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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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حتالف السعودية .. »أنت بتستعماني  يا هرم«

عبد املسيح يوسف - مونرتيال

 بداية ام نهايه  2015...! 
ماجى ماجد الراهب

رأى و رؤى

الفرنسية من االشتراكيني. 

أميركي  خداع  على  متأخرا  أوالند  استيقظ 
للسعودية  داعمني  أكبر  أنهما  فرغم  بريطاني، 
هذه  كل  أن  إال  اإلرهاب،  رعاية  في  وتركيا  وقطر 
الدول لم تشهد أى عملية إرهابية من قبل داعش 
أو جبهة النصرة، ألن التعليمات لهذه التنظيمات 
من  عرفت  والتي  البريطاني،  واخملابرات  واضحة. 
الشيخ،  شرم  في  الروسية  الطائرة  بتفجير  قام 
باريس  ضرب  عن  معلومات  أى  لديهم  يكن  لم 
الثاني. على الرغم من أن باريس أكثر أهمية بكثير 
املستوى  الصغيرة، على  الشيخ  من مدينة شرم 
كانت  هنا  ومن  والقرار.  السياسة  لصنع  الدولي 
يحدث،  ماذا  ليفهم  واشنطن  إلى  أوالند  هرولة 
واحراج  باريس،  ضرب  علي  أميركا  وافقت  وملاذا 
أوالند أمام شعبه. وعندما لم يجد إجابات صادقة، 
حاليا،  الدولي  للنظام  القوى  الرجل  سبيله  كان 
فالدميير بوتني، لينسق معه عمليات ضرب داعش، 
وبريطانيا  أميركا  لزيف حتالف  واضحة  إشارة  في 

املدعي ضرب داعش.

عن  وأن كشفت  التي سبق  األملانية،  اخملابرات  أما 
تورط اإلدارة األميركية في التجسس على مكاملات 
األملانية إجنيال ميركل، فكانت سباقة  املستشارة 
وضرورة  اإلرهاب،  بدعم  السعودية  اتهام  في 

التوقف عن هذا.

السعودية، تتالعب باملنطقة العربية واإلسالمية 
وإدارة  ناحية،  من  البترودوالرية  الفوائض  بأمرين، 
وطاملا  اجلحاز.  في  اإلسالمية  املقدسة  األماكن 
للمسلمني  املقدسة  الشعائر  أماكن  إدارة  بقيت 
التي  العائلة،  هذه  سيطرة  حتت  العالم  في 
واألحفاد،  األبناء  وصراعات  الشيخوخة  أكلتها 
احلضارة  مسايرة  عن  مغيبني  املاليني  فسيبقي 
ملكا  املقدسة  األماكن  هذه  وأن  خاصة  والرقي. 
وغيرهم،  وشيعة  سنة  من  جميعا،  للمسلمني 
الذين  سعود  آل  ألبناء  خاصة  ملكية  وليست 
اغتصبوا السلطة واحتكروا احلديث باسم الدين 

في العالم اإلسالمي. 

هل فكر أحد، ما كانت ستؤول إليه األمور، لو فشل 
أبناء ال سعود في اغتصاب وسرقة السلطة من 
عائلة الرشيدي؟ هل كانت أحوال الدول اإلسالمية 
اآلن؟  عليه  هي  مما  أفضل  تكون  أن  احملتمل  من 
اآلخر،  وتكفير  والكراهية  والدم  والقتل  فاحلروب 
وعدم األمان، ال جتده إال أينما وطأت أقدام آل سعود 

ومن ميثلهم من جتار الدين.

سلمان،  بن  محمد  دشنه،  الذي  اجلديد،  احللف 
ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع وابن امللك 
سلمان، محاولة لغسل سمعة السعودية، التي 
ومتويل  بدعم  الدولي  واإلعالم  روسيا  كشفتها 
اإلرهاب. وإذا كان السعودية قادرة بأموالها وفكرها 
السلفي املتطرف في اسكات الكثير من األصوات 
مختلف.  الغرب  في  األمر  أن  إال  املنطقة،  في 
علي  بالضغط  سعود  آل  أبناء  محاولة  فكانت 
الغرب بسحب استثمارات مبليارات الدوالرات لهز 
طائفي  حتالف  وتشكيل  الدول،  هذه  اقتصاديات 
الذي  اإلرهاب،  حملاربة  كاذبة  محاولة  في  سني، 
ترعرع وانتشرت عملياته الدموية برعاية سعودية. 
ولسان حال العالم يتحني الفرصة املناسبة وهو 

يقول للسعودية: »أنت بتستعماني يا هرم«.

amfelly@yahoo.fr

اخملابرات  ولكن  »مقرن«،  مكرن  األكبر  جدهم  اسم 
السعودية،  العرش  لتأسيس  الراعية  البريطانية، 
بفريق  مدعوما  فيلبي  جون  شخصية  في  ممثلة 
هذه  من  بالتخلص  قامت  بريطاني  مخابراتي 
آل  ألسرة  اليهودية  األصول  تثبت  التي  الوثائق، 
»رحلة  كتاب  في  القصة  هذه  وتفاصيل  سعود. 
استكشافية في وسط اجلزيرة العربية«، من تأليف 
فيليب ليبنز أحد أعضاء فريق فيلبي، وثالثة آخرين 
هم جالك وكونزاك ريكمان. وبذل هذا الفريق جهودا 
لألصول  املؤكدة  الوثائق  خاللها  من  جمع  مضنية 
الوثائق محفوظة  آل سعود، وهذه  اليهودية ألسرة 
وهذا  اليهودية.  املنظمات  أحدى  لدى  سويسرا  في 
األمر يفسر الود غير املعلن بني آل سعود وإسرائيل 
أو  هجمات  ألى  إسرائيل  تعرض  وعدم  ناحية،  من 
اإلسالمية  اجلماعات  قبل  من  إرهابية  عمليات 
اإلرهابية ومنها داعش وجبهة النصرة، بل والغريب 
يتم عالجهم  إرهابي هذه اجلماعات من اجلرحي،  أن 

في مستشفيات إسرائيل.

وكانت الورطة التي غرقت فيها السعودية في اليمن، 
مصاحبة لتقارير غربية، خاصة فرنسة وأملانية، عن 
وتنظيم  اإلرهاب  دعم  عن  السعودية  توقف  ضرورة 
ما  »داعش«،  والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
السعودية.  في  املالكة  لألسرة  كبيرا  حرجا  سبب 
وكانت الشرارة، التي غيرت من مواقف بعض الدول 
الغربية، من التبعية العمياء لباراك أوباما، العملية 
آالف  تدفق  عن  فرنسا، فضال  التي ضربت  اإلرهابية 
الالجئني السوريني إلى أوروبا، وهو ما يهدد استقرار 
لإلرهاب  الراعية  الدول  وأن  خاصة  اجملتمعات،  هذه 
أي  تستقبل  ال  وقطر  وأمريكا  السعودية  في  ممثلة 
الجئني سوريني، انطالقا من قاعدة نقل املعركة إلى 

خارج أراضيهم. 

بعد  متأخرا  أوالند  فرانسوا  إليه  فطن  ما  وهذا 
عملية باريس، أحد أسوء رؤساء فرنسا اإلشتراكيني 
كل  رغم  ساركوزي  نيكوال  فسابقه،  واليمنيني. 
األميركيني،  مع  العضوي  حتالفه  عن  يقال  كان  ما 
الذهنية  والصورة  الشخصية  مع  يتناسب  ال  مبا 
داهية سياسية، كان  أنها كان  إال  الفرنسيني،  لدى 
فرنسا،  مصالح  يحقق  فيما  أوباما  مع  يتحالف 
وكانت احلالة الليبية، التي دمرها الغرب، مثال واضح 
بتروليا  فرنسا  اقتنصتها  التي  اجلمة  املنافع  على 
أن أوالند، لم يتعلم أى شئ من  من ليبيا. في حني 
الفرنسية،  اخلامسة  اجلمهورية  رؤساء  أهم  أحد 
فرانسوا ميتران، والذي يعتبر أحد ايقونات الرئاسة

جنلس  ان  صغار  كنا  ان  منذ  تعودنا 

عام  خالل  حدث  ما  لنسرد  النفس  مع 

علي  وأنتصارات  أنكسارات  من  بأكمله 

نسطيع  حتي  اخملتلفه  املستويات  كافة 

صغيرة  نقاط  في  جديداً  عاماً  نبدأ  ان 

بكل  حافل  كان  العام  هذا  ان  واتصور   ...

واجنازات  وتطوراتها  احداث  من  شيء 

! الوقت  نفس  في  إنساني  وتدهور  عامليه 

وهذا التناقض هو ما يدعو إلي إثارة عالمات 

األستفهام اخملتلفه واول عالمة هي إلي أين 

يذهب العالم ؟ إلي احلياة والبحث عنها ام 

الصراعات واختالقها ام الهمجية واسلوب 

تصنيف  اميكن   ...  ! لألقوي  والبقاء  الغاب 

الواقع احلالي علي انه متوتر الوضع او يقع 

بني حالتي الصعود والهبوط معاً من حيث 

معدل  انخفاض  مقابل  احلياة  رمت  تطور 

بني  منقسم  االمر  يصبح  ام  األنسانيه 

وآخر ينطفيء حلم  يعلو جنم حرية  عالم 

احلياة فيه .

بداية  العام  هذا  يكون  ان  أميكن  وبالتالي 

الدموية  األفكار  من  التحرر  إلنتفاضة 

بها   العالم  أكتسي  التي  السودية 

شهداء  رؤس  منذ  انتشر  الذي  والهلع 

السواحل  علي  الغريق  إيالن  والطفل  لبيا 

واالجئني  وهناك  هنا  والتفجيرات  التركية 

هذا  مآسي  من  ذلك  وغير  واملطاردين 

عوضاً عن الضمير الذي مت أنتزاعه من قبل 

عبرنا  مما  أقصي  ملوجة  بداية  ام   ... البشر 

الصراعات  من  أكبر  ملساحة  وأنتشار  بها 

عينها  الشرارة  تلك  من  املفتعله 

هل ميكن أن نحلم بعالم أفضل ... تتشارك 

واألعتراف  اإلنسان  بناء  نحو  املصالح  فيه 

زائدة  مثالية  ام هذا   ... عنا  اخملتلف  باآلخر 

ال توجد إال في كتب أفالطون وتوماس مور 

يالألسف  ولكن  يوماً  والتي ُسطرت  فقط 

ان  ميكن  متي   ... مرة  أي  في  تكتمل  لم 

يصبح ميزان عادل للطفولة حول العالم 

احلياة  شوهت  التي  الصور  تلك  من  بدل 

وطن  عن  يبحثون  ممن  النفس  بها  وتأذت 

بديل بعدما تناثرت العابهم وسط الدمار .

الكئيب  الفيلم  واردة لهذا  النهاية  كلمة 

طويالً  معه  مريرة  حلظات  عشنا  الذي 

حتمل  ام  االنتصار  علي  قادرة  األنسانية 

قال  الصراعات  تلك  امام  ضعيف  موقف 

عندما   : يوماً  »طاغور«  الهندي  احلكيم 

سأل املمكن املستحيل أين تقيم ؟ قال له 

: في أحالم العاجز ...!

في  أكد  عندما  ميكيافيللي  نيكولو  يكذب  لم 
أن »الغاية تبرر الوسيلة«، وأن  نظريته السياسية 
من ميارس السياسة يجب أن يوظف الدين واألخالق، 
حتى لو كان ال يتحلى بهما باملرة، من أجل الكذب 
االستبدادية.  لسلطة  واخضاعه  شعبه،  علي 
نيكولو في كتابه األمير، كتب نظرية كيف يحكم 
األمير أو احلاكم أو الرئيس، وهي نظرية علي درجة 
عالية من الواقعية، تكشف مدى الوقاحة واخلسة 
احلاكم،  يتبعها  أن  يجب  التي  والتحايل،  والكذب 
مرة  كما  االستبدادية.  لسلطته  شعبه  ليخضع 
أتذكر فيها  آل سعود،  أبناء  دولة  يذكر فيها اسم 
احلاكم في  نيكولو ميكافيلي، وسلوكيات  نظرية 

التعامل مع شعبه. 

لكن عندما تداولت وكاالت األنباء العاملية، خبر قيام 
دولة أبناء آل سعود بتشكيل حتالف إسالمي حملاربة 
محمود  الفنان  مقولة،  مباشرة  تذكرت  اإلرهاب، 
عبد العزيز، في رائعة داوود عبد السيد، عندما قال 
للفنان الكبير جناح املوجي »تاجر اخملدرات«، بعد أن 
يا  بتستعماني  »أنت  احلمام:  في  باخليانة  ضبطه 
دولة  محاولة  يلخص  املشهد  هذا  بالفعل  هرم«. 
أن  آل سعود من أجل غسل سمعتهم، بعد  أبناء 
افتضح أمرهم، في متويل جماعات اإلرهاب الدموي، 
وفي مقدمتها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام. وكان الفضل في فضح السعودية وأمريكا 
وقطر وتركيا في متويل ودعم جماعات اإلرهاب التي 

ورثت القاعدة، للرئيس الروسي فالدميير بوتني.

في  ظهرت  العهد،  حديثة  دولة  السعودية، 
اغتصبت  أن  بعد  العشرين،  القرن  من  الثالثينيات 
قبيلة  من  سعود،  آل  عائلة  السلطة  وسرقة 
الرشيدي عام 1902. وساعد عبد العزيز آل سعود 
في اغتصاب وسرقة السلطة حتالفه مع الداهية 
أو الداعية السلفي محمد بن عبد الوهاب، والذي 
تربتها  وجدت  متشددة،  دينية  أفكارا  يبث  كان 
اخلصبة، في بيئة بدوية صحراوية. وجنحت أسرة آل 
السعودية، في تأسيس مملكتهم برعاية واحتضان 
بريطانيا  اخلليج،  منطقة  في  االستعمارية  القوى 

العظمي.

يعود  سعود،  آل  عائلة  أصول  أن  دراسات  وتطرح 
جنران،  منطقة  تسكن  كانت  يهودية،  قبلية  إلى 
إلياس  إلى  تعود  سعود  آلل  اليهودية  فاألصول 
الوثائق  وكان  جنران.  يهود  رمز  الياهو،  مقرن  بن 
وكان جنران.  في  موجودة  سعود  آل  أصول  املؤكدة 
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ال تسحب صبرك يا اهلل. لن تيأس مهما 
فعلنا.. لن تيأس!

ال تيأس منا يا اهلل.ال. لن تيأس!

وبطيئو  ضعفاء،  نحن  كم  تعرف  أنت 
الفهم!

في  تولد  أن  اخترت  ملاذا  بعد:  نعي  لم 
مزود؟

نفس  يراعي  »الصديق  قلت:  فأنت 
احليوانات  أضطهدنا  لكننا:  بهيمته«.. 
الثقيل،  بالنير  فأنهكناها  العجماء؛ 

وعّذبناها بضربات السياط القاسية!

فتعّلمكم«..  البهائم  »اسألوا  وقلت: 
ألقابها  واستخدمنا  احتقرناها،  لكننا: 

في تعابير االهانة النابية!

وقلت: »الثور يعرف قانيه. واحلمار معلف 
وغنم  شعبك  ـ  نحن  أما  صاحبه«.. 
مرعاك ـ، فال نعرف، وال ندرك.. وحتى هذه 

اللحظة ال نعرف، وال ندرك!

***   ***   ***

يا اهلل، يا من ولدت وسط احلمالن الوديعة؛ 
حتى تصير حمالً للغفران، وبدمك الغالي 

الثمني تفدي اإلنسان!

اللعني..  غبائنا  من  أفدينا  أفدينا،  أفدينا، 
لنرى  وقلوبنا؛  عيوننا،  عن  واكشف 

حكمتك املتجلية في زريبة املاشية!

في  مكان،  أوضع  في  ولدت  من  يا  أنت. 
أوضع خان، في أوضع قرية صغيرة!

احلقيرة،  قلوبنا  في:  ثانية،  اآلن،  فلتولد 
ونفوسنا احلقيرة، وحياتنا احلقيرة!

فنحتفل بعيد مولدك، املثلث األقانيم:

.. عيد مولدك في الكون!

.. وعيد مولدك في قلبنا!

التي  املُرّحبة،  رحابك  في  مولدنا  وعيد   ..
تشع على املدى: بالبر والقداسة!

حممد الساعد

رأى و رؤى

قلب يضمك
جورج عبد املسيح

قلب يضمك
حضن يسعك 

  ويكفيك 
صوت بيداوي كل جروحك ..

يلمس حزنك
يغمر روحك ..

وينسيك 
عمر أهو عدي ومعشتوش

فرح بريحل ملحقتوش 
دنيا رتوش 

كل ما فيها بقي مغشوش

التجارة مع اهلل 

ا  ر

أيد ممدودة بتمسك ايدك
وتعديك 

تالقي غناويك
تعيش حكاويك 

وتنسي قساوه عمر حباله
كان معاديك ...

كتابات ساخرة
سامح مسري

الرئيس،  يشيل  ينزل  اللي  مني  شعب   •
شيل  سنني   ٥ اتقطم  وسطه  الشعب 

وحط ومحتاج اللي يشيله

بني  اللي حصل  اللي هالقيه معلق على   •
املاتش  من  صور  ناشر  أو  وسموحة  االهلي 
نفسكم،  من  اتكسفوا  فورا،  هامسحه 
تفرقوا ايه انتم عن أحمد موسى؟ كله اال 

اخلوض في األعراض

مرتضى  وكل  يوسف  خالد  ان  خبر  في   •
أحمد  على  له قضية  يرفع  منصور عشان 
موسى، القضية دي لو حكم فيها أي حد 

غير ناجي شحاتة هزعل جدا

والفيديوهات  الصور  من  املستاءة  الناس   •
موسى  احمد  ذاعها  اللي  الشخصية 
وقاعدين يسبوا ويلعنوا، يا ريت نهدا شوية 
كلها   ، إعالنات  مجرد  دي  نتسرع،  وبالش 
يومني والبرملان ينعقد ونتفرج على العروض 

الكاملة

مدرسة  التاريخ،  نستقريء  خلونا   •
املشاغبني استمر عرضها ٥ سنني، شاهد 
سيد  الواد  سنني،   8 حاجة  ماشفش 
معاه  ده  البرملان  يبقى  سنني،   10 الشغال 

بامليت خالص 20 سنة

»تليجراف«  ان موقع جريدة  • فيه خبر عن 
اختار اجلنيه املصري أجمل عملة ورقية في 
العالم.. هو فعال جميل لدرجة ان العمالت 

التانية اغتصبته

•  اعتقد ان فيه بند سري في اتفاقية سد 
حوض  دول  عليها  وقعت  اللي  النهضة 
النيل يلزم مصر برمي مكروفون اجلزيرة اثناء 

االجتماعات

كتابات ساخرة
سامح مسري دوال أندراوس

من وحي املزود!
بقلم: عـادل عطيـة

دورًا   1981 عام  الطائفية  احلمراء«  »الزاوية  أحداث  لعبت 
األحداث  وبدأت  األديان،  ازدراء  قانون  صياغة  في  محوريًا 
بسبب قطعة أرض، اعتزم أحد األقباط بناء كنيسة عليها 
بعدما استصدر حكًما قضائًيا بحيازتها، وبدأ الشجار على 
قطعة األرض مع بعض اإلسالميني، والذين قاموا بتحريض 
على  ووضع عالمات  »النصارى«  الهتاف ضد  على  الصبية 
بيوت املسيحني إيذانًا بحرقها، بل و ذبح القس مكسيموس 
جرجس بعدما رفض نطق الشهادتني على يد عصابة من 

اجلماعات اإلسالمية.

