيرين 
االنتحاريني اللذين أوقعا 103 قتلى في 10 
تشرين األول/أكتوبر في انقرة. وهذا الهجوم 
األكثر دموية على األراضي التركية نسبته 
السلطات إلى تنظيم “الدولة اإلسالمية”.

تركيا: عشرة قتلى في تفجير انتحاري بحي 
السلطان أحمد السياحي بإسطنبول معظمهم من األملان  France2٤

لفترة  االجلة  للعقود  النفط  أسعار  هبطت 
وجيزة عن مستوى 30 دوالرا للبرميل مواصلة 
باملئة   20 حوالي  على  قضت  مبيعات  موجة 
تزايد  وسط  العام  بداية  منذ  قيمتها  من 
القلق بشأن ضعف الطلب الصيني في غياب 

أي قيود على االنتاج.
إلى  يهبط  قد  النفط  ان  من  محللون  وحذر 
بنك ستاندرد  قال  للبرميل في حني  دوالرا   20
االستثمارية  الصناديق  مبيعات  إن  تشارترد 
قد ال تخف حدتها حتى يصل النفط إلى 10 

دوالرات
وكانت أسعار النفط قد صعدت بعد تفجير انتحاري دموي هز وسط مدينة اسطنبول التركية 

وقول وزير النفط النيجيري إن اثنني من اعضاء اوبك طلبا اجتماعا طارئا للمنظمة.
لكنها تراجعت مجددا بعد ان دحض وزير النفط االماراتي حديثا عن اجتماع محتمل الوبك 
لتقييد  اعضائها  بعض  دعوات من  اوبك  ورفضت  جناحا.  املنظمة حتقق  استراتيجية  ان  قائال 
االنتاج مفضلة ضخ اخلام بأقصى طاقتها للدفاع عن حصتها السوقية بدال من دعم االسعار. 
إنخفاضات في  باملئة منذ بداية 2016 في أسوأ سلسلة  بأكثر من 18  النفط  وهوت اسعار 
أيضا  السلبية  للعوامل  الطويلة  القائمة  وتشمل  العاملية.  املالية  االزمة  منذ  أيام  سبعة 
ضعف االقتصاد وهبوط سوق االسهم في الصني -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- 
وارتفاع الدوالر االمريكي وهو ما يجعل النفط أكثر تكلفة على حائزي العمالت االخرى ومتاسكا 

مفاجئا النتاج النفط الصخري االمريكي أمام هبوط االسعار

تراجع النفط عن مستوى ٣0 دوالرا رويترز 
للمرة االولى في 12 عاما
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جنم أميركي ساعد في اعتقال أخطر 

تاجر مخدرات بالعالم
أن  مكسيكي  مسؤول  ذكر 
إلقاء القبض على تاجر اخملدرات 
املعروف  العالم،  في  األخطر 
بـ«إل تشابو«، مت بفضل مقابلة 
األميركي،  النجم  مع  أجراها 

شون بن
املمثل  مقابلة  ونشرت 
على  تشابو،  إل  مع  األميركي 

رأس  دافع عن عمله على  »رولينغ ستون«، حيث  موقع مجلة 
أكثر منظمة لتهريب اخملدرات في العالم

ترفع  التي  جتارته  بسبب  عليه  اللوم  إلقاء  تشابو  إل  ورفض 
اخملدرات  وإن  عنده،  يتوقف  ال  األمر  إن  قائال  اإلدمان،  معدالت 
النشاط  عن  بتوقفه  أو  مبشاركته  سواء  تهريبها،  سيتواصل 

املمنوع.
وكان إل تشابو قد هرب قبل 6 أشهر من السجن، بشكل مثير 
إلى  املكسيكية  السلطات  لتعود  أميال،  لعدة  ممتد  نفق  عبر 

البحث عنه.
وذكرت وسائل اعالمية أن االتصاالت التي أجراها مساعدو إل 
تشابو مع املمثلني واملنتجني بغرض الترتيب للمقابلة، قدمت 
خيوطا رفيعة للسلطات نحو أخطر تاجر مخدرات في العالم، 

بالرغم من اإلجراءات االحترازية التي مت اتخاذها.
منطقة  في  األميركي  واملمثل  تشابو  إل  بني  املقابلة  وجرت 
شرقي  شمال  الواقعة  دورانغو،  لوالية  التابعة  تامازوال 

املسكيك.
مسار  حول  فيلم  تصوير  يجري  بأن  مهتما  تشابو  إل  وكان 
حياته املليء باملغامرات واجلرائم، فشرع في التواصل مع عدد 
من العاملني في مجال السينما لترتيب لقاء يروي فيه سيرة 

حياته.
وذكرت السلطات املكسيكية أنها بدأت اإلجراءات القضائية 

الالزمة لتسليم »إل تشابو« إلى الواليات املتحدة

زائران بابوظبي  يروجان مخدر الهيروين 
في »صندل »  

أبوظبي،  شرطة  قبضة  في  للمخدرات  مروِّجان  سقط 
داخل  مخبأًة  الهيروين،  مسحوق  حيازتهما  في  لتورطهما 
لفافة سرية بحشوة حذاء جلدي »صندل«، بغرض ترويجها بني 

أفراد اجملتمع.
 وقال رئيس قسم مكافحة اخملدرات في إدارة التحريات واملباحث 
ضبط  جرى  إنه  الدرمكي،  صوايح  سلطان  العقيد  اجلنائية 
بعدما  بأبوظبي،  الشهامة  مدينة  في  »آسيويني«  املرّوجني 

ترجال من مركبة أجرة، قادمني من إحدى إمارات الدولة.
 وأوضح أن الواقعة بدأت حينما وردت معلومات سرية ومؤكدة، 
بواقعة حيازة مواد  إلى قسم مكافحة اخملدرات، تفيد  مؤخراً، 
مخدرة بقصد الترويج، فجرى اتخاذ اإلجراءات القانونية، وجرى 
ضبطهما وبحوزتهما املمنوعات، البالغة وزناً كيلو و448 غراماً.
في  الهيروين  مخدر  إخفاء  إلى  عمدا  املشتبهني  أن  وأضاف   
»الصندل«،  احلذاء  فردتي  في  متقنة  وبطريقة  سرية،  جتاويف 
ضبطه،  حلظة  بالستيكي  كيس  داخل  يحمله  الثاني  كان 
محاوالً الفرار بأقصى سرعة، فجرت السيطرة عليه، والتحّفظ 

على ما بحوزتهما

الشرطة البريطانية جتد »املمثلة املفقودة« مع جثتني
النهاري  املسلسل  في  ظهرت  التي  املمثلة  عن  تبحث  التي  البريطانية  الشرطة  قالت 

البريطاني )إيست إيندرز( وطفليها، إنها عثرت على ثالث جثث.
آخر مرة شوهدت فيها شون بليك، والطفالن زاكاري )8 سنوات( وآمون )4 سنوات( كانت 

في الثالث عشر من ديسمبر.
وقالت شرطة العاصمة لندن إن اجلثث الثالث وجدت في ساحة منزل العائلة جنوب شرق 

لندن.
وأضافت أن التحقيق في اختفاء األشخاص الثالثة حتول اآلن إلى حتقيق في جناية قتل.

اختفى  الذي  كينت،  سيمبسون  آرثر  بليك،  شريك  عن  تبحث  أنها  إلى  الشرطة  ولفتت 
بعدما حتدث إلى رجال املباحث في السادس عشر من ديسمبر.

وظهرت بليك )43 عاما( في مسلسل )إيست إيندرز( عامي 1996 و1997، لتجسد شخصية 
رانكي بيير، كما شاركت في مسلسالت تلفزيونية بريطانية أخرى.

غانا تعتقل مشتبها في قتله ممثلة 
بريطانية

للممثلة  الهارب  الصديق  أنها ستسلم  غانا  أكدت سلطات 
قصد  البريطانية  نظيرتها  إلى  بليك،  شان  البريطانية، 

إخضاعه لتحقيقات جنائية، بعد اعتقاله
إندرز  املمثلة  على  عثرت  قد  البريطانية  السلطات  وكانت 
بعد  لندن،  بالعاصمة  ابنيها في حديقة منزلها  مقتولة مع 

فترة من اختفائها عن األنظار
 واعتقلت السلطات في غانا أرثر سيمسون كينت، البالغ من 
العمر  48 عاما، قرب بلدة بوتري في منطقة ويسترنريغن، إثر 

االشتباه بتورطه في قتل بليك وابنيها زخاري وآمون.«
 وسافر سيمسون كينت إلى غالسغو في اسكتلندا قبل أن 

يطير إلى أكرا عبر أمستردام، في
بقتله  املشتبه  أن  البريطانية  الشرطة  في  مسؤول  وأوضح   
املمثلة وجنليها لن يتم استجوابه خالل فترة احتجازه في غانا، 

مضيفا أن ثمة حتقيقات جارية في املوضوع ببريطانيا

فتاة في نيويورك تتعرض الغتصاب 
جماعي

فتاة في  باغتصابهم  اثنان من خمسة أشخاص يشتبه  قام 
نفسيهما  بتسليم  املتحدة،  بالواليات  بروكلني  في  ملعب 

للسلطات.
في غضون ذلك، ألقت الشرطة القبض على متهمني آخرين 

في حادثة االغتصاب، وال يزال اخلامس هاربا
وقالت بيان للشرطة،إن األربعة احملتجزين تتراوح أعمارهم بني 

14عاما و17 عاما
من  البالغة  الفتاة  اغتصاب  تناوبوا  اخلمسة  أن  إلى  وأشارت 
العمر 18 عاما، في امللعب الذي تديره إدارة املتنزهات في مدينة 

نيويورك
وأوضحت أن أحد الشبان صوب مسدسا نحو والد الفتاة وأمره 

باملغادرة، وإثرها تناوب مع رفاقه على اغتصاب الفتاة
رجال  فتوجه  باجلرمية،  الشارع  في  دورية  سيارة  األب  وأبلغ 
الشرطة على الفور إلى مسرح اجلرمية، لكن الشبان كانوا قد 

هربوا
لتلقي  املستشفى  إلى  إسعاف  بسيارة  الفتاة  نقل  وجرى 

العالج قبل أن تغادره في وقت الحق

السجن ٦0 عاما ألميركي قتل فنانا 
فرنسياً

قضت هيئة محلفني أميركية،  بالسجن ملدة تصل إلى 60 
عاما، على شاب من مدينة ديترويت قتل فنان شارع فرنسيا 

في 2013.
وقال مدعون إن ديونت ترافيس )19 عاما( قتل بالل بيريني، 
وسط  من  بالقرب  خال  مبنى  في  جثته  على  عثر  الذي 

ديترويت.
بوالية ميشيغان،  وين  ملقاطعة  العام  املدعي  وذكر مكتب 
في بيان، أن القاضي بروسمورو حكم على ترافيس، بالسجن 

بني 30 إلى 60 عاما.
باريس عندما  بيريني رسم جداريات في منطقته في  وبدأ 
كان عمره 15 عاما. وقبل أن ينتقل إلى ديترويت سافر بيريني 

إلى تونس، ورسم جداريات هناك في 2011.
وقالت الشرطة إن مجموعة، كان من بينها ترافيس، قررت 
ورأت  نرد،  لعبة  في  أموالها  خسرت  أن  بعد  سرقة،  ارتكاب 
بيريني الذي عثر على جثته وبها طلق ناري بالرأس في يوليو 

.2013
مطلع  في  يزال  ال  كان  بيريني-الذي  هوية  تتكشف  ولم 

العشرينات من العمر- حتى بداية عام 2014.

مقتل أربعة أشخاص في حادث طعن 
وحرق في منزل بسويسرا

أعلن االدعاء العام في كانتون أرجاو بسويسرا العثور على 
في  بحياتهم  أودت  لطعنات  أصحابها  تعرض  جثث  أربع 

منزل قرب مدينة زيوريخ قبل أن يتم إشعال النار في املنزل.
وقال احملققون إن املنزل مت إحراقه على ما يبدو حملو آثار اجلرمية 

التي وقعت في مدينة روبيرسويل .
كانوا  املراهقني  وولديها  أما  بأن  إعالمية  تقارير  وأفادت 
بني  من  كانوا  إذا  ما  يعرف  لم  ولكن   ، املنزل  في  يعيشون 

الضحايا.
واستبعدت  الضحايا،  هوية  حتديد  يتم  لم  اآلن  وحتى 
سلطات التحقيق أن يكون القاتل من بني اجلثث املتفحمة.

وأبلغ اجليران أجهزة االطفاء قبل ظهر أمس االثنني عندما 
انبعث دخان كثيف من املنزل.

املبنى،  االنقاذ  األربعة عندما فتشت فرق  وعثر على اجلثث 
العامة  والنيابة  الشرعي  الطب  خبراء  إلى  اجلثث  ونقلت 

اليوم الثالثاء إلثبات وقوع جرمية
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بحضور “جود نيوز” : السيسي يحضر قداس ليلة عيد امليالد للمرة الثانية

في  األمنية  األستعدادات  كانت  نيوز:  جود 
الكاتدرائية ليلة عيد امليالد تبدو تقريباً طبيعية، 
كشف  بوابات  وعبر  بالدعوات  الدخول  وكان 
الكنيسة  من  كبيرة  مساحات  وأمتألت  املعادن، 
الثاني.  تواضروس  البابا  وصول  قبل  باملصلني 
“VIP”، حلضور  دعوة  تلقت  قد  نيوز”  “جود  وكانت 
مقار”.  “إبرام  املهندس  باحلضور  وشارك  القداس، 
إال  التاسعة  في  تواضروس  البابا  قداسة  ووصل 
واألساقفة  الشمامسة  يتقدمه  مساًء  الربع 
وقت  بالكاتدرائية  األجراس  ودقت  والكهنة، 
دخول البابا. وتوقع الكثيرين عدم حضور الرئيس 
أو  التعجل  أحداً  يالحظ  لم  حيث  السيسي، 
وصول  لتجنب  القداس  صلوات  في  التباطؤ 
السيسي وقت قراءة األجنيل ، كما حضر السيد 
كذلك   ، عنه  ممثالً  اجلمهورية  رئيس  ديوان  رئيس 
مبكراً  املسئولني  من  كبير  عدد  حضور  لوحظ 
والوزير  الوزراء،  رئيس  إسماعيل”  “شريف  مثل 
من  عدد  كذلك  اخلارجية،  وزير  شكري”،  “سامح 
تعبر  األجواء  هذا  وكل  املسلحة،  القوات  قيادات 
قرابة  في  ولكن  الرئيس،  حضور  صعوبة  عن 
للحن  الشمامسة  تالوة  وأثناء  عشر،  احلادية 
شاشات  نقلت  األجنيل،  لقراءة  متهيداً  “أجيوس” 
السيسي  الكنيسة وصول سيارة  داخل  العرض 
والذي مكث بها لثواني قبل النزول، وهنا أرتفعت 
غير  بشكل  والتصفيق  والزغاريد  الصيحات 
نيافة  إستقباله  في  وكان  املصلني.  بني  طبيعي 
األنبا أرميا، األسقف العام ، والقمص سرجيوس 
“اجنيلوس  والقس  البطريركية،  وكيل  سرجيوس، 
توجه  بعدها  البابا،  قداسة  سكرتير  إسحق” 
البابا  حيث  الشمامسة  خورس  إلي  الرئيس 
فى  قائالً:  كلماته  الرئيس  والقي  تواضروس، 
والتقدير  التحية  جميعا  لكم  بوجه  انا  البداية 
واالحترام اسمحوا لى ان اهنئكم كل عام وانتم 
نحب  عاوزين  قلنا  فاتت  اللى  السنه  بخير..احنا 
نعرف  يارب   ، بجد  بعضنا  ونحترم  بجد  بعضنا 
نحب بعض وكل سنه وانتم طيبني وعاوز اوصي 
يفرق  ابدا  احد  ال   ، املناسبة  بهذة  املصريني  كل 
زى  نرجع  الزم  كلنا  جدا  مهم  دة  بيننا..املوضوع 
زمان واكثر ، عاوز اوصيكم واوصى نفسى مفيش 
حتى  وال  االقتصادية  ظروفنا  ال  تؤذينا  حاجة 
ربنا   ، نختلف  اننا  اال  حاجه  اى  وال  السياسية 

الرب خلقنا  واالختالف  التنوع  الوجود  فى  سننه 
وعادات  ولغات  والوان  واشكال  اديان  مختلفني 
حاجة  الناس  يجعل  ان  يقدر  احد  ال  وتقاليد، 
احلضارة  البشرية  علمت  اللى  مصر   .. واحدة 
ان  الى  ولكن  االن  ايضا  تعلم  السنني  االف  منذ 
تسمع الدنيا مننا وتعرفه وتنفذة وحتوله لعادات 
وتقاليد هذا سيأخذ سنوات طويلة..كنت احتدث 
مع احد املفكرين ..نحن نريد عمل كتاب انه ليس 
كل الناس مثل بعضها من الصغير فى املدرسة 
الرب  الن  بحب  هذا  نقبل  وان  اجلامعه  حتى 
املثل  سنعطى  هذا  فعلنا  لو  هكذا..ثانيا  خلقنا 
والنموذج للمحبة احلقيقية بني الناس وبعضها 

ومفيش حاجة تؤملنا.

