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لالت�صال باجلريدة
DENTIST

Dr. Amir Guorgui

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

info@skymarkdental.com

Tel: 905-890-1100 contact@skymarksmilecentre.ca
Fax: 905-890-1107 www.skymarksmilecentre.ca

Skymark Smile Centre

25 Kingsbridge Garden Circle
Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1

Nagy Francis

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

Systems Engineer & Consultant

Software - Hardware
- Troubleshooting
- Repair - Networking
- Website Development

Phone: 905-201-8424

Cell: 416-882-9348
Email: nagyfrancis@gmail.com

79 Appleview Rd. Markham, ON, L6E 2G3

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

والضغط مجانا
مركزالسكر
 قياسشهرية بولس للتجميل
دكتورة
 -توصيل األدوية للمنزل مجانا

 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةللجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
905.771.0800
منتجاتيوميًا
 - 490 Harry walker parkway south unit 2خصم خاص للجالية العربية
العربيــــة
C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud

Maximize your

Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

حما�سبة وخدمات �ضريبية للأفراد وال�شركات
هنــاء عــزيز

أخصائية الضرائب

نبيل فلتس

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

Cell:Matt
416-903-7113Dawoud
Tel: 416-848-7247

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

ختامية
 ام�ساك دفاتر وح�ساباتSr.
Mortgage
 Advisorللأفراد وال�شركات
 -ت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ب�أنواعها

www.profitexplorer.com
85 Curlew Dr. #103 North York, ON M3A 2P8

Matt Dawoud

Sr. Mortgage
Advisor
Ave, Suite 200
2901 Bayview
North York, ON M2K 1E6

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
Hany Fayez, CPA, CMA
اجملهدة
واعراض البشرة
• Personal
& Corporate
taxes
• Tax planning
• Corporate reorganization
تخفيضات
• CRA Audit & Appeals

Email: hfayez@rogers.com
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
1000-250 Consumers Road

للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com
Toronto, ON M2J 4V6

العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket
L3Y OB3
Tel:
(416) 553-8302

�إعـــالنـــــات
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Protuguese, French,
Italian, Spanish, English
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

Dentistry for all ages
IV Sedation
Same day dental implants
Cosmetic dentistry
Invisalign
Tooth whitening
Wisdom teeth extraction

• Emergency Appointments

Skymark Smile Centre

25 Kingbridge Garden Circle Unit 10
Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca

3
اقرأ في هذا العدد
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ر�أي املحـــــــرر
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�أ�سلمة القبطيات بني احلقيقة والإدعاء

منذ عدة �أعوام �شكي رجل �أعمال خليجي �إيل رجل �أعمال م�صري من �أنه
ي�صرف كل عام املاليني علي �أ�سلمة ال�شرق الأو�سط وللأ�سف  -بح�سب
تعبريه  -يتم �سرقة معظمها .ويف �أواخر القرن املا�ضي �أ�صدر «�أحمد عوين
ال�شلقامي» كتابه ال�شهري« ،مذكرات �شيطان» حتدث فيها عن املخططات
التي تتم بحق القبطيات لأ�سلمتهن ،وو�صف هذا الأمر ب�أنه كان �أ�سهل
الطرق للرثاء ،وحتدث ال�شلقامي عن ما �شاهده و�شارك فيه عرب اجلمعية
ال�شرعية باجليزة والتي كان ينتمي لها .بل وقال يف مقدمة هذا الكتاب،
«�أقدم هذا الكتاب للفتيات والبنات والأمهات ليعلمن ما يحاك �ضددهن
ولتعم الفائدة» .كذلك حتدث الباحث الإ�سالمي «�أمين عبد الر�سول» عن
وجود جماعات وجمعيات تقوم ب�أ�سلمة الفتيات القبطيات ،وذكر �أ�سما ًء
بعينها منها جمعية «�أن�صار ال�سنة املحمدية»  ،وجمعية «نور الإ�سالم»
بكل فروعهم .والكثري والكثري من الدالئل والقرائن وال�شهادات حلقوقيني
م�سلمني تدل علي �أن �أ�سلمة القبطيات يف م�صر هي عملية م�ؤكدة ومنظمة
وممولة.
وتلك الظاهرة بد�أت منذ خم�سة عقود مع �صعود البرتودوالر اخلليجي
و�أجتياح موجة �أ�سلمة كاملة لكل مناحي احلياة يف جمتمعات ال�شرق
الأو�سط ،وهو الأمر الذي فطنت �إليه الكني�سة القبطية وقتها ،وجال الأب
اجلليل «بي�شوي كامل» يف �شوارع وحارات الأ�سكندرية يف �سبيعينيات
القرن املا�ضي ،يبحث عن من �سقطوا يف ذلك الأمر من القبطيات ليعيدهم
�إيل الإميان .وعلي م�ستوي القيادة الكن�سية عربت رئا�سة الكني�سة عن
�إنزاعجها من تلك الظاهرة ،و�صبت غ�ضبها علي الدولة ال�صامته واملباركة
لهذا الأمر ،ففي مار�س � 1980أ�صدر املجمع املقد�س برئا�سة املتنيح البابا
�شنودة الثالث بيان ًا جاء فيه� « :سن�سعي وراء كل م�سيحي ترك م�سيحيته
لكي نرده �إليها وهذا هو عملنا كرعاة و�أباء  ،فالويل من �ضمائرنا �إن تركنا
�إن�سان ًا يرتد عن م�سيحيته دون �أن نحاول �إرجاعه».