بالرغم أن الرئيس السادات أعلن مقتل 9 أقباط في احلادث 
بلغ العشرات ومنها  العدد  أن  إلى  أن عدة تقارير تشير  إال 
في  األسبق  الداخلية  وزير  باشا  أبو  حسن  اللواء  شهادة 
 . قبطًيا   81 بلغ  القتلي  عدد  بأن  الدولي  األهرام  جريدة 
بيوت  ونهب  حرق  مت  حيث  ومحرقة  مبجزرة  احلادث  وانتهى 

ومتاجر األقباط.

ظل اإلعالم يطلق على اجملزرة حادث الزاوية، وبدأت شعارات 
اجملزرة  تلك  أن  بالرغم  املشهد  تتصدر  الوطنية  الوحدة 

سبقتها عدة جرائم طائفية.

املادة 98 من قانون العقوبات الفقرة ) و (

بعد  الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ  ذريعة صياغتها  كانت 
حادث الزاوية احلمراء و خاصة بعد ما أثاره أئمة املساجد في 
التحريض ضد األقباط من على املنابر، فتم إضافة الفقرة 
)و( إلى املادة 98 مبوجب قانون 29 لسنة 1982 )عهد مبارك( 

وجاء في نصها أنه:

»يعاقب باحلبس مدة التقل عن ستة أِشهر والتتجاوز خمس 
سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه والجتاوز ألف 
جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة 
أو بأية وسيلة أخرى ألفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو 
املنتمية  الطوائف  أو  السماوية  األديان  أحد  ازدراء  أو  حتقير 

إليها أو اإلضرار بالوحدة الوطنية«.

بعد 33 عاما من هذه الصياغة علينا أن نطرح تساؤالت هامة: 

األقليات  ضد  الطائفية  للجرائم  القانون  تصدى  هل  أوال: 
الدينية بشكل عام واألقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر 
كتلة لألقلية الدينية؟ هل توقفت االعتداءات على الكنائس 
واستهداف األقباط والتهجير القسري؟ ألم تكن اجللسات 
العرفية هي سبيل احلكومة حلل مثل هذه األحداث لتتحول 
عن  الطرف  احلكومة  تغض  ألن  كبيرة؟  قبيلة  إلى  الدولة 

كثير من األحداث الطائفية ضد األقباط؟

ثانيا: القانون يخص بالذكر ازدراء األديان السماوية وأصحابها، 

من  وكأنهم  مصر  في  اليهود  عشرات  وجود  عن  ورغًما 
التي  االعتداءات  القانون  هذا  منع  هل  األحفوري،  العصر 

طالت مقابرهم مثال؟

ثالثا: هل تعني هذه الفقرة أن القانون ال يعاقب من يعتدي 
على منازل البهائيني أثناء إقامة شعائرهم إن مت التحريض 
ضدهم باعتبارهم أصحاب ديانة غير سماوية غير معترف 

بها رسمًيا من الدولة ؟

رابًعا: هل حتول قانون ازدراء األديان إلى قانون ازدراء اإلسالم 
السني، بعدما أصبح أداة في يد األصوليني ليرفعوا به ما 

أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم؟

قضايا  رفع  في  القانون  هذا  استخدام  يتم  ألم  خامًسا: 
السجون  وأودعهم  الرأي  وأصحاب  والكتاب  املفكرين  ضد 
ضد  احملرضني  لردع  استخدامه  مت  مما  أكثر  اجملرمني  كما 
األديان وأصحابها؟ لقد وصل األمر مبطالبة مجمع البحوث 
االسالمية بإسقاط اجلنسية املصرية عن نوال السعداوي 

اعتراًضا على كتاباتها!

قضايا ازدراء األديان كانت في مجملها تالحق املبدعني من 
الشعراء واألدباء و الصحفيني في املاضي، لكن اجلديد أنها 
األقل  على  أو  الدينّي  اخلطاب  دعاة جتديد  ستالحق كذلك 
هؤالء الذين يتصدون للتطرف وألغام التراث. هل ُيعقل مثال 
أن أقف أمام احملكمة في قضية ازدراء أديان إن أنكرت حديث 
صحيح  في  ورد  كما  العرب  جزيرة  من  املسيحيني  إخراج 
اختالف  جملرد  وطن  شركاء  إخراج  ميكن  ال  ألنه  مسلم، 
عقيدتهم ؟ هل أعتبر مجرمة إن أنكرت حديث يصف أهل 
الذمة بنصف عقل كما ورد في سنن النسائي؟ أال تعتبر 
هذه األحاديث ازدراء لغير املسلمني؟ أال تعتبر ازدراء للوطن؟

معدالت قضايا ازدراء األديان بغرض الوصاية الفكرية زادت 
ولكنها  املسلمني،  اإلخوان  جماعة  حكم  مع  بالتأكيد 
كانت قضايا شائعة قبل 2011 والزالت مستمرة حتى اآلن، 
وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن العوار في القانون 
فكيف  واستغالله فحسب،  بتطويعه  يقوم  فيمن  وليس 
تسمح الدولة التي حتارب اإلرهاب والتطرف بأن ُتبقي على 
قانون يستخدمه املتطرفون في سجن املفكرين والُكتاب 

واملدافعني عن مدنية الدولة؟

أليس من ازدراء العقول أن تطالب الدولة املفكرين مبناهضة 
وتلقي  الديني  اخلطاب  بتطوير  اجملددين  وتطالب  التطرف 
بهم إلى السجن في ذات الوقت مبوجب قوانني رجعية دون 

أدني محاولة أو نيه لتعديلها أو إلغائها؟

ازدراء االديان ام ازدراء العقول
بقلم: رباب كمال

مطلوب
Handyman
 for company has 
projects around 

GTA

Full time/part time 
jobs available

to apply send your 
resume to

 admin@jcscm.com

العالنك معنا فى

اتصل بـ:

647.447.0455
gnjournal@gmail.com 
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سكان أونتاريو سيشاهدون خفض يف فواتري الغاز الطبيعي عام 2016 

امليالد  عيد  عشية  اجلو  حرارة  درجة  ارتفعت 
للغربيني يوم ٢٤ ديسمبر الي ١٤ درجة مئوية في 
تورنتو وبهذا سجلت رقما قياسيا جديدا فاق درجة 
 ،  ١٩٦٤ عام  امليالد  عيد  عشية  املسجلة  احلرارة 
وعادة ما تكون درجة احلرارة في هذا اليوم من كل 
عام، أقرب الي درجة التجمد ، ولكن هذا العام لم 
ساحة  في  بالتزلج  ألحد  يسمح  ثلج  هناك  يكن 
»ناثان« بوسط تورنتو ، ولهذا فعيد امليالد في كندا
 أخضر وعندما يكون عيد امليالد أبيض يكون هناك ثلوج علي االرض ، وقال خبير البيئة جون فيليبس أن 
السوبر نينو هو السبب في أرسال هواء دافئ من احمليط الهادي الي بلدنا وهو يجعل احلرارة معتدلة - وهو 
األمر الذي أشارت اليه جريدة جود نيوز في وقت سابق - وأضاف »فيليبس«، نستطيع االن أن نعرف كيف 
بشعر سكان فلوريدا وجنوب كارولينا  في عيد امليالد ، ولكن هذا ال يعني الغاء  فصل الشتاء  هذا العام 
فبينما يتوقع أن يكون شهري يناير وفبراير معتدلي احلرارة فان هناك أيام ستكون باردة جدا ولكن فصل 

الشتاء في كندا سيكون أكثر أعتداال عن املواسم املعتادة.

تقرير يعترب أونتاريو مركز رئيسي للتجارة بالبشر والعنف اجلنسي 
دعي تقرير جديد مقاطعة 
أونتاريو بأنها مركز رئيسياً 
والعنف  البشر  لتجارة 
معظم  وأن  اجلنسي 
الضحايا هم من الشابات 
السن  دون  والفتيات 
التقرير  وطالب   ، القانوني 
املقدم من  جلنة تشريعية 
أنحاء  في  أستراتيجية موحدة  وإنشاء  العدالة  لنظام  التمويل  بزيادة  املقاطعة  املقاطعة حكومة  في 
كندا  في  شيوعاً  االكثر  هي  اجلنسي  االستغالل  لغرض  بالبشر  التجارة  أن  اللجنة  ،وقالت  املقاطعة 
وأن أونتاريو مركزا لهذه التجارة ،  وقال عضو البرملان سكوت لوري من حزب احملافظني أن هؤالء النساء 
الواقع قد  والشابات القاصرات  واالطفال مت أرغامهم علي االشتغال باجلنس في املدن والبالد وهم في 
التجارة  مكافحة  لفرقة  معني  متويل  تخصص  أن  أونتاريو  حكومة  علي  ان  وقال   ، اجليران  بنات  يكونوا 
الي أرسال موارد  ، وقال نحن بحاجة  بالبشر كما فعلت مع مكافحة العصابات واالسلحة في تورنتو 
للقوة التي تنفذ القانون والي النظام القضائي حتي يكون هناك فريق يركز علي العمل في جميع أنحاء 
، وقد قامت  املقاطعة  أنحاء  يتاجر بهم علي نطاق واسع يوميا في جميع  النساء  املقاطعة الن هؤالء 
اللجنة املقدمة للتقرير بالتجول في أنحاء أونتاريو لتستمع لقصص ١٤٧ من النساء الالتي وقعن ضحية 
مركز  في  يعملون  ممن  وأخرون  املمرضني  من  الثنني  اللجنة  واستمعت  اجلنسي  التحرش  أو  لالغتصاب 
للعناية باملغتصبات الذين  قالوا انهم بالرغم من خبرتهم في هذا اجملال كانوا مصدومني من االستماع 
الي نساء يسردن  قصص موجعة عن االغتصابات اجلنسية ،وقالت دين فيرئيل التي تولت رئاسة اللجنة 
املعدة للتقرير أن االمر متروك للحكومة للبحث في كيفية معاجلة هذا االمر ولكنها سوف تتاكد من 
تنفيذ التوصيات املقترحة ، وقد وجدت اللجنة أن قرابة ٦٠ في املائة من ضحايا االعتداءات اجلنسية في 
كندا هم حتت سن ١٨ سنة وربعهم حتت سن ١٢ سنة ، وأن ٩٢ فيي املائة من الضحايا هم من النساء 
وأن ٩٩ فيي املائة من املغتصبني هم من الرجال وبني التقرير أيضا أن أونتاريو ليس لديها أحصاءات حول 
عدد حاالت التحرش  اجلنسي  واالعتداءات اجلنسية علي االطفال وليس لديها نظام معني موحد لتعقب 

حاالت االجت

عيد ميالد أخضر وليس أبيض يف تورنتو هذا العام 

سيشاهد سكان أونتاريو الذين يستخدمون الغاز 
األجهزة  وتشغيل  منازلهم  لتسخني  الطبيعي 
املنزلية خفضاً في فواتير الغاز الطبيعي في عام 
٢٠١٦ ، فقد وافق مجلس الطاقة في أونتاريو علي 
إنبردج   »ِ لشركة  الطبيعي  الغاز  سعر  خفض 
لتوزيع الغاز » وشركة » يونيون لتوزيع الغاز »، بداية 
من عام ٢٠١٦ وقال اجمللس أن املستهلكني وعمالء 
شركة إنبردج الذين يستخدمون حوالي ٢٢٠٠ متر 

مكعب من الغاز سنويا سوف يشاهدون إنخفاض في سعر فواتير الغاز بنحو ٤٣ دوالر العام القادم ، 
وعمالء شركة يونيون الذين يستخدمون نفس هذه الكمية من الغاز الطبيعي سوف يوفرون من ٤٧٫٧٦ 
 ، أونتاريو  الفاتورة في منطقة جنوب  دوالر في  و ٤٩٫٤٨   ، أونتاريو  الفاتورة في منطقة شمال  دوالر في 
وتعتمد حوالي ٥٨% من األسر علي الغاز الطبيعي للتدفئة في أونتاريو ، وقد ساعد اجلو املعتدل احلرارة 
عبر معظم شرق كندا والواليات املتحدة الي جانب زيادة العرض من الغاز الطبيعي علي إنخفاص سعره 
في وقت سابق من هذا الشهر حتي وصل الي أدني مستوي له منذ ١٤ عام ، وتستخدم ٣٠ في املائة من 
املنازل في أونتاريو الطاقة الكهربائية للتدفئة وهؤالء سوف يشاهدون ارتفاع في فواتير الكهرباء مرة 

أخري بداية من شهر يناير وذلك بسبب تغيرات في برنامج الطاقة حلكومة أونتاريو 

العام  القائد  صبحي  صدقي  أول  الفريق  التقى 
احلربي،  واإلنتاج  الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات 
والوفد  الكندي  الدفاع  وزير  ساجان«  »هارجيت 

املرافق له في زيارتهم ملصر.

تشهدها  التي  األوضاع  تطورات  اللقاء  تناول 
املنطقة واجلهود اإلقليمية والدولية للقضاء على 
اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار مبنطقة الشرق 
األوسط، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون 
القوات  في اجملاالت العسكرية، وتبادل اخلبرات بني 

املسلحة لكال البلدين.

املصري  الدفاع  وزير  صبحي«  »صدقي  وأكد 
البلدين  جتمع  التي  الراسخة  الروابط  عمق  علي 
الدفاع  وزير  بزيارة  اعتزازه  عن  معربًا  الصديقني، 
الكندي، وتطلعه أن تشهد املرحلة القادمة مزيًدا 

من التعاون املشترك في العديد من اجملاالت.

أركان  رئيس  حجازي  محمود  الفريق  اللقاء  حضر 
حرب القوات املسلحة، وقادة االفرع الرئيسية عدد 
السفير  وكذلك  املسلحة  القوات  قادة  كبار  من 

الكندي بالقاهرة.

وزير الدفاع املصري يلتقي 
بوزير الدفاع الكندي مبقر 
القوات املسلحة بالقاهرة

روسيا تشتكي  الي كندا 
بسبب موقع علي شبكة 

االنرتنت 
السفارة  الي  شكوي  الروسية  احلكومة  قدمت 

إلكتروني  موقع  بسبب  موسكو،  في  الكندية 

اجلنود  عن  شخصية  تفاصيل  ينشر  أوكرانيا  في 

الروس الذين يقاتلون داعش في سوريا و يستخدم 

 ، مونتريال  في  مركزي  آلي  حاسب  وهو  »سيرفر« 

الكندية  اخلارجية  الشؤون  وزارة  وقال متحدث من 

 ، الفيدرالية  الشرطة  الي  املوضوع  أحالة  أنه متت 

وقد أفادت أنباء موقع »فايس« األمريكية أن موقع 

االنترنت االوكراني قد قام بنشر صور ومعلومات عن 

جوازات السفر لعشرات من اجلنود الروس املرابطني 

ويقول  تواجدهم  أماكن  حدد  وأيضا  سوريا،  في 

االوكراني  االنترنت  موقع  أن  »فايس«،  موقع  أيضا 

يطلق علي نفسه أسم مجتمع املتطوعني وينشر 

انتقاماً  الروس  اجلنود  عن  اخلاصة  املعلومات  هذه 

من انتهاك روسيا لوقف أطالق النار في أوكرانيا

مقداره  مالي  عجزا  عن  كندا  حكومة  أعلنت 

بي  مقارنة   ، أكتوبر  شهر  في  دوالر  مليون   ٩٤١

الشهر  نفس  في  دوالر  بليون   ٣٫٢١ مقداره  عجز 

التحسن  أن  مالي  مراقب  ويقول   ٢٠١٤ عام  من 

املائة  العائدات بنسبة ١١٫١ في  أرتفاع  الي  يعود 

و  الشخصي  الدخل  ضريبة  أرتفاع  عززها   التي 

 ، واخلدمات  السلع  من  ضريبة  الناجتة  وااليرادات 

ضريبة  بتقسيم  احملافظني  حكومة  خطة  وكان 

الدخل بني الزوجني ومضاعفة  االعفاء الضريبي 

ارتفاع   في  ساهم   قد  لألطفال  البدنية  للياقة 

العجز املالي  السنة املاضية ، وتخطط احلكومة 

تقسيم  عن  للتوقف  حديثاً  املنتخبة  الليبرالية 

برنامج  زاد  وقد  هذا   ، للعائلة  الدخل  ضريبة 

االنفاق لعام ٢٠١٥ لشهر أكتوبر بنسبة ٤% بينما 

، وبالنسبة  الدين بنسبة ٦٫٤%  أنخفضت رسوم 

فد  أكتوبر  شهر  الي  أبريل  شهر  بني  ما  للفترة 

 ٦٣٤ مقداره  مالي  فائضا  عن  احلكومة  أعلنت 

بليون   ٣٫٩٥ مقداره  بعجز  مقارنة  دوالر  مليون 

دوالر في نفس الفترة من العام املاضي. وارتفعت 

االيرادات في هذه السبعة أشهر من العام املالي 

االنفاق بنسبة ٦٫٦%   برنامج  وارتفع  مبقدار  ٨٫٧% 

وأنخفضت رسوم الدين العام بنسبة ٣٫٦%

حكومة »ترودو« ُتعلن عن عجز 
مالي مقداره ٩٤1 مليون دوالر يف 

شهر أكتوبر 

»أوف  بنك  في  الثروات  أدارة  من  جديد  تقرير  قال 

أبناء  لديهم  الذين  واالمهات  االباء  أن  مونتريال« 

تترواح أعمارهم بني ١٨ و ٢٤ سنة علي أستعداد 

أن يخاطروا ببعض ألتامني املالي ملساعدة أبنائهم 

االباء  نصف  وقال   ، املتغير  االقتصاد  هذا  خالل 

واالمهات أنهم مستعدون لتاخير وقت تقاعدهم 

، وقال ثلثهم أنهم وفروا قليل من املال للتقاعد 

و٢٢ في املائة قالوا أنهم سوف يستدينون وقالت 

نفس النسبة تقريبا أنهم سيتقاعدون في وقت 

متأخر عن اخملطط له وأنهم عندما كانوا شباب 

لم يتلقوا أي دعم مالي أو تلقوا القليل من الدعم 

واالمهات  لالباء  مالي  قلق  أكبر  و   ، والديهم  من 

الديون  عن  الناجت  القلق  هو  ألوالدهم  بالنسبة 

 ، لهم  املالي  االستقالل  حتقيق  صعوبات  وأيضا 

ولدت  التي  واالجيال   ، العمل  فرص  وعدم كفاية 

بعد عام ١٩٨٠ تواجه حقائق أقتصادية مختلفة 

عام  املالية  االزمة  بعد  والسيما  والديهم  عن 

٢٠٠٨ حيث تضاعف  عدد العاملني بعقود أربعة 

العاملني  عدد  تفوق  بسرعة  السابق  عن  مرات 

بدوام كامل منذ عام ٢٠٠٨ وفقا الحصاءات كندا 

من  بعض  شهدت  التي  العمرية  الفئة  وكانت 

الي  ٢٥ سنة  بني  ما  الكبيرة هي  التحوالت  هذه 

بدوام  العاملني  نسبة  أرتفعت  ،فبينما  سنة   ٤٤

كامل ١٫٢ في املائة منذ عام ٢٠٠٨ ارتفعت نسبة 

 ٢٠٠٨ عام  منذ  املائة  في   ٢٤٫٩ بعقود  العاملني 

لنفس الفئة العمرية 

 