وأضاف السيسي موجهاً كالمه لقداسة البابا : 
نحن تأخرنا فى ترميم واصالح اللى مت احراقه..وان 
البابا  قداسة  يا  املتأخر  العام كل  اهلل هذا  شاء 
هيكون متصلح..وياريت تقبلوا اعتذارنا فى اللى 
واحد  بيت  يكون  لن  جاية  اللى  حصل..السنة 
من بيوتكم او كنيسة واحدة من كنائسكم اال 
ونحن  مننا  تفضل  ليس  رجعناها..هذا  نكون  ملا 
املوقف  البابا  لقداسة  وال  لكم  ابدا  ننسى  لن 
الوطنى املشرف العظيم الذى عمل خالل هذة 
واشكركم  البابا  قداسة  يا  اشكرك  ..انا  الفترة 
..ومرة اخرى كل سنه وانتم طيبني وعيد سعيد 
عليكم وان شاء اهلل السنه القادمة تكون خير 
وسالم وامن واستقرار بنا كلنا ..اخيرا حتيا مصر 

بنا كلنا، حتيا مصر بنا كلنا، حتيا مصر بنا كلنا.
الكاتدرائية  منتصف  في  الرئيس  توجه  بعدها 
ذهاباً واياباَ وسط تهافت املصلني نحوه، ثم خرج 
إلي سيارته. بعدها بدأت قراءة  الرئيس متوجهاً 
البابا  قداسة  بدأها  والتي  العظة،  ثم  اإلجنيل، 
ثم  الثانية،  للمرة  احلضور  علي  الرئيس  بشكر 
شكر قداسة البابا الوزراء احلاضرين وشيخ األزهر 

ونواب البرملان والسياسيني والشخصيات العامة 
قداسة  أعتذر  لطيفة،  لفته  وفي  احلضور.  من 
داخل  البناء  أعمال  وجود  عن  للحضور  البابا 
الكاتدرائية. وبعد العظة مت إستكمال الصلوات 

كاملعتاد حتي نهاية قداس ليلة عيد امليالد 
 19 إستغرقت  الرئيس  زيارة  أن  بالذكر  اجلدير 

دقيقة وكانت حديث الداخل واخلارج

زيارة مدتها 1٩ دقيقة كانت حديث الداخل واخلارج
تفاصيل الساعات األولي قبل وصول الرئيس للكاتدرائية
لهذه األسباب لم يتوقع أحد أن يحضر السيسي في تلك املناسبة 

في كندا .. السفير املصري يشارك بالتهنئة 
ويُهدي األنبا أكليمندس هدية “صليب خشب” 
خالل زيارته للتهنئة بالعيد، وحضوره قداس ليلة عيد امليالد بكنيسة 
مارجرجس واألنبا انطونيوس بالعاصمة الكندية، أوتاوا، قام السفير 
املصري بكندا، السفير “معتز زهران” بإهداء احلبر اجلليل نيافة األنبا 
أكليمندس األسقف العام ألوتاوا ومونتريال وشرق كندا، هدية من 
الكنيسة  من  صليب  عن  عبارة  وهي   ، اخلاصة  السفير  مقتنيات 
احلبشية عمره أكثر من 55 عاما. وقد رافق السفير املصري بكندا، 

وفداً يضم أعضاء السفارة.
الفتاح  عبد  الرئيس  بزيارة  املصري  السفير  أشاد  أخرى  ناحية  ومن 
السيسي للكاتدرائية وتهنئته لألقباط بالعيد مؤكدا أن هذه الزيارة 
تدعم روح التالحم الوطني بني املصريني، وهي رسالة واضحة لكي 

يسعى كل األطراف للحفاظ على هذه الروح
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خماوف يف بريطانيا من تزايد اأعداد 

»العرائ�س« الداع�شية

تتزايد اخملاوف في بريطانيا بعد أن أظهرت األرقام الرسمية ارتفاعا 
في معدالت التحاق النساء البريطانيات للتنظيمات املتطرفة في 
بالتنظيم في  56 امرأة إلى سوريا لاللتحاق  إذ توجهت نحو  سوريا 

عام 2015.
ملكافحة  لوطنية  الشرطة  عن  الصادرة  األرقام  أحدث  وأظهرت 

اإلرهاب أن األعداد تبعث على القلق.
 فقد أشارت األرقام الصادرة في شهر يوليو املاضي إلى أنه يعتقد 
أن حوالي 43 امرأة سافرت إلى سوريا خالل االثني عشر شهرا التي 

سبقته.
يحملون  مواطن   800 أن  إلى   البريطانية  احلكومة  أشارت  كما 
تنظيم  لواء  بالفعل في سوريا حتت  يعيشون  البريطانية  اجلنسية 

داعش.
انضم  اجنبي  مقاتل   4000 حوالي  أن  مؤكدة  غير  أرقام  وأظهرت 
إذ يعتقد أن بعضهن تزوجن مع  550 امرأة،  إلى داعش، من بينهم 

متطرفني من عناصر انضوت للتنظيمات املتشددة.

طالب كفيف يطور جهازا بديال 

للر�ضوم التو�ضيحية

طور طالب كفيف جهازا للرسم التوضيحي بالسمع واللمس )تي.
جي.دي( يحول الرسومات البيانية والتوضيحية العلمية والرياضية 

إلى أشكال ملموسة.
وأصيب دانيال هاجاس بالعمى قبل خمس سنوات، حني كان عمره 
17 عاما، وتأقلم مع ظروفه اجلديدة بشكل جيد وانتقل من اجملر إلى 

بريطانيا ليدرس في جامعة ساسيكس بإجنلترا.
حياة  يغير  أن  ميكن  حقيقي،  جهاز  إلى  فكرته  حول  دراسته  وخالل 
جهاز  طور  البصر،  سليم  تيرنر،  ديفيد  زميله  مع  وبالتعاون  أقرانه. 

الرسم التوضيحي بالسمع واللمس والبرمجيات اخلاصة به.
وقال هاجاس، الذي يدرس الفيزياء الفلكية في جامعة ساسيكس 
يدعم  جهاز  وهو  باللمس  التوضيحي  الرسم  جهاز  بالفعل  »لدينا 
التعدد الشكلي للصور املعروضة، ويستخدم مع برمجيات تساعد 

الناس على تصميم الرسوم التوضيحية وحتريكها«.
والرسوم  واألشكال  التوضيحية  الرسوم  بترجمة كل  اجلهاز  ويقوم 
سطح  فوق  مغناطيسيا  مجاال  تخلق  تقنية  باستخدام  البيانية 

األشياء )تاكسيلز(.

نيجرييا اأكرث الدول امل�ضطهدة 

للم�ضيحيني بعد مقتل 4 اأالف 

�ضخ�ص فى 2015

جتاه  الدينى  االضطهاد  أن  مفتوحة«  »أبواب  ملنظمة  تقرير  قال 
املسيحيني يزداد فى أفريقيا والشرق األوسط، بصورة أجبرت ماليني 
مزدحمة،  الجئني  مخيمات  إلى  منازلهم  من  للفرار  املسيحيني 

وجعلتهم يخاطرون بحياتهم على طريق التهريب إلى أوروبا.
التى  والتمييز  العنف  أعمال  تراقب  التى  املنظمة  تقرير  وأوضح   
املاضى،  العام  سوءا  ازداد  املسيحيني  استهداف  أن  الدين  يحركها 

واضعا قائمة بأسوأ الدول بالنسبة ملعاملة املسيحيني.
ورغم أن كوريا الشمالية تصدرت قائمة االضطهاد بوجه عام، إال أن 
نيجيريا جاءت فى املرتبة األولى من حيث عدد املسيحيني الذين قتلوا 
بسبب ديانتهم، إذ سجلت وحدها نصف عمليات القتل والتى تبلغ 

7000 حالة حول العالم.
على  الضوء  اإلعالم  وسائل  تسليط  برغم  إنه  املنظمة  وقالت   
مسيحى الشرق األوسط، إال أن نيجيريا شهدت عمليات قتل عام 
2015 أكثر مما شهدته دول العالم مجتمعة معا، إذ سجلت مقتل 

4028 من إجمالى 7100 حول العالم.
أسوأ  قائمة  على  املنظمة  وضعتها  التى  دولة  الـ50  بني  ومن   
والكوجنو  وتشاد،  الوسطى،  أفريقا  للمسيحيني  بالنسبة  دول 

الدميقراطية، وكينيا، والكاميرون.

كيم جونغ »فاكهة« تويرت 

العربي

أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  اكتسب  بآخر  أو  بشكل 
شهرة وجماهيرية واسعة بني مستخدمي وسائل التواصل العربي، 

وخاصة تويتر الذي ميتلك فيه عدد كبير من املعجبني.
وذهب البعض بعيدا بعد أنشأوا حسابات ساخرة باسمه، يتناولون 

فيها بتعليقات ساخرة كل صغيرة وكبيرة من أخبار الزعيم املثير.
وخالل املرور على هذه احلسابات، أو »الوسم« الذي يتم إنشاؤه، جند 
أن القاسم املشترك هو حتويل تصرفات أو تصريحات الزعيم الكوري 
إلى مادة للسخرية من الواقع السياسي أو االجتماعي في العالم 

العربي.
ويالحظ من يتابعون التعليقات أنها تشترك في اإلعجاب بصرامة 
عن  يتورع  ال  الذين  دولته،  في  املسؤولني  جتاه  الكوري  الزعيم 

معاقبتهم باإلعدام على أتفه األشياء التي قد تزعجه.
انتشرت  أعداءه،  فيها  يتوعد  التي  املثيرة  تصريحاته  جانب  وإلى 
كذلك صور الزعيم الكوري حينما يتفقد بعض املصانع واملنشآت، 
وهي صور غالبا ما يحيطه فيها كبار ضباط اجليش واملوظفني، حيث 

يالحظ إمساك اجلميع لألوراق واألقالم لتسجيل كالم الزعيم.
 

اخرتاق الربيد االلكرتونى ملدير 

املخابرات الوطنية االأمريكية
 

اإلليكترونى  البريد  اختراق  األمريكية  باالستخبارات  مسئول  أكد 
الشخصى ملدير اخملابرات الوطنية بأمريكا جيمس كالبر، وذلك بعد 
أشهر فقط من التقارير التى أشارت إلى تعرُض البريد اإلليكترونى 
ملدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية )سى آى إيه( جون برينان 

لالختراق أيضا.
االستخبارات  باسم  متحدثا  أن  األمريكية  االعالم  وسائل  وذكرت 
وأنه مت  االختراق  أن مكتب كالبر على علم بعملية   « الوطنية قال 
إبالغ السلطات املعنية بالواقعة، غير أن املتحدث رفض اإلدالء مبزيد 

من التفاصيل.
البريد  اختراق  من  املاضى  أكتوبر  شهر  فى  متكن  قد  شاب  وكان   
اإلليكترونى اخلاص مبدير »سى آى إيه » وحصل على بعض املعلومات 
اخلاصة ألكثر من 12 شخصا من مسئولى االستخبارات األمريكية 

والتى كانت متوفرة على حساب برينان.
  

و�ضائل اعالم عاملية : جل�ضة 

الربملان امل�ضري  االفتتاحية مزيج 

من �ضخب و�ضياح وفو�ضى  

بوقف  البرملان  قرار  على  الضوء   ، العاملية  االعالم  وسائل  سلطت 
التغطية احلية جللساته، ما أثار انتقادات وسخرية وسائل اإلعالم.

 ،2012 منذ  مرة  ألول  البرملان،  عقد  إلى    ، االعالم  وسائل  ولفتت 
حلدث  حتول  معظمها  إن  قائلًة  املاضي،  األحد  االفتتاحية،  جلسته 

صخب بالصياح واملشادات والفوضى واخلالفات حول الدستور.
وكان رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قد قال إن قرار وقف البث 
املباشر جللسات اجمللس عبر شاشة التليفزيون، سببه املادة 156 من 
أن  مؤّكًدا  بقوانني،  القرارات  مبناقشة  البرملان  تلزم  والتي  الدستور، 
وقف البث سيكون مؤقًتا حلني االنتهاء من مشكلة القرارات بقوانني

داع�ص خلالياه النائمة: احلقوا 

حلاكم وارتدوا مالب�ص غربية

العامة  العطور  واستخدموا  الغربية  املالبس  وارتدوا  حلاكم  احلقوا 
بعض  هذه  هواتفكم،  وشفروا  الكحول  على  حتتوي  التي  والعادية 
أهم النصائح الواردة في دليل داعش األمني خلالياها النائمة والذئاب 

املنفردة أو الوحيدة.
األمن  لكتيب  باإلجنليزية  نسخة  مؤخرا  داعش  تنظيم  أصدر  فقد 
والسالمة الذي وضعه أحد عناصر تنظيم القاعدة باللغة العربية 
الدول  في  املنفردة  والذئاب  النائمة  للخاليا  نصائح  ويقدم  سابقا، 

الغربية مبا يجب فعلة وجتنبه حتى ال يتم اكتشافهم.
العدو«  وارتكز دليل األمن والسالمة لداعش على كيفية »مفاجأة 
ال  عملية  »أي  أن  إلى  مشيرا  احلرب،  مبادئ  أحد  األمر  هذا  باعتبار 
يتوافر فيها أساس قوي لألمن واحلذر محكومة بالفشل، متاما مثلما 
يحتاج البناء الكبير ألسس قوية، واالحتياطات األمنية هي أساس 

أي عملية«، بحسب ما ورد في الدليل.
تعليمات  ويتبع  القاعدة،  ولتنظيم  العربية  باللغة  الكتيب  واعد  
مطبخ  في  القنبلة  »اصنع  مثل  التنظيم  ألعضاء  أخرى  ونصائح 

والدتك«.
ببرامج  الئحة  صفحة،   62 من  املؤلف  دليله،  في  التنظيم  وقدم   
التشفير التي ميكن للخاليا النائمة واألفراد أن يستخدموها لتشفير 

محتويات الهواتف اخللوية ورسائل البريد اإللكتروني.
االنصهار  يحاول  أن  يجب  منفرد«  »ذئب  أي  أن  التعليمات  في  وجاء 
وهذا  املسلمني«،  »مثل  يبدو  ال  بحيث  احمللي،  اجملتمع  في  واالندماج 
يعني أن يحلقوا حلاهم ويرتدوا مالبس غربية، وكذلك عدم الصالة 

في املساجد بشكل منتظم.
عادي  سائح  أي  مثل  دائما  تكونوا  أن  »حاولوا  التعليمات  وأوضحت 
أو مسافر تقليدي وحاولوا أن تكون ألوان املالبس متناسقة فارتداء 
موضع  يجعلكم  األسود،  البنطال  مع  األصفر  أو  األحمر  القميص 
شبهة.. وال داعي ألن ترتدوا مالبس جديدة ألن ذلك قد يثير الشبهات، 
والبعض من األخوة مييلون إلى شراء مالبس جديدة بالكامل، وهذا 

يجلب انتباه اآلخرين بقوة«.
 

موؤ�ض�ص »في�ص بوك« يف�ضل يف 

ال�ضيطرة علىه يف م�ضر

أكد تقرير إسرائيلي أن مؤسس موقع التواصل »فيس بوك«، مارك 
العالم  أنحاء  جميع  في  الشبكة  على  السيطرة  يقرر  زوكربيرج، 
الثالث، وذلك من خالل السماح بدخول مجاني للسكان احملليني إلى 

اإلنترنت.
وأوضح التقرير، الذي نشر في موقع »كالكليست« العبري، أن اخلطة 
ملتهب،  بشكل  سارت  مصر  في  أنها  كما  الهند،  في  تنجح  لم 
موضًحا أن محاولة »فيس بوك« للسيطرة على الشبكة في مصر 

فشلت، وهو ما صدم املوقع.
ولفت إلى أنه وفًقا للروايات فإن »فيس بوك« كان عامال رئيسيا في 
يكن فيس  لم  مبارك  ما أسقط  أن  إلى  2011، مشيرًا  ثورة  اندالع 

بوك، وإمنا تالقي وحشية الشرطة إلى جانب احلط من قدر النساء.
املاليني  عشرات  دفع  الثورة،  خالل  لإلنترنت،  مبارك  قطع  أن  وأضاف 
من املصريني، الذين لم يشاركوا في االضطرابات، لالنضمام ألعمال 

الشغب. 
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كيف يكون طفلك مبدعاً فى الرياضيات ...