ابرام مقار

وبدرا�سة املجتمع امل�صري وكيف ينظر ملواطنيه،
جتد �أنه جمتمع يري القبطي هو الأ�ضعف بالنظرة
الطائفية  ،واملر�أة هي الأ�ضعف بالنظرة الذكورية،
والفقري هو �أ�ضعف من الغني بالنظرة الطبقية،
وبالتايل يكون الفقراء من الفتيات القبطيات هم
ال�شريحة التي ال حول وال قوي لها يف هذا املجتمع
امللئ بالطائفية والطبقية ،ولهذا فهم ال�صيد الأ�سهل له�ؤالء املتطرفني.
واملتابع لهذا الأمر امل�ؤ�سف واملخجل يجد �أنه ال مير ب�صورة فردية �أو
ملجموعات من ال�سلفيني واملت�شددين ،ولكن موقف بع�ض الأجهزة بالدولة
ال ميكن و�صفه باملرتاخي بل باملتواطئ ،فالأجهزة الأمنية بالطبع علي علم
مبكان كل فتاة قبطية متغيبة ،وحتدث اباء و�أمهات ه�ؤالء الفتيات عن تزوير
يف الأعمار يتم باملحا�ضر حتي ال تكون ال�ضحية قا�صر� ،أو عن �إجبار الأب
�أوالأم علي التوقيع علي تعهد بعدم التعر�ض لأبنتهم  ،ويف ق�ضية رقم 1178
�إداري بني �سويف� ،أ�صدرت نيابة الوا�سطي قرار ًا ب�إيداع القا�صر «�إيزي�س
رزق» ب�أحدي دور الرعاية الإجتماعية عامني وذلك حتي تبلغ �سن الثمانية
ع�شر ملجرد �أنها �أبدت رغبتها يف �إعتناق الإ�سالم وذلك باملخالفة لقانون
الطفل امل�صري والذي يقر عدم الإعتداد ب�أي ت�صرف للقا�صر حتي بلوغه
 18عام ًا.
�أ�سلمة الفتيات القبطيات �أمر موجود وحقيقي ،ومل يتغري علي مدي
خم�سة عقود رغم تغري خم�س ر�ؤ�ساء ،وفقط يف الأ�سبوعني الأخريين
هناك �سبع حاالت �إختفاء لفتيات قبطيات و�سط �صمت تام من الأجهزة
الأمنية ،مما دعا �إيبار�شية مغاغة والعدوة �إيل �أن تُ�صدر بيان ًا ت�أ�سف فيه لوجود
منظمات تعمل بالأ�سلمة حتت �أعني الدولة .فليتوقف البع�ض عن لوم
ال�ضحية فقد يكونوا �ضحاي ًا غد ًا ،وليعمل كل ال�شرفاء من �أقباط وم�سلمني
�ضد هذا الأمر املُخزي ،فالفوز علي م�ست�ضعف لي�س به �إنت�صار ًا لأحد.