الكنديون مستعدون لتأجيل موعد 
تقاعدهم بسبب خماوف حول 

املستقبل املالي ألطفاهلم 

لالعالنات اتصل على:
647.447.0455
gnjournal@gmail.com 
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Tel: 416 742 5111 Tel: 416 244 0402

Family and Cosmetic Dentistry

Church Weston Dental OfficeSheppard Jane Dental Office

2715 jane St, 
Toronto ON M3L 1S3

2143 Weston Rd, 
Toronto ON M9N 1X8

Dental 

Office
Dental Office

Inside Jane Sheppard Mall

أسوشيتدبرس: اتهام مصرى فى أمريكا مبحاولة 
االنضمام جلبهة النصرة

وللواليات املتحدة، ووضعته املباحث الفيدرالية حتت 
إلى  سافرا  قد  وصديقه  أنه  علمت  بعدما  الرقابة 
إلى  األجانب  املقاتلني  مرور  نقطة  تعد  والتى  تركيا 
سوريا، بحسب اإلف بى أى. ومت توقيف الشافى فى 
الدولى وهو  يونيو فى مطار سان فرانسيسكو   30
وقال  تركيا،  إلى  متجهة  طائرة  ركوب  وشك  على 
مطور  يعمل  كان  »إنه  الفيدرالية  املباحث  لعمالء 
الواليات  فى  العيش  فى  يرغب  يعد  ولم  شبكات 
للدخول  لتركيا  ذاهبا  كان  أنه  نفى  لكنه  املتحدة، 
اعتقاله  ومت  إرهابى،  لتنظيم  واالنضمام  إلى سوريا 
جوشوا  الشافى،  محاميا  وصرح  أيام«.  عدة  بعد 
دراتيل وإريك ليفني، أن الرجل أراد أن يساعد الالجئني 
إجرامية.  أو  عنيفة  نوايا  لديه  يكن  ولم  السوريني 
أكثر  الفيدرالية  املباحث  لعمالء  قال  أنه  وأوضحا 
من مرة أنه لم يكن ذاهبا إلى اسطنبول لالنضمام 

لتنظيم إرهابى، وال يوجد دليل يثبت عكس هذا

إن  األمريكية،  »أسوشيتدبرس«  وكالة  قالت 
أمريكيا من أصل مصرى مقيم بوالية كاليفورنيا 
إرهابية  جلماعة  االنضمام  مبحاولة  اتهامه  مت  قد 
جماعة  لزعيم  حبه  عن  أعرب  بعدما  سوريا  فى 
متجها  طائرة  يستقل  أن  وحاول  النصرة،  جبهة 
إلى املنطقة، حسبما أفادت السلطات. وأوضحت 
 22 العمر  من  البالغ  الشافى«،  »آدم  أن  الوكالة 
اتهامه مبحاولة  عاما قد قال »إنه غير مذنب فى 
تقدمي دعم مالى أو موارد جلماعة إرهابية أجنبية، 
أعرب  قد  الشافى  وكان  احملكمة«.  لوثائق  وفقا 
فى مكاملات هاتفية مع أصدقائه فى وقت سابق 
وقال  النصرة،  جبهة  لزعيم  حبه  عن  العام  هذا 
إنه ينوى املوت مع التنظيم، وفقا إلفادة مسئول 
باإلف بى أى فى القضية، ومت الكشف عن الئحة 
بشأن  السلطات  تنبيه  مت  وقد  الشافى.  اتهام 
هذا الشاب بعدما أبلغ والده السفارة األمريكية 
خالل   2014 أغسطس  فى  فقدانه  عن  بالقاهرة 
زيارة لعائلته فى مصر. وقال إن جنله رمبا كان يتتبع 
القادة املتطرفني إلكترونيا. وعاد الشافى لعائلته

الباييس: وضع مريكل يديها على خد راخوى يثري اجلدل فى 
الصحافة اإلسبانية 

أظهروا  كاميرون،  ديفيد  البريطانى  الوزراء  ورئيس 
بعد  راخوى  من  التقارب  فى  ورغبتهم  دعمهم 
تعرضه للهجوم أثناء حملته االنتخابية«. وأشارت 
راخوى  وصول  من  الرغم  على  أنه  إلى  الصحيفة 
متأخرًا نصف ساعة، عن موعد اجتماع بروكسل، 
وأعرب   . به  مرحبا  كان  أنه  إال  طائرته  تأخر  بعد 
من  لراخوى  حدث  ملا  إدانته  عن  األوروبى،  اجمللس 
العنف،  ندين  دائما  »نحن  وقال  عليه،  االعتداء 
خاصة أثناء احلمالت االنتخابية«، معربا عن دعمه 
وتشجيع  إسبانيا،  فى  احلاكم  الشعبى  للحزب 
والتصويت  االقتراع  لصنايق  التوجه  إلى  اإلسبان 

له، كما أعرب عن ثقته فى راخوى، وقال إن 

واألمن  االستقرار  لضمان  الوحيدة  الطريقة 
فرص  هى  والنمو،  االقتصادى  االنتعاش  واستمرار 
فى  والثقة  االجتماعية  والسياسات  العمل 

املستقبل

الصورة  إن  اإلسبانية،  الباييس  صحيفة  قالت 
التى مت تداولها فى جميع وسائل اإلعالم، والتى 
ميركل،  أجنيال  األملانية  املستشارة  فيها  تظهر 
احلكومة  رئيس  خد  على  يديها  تضع  وهى 
واسعا،  جدال  أثارت  راخوى،  ماريانو  اإلسبانية 
إظهار  فى  ترغب  كانت  ميركل  أن  إلى  مشيرة 
دعمها لراخوى، بعد تعرضه للكمة أثناء وجوده 
اجتماع  انعقاد  قبل  االنتخابية  احلملة  فى 

بروكسل.

أصبح  »راخوى  عنوان  حتت  الصحيفة  وقالت 
بطل القمة األوروبية بعد الهجوم عليه«، حيث 
هوالند فرانسوا  الفرنسى  والرئيس  ميركل  إن 

أما ترامب فقد عاد إلى القائمة ألول مرة منذ عام 
املستطلعني،  املائة من دعم  5 في  بنسبة   ،2011
البابا  عليها  حصل  التي  النسبة  نفس  وهي 

فرانسيس، بحسب ما أظهر االستطالع

دونالد  األمريكية،  للرئاسة  اجلمهوري  املرشح  تعادل 
استطالع  في  فرانسيس  الفاتيكان  بابا  مع  ترامب، 
رأي جديد عن أكثر الشخصيات املثيرة لإلعجاب، في 
أوباما،  باراك  األمريكي  الرئيس  القائمة  تصدر  حني 

واملرشحة الدميقراطية، هيالري كلنتون.

شركة  وهو  للبحوث،  »جالوب«  معهد  ونشر 
عن  السنوي  تقريره  أمريكا،  في  مقرها  استشارية 
وتصدر  العالم،  في  لإلعجاب  املثيرة  الشخصيات 
حصد  حيث  العام،  لهذا  القائمة  وكلينتون  أوباما 
حازت  بينما  املائة،  في   17 نسبة  األمريكي  الرئيس 

كلينتون نسبة 13 في املائة.

البريطانية  »إيكونوميست«  مجلة  اهتمت 
إن  وقالت  السورية،  باحلرب  اخلاصة  بالتطورات 
كان  رمبا  السورية  احلربية  للطائرة  تركيا  إسقاط 
عارض.  حادث  بالكاد  أنه  إال  جتنبه،  املمكن  من 
يحدا  أن  ميكن  شيئني  هناك  أن  الصحيفة  ورأت 
استمرار  األول  الطائرة،  إسقاط  تداعيات  من 
لها،  الناتو  فى  أنقرة  حلفاء  من  العام  الدعم 
سرا  تركيا  بحث  احللف  أعضاء  يقوم  أن  والثانى 
وأكدت  سلوكها.  وتغيير  النفس«  »ضبط  على 
داعش  على  احلملة  تعيق  تركيا  أن  الصحيفة 
سوريا،  داخل  األكراد  بضرب  أكثر  مهتمة  وهى 
واإلطاحة باألسد بدال من سحق اإلرهابيني. فضال 
عن ذلك، فشلت أنقرة فى وقف تدفق نفط داعش 
خارج سوريا وكذلك تدفق األموال واجملندين إليها. 

اجلزء  هو  التصعيد  جتنب  أن  الصحيفة  وأكدت 
السهل، أما األصعب هو احلاجة إلقناع كل من تركيا 
وحتتاج  داعش.  على  أكبر  بشكل  بالتركيز  وروسيا 
تركيا ألن تفهم أنه مثلما حتظى بدعم حلفائها فى 
الناتو، فإن عليها مسئوليات جتاههم. ويقول بعض 
األتراك أن محاربة داعش ستساعد األكراد. وحتى لو 
عمليات  من  ستعانى  تركيا  فإن  حقيقيا،  هذا  كان 
النهب التى يقوم بها داعش، إلى جانب التفجيرين 
األشهر  خالل  تركيا  فى  وقعا  الذين  اإلرهابيني 
األخيرة. ولو كانت تركيا جادة فى رغبتها التخلص 
السبيل  فإن  الصحيفة،  تقول  حسبما  األسد،  من 
الوحيد لذلك هو العمل مع روسيا وليس محاربتها

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

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن يشهد 
»الدولة  تنظيم  على  النهائي  االنتصار   2016 عام 
كلمة  في  ذلك  وجاء  العراق«.  في  اإلسالمية« 
العراقي  اجليش  إعالن  بعد  العراقي  التلفزيون  بثها 
من  البالد  غرب  في  الرمادي  مدينة  على  السيطرة 

تنظيم الدولة.

وقال العبادي »إذا كان عام 2015 عام التحرير 
الرافدين«.  وأرض  العراق  أرض  على  داعش  وجود  إنهاء  وعام  النهائي  االنتصار  عام   2016 عام  فسيكون 

وأضاف »نحن قادمون لتحرير املوصل لتكون الضربة القاصمة والنهائية لداعش«.

وكان اجليش العراقي قد أعلن سيطرته على مدينة الرمادي من تنظيم »الدولة اإلسالمية« ليحقق أول 
انتصار كبير على التنظيم الذي سيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا
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أعلن مسئولون بوزارة الدفاع األمريكية »البنتاجون«، 
عن مقتل 6 جنود أمريكيني في تفجير انتحاري وقع 

بالقرب من قاعدة باجرام اجلوية في أفغانستان.

دراجة  يقود  كان  انتحاريا  أن  املسئولون  وأضاف 
التابعة  الدوريات  احدي  في  نفسه  فجر  بخارية 
حللف شمال األطلنطي«الناتو« بالقرب من قاعدة 

باجرام الواقعة شمال العاصمة األفغانية كابول.

الهجوم  عن  مسئوليتها  طالبان  حركة  وأعلنت 
في  األمريكية  القوات  على  األحدث  يعد  الذي 

أفغانستان منذ شهر أغسطس املاضي. 

تقريرا  أصدرت  األمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 
األسبوع املاضي حذرت فيه من تدهور الوضع األمني 
في أفغانستان مشيرة إلى أن حركة طالبان ال تزال 
متثل تهديدا قائما ضد القوات األمريكية والتابعة 

للناتو هناك.

مفاجأة: »انتحارية فرنسا« املغربية كانت مراقبة من 
األمن الفرنسى فى قضية خمدرات

فى  جديدة  تفاصيل  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  كشفت 
قضية«انتحارية سان دوني«، موضحة أن األمن الفرنسي راقب قبل 
بصلة  علم  على  يكن  لم  لكنه  باريس،  هجمات  من  طويلة  فترة 
القرابة بينها وبني عبد احلميد أباعوض الذي كان على قائمة أخطر 

اإلرهابيني املطلوبني.

أن  التحقيق،  من  قريبة  فرنسية  مصادر  عن  الصحيفة  ونقلت 
ابنة  وهي  بوحلسن،  آية  حسناء  هاتف  على  تنصتت  االستخبارات 
خالة أباعوض، في إطار قضية منفصلة متاما كانت تتعلق بتهريب 
وقوع  بعد  إال  اإلثنني  بني  القرابة  صلة  عن  تكشف  ولم  اخملدرات، 

هجمات باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

السلطات  الفرنسية من  التي حصلت عليها االستخبارات  املعلومات احلاسمة  أن هذه  وأوضحت الصحيفة 
املغربية، ساعدت احملققني في مالحقة أباعوض وحتديد الشقة التي اختبأ فيها في سان دوني بضواحي باريس، 
مع  معركة  بعد  اآلن،  حتى  عليه  التعرف  من  السلطات  تتمكن  لم  ثالث،  وشخص  وبوحلسن  هو  قتل  حيث 

الشرطة استغرقت ساعتني يوم األربعاء املاضي.

عن  تبحث  كانت  الفرنسية  السلطات  إن  قولها:  فرنسية مطلعة  جورنال« عن مصادر  »وول ستريت  ونقلت 
أباعوض لفترة أشهر دون، أن تدرك أنها تراقب في الوقت نفسه ابنة خالته التي قد تكون مساعدة له.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن االستخبارات الفرنسية كانت على علم بانتماء كال الرجلني إلى التيار 
نهاية  وفي  حتركاتهما.  مراقبة  عن  عجزها  إلى  باإلضافة  بينهما،  الصلة  دراسة  في  فشلت  لكنها  املتطرف، 

املطاف متكن مصطفاوي وعميمور من العودة إلى األراضي الفرنسية دون أن تنتبه االستخبارات إليهما

مقتل 6 جنود أمريكيني 
يف تفجري انتحاري يف 

أفغانستان

حمكمة بريطانية تقضي 
بسجن طبيب وزوجته 6 

أعوام بتهمة اسرتقاق رجل 
ملدة 24 عامًا

بعد وفاتها .. مت الكشف عن أنها قتلت زوجها 
منذ 18 عامًا

حكًما  البريطانية  احملاكم  إحدى  أصدرت 
بالسجن ملدة 6 أعوام لكل من طبيب وزوجته 
ملدة  كرقيق  شخص  باحتجاز  اتهامهما  بعد 
نيوز«  سي  بى  »إيه  شبكة  وذكرت  عاًما.   24
اإلخبارية األمريكية أن املتهمني – إميانويل ايدت 
إلى  نيجيريا  - هاجرا من  آنتان  وزوجته  طبيب 
معهما  اصطحبا  حيث   1989 عام  بريطانيا 
كان  إينوك  سانداى  أوفونيمى  يدعى  صبيا 
يبلغ من العمر آنذاك 13 عاما، حيث ادعيا أنه 
ابنهما وأجبراه على العمل في املنزل دون أجر 

ملدة 24 عاما.

وقالت الشبكة األمريكية إن الطبيب وزوجته 
أجبرا اجملني عليه على القيام بأعمال النظافة 
والغسيل وزراعة احلديقة، ورعاية طفلني لهما 
جرهام  وأكد  الطويلة.  الفترة  هذه  مدار  على 
سلوك  أن  البريطانية  احملكمة  قاضي  آران 
عليه  اجملني  حرمان  إلى  أدى  وزوجته  الطبيب 
من فرصة احلياة بشكل طبيعي مثل غيره من 

البشر.

تخفي  أن  آن سابني،  تدعى  بريطانية  استطاعت 
جرمية قتل زوجها 18 عاًما، دون أن تتسرب حادثة 
القتل إلى احملققني. ولم يجر اكتشاف جثة الزوج 
في  الزوجة  وفاة  بعد  إال  سابني،  جون  املقتول، 
املستشفى، بسبب مرض السرطان، وفق ما ذكرت 
صحيفة » ديلي ميل«. وقامت الزوجة بوضع جثة 
خارج  أخفتها  ثم  بالستيكي  كيس  داخل  الزوج 
البيت، إلى جانب سلة القمامة، مستغلة تواجد 

أبنائها في نيوزيلندا.

وقالت فيوليت سكوت، وهي إحدى جيران اجلانية، إنها صدمت حني علمت باجلرمية، مضيفة أن سابني 
كانت إنسانة لطيفة، وتنادي كل شخص يحادثها بـ«عزيزي«. وتتحدث اجلارة عن اعتناء سابني بوالدها 

إلى أن فارق احلياة، ولذلك فهي غير قادرة على أن تصدق أنها قاتلة وارتكبت جرمية بشعة.

وعاشت سابني طفولة قاسية، بعدما تخلت والدتها عنها وهي ال تزال في عامها اخلامس واتهمت ايًضا 
بأعمال سرقة. ويقول أحد أوالد سابني إن والده كان رجاًل طيًبا، وإن أكبر جرمية اقترفها في حياته هي 
االرتباط بـ«شيطانة«، قامت بقتل شريك عمرها وظلت تعيش حياتها بشكل طبيعي كما لو أن شيًئا 

لم يحدث.

سرقة شجرة عيد ميالد من حديقة 
خاصة بأملانيا

ميالد  عيد  شجرة  على  مجهولون  استولى 
راينالند  والية  في  اخلاصة  احلدائق  إحدى  من 
احملققون  وأوضح  أملانيا.  غربي  بفالتس 
الشوح  اللصوص قطعوا شجرة  أن  اجلنائيون، 
القوقازي )النورماني( من قطعة أرض في بلدة 
شيفرشتات جنوب غرب أملانيا، لكن لم يعرف 

بعد على وجه التحديد وقت ارتكاب اجلرمية.

إلى  ببالغ  تقدموا  احلديقة  أصحاب  وكان 
بعد  يظهر  لم  أنه  إلى  أشارت  التي  الشرطة 
أثر للصوص أو الشجرة ،وأكدت أن اجلرمية » لها 
قبل  ما  فترة  تشهد  حيث  موسمية«  خلفية 

أعياد امليالد هذا النوع من اجلرائم.

أحب  هي  القوقازي  الشوح  شجرة  أن  يذكر 
لرابطة  ووفًقا  أملانيا،  في  امليالد  أعياد  أشجار 
منتجي أشجار أعياد امليالد، فإن سعر املتر من 
هذه الشجرة يتراوح في العادة بني 20 إلى 22 

يورو

طائرة ركاب فرنسية تهبط اضطراريا بكينيا بعد اإلشتباه يف 
وجود قنبلة

تابعة  طائرة  إن  كينيا  في  الشرطة  قائد  قال 
لشركة إير فرانس حولت مسارها أثناء رحلتها من 
اضطراريا بسالم في مدينة  وهبطت  موريشيوس 
مومباسا الكينية بعد أن نبه طاقم الطائرة الطيار 

إلى وجود عبوة مريبة في إحدى دورات املياه.