د. احمد عبد اهلل شلبى
ان  التفكير مبعناه الواسع عملية بحث عن معنى في املوقف 
أو اخلبرة، وقد يكون هذا املعنى ظاهرا ومباشرا حينا، وغامضا 
من  مزيدا  إليه  التوصل  ويتطلب  آخر،  حينا  مباشر  غير  أو 
التأمل وإمعان النظر في مكونات هذا املوقف أو اخلبرة، فهو 
يتطلب إستقصاء من نوع ما، فالفرد يحتاج التفكير للبحث 
عن مصادر املعلومات وفحصها واحلكم على صحتها ودقتها، 
كما يحتاجه الختيار املعلومات الالزمة للموقف، ثم توظيف 

هذه املعلومات في حل  املشكالت التي تواجهه.
وثيقا  اتصاال  تتصل  التي  التفكير  أنواع  من  نوع  واإلبداع 
من  األعلى  املستوى  ذو  فالشخص  التخيل؛  على  بالقدرة 
اإلبداع يشارك جسميا وذهنيا في األنشطة املتنوعة بطريقة 
ناجحة، ويستطيع االبتعاد عن الطرق املألوفة أو املعتادة أثناء 
أشخاص  من  أدوات  استخدام  يتطلب  كما  للمسائل،  حله 

بارعني، وتطوير طرق وأفكار جديدة.
وقد تعددت التعريفات ملفهوم اإلبداع، ، فقد عرف اإلبداع بأنه العملية التي يصبح  فيها 
الصعوبات،  وحتديد  املفقودة،  والعناصر  املعرفة،  في  والفجوات  للمشكالت،  حساسا  الفرد 
وإعادة  واختبار  الصعوبات،  حول  املمكنة  للفرضيات  التخمينات  وتكوين  احلل،  عن  والبحث 
اختبار هذه الفرضيات، وربط النتائج، واستنادا لذلك فإن األشخاص املبدعني لديهم القدرة 
في  مرونة  ولديهم  وبسرعة،  األفكار  من  كبير  بعدد  التفكير  أي  بطالقة؛  التفكير  على 
التفكير؛ أي استخدام األفكار بطرق متنوعة وغير اعتيادية، ولديهم أصالة في التفكير؛ أي 

التفكير بطرق جديدة وغير مألوفة.
وتوجد عدة اجتاهات حول طبيعة التفكير اإلبداعي حيث يرى أصحاب االجتاه األول أن التفكير 
اإلبداعي يتمثل في إنتاج األفكار اجلديدة وذات النوعية العالية، ويرتبط بالقدرة على التفكير 
التباعدي، في حني لم يسلم أصحاب االجتاه الثاني بأن التفكير اإلبداعي مسألة مبسطة 
اإلبداعي  املشكالت  كحل  أخرى  عقلية  بجوانب  يرتبط  ألنه  وذلك  التباعدي؛  التفكير  عن 
وتعريفها  باخلبرة، ويعتمد على حتديد املشكلة  التفكير  النوع من  يتأثر هذا  والذكاء، حيث 
بشكل صحيح، إضافة إلى طبيعة اإلدراك لدى الفرد املبدع، وطبيعة األبنية املعرفية التي 
يطبقها أثناء العمل على املشكلة، كما يعتمد على االستراتيجيات التي يستخدمها الفرد 

للوصول إلى حلول  إبداعية للمشكالت. 
ويتكون اإلبداع فى تعلم الرياضيات الطفالنا من مجموعة من املهارات اإلبداعية كالطالقة، 
واملرونة، واألصالة في حل املسائل الرياضية ومعاجلتها، ويتحدد تفعيل هذه املهارات بطبيعة 
املسألة الرياضية التي تقدم للطلبة؛ فاملسألة الرياضية البسيطة قد ال تتوجب إيجاد حلول 
املعرفي،  الطالب  أو طرق حلها قد تكون موجودة مسبقا في مخزون  إجابتها  إبداعية ألن 
أو طرق حل جديدة، لذا  ابتكار حلول  إلى  النقيض من ذلك فإن بعض املسائل حتتاج  وعلى 
بحيث  بالطالقة،  تتميز  أي  املسألة  لهذه  بحلول متعددة  اإلتيان  الطالب عندئذ  يستطيع 
ال تقتصر هذه احللول على جانب واحد إمنا تشمل أوجه متعددة أي تتميز باملرونة، ومن خالل 
ينبغي  املبدعون  فالطلبة  اذا  باألصالة.  تتميز  أي  الطرق تظهر حلول جديدة  أو  احللول  تلك 
أن ميتلكوا القدرة على إعادة تكوين املسائل، أو إيجاد مسائل باالستناد للمسائل املطروحة، 

باإلضافة إلى امتالك القدرة على التفكير املستقل والنشط.
اخيرا ميكنا توجيه رساله خاصه ملعلم الرياضيات وهى أن املعلم الذي يسعى للعمل على 
مجموعة  يتقبل  أن  ينبغي  طلبته  لدى  املدرسية  الرياضيات  في  اإلبداعي  التفكير  تنمية 
من األطر الفكرية التي تتمحور حول مبادئ منها: أن كل طالب قابل للتعلم، ولديه قابلية 
زيادة مستوى  يعمل على  إبداعي  أي نشاط  وأن كل جناح في  إبداعي،  بنشاط  القيام  على 
األداء. واقترح في هذا اإلطار مجموعة من األنشطة األساسية التي تهدف إلى تنمية قدرات 
أكبر  والبحث عن  الرياضيات كتشجيعه على طرح األسئلة،  اإلبداعية في حصة  الطالب 

عدد ممكن من احللول األصلية للمشكالت الرياضية، وغيرها.

صفات  حول  العلماء  اختلفت 
كثيرة،  مذاهب  فيها  وذهبوا  اهلل، 
فريق وقف منها موقف “ الالادري 
في  والنظر  تأويلها  ورفض   “
ومالك،  األصفهاني،   مثل  امرها 
الصفات  نفى  ثان  وفريق  ومقاتل. 
املعروفون  املعتزلة  وميثله  متاما 
باملعطلة. وفريق ثالث وهو املعروف 

موقف  الصفات  من  وقف  فقد  بالصفاتية 
التاويل  رافضا  واخذها على ظاهرها،  العوام 
النه “ أمر مظنون باالتفاق والقول في صفات 

الباري بالظن غير جائز » .  
والفريق الثاني والذي ميثله املعتزلة، قد انكر 
ضعيفة  ادلة  اصحابه  وقدم  الصفات.  قدم 
جدا لتبرير عقيدتهم تصل الى حد التناقض. 
عالم  قولهم:«  الشهرستاني  لهم  ونسب 
بذاته قادر بذاته حي بذاته هو ال بعلم وقدرة 
الصفات  قدم  ان  تصوروا  النهم    « وحياة 
يقتضي التعدد، وان كل صفة قدمية )ازلية( 
تعني الها مستقال بذاته، وتصبح الصفات 
مجموعة من االلهة، وعلى حد قولهم » لو 
شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص 
قال  وكما   .« اإللهية   في  لشاركته  الوصف 
أثبت معنى وصفة  واصل ابن عطاء: » ومن 

قدمية فقد أثبت إلهني  «. 
االول   : امران  ذلك  الى  املتكلمني  قاد  وقد     
ذات  جتريد  حد  الى  التنزيه  في  غالوا  انهم 
القول  الى  يفضي  مما  صفة  كل  من  الباري 
بانه تعالى ليس بشئ !. والثاني ان تصورهم 
عن  يزد  لم  ذاته  الى  اهلل  صفات  نسبة  في 
وهو  العباد.  ذات  الى  الصفات  نسبة  تصور 
ما دعاهم الى نفي صفتي العلم، االرادة عن 
اهلل النهم تصوروا » ان تعلق االرادة القدمية 
باحملدث بعد ان لم تكن متعلقة به يؤدي الى 
» االرادة شوق  »، وان  الواجب  التغير في ذات 
املريد  ذات  في  النقصان  حلدوث  التمام  الى 
ليست  اهلل  االرادة عند  ان  فاتهم   ولكن   .  «
االنسان  فعند  لالنسان،  بالنسبة  كذلك 
االشياء.  الى  واالفتقار  احلاجة  توجب  االرادة 
خارج  من  عليه  يحصل  املرء،  يريده  ما   الن 
ارادته متغيرة بالضرورة، فحاله  ذاته. كما ان 
الطعام،  تناول  بعد  كحاله  ليس  جائع  وهو 
وهو  كحاله  ليس  بالشئ  جاهل  وهو  وحاله 
االرادة عند اهلل فليس  اما مفهوم  به.  عالم 
الى  يفتقر  ال  النه  االطالق،  على  كذلك  هو 
شئ وال يحصل على ما يريده من خارج ذاته. 
كما  او  يفعل.  ما  ويريد  يريد،  ما  يفعل  هو 
يقول اغسطينوس: » االشياء توجد الن اهلل 
يعلمها، وال يعلمها اهلل النها توجد ». اذا فان 
الصفات  من  وغيرهما  والعلم  االرادة  معنى 

عند اخلالق تختلف عن معناها عند اخمللوق. 
   وعلى ذلك فان نفي الصفات يترتب عليه 
يناقض  ما  وهو  صفة  بال  اهلل  ان  اما  امران 
وبالتالي  الصفات حادثة،  ان هذه  او  املنقول، 
محال  وهو  للحوادث  محال  اهلل  ذات  تكون 
ان  العقل هو  الى  ايضا. وعلى ذلك فاالقرب 
تكون صفاته قدمية بقدمه اي ازلية بازليته، 
فهم  عن  يعجز  العقل  ذلك  كان  وان  حتى 

نسبة الصفات الى الذات.  
   واما الصفاتية، فهم الذين لم يجردوا اهلل 
من صفاته كالعلم والقدرة واإلرادة والكالم، 
ما  تأويل،  ودون  كذلك،  له  نسبوا  والذين 
يعرف عندهم بالصفات اخلبرية مثل  اليدين 
صفات  بني  ليفرقوا  كانوا  وما  بل  والوجه. 
الكالم  يسوقون  بل  الفعل  وصفات  الذات 
املذهب  هذا  دعاة  اشهر  ومن  واحداً.  سوقا 

االمام ابو بكر البيهقي، قال:  
   »  اذا ثبت كونه موجودا فوصف بانه حي 
فقد وصف بزيادة صفة على الذات هي احلياة. 
فاذا وصف بانه قادر فقد وصف بزيادة صفة 
هي القدرة، فاذا وصف بانه عالم فقد وصف 
بزيادة صفة هي العلم .. اذ لوال هذه املعاني 
القتصر في اسمائه على ما ينبئ عن وجود 

الذات فقط ». ومع اقراره  بقدم 
بينها  يفرق  انه  اال  الصفات 
زائدة  ويعتبرها  بل  الذات  وبني 
عليها كأن اهلل كائن، وصفاته 
لتلك  اعراض  او  اخرى  كائنات 
املادي  التصور  وهذا  الذات. 
البحت هو ما ادى الى الى انكار 
الصفات االقنومية التي نادت 
بها املسيحية، فمن ناحية النها ازلية، ويرون 
اخرى  ناحية  القدماء. ومن  تعدد  ازليتها  في 
النهم ينظرون اليها باعتبارها اعراض للذات، 

ناهيك عن تصورهم املادي للبنوة.
قسمني،  الى  الصفات  البيهقي  ويقسم   
وينسب  الفعل.  وصفات  الذات  صفات  هما 
صفات  يجرد  بينما  الذات  لصفات  االزلية 
الفعل منها. وعلى حد تعبيره » ثم صفات 
اهلل عز اسمه قسمان: احدهما صفات ذاته، 
وهي ما استحقه فيما لم يزل وال يزال، واالخر 
صفات فعله، وهي ما استحقه فيما ال يزال 
االزلية  انكار  الى  دعاه  والذي   .« االزل  دون 
االقرار  بأن  اعتقاده  هو  الفعل  صفات  على 
املفعول  بازلية  االقرار  يعني  الفعل  بازلية 
القارئ  عند  صعوبة  االمر  يزداد  ال  وحتى  به. 
العزيز، فلنأخذ صفة اخللق مثاال لذلك. ظن 
ازلية  اخللق  صفة  كانت  لو  انه  املتكلمون 
فهذا يؤدي الى احد امرين اما ان يكون اخمللوق 
في  عاطلة  اخللق  صفة  تكون  ان  او  ازلي، 
ذلك  وفي  اخلليقة.  في  تفعل  ان  قبل  االزل 
جهة  من  كبيرين  وغلوا  مخاطرة  التصور 
وبعدا  مغاالة  اكثر  هو  ما  الى  اديا  العقل 
العالم  بأزلية  القول  وهو  اال  التعقل،  عن 
كوسيلة للخروج من ذلك املأذق. وهو ما عبر 
عن ابن  سينا بقوله« ان القول بقدم العالم 
االزل؛  من  الفاعلية  تام  اهلل  كون  مع  يلتئم 
اما القول باحلدوث فيستلزم التعطيل على 
ذات الباري وانه غير تام الفاعلية من االزل ». 
واذا افترضنا جدال الصحة في ذلك الرأي بأنه 
اذا كانت صفات الفعل قدمية فهذا يستلزم 
الصفات  تعطيل  او  به،  املفعول  قدم  اما 
االقرار  في  اال  لذلك حال  فال جند  القدم.  في 
باالقانيم. وهو ما نراه جليا في احدى صفات 
الفعل وهي صفة احلب، والتي تشتمل على 
معاني الرحمة والرأفة والعطف ...الخ. فقد 
ان  لالب  مناجاته  في  املسيح  السيد  طلب 
يكون عند املؤمنني احلب » الذي احببتني به 
صفة  فكأن  ثم  ومن   .« العالم  انشاء  قبل 
احلب االلهي كانت عاملة بني االقانيم التي 
اخلليقة  خلق  وملا  االزل،  في  الواحد  لالله 
تكن  فلم  ثم  ومن  البشر.  الى  عملها  امتد 
هذه الصفة -وغيرها -عاطلة في االزل ولم 
تكن اخمللوقات ازلية. اي انتفاء التعطيل عند 

الفاعل، وانتفاء االزلية في املفعول به.
  وفي الوقت الذي ينكر فيه العلماء القول 
الصفات  بأزلية  يقرون  نراهم  باالقانيم 
وغيره  البيهقي-  فيقول  واخلبرية،  الذاتية 
الصادق  اخلبر  ورود  اثباته  ما طريق  ومنه   «  -
به فقط كالوجه واليدين والعني في صفات 
ذاته، وكاالستواء على العرش واالتيان واجملئ 
ونحو ذلك من صفات فعله؛ فثبتت  والنزول 
ال  وجه  على  بها  اخلبر  لورود  الصفات  هذه 
يعتقدون  واملسيحيون  التشبيه«.  يوجب 
ايضا باالقانيم » لورود اخلبر بها على نحو ال 
يوجب التشبيه. وفي الوقت الذي بستنكرون 
كلمة  بأزلية  قولهم  املسيحيني  على  فيه 
في  ناسوتا  العذراء  من  له  اتخذ  الذي  اهلل 
ملء الزمان، جندهم يقولون بقدم كالم اهلل، 
قدمي   « انه  عنه  األشعري  احلسن  ابو  فيقول 
قائم به صفة له » .  وخالصة القول ان ذات اهلل 
ولذلك  احملدود،  البشري  العقل  قدرات  تفوق 
فكل ما قيل وما يقال عنه امنا هي اجتهادات 
اهلل  ان  وانني الظن  وقد تخطئ،  قد تصيب 
ال يعبأ بتصور املرء له قدر محبته واالجتهاد 

في طاعته. 