SmileDental

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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موهبة �أم خطيئة؟

عالم خارجي ال تبلغه أبصارهم
في
عزف الدكتور «أحمد زويل» على أحد
ٍ
وال مسامعهم كي ال ينصب جام
أكثر األوتار حساسية في واقع عاملنا
لومهم وتقريعهم وإهاناتهم على
العربي عندما قال« :الغرب ليسوا
رأسك.
عباقرة ونحن لسنا أغبياء؛ هم فقط
أنت ،بقلمك ،مبوهبتك ،بكل
يدعمون الفاشل حتى ينجح ،ونحن
ثقافتك ،بأكداس مشاعرك ،ال
نحارب الناجح حتى يفشل» ،وأي
تساوي بالنسبة لوجهة نظرهم
شخص وهبته السماء شيئًا من
ٍ
شيئًا ،وإذا جرؤت على اإلفصاح
املوهبة في بيئة ُمجتمع ّية تُفضل
عن تلك الكنوز التي وهبك إياها
تكريس جهودها ملُكافحة املوهوبني
خالقك فقد حتولت بالنسبة لهم
وعرقلة خطواتهم على
استثمارها زينب علي البحراني-
في دعم كيانها اإلنساني جُ
إلى «كارثة» يجب إخمادها فورًا ،وإذا
واملتمعي
السعودية
سمعوا – من باب املُصادفة -كلمة
ببذل دعمها السخي لهم؛ أو على
كائن بشري
متدح كتاباتك على لسان
األقل ..تركهم وشأنهم؛ يستطيع
ٍ
أو وسيلة إعالمية واسعة االنتشار
متييز مرارة هذا اخلُذالن.
كثير من املُبدعات واملُبدعني في مختلف اجملاالت يتعمدون جتاهل األمر وكأنهم لم يسمعوه ،أما
يعيشون ُمعاناة ُمجتمعية عص ّية على الوصف إذا اجتازت مسامعهم كلمة تنقد سطرًا كتبته
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ومن مكاني فتراهم وقد انتعشت نفوسهم ،وتألقت عيونهم
كهاوية للكتابة وشغوفة بالتأليف وعاشقة بوميض النصر ،وتنهال على ضعفك أقسى
النكرة،
للثقافة سأسلط الضوء على جانب من تلك عبارات الذم والشتم والتحقير ،أنت أيها ِ
املُعاناة ،رغم علمي أن بعضهم وبعضهن أيها اخلسيس الذي توهمت أنك أفضل منهم،
وسخ! مع أنك لم
سيسعون ويسعني لتكذيبها زاعمني أنها «أزمة اعرف اآلن مكانك احلقيقي يا ِ
فرديَّة» ،إما خو ًفا من جُ
املتمع ،أو طم ًعا في كسب يخطر لك م ّرة أنك أفضل أو اسوأ منهم ،وكل
ُ
فقر في الشعور باملشكلة مثلما ما كنت تصبو إليه هو التعبير عن ذاتك وتفريغ
رضاه ،أو بسبب ٍ
رح طاقاتك األدب َّية املُلِحة!
ج
من
باأللم
شخصني
إحساس
ال يتساوى
ُ
ٍ
في ظل تلك الظروف غير املُسانِدة؛ جتد نفسك
ُمشابه في جسد كل منهما
املوهبة في جُ
املتمعات في اجملتمعات ذات الوعي ُمضطرًا للسير وفق قاعدة« :اعمل نفسك م ّيت»
املُنخفض تُعامل على اعتبارها «خطيئة» يجب كي ال يتم اكتشاف وجودك ثم قتلك .فتعيش
االستغفار عنها ومحوها بكل وسيلة ممكنة من بشخصيتني :إحداهما «خف َّية» عميقة تمُ ارس
انس أمر التباهي بكتاباتك؛ بل شغفها األدبي والثقافي وتتنفسه وتغرق في
سجل الوجودَ ،
يجب أن ال يعلم أحد احمليطني بك من أفراد ذاك بحره سرًا ،والثانية «ظاهرة» سطحية؛ تعيش
جُ
املتمع أنك جترؤ على ارتكاب ُجرم التعبير عن ذاتك بينهم كما يعيش أي مخلوق ال تتجاوز اهتماماته
ناطق يُرضيه األكل والشرب
حيوان
اختالسا من هنا اهتمامات أي
بكلمات مقروءة ،اختلس الدقائق
ً
ٍ
ٍ
ملحُ
ُ
وهناك لتلصق الكلمات ببعضها بعي ًدا عن عني والتب ُّول والتكاثر ،تتكلم مع ا يطني بك بأغبى
متلبسا بجرم طريقة ممكنة كي يتم تصنيفك حتت عنوان:
أي كائن بشري ،لو مت القبض عليك
ً
الكتابة سيتم متزيق أوراقك واتهامك بأنك تُرشح «طيب» و»على نياتك» ،ألنك إن ته ّورت وأبديت رأيًا
«خطر ج ًدا»
سمعتهم للفضيحة ،أو يقهقهون ساخرين ذك ًيا سيتم تصنيفك حتت عنوان:
ِ
من خبلك وتصرفاتك الشاذة عن ناموسهم أو»مغرور ُمتغطرس» يجب املُسارعة بسحقه
احلمام ،اكتب على ذراعك حتت كي ال يجرؤ على التفكير .ملاذا يجب عليك
التقليدي ..اكتب في ّ
فارس وحي ٌد أعزل في مواجهة
التحمل؟ ألنك
البطانية ليالً ،حاول اصطياد ساعة ينامون فيها
ٌ
ُّ
لتفريغ كتاباتك قبل عودتهم إلى عالم اليقظة ،جيوش تستطيع بـ»كثرتها» القضاء على حياة
وإذا قررت نشر كتاباتك انشرها «بصمت» ،انشرها «شجاعتك».