على  حسابه  عبر  بوانيت  جوزيف  الشرطي  وقال 
 777 بوينج  طراز  من  وهي  الطائرة  إن  تويتر  موقع 
 459 متنها  وعلى  باريس  إلى  طريقها  في  كانت 
راكًبا وطاقم من 14 فردًا وإن عملية إخالء الطائرة 

متت بسالم بعد هبوطها في مطار »موا« الدولي الساعة 12.37 بعد منتصف الليل بالتوقيت احمللي يوم 
األحد )2137 بتوقيت جرينتش يوم السبت(.

وأضاف »أخذ خبراء مفرقعات من البحرية وإدارة التحقيقات اجلنائية العبوة ويتحرون ملعرفة ما إذا كانت 
مكوناتها حتتوي على متفجرات«.

مطار القاهرة يستقبل 22 مصرًيا 
مرحلني من إيطاليا

مصريًا   22 الدولي  القاهرة  مطار  استقبل 
مرحلني من قبل السلطات اإليطالية، حملاولتهم 
عن  شرعية  غير  بطريقة  ألراضيها  التسلل 
طريق البحر. وأوضح مصدر باملطار أن املرحلني 
وصلوا على منت الطائرة املصرية القادمة من 
»كاتانيا«،وأنه مبناقشتهم فور وصولهم أقروا 
القبض  ألقت  اإليطالية  األمن  سلطات  بأن 

عليهم قرب السواحل اإليطالية.

الدين على، مدير أمن املطار،  اللواء عالء  وأمر 
اخملتصة  األمنية  األجهزة  على  بعرضهم 
للتأكد من سالمة موقفهم األمني والقانوني 

قبل مغادرتهم املطار

»سايسة« متزق وجه طبيبة لرفضها 
دفع مثن أجرة ركن السيارة بالقاهرة

القاهرة  أمن  مبديرية  األمنية  األجهزة  ألقت 
القبض على فتاة تعمل »سايسة« ركن سيارات، 
إعطاءها  رفضت  طبيبة  وجه  بتمزيق  التهامها 

ثمن ركن السيارة بالدراسة، بالقاهرة.

وكان قسم شرطة اجلمالية تلقى إخطارا بقيام 
بالشوارع  السيارات  ركن  مجال  في  تعمل  فتاة 
بتمزيق وجه طبيبة بعد رفضها دفع ثمن انتظار 
أمنية  قوة  حتركت  الفور  وعلى  السيارة،  وركن 
لقسم  واقتيادها  املتهمة  على  القبض  والقت 
النيابة  وتتولى  الالزم  احملضر  وحترر  الشرطة 

التحقيق.

احلكم بسجن »البحريي« 
عام .. واحلقوقيون يصفونه 

بالعودة لعصور الظالم
قضت  املدنية،  الدولة  لدعاة  صادم  حكم  في 
بسجن  القدمية  مصر  مستأنف  جنح  محكمة 
إسالم«  »مع  برنامج  ُمقدم  بحيرى  إسالم  الباحث 
بازدراء  إلتهامه  والناس،  القاهرة  فضائية  على 
اإلسالم، بعد أن حصل علي البراءة من التهمة ذاتها 
خالل  الدعوى  مقيمى  وأتهمه  سابق.  حكم  في 
اإللهية،  الذات  »البحيري« عاب فى  أن  أن  اجللسة، 
وأنكر وجود احلور العني، كما أنكر أحكام الشريعة، 
أداء حركى فقط، كما طعن  بأنها  ووصف الصالة 
فى السنة النبوية واإلسالم. بينما قال محاميه أن 
محاميه حاصل علي حكم سابق ببراءة موكله، وأن 
ما قام به البحيري يعتبر شكل من أشكال النقض 
لبعض آراء الفقهاء، واصفا هذا النقد بأنه نوع من 
أنواع جتديد اخلطاب الدينى وليس طعنا فى الدين. 
ولكن صدر احلكم السابق ذكره، بعدها توجه إسالم 
حتي  العقوبة  لتنفيذ  طره،  سجن  إلي  البحيري 
قبول النقض خالل ستون يوماً. وصدرت بيانات من 
حقوقيون كثيون في الداخل واخلارج تشجب احلكم 
وتعتبره عودة لعصور ظالمية ، ومخالف للحقوق 
وفي تصريح مقتضب  املصري.  بالدستور  واحلريات 
»للبحيري«، قال أنه يشكر الرئيس السيسي علي 

ثورته الدينية التي أعلن عنها
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قال سمير غطاس عضو البرملان املصري، إن السودان 
ليس طرفا محايدا فى قضية سد النهضة، مشددا 
على أن اخلرطوم تتعامل فى امللف مببدأ املصلحة 

ومصلحتها مع إثيوبيا وليس مصر.
وطالب غطاس خالل حواره لقناة القاهرة والناس 
بالدولة  القادم وكافة اجلهات واملؤسسات  البرملان 
األمن  حلماية  النهضة  سد  وجه  في  الوقوف 
إثيوبيا  مع  التفاوض  قضية  تغير  ويجب  القومي، 
النواب  مجلس  عضو  وأوضح  القضية.  وتدويل 
لألمن  عاليا  تهديدا  ميثل  النهضة  سد  وجود  أن 
الوجودي  التهديد  لدرجة  يصل  املصري  القومي 
وليس  سياسي  مشروع  النهضة  سد  أزمة  وأن 
عديدة  غربية  دول  وراءه  تقف  اقتصاديًا  مشروًعا 

تستهدف أمن مصر.
وأكد غطاس أن حجب سد النهضة للمياه يؤدي 
بدور  القيام  وعلينا  بالنسبة ملصر،  كارثية  لنتائج 
أكبر مما نقوم عليه، كما يجب علينا رفع القضية 

إلى مجلس األمن، ألن السد يهدد الوجود املصرى.
بالسجن  احلكم  مصدومة،  »أنا  فيينا:  وأضافت 
وراء  بأكمله  عمري  أقضي  أن  يعني  عاًما   26 ملدة 
في  العليا  احملكمة  بأن  ثقة  كلي  وأنا  القضبان، 
باكستان لن ترضى بهذا احلكم، وسيكون احلكم 

النهائي عادًل بحقي ولن يصيبني أي مكروه«.
وقالت هيئة احملكمة التي أصدرت احلكم بالسجن 
آذت  األديان  ازدراء  جرمية  إن  وزوجها  فيينا  بحق 
مشاعر املسلمني في جميع أنحاء باكستان، وهو 
أمر ل ميكن التهاون في التعامل معه، ويجب ردع 

كل من يفّكر في اتباع هذا التوّجه

ترامب : »هيالري كلينتون« كاذبة والكل يعرف ذلك
احملتمل في  املرشح اجلمهوري  ترامب،  دونالد  هاجم 
انتخابات الرئاسة األمريكية، املرشحة الدميقراطية 
بالـ«كاذبة«،  إياها  واصًفا  احملتملة هيالري كلينتون، 
عقب انتقاداتها التي وجهتها على خلفية اقتراحه 
الوليات  إلى  األجانب  املسلمني  كل  دخول  حلظر 

املتحدة ساعد اجلهود الدعائية لتنظيم داعش.
ونقلت مواقع عن ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيونية أمريكية: »كلينتون ليس لديها دليل يدعم اتهاما 
بأنني أصبحت أفضل من يقوم بالتجنيد لصالح تنظيم داعش املتشدد.. إنها كاذبة والكل يعرف ذلك«.

 وأثارت دعوة ترامب إلى منع دخول كل املسلمني إلى الوليات املتحدة بعد هجوم وقع في سان برناردينو 
منافسني  من  انتقادات  شخصا   14 مقتل  إلى  وأدى  اجلاري،  ديسمبر  من  الثاني  في  كاليفورنيا  بولية 
جمهوريني ودميقراطيني، ومن بينهم«هيالري كلينتون«. وخالل مناظرة ملرشحني دميقراطيني، قالت كلينتون 

إن تنظيم داعش يستخدم تصريحات ترامب لتجنيد مقاتلني.
 وقالت: »إنهم يذهبون إلى الناس ويعرضون فيديوهات دونالد ترامب وهو يهني اإلسالم واملسلمني من أجل 

جتنيد مزيد من املتشددين
برنارد ساندرز،  السناتور  منافسها  على  تقدمها  كلينتون  هيالري  تواصل  الدميوقراطي،  السباق  في  أما 
حيث قال أكثر من 60% من الناخبني الدميوقراطيني أو الذين مييلون للحزب أنه لو كانت النتخابات احلزبية 

اليوم لصوتوا لكلينتون، مقابل 30% قالوا إنهم سيصوتون لساندرز.
وحصلت كلينتون على تأييد األكثرية الساحقة )13 من أصل 14( امرأة انتخنب عن احلزب الدميوقراطي 

لعضوية مجلس الشيوخ

، إنه وزوجته ميشيل يصليان  قال الرئيس األمريكي، باراك أوباما 
احتالل  أن  إلى  »أوباما«  وأشار  املضطهدين.  املسيحيني  أجل  من 
لبعض  »داعش«،  والشام،  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
يجاهروا  أل  عليهم  سيتعني  هناك  املسيحيني  أن  يعني  املناطق 
األبيض،  البيت  بيان أصدره  بعقائدهم واحتفالتهم. وأضاف، في 
في الربعاء، الثالث والعشرين من ديسمبر احلالي، قال »أوباما« : في 

بعض مناطق الشرق األوسط التي ظلت فيها أجراس الكنائس 
تقرع لقرون في يوم عيد امليالد فإنها ستكون صامتة هذا العام. وتابع : هذا الصمت هو شهادة مأساوية على 

الفظائع الوحشية التي ارتكبها التنظيم بحق هذه الطوائف

: السودان غري حمايد فى  غطاس 
ملف سد النهضة الذي يهدد أمن 

مصر وجيب تدويل القضية

أمن املطارات املصرية بيد 
شركة بريطانية

أوباما: أصلي يف عيد امليالد من أجل 
املسيحيني املضطهدين

ريسكس«،  »كونترول  شركة،  فوز  عن  مصر  أعلنت 
اإلجراءات  ملراجعة  احلكومة  مع  بعقد  البريطانية 
مؤمتر  وفي  مطاراتها.  في  األمنية  اخلدمات  وتقدمي 
صحافي ُعقد في القاهرة، أعلن وزير السياحة املصري 
سعي  إطار  في  يأتي  الجراء  هذا  أن  زعزوع  هشام 
املطارات. في  المنية  املعايير  أعلى  لتوفير  احلكومة 

ويأتي هذا القرار ذلك بعد أكثر من شهرين من حادث 
والتي  سيناء  في  الروسية  الركاب  طائرة  سقوط 
يزعم تنظيم ولية سيناء مسؤوليته عن إسقاطها 
عبر زرع قنبلة يدوية الصنع داخل الطائرة. بينما تصر 
احلكومة املصرية على عدم وجود أدلة مؤكدة تفيد 
بتفجير الطائرة رغم تأكيد روسيا إسقاطها بقنبلة.
وفي تصريحات لـ)بي بي سي( قال زعزوع إن عائدات 
بنسبة  تراجعت   2015 عام  خالل  السياحة  قطاع 
20 في املائة عن العام السابق وبنسبة 60 في املائة 
عن عام 2010. وأوضح زعزوع أن التراجع حدث خالل 
الشهرين التاليني لسقوط الطائرة الروسية مؤكدا 
انه لم يتم بعد حتديد أي موعد لرفع احلظر عن رحالت 

الطيران الروسي والبريطاني الى شرم الشيخ.
الشركة  مع  التعاقد  من  الهدف  إن  زعزوع  وقال 
»وجود جهة محايدة إلصدار شهادة  البريطانية هو 
بأن إجراءات المن املتبعة في املطارات املصرية على 
الوافدة  السياحية  احلركة  أن  وأكد  مستوى«.  أعلى 
الى شرم الشيخ فقدت 70 في املائة من زخمها بني 

عشية وضحاها بوقوع حادث الطائرة الروسية.«.
املطارات  لتأمني  ريسكس«،  »كونترول  إختيار  وجاء 
بالشركة،  املنوط  الدور  حول  جدلً  ليثير  املصرية، 
للبالد.  القومي  باألمن  يتعلق  ما  في  وحساسيته 
بالرغم من أن الشركة تعمل في هذا اجملال منذ 40 عاًما، 
وتعمل في 36 دولة عاملية منها اإلمارات والسعودية 
وباكستان والعراق. ومن املقرر أن تبدأ الشركة عملها 
ميتد  أن  على  الشيخ،  وشرم  القاهرة  مبطاري  حالًيا 
لعملها الثانية  باملرحلة  األخرى  باملطارات  عملها 

أخبـــــــــار

تنظيم داعش خسر 14% من 
االراضي اليت يسيطر عليها 

التي  األراضي  من   %14 نحو  داعش  تنظيم  خسر 
يسيطر عليها في العام 2015، فيما زادت األراضي 
التي يسيطر عليها أكراد سوريا نحو ثالثة أضعاف، 
للتنظيم  ضربة  هذا  ويعد  نشرت  دراسة  بحسب 
التي  »اخلالفة«  أراضي  توسيع  إلى  يسعى  الذي 

يفرض فيها قوانينه الصارمة.
إس  إتش  »أي  معهد  نشرها  التي  الدراسة  وقالت 
التي  الكبرى  اخلسائر  بني  من  إن  لألبحاث  جينز« 
بني  سريعة  طريق  من  قسم  التنظيم  بها  ُمني 
عاصمته،  التنظيم  يعتبرها  التي  الرقة  مدينة 
خطوط  يجعل  ما  العراق،  شمال  املوصل  ومدينة 

امداداته أكثر صعوبة.
وصرح كولومب ستراك احمللل البارز لشؤون الشرق 
األوسط في املعهد »لقد شهدنا تاثيرًا مالًيا سلبًيا 
على تنظيم داعش بسبب فقدانه السيطرة على 
معبر تل أبيض احلدودي قبل تكثيف الغارات اجلوية 

على منشآت التنظيم إلنتاج النفط«.
وذكر املعهد الذي مقره الوليات املتحدة أن األراضي 
مبقدار  تقلصت  التنظيم  عليها  يسيطر  التي 
مربع  كلم  ألف   78 إلى  لتصل  مربع  كلم   12800

في الفترة منذ بداية 2015 حتى 14 ديسمبر.
حساب  على  تأتي  املكاسب  هذه  ان  املعهد  وقال 
املناطق التي يسيطر عليها التنظيم في املناطق 
الشمالية التي يحارب من أجلها املقاتلون األكراد. 
األكراد  سيطرة  حتت  الواقعة  األراضي  وزادت 

السوريني 186% خالل العام، بحسب التقرير.

إنقالب داخل اإلخوان وانشقاقات 
تهدد بنهاية اجلماعة

خالل 7 أيام فقط تلقت جماعة اإلخوان في مصر 
اجلماعة  مبستقبل  تعصف  قد  قاسية  ضربات 
هشة  ومجموعات  صغيرة  كيانات  إلى  وحتولها 
هو عمر اجلماعة  تنهي مسيرة 88 عاماً  ضعيفة 
منذ نشأتها في اإلسماعيلية أوائل القرن املاضي.

األسبوع  خالل  واشتعال  بروزا  األكثر  اللطمة 
احلالي هي النشقاقات املتوالية واملتصاعدة داخل 
الشيوخ  بقيادة  األول  لفريقني  وحتولها  اجلماعة 
فعلياً  والقائم  املرشد  نائب  عزت  محمود  ويضم 
مرشد  بديع  محمد  من  بتعليمات  املرشد  بعمل 
عام اجلماعة احملبوس حالياً على ذمة عدة قضايا، 
ومعه محمود حسني أمني عام اجلماعة ويعاونهما 
في  اجلماعة  عن  املسؤول  الرحمن  عبد  محمد 
مكتب  عضو  فيتزعمه  الثاني  الفريق  أما  اخلارج. 
الشباب مبثابة  الذي يعتبره  اإلرشاد محمد كمال 
كبيرة  وتعاونه مجموعة  في مصر،  حالياً  املرشد 
ويتولى  الثاني،  الصف  وقيادات  الشباب  من 
مسؤولية التنسيق اإلعالمي لهم محمد منتصر 
املتحدث السابق باسم اجلماعة. وقد اعترف طلعت 
جبهة  من  املعني  اإلخوان  باسم  املتحدث  فهمي 
محمود حسني، بوجود مطالب داخل اجلماعة بحل 
التنظيم وتقسيم اجلماعة لفريقني، مؤكداً أن هذا 
األمر يعني انتحار اجلماعة وتفككها متاماً، ووصف 
ما يحدث داخل اجلماعة بأنه محاولة لالفتئات على 
الشرعية واملؤسسية داخل اإلخوان والنقالب على 
محمد  قرر  جهته،  ومن  اجلماعة،  ومنهجية  تراث 
اإلدارية  اللجنة  مسؤول  املرسي  الرحمن  عبد 
واملوالي  داخل مصر  باجلماعة  العمل  العليا إلدارة 
من  كبير  عدد  إيقاف  الشيوخ  وفريق  عزت  حملمود 
اإلخوان  مكتب  من  وغالبيتهم  املناوئ،  اجلناح 
قيادات  أربع  اعالن  املواجهة  حدة  من  وزاد  باخلارج. 
واشتعلت  اخلارج،  من مكتب  استقالتها  إخوانية 
تلك اخلالفات حينما أعلن مكتب اإلخوان املسلمني 
في لندن إقالة محمد منتصر، من مهمته متحدثًا 
إعالميا باسم اجلماعة، وتعيني متحدث جديد بدلً 
اإلدارة  جلنة  قرار  ذلك  وتال  فهمي  طلعت  هو  منه 
بقيادة محمد عبد الرحمن بإعفاء وجتميد عضوية 

بعض قيادات اجلماعة
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االنتخابات  تعد  ابراهيم  جرجس   - نيوز  جود 
الرئاسية فى مصر لعام ٢٠١٤ ، هى ثالث انتخابات 
انتخابات  وثاني   ، تاريخها  فى  تعددية  رئاسية 
ملا  ا  وفقً و مت حتديدها   ، يناير   ٢٥ ثورة  بعد  رئاسية 
ا خلارطة  أعلنته اللجنة العليا لالنتخابات ، تنفيذً
السابق  الرئيس  عزل  عقب  أعلنت  التى  الطريق 
طالبت  التى  املظاهرات  بعد   ، مرسى  محمد 
التمكني  ومخطط  اإلخوان  حكم  وإنهاء  برحيله 

من مفاصل الدولة.

تقدم للترشح لالنتخابات كالً من حمدين صباحى 
السيسي  الفتاح  واملشير عبد   ، فبراير ٢٠١٤  في 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربى السابق في مارس ٢٠١٤ 
بعد استقالته من وزارة الدفاع ، كما أعلن مرتضى 
منصور في إبريل ٢٠١٤ خوضه انتخابات الرئاسة 
، إال أنه أعلن انسحابه من السباق الرئاسى قبل 
الناشط احلقوقى خالد على  أعلن  ، فيما  يبدأ  أن 
مبدأ  لرفضه  الرئاسية  لالنتخابات  خوضه  عدم 
بعد   ، لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرارات  حتصني 

إعالن الفريق سامى عنان انسحابه بأيام.