اختالف املتكلمني في صفات الواحد االمني
قليني عطية - مونتريال

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل األول -    املشهد التاسع

مناجاه     
: هانذا أعود الى السجن والتعذيب إلى أجل غير مسمى. يارب أنت شاهد وتعلم أنى  حنني 
يونان من  ترفع عنى هذا الظلم وتخرجنى من هذا السجن كما أخرجت  أن  أدعوك  مظلوم. 
أنت  وأوقعونى فى هذه احلفرة.  تآمروا على  الذين  أعدائى  انقذنى واكشف غدر  جوف احلوت. 
تعلم أننى لم أسىء ألحد منهم بشىء. وكنت دائما فى خدمتهم، أؤثرهم على نفسى فى 
أغلب األحوال. فلك أن حتكم بيننا وأن تهدى أمير املؤمنني الى الصواب، فينظر إلى شخصى 
الضعيف ويرحمنى من كيدهم. وهل هكذا يكون جزاء اخليرين واألبرار!. فأقول كيف ال أبغض 

ويكثر حسادى ، ويكثر ثلبى فى مجالس ذوى املراتب، وتبذل فى قتلى األموال؟. 
     كل ذلك بغير جرم لى إلى واحد منهم وال جناية. لكنهم ملا رأونى فوقهم و عالياً عليهم 
بالعلم والعمل، و نقلى إليهم العلوم الفاخرة من اللغات التى ال يحسنونها، وال يهتدون إليها 
بأعذب األلفاظ وأجملها، وأفصح العبارات وأبسطها، يفهمها من ليس له عالقة بصناعة 

الطب، ومن ال يعرف شيئاً عن الفلسفة.  
وأيضاً أقول وال أخطئ، إن سائر أهل األدب، وإن اختلفت مللهم محبون لى، مقدرين لعملى، 
يأخذون ما أفيدهم بشكر، ويجازوننى عليه أحسن اجلزاء ،. فأما هؤالء األطباء النصارى الذين 
يرومون سفك دمى، ويستميتون فى النيل منى، فهم أشد الناس عداوة لى وحقدا على وال 
حيلة لى غير أن أحكم رب الكل بينى و بينهم. ألنهم ليسوا هم واحداً وال اثنني وال ثالثة، بل 
إليهم.  محتاج  وأناغير  إلى  محتاجون  املذهب،  أهل  من  جملتهم  رجال،  وخمسون  ستة  هم 

وأيضاً فإن أثرتهم مع كثرتهم قوية بخدمة اخللفاء، وهم أصحاب اململكة. 
وإمنا أنا أضعف عنهم من وجهني، أحدهما أننى وحيد، والثاني أن الذين يعنون بى من 

الناس محتاجون إلى األصل الذى يعنى بأعدائى، الذى هو أمير املؤمنني.
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اكد جمال الغندور ) 58( عاما رئيس جلنة احلكام انه قبل تولى منصب رئيس اللجنة فى 
توقيت صعب على اى شخص ان يعمل فى تلك الظروف التى يعمل بها القائمون على 

كرة القدم .
مشيرا الى ان فضل التحكيم عليه هو الذى جعله يوافق على تولى املسئولية .

القنوات  فى  املباريات  حتليل  فى  املشاركة  عن  باالبتعاد  قرارا  اتخذت  اننى  الغندور  وقال 
التليفزيونية وذلك الن العمل داخل اللجنة يحتاج الى جهد كبير وتفرغ كامل من اجل 
اعادة ترتيب البيت . علما بأن الدخل الذى كنت احصل عليه من التحليل اكثر مما سأحصل 
عليه من العمل باللجنة . اجلدير بالذكر ان الغندور كان اول من اشترط احتراف جلنة احلكام 

عندما كان يتولى املهمة من قبل واليوم يتقاضى راتبا شهريا من االحتاد .
وأضاف رئيس اللجنة ان الوقت احلالى الميكن ان حتدث فيه اى تغييرات ألن ضغط املباريات 
اعادة هيكلة  تكون هناك  ان  ولكن البد  لهذا  الفرصة  ان يعطى  املسابقات ال ميكن  فى 

للجنة من جديد وذلك عندما حتني الفرصة لذلك .
وقال الغندور ان االجتماع الذى حضرته أمس مع رئيس االحتاد مت خالله وضع تصور كامل 
خلطة العمل وقد اكد رئيس االحتاد مساندته الكاملة واعضاء اجمللس للجنة خالل املرحلة 
الدعم  وكل  الكروية  املنظومة  فى  اجملهول  اجلندى  هم  احلكام  ان  الى  مشيرا  القادمة. 

واملساندة جلميع احلكام .

جمال الغندور : اعتزلت التحليل الرياضى من أجل التفرغ للجنة 
احلكام وإعادة هيكلة املنظومة التحكيمية

يحررها سمير اسكندر 

16

وأحد  رموزها  أحد  املصرية   الكرة  ودعت 
تاريخه حمادة  الزمالك عبر  نادي  أساطير 

إمام وهو في عامه الـ72.
أحمد  للزمالك  احلالي  الفني  املدير  وأكد 
حسام ميدو اخلبر عبر حساب تويتر اخلاص 

به.
 1943 نوفمبر   28 في  إمام  حمادة  وولد 
حازم  احلالي  الكرة  جهاز  مدير  والد  وهو 
في  الزمالك  مرمى  حارس  وجنل  إمام 

الثالثينيات يحيى احلرية إمام.
الناشئني  لفريق  إمام  حمادة  وانضم 
عام  في  واعتزل   1957 عام  في  بالزمالك 

 .1974
األسطوري  الالعب  إجنازات  أهم  ومن 
للقلعة البيضاء الفوز بلقب الدوري عام 
1965 وتسجيله 3 أهداف في فوز الزمالك 

بخماسية على وست هام.
وبعد االعتزال، شغل الثعلب الكبير عدة 
مناصب في نادي الزمالك بني إدارة الكرة 
ومجلس اإلدارة كما كان نائبا لرئيس احتاد 

الكرة.
كمعلق  للعمل  إمام  حمادة  اجته  كما 
في  عالمات  عباراته  من  العديد  وتظل 

التعليق العربي.

رحيل حمادة إمام - الكرة 
املصرية تودع الثعلب الكبير

منتخب اليد القومي يتوج ببطولة مصر الدولية

حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم  لقب بطولة مصر الدولية التي اُختتمت على الصالة 
املغطاة باستاد القاهرة، بعد الفوز على كوريا اجلنوبية في ختام مباريات البطولة بنتيجة 31 

 .30/
وانتهى الشوط األول بتقدم املنتخب الكوري بنتيجة 15 - 14، قبل أن يقلب الفراعنة تأخرهم 

لفوز صعب على صاحب املركز الثاني بالبطولة.
وكان املتتخب البحريني قد فاز على نظيره العماني بنتيجة 31 - 21، في اللقاء الذي سبق 
لقاء الفراعنة مع كوريا، ليضمن األول املركز الثالث فيما حصل املنتخب العماني على املركز 

الرابع.
ونظم االحتاد املصري، البطولة في إطار إعداد املنتخب لبطولة كأس األمم األفريقية املقرر أن 
تستضيفها مصر خالل الفترة من 21 وحتى 30 يناير اجلاري، حيث يتأهل الفائز باللقب إلى 
إلى  األولى  الثالث مراكز  يتأهل أصحاب  بالبرازيل، فيما  ريو دي جانيرو  األوملبية  دورة األلعاب 

بطولة العالم بفرنسا 2017.
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سرطان القولون )3(
د. ياسر بطرس

اإلنسداد املعوي في القولون
سنتحدث اليوم عن أسباب اإلنسداد املعوي في األمعاء الغليظة. نرى 
هذه املشكلة كثيراً في أقسام الطوارئ عندما يشكو املريض من ألم 
هو  القولون  في  املعوي  اإلنسداد  أسباب  أشهر  معدته.  في  وإنتفاخ 
السرطان. حيث يبدأ السرطان في النمو على مدى ثالث أو أربع سنوات 
املريض  يصبح  و  متاماً  القولون  فيغلق  يتضخم  أن  إلى  األمعاء  داخل 
أشعة  بإجراء  نقوم  احلالة  هذه  في  غازات.  إخراج  أو  التبرز  عن  عاجزاً 
مقطعية نحدد من خاللها مكان السرطان ثم يبدأ العالج بالتدخل 
اجلراحي حيث نزيل الورم وفي معظم األحيان نقوم بوضع كيس على 
أقل  املعوي  بالطبع أسباب أخرى لالنسداد  kolostomy. توجد  البطن 
 diverticular« املعيق بالتضيق  السرطان مثل ما يسمى  من  إنتشاراً 

اصابته  جراء  من   fibrosis لتليفات  يتعرض  حيث  حاالت  من  االنسان  يعاني  عندما   »stricture
املتكررة بالتهابات. مما يتسبب في ضيق القولون حتى يصبح في حجم الشفاطة ويكون العالج 
 sigmoid هنا بإتباع نفس الطريقة اجلراحية وإزالة اجلزء التالف. سبب آخر النسداد األمعاء هو ال
colon volvolus حيث يلتف القولون على نفسه كخرطوم املياه مما يتسبب في اإلنسداد.  ويكون 
العالج أيضاً بنفس الطريقة. التدخل اجلراحي إلزالة اجلزء الذي تعرض لالنسداد ووضع كيس في 

بطن املريض. سوف نتحدث في العدد القادم عن االنسداد في األمعاء الدقيقة.

تناولت فى العدد السابق اسباب تاخر تبديل االسنان , اما اليوم سأقوم 
بتوضيح اهمية تنظيف أسنان طفللك  

متى يجب البدء في تنظيف اسنان طفك
ابدأ في وقت مبكر وسيضمن هذا االجراء اعتياد طفلك على وجود فم 
نظيف. وفي سن 3 اشهر، ميكنك ان تبدأ مبسح لثته بلطف بواسطة 

قطعة نظيفة مبللة من القماش بعد كل وجبة . 
هناك عدة نصائح هامة على األبوين معرفتها والتركيز عليها:

اخلطوة األولى لتنظيف األسنان والعناية بها هي تنظيف األسنان منذ 
أن تظهر األسنان األولى في عمر أقل من السنة رمبا في الشهر الثامن 
أو ما بعد ذلك حسب كل طفل، وعلى األم أن تفعل ذلك بعد كل رضعة 
أو وجبة ألنه يصبح في عمر يتناول فيه بعض الطعام الصلب. على 
األم أن تلف أصبعها بقطعة من الشاش النظيف مبللة باملاء ودعك 

األسنان برفق.
مبا  فمه  فتح  على  الطفل  قدرة  من  والتأكد  األسنان  اكتمال  متام  بعد 
نستطيع به تفريشها في عمر السنتني تقريًبا على األم البدء في تفريش 

األسنان بفرشاة األطفال صغيرة الرأس مع معجون خاص باألطفال.
السليمة لألسنان وميكن ذلك من  التفريش  الصغار طريقة  يجب تعليم 

خالل عدة وسائل منها األفالم الكارتونية والتدريب وغير ذلك.
تفريش األسنان يجب أن يكون 3 مرات يومًيا أو 2 على األقل وأن تكون املرة 

األخيرة لياًل باستخدام خيط األسنان أيًضا.
احلفاظ على األسنان اللبنية سليمة بدون تسوس أو خلع أو سقوط قبل 

األوان مهم جًدا لتجنب ظهور األسنان الدائمة معوجة أو غير منتظمة.
على األبوين أيًضا االنتباه لعادات الطفل مثل مص األصابع أو العض على 

قلم أو شيء صلب أو أي عادات أخرى ميكن أن تؤثر على فمه وأسنانه، 

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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بعد أكل العيد ، أشعر بأمل يف بطين.. فماذا أفعل؟؟

 د. ياســـر بطرس
Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Over Retention of Primary Teeth
تناولت فى العدد السابق اهمية عمل ال Space Maintainer   للطفل 
الطبيعى  امليعاد  قبل  التسوس  بسبب  اللبنية  االسنلن  خلع  عند 
للتبديل أما اليوم فسوف اقوم بتوضيح اسباب تأخر تبديل االسنان 

اللبنية لسنوات بعد امليعاد الطبيعى للتبديل .
هناك قاعدة عامة للبنات و هى ان اسنانهن تتبدل اسرع من االوالد 
اكثر  فى مكانها  اللبنية  االسنان  استمرت  فأذا   , 4 شهور  بحوالى 
ملشكلم  مؤشر  يكون  قد  للتبديل  الطبيعى  امليعاد  بعد  سنة  من 
  over retention of primary teeth دقيق  تشخيص  الى  حتتاج 
املعادن من  بعض  نقص  تكون  قد  او  وراثية  تكون  قد  االسباب 

التغذية  فى  الكالسيوم  و 
الدائمة  االسنان  حجم  ان  او 
االسنان  من  بكثير  اكبر 
االسنان  اجتاة  ان  او  اللبنية 
الدائمة يكون بعيد عن جذور 
ال  بالتالى  و  اللبنية  االسنان 
اللبنية  للجذور  تأكل  يحدث 
root resorption  و عنا تدخل 
فى  مطلوب  االسنان  طبيب 
من  التاكد  بعد  وقت  اسرع 
واحدة  صورة  طريق  عن  احلال 
بانورامية  الفكني  أشعة  من 
panoramic radiography  و 
رقمية  تكون  ان  يستحسن 

.  digital

صحة نيوز

ومع  اجلديد،  العام  و  امليالد  بأعياد  نيوز«  »جود  قراء  أهنئ  البداية  في 
واحللويات  الدسمة  األكالت  وتناول  التجمعات  تكثر  األعياد  قدوم 
املتنوعة، وأيضاً شرب الكحوليات، لذلك أود أن أوجه بعض النصائح 

واإلعتبارات:
1- شرب املاء، 3-4 أكواب قبل األكل، في العزومات، فاملاء يساعد علي 
غسل املعدة والشعوربالشبع ، ومينع مشاكل اجلفاف وحصاوي الكلي

2- تناول السلطات قبل األكل، حيث تقوم مبلئ املعدة 
3- تناول أي نوع من الشربة الدافئة، والتي تساعد علي إرتخاء عضالت 

املعدة واألحساس بالدفأ
4- يُنصح بتناول كمية تُعادل طبق واحد فقط من الطبق الرئيسي 

5- يُفضل تناول أي مشروب، كالعصير أو املاء، ما بني الطبق الرئيسي واحللويات 
6- يُنصح بتناول كمية صغيرة من احللويات، قطعة واحدة فقط

7- يُفضل أن ينتهي تناول العشاء قبل الساعة التاسعة مساًء، وإذا كان هناك فرصة للمشي بعد األكل 
ملدة 10 - 15 دقيقة، فهذا يُساعد علي الهضم

8- عند الشعور بأي ألم في البطن، والذي عادة ما يكون بسبب الغازات، فمن املمكن وضع فوطة دافئة 
علي البطن، وميكن أيضاً تناول شاي »الكاموميل« الدافئ

9- هناك بعض احلاالت املرضية التي تؤدي إلي أالم في البطن بعد تناول األكالت الدسمة، وهي حصوات 
»Pancreatitis« ،والتهاب البنكرياس ،»Gastritis« ،التهابات املعدة ، »Gall stones« ،املرارة

وأمتني لكم أعياد سعيدة مع احلرص في تناول األكالت 

مشاكل املراهقة الستة
املشكلة الثانية : الرغبة اجلنسية امللحة 

أ.د. ناجي إسكندر
حقائق : خاصة بالواليات املتحدة األمريكية لسنة 2013  ) في 
كندا األرقام أقل قليال  ولكن في أوروبا املشكلة أكبر كثيرا  

منها في الواليات  املتحدة ( :  
مارسوا   high school students الثانوي   طالب   من   ٪47  -

اجلنس الكامل. 
- 6٪ من املراهقني  بدأ ممارسة اجلنس قبل سن13 عام.  

- 34٪  من طالب  الثانوي مارسوا اجلنس في أخر 3 شهور. 
- 41٪ لم يستخدموا حاجز طبي في أخر مرة مارسوا اجلنس 

) جنس غير أمن (.  
- 14٪  مارسوا اجلنس  مع 4 أو أكثر من اجلنس األخر. 

- 14٪ من املراهقات مت  حدوث احلمل و مت عمل إجهاض. 
- 4٪   من املراهقات مت  حدوث احلمل ومتت الوالدة.   

- 50٪ من املراهقني جربوا اجلنس بالشفاهOral Sex  و ٪10 
جربوا اجلنس بالشرج Anal Sex قبل جتربة اجلنس الطبيعي، 
غشاء   علي  احلفاظ  بغرض  أو  احلمل  تفادي   بغرض  وذلك 

البكارة في املراهقات 
- 90 ٪ من املراهقني الذين مارسوا اجلنس إستخدموا وسائل 

منع  احلمل. 
ذو  ثم  السود  املراهقني  في  إكثر  كانت  اجلنسية  املمارسات 

األصول األسبانية ) Hispanic ( ثم املراهقني البيض. 
خاصة  إختبارات  بعمل  قاموا  املراهقني  من  فقط    ٪22  -

باألمراض اجلنسية.  
العوامل التي تتحكم في ممارسة اجلنس في املراهقني : بيئية 

وأيضا وراثية.  
 أوال  : العوامل  البيئية : 

1 العوامل األسرية :- 
- أسلوب التربية اجلنسية لألبناء املتبع من األباء.  

معتقدات  األباء عن احلب واجلنس والزواج. 
معلومات األباء اجلنسية، ومدي مشاركتها مع األبناء  ) معظم 

األباء ال ميتلكوا القدر الكافي من املعلومات الصحيحة (. 
- التركيبة األسرية : املراهقون  من األسرة ذات العائل الوحيد، 
في  املراهقني  من  املبكرة  اجلنسية  للممارسة  عرضة  أكثر 

األسر ذات العائلني. 