الترشيح  طلبات  لتلقى  احملددة  الفترة  وبانتهاء 
فى ٢٠ إبريل، أعلنت جلنة االنتخابات الرئاسية فى 
مؤمتر صحفى أن وزير الدفاع املستقيل عبدالفتاح 
االشتراكى   الشعبى  التيار  ورئيس  السيسى 
من جمع  متكنا  من  هما فقط   ، حمدين صباحى 
أُغلق  ، و  التوكيالت الالزمة خلوض سباق الرئاسة 

باب الترشح لينحصر الترشيح فيهما فقط.

خملالفته  السيسي  ترشح  ضد  طعن  وقدم 
اخلارجية  بوزارة  ا  موظفً تقدم  حيث  الدستور: 
برفع دعوى قضائية يطلب فيها رفض قبول أوراق 
املرشح العسكري السابق عبد الفتاح السيسي 
رئيس  ملنصب  الترشح  من  بالدعوى-  ورد  -كما 
اجلمهورية خملالفة ذلك للدستور املصري عام ٢٠١٤، 
مدنيًا  رجالً  يكون  أن  وهو  أساسيًا  ا  شرطً لفقده 
بتوضيح  طالب  كما  مدنية،  بدلة  صاحب  وليس 
من هو الرئيس املدنى؟ وهل تنطبق الشروط علي 
صاحب اخللفية العسكري للتقدم ملنصب رئيس 
اجلمهورية من عدمه؟ وقد وصف ذلك بأنه «احليلة 

العسكرية لالستيالء على احلكم مرة أخري».

الشهر  فتح  صباحى  حمدين  ضد  طعن  وقدم 
طالب  حيث  والرشوة:  اجلمعة  يوم  العقاري 
واقعة  فى  بالتحقيق  منصور  املستشارمرتضى 
لعمل  اجلمعة،  يوم  العقارى  الشهر  فتح مكاتب 
بالقيام  اتهمه  لـ حمدين صباحى، كما  توكيالت 

بدفع ٢٥٠ جنيها كرشوة عن كل توكيل..

العليا  اللجنة  أعلنت  املاضي  مارس   ٣٠ وفي 
الترشح  باب  فتح  موعد  عن  الرئاسية،  لالنتخابات 
االنتخابات  ستبدء  مايو   ١٥ ,ويوم  لالنتخابات، 

الرئاسية للمصريني باخلارج.

ا  وأثير حول االنتخابات الرئاسية املصرية ، جدالً واسعً
فى مصر والعالم بأثره ،، حيث فردت وسائل اإلعالم 
، وعلى  الرئاسى  للمارثون  العاملية مساحات كبيرة 

املستوى الداخلى أصبحت اخلطب اجللل.

ابو  خالد  قال  االنتخابات  فى  املشاركة  أهمية  وعن 
بكر احملامي و الناشط احلقوقي في تصريحات خاصة 
ل «جود نيوز» إنه بات جليًا االختالف الذى طرأ على 
 ، السابقة  سنوات  الثالث  خالل  املصرى  الشعب 
وأصبح متغيرًا أصيالً فى العملية السياسية وفى 
املشاركة  أن  ا  ،مضيفً بأكمله  السياسى  املشهد 
رئيسه  ويختار  مستقبله  يصنع  الشعب  أن  تعنى 

ا إلرادته .  ويختار مجلسه التشريعي وفقً

وأضاف ابو بكر ان املصريني أدركوا أهمية املشاركة 
تواجه  التى  والتهديدات  اخملاطر  لتعدد  الشعبية 
ا أن األخطار التي تهدد أمن مصر  الوطن وأمنه ، متابعً
اجلنوب  فمن  اجلهات  جميع  من  بنا  حتيط  القومي 
الشرقي  الشمال  من  النيل،  نهر  مياه  تهديد  جند 
توجد أخطار األنفاق وتهريب األسلحة واإلرهابيني ، 
وما  ليبيا  شرق  فى  املنتشرة  الفوضى  الغرب  من  و 
 ، ترتب عليها من تهريب ألسلحة حديثة ومتطورة 
فضالً عن حتد مهم وأساسي يواجه مصر وهو حتدى 
التنمية وبناء مؤسسات الدولة احلديثة وفرض هيبة 

الدولة وهيبة القانون.

عيسي  صالح  الصحفي  الكاتب  شدد  جانبه  ومن 
أن  على  للصحافة  األعلى  للمجلس  العام  األمني 
لن  بنا  حتيط  التى  واملتشابكة  املتعددة  التحديات 
يستطيع الرئيس القادم وحده مجابهتها والتعامل 
بني  اجلهود  تضافر  يحتاج  األمر  أن  ا  موضحً  ، معها 
لهذه  والفعالة  الناجحة  اجملابهة  لتحقيق  اجلميع 
الكبير  وزنه  الشعبى  للدور  أنه  ا  مضيفً التحديات، 

فى مجابهة هذه اخملاطر .

الطموحات املطلوبة من شعب يصنع مستقبله 
واستطاع القيام بثورتني في أقل من ثالثة أعوام.

وأكد عبد اجمليد أن الدميقراطية منذ عهد اإلغريق 
نظم  من  النظام  ذلك  هي  الراهنة  اآلونة  وحتى 
مبقتضى  الكم  عنصر  على  يعتمد  الذي  احلكم 
كونها حكم الشعب أو حكم األغلبية، مبعنى أن 
املرشح الذي يختاره األغلبية من الناخبني هو الذي 
أغلبية  تفضيالت  إليه  تتجه  الذي  واحلزب  يفوز 
أن  اخلطورة  ا  ،متابعً ا  الناخبني يصبح حزبا حاكمً
هنا أنه مع انخفاض نسبة املشاركة نتيجة اجتاه 
نسبة كبيرة من الشعب إلى عدم املشاركة وهي 
التي يطلق عليها األغلبية الصامتة يحدث حتول 
جوهري في مفهوم الدميقراطية من كونها حكم 

األغلبية لكي تصبح حكم األقلية النشطة .

وأضاف عيسي  أن الشعب هو هدف عملية التنمية 
تتم  ومبشاركته  خالله  من  الذى  وهو  أداتها  وهو 
واألمنية  االقتصادية  التحديات  كافة  مواجهة 
هى  نقطة  وأهم  واخلارجية  والداخلية  والسياسية 
هذه  أن  ة  خاصً  ، االنتخابات  في  الشعب  مشاركة 
الرئيس  على  الشرعية  من  ا  مزيدً تضفي  املشاركة 

القادم وعلى النظام السياسى ككل.

من جانبه حذر وحيد عبد اجمليد، مدير مكتب األهرام 
السابق، من  الشعب  االستراتيجى، وعضو مجلس 
أن  ا  مضيفً  ، االنتخابات  فى  املشاركة  عدم  خطورة 
سيترتب  االنتخابات  فى  املشاركة  درجة  انخفاض 
فيها،  املرغوب  غير  والنتائج  اآلثار  من  عدد  عليها 
على  االستفتاء  في  املشاركة  نسبة  أن  ا  مضيفً
ارتفاع  وبرغم   ،  ٪٤٠ جتاوزت   ٢٠١٤ في  الدستور 
من أقل  تعتبر  إنها  إال   ، كان  مبا  مقارنة  النسبة 
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من عالمات جناحنا يف الرتبية 
جناحنا يف احلوار مع أبنائنا ...

الفصل األول -  املشهد الثامن  
 فى داخل قصر املتوكل( - اجلزء الثانى

اجلاثليق: واآلن أحب أن أعرف فيما أرسل إلى أمير املؤمنني ؟
املتوكل: أريدك أن تعرفنى ما جزاء من بصق عليها عندك ؟

مقدارما  على  يالم  و  يوبخ  و  ذلك  يعرف  لكن  مقدارها.  يعرف  ال  ألنه  عليه،  شئ  فال  مسلماً  كان  إن   ، اجلاثليق 
باحلروم العظيمة ويعزل حتى يتوب،  الناس ويتهدد  و يزجر بني  فعل، وإن كان نصرانياً، وكان جاهال ال يفهم، فيالم 

املتوكل:فما الذى يجب على من فعل ذلك عندك؟ 
اجلاثليق: أما عندى يا أمير املؤمنني، إذ كنت ال سلطان لى، أن أعاقبه بسوط أو بعصا ، فإنى أحرمه و أمنعه من الدخول 
إلى الكنائس، ومن القربان، ليبقى مرفوضاعندنا، إلى أن يتوب و يتصدق ببعض ماله على الفقراء و املساكني، مع 

لزوم الصوم والصالة.  
املتوكل: لك ماطلبت، فخذ األ يقونة، وأفعل بها ما تريد. سآمر لك ببدرة من الدراهم، انفق منها على أيقونتك . 

 اجلاثليق: يشكر اخلليفة ويدعو له.   )ثم ميضى فى طريقه الى اخلارج( 
 شهرزاد : فلما خرج اجلاثليق لبث اخلليفة وقتا يتعجب منه ومن محبته ملعبوده و تعظيمه إياه، ثم أخذ يحدث نفسه 
قائال :  »أما أنت ياحنني فقد وقعت فى يدى وسوف أعرف كيف أحطم غرورك واعتزازك بنفسك ومعاندتك لرسلى 
وندمائى. سوف أعرف كيف أكرهك على ترك دينك. وهاهم أخوانك فى العقيدة يشهدون عليك بأنك مخادع وزنديق ».
ثم أمر بإحضارحنني، فأحضروه إليه. ومت فى نفس الوقت احضارالسوط واحلبال وأمر به فشد مجرداً بني يديه، وضرب 

مائة جلدة،
) يتم جتسيد مشهد اجللد ولو بصورة رمزيةعلى خشبة املسرح (           

 وبعد ذلك  أمراخلليفة باعتقاله والتضييق عليه. كما أمر بحمل جميع ما عنده من أحمال و أثاث وحرق مكتبته ، 
ونقض منزله وتسويته باألرض.ثم وضعه فى سجن القلعة. 

د. امحد عبد اهلل شلبى - مونرتيال

مأساة طبيب اخلليفة 
نسيم جملى

نحن  لألسف، نرتكب أخطاًء جتعلنا نفشل في 
احلوار مع األبناء، وان من أهّم أسباب فشل اآلباء 
أسلوبني  استخدامهم  األبناء  مع  احلوار  في 
خاطئني:  اما أسلوب )ال أريد أن أسمع شيئاً(. او 

أسلوب )احملقق( أو ضابط الشرطة.

)تسكيت(  عبارات  نرسل  أننا  هو  األول:  اخلطأ 
وكذلك إشارات )تسكيت( معناها في النهاية 
او  ابنى  يا  منك  شيئاً  أسمع  أن  أريد  ال  )أنا 
التي حتمل نفس  إلى احلركات  بنتى(، باإلضافة 
عن  آخر  شيء  بأي  التشاغل  مثل:  املضمون، 
قبالة  االبن  ويجيء  إليه...  النظر  أو عدم  االبن، 
جدوى..  دون  لكن  إليه  تسـمع  حتى  أمه  وجه 
هو اآلن يُذكرنا بحقه علينا، لكنه مستقبالً لن 
يفعل، وسيفهم أن أمه ستستمع بكل اهتمام 
مهما  زائرة  ألية  أو  الهاتف  في  صديقة  ألية 
كانت غريبة، حتى أنها تستمع إلى التلفاز وال 

تستمع إليه وكأّن كّل شيء مهم إال هو!! 

ويأتيك  املقال،  قراءة  من  تنتهي  عندما  لذلك 
وأفكاره،  ومشاعره  نفسه  عن  يعبر  ولدك 
ففي  يقوله  بالذي  االهتمام  كل  اهتّم 
منك  إشعار  فيه  به  واالهتمام  إليه  االستماع 
من  وهي  وقبوله،  واحترامه،  بتفهمه،  له 
واالحترام،  التفُهم،  األساسية:  احتياجاته 
من  أهم  اللحظة  تلك  في  فحديثه  والقبول، 
كل ما يشغل بالك أياً كان، وإذا كنت مشغوالً 
ومحدداً..  صادقاً  موعداً  ابنتك  أو  ابنك  أعِط 

تقول: أنا اآلن مشغول، بعد ربع ساعة أستطيع 
مبوعدك  فعالً  واهتم  جيداً..  إليك  أستمع  أن 
معه.. نريد أن نستبدل كلماتنا وإشاراتنا التي 
إلى  شيئاً(  منك  أسمع  أن  أريد  ال  )أنا  معناها 
أن  وأحب  أحبك  )أنا  معناها  وإشارات  كلمات 
أسمع منك وأحس مبشاعرك(، وباألخص إذا كان 
بأن نقوم مبجموعة  أو محبطاً.. وذلك  منزعجاً 
من احلركات مثل: االحتضان اجلانبي، وأعني به 
بجانب  األبناء  أحد  مع  الوالدين  أحد  يقف  أن 
بعضهما وقوفاً ويحيطه بذراعيه أو جلوساً ميد 
األب أو األم الذراع خلف ظهر االبن أو فوق أكتافه 
لالبن  األخرى  الكتف  أو  الذراع  يده على  ويضع 
االحتضان  إلى  باإلضافة  إليه،  ويُقربه  ه  ويلمُّ
اجلانبي التقبيل بكل أشكاله، والطبطبه على 
الوجه، ومسك  الرأس، وملس  ومداعبة  الكتف، 
اليد ووضعها بني يدي األم أو األب.. وهكذا علينا 
أن نعرف أهمية هذه املشاعر من حاجتنا إليها 

نحن الكبار فكيف باألطفال الصغار.. 

أما اخلطأ الثاني من أخطاء احلوار، وهو أسلوب 
احملقق  فأسلوب  الشرطة.  ضابط  أو  )احملقق(  
في  اتباعاً  األكثر  احلوار  أسلوب  يكون  يكاد 

التعامل مع األبناء ولو دون قصد.

يحميه،  شرطياً  ال  يفهمه  صديقاً  يريد  الولد 
عن  املراهقة  سن  في  األبناء  يبحث  ولذلك 
الصداقات خارج البيت، ويصبح األب معزوالً عن 
ابنه في أخطر مراحل حياته، وفي تلك الساعة 
أضاعها  التي  الصداقة  فرصة  األب  يعوض  لن 

في أيام طفولة ابنه، فال تُضّيعوها أنتم. 

يكون  أن  على  الطفل  يجبر  احملقق  أسلوب  إن 
النفس،  عن  الدفاع  موقف  يأخذ  متهماً 
ال  قد  أضرار  إلى  تؤدي  رمبا  الطريقة  وهذه 
إلى  يؤّدى  قد  احملقق   فأسلوب  تتوقعونها.. 
الكذب الذي ميكن أن يصبح صفة من صفات

األبناء بسبب مواقف اآلباء.

الباحثون  أجمع  ذكرناه، فقد  ما  إلى كل  أضف 
في  تساهم  اآلباء  يتبعها  عدة  أساليب  على 
بني  نضعها  أن  ارتأينا  األبناء  مع  احلوار  فشل 

أيديكم لالستفادة منها في حوار األبناء:

- أسلوب اللوم: وهو ما يجب االبتعاد عنه قدر 
إلى  باألبناء  تدفع  والتجريح  فاملعاتبة  اإلمكان، 
معهم  احلوار  في  الرغبة  وعدم  اآلباء  مقاطعة 

في أي موضوع كان.

- بعض اآلباء واألمهات ال يرّكزون في حوارهم مع 
أبنائهم، وينشغلون بأمور ثانوية حتى بتنا جند 
البعض يجذب انتباه أمه وأبيه بسحب وجههم 
بيده نحوه، وما يزيد الطني بلة أن يجاب االبن أو 
البنت بكالم جارح كأن يرد عليه )دعني وشأني.. 
فانا ال أريد أن اسمع شيئاً(، أو )أنا لست متفرغاً 
لك( وكالم من هذا القبيل من شأنه أن يؤثر في 
ومما  واألبناء،  اآلباء  بني  فيما  والتفاهم  التقارب 
)إننا  ينادي  األبناء  بعض  نسمع  أن  حقاً  يؤلم 
كان  فإذا  فاسمعوني(؟  معكم  للحوار  بحاجة 
اآلباء ينهجون أساليب مثل هذه، وال يحسنون 
يفقدون  فإنهم  األبناء  مع  فّعال  حوار  خلق 
احلديث  إلى  بهم  ويدفعون  بأبنائهم،  عالقتهم 
مع غيرهم ؛ وهنا ال يخلو األمر من اخملاطر ألنهم 
نوع  وما  أبناؤهم؟  يتحاور  من  مع  سيجهلون 

احلوار الذي يدور بعيداً عن أعينهم وآذانهم؟! 

فإنهم  احلوار،  فشل  إلى  الباحثون  أشار  وبينما 
لم ينسوا أن يشيروا إلى ما ينعش احلوار ويفيده 
بعض  إلى  بحاجة  للحوار  األمثل  األسلوب  أن 
مع  احلديث  في  فاعليتها  أثبتت  التي  العبارات 
رائع-  ممتاز-  )أحسنت-  مثل  فكلمات  األبناء 
جميل( عبارات بسيطة لكن تأثيرها كبير، وأثرها 
أكبر في نفوس األبناء كوسيلة تشجيعية على 
التفاهم  جسور  ملد  وتكراره  احلوار  استمرارية 
بينهم. كما جرى التأكيد املستمر على أن ينوع 
في طريقة طرحهم ألفكارهم  واألمهات  اآلباء 
واستهاللهم حلوارهم مع األبناء - حسب طاقة 
يشدان  والتنّوع  فالتجديد  طبعاً-  األبناء  تقبل 
األبناء إلى حديث اآلباء، ويخلفان الرغبة القوية 

في تعزيز العالقة باآلباء واألمهات.

نريد أن نخلق جواً من احلوار يُحّول حالة السكون 
التي حتكم عالقة اآلباء باألبناء إلى حوار بالدفء 
املشوق حني االستماع، وإذا ما أدركنا ذلك عندها 
الذي  الصمت  حاجز  كسر  نعلن  أن  من  البد 
باألبناء  اآلباء  عالقة  على  طغى  قد  يكون  رمبا 
بعبارات  القدمية  وعباراتنا  كلماتنا  واستبدال 
نترجم  أن  فالبد  لهم،  حبنا  مبدى  األبناء  تُشعر 
حبنا ألبنائنا ال أن نعلنه أمام املأل دون أن منارسه 
فيستمتعوا  الفعال،  احلوار  خالل  من  عملياً 
ولنردد  صغار،ً  أم  كانوا  كباراً  عمرهم  بسنوات 
أن  )أنا أحب  على مسامعهم عبارات من قبيل 
استمع إليك( وليكن هذا شعار اآلباء واألمهات 
التي  والوالدة  اخملاض  فاآلم  احلياة،  رغم مشاغل 
تُكّرس  بل  سدى  تذهب  أال  يجب  األبناء  أثمرت 
احلوار  يُجّمل  ما  أن  ننسى  أال  وعلينا  ألجلهم، 
ويجعله أكثر متعة بعض ملسات حب تغدقونها 
أو  باألحضان  تأخذونهم  كأن  أبنائكم  على 
تأثير  سيكون  عندها  أكتافهم..  على  تُرّبتون 
استجابة  أكثر  األبناء  وسيكون  أعمق،  احلوار 

لكم وسيكبرون في أعينكم وأعني اآلخرين.