الهرمونات  لهذه  املستقبالت  وعدد  اجلنسية  الهرمونات 
وذلك من شخص إلي شخص فقليل من املراهقني يحظي 
والبعض  او ال رغبة علي اإلطالق،   برغبة جنسية ضعيفة 
األخر يعاني من رغبة جارفة وقوية أكثر من الطبيعي، ولكن 
الرغبة  من  طبيعية  مبستويات  يحظوا  املراهقني  معظم 

اجلنسية والتي تقل كلما تقدم العمر. 
ثالثا : التصنيف اجلنسي للمراهق بني رغبة في اجلنس االخر 
ونسبتهم    املثاليني   ( اجلنس  نفس  في  رغبة  أو  املعظم(   (
أو رغبات غير طبيعية   ) البنات  األوالد و2-4 ٪ من  4-8٪من 

وسنرجأ ذلك للمقال القادم باذن  اهلل  
املشاكل اجلنسية في املراهقني :

أوال  مشاكل بدنية : 
1 جنس غير أمن : ذلك يؤدي إلي 

ا أمراض جنسية : غالبا حتدث مع  اجلنس الغير أمن )تعدد 
العالقات وعدم إستخدام حاجز طبي جيد(.             

 HIV فيروس اإليدز : 70٪ من حاالت اإليدز  اجلديدة )او األصح -
إيجابي ( كانت في املراهقني ) جنس غير أمن (.   

 - الفيروسات الكبدية خاصة  الفيروس ب ) األكثر خطورة بني 
فيروسات الكبد (  ينتقل بالعالقات اجلنسية - زوائد فيروسية 
جنسية Human Papilloma Virus  HPV األكثر شيوعا في 
مضاعفات  وله  املراهقات  في  خاصة  اجلنسية   األمراض 
املراهقات.  أيضا أكثر في  Chlamydia وهو  خطيرة  ومرض 
2 احلمل املبكر في املراهقات : ميثل ضغط  بدني ونفسي   
الوالدة  يزيد  من مشاكل  وأيضا  الصغيرات   اإلمهات  علي 
املراهقات  والرضاعة ورعاية األطفال من قبل تلك األمهات 
وفي حالة حدوث اإلجهاض يعرضهن ملشاكل صحية كثيرة 

خاصة إن قام باإلجهاض غير املتخصصني.  
وفي بعض احلاالت يتم التخلص من هؤالء األطفال بقتلهم 

أو إيداعهم في دور الرعاية 
هذا باإلضافة للعبأ النفسي واألدبي بسبب نظرة  اجملتمع 

لهؤالء الفتيات خاصة في اجملتمعات املتزمتة. 
ثانيا : مشاكل نفسية 

1 يتراوح بني اإلحساس بالذنب وضعف  تقدير الذات ونظرة 
اجملتمعات املتزمتة ملمارسة اجلنس خارج رباط الزوجية.وذلك 

قد يؤثر بالسلب في الدراسة والعمل.    
2 فقدان العذرية : العذرية في األوالد من الشباب يعتبروها 
تعتبر هبة  البنات  بينما في  التخلص منها  ينبغي  وصمة 

تود معظم البنات اإلحتفاظ بها للزوج.
معظم  في  للمثالني  العنيفة  النفسية  املشاكل   3
اجملتمعات.  وهي متثل عبأ إضافي علي هؤالء املراهقني خاصة 

في اجملتمعات املعادية للمثالية اجلنسية.   
ثالثا : مشاكل دينية : 

الزوجية  إطار  خارج  اجلنس  ممارسة  األديان  ترفض  حيث 
وتعتبره الذنب األكبر. 

اجلنس  ممارسة  حالة  في  تشددا  أكثر  موقفا  األديان  وتأخذ 
بني املثاليني. 

للرغبة  املمكنة  احللول   نناقش  سوف  اهلل  باْذن  القادم  املقال  وفي 
املراهقة.  فترة  في  اجلنسية  واإلنحرافات  للمراهقني  امللحة  اجلنسية 

للطفل،  اجلنسي  النضج  بداية  مع  املراهقة  فترة  تبدأ 
ويحدث ذلك في حوالي  احلادية عشر من العمر في البنات 
يتأخر  ؛أي  األوالد  في  العمر  من  عشر  الثانية  حوالي  ،وفي 
النضج اجلنسي في األوالد قليال عن البنات، ويختلف ذلك 
تبعا للعوامل الوراثية )  اجلينات وسن املراهقة في  األباء ( أو 
البيئية )  التغذية اجليدة واإلضاءة الشديدة تزيدان من درجة 
اخلصوبة (.  مثال  : يحدث البلوغ  في املراهقني أسرع قليال  

في البالد املشمسة.   
هوامش : في مزارع الدجاج  تضاء العنابر ملدة 23 ساعة في 
اليوم ؛ وذلك بغرض زيادة نسبة إنتاج البيض إلي 6 بيضات 

في األسبوع ؛ وذلك لتأثير الضوء علي معدل اخلصوبة.
أيضا لوحظ أن الفتيات الالتي ينمن فترة النهار، ويعملن ليال  
، أو كمضيفات في الرحالت   كممرضات في املستشفيات 
يتعرضن إلضاءة  ال  وعليه  الطائرات،  الليلية  في  الطويلة 

كافية ،تقل عندهن درجة اخلصوبة ومعدالت احلمل.
سبب املشكلة اجلنسية في املراهقني  : تتميز بداية فترة 
املراهق،  عند  اجلنسية  الهرمونات  إنتاج   ببدأ  املراهقة، 
عند  امللحة  اجلنسية  الرغبة  يزيد  ومبا  ضخمة،  وبكميات 
، وفي نفس الوقت متنع ثقافات اجملتمعات  عموم املراهقني 
»والتي تختلف من مجتمع آلخر » املراهقني من إفراغ  هذه 
الطاقات اجلنسية امللحة ؛ مما يؤدي حلالة من الكبت اجلنسي 
للمراهقني يصعب عليهم  السيطرة عليها. وقد يؤدي  ذلك 
إلي تصادم مع األهل واجملتمع . ويزداد هذا التصادم وبصورة 
نفس  في  اجلنسية  الرغبة   « املثاليني  حالة  في  رهيبة 
اجلنس » حيث يتعرض املثاليون  إلي قهر أكبر من اجملتمع 
 ( اللفظي  باإلعتداء  يالحقونهم  الذين  والزمالء   ، ،واألهالي 
التعليقات السخيفة (،   أو اإلعتداء البدني ،وذلك حسب 
ثقافة اجملتمع. ويحدث الصراع بسبب رغبة املراهق في إفراغ 
التي  القيود  وبني  بداخله،  واملكبوتة  امللحة  الطاقات  هذه 
يفرضها اجملتمع  علي املراهقني، ورغم ذلك حتدث الكثير من 
قد  والتي  الزواج،   نطاق  املبكرة خارج  اجلنسية  املمارسات 
تتعدد، ويحدث أيضا بعض من املمارسات الغير أمنة،  أما 

في حالة  املمارسات الشاذة فان ذلك  يزيد من املشكلة. 

- املشاكل األسرية بأنواعها تزيد من اإلحتماالت للممارسة 
املبكرة للجنس . 

- املراهقون املولودون في كندا أكثر ممارسة للجنس املبكر من 
املراهقني املهاجرين اليها.  

- املراقبة املستمرة وغير املباشرة،  تقلل من إحتمال  املمارسة 
وإدمانهم  األباء  تدخني   -  . املراهقني  في  للجنس  املبكرة 
املبكرة   املمارسة  إحتماالت  من  يزيد  اخملدرات،  أو  للكحوليات 

للجنس ألبنائهم من املراهقني .  
2 العوامل اإلجتماعية :- 

- الزمالء واألصدقاء ميثلون العامل األكثر تأثيرا علي أقرانهم 
،وذلك بتشجيعهم ،أو بإطالق التعبيرات الساخرة منهم في 

حالة عزوفهم عن اإلنخراط في األنشطة اجلنسية.  
كما تعتقد كثير من املراهقات، أن الشباب ينجذبوا أكثر إلي 

املراهقات املتفتحات جنسيا. 
يزيد  للسجائر  وحتي  واخملدرات،  للكحوليات  املراهقني  -إدمان 

من إحتمال ممارساتهم املبكرة للجنس.  
- اجليران واحلي واملدرسة  : قد تؤثر  بالسلب أو اإليجاب حيث 

يجنح املراهقون إلي التقليد والتقمص.  
-موقف اجملتمع من اجلنس في املراهقني : تنقسم اجملتمعات إلي : 
ا مجتمعات متزمتة : تفصل املراهقني من اجلنسني وتقدس 
العذرية : املمارسة املبكرة أقل إحتماال، ولكن املراهقني أكثر 

إنشغاال باجلنس. 
 ب مجتمعات إيباحية . : املمارسة املبكرة أكثر إحتماال وكذا 

اجلنس الغير أمن، ولكن اإلنشغال باجلنس أقل. 
والعالقات  باإلختالط  تسمح   : متسامحة  مجتمعات  ج   
البريئة مع رقابة غير مباشرة  : أفضل اجملتمعات. ولكن توجد 

جتاوزات كثيرة حلدود العالقات.
3- اإلعالم وأجهزة التواصل : 

1 أجهزة التواصل اإلجتماعي :  في التليفون احملمول واإلنترنت  
أكثر من ثلث احملادثات بني املراهقني محادثات جنسية املواقع 

اإليباحية : تزيد من إحتمال املمارسات املبكرة. 
2 اإلعالم والتليفزيون والسينما واجملالت التي تتعرض ملواضيع 
للمشاعر  املثيرة  الصاخبة  املوسيقي   وأيضا   جنسية، 
املمارسة   إحتماالت  زيادة  شأنه  من  ذلك  كل  اجلنسية 
اجلنسية ،ولكن في نفس الوقت املنع التام ومشاعر احلرمان 
قد تأتي بنتائج عكسية ، وعليه يجب السماح بعرض املادة 

العاطفية املهذبة وليس املادة اجلنسية اإلباحية. 
املمارسات  إحتمال   بني  طردي  تناسب  وجد  فقد  وعموما 
في   واإلثارة  اإلباحية  ومدي  وعدد  املراهقني  في  اجلنسية 
اإلثارة  كانت  وإن  حتي  لها  يتعرضوا  التي  اجلنسية  املشاهد 

غير مباشرة ألنها تؤثر في العقل الالواعي، وأيضا
تثير اخلياالت اجلنسية.  

في  تساهم  باجلنس  اخلاصة  العلمية  املادة  جودة    : املدارس 
أعمق  فهم  في  وتؤثر  للمراهقني،  اجلنسي  الوعي  تشكيل 
بصورة  معها  التعامل  ميكن  وكيف  اجلنسية،  للمشاعر 

صحيحة وأمنة.  
ثانيا : عوامل وراثية : 

تختلف قوة الرغبة اجلنسية تبعا للعوامل الوراثية ومستوي

»طرحت كثيرين جرحي وكل قتالها أقوياء »   
حتدثنا في املقالة السابقة عن هذه املشكلة، 
املراهق  يعانيه  الذي  الصراع  في  تكمن  والتي 
الغريزية  الرغبة  هذه  في  التحكم  وجوب  بني 
امللحة، وبني أهمية وجود متنفس مقبول  لها. 
 ( املثليني  في  حدة  تزداد   املشكلة  أن  وذكرنا 
الرغبة في نفس اجلنس ( خاصة في اجملتمعات 

املتزمتة.  
ضمن  اجلنس  تدريس  أهمية  علي  يؤكد  وهذا 
وعلمية  مفصلة  بصورة  الدراسية  املقررات 
 High التعليم   من  السابعة  املرحلة  منذ 
School وبصورة مبسطة في املرحلة اخلامسة 

والسادسة.  
حقائق : 

ال  املشاكل  جتاهل  إن  دائما  نكرر  كما    -1
هو  بوجودها  اإلعتراف  وإن  حلها،  في  يساهم 

خط الدفاع األول في مواجهتها.  
إلي  تؤدي   ال  املراهقني  في  اجلنس  دراسة   -2
متاما  العكس  بل  اجلنسية،  املمارسات  زيادة 
من  تقلل  اجلنس  دراسة  فان  الصحيح؛   هو  
غير   اجلنس  خاصة  اجلنس،  ممارسة  إحتماالت 

األمن   
3-  في معظم الدول املتقدمة تقرر أن حتتوي 
أربعني  إلي  عشرين  بني  الدراسية  املقررات 
مفصلة   ومبعلومات  باجلنس،  خاصة  ساعة 
تبدأ في املرحلة السابعة، ومعلومات مبسطة 

تبدأ في املرحلة اخلامسة من التعليم.
كيفية التعامل مع الرغبة اجلنسية امللحة في 

املراهقني :
حلول  توجد  ال  أنه  نقرر  أن  بد  ال  البداية  في 
في  اجلنسية   املمارسات  متاما  متنع  أكيدة 
املراهقني قبل الزواج. ولكن هذه احللول تسعي 
إلي محاولة التحكم الواعي في هذه الرغبات 
،وتعلم وسائل التعامل معها؛  وإيجاد مخارج 

مثالية تهدأمن شدة هذه الرغبات.

 القواعد السبعة في كيفية التعامل مع هذه 
املشكلة : 

1-  التعليم اجلنسي في املدارس يجب أن يؤكد 
علي النقاط األتية :  

  ا اإلعتراف بان هذه الرغبات امللحة هي ظواهر 
إحساس  أي  يصاحبها  أن  يجب  ال  طبيعية، 

بالذنب أو اخلوف.  
من  للتقليل  إتباعها  الواجب  الوسائل  ب    
حدة هذه الرغبات وكيفية التعامل مع حاالت 

الرغبة العنيفة
الواجب  .والطرق  األمن  غير  اجلنس  مخاطر  ج 

إتباعها لتقليل هذه اخملاطر.  
 د عدم التمييز بني املثليني وغيرهم في اجملتمع 
وذلك  اليهم  واإلساءة  ازدرائهم  عن  والتوقف 
إنطالقا من منظور أخالقي مسيحي »ال تدينوا 
لكي ال تدانوا » وأيضا » من منكم بال خطية 

فليرجمها بحجر أوال ».    
 ه التنبيه علي األباء وهيئة التدريس والتالميذ 
علي أن التقدير املنخفض للمراهقني وإهانتهم 
يزيد  وال يقلل من إحتمال املمارسات اجلنسية 
اجملتمع  من  تغير نظرة  يقللها، كما يجب  وال 
املعتدون  هم  واألوالد  ضحية  البنات  إعتبار 
حيث يتقاسم كالهما املسئولية إال في حالة  
إستخدام العنف من قبل األوالد الن هذه احلالة 

تنقلنا إلي دائرة أخري هي اإلغتصاب. 
اخلارجية  للعوامل  واألباء  اجملتمع   مراقبة   -2
عند  اجلنسية  الرغبات  تأجج  أن  ميكن  التي 
املراهقني -خاصة الصغار منهم - مثال اإلعالم 
واألفالم التي تتناول اجلنس بصورة مثيرة واملواد 
اجلنسية املعروضة علي اإلنترنت كما يجب ما 
وسائل  مراقبة   مباشرة   غير  وبصورة  أمكن 
التواصل اإلجتماعي واملكاملات الهاتفية  والتي 
يستخدم الكثير منها في اإلثارة اجلنسية وهو 
يعترض  وقد  السابق  املقال  في  اليه  أشرنا  ما 
علي  أنبه  وهنا  ذلك  صعوبة  علي  البعض 

القاعدة الذهبية » الذي ال يدرك كله ال يترك 
علي  للمراهقني  التأكيد  يجب  وأيضا   « كله 
القاعدة الذهبية الثانية » كلما زادت مساحة 

احلرية زاد معها حتمل املسئولية«.  
وعزل  الكامل  الكبت  يعني  ال  هذا   : هوامش 
الرجعية   األفكار  وتبني  املراهقني  اجلنسني من 
يؤدي  املتزمتة ألن كل ذلك  كما في اجملتمعات 
القاريء  أنبه  أن  أحب  وهنا  عكسية  لنتائج 
وهي  جدا  هامة  سيكلوجية  حلقيقة  العزيز 
اجلنسي  بالكبت  تزداد  اجلنسية  املمارسات   «
اجلنسي  باإليقاظ  به  تزداد  الذي  املقدار  بنفس 

املرتفع ) أي اإلباحية اجلنسية ( ». 
3- اإلكثار من األنشطة البديلة الالزمة إلخراج 
الرياضات  وتشمل  للمراهق  الزائدة  الطاقة 
النافعة  الهوايات  وتشجيع  اخملتلفة  البدنية 
األخري  الترويح  ووسائل  والرحالت  بأنواعها 
 « السلوكية  بالقاعدة  عمال  أيضا  وذلك 
اإلهتمامات  تنوع  تستلزم  النفسية  الصحة 