أمريكا ختطط وتأمر والعرب ينفذون
جمدى خليل

املنطقة  دول  معظم 
ولتشجيع هذه األنتفاضات، 
وقد مت الضغط على اجمللس 

طريق  عن  لالخوان  السلطة  لتسليم  املصرى  العسكرى 
غباء  استغل  الذى  عنان  سامى  اجمللس  فى  أمريكا  رجل 
بتسليم  وأقنعه  الدينى  طنطاوى  حسني  محمد  وتطرف 

السلطة لالخوان وليس لشفيق الفائز.
األبيض  البيت  سيد  السعودية  استأذنت  مارس2015  فى 
املرسوم إلشعال  السعودية  دور  وهو جزء من  اليمن،  لغزو 
القذر  بالدور  أمريكا  ورحبت  املنطقة،  فى  مذهبية  حرب 
وعلى  دولية،  شرعية  للغزو  واعطت  السعودية  حلليفتها 
لكذبة  للتروييج  مصر  فى  السعودية  عمالء  شرع  الفور 
يدفعوا  لكى  خطر،  فى  املندب  باب  أمن  أن  وهى  جديدة 
مصر للمشاركة، رغم أن اليمنيني يحبون مصر وهم أقرب 
إيران  لنا من السعوديني املتعجرفني، ورغم أن ال اليمن وال 
أظهرتا أى نوايا لتهديد باب املندب، ولكنها لألسف اللعبة 
ملعاركها  السنة  حشد  تريد  التى  التقليدية  السعودية 

وجذب مصر للمعمعة.
اإلسالمى  التحالف   « مصطلح  ظهر   2015 ديسمبر  فى 
داعش  صناع  هم  فيه  املشاركني  أن  رغم  داعش«  حملاربة 
ومموليها وصناع التطرف ومموليه، وقد خرجت الفكرة أيضا 
من أمريكا ، وهذه املرة على فم جون ماكني ومن قلب بغداد 
دائما ملثل  السعودية جاهزة  نوفمبر 2015، وطبعا  فى 29 
هذه األدوار املشينة، وعلى الفور أعلن وزير الدفاع السعودى 
بقيادة  إسالمية  دولة   34 من  عسكرى  حتالف  تشكيل 
السعودية، وللعلم الكثير من هذه الدول كانت منخرطة 
وأعلن   .1979 عام  أفغانستان  فى  السعودية  حتالف  فى 
مليار   8 إلى  مصر  فى  األستثمارات  رفع  السعودية  ملك 
دوالر وتأمني منح بترولية ملصر ملدة خمس سنوات كرشوة 
جلر مصر إلى هذه اللعبة الدموية والتى ستكون نهايتها 

اخطر بكثير مما حدث عام 1979 فى أفغانستان.
اخلالصة أن أمريكا محظوظة ألنها تأمر وعمالئها الكثر من 
العرب ينفذون، ولكن ألنهم غدارون وخبثاء فأنهم ينفذون 
آل  ألن  الوقت،  نفس  فى  لها  عدوا  ويخلقون  أمريكا  أوامر 
تأجيج  سوى  يعرفون  ال  السعودية  فى  الوهابيني  سعود 
لعبة التطرف واإلرهاب، وتأجيج هذه اللعبة يرتد على كل 

من شارك فيها سواء كان فى الشرق أو فى الغرب.
 1979 عام  منذ  اللعبة  لهذه  خططوا  من  كل  أن  الغريب 
بوش  -جورج  وبريجنسكى  كارتر  يرزقون..  أحياء  مازالوا 
رايس-أوباما  وكوندليزا  بوش  دبليو  وسكروكروفت-جورج 
جراهام......... ليندسى  وتابعة  ماكني  رايس-جون  وسوزان 
ونحلله،  املشهد  نراقب  ومازلنا  اللعبة مستمرة،  ومازالت 
وتركيا  وقطر  السعودية  خيانة  ثمن  يدفع  العالم  ومازال 

وقيادتهم للموجة اجلديدة واخلطيرة من اإلرهاب 

القومى  األمن  مستشار  بريجنسكى،  قرر   1979 عام  فى 
ضد  أمريكا  عن  نيابة  باحلرب  املسلمون  يقوم  أن  لكارتر، 
السوفيت فى أفغانستان، ووكلوا املهمة للسعودية للقيام 
السعودية  وتنسيقه. حشدت  اإلسالمي  الدور  هذا  بوكيل 
امولها وإرهابييها وضغطت على مصر والسودان وباكستان 
ولكن  السوفيت  خرج  القذرة.  املهمة  هذه  فى  ملشاركتها 
خروج  من  العالم  على  بكثير  أخطر  كانت  العملية  نتائج 
اإلرهاب  ظاهرة  حتوشت  لقد  أفغانستان،  من  السوفيت 
اإلسالمى عقب أنتهاء هذه املهمة، وأنتهى األمر بخلق كيان 
القاعدة من جراء تشجيع اإلرهاب ومتويله ورعايته...ودفعت 
فى  لتورطها  نتيجة   2001 سبتمبر   11 فى  ذاتها  أمريكا 
هذه احلماقة. وعندما سألت بريجنسكى منذ سنوات ملاذا 
تورطتم فى تشجيع هذا اإلرهاب اإلسالمى اخلطير، رد بأنها 
السوفيتى  عدوها  حتارب  لكى  لبلده  ذهبية  فرصة  كانت 
بولندا اخلاضعة للحكم  آخرين، وألنه كان قادما من  بأيدى 
لنقص  نظرا  به  قام  ما  خطورة  يدرى  يكن  فلم  املاركسى 

خبرته بالتاريخ اإلسالمى واإلرهاب اإلسالمى.
أن  عليهم  العرب  أن  اآلب  بوش  جورج  قرر   1991 عام  فى 
 « مصطلح  خرج  إدارته  داخل  ومن  لنا،  بترولهم  يحرسوا 
العربى« وقبض مبارك ثمن  اخلليج  بأمن  أمن مصر مرتبط 
تتحول  أن  أى  األردن،  ملك  ومعه  الفكرة  وتنفيذ  تسويق 
مصر بالذات إلى حارس ألمن اخلليج وبتروله لصالح الغرب 
فى مقابل ثمن مدفوع.. وكتب املئات من عمالء السعودية 
فى مصر مقاالت ودراسات تافهة تربط بني أمن مصر وأمن 
السودان  فى  هو  األهم  املصرى  اجلوار  أن  رغم  اخلليج!!!، 
إرادة العم سام  العرب، ولكن  وفى ليبيا وليس فى صحراء 
األغنياء... بترول  الفقراء  يحمى  أن  قرروا  السعودية  وأموال 
البترول  لهذا  الغرب  أو حاجة  البترول  أنتهاء حقبة  ومبجرد 

سيختفى هذا املصطلح فورا من التداول.
تاون  جورج  جامعة  قلب  ومن   2004 عام  من  ديسمبر  فى 
لسان  على  الشيعى«  الهالل   « مصطلح  خرج  بواشنطن 
شيعى  سنى  صراع  لتأجيج  متهيدا  هذا  وكان  األردن،  ملك 
يحرق املنطقة، ومت توكيل السعودية كاملعتاد لتأجيج هذا 
القادمة  العشرة  العقود  له  املرشح  الصراع  وهو  الصراع، 

حتى يحرق املنطقة بأكملها.
فى  اإلسالميني  مشاركة   « مصطلح  خرج   2005 عام  فى 
األبن ومن فم كوندليزا  دبليو بوش  إدارة جورج  احلكم« من 
رايس ومن داخل اجلامعة األمريكية بالقاهرة) كوندليزا رايس 
وخبرتها  السوفيت  الباردة مع  احلرب  فى  أيضا متخصصة 
وهو  اإلسالمى(،  اإلرهاب  خطورة  تقييم  فى  جدا  محدودة 
مت  وقد   ، االخوانى  للحكم  متهيد  إلى  الذى حتول  املصطلح 
توكيل قطر لتروييج املشروع هذه املرة على أن تكون القيادة 
لتركيا. فى عام 2011 خرج مصطلح » الربيع العربى« من 
داخل إدارة أوباما كوصف للتطورات واألنتفاضات التى عمت
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لوحـة الشرف 

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
1 هرب  o يصيبه في كبده او يخّسره  o نصف عودة.  

2 الذي يأبى على نفسه الضيم  o سئم  
3 روع وأخاف  o عائلي  

اماكن   o والنزول   أعلى  إلى  للصعود  نستخدمها  أدوات   4
مرتفعة  

5 التحاما وقتاال )مفعول مطلق(  o نصف قادت.   
6 ثمر النخيل )مبعثرة(  o تعهد بالعناية والرعاية والصرف 

)معكوسة o انت )باالجنليزية(.   
7 أصابه الغرور  o الذي يقوم بالرشف.  

8 لقبها الفني النجمة الذهبية  
9 نصف جوار  o كثير الهبل )بالعامية(   

10 براءة )مبعثرة(  o صدر  

افقياً : 
1 هرب  o يصيبه في كبده او يخّسره  o نصف عودة.  

2 الذي يأبى على نفسه الضيم  o سئم  

3 روع وأخاف  o عائلي  

4 أدوات نستخدمها للصعود إلى أعلى والنزول  o اماكن 

مرتفعة  

5 التحاما وقتاال )مفعول مطلق(  o نصف قادت.   

6 ثمر النخيل )مبعثرة(  o تعهد بالعناية والرعاية والصرف 

)معكوسة o انت )باالجنليزية(.   

7 أصابه الغرور  o الذي يقوم بالرشف.  

8 لقبها الفني النجمة الذهبية  

9 نصف جوار  o كثير الهبل )بالعامية(   

10 براءة )مبعثرة(  o صدر  

حـل مسابقة  العـدد السابـق

صالح جاهني
ورسام  وممثل  شاعر   1986 ابريل   21  -  1930 ديسمبر   25
كاريكاتير يساري. من مواليد حي شبرا بالقاهرة كان والده 
القضائي. درس  املستشار بهجت حلمي يعمل في السلك 

الفنون اجلميلة ولكنه لم يكملها حيث درس احلقوق.

أنتج العديد من األفالم التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما 
احلديثة مثل أميرة حبي أنا وعودة االبن الضال، ولعبت زوجته 
عدد  في  محرراً  عمل  أنتجها.  التي  األفالم  بعض  في  أدوار 
من اجملالت والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز 

اليوسف وصباح اخلير ثم إنتقل إلى جريدة األهرام.

كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر 
األفالم رواجاً في السبعينيات إذ جتاوز عرضه حاجز 54 اسبوع 
متتالي. كما كتب أيضاً أفالم أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي 
واملتوحشة. كما قام بالتمثيل في شهيد احلب االلهي عام  
1962  وال وقت للحب عام  1963 و املماليك  1965 واللص 

والكالب 1962.

إال أن قمة أعماله كانت الرباعيات والتي جتاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة املصرية العامة للكتاب لها أكثر 
من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام. هذه الرباعيات التي حلنها امللحن الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان 

علي احلجار. 

ألفها  التي  بتأليف مايزيد عن 161 قصيدة، منها قصيدة »على اسم مصر« وأيضا قصيدة »تراب دخان«  قام 
مبناسبة نكسة يونيو 1967. وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر.

كانت حركة الضباط األحرار وثورة 23 يوليو 1952, مصدر إلهام جلاهني حيث قام بتخليد جمال عبد الناصر فعلياً 
بأعماله، حيث سطر عشرات األغاني. لكن هزمية 5 يونيو 1967م، أصابته بكآبة لم يشف منها وأدت إلى انتحاره  
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تازة كرجل أسرة مثالى وهذا يفعل العجائب لتسوية النزاع بني أفراد العائلة واإلبتعاد  برج احلمل: سمعتك مممُ
عن محاكم األسرة لقريب يحتاج مهارة كالمك احللو.

برج الثور: أمورك تسير بنعومة مبشيئة اهلل ، إحرص على كتمان خططك عن عيون أعداء النجاح، خصوصاً 
عن األقارب.

برج اجلوزاء: بعض املتاعب تكون ضرورّية لنشعر بطعم الراحة ولكسب اخلبرة، لست من النوع الذى تفتر 
هّمته من أول عقبة تقابله.

برج الّسرطان: من املمتاز أن تبدأ بكورس علمى ، دبلومة ، لغة أجنبّية أوهواية تعشقها، لتكون مصدر رزق 
ثاٍن لك بجانب وظيفتك الثابتة 

برج األسد: قد تشعر أنك فى أضعف حاالتك والسبب أقصر نهار مير خالل السنة بأكلمها ،جتّنب املواجهة 
الّسافرة ضّد خصومك أو املمُشاجرات مع زوجتك وحماتك.

برج العذراء: سواًء فى املنزل أو العمل فأنت منصوح بعالج املشكلة فى بدايتها قبل أن تستفحل باللطف 
دون املواجهة الّسافرة.

برج امليزان:  التتفاخر بساعتك الثمينة أمام فقير والداعى لزيارتك ألماكن سيئة السمعة، لتحافظ على 
سمعتك وسمعة احلبيبة، درهم وقاية خيٌر من قنطارعالج.

برج العقرب: قد تقوم بفتح علب الشوكالتة للضيوف أو األقارب بسبب جناح أو حفلة ميالد أو خطوبة ، 
للفقراء نصيب من فرحتك فال تَْنَس الصدقات.

برج القوس: إبتعد عن التطفل والتدخل فيما اليعنيك، تطّفلك ولو بدون قصد قد يزعج أشخاص تهتم 
برضاهم عنك.

برج اجلدى: تشعر أن القوى الكونية تساندك إلنهاء أعمال وظيفتك وأسرتك بسهولة أكثر وكفاءة أكبر 
ووقت أقصر مبشيئة اهلل.

، هذا  احلياة  البعض لتسير  باإلتزان وعليك حتّمل حماقات  أّن اجلميع اليتمّيزون  ضع فى ذهنك  الّدلو:  برج 
يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.

برج احُلوت: أعصابك من حديد وقلبك من ذهب، تقّدم اخلدمات والّصدقات للفقراء، على جبهة العمل أنت 
تاز . أكثر من مممُ

حظك مع جود نيوز

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

Daily Sudoku: Sun 6-Dec-2015
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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
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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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فارماسوتيكلز«،  »أيسس  مجموعة  أعلنت 
الدوائية،  الصناعات  في  املتخصصة  األمريكية 
مع  تشابهه  بسبب  اسمها  تغيير  عزمها 

التسمية اإلجنليزية اخملتصرة لتنظيم »داعش«.
اسمها  أن  إلى  بيان عنها،  في  اجملموعة،  وأشارت 

اجلديد هو »أيونيس فارماسوتيكلز«.
وقالت املديرة العامة للمجموعة لني بارشال، في 
بيانها: »قررنا تغيير اسم مجموعتنا ألننا نرغب في 
أن يربط الناس اسمنا عندما يرونه، أو يسمعونه 
أرواحا«. تنقذ  والتي  نطورها  التي  باألدوية 

اجملموعة  هذه  أسهم  باتت  التسمية،  تغيير  وإثر 
في بورصة ناسداك تعرف بـ«آي أو أن أس«.

وكانت »أيسس فارماسوتيكلز«، التي تدر إيرادات 
بتغيير  بالتفكير  بدأت  دوالر،  مليون   200 بقيمة 
في  باريس  شهدتها  التي  االعتداءات  إثر  اسمها 
ووك،  وايد  باسم اجملموعة  املتحدث  وقال  نوفمبر. 
لـ«وكالة فرانس برس«، بعد مأساة باريس، أصبح 
اسمنا يطرح مشكلة كبرى، كثيرون باتوا يقيمون 
رابطا سلبيا مع املنظمة اإلرهابية »أيسس«، وهو 

مختصر التسمية اإلجنليزية لتنظيم »داعش«. 
ونشأت اجملموعة، عام 1989 في مدينة كارلسباد في 
والية كاليفورنيا غرب الواليات املتحدة، وهي تعرف 
السرطان  مبكافحة  اخلاصة  بعالجاتها  خصوصا 
النادرة. واألمراض  الوعائية  القلبية  واألمراض 

جمموعة شركات »أيسس« الدوائية 
تغري امسها بسبب »داعش«

اللبنانية »فالريي أبوشقرا« حتتل املرتبة الرابعة يف 
مسابقة ملكة مجال العامل

في حدث جمالي بارز وبعد عقود على تتويج جورجينا 
رزق على عرش اجلمال العاملي، حّلت ملكة جمال لبنان 
فاليري أبوشقرا في املرتبة الرابعة في مسابقة ملكة 
جمال العالم التي جرت في الصني، وكانت هي العربية 
الوحيدة التي جنحت في الوصول الى مرتبة بني املراتب 

اخلمسة األولى.

أصبحت ملكة جمال لبنان، فاليري أبوشقرا، الوصيفة 
تتويج اإلسبانية »ميريا« ملكة  العالم اإلسبانية اجلديدة ميريا الالجونا، وكانت قبل  الثالثة مللكة جمال 
جمال العالم حتلم بالفوز بهذا اللقب، وحلت ملكة جمال روسيا »صوفيا نيكتشوك« وصيفة أولى، وملكة 

جمال أندونيسيا »ماريا هارفانتي« وصيفة ثانية.

درست فاليري ابنة الثالثة والعشرين من عمرها، اإلعالم في اجلامعة اللبنانية األمريكية وتعمل في مجال 
الفن والترفيه، إلى جانب خبرتها السابقة في البرامج التلفزيونية وجتاربها القليلة في الدراما اللبنانية، 

حسب صحيفة النهار اللبنانية.

رائد الفضاء الربيطاني تيم بيك: 
احلياة يف الفضاء  »مذهلة للغاية«

الثالثة  إّن  بيك،  تيم  البريطاني  الفضاء  رائد  قال 
أجمل  كانت  الفضاء  في  قضاها  التي  األولى  أيام 
كثيرًا مما تخيل. وقال متحدثًا من محطة الفضاء 
الدولية، إن احلياة على منت مركبة فضائية »مذهلة 
الدولية  الفضاء  إلى محطة  بيك  ووصل  للغاية«. 
بعد  احلالي،  ديسمبر  من  عشر  اخلامس  الثالثاء، 
انطالق كبسولة الفضاء الروسية سيوز من قاعدة 

اطالق بايكونور، في كازاخستان.

من  اندهش  إنه  بيك  قال  مباشر،  اتصال  وخالل 
وقال  اجلاذبية.  انعدام  مع  جسمه  تكيف  سرعة 
في  الصحفيني  أسئلة  على  إجابته  خالل  بيك، 
مركز رواد الفضاء األوربي في مدينة كولونيا بأملانيا، 
إن أول ساعتني كانتا »صعبتان للغاية« حيث شعر 

خاللهما بـ«الدوار وانعدام االجتاه«.

تكيف  سرعة  من  اندهشت  »لكنني  وأضاف 
جسمي مع بيئة الفضاء«. وأردف »في اليوم الثاني 
استيقظت شاعرًا باالستعداد للذهاب إلى العمل، 

ولم أواجه مشاكل منذ ذلك احلني«.

الشيء  إن  رسمي  بريطاني  فضاء  رائد  أول  وقال 
األهم الذي لم يتوقعه هو »ظالم الفضاء«. وأضاف 
»نحن دائًما ما نتحدث عن رؤية كوكب األرض من 
الفضاء ومدى جماله، لكن ما ال يعرفه الناس هو 
الفضاء  لترى  املعاكس  االجتاه  إلى  تنظر  عندما 
كان  وهذا  السواد،  غاية  في  إنه  للغاية،  مظلًما 

مبثابة مفاجأة حقيقية لي«.

وأشار إلى أن واحًدا من أهم األسئلة التي واجهها 
هو ما هي رائحة محطة الفضاء الدولية. وأضاف 
الرائحة  من  نوع  وإمنا  سيئة  ليست  بالطبع  »هي 
على  كريهة  أو  كيميائية  ليست  ولكن  املعدنية، 

أيه حال. إنها مميزة متاًما«.

وقال رائد الفضاء البريطاني إنه في يوم عيد امليالد 
األقل  على  لكنه  وعائلته،  أصدقاءه  سيفتقد 
مرة،   16 األرض  حول  الدوران  على  قادرًا  سيكون 
بيك  وتيم  الكوكب.  باجتاه  أسفل  إلى  وسينظر 
واحد ضمن طاقم فضائي من ستة أفراد، يعيشون 

ويعملون في الفضاء.

سكوت  األمريكي  الفضاء  رائد  الطاقم  ويتضمن 
منت  على  عاما  يقضي  الذي  احملطة،  قائد  كيلي 
الطيار  بيك،  وتلقى  الدولية.  الفضاء  محطة 
السابق في القوات اجلوية البريطانية، رسائل دعم 
جون،  إلتون  والسير  إليزابيث  امللكة  من  وتشجيع 
وذلك بعد جناح انطالقه والتحامه باحملطة الدولية.

دراسة: »السياسة« تقصر العمر
توصلت دراسة حديثة أجريت في أكثر من 17 دولة حول أعمار الرؤساء السابقني واحلاليني، إلى أن العمل 
السياسي يسبب الشيخوخة ويؤدي إلى الوفاة املبكرة ملمارسيه بسبب الضغط الهائل الذي يتعرضون له 

أثناء أدائهم مهام مناصبهم، بحسب موقع »القدس«.
الذين  الساسة  »أعمار  أّن  إلى  البريطانية،  »التلجراف«  نشرتها صحيفة  التي  الدراسة  في  اخلبراء،  ولفت 
اختيروا لشغل مناصب عليا مع أولئك الذين لم يحالفهم احلظ في االنتخابات، وتوصلوا إلى أن حتمل أعباء 

دولة أمر ينقص من العمر«.
وإذ بينت النتائج أن الساسة الذين يؤدون أدوارا قيادية ميوتون قبل ثالث سنوات من أقرانهم الذين لم يدخلوا 
امتيازات  يوفر  قيادية  سياسية  مناصب  تولي  إن  يقول  البعض  أن  ومع  مطلًقا.  السياسي  املعترك  في 

استثنائية، لكن هذه الدراسة تظهر أن لكل شيء ثمًنا.
هيالري كلينتون: سأستمر يف 
اختيار زهور منزلي وأدوات 

املائدة بعد انتخابي
الدميقراطية  املرشحة  كلينتون  هيالري  قالت 
األمريكية،  الرئاسة  انتخابات  في  احملتملة 
للحزب  احملتملني  للمرشحني  مناظرة  خالل 
انتخابها  حال  في  ستستمر  إنها  الدميقراطي، 
املستخدمة  والزهور  املائدة  أدوات  اختيار  في 
الرئيس  في املناسبات الرسمية، وترسل زوجها 

السابق بيل كلينتون في مهام خاصة.
احلزب  مرشحي  أوفر  وهي  ـ  كلينتون  وأضافت 
رمبا  لزوجي  احترامي  »مع  حظا:  الدميقراطي 
خالل  املائدة  وأدوات  الزهور  اختيار  في  أستمر 
هذا  من  وأشياء  الرسمية  العشاء  حفالت 

القبيل«.
كرئيس  إليه  سأجلأ  بالتأكيد  »لكن  وأضافت 
سابق في مهام خاصة وطلبا للمشورة«. ولعبت 
هيالري كلينتون دورا كبيرا في رسم السياسات 

خالل فترة رئاسة زوجها 2001-1993.

صورة وتعليق 

Dr. Yasser Botros & family
Congratulate

Dr.Wael Ebeid
For his success and passing the Canadian quali-

fying exam
 May the lord continue to guide him and all doctors in their

  medical licensing exams

عندما حتب شخصاً النه فقط مياثلك يف اللون والعرق فانت عنصري!
وعندما حتب شخصاً النه فقط مياثلك يف الدين فانت طائفي !

اما عندما حتب شخصاً دون ان تهتم للونه وجنسيته و دينه فانت انسان !

»سامسونج« تنقل خالفها مع 
»آبل« بشأن براءات االخرتاع إىل 

احملكمة األمريكية العليا
تقدمت مجموعة سامسوجن العمالقة في مجال 
اإللكترونيات بدعوى أمام احملكمة العليا في الواليات 
املتحدة في إطار خالفها املستمر منذ سنوات عدة 
في هذا البلد بشأن براءات االختراع مع مجموعة 
الكورية  الشركة  من  أخيرا  حصلت  التي  »آبل« 

اجلنوبية على تعويضات قدرها 548 مليون دوالر.
اجملموعتني  بني  املواجهة  مواضيع  أحد  وتناول 
كبيرة  بدرجة  املألوفة  التصميمات  من  جوانب 
الذكية:  الهواتف  ملستخدمي  بالنسبة  حاليا 
»واجهة أمامية مستطيلة سوداء بزوايا مستديرة 
وشاشة مع 16 رمزا مصورا«. هذه العناصر كانت 
محمية ببراءات اختراع ما دفع بالقضاء إلى احلكم 
املتأتية  األرباح  كامل  قيمة  بدفع  سامسوجن  على 
من مبيعات الهواتف الذكية املزودة بهذه العناصر 
حلساب »آبل«، حسبما أكد محامو اجملموعة الكورية 
من  الرغم  »على  أنه  إلى  احملامون  وأشار  اجلنوبية. 
تبلغ  ببراءات اختراع  العناصر احملمية  أن مساهمة 
آبل حتصل  أن  إال  1% من قيمة هواتف سامسوجن، 
على 100% من أرباح سامسوجن«. وعلقت اجملموعة 
لوكالة  إلكترونية  رسالة  في  اجلنوبية  الكورية 
في  التنافس  تفضل  »سامسوجن  بأن  برس،  فرانس 
تشعر  الشركة  أن  إال  احملاكم  أمام  وليس  السوق 
بأهمية االستئناف في هذه القضية أمام احملكمة 
األمريكية،  الشركات  باسم كل  األمريكية  العليا 
تتأثر في حال  التي قد  الصغيرة،  أو  الكبيرة منها 

استمرار هذه السابقة القانونية«.
من ناحيتها جددت »آبل« تأكيدها على ما أعلنته 
أن  إلى  مشيرة   ،2012 في  القضائي  نصرها  بعد 
تتناول  وسامسوجن  آبل  بني  القضائية  »اخلالفات 
ما هو أبعد بكثير من براءات االختراع أو املال، إنها 
مسألة قيم، ونهنئ احملكمة على توجيهها رسالة 

واضحة بأن السرقة أمر سيئ.
وافقت  الذي  دوالر  مليون   548 مبلغ  وميثل 
»سامسوجن« على دفعه إلى »آبل« مطلع ديسمبر 
كانت  ما  مع  مقارنة  النصف  تتخطى  ال  نسبة 

تطلبه اجملموعة األمريكية في 2012.



الكلمة نيـــوز

قوانني احلدود) قانون احلسد (
بقلم:مريفت روفائيل- فانكوفر
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 خواطر مسافر إلي النور )14(
د. رءوف إدوارد

على ُجحر األفعوان« )اشعياء 11: 6 -8(. وكما يُصورها 
اخلليقة  »فإن  اجلديد  العهد  برؤية  بولس  القديس 
نفسها أيضاً سُتْعَتق ] = ال تفنى أو تتحلل، بل تتحرر[ 
فإننا  اهلل.  أوالد  مجد  حرية  إلى  الفساد  عبودية  من 
اآلن  إلى  معاً  وتتمخض  تئن  اخلليقة  كل  أن  نَْعلَم 

»)رومية 8: 21، 22(.
كِمثل  جتديده،  بل  فناءه  يعنى  ال  العالم  فانقضاء   -
إن  فُيَقال  املعمودية  اإلنسان حينما يصطبغ بصبغة 
جديداً  صار  قد  الكُل  وهوذا  مات  قد  العتيق  اإلنسان 
)كورنثوس الثانية 5: 17 ، أفسس 2: 15( دون أن يعنى 
د باملعنى احلرفى وظهور إنسان  هذا فناء اإلنسان املَُعمَّ
جديد ِعوضاً عنه، بل يعنى حترره من الفساد الذى فى 
طبيعته. هكذا سيصير التجديد للعالم واخلليقة من 
العتيق إلى اجلديد. وسيحدث هذا بغتًة فى ملح البصر. 
أجسادهم   هى  جديدة  بأجساد  سيقومون  املوتى 
دَة و متجلية. متاماً كما قام اخمللص بجسده  ولكن ُمَجدَّ
نفسه وفيه آثار جروح املسامير واحلربة ولكن بخاصيات 
د  املَُمجَّ القيامة  جسد  إنه  ميه  نُسَّ والذى  جديدة 
ونى فإن الروح ليس له جسد وال عظام كما ترون«. »ِجسُّ

يَحُدث  البشرية  اخلليقة  جتديد  بسبب  فإنه  وهكذ   -
إلى  يتحول  املادى  واجلسد  واألرض،  للسماء  جتديد 
جسد روحانى على مثال جَتلِّى املسيح على جبل طابور 
مجيئه  فى  املسيح  مجد  لرؤية  َسْبقاً  كان  والذى   [
كالشمس  وجه  »أضاء  أنه  ل  يَُسجِّ فاإلجنيل  الثانى[. 

وصارت ثيابه بيضاء كالنور« )متى 17: 2(.
داخل  ما  إلى  يتغلغل  سوف  اإللهى  املسيح  نور    -
إيَّاها من كل جناسة فيها إلى  أعماق اخلليقة ُمطِهراً 
الطبيعة  جتلى  بسبب  اخلليقة  تتجّلى  وهكذا  األبد. 

البشرية فى األبدية.
إبادة املوت ونهايته:

- عند اجملئ الثانى للمسيح لن يكون موٌت بَْعد. »وبعد 
ذلك، النهاية، متى َسلَّم )املسيح( املُلك هلل اآلب، متى 
أََبَطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة ، ألنه يجب أن 
عدو  آخر  قدميه.  أعداءه حتت  يَضع جميع  َيلك حتى 
يُبَطل هو املوت« )كورنثوس األولى 15: 24 - 26(. وفى 
النهاية، املوت نفسه سوف يَُباد«وُطرَِح املوت والهاوية 

فى بحيرة النار« )رؤ 20: 14(.
ال  واملوت  عيونهم  من  دمعة  كل  اهلل  »وسيمسح   -
يكون فيما بعد، وال يكون حزن وال صراخ وال وجع فيما 

بعد ، ألن األمور األولى قد مضت« )رؤيا 21: 4(.
                        آمني تعال أيها الرب يسوع... ) متَّ ( 

الثاني  واجملئ  العامل  نهاية  آحداث 
للمسيح # 8        

السماء اجلديدة واألرض اجلديدة ومصير الكون         
) آراء خاصة ببعض آباء الكنيسة ( :

األولى  السماء  ألن   ، جديدًة  وأرضاً  جديدًة  سماًء  رأيُت  ثم   «
واألرض األولى مَضَتا ، والبحرال يوجد فيما بعد« )رؤيا 1:21(.

- يقول أغسطينوس فى كتابه »مدينة اهلل » } ألن هذا العالم 
، ولكن ليس  سوف يضى. أى أن القدمي سيتحول إلى اجلديد 
بتحطيمه وفنائه . لهذا السبب يقول الرسول »ألن هيئة هذا 
أو  القدية  فالهيئة   .)31:7 األولى  )كورنثوس   « تزول  العالم 
الشكل القدمي هو الذى سيمضى ويفنى ويزول وليس طبيعته {.
ال  والقمر   ، الشمس  تظلَّم  األيام  تلك  ضيق  بعد  وللوقت   “
يعطى ضوءه ، والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات 

تتزعزع » )متى31-29:24(.
- يُعلِّم القديس يوحنا ذهبى الفم بأن الشمس والكواكب } 
م ، بل سوف تنخسف وتَْخُفت من شدة نور حضور  لن تتحطَّ
املسيح . والنجوم سوف تتساقط إذ ما احلاجة إليها بَعد، إذ لن 
يوجد ليل بَعد{ العظة 76 على إجنيل لوقا. وكما يقول سفر 
الرؤيا        ” وال يكون ليل هناك وال يحتاجون إلى سراج أو نور 
شمس ألن الرب اإلله ينير عليهم “ )رؤيا4:22(. فهذه الشمس 

العظيمة سوف تبدو وكأنها أظلمت.
- فى هذه السماء اجلديدة واألرض اجلديدة لن يكون للشيطان 
موطئ لقدم . واملوت لن يكون معروفاً هناك. احلياة األبدية هى التى 
ستملك وحدها ببِّر اهلل » ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات 
جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر« )بطرس الثانية 13:3(.
- إن إنقضاء العالم يعنى إبادة عنصر الشر الذى فيه ، فيقول 
القديس بطرس كنايًة عن ذلك » ولكن سيأتى كلص فى الليل، 
العناصر  ل  وتَنحَّ تزول السموات بضجيج  الذى فيه  الرب  يوم 
محترقة، وحتترق األرض واملصنوعات التى فيها« )2بط 3: 7 -10(.

هكذا   ،)17  :3 )تكوين  آدم  بسبب  األرض  اهلل  لعن  فكما   -
سوف يباركها ويجعلها أرضاً جديدة بسبب النصرة النهائية 
للمسيح على الشيطان. وبذلك تعود اخلليقة ] والعالم املادى 
كرأس   [ آدم  بسقوط  فقدتها  التى  األصلية  نقاوتها  إلى   ]
الوضع اجلديد يقول  [ فى اخلطية. وكناية عن ذلك  للخليقة 
اشعياء فى رؤياه » فيسكن الذئب مع اخلروف ، ويَربِض النمر مع 
ن معاً، وصبى صغير يسوقها  اجلدى، والعجل والشبل واملَُسمَّ
، واألسد كالبقر  . والبقرة والدبة ترعيان، تَربِض أوالدهما معاً 
، وَيُد الفطيم يده يأكل تبناً . ويلعب الرضيع على سرب الصلَّ

مسئولياتنا و حدودنا, و غايه ما نحصل عليه 
هنا هو الشعور باخلواء و عدم الشبع .« و لكن 
له  يكون  و حينئذ   , واحد عمله  ليمتحن كل 
جهه  من  ال   , فقط  نفسه  جهه  من  الفخر 

غيره ». ) غالطيه 4:6(.

الذين  األشخاص  و  صاحبها  الغيره  تأكل   +
عديي  و  باخلواء.  يشعرون  احلدود  يفتقدون 
باإلمتالء  اآلخر  شعور  الي  ينظرون   , اإلجناز 
التي  الطاقه  و  الوقت  هذا  فيحسدونه.و 
ينفقها هؤالء في احلسد كان يجب استثمارها 
في حتمل املسئوليه جتاه عثراتهم و ان يفعلوا 
هذا  في  العمل  إن  أمورهم..  لتصحيح  شيئا 
اإلجتاه هو مخرجهم الوحيد » إنكم ال تأخذون 
علي  العمل  الي  »باإلضافه  تسألون  ال  ألنكم 
تنميه املواهب التي منحها اهلل إياها » و لكن 
النعمه املعطاه  لنا مواهب مختلفه بحسب 

لنا »

+هؤالء األشخاص الذين يفتقدون احلدود يجب 
أن  من  بدال   , أنفسهم  يفحصوا  أن  عليهم 
يكون  أن  ممكن  فاحلسد   , اآلخرين  يحسدوا 
مؤشرا الي إفتقاد شئ ما , لذا يجب أن نسأل 
 , منه  نستاء  الذي  فهم  علي  ملساعدتنا  اهلل 
الروحي  املرشد  أو  االعتراف  أب  مع   والتكلم 
حول هذا األمر و طلب املساعده للتعرف علي 
األسباب , و ملاذا ال نستطيع أن منتلك ما نحسد 
اآلخرين عليه , إذا كان  هام و ضروري لنا فعال.أو 

نسأل اهلل من أجل ترك هذه الرغبه.

و اجملد هلل دائما أبديا آمني.

. تقتلون و حتسدون  » تشتهون و لستم متتلكون 
حتاربون  و  تخاصمون   . تنالوا  أن  تقدرون  لستم  و 
يعقوب   (  « تطلبون  ال  ألنكم   , متتلكون  لستم  و 

  .)2:4

هو  فاحلسد  باحلدود؟....  احلسد  عالقه  هي  +فما 
خطيئه  كان  و  للسقوط,  املباشره  النتيجه 

الشيطان. 

يقول الكتاب املقدس بأن الشيطان متني أن » يكون 
مثل العلي » . فقد حسد اهلل . و تباعا أغوي آدم و 
حواء بنفس الفكره , و أخبرهم أنه بإمكانهم أن 
يكونوا مثل اهلل . لم يقنع الشيطان , و آدم و حواء 
مبا كانوا عليه , و ما أمكن أن يصيروه , لقد أرادوا 

ما ليس بإمكانهم , و هو ما دمرهم.

+احلسد هو متني« اخلير«  ك  » ما ال أملك » و كره ما 
هو للغير , و التفنن في التقليل من إجنازات اآلخرين 
و  اإلتزان  و عدم   , اخلير  أفعالهم من كل  و جتريد   ,

الشعوربالرضا .