الشخصية »   
علي  القائمة  العالقات  إقامة  تشجيع   -4
أساس اإلحترام املتبادل بني اجلنسني واملشاعر 
بينهم؛  املشتركة  األنشطة  وممارسة  البريئة 
وال  وعزل  كبت  فال  مشروع  كمخرج  وذلك 
مباشرة،  غير  رقابة  وجود  ،مع  وهزل  إباحية 
سيارة  أو  منزل  إستخدام  منع  يجب  وأيضا 

اإلسرة   في أعمال غير مشروعة. 
التعاطي  حتي  أو  اإلدمان  مشكلة  معاجلة   -5
للمخدرات والكحوليات والتي تقلل من درجة 
التحكم الواعي للمراهق في تصرفاته  وعليه  
خاصة  اجلنسية   املمارسات  إحتمال  من  تزيد 

غير األمنة. 
٦- نأتي للنقطة األساسية  وحجر الزاوية في 
في  عليه   البناء  يجب  والتي  املشكلة   هذه 
القيم  بث  وهي  املتدينة  املصرية  األسر  حالة 
اجلنس  ممارسة  عدم  علي  حتض  التي  الروحية 
دوراألسرة   يبرز  وهنا  به  املصرح  النطاق  خارج 

ودور العبادة في التأسيس لهذه القيم.
ضمن  واجلوع  اجلنس   : جدا  هامة  ملحوظة 
الغرائز الفطرية الثالث وعليه يستحيل إقناع 
املمارسات  عدم  ومثلها  بالصيام  املراهقني 
اإلطار  خارج   - منها  األمنة  حتي   - اجلنسية 
القيم  أن  أكرر  فأنا  وعليه  الديني  الروحي 

وهذا  املنع.  هذا  في  الزاوية  حجر  هي  الروحية 
يوضح ملاذا تبلغ نسبة املمارسات اجلنسية في 
اإلمريكني غير املؤمنني بوجود اهلل وقبل الزواج 
إلي 95% بينما تنخفض هذه النسبة كثيرا في 

املؤمنني بوجود اهلل.
الرغبات  فيها  تتخطي  التي  احلاالت  في   7
اجلنسية للمراهق املعدالت الطبيعية املقبولة 
الدراسة  في  الطبيعي  اإلداء  علي  يؤثر  ومبا 
لألمراض  طبيب  إستشارة  يجب  والعمل 
هذه  خلفض  مناسبة  عقاقير  وأخذ  النفسية 
ميكن  والتي  املقبولة  للمستويات  الرغبات 

التعامل معها.  
 العادة السرية » Masturbation » في املراهقني: 
أن  إلي  تشير  الذكور  في  الدراسات   : املعدالت 
 % أكثر من  ٨0  العادة  لهذه  املمارسني  نسبة 

وفي اإلناث أكثر من %55 .
ارس العادة السرية  مرة يوميا أو أكثر من  وقد متمُ
أو أقل من ذلك   وتستمر هذه  املمارسة  مرة 
في  أكثر منها  أقل   بِنَسب  ولكن  البلوغ  بعد 
النقص  معدل  ويحدث  اإلناث   عن  الذكور 
في  حادة  وبصورة  الذكور  في  تدريجية  بصورة 
عدد  قبل  من  العادة  هذه  ارس  متمُ وأيضا  األناث. 

غير قليل من املتزوجني.
الهرمونات  مبستويات  تتأثر  النسب  وهذه 
العامة  والصحة  األصدقاء  وتأثير  اجلنسية 
اجلنسية  اجملتمع  بثقافة  أخري  ومرة  للمراهق 

ودرجة التدين.  
أو  مبفرده   : السرية  للعادة  املمارسة  طرق      
مبساعدة الطرف األخر أو باستخدام أدوات تثير 

الرغبة اجلنسية. 
عيوب العادة السرية : 

التعاليم  تخالف  أنها  األساسي  العيب   -1
الدينية ملعظم األديان.  

إنشغال  إلي  يؤدي  مما  العادة.  هذه  إدمان   -2
مبالغ فيه يؤثر في الدراسة والعمل للمراهق. 

3- نادرا ما قد تؤدي  إلي ممارسات للعادة بصورة  
عنيفة وغير قانونية مبا قد يؤدي إليذاء بدني. 

العادة السرية بني اإلشاعات واحلقيقة  :  يعنينا 
القول بان فقدان مصداقية األباء واجملتمع ودور 
العبادة في تبني أفكار خاطئة عن مضار العادة 
السرية وكما في اإلدمان يأتي بنتائج عكسية  

التتمة العدد القادم
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أفقي
1 طريق معبد الستخدام الطيارات o رقة في التعامل أو في الشكل      

2 مجموع حربة o مهرجان موسيقي تونسي      
3 يوضع على الحصان o ممر جبلي حدودي شهير بين افغانستان وباكستان    

4 فعل اصدار الصوت من حشرات مثل النحل o مدينة عراقية نشأ فيها خط من خطوط 
اللغة العربية المهمة    

5 أطول أنهار االتحاد األوروبي والثاني بعد نهر الفولغا     
6 فعل ماض مرتبط بنشاط الحرامي )معكوسة( o في الحية ويوصف بالزعاف )معكوسة(    

7 لك ويستخدمه غيرك أكثر منك o تقال في لون العيون  
8 احتفاالت تقام في مناسبات تكريمية أو تسويقية وغيرها    

9 نصف واحد o مطرب سوري يلقب بسلطان الطرب o إله الشمس عند الفراعنة   
10 باعث النهضة الموسيقية في مصر 

رأسي
1 بحر واسع o البحر العميق ويستخدم للداللة على كتاب في اللغة      

2 جواهر o نقوم بدرسها  
3 قمة األشياء o ملون بلون من ألوان البشرة 

4 شاعر لبناني مهجري o له عالقة بالغالف الهوائي حول األرض    
5 حالة القعود o ملك الغابة     

6 الة موسيقية جلدية o رمز الكبريت في الكيمياء o بنت تتسم بالعناد   
7 عكس متماسك o “.... زاده الخيال” كنا غناها محمد عبد الوهاب    

8 مطربة تونسية o مرتفع )معكوسة(  
9 كرة )بلهجة البعض( o اسم علم مؤنث بمعنى القردة الصغيرة o في السلم الموسيقي 
 10 انفجار الصبح o رجل دين مسيحي o آخر شيء يحمل فيه اإلنسان إلى مثواه األخير 

حل العدد السابق

9 نوفمبر 1933 - 8 يناير 2016، ممثل وصحفي 
االحتالل  قوات  سجنته  مصري  وسياسي 
 16 عمره  وكان   1949 عام  مصر  في  البريطاني 
ضد  االحتجاجية  المظاهرات  في  لمشاركته  سنة 

االحتالل البريطاني لمصر. 
 ،1961 المسرحية عام  الفنون  معهد  من  تخرج 
الفنون  معهد  في  التجارة  بكلية  يدرس  أيًضا  وكان 
المسرحية، ولكنه ترك كلية التجارة واستمر بمعهد 

الفنون المسرحية.
عام 1961 التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، فاز 
بجائزة أحسن وجه جديد عام 1966، شغل منصب 

مدير المسرح الكوميدي عام 1985، حصل على الجائزة األولى عام 1967 من جامعة 
الدول العربية عن دوره في القاهرة 30 كما حصل على جائزة عن فيلم أبناء الصمت. 
قام ببطولة مايزيد عن 35 مسرحية و 25 فيلم سينمائي و 30 فيلم تليفزيوني و 89 

مسلسل تليفزيوني وما يزيد عن 3000 ساعة اذاعية.
أنتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1979 وهو كاتب ساسي بجريدة الشعب واألهالي 
واالحرار والميدان والخميس. و كتب رؤية بجريدة االسبوع منذ 1998 وحتى وفاته يوم 

8 يناير 2016.

حمدي أحمد

لوحة ال�رشف
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من  العالم  مع  مستريًحا  وتكون  تفرح،  كي  جيًدا  سبًبا  لديك  سيكون  احلمل:   برج 
املقابالت، سواء  حولك، وفي مزاج مناسب لالحتفال بهذا اإلحساس، وجميع 

مع زمالء العمل أو العائلة، ستكون مجدية للغاية، 
برج الثور: أنت حتمل حماًل ثقياًل من املشكالت؛ إبدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
ستستمر املصاعب في الزيادة، يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع 

التحديات املهنية واخلاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.
برج اجلوزاء: ال تندهش إذا شعرت اليوم بأنك متوعك الصحة، سيء املزاج ومشوش. 
احليوية  متلؤها  فترات  ستعيش  ببدنك.  واالعتناء  اخلطب  ما  ترى  أن  يفضل 
العاملني  في  خاصة  اآلخرين  أمام  رضاك  عدم  بانعكاس  تسمح  ال  واالرتخاء. 

باملصالح العامة أو أمام رؤسائك، 
برج الّسرطان: يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها أصعب 
تلك  درجة ستأثر  أي  إلى  أيًضا  بدائل. تساءل  وأعثر على  تيأس  املعتاد، فال  من 
جتد  بأن  والسماح  االنتظار  األفضل  من  شخصًيا.  عليك  سلبًيا  املشاكل 

املشاكل طريقها إلى احلل مبفردها.
أينما توجهت  ينبغي، فتواجه عراقيل  العديد من األشياء ال تسير كما  برج األسد:  
ويبدو أن اجلميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها 

مناوئة وتعامل معها كونها حتديات. 
برج العذراء: تتزايد املشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ 
في  إعاقة  حًقا  متثل  التي  املشاكل  تأَن في حتديد  والنفسية.  البدنية  مواردك 

مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها..
أو  جديدة  كانت  سواء  الشخصية،  العالقات  جلميع  جًدا  مناسب  امليزان:الوقت  برج 
ألفكارك  وغنية  ملهمة  حولك  من  مع  التواصل  عمليات  جتد  سوف  قدمية. 

اخلاصة. لكن يجب أال تفكر فقط في املزايا التي يجلبها لك هؤالء املعارف،
يحرز  أن ال شيء  ويبدو  احلالي،  الوقت  إلى حائط سد في  لقد وصلت  العقرب:   برج 
تقدًما وأنت على وشك االستسالم. اعتبر مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك، 

وسوف يتضح لك قريًبا أهمية املضي قدًما في خططك. 
برج القوس: ميكنك إحراز التقُدم إذا قمت بالتحول من األساليب القدمية املعروفة إلى 
أخرى جديدة، وسوف يساعدك ذلك على النجاح في مستقبلك املهني. قد جتد 

دعًما غير متوقع من الزمالء املتفتحني فيما يخص أسلوب جديد.
برج اجلدى: اليوم أنت متفق أخيرًا مع ذاتك، وهذا يتضح لآلخرين من خالل سلوكك. في 
العمل، سوف يطلب منك الزمالء النصيحة، وكذلك احلال في حياتك اخلاصة. 
تأكد من االحتفاظ بالتوازن بني األخذ والعطاء حتى تتمكن من االستفادة من 

الصداقات.
التام في عملك  بالتناغم  أنت اآلن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر  الّدلو:  برج 
وفي حياتك الشخصية أيًضا. يؤثر ذلك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بني األخذ والعطاء. 
برج احلُوت: ال يبدو أن جبال املشكالت واالضطرابات اليومية في طريقها إلى التالشي. 
انتكاسات  تعاني من  قد  وإال  فيما هو مهم،  رأيك  استعادة  وحاول  كن حازًما 
دائمة. وازن األمور بعناية، وفكر في األهداف التي تريد حتقيقها عن جد وتلك 
التي يجب التغاضي عنها. إذا استطعت تنفيذ ذلك، فسوف جتد أيًضا أن احللول 

أصبحت أسهل
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Daily Sudoku: Tue 29-Dec-2015
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easyDaily Sudoku: Tue 29-Dec-2015
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Daily Sudoku: Tue 12-Jan-2016
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مسيحيو الشرق األوسط: اصالة ووطنية رغم اآللم

رغم جبال األكاذيب التى روجها تيار اإلسالم السياسى عن 
إنتماء املسيحيني الشرق أوسطيني طول العقود اخلمسة 
الوطنى  هو  من  أثبتت  احلقيقة  حلظات  أن  إال  األخيرة، 
التى  والفوضى  واخلراب  احملن  أثبتت  لقد  اخلائن؟.  هو  ومن 
تعرض لها الشرق األوسط فى السنوات اخلمسة األخيرة 
إنتماءهم  وعمق  الشرق  مسيحيوا  وطنية  صالبة  مدى 
ألوطانهم، وأن خياراتهم فى أشد أنواع الكروب واملصائب 
هى الصمود والتحمل والصبر والتمسك بأهداب الوطن.

إلى  عرقية  أو  دينية  مجموعة  كل  سارعت  العراق  فى 
اإلحتماء فى دولة ما بعد سقوط صدام، إال أن املسيحيني 
الفرق جميعا،  عانوا من اإلضطهاد من  الذين  العراقيني، 
يتعلقوا  ولم  بأوطانهم،  إحتماءهم  عن  يتزحزحوا  ولم 
خيار  فضلوا  بل  غيرهم  فعل  كما  خارجية  دولة  باهداب 

املوت والهجرة عن اخليانة.
فى سوريا معظم الفرقاء تخلوا عن سوريا وذهب كل فريق 
إلى دولة خارجية يستدعيها لتخريب بلده، وقبض اآلالف 
مختلفا...... كان  املسيحيني  خيار  ولكن  خيانتهم،  ثمن 
هاجر  من  وهاجر  منهم  استشهد  من  أستشهد  لقد 
تبقى  ما  عن  يدافعون  الوطن  جيش  مع  الباقني  والتحم 
ورأى اخليانات املدفوعة  من سوريا. لقد نظر األسد حوله 
تطال أقرب الناس اليه، إال املسيحيني بقوا يقاتلون معه 
من آجل سوريا، ولهذا لم يكن مستغربا أن يذهب األسد 
إلى احتفاالت عيد امليالد يحتضن األطفال فى الكنائس 

هو وزوجته ويداعبهم بكل حب وأمتنان.
فى مصر لم يهتز األقباط عندما حرقت كنائسهم ونهبت 
وأعتبروا أنها تضيحة من آجل مصر، ولم يحتموا فى دولة 
للتدخل  دول  عدة  بإستدعاء  األخوان  فعل  كما  خارجية 
فى أدق شئون األمن القومى املصرى، بل تسامى األقباط 
على آالمهم، وخرج األقباط فى أوروبا وأمريكا يدافعون عن 
وحلفاءهم..وشاهد  االخوان  بيد  اخملتطف  املصرى  الوطن 

إلغتياله،  عدة  محاوالت  عن  وعلم  هذا،  كل  السيسى 
ولكنه على اجلانب املقابل وجد املسيحيني يصلون يوميا 
من آجل سالمته، ورأى إخالصهم احلقيقى ملصر فى وقت 
احملن، ولهذا ذهب السيسى للكتدرائية وقال كلمات من 
أول  وهذا  األقباط،  جتاه  الدولة  تقصير  عن  وأعتذر  قلبه 

أعتذار من رئيس مصرى لألقباط منذ عام 1952.
فى األمارات شاهدت األسرة احلاكمة الواعية املسيحيني 
القادمني من مصر ولبنان واألردن وسوريا وبقاع الشرق وهم 
يشاركون فى نهضتها بكل كفاءة وإخالص مبتعدين عن 
األخوان  وشاهدوا  املتوهج،  البلد  لهذا  مشاكل  أى  صنع 
وهم يشكلون تنظيمات لإلنقالب على احلكم، ولهذا لم 
تبخل هذه األسرة احلاكمة الواعية عن تقدمي الدعم لبناء 
كنائس للمسيحيني هناك، ويذهب أفراد على مستوى عال 
من هذه األسرة لكنائس مسيحيى الشرق لتهنئتهم فى 

املناسبات الدينية.
فى األردن أستضاف امللك حسني عرفات ورفاقه واكرمهم 

فحاولوا سرقة دولته وسلطته، فى الوقت الذى رأى امللك 
حسني وبعده أبنه عبد اهلل أن املسيحيني يضيفون ملسة 
ورأى  عميقني،  وإنتماء  محبة  مع  لوطنهم  ورقى  سالم 

حبهم له وصالتهم من آجل ملكه وعائلته.
إلى لبنان أنتقل عرفات ورفاقه فكان كلما حل فى مكان 
اللبنانى الهش حتى  ، وأخذ يعبث باجلسد  حل به اخلراب 

قامت حرب لم يتعافى منها لبنان حتى اآلن.
لقتل  السياسى  اإلسالم  غربان  ونفذ  خطط  ليبيا  فى 
خدموا  أنهم  رغم  هناك  البسطاء  املصريني  املسيحيني 

هذا البلد بكل أمانة وتفان وإخالص.
قصة  هى  األوسط  الشرق  مسيحيوا  قصة  باختصار 
تدعو للفخر واالعتزاز مبعنى الوطن واإلنتماء اليه، ومعنى 

الصبر والصمود.
ناس تخطط إلغتيال الرؤساء وناس آخرى تصلى من آجلهم 
كل يوم، وتصلى من آجل البلد...) أذكر يارب عبدك رئيس 
جمهوريتنا(، )أذكر يار رب مياه النيل(، ) أذكر يارب العشب 
الطرق(،  املسافرين فى  يارب  )أذكر  احلقل(،  ونباتات  والزهر 
) أذكر يارب األرملة والفقير والغريب والضيف(...........أذكر 
صلوات  هى  هذه   ، البالد  فى  شئ  كل  يارب  أذكر  يارب.. 