بأن  اهلل  وعد  فقد   , نتمني  أن  اخلطأ  من  +ليس 
احلسد  مشكله  أن  إال   . قلوبنا  سؤل  يعطينا 
حدودنا,  خارج  هو  مبا  اهتمامنا  متركز  في  تكمن 
علي  التركيز  كل  توجيه  اآلخرين.فإن  علي 
نهمل  حني  في   , أجنزوه  ما  أو  اآلخرين  لدي  ما 

الي املالك الطاهر بيرت
بيتر ولدي يا قرة العني وفلذة الكبد...سنظل نناديك ولن منل من التكرار

انت هنا وفى طرفة عني لست بيننا.....أين ذهبت .. نسال اال جتيب احليارى

الدمع على اخلدود جداوال حافرا.... شالال سكيبا ليال ونهارا

نبع الدمع من العني لن يجف..... ولو مرت بَِنا الدهور وكلت االبصار

فقدناك يا طيب القلب يانسمة احلياة.... لم ولن نفيق من قسوة االقدار

كيف ؟ متى ؟ ملاذا ؟ فال اجابة.... تركتنا تائهني فى احلزن نتوارى

اى ذنب اقترفته كى تسلب احلياه منك... تضيع كل آمالك وأحالمك تضمحل كالبخار

كنت مشتهى كل ام وكل اب... كل صديق وحبيب ... أزواجا وعذارى

ناحت عليك السماء واخلليقة وبكاك الكل... كهنه واكليروس ... شيبا وشبابا وأطفاال صغارا

عريسا زفتك األلوف بأحلان الفرح... وان كانت القلوب باكيه وجرحها داميا غاءرا 

كّنا نتمني ننشد قصيدة فرحك... الرثاء -أة يا زمن الشقاء يا غدار

لو فداك محبيك بيوم واحد من احلياه... لفاقت حياتك سنني آدم ونوح فى االعمار

ها نحن مستعدون لنهبك أعمارنا ... اال تعود لنا وللموت تفك اإلزار 

قيدتنا بسالسل احلزن وكبلتنا ... وال حيلة لنا امام مشيءة اخلالق القهار 

تركتنا في ملح البصر وعلي عجل لتلحق... مبصاف القديسني والشهداء االبرار 

مدام بشارة
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Friends
To be one of Good News 

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

gnjournal@gmail.com
 

1- How many months have 28 days?
2- A frog jumped into a pot of cream and started treading. He 
soon felt something solid under his feet and was able to hop 
out of the pot. What did the frog feel under his feet?
3- A horse is on a 24 foot chain and wants an apple that is 26 
feet away. How can the horse get to the apple?

Many, many years later, there will be 
another cup, in another story. This 
time, it will be the cup Jesus drinks 
from at the Last Supper. And just 
like God sent Joseph, God will send 
Jesus on ahead to save his people - 
you and me!

 Just like Joseph’s brothers turned 
against him, Jesus’s own people will 
turn against Jesus too. They will put 
him to death on a cross. But God will 
turn that terrible, terrible day into the 
best thing to ever happen in the his-
tory of the world.

 Three days later God will raise Je-
sus from the dead! 

 Jesus will rise from the dead, and 
everyone who believes in him will 
live with Him forever!

 It is all part of God’s amazing, won-
derful plan to save His people - you 
and me! 

With tears of joy in his eyes, Joseph 
threw his arms around his brother 
Benjamin, and then his older broth-
ers too. He forgave them for every-
thing they had done.

 Through all the years, and all his 
troubles, God was really at work, 
doing an amazing, wonderful thing! 
Even though what Joseph’s broth-
ers did WAS a terrible thing, God’s 
love and forgiveness is so great that 
he took a terrible thing and turned 
into a great blessing! 

Animal Facts - Cheetah
•The cheetah is the fastest land animal in the world. They can reach a top 
speed of around 113 km per hour.
•A cheetah can accelerate from 0 to 113 km in just a few seconds.
•Cheetahs are extremely fast however they tire quickly and can only keep 
up their top speed for a few minutes before they are too tired to con-
tinue.
•Cheetahs are smaller than other members of the big cat family, weighing 
only 45 – 60 kilograms.
•One way to always recognise a cheetah is by the long, black lines which 
run from the inside of each eye to the mouth. These are usually called 
“tear lines” and scientists believe they help protect the cheetah’s eyes 
from the harsh sun and help them to see long distances.
•Cheetahs are the only big cat that cannot roar. They can purr though 
and usually purr most loudly when they are grooming or sitting near other 
cheetahs.
•While lions and leopards usually do their hunting at night, cheetahs hunt 
for food during the day.
•A cheetah has amazing eyesight during the day and can spot prey from 
5 km away.
•Cheetahs cannot climb trees and have poor night vision.  
•With their light body weight and blunt claws, cheetahs are not well de-
signed to protect themselves or their prey. When a larger or more aggres-
sive animal approaches a cheetah in the wild, it will give up its catch to 
avoid a fight.
•Cheetahs only need to drink once every three to four days.

Riddle Time
By: Philo Girgis

part two - 2

Happy Birthday 
Veronia

P4

Happy Birthday
George



27 Saturday,Jan. 2nd, 2016 - Issue (53) Youth News

     The Pursuit of H.appiness
By: By: Amanda Campanaro

Cardboard Jesus (6)

THEODORA 
GIRGIS

(Laying down the ripped half beside 
the bench on the other half, Jerry then 
gets up and sits down on the bench 
dejectedly.)

Jerry: (Leaning over with his head in 
his hands.) Thanks a lot, man. You’re 
a regular Mother Theresa. What do 
you want, a medal?

(Alan sits down beside him.)

Alan: Jerry, listen to me...

Jerry: Listen to you? Listen to you? 
Why should I? So far, you’ve torn up 
my Jesus, you’ve debunked my faith, 
and showed me he wasn’t ever real. 
I’m completely disillusioned. If I keep 
listening to you, I might just kill myself! 
(Crosses arms and pouts.) Happy 
now? I hope so. I really, really hope 
you’re happy now. Why don’t you go 
snatch some candy from a baby or 
something and get a real thrill?

Alan: (Gently.) Jerry, I’m not trying to 
shatter your faith, I just want it to be 
placed in the real Jesus.

Jerry: (With surprise.) I didn’t think you 
believed in Jesus! You said he wasn’t 
even real!

Alan: I do believe. Jesus is real, but 
this piece of cardboard wasn’t really 
him. Where did you get that thing, 
anyway?

Jerry: It was part of an advertise-
ment for last summer’s Vacation Bible 
School class. They were going to throw 
it away but I found it, and saved it.

Alan: Well, there you go. You fell in 
love with an image of Jesus, not the 
actual person. And it was someone 
else’s image, not even yours! Merely 
a promotional gimmick.

Jerry: (Rubbing his temple.) I’m really 
confused now.

Alan: It’s like when someone... (Makes 
“air quote” marks.) ...”falls in love” with 
a movie star. They’re infatuated with 
an image of them, that others have 
carefully crafted and projected for their 
own money-making purposes. But 
they’ve never met the real person, and 
they certainly don’t have a relationship 
with them. It’s not real love based on 
a personal knowledge, and time spent 
with them. It’s make-believe, a fan-
tasy.

Jerry: Okay, that makes sense. I heard 
a lot about the Lord, and I wanted to 
get closer to Him. But I didn’t really 
know how to go about doing it.

To be continued..

would be something of the past, and all 
communities within this area would begin 
to accept these issues for what they are, in-
stead of what they are assumed to be. As a 
global village, with the proper support, this 
beautiful picture can begin to materialize. 

This is where H.appi is stepping in.

H.appi’s main initiative as a non-profit orga-
nization is to de-stigmatize and transform so-
cietal views on addiction and mental health 
in African and Middle Eastern regions by 
embracing change, empowering individuals, 
and improving the quality of life. The need for 
a change in perspective was acknowledged 
when a bright university student conducted 
some research to further educate himself on 
these conditions. What he discovered was 
alarming. As it turns out, his speculations 
about the lack of support and education were 
absolutely true. According to many profes-
sors and academics, the field of mental health 
and addiction awareness “is a desert”. Cur-
rent research has shown that there is a strong 
positive correlation between mental health ill-
nesses and war-related conflicts (e.g., Syrian 
Conflict). And on top of this, they found that 
mental illnesses were the most stigmatized 
medical conditions in the Middle East, which, 
as a result, drastically lowers the quality of life 
of those suffering. The effort to continue con-
ducting research in the Middle East and Af-
rica dramatically increased as they continued 
to learn more and more about the conditions 
in place. So essentially, after years of work, 
brainstorming, and planning, H.appi was final-
ly born, and its birth is only the beginning of the 
exciting journey that this fantastic powerhouse 
of an organization is going to experience. 

So, how could all of this improve our quality 
of life as a global village?. H.Appi will begin 
its work at a youth based level. The reason 
being? Children and youth are our future, and 
it is absolutely imperative that they are given 
the power and support that they deserve to 
ensure a better tomorrow. H.appi will be de-
stigmatizing mental health and addiction in 
order to empower those that are suffering, 
thereby improving their quality of life. Those 
affected directly and indirectly by addiction 
and mental health illnesses will finally be able 
to understand that they are not alone, and that 
millions of people are affected every single 
day. And of course, most importantly, knowl-
edge is power, and it is up to us to share it 
amongst each other in order to promote an 
inclusive society that offers unconditional sup-
port. Why have there been limits to a person’s 
quality of life for so long? This is the chance 
for communities of all kinds to come together 
as a global village to de-stigmatize addic-
tion and mental health, and to finally lend a 
helping hand to people who need it. NOW is 
the time to initiate the pursuit of H.appiness. 

Want to join the pursuit of h.appiness? It’s 
easy! There are plenty of opportunities to 
give H.appi a hand in spreading mental 
health and addictions awareness including 
but not limited to fundraising, sponsorships, 
event planning, blogging, photographers 
for our photo diary, podcast co-hosts, and 
much more! Everyone has a chance to uti-
lize some of their strengths and talents for 
an amazing cause, and all you have to do is 
visit www.h-appi.org for more information! 

Our saviour, He came from nothing but 
a manger, yet had all of our lives in the 
palms of his hands. Not only came to 
save us from our sins, but to show us 
joy, how to love, how to forgive. He is 
the light, that came in a time filled with 
darkness, opened up our eyes and 
gave us purpose. He’s the King of the 
Jews here to give us the Good news, 
that He had come to redeem us of our 
dues. Said He is Emmanuel that God is 
with us, no matter what evil was trying 
to over power, that He is here no matter 
what time, every hour. He said to them 
He was the Son of God, they laughed 
in his face; called it blasphemy, but they 
didn’t know He was coming for you and 
me. He is our Shepard they turned him 
down, humiliated him, beat him, yet 
he would do it all again to save just 
one lamb. And just when they thought 
that they had defeated Him, He con-
quered death, came back and greeted 
them, greeted them with His love.

Our Saviour 

Mary farag

Now, more than ever, they are discussed 
in the media, in classrooms, at work, in the 
news, between family and friends…the list 
goes on. Today, it has become more ac-
ceptable to talk about addiction and mental 
health, when yesterday, that wasn’t exactly 
the case. Let’s face it, not many people want 
to admit that they are living with a mental 
illness or that they are addicted to a sub-
stance. Mental health days? Yeah right! That 
wasn’t a thing. Very few people took the 
importance of mental health seriously. But 
now, Western society has finally begun to 
open its eyes to mental health as an arising 
topic of importance. Mental health is finally 
being recognized as an illness, not simply as 
an “excuse” for a day off from work, a weak-
ness, or a flaw of character. Nowadays, we 
see people of all sorts opening up about their 
experiences in effort to spread awareness in 
many unique ways. For example, in Canada, 
a telecommunications company (Bell) has

implemented a campaign known as “Bell Let’s 
Talk”, which is a phone campaign that is al-
lows anonymous callers to discuss mental 
health and addictions inquiries, and across 
North America we see Kids Help Phone, 
Mental Health Awareness Week, and many 
more platforms that allow this issue to be rec-
ognized for what it is. This has truly been a 
fantastic progression for many individuals and 
communities within Western society, but what 
about the rest of the world? 

Research has now shown that parts of the 
world neglect the importance of addiction and 
mental health education – the Middle East and 
Africa. The importance of raising awareness in 
this area of the world is absolutely imperative, 
as research has signified that not only is there 
a strong lack of research and education, but 
also a lack of support. This is especially im-
portant because if anyone has taken a look at 
the news in the past decade or so, it would be 
clear that the demand for supporting mental 
health and addiction is high. However, there 
are barriers that prevent people from seeking 
the much needed help; to name a few, cul-
ture, religious beliefs, war related trauma, and 
harsh political/economic circumstances. The 
lack of social support  can further exacerbate 
one’s mental health status and prevent them 
in partaking in self-care regimens. Therefore, 
the benefits to bringing about this awareness 
would be limitless. Think about it – the fact 
that support, research, and education in ad-
diction and mental health are more accessible 
now more than ever has done wonders for 
many, and will continue to do so as the word 
keeps spreading. It can increase the quality of 
someone’s life physically, emotionally, and of 
course mentally. With the correct education, 
an individual can achieve self-awareness, 
and can eventually look beyond the stigma 
that tends to stick with the topic of addic-
tion and mental health. Typically, this level of 
support can also result in a huge increase of 
overall happiness and well-being, optimism, 
resiliency, and a decrease in anxiety, feelings 
of sadness, loneliness, hopelessness, et cet-
era.  Now, let’s paint a picture. Imagine all of 
the positives that will come with having proper 
support, awareness, and education available 
to all those who live in the Middle East and 
Africa. We would see a society that is no lon-
ger suffering from the effects of addiction and 
mental illness, and instead, we would see one 
that is empowering and prospering. We would 
see a drastic improvement in the standard of 
living, quality of life, and state of mind. Stigma
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What’s in a Throne Speech anyway? Plenty!

 So, why is Christmastime so 
wonderful? To me, it comes down 
to the feelings and emotions we 
have during this time. I love be-
ing able to spend time away from 
work and school in order to ac-
tually relax with loved one. To be 
able to have even just one day 
with my family - a day when we 
can spend time with each other 
and take a break - means a lot.

One special thing about Christ-
mas, to me, is that it allows me 
to reflect on the entire year. It 
marks the end of one year and 
the start of a new one. It marks 
a special time in my spiritual life 
when Christ is born - an event 
that signals how much God loves 
us. Jesus came down to earth 
and was born in a manger, even 
though He is a King. This has a 
message for us all: humility is 
important. Outer appearances 
and circumstances aren’t nearly 
as important was what is in our 
hearts, actions, and words. This 
has a special significance during 
this season as well, because it 
prompts us to think of those who 
are less-fortunate than ourselves, 
and to share with them.

I hope that you enjoy this holiday 
season. I hope that you can take 
some time to relax, to spend time 
with loved ones, and to refresh 
your energy. I pray that you find 
comfort, hope, strength, and love 
from all the season has to offer. 
I hope that you have an oppor-
tunity to reflect on your year, to 
make goals for the new year, and 
to count your many blessings. 
I wish that we can all stay safe, 
happy, and healthy.

 From the bottom of my heart, I 
wish you all a Merry Christmas 
and a Happy New Year! It is a 
time that only comes once a year 
- so please cherish and enjoy ev-
ery moment of it!

Well, The Christmas season is 
officially here - whether you cele-
brate December 25 or January 7 
(the difference between the dates 
would take another article, but to 
be brief, it results from calendar 
differences. The actual date re-
ally isn’t important, to be honest. 
It’s the fact that we are celebrat-
ing Christ’s birth). And it’s truly 
the best time to slow down, take 
a break, and enjoy all the season 
offers. 

I’ve been so caught up in school 
lately that I truly need a break. 
I need time away from all the 
hustle and bustle of studying, 
reading, memorizing, and critical-
thinking. Don’t get me wrong - I 
love what I study, and I wouldn’t 
have it any other way. But there 
is no denying that this term has 
been super busy. To have some 
time off means that I can reju-
venate myself. I can relax for a 
week or so and not feel the need 
to study for an exam. I can finally 
finish the novel that I began read-
ing last summer. I can catch up 
on some advocacy work that I’ve 
been doing. I can watch a couple 
of movies, go shopping, connect 
with friends, pamper myself, and 
more. In reality, there is probably 
much more that I want to do dur-
ing this break than what I will ac-
tually get done. But, at least it is a 
break...and for that, I am SUPER 
thankful!

 You know what’s interesting? I’ve 
never been crazy about the gift-
giving part of Christmas. I mean, I 
LOVE getting gifts and surprises. 
That is truly a fun experience. But 
it was never about the presents 
for me. And the same goes with 
the food. Although there is lots of 
great food during the holidays, 
this is just one part of the season 
as well.

  For example, the Trudeau govern-
ment has introduced a tax cut that 
was supposed to be revenue neutral. 
However, immediately upon doing so, 
they admitted that it will actually cost 
Canadians $1.5 billion. The Trudeau 
Liberals also campaigned extensively 
on a promise to run a $10 billion deficit 
in the current fiscal year. At the time of 
this promise, the books were showing 
a $5 billion surplus. However, in just 
two short months, the government 
is signalling that it will be exceeding 
the promised deficit target by 40% or 
more. 

Who will pay for this rampant spend-
ing? The answer is simple – it is you 
and me – Canada’s taxpayers.  We are 
already hearing rumours that the gov-
ernment will raise the GST, impose a 
carbon tax and raise payroll taxes. Let 
us never forget that today’s deficits 
are simply taxes on our children and 
grandchildren. It takes a great deal of 
fortitude to willingly sacrifice the qual-
ity of life of our next generation in the 
name of political expediency today.

Prosperity does not happen by in-
creasing spending, regulation, taxing 
and redistributing wealth. It comes 
from being fiscally responsible, trust-
ing taxpayers and creating the condi-
tions for economic growth. Our Con-
servative Government was proud to 
leave our country’s books in a surplus 
position, create over 1.2 million net 
new jobs and reduce taxes to levels 
not seen in over 50 years. As my col-
leagues in the House of Commons 
have stated, it is truly unsettling to 
watch years of careful financial plan-
ning, which brought our Canada into 
a sound and secure financial place 
during challenging economic times, 
including a global economic down-
turn, being unraveled in so little time.
The question is: just how long will it 
take the Trudeau liberal government 
to completely reverse this work? 

Costas Menegakis is the former Par-
liamentary Secretary to the Minister of 
Citizenship and Immigration and small 
business owner. He resides in Rich-
mond Hill, Ontario and can be con-
tacted at costas@aorconservative.ca. 

By Costas Menegakis, MP

Earlier this month, the Trudeau Liberals 
tabled their Speech from the Throne. 
This crucial act of democracy lays out 
the government’s agenda for the com-
ing session of Parliament. It sets out 
the broad goals and directions of the 
government and the initiatives it will un-
dertake to accomplish those goals. In 
other words, it translates the rhetoric of 
a campaign into workable, measurable 
actions on behalf of all Canadians. 

Our Conservative Government always 
took great pains to lay out a detailed, 
robust Throne Speech for all to see. 
Each subsequent government action 
was taken with a view to fulfilling our 
commitments. Conservatives believe 
strongly in government transparency 
and accountability, and the Speech 
from the Throne was a key way in 
which Canadians could gage whether 
or not their government was living up 
to its promises.

That is why the liberal’s short and 
sketchy Throne Speech was such a 
surprise. For a party who campaigned 
heavily on accountability, they fell far 
short on including the accountability 
measures that would have been nor-
mally expected in this important docu-
ment. Long on platitudes and short on 
details, the Throne Speech read more 
like a campaign document, then a gov-
ernment action plan.

With the list of broken promises grow-
ing by the day, one has to wonder if the 
Trudeau Liberals were hoping that Ca-
nadians would simply not understand 
the importance and significance the 
Throne Speech holds for keeping their 
government to account.  

Merry Christmas! 
By: Marina Abdel Malak
www.anorexiarecovery1.blogspot.ca