املسيحيني.
وغيرهم  زايد ومكتوم  وأوالد  وعبد اهلل  واألسد  السيسى 
أو  إلغتيالهم  يخططون  ال  املسيحيني  أن  متأكدون 
اآلخرون،  يفعل  كما  بالدهم  تخريب  أو  عليهم  التحريض 

ولكنهم مستمرون فى الدعاء والصالة من آجلهم.
إذا خرج املسيحيون من مصر ستتحول إلى باكستان،وإذا 
خرجوا من األردن سيتحول إلى غزة، وإذا خرجوا من لبنان 
سيضيع كل جماله ورقيه وإبداعه.......نعم إن املسيحيني 
فى الشرق هم أبناء صناع احلضارات القدمية، وهم حراس 
هوية أوطانهم، وهم ملح هذه األرض، وهم العصاة على 

األختراق....فطوبى لصمودهم ووطنيتهم وصبرهم

مجدى خليل
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
الكتاب  لدراسة   »Hosanna« مجموعة  إحتفلت  نيوز:  جود 
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس، 
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا 
أحدي  وهي  سنوات،   5 منذ  اجملموعة  تلك  ,ونشأت  التوقيت، 
وتعتبر  فيرينا،  والقديسة  موريس  القديس  كنيسة  خدمات 
الكتاب  بدراسة  تقوم  التي  اجملموعات  أقوي  من   ،»Hosanna«
املقدس باللغة اإلجنليزية، ويشرف عليها د. »ياسر بطرس«، ومن 
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء 

النبي من العهد القدمي

اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع، 
من الساعة 6:30 إلي الساعة التاسعة مساًء بكنيسة القديس 

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»
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ملاذا  قائلني:  يوحنا  تالميذ  إليه  أتى  “حينئذ   )15  ،14  : )مت9  فى  ورد 
نصوم نحن والفريسيون كثيراً، وأما تالميذك فال يصومون ؟ فقال لهم 
؟  معهم  العريس  مادام  ينوحو  أن  العرس  بنو  يستطيع  هل   : يسوع 
ولكن ستأتى أيام حني يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون”. فهل 

كان ليوحنا تالميذ يصومون صوماً غير تالميذ املسيح ؟
طبعاً كانت هناك أصوام فى اليهودية، صامها تالميذ يوحنا. هذه األصوم وردت 
فى سفر زكريا النبى : صوم الشهر اخلامس والشهر السابع )زك7 : 5(. كما ورد فى نفس السفر “صوم الشهر 

الرابع، وصوم اخلامس وصوم السابع، وصوم العاشر” )زك8 : 19(...
 تلك األصوام كان تالميذ يوحنا يصومونها، وكل الناس أيضاً.

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

صوم اليهود.. وقال عنهم “حني يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون” )مت9 : 15(.

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس
السابقه  الفتره  في  كثيرا  قرأت 
.كونيارس«  م  أنتوني  لألب« 
مرمي  القديسه  بكنيسه  الكاهن 

األرثوذكسيه 
اليونانيه في مينيابوليس.

و  يديك  بني  الكلمات  هذه  أضع 
التي تتناول كيف جاء إلينا اإلعالن 

اإللهي ؟ و كيف عرف اهلل نفسه 
لإلنسان ؟ و كيف يعرف نفسه لنا 
اليوم ؟ من كتاب » السيد املسيح 

يعلن عن شخصه » 
لألب أنتوني م . كونيارس.

يعرف  لم  اهلل  أن  يؤمن  من  هناك 
مازال  هو  اآلن  الي  أنه  و   , نفسه 
يخبئ نفسه عن اإلنسان , و لكننا

نحن املسيحيني نؤمن بخالف ذلك , حيث نؤمن 
أن اهلل عرف نفسه لإلنسان.كيف؟

+أوال : أعلن اهلل ذاته في تاريخ الشعب اليهودي 
. يقول روبرت ماكفي » لو أردت أن تعرف كيف

تاريخ  أحداث  إلي  فأنظر   , نفسه  اهلل  يعرف 
, و سوف جتد اهلل يعمل فيه  اليهودي  الشعب 

, و سوف 
جتده يعرف نفسه هناك , مبينا لهم من هو ؟ 
هي  ما  و  ؟  منهم  يطلب  ماذا  و  يشبه؟  ماذا  و 

وعوده التي
يقدمها لهم ؟ إن اهلل إله حي , و هو يختار أال 
الطبيعي  العالم  خالل  من  كثيرا  نفسه  يعلن 

بنفس القدر
الذي يعلن فيه نفسه من خالل العالقات احليه 
مع األحياء , و لهذا السبب , فإن  العهد القدمي 

و تاريخ
من  واسعا  جزءا  يشغالن  اليهودي  الشعب 
الكتاب املقدس . اهلل أعلن نفسه لنا بالطريقه 

التي تعامل 
بها مع الشعب اليهودي.

+ ثانيا : يعلن اهلل نفسه في التاريخ . و التاريخ 
هو  التاريخ  إن  اهلل.  قصه  هو  أحدهم  قال  كما 

ورشته
هرب  عندما   : املثال  سبيل  علي  و   . معمله  و 

جيش  أمام  من  اليهودي  الشعب 
فرعون و عبر البحر

يتسني  حتي  يابسه  الي  األحمر 
أنهم  يعتقدوا  لم   , العبور  لهم 
 , أنفسهم  تلقاء  من  بذلك  قاموا 

بل نسبوا
الفضل هلل, لذلك قدموا احلمد هلل 
, فهو الذي شق املياه حتي لشعبه 
طريقا للعبور. كان اهلل دائم العمل

من  يخلصهم  كان  و  حياتهم  في 
األحمر  البحر  عبور  كان  و   , اخلطر 

مبثابه تاريخ , و لكنه قصه اهلل .
طريق  عن  ذاته  اهلل  عرف   : ثالثا   +
األنبياء . كان األنبياء أناسا منحهم 

اهلل نعمه و بصيره خاصه ,
حيث كشف لهم إرادته و هدفه لقصد معني , و 
أصبحوا بذلك - في املقابل املتحدثني الرسميني

عن اهلل , معلنني إراده اهلل مبجاهره . عندما كان 
األنبياء يتكلمون , لم يكونوا يقولون : » أظن أن

هذه هي إراده اهلل » ..., بل كانوا يقولون : » هكذا 
يقول الرب ..., و علي سبيل املثال , فالنبي 

و  حازمه  عداله  إله  أنه  اهلل  عن  يعلن  عاموس 
. كما صور هوشع اهلل  العدل  إجراء  ينتظر منا 

أنه 
يترك  ال  و   , الرأفه  و  الشفقه  و  بالرحمه  ملئ 

شعبه إسرائيل 
+ و لكن العهد القدمي بأكمله يتطلع إلي حدث 
سوف يتم في املستقبل , و موسي تكلم عنه 

, و تنبأ 
عنه األنبياء , و هذا احلدث هو مجئ املسيا الذي 
سيعلن و يكشف اهلل لإلنسان , كما لم يسبق 

أي 
إنسان علي اإلطالق أن فعل مثله , و كان هذا 
احلدث مبثابه أهم األحداث في التاريخ اليهودي .

إن اهلل الذي كان يكشف عن ذاته بصوره جزئيه 
يكشف  سوف   , اليهودي  الشعب  تاريخ  في 

أخيرا 
عن نفسه بصوره كامله في شخص املسيا .

و اجملد هلل دائما أبديا آمني .

كيف أعلن اهلل عن نفسه؟

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

يد اهلل... !!

منى لويس

ذكرياتي مع الشماس و اخلادم األمني بيتر مرّقس 
»اذ لنا سحابه من الشهود هذه مقدارها«

عندما نريد ان نتحدث عن هذا اخلادم و الشماس األمني بيتر مرّقس فان الكلمات تعجز عن ان تصف هذا الشخص 
الذي عاش حياة الكمال املسيحي و الذي أخذ وعود ربنا يسوع املسيح بجديه كامله بل و عاشها ونفذها ايضا 

في حياته .
و  طفولته  ايام  من  الكثير  عنه  اعرف  ال  لكنني  و  سنوات  اربع  منذ  بيتر  عرفنا  لقد 

شبابه و لكنني اعتقد ان  »اجلواب يبان من عنوانه«  و كما و
قال السيد املسيح في إجنيل متي 7 : 17-20 » هكذا كل شجره جيده تصنع اثمارا 

جيده
...ال تقدر شجره جيده ان تصنع اثمارا رديه.... فإذا من ثمارهم تعرفون

فهذا ان دل و إمنا يدل علي التربية النافعه و اإلميان الصحيح الذي تربي عليه بيتر في 
منزل أسرته و في نشأته منذ الصغر كما نسمع دائماً من سنكسار الكنيسة القبطية عن نشأه و تربية غالبية 
القديسني، انهم من أبوين تقيني و انهم علموه ااالميان منذ الصغر، كما قال معلمنا بولس الرسول مخاطبا تلميذه 
تيموثاوس » اتذكر اإلميان العدمي الرياء الذي فيك الذي سكن اوال في جدتك لوءيس وأمك افنيكي ولكني موقن انه 

فيك ايضا 2تي 1:5:5«
اذكر هنا ايضا ما عرفته من والد بيتر، املهندس منتصر مرّقس عن محبة بيتر للكنيسة و تعلمه للغه القبطية 
و األحلان علي يد ابونا احملبوب املتنيح القمص منقريوس عوض اهلل في كنيسة تي اجيا ماريا و القديسة دميانه 

بايتوبكو، فهذا بالظبط هو ما يزرعه االنسان أياه يحصد. 
بيتر كان مثال راءع للخادم األمني و امللتزم و احملب للجميع و الذي كان يخدم بعطاء كثير و تضحيه كامله في هدوء 
و إنكار للذات كما ذكر ابينا احملبوب القمص رويس عوض عن خدمة بيتر في كنيسة القديس العظيم مار جرجس 
او في اي خدمه  بيتر ان يخدم في اي مجال  العزاء،« لو طلبنا من  اثناء  بيتر  واألنبا رويس، عندما قال كلمته عن 
بالكنيسة في أنشطة يوم السبت او في خدمة مدارس األحد او في تدريس األحلان للشمامسه فهو دائماً يطيع  

و عمره ما رفض اخلدمة املوكلة له ».
class in Sunday school« و هو االلتزام و   7  Grade« انا شخصيا تعلمت منه الكثير اثناء خدمتي معه في
العطاء في اخلدمة فبالرغم من صغر سنه و انشغاله بالدراسة و اجلامعة فعندما اطلب منه في اي وقت ان يقوم 
بالتدريس مكاني او في غياب خادم اخر من اخلدام فكان يقول فورا و بدون تفكير » NO PROBLEM UNCLE » غير 

مبالي بوقته او باي شيء اخر فهو دائماً و في كل ايام اآلحاد موجود في خدمة القداس و مدارس االحد. 
هذا يعتبر مثال و قدوه لنا و ألوالدنا في االلتزام باخلدمة في الكنيسه و ايضا مبحبه و رضي و بغير تذمر او ابداء اي 
اعذار، امتني فعال و اطلب و اصلي الي اهلل ان يعطني هذه الروح و ايضا ألوالدنا جميعا ان يتعلموا من بيتر ان يكونوا 

إيجابيني و غيورين علي اخلدمة و يكون فيهم روح البساطة و األتضاع وايضاً الطاعه.
نتعلم ايضا حياة االستعداد الداءم من هذه التجربة .. فاذكر هنا كلمات احد اآلباء الرهبان من كتاب بستان الرهبان 
الذي كان يخاطب سريره قبل ان ينام و يقول له« لعلك تكون لي قبرا في هذه الليله« فهو دائماً كان يحاسب نفسه 

و يكون مستعد للرحيل في اي وقت.
تعجبني كثيرا قصيدة املتنيح البابا شنوده » تأءه في غربه« والتي يقول فيها؛

لست ادري كيف منضي او متي ....كل ما أدريه ان سوف منضي 
في طريق املوت جنري كلنا .....  في سباق بَعُضَنا في اثر بعض 
كبخار مضمحل عمرنا مثل برق....   سوف ميضي  مثل ومض 

اختم و أقول اذ لنا سحابه من الشهود هذه مقدارها، فهو بالطبع مستحق ان يكون احد هؤالء الشهود لنا، وإذا أردنا 
ان نضيف الي مجموعة »راءحة املسيح في حياة أبرار معاصرين« فهو بالطبع سوف يكون واحدا منهم. فعزاءنا 
الوحيد ان بيتر هو من هذه السحابه اجلميلة  التي في السماء االن  و هو يصلي عنا كلنا و عن اخوته الشمامسه 

و اخلدام و األبناء و الشعب و كل الكنيسه اجملاهده 
اذكرنا دائماً يا بار و طاهر امام عرش النعمة و اذكر اخلدمه ايضا و اخملدومني الي ان نلقاك و ربنا يعيننا كما اعانك. 

اخوتك خدام و شمامسه و شعب كنيسة مار جرجس و األنبا رويس - تورونتو كندا. 
أمين  طنيوس

نتقدم بجزيل الشكر و العرفان الي جريدة جود نيوز علي اتاحة هذه الفرصة لنا و تخصيص جزء من اجلريدة للتعبير 
و  لنا  مساندته  علي  التحرير  رئيس  مقار  إبرام  املهندس  بالشكر  نخص  و  أسرته  و  مرّقس  بيتر  جتاه  شعورنا  عن 

تشجيعه و ايضا الدكتور سمير اسكندر علي مساندته ايضا.
ربنا يكلل عملهم بالنجاح الداءم و متتد كتاباتهم في كل مكان و تكون سبب بركة و نفع لكثيرين. 

من سبع سنوات و أكثر 
قال الطب سيظل مقعد ال مفر

فان زمن املعجزات قد ولى و أدبر
أما نحن فصمتنا وأعلنا امياننا 

رفعنا صلواتنا الى السماء و قلنا 
لنا فى العال رب أقدر

و  اجلموع  أشبع  و  البحر  شق  من 
الطبيعة انتهر 

قاس  و  املياه  بكفه  كال  من 
السموات بالشبر 

من قهر املوت و قام منتصر
أال يقدر من املرض يحرر ؟؟

انتظرنا و صبرنا له خمسة أشهر 
و فى الهزيع األخير جاء وملس و قال 

ليتبرر
» فمن ذا الذى يقول فيكون و الرب 

لم يأمر »
كان  املعجزات  عصر  ان  يقولون 

زمان
أو  زمان  يحده  ال  يسوع  أن  نسيوا 

مكان
و اليوم نحن نشهد و نقر

كل  فى  تعمل  الشافية  يده  أن 
عصر و أوان
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200 مليون دوالر مقابل 
قصر »احلفالت املاجنة«

لوس  في  املعروف  بوي«  »بالي  قصر  طرح 
دوالر،  مليون   200 مقابل  للبيع  أجنلوس، 
اخلاصة  املنازل  أغلى  أحد  بذلك  ليصبح 

املطروحة للبيع في الواليات املتحدة.
والقصر مملوك من قبل هيو هيفنر، مؤسس 
إمبراطورية بالي بوي، وهو مقام على الطراز 
القوطي في حقبة أسرة تيودور احلاكمة في 
نحو  مساحة  على   ،)1603-1485( إجنلترا 

1858 مترا مربعا.
وسائل  إلى  إضافة  29غرفة،  املبنى  ويضم 
الترفيه مثل ملعب التنس وحوض السباحة، 
كما أن لديه رخصة إلنشاء حديقة حيوان، 
حلفالت  مركزا  السنوات  مدار  على  وكان 

»بالي بوي« املاجنة.
 وكان القصر قد شيد عام 1927، واشترته 
بالي بوي في 1971 مقابل 1.1 مليون دوالر، 
وهو مبلغ قال وكالء العقارات إنه كان آنذاك 
لوس  تاريخ  في  مبنى  لشراء  سعر  أعلى 

أجنلوس .

قاض: ال يحق للقردة احلصول على 
حقوق »السيلفي«

دعوى  في  حكما  أميركي  قاض  أصدر 
قضائية رفعتها منظمة »بيتا« املدافعة 
عن حقوق احليوان بعدم أحقية قرد نادر ذي 
عرف من فصيلة املكاك في احلصول على 
التقطها  »سيلفي«  صورة  نشر  حقوق 

لنفسه ألنه ليس انسانا.
معاملة  أجل  من  ناس  منظمة  ورفعت   
نيابة  »بيتا«الدعوى  للحيوانات  أخالقية 
سبع  العمر  من  البالغ  ناروتو  القرد  عن 
ديفيد  البريطاني  املصور  ضد  سنوات 
عن  كتاب  في  الصورة  نشر  الذي  سالتر 

احلياة البرية.
 وأفادت الدعوى أن القرد ناروتو الذي يقيم 
أندونيسيا  في  طبيعية  محمية  في 
أخرى في عام  وعدة صور  الصورة  التقط 

2011 باستخدام كاميرا تركها سالتر.
 وتقول بيتا إنه صاحب احلق في هذه الصور 
عن  تعويضات  على  يحصل  أن  ويتعني 
انتهاك حقوق امللكية الفكرية تستخدم 
في حتسني البيئة التي يعيش فيها  ولكن 
محكمة  في  قال  اوريك  وليام  القاضي 
احتادية في سان فرانسيسكو وفقا لوثائق 
احملكمة إن الكونغرس األميركي والرئيس 
القانونية  احلماية  مد  سلطة  لديهما 
»لكن  سواء  حد  على  واإلنسان  للحيوان 
ليس هناك ما يشير إلى انهما قاما بذلك 

في قانون حقوق امللكية الفكرية.
 وقال القاضي إنه سيتيح لبيتا الفرصة 
لتعديل الدعوى املرفوعة قبل أن يرفضها 

متاما.
بيتا  في  العام  احملامي  كير  جيف  وقال 
خياراتها  تدرس  اجلماعة  إن  لرويترز 
القانونية  وتابع »جنادل ألول مرة بأن حيوان 
أن  من  بدال  لشيء  مالكا  يكون  أن  ميكن 

يكون هو نفسه مجرد شيء مملوك.

جنمة هندية تشكو مشاهدة فيلمها مقرصنا في طائرة
أبدت إحدى جنمات بوليود استياءها في سلسلة من التغريدات، بعدما رأت شخصا يشاهد 

نسخة مقرصنة من أحد أفالمها على منت الطائرة
وكانت املمثلة الهندية، كريتي سانون، في طريقها إلى نيودلهي على منت الطائرة إلى جانب 
والدتها، فانتبهت  إلى أن شخصا يجلس بجانبها يشاهد فيلمها ديالولي« على جهاز آيفون

 وخرج الفيلم الذي تصل تكلفته إلى 15 مليون دوالر منذ عشرة أيام
»أحدهم يشاهد نسخة مقرصنة  تويتر  تغريدة على  اجلالس  في  الهندية  املمثلة   وكتب 
من فيلم »ديالولي« على هاتفه في الطائرة«، قبل أن تختم بهاشتاغ »قل ال للقرصنة«، مع 

أيقونة غاضبة
 التغريدة التي لقيت إعجابا حوالي 3 آالف شخص، جاءت مرفوقة بصورة املشاهد، كما دعت 

سانون إلى مشاهدة األفالم في السينما عوض متابعةالنسخ املقرصنة منها

صورة وتعليق 

في  أساسية  نقطة  الطائرة،  واحملركات  بالسيارات  املزدحمة  السماء  مشهد  شكل  لطاملا 
»درون«  بفضل  قريبا،  إلى حقيقة  يتحول  قد  احللم  أن هذا  يبدو  لكن  العلمي،  اخليال  أفالم 

جديدة تتسع لراكب واحد، وتستخدم كوسيلة نقل تنقذ راكبها من الشوارع املزدحمة
وفي معرض املنتجات التقنية »سي إي إس« في الس فيغاس، كشف النقاب عن »إيهانغ 
184«، وهي طائرة صغيرة تتسع لراكب واحد »يصل وزنه حتى 100 كيلوغرام«، وتطير بسرعة 

تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، في رحالت تصل مدتها إلى 23 دقيقة
 وتتمير الطائرة التي أنتجتها الشركة الصينية، بنظام حتكم إلكتروني، إذ يتعني على الراكب 

إدخال الوجهة التي يرغب في الوصول إليها، ثم يترك بقية األمر للطائرة لتأخذه إلى هناك
 ورغم أن الطائرة تتمتع بنظام خاص للتعامل مع العواصف، فإنها »سترفض« اإلقالع في 

األوضاع اجلوية السيئة
 وتتراوح تكلفة الطائرة من 200 إلى 300 ألف دوالر أميركي، ويسعى القائمون عليها إلى 

التواصل مع احلكومات اخملتلفة للسماح لهم باستخدامه.

»درون« للهرب من زحمة السير

هدم قسم من مستشفى دون 
إخالئه بالصني

هدمت جرافات بشكل غير متوقع قسما 
به  ملحقة  ومشرحة  مستشفى  من 
األطباء  فرار  إلى  أدى  ما  الصني،  بوسط 
واملمرضات ودفن ست جثامني حتت أنقاض 
احلكومة  املستشفى  واتهم  املشرحة. 
الفشل  بعد  باإلزالة،  أمر  بإصدار  احمللية 
على  باملوافقة  املستشفى  إلزام  في 

مشروع لتوسعة طريق.
حي  لبلدية  اإلعالمي  املكتب  وقال   
البلدية  إن  على  بث  بيان  في  هويجي 
التصوير  بإزالة غرفة  طالبت املستشفى 
لكن  بنفسه،  واملشرحة  املقطعي 

املستشفى رفض
من  تأكدوا  العمال  أن  البلدية  وأضافت   
عدم وجود أحد بالداخل قبل إزالة الغرفة 

واملشرحة، وأنه لم تقع خسائر بشرية.

مطار بانكوك يعتذر عن تواجد 
ثعبان في عربة أمتعة

في  الرئيسي  الدولي  املطار  إدارة  اعتذرت   
العثور  بعد  بانكوك  التايلندية  العاصمة 
صالة  في  أمتعة  عربة  في  ثعبان  على 

الوصول ما أدى لترويع الركاب.
حول  ملفوف  وهو  الثعبان  الركاب  ورصد 
مسافرة  قامت  بعدما  العربة  قاعدة 
تستعد  وكانت  عليها،  حقائبها  بتحميل 

ملغادرة صالة الوصول.
سوفارنابومي  مطار  إدارة  بيان  في  جاء   
»سوانافوم« الدولي أنه »بعد أن مت تنبيههم، 
أمسك ضباط األمن بالثعبان وأبعدوه على 
ووصف  الركاب«،  من  أي  يصب  ولم  الفور 
صغير  »ثعبان  بأنه  الزاحف  احليوان  املطار 

السن واحلجم« لكنه لم يحدد فصيلته.

طوكيو.. استحمام غريب 
من نوعه

معبد  في  اليابانيني،  عشرات  اجتمع 
بطوكيو، كي يستحموا في مياه متجمدة، 
مع  أرواحهم  يطهر  ذلك  أن  منهم  اعتقادا 

بدء العام اجلديد
االحتفال  على  اليابانيني  من  كثير  ويحرص 
مناهم  تتحقق  أن  آملني  سنويا،  بالغطس 
العام  خالل  وعافية  صحة  في  ويعيشوا 

اجلديد.
يلف  فيما  بيضاء  فساتني  النساء  وترتدي   
حول  التقليدية  الثوب  من  قطعا  الرجال 
بدء  قبل  بدنهم  من  السفلي  النصف 

عملية الغطس في املاء
على  يواظب  إنه  املشاركني  أحد  ويقول   
سنوات  أربع  منذ  الطقس  في  املشاركة 
متوالية، ألجل طرد األفكار الشيطانية من 

عقله.
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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 
two-way 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.

Jerry: (Earnestly, with feeling.) I’m ready. 
Boy, am I ready!

Alan: (Gesturing with an outstretched 
hand offstage.) Tell you what, let’s take 
a little walk through the park as we talk.

Jerry: (Walking beside Jerry as they 
begin to leave the stage.) Okay!

Alan: (Clapping him on the shoulder 
with a grin.) I’d like to introduce you to a 
friend of mine. His name is Jesus Christ, 
the only begotten Son of God.

(They go offstage, as Alan opens the 
New Testament, pointing out a scripture 
to an interested Jerry as they leave and 
their voices fade and the Close Music 
comes up, ending the skit.)

R I D D L E  T I M E
•	 What color socks do bears wear?
•	 What do you give a sick snake?
•	 I’m full of keys, but I can’t open any 

door. What am I? 

22
Animal Facts “Wolves”

• Wolves are excellent hunters and have been found to be living in more 
places in the world than any other mammal except humans.

• The wolf is the ancestor of all breeds of domestic dog. It is part of a group 
of animals called the wild dogs which also includes the dingo and the 
coyote.

• Most wolves weigh about 40 kilograms but the heaviest wolf ever 
recorded weighed over 80 kilograms!

• Adult wolves have large feet. A fully grown wolf would have a paw print 
nearly 13 centimetres long and 10 centimetres wide.

• Wolves live and hunt in groups called a pack. A pack can range from two 
wolves to as many as 20 wolves depending on such factors as habitat 
and food supply. Most packs have one breeding pair of wolves, called the 
alpha pair, who lead the hunt.

• Wolf pups are born deaf and blind while weighing around 0.5 kg (1 lb). It 
takes about 8 months before they are old enough to actively join in wolf 
pack hunts.

• Wolves in the Arctic have to travel much longer distances than wolves 
in the forest to find food and will sometimes go for several days without 
eating.

• When hunting alone, the wolf catches small animals such as squirrels, 
hares, chipmunks, raccoons or rabbits. However, a pack of wolves can 
hunt very large animals like moose, caribou and yaks.

• When the pack kills an animal, the alpha pair always eats first. As food 
supply is often irregular for wolves, they will eat up to 1/5th of their own 
body weight at a time to make up for days of missed food.

• Wolves have two layers of fur, an undercoat and a top coat, which allow 
them to survive in temperatures as low at minus 40 degrees Celsius! In 
warmer weather they flatten their fur to keep cool.

• A wolf can run at a speed of 65 kilometres per hour during a chase. 
Wolves have long legs and spend most of their time trotting at a speed 
of 12-16 kilometres per hour. They can keep up a reasonable pace for 
hours and have been known to cover distances of 90 kilometres in one 
night.

Happy 
Birthday 

Emy

Happy Birthday 
Heaven

You can divide it
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It’s amazing how time flies...I cannot be-
lieve that we are entering into the year 
2016! Happy New Year to all of my 
friends, family, and readers!
The	New	Year	is	a	great	time	to	reflect	
on our blessings, our past year, and 
our goals. I know this is stated a lot, so 
I apologize if you’re 
tired of hearing it. But 
bear with me...because 
what I am about to say 
may surprise you a lit-
tle bit. 
I think that welcom-
ing in a new year al-
lows us a time to think 
back about the past year: what went well, 
what we struggled with, how we coped 
with problems, any joys or blessings, any 
goals accomplished, and more. That is 
truly an important part of starting a new 
year, because it helps us learn from our 
past experiences.
However, one problem that many of us 
face, myself included, is when we start 
to think about the upcoming year. We 
start to think about what we want 
to change, or new goals we want to 
achieve. Often, people call these ‘resolu-
tions’. Now, don’t get me wrong: making 
goals is IMPORTANT! And what better 
time to start fresh than a new year?
The issue begins when we get over-
whelmed with all the things we want 
to do in the new year. We start to create 
lists of things we want to change, goals 
we want to work on, things we plan on 
doing, etc. But, we rarely actually make 
SOLID, ACHIEVABLE, REALISTIC 
plans on how we are going to accomplish 
these dreams or goals. And that is where 
the problem lies. We become so caught 
up in the idea of making goals )and of 
course, the media doesn’t help with this. 
It fills our minds with commercials and 
articles about weight loss resolutions, 
money-saving ads, new technologies and 
products that we ‘MUST’ have, etc...) 
that we do not stop to think: what am I 
REALLY doing here? Is this even realis-
tic? Is this important to me, or am I doing 
this for others/because of what others are 
saying? Can I really follow this plan, or 
will I get lazy/tired/frustrated and stop 

after the first week? 
Before this happens to you, here are some 
things to keep in mind. Personally, I have 
found it helpful to begin the new year by 
identifying many things that I want to 
work on. But then, I prioritize them. I 
choose the item on my list that is most 

important to me. For ex-
ample, this year, I’m go-
ing to work on keeping my 
stress levels down, even 
when I get overwhelmed 
by all the craziness around 
me. This is the number on 
goal I have chosen to work 
on first (there are many 

more, but this is the one I have decided 
on to be ‘number one’ for the year).
Next, I’ve thought about how I am going 
to achieve this goal. While I know many 
tips to reduce stress,  I find that (ironi-
cally), I forget to use them when I am 
actually stressed! So, I have tried to list 
a few ways that I KNOW I can use )ex. 
deep-breathing, eliminating catastrophic 
thinking, etc). For this year, I am going 
to use these tips to work on handling my 
stress. Once I have a good handle on that, 
I can continue to add more goals to my 
list, and work on those too.
Of course, a long-term goal like man-
aging stress will never be ‘fully ac-
complished’ because this is a lifelong 
journey and skill. BUT, I will know and 
feel when I am ready to move onto other 
goals because I know that I can assess 
my current stress levels and compare 
them with how I am feeling after trying 
to use more coping techniques. It is im-
portant to remember - with ALL goals 
and changing habits - that these are 
usually long-term. So please, do not get 
overwhelmed if it takes you along time 
to change a pattern of thinking, acting, 
speaking, etc. DO NOT GIVE UP. A 
hallmark of maturity and resilience 
is that you keep pressing towards 
your goal because you know that it is 
worth	 it	 -	 regardless	 of	 how	 difficult	
or impossible it may seem. Usually, the 
worthwhile goals or habis that you need 
to change are )ufruantely) the hardest to 
work on. 

To Be Continued..

Happy New Year: 2016!
(Ezekiel 37:17)

The New Year is upon us and as is cus-
tomary for so many it is a time of re-
flection of the year past and a time to 
plan for the year ahead. Typically the 
outgoing year is depicted as an old 
man moving on, as a bright-eyed new 
baby brings much hope for the ensuing 
twelve months. Indeed this is a time for 
all of us to learn from our past and to 
set some ambitious goals for all that we 
would like to accomplish. For many the 
turn of the year was just another day in 
the struggle of everyday life. Perhaps a 
good metaphor can be found in Greek 
Mythology and the story of Sisyphus. 
Sisyphus was forced to roll a huge boul-
der up a hill, only to watch it roll back 
down again every day, repeating this 
task for eternity. For some people life is 
a never-ending battle with little hope for 
a better day. And this is where I choose 
to begin with my wishes for 2016. 
By lending a hand, speaking a few kind 
words, providing some comfort to those 
who are less fortunate or burdened with 
difficult circumstances we can all help 
make a difference in someone’s life. We 
are fortunate to live in a country that 
is founded on the principles of strong 
family values, love, tolerance and ac-
ceptance for all. Our communities are 
dependent on the strength of the human 
spirit and there are so many ways we can 
voluntarily give of ourselves. Ultimately 
there is no better feeling than the real-
ization that you have made a meaningful 
contribution in the lives of other people. 
It is so easy for us to get bogged down 

with our own responsibilities. Seeking a 
better job, more money, a nicer car or a 
bigger house for example, are lofty and 
honourable goals. However, we must 
not overlook what should be guiding 
us through our successes and our fail-
ures. Most religions of the world preach 
similar things and irrespective of one’s 
personal faith most people inherently 
want to be good. Taking the time to pray 
and to be thankful replenishes our inner 
power to not only resist sin and trans-
gression but to empower us to do good 
by others. 
In some parts of the world we see the 
deterioration of goodness where people 
are being displaced from their homes, 
imprisoned, tortured and often killed 
because of their faith or political views. 
Canada has historically always done its 
part in efforts to troubled regions around 
the world in the pursuit of peace, free-
dom and democracy. Let’s all keep the 
brave men and women of the Canadian 
Armed Forces in our prayers. We are 
so fortunate to live in a country where 
we can truly accomplish anything we 
choose to focus on, where we can freely 
voice our opinion and where there is 
true religious freedom. 
Indeed we have a lot to be thankful for. 
Happy New Year Everyone!
Costas Menegakis is the former Par-
liamentary 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. 

A New Year, A Renewed Outlook
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill