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم

«مو»  ..و�أ�صحاب الفكر املتطرف

مونتريال – عبد املسيح يوسف

ال أحد يستطيع أن ينكر أن محمد صالح املصري
األصيل ،العب فريق ليفربول اإلجنليزي ،يعتبر مصدرا
لفخر كل مصر ،داخل أراضي احملروسة ،وفي العالم
الغربي ،الكل اآلن ،في مختلف دول العالم يعرف
محمد صالح ،مثلما يعرف رونالدو وميسي ،وغيرهما
من جنوم الدائرة املستديرة في العالم.
من منا ال يحب صالح ،وهو أصبح الساحر اجلميل،
مصدر الفخر والتباهي ،لكل مصر ،حتى في اخلارج.
الكثير من الزمالء في العمل يتحدثون عن «مو»
يقصدون محمد صالح ،الذي أصبح تقريبا أعظم
العب على وجه الكرة األرضية هذا العالم .هذه
احلقيقة ال ينكرها أحد لكن يجب على اجلميع أن
يدركون أن ما وصل إليه «مو» ،وهو وفق عقلية
املصريني ببركة دعاء الوالدين والكثير من املصريني،
باستثناء بعض جماعات التطرف الديني واإلخوان،
الذين ال يحبون «مو» ،ألنهم يرون فيه تهديدا
أليقونتهم ،التي طاملا خدعت اجلماهير ،وهو محمد
أبوتريكة العب الترسانة واألهلي.
جناح صالح أو «مو» اعتمد على بيئة ونظام لم تتوفر
له في فريق املقاولون العرب ،حيث لعب في مصر،
أو حتى في بازل بسويسرا ،حيث بدأت رحلته في
القارة العجوز ،ولم يختلف احلال عندما ذهب إلى
بالد الضباب إجنلترا ولعب لفريق تشيلسي مع مدربه
سبيشيال ون جوزيه مورينيهو ،كانت بداية اإلنطالقة
احلقيقية لصالح ،وبروز مهاراته في فورينتينا ثم فريق
الذئاب «روما» ،حيث األجواء اإليطالية ،والتي هي
خليط ما بني ماهو أوروبي وما هو حميمي يشابه
بعض الشئ البيئة املصرية.
ملعان صالح «مو» ،كان مع مدرب ليفربول يورجن كلوب
األملاني ،وهو يعرف جيدا محمد زيدان ،وطبيعة الالعب
املصري املهارية ،طريق كلوب وإميانه بقدرات صالح،
لعب الدور احلاسم في انفجار ملعان صالح ،وبالتالي
إن كان ال أحد ينكر موهبة «مو» ،فال يستطيع أي
شخص أن ينكر أن البيئة وطريقة اللعب التي وفرها
كلوب وليفربول لصالح كانت عامال حاسما لنجاح

صالح.
صالح جنح في دوري ومجتمع غربي ،وإن لم يكن
متدينا ،فإنه يغلب عليه الطبيعة والنشأة املسيحية،
لم يتحدث هناك أحد عن ديانة صالح ،بل كان الكل
يؤكد على احترامه لطقوس «مو» الدينية ،النظام
احملايد اإليجابي ،هو الذي منح «مو» الفرصة ليكون
أحد أعظم العبي العالم هذا العام ،وأحسن العب
في بريطانيا عام .2018
إال أننا لم نسلم في مصر احملروسة من الفكر
املتخلف الرجعي ،ذو النزعات الداعشية ،الذي أصبح
يتحدث عن أن جناح صالح ألنه «مسلم» .متي تكف
بعض األقالم واألصوات الداعشية في وسائل اإلعالم
املصرية ،لتفجير هذه النبرة املتطرفة ،خاصة وأن
صالح نفسه ،وهو امللتزم دينيا ،لم يخلط أبدا الدين
بالرياضة ،خاصة وأن تدينه وهو أمر له كل التقدير
واالحترام ،عالقة خاصة بينه وبني اهلل ،في حني ،أن
هذه األقالم واألصوات الداعشية ،التي تخلط بني
تفوق صالح الرياضي ،وديانته ،نسيت أو تناست ،أن
صالح لم يكن يعرفه أحد «عامليا» ،حينما لعب في
مصر ،وأن جنمه برز للعاملية عندما لعب في مجتمعات
ودوريات أوروبية ذات طبيعة وثقافة مسيحية
كاثوليكية وبروتستانتينية ،ألنها مجتمعات تعرف
الفصل بني الدين والرياضة ،الدين واحلياة اخلاصة،
وأن التدين عالقة خاصة بني اإلنسان وربه ،ولذا عرفت
هذه اجملتمعات التقدم .من يضع حدا لهذه األصوات
واألقالم الداعشية ،املتاجرة بالدين ،وهي تتقاضي
املاليني ومئات اآلالف من وسائل إعالمها مقابل اقحام
الدين واملتاجرة به لتخدير الشعوب ألغراض محددة.
بالطبع صالح  ..مصدرا لفخر كل مصر  ..مع كل
التمنيات له بالفوز بدوري األبطال األوربي مع ليفربول،
لكونه أول مصري  ..نعم  ..أول مصري  ..يفوز بهذا
اللقب الغالي  ..بعيدا عن أصوات وأقالم الداعشية
الناشرة للفكر اإلرهابي املتطرف .كلنا «مو»  ..حبا في
مصر احملروسة ،التي تستاهل كل خير ،ودعاية إيجابية
باعتبار «مو» خير سفير لها في اجملتمعات الغربية.

1-844-355-6939

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com
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متى يحرتم رجال الدين التخ�ص�ص؟

خطوة تاريخية نحو ال�سالم..
ت�صالح الكوريتني واعالن نزع
ال�سالح النووي
وقع زعيما كوريا اجلنوبية ،مون جاي-إن ،وكوريا الشمالية ،كيم يونغ أون ،إعالنا ً يتضمن املوافقة على العمل من أجل
«نزع السالح النووي بالكامل من شبه اجلزيرة الكورية».
وخالل أول قمة بني اجلانبني منذ أكثر من عقد أعلن الزعيمان أنهما سيعمالن على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سالم
«دائم» و»راسخ» في شبه اجلزيرة.
وشمل اإلعالن تعهدات باحلد من التسلح ووقف «األعمال العدائية» وحتويل احلدود احملصنة بني البلدين إلى «منطقة
سالم» والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة األطراف مع دول أخرى مثل الواليات املتحدة.
إلى ذلك ،أعلن الزعيمان الكوريان أن الرئيس الكوري اجلنوبي مون جاي-إن سيزور بيونغ يانغ في وقت الحق من العام
احلالي.
وجاء في البيان املشترك بعد القمة إن مون سيقوم بزيارته في اخلريف ،بعد  11عاما ً على مشاركة الرئيس األسبق
روه مون هيون في القمة الكورية الثانية في عاصمة الشمال.
من ناحية أخرى ،رحبت الصني بالقمة ،قائلة إنها تشيد بزعيمي الدولتني التخاذهما «خطوة تاريخية» جتاه السالم،
وذكرت هوا تشون يونغ املتحدثة باسم وزارة اخلارجية في مؤمتر صحافي اليوم إن بكني تتمنى أن يحقق االجتماع بني
زعيمي الكوريتني «نتيجة إيجابية».
وفي أول تعليق له على نتائج االجتماع بني رئيسي الكوريتني ،رحب الرئيس األميركي دونالد ترامب بالقمة ووصفها
بـ»التاريخية» ،لكنه حذر من أن «األمور لن تتضح إال بعد مرور بعض الوقت» .وكتب على موقع التواصل االجتماعي
تويتر «بعد سنة عاصفة من إطالق الصواريخ واجراء التجارب النووية ،يجري اآلن لقاء تاريخي بني كوريا الشمالية
وكوريا اجلنوبية».
وأضاف ترامب «أمور جيدة حتصل لكنها لن تتضح إال بعد مرور بعض الوقت» .ومن املقرر أن يلتقي الرئيس األميركي
خالل أسابيع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون .وفي تغريدة ثانية كتب ترامب «احلرب الكورية إلى خوامتها! إن
الواليات املتحدة يجب أن تشعر مع كامل شعبها العظيم ،بفخر كبير ملا يحصل حاليا ً في كوريا».
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف في تصريح صحافي «إنها أخبار إيجابية جداً» ،مضيفا ً أن الرئيس
الروسي فالدميير بوتني «شدد مرات عدة على أن تسوية دائمة وثابتة للوضع في شبه اجلزيرة الكورية ال ميكن أن تقوم
إال على أساس حوار مباشر ،واليوم نالحظ أن حوارا ً مباشرا ً قد أُطلق» .كما رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
بالقمة التاريخية بني الكوريتني ،ودعا بيونغ يانغ إلى القيام بـ»أعمال ملموسة» في ما يتعلق بنزع السالح النووي
في شبه اجلزيرة الكورية وغيرها من املسائل.
يذكر أنه اثناء استقبال الرئيس الكوري اجلنوبي مون جيه لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند خط ترسيم
احلدود العسكرية ،وفي لفتة عفوية ،دعا كيم الرئيس الكوري اجلنوبي لعبور اخلط إلى الشمال لفترة وجيزة قبل أن
يعود االثنان مرة أخرى إلى اجلانب الكوري اجلنوبي من احلدود.
وحصل كيم ومون على باقتي ورد من صبي وفتاة من كوريا اجلنوبية ،ثم سارا على سجادة حمراء وكان في انتظارهما
حرس الشرف الكوري اجلنوبي في الزي التقليدي ،بينما عزفت موسيقى تقليدية.

يعارض شيوخ األزهر بشدة حديث غير
األزهريني في الدين ومحاولتهم تقدمي
اجتهادات جديدة تساهم في عملية اإلصالح
الديني الذي أصبح ضرورة ملحة ليس فقط
من أجل املساهمة في حترير مصر من قيود
اخلرافة واالنغالق واإلرهاب ،ولكن من أجل
الدين أيضا الذي أصبح يفقد نفوذه يوما بعد
يوم بفعل اصطدام الطرح الديني احلالي مع
مصالح األفراد واجلماعات ،ما يجعل هؤالء
ينصرفوا عن الدين انحيازا ملصاحلهم.
فكلما قدم غير أزهري اجتهادا جديدا أو أحيا اجتهادا قدميا
يدعم العقالنية واإلنسانية ،ثار رجال األزهر ضده مطالبني
باحترام التخصص ،ضاربني مثال غير معبر وغير علمي بأن
ال أحد يستطيع العمل بالطب إال إذا كان دارسا للطب
ومتخصصا في أحد فروعه رافعني شعار «صحة الدين أهم
من صحة البدن» ،وبغض النظر عن صحة هذه املقارنة بني
الطب الذي هو علم جتريبي والدين الذي هو معرفة أو دراسة
نظرية ال تخضع لقواعد املنهج العلمي التجريبي ،إال أنني
سأوافق معهم على ضرورة احترام التخصص ،وأطلب من
شيوخ األزهر أن يكونوا قدوة للناس في احترام التخصص
والعلم.
فشيوخ األزهر هم أكثر من ال يحترم التخصص ،فأي إنسان
يتابع وسائل اإلعالم يستطيع أن يرى الشيوخ وهم يتحدثون
في كل شيء وأي شيء ،رافعني شعار «اإلسالم صالح لكل
زمان ومكان» ،وأية «ما فرطنا في الكتاب من شيء» ،فتجدهم
على الفضائيات وفي الصحف وعلى مواقع االنترنت يتكلمون
في السياسة واالقتصاد واالجتماع والتربية وعلم النفس
والفلسفة والتاريخ واآلثار والفنون واألداب بل وصل بهم األمر
إلى احلديث في الطب والبيولوجي والفيزياء والزراعة رافعني
شعارات «الطب النبوي» ،و»اإلعجاز العلمي» ،و»نظريات
اخللق» في مواجهة صريحة مع العلم والعلماء.
فعندما يتحدث علماء السياسة عن التحول الدميقراطي
وقيم املواطنة والتعددية والتعايش وقبول األخر واحلرية
واملساواة وسيادة القانون ،وأهمية هذه القيم للدولة حلماية
السالم االجتماعي ولنهضة وتطور اجملتمع ،ال يجب على
رجال الدين التدخل في هذا احلديث ليحدثونا عن حكم

جمعية األنبا أبرآم

أعطــو تعطـو

تحت رعاية قداسة البابا املعظم األنبا توارضوس الثاين
وبترشيف رشيكه يف الخدمة نيافة الحرب الجليل األنبا مينا

يســــر جمعيـة األنبا أبرام أن تدعوكم لحضور حفل العشاء الخريي
بحضور القمص داود ملعي
يقام الحفل يوم األثنني املوافق  ٢١مايو الساعة السادسة مساء
وذلك بفندق دلتا مبنطقة املطار

Delta Hotel Toronto
655 Dixon Rd, Toronto, ON M9W 1J3

الرب يعوضكم مئة ضعف يف هذا الدهـر وحياة أبدية يف الدهـر اآليت

بقلم :مؤمن سالم

الدميقراطية في اإلسالم ،أو عن التعددية في
اإلسالم أو احلرية في اإلسالم ،فهذه أمور تقع خارج
إطار تخصصهم الديني وتقع في دائرة العلوم
السياسية التي ال عالقة لهم بها.
وعندما يتحدث علماء االقتصاد عن أسعار الفائدة
في البنوك أو احلصول على قروض أو تقنني نشاط
اقتصادي معني مبا يتوافق مع حالة االقتصاد،
فهناك حاالت تتطلب رفع سعر الفائدة وأخرى
تتطلب تخفيضها ،وهناك أوقات تكون القروض
فيها ضرورية وأوقات تكون مضرة ،وهناك نشاطات اقتصادية
قد تكون مفيدة لالقتصاد أو ضرورية لتنشيط االقتصاد يجب
تقنينها لتحفيز االقتصاد ،هنا أيضا ال يجب أن يتحدث رجال
الدين من األزهريني وغير األزهريني ،عن فوائد البنوك وهل هي
حرام أم حالل ،أو أن القروض جائزة أو غير جائزة ،أو حكم الدين
في هذا النشاط أو ذاك ،فهذا عمل خبراء االقتصاد وليس
رجال الدين .وعندما يتحدث علماء االجتماع وعلماء النفس
عن أهمية االختالط بني اجلنسني في كافة اجملاالت وفي كافة
املراحل العمرية على نفسية اإلنسان وسلوكه االجتماعي
واملضار االجتماعية والنفسية للفصل بني اجلنسني ،ال يجب
أن يتحدث رجال الدين في األمر ليخبرونا بحكم االختالط في
اإلسالم ،فهذا تخصص علماء االجتماع وعلماء النفس وليس
تخصص األزهريني.
وعندما يتحدث علماء الطب عن نقل األعضاء أو التبرع
بالبويضات أو التلقيح الصناعي ،فهذه أمور يقررها األطباء
وفقا حلالة املتبرع واملتلقي وتأثيرها الفسيولوجي على
اإلنسان ،وال يجب أن يتحدث رجال الدين عن جواز أو عدم جواز
التبرع باألعضاء فهذا تخصص علماء الطب وليس رجال
الدين.
وهكذا في كل شؤون احلياة على رجال الدين أن يحترموا
التخصصات األخرى ،كما يطالبون أهل التخصصات األخرى
باحترام تخصصهم كرجال دين ،وإال فال يلوموا إال أنفسهم
عندما يتدخل أهل التخصصات األخرى في الدين ،فاملعاملة
يجب أن تكون باملثل وال تكيلوا مبكيالني ،مكيال العلم
عندما يكون في صاحلكم ،ومكيال اخلرافة عندما تكون ضد
معارضيكم .ببساطة على الرجال الدين أن يتحدثوا في أمور
العبادات والطقوس والشعائر ومكارم األخالق ،فقط ال غير.

$WWDFKHG
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بقلم :مدحت سابا

أعلنت  Toronto Real Estate Boardعن ارتفاع اإليجارات لشقق ذات
غرفة واحدة وغرفتني ألعلى من مستوى التضخم وذلك للربع األول لعام
 ،2018وقد وصل إيجار شقة ذات غرفة واحدة إلى  1995دوالر بزيادة قدرها
 % 11.4والشقة ذات الغرفتني إلى  2653دوالر بزيادة قدرها  % 9.1مقارنة
بنفس الفترة للعام املاضي.
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 +DOWRQ5HJLRQ



&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


 3HHO5HJLRQ


<RUN5HJLRQقدم مربع قد اؤ
ان فى اجملال الصناعى 311,943
ذكر

em
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي



'XUKDP5HJLRQ

cialist

املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





s
inc.
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة .02
 \6RXWK6LPFRH&RXQW




اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

6948
التجارى,فقدففى اجملال الص
مبيعات اجملال
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة أما
حسب اجملال,
حيثاألرقام
فقد منتفاوتت
بإنخفاضمقارنة ب 6
 137.90دوالر
القدممناملربع ليصل
خالل MLSوالى ذلك
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
املائةكان
املبيعات838قدرة1.8516,قدمفىمربع .و
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة
ليصلسعرالى  254.65د
pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
مبقدار 61.1
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 2فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع و
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
متوسط
للمكاتبالىوصل
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اماالعامبالنسبة

tum.ca

Two-Bed- One-BedBachelor
room
room
Avg.
Avg. Rent Avg. Rent
Rent
Q1
2018
Q1
2017
Yr./
Yr. %
.Chg

ThreeBedroom
Avg.
Rent

$1,657

$1,995

$2,653

$3,344

$1,507

$1,791

$2,433

$3,094

owned

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

اسألتكمة.الى@gmail.com :
ãóﬂ@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
ملاضية و ذلك بإنخفاض
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة ا
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
دﺟﻠﺔ 148.دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
واديدوالر مقارنة ب 16
القدم املربع ليصل الى 137.90
Ph.D.
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
com
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
River Walk

@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi@ bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ
pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

10.00%

11.40%

9.10%

8.10%

Blumar El Dome

oker

@NNN@Òãíbjﬂ@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ
b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ
Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Marina WD El Sokhna

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com
وسوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker

توني كامل

 soariTollو سوف اجيب عليها تباعا.
n.homes@gmai
برجاء ارسال اسألتكم الىl.com :
Free: 1-855-410-8811
Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

www.wadidegla.com

Atef
Nekhil
7
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Mortgage Agent

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

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

اجلرانيت ....وتأثرية ع

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Atef
Nekhil
1-844-355-6939
Mortgage Agent

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

Blumar Sidi Abdel
Rahman

Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit
Lowest mortgage rates

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

Member of

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

البعض
الرئه ال
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات ا
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عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

جديد  :ادوارد يعقوب
عالمات تشير الى بدء انتعاش السوق من اعداد

NOA BOULES
C: 4162766538
T: 416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300,
North York, ON

�إعداد� :إدوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
ساخن
آخرونانها بداية
هناكاخلبراء
آخرى بعض
ناحيةويعتقد
ومن.1.3%
املشع.بنسبة
زيادة شهرية
املبيعات
للبناء حققت
املاضي حيث
أولى العالمات
ظهرت
لصيفصحة
يشككون فى
اخلارجى
والكساء
الشهركماده
واستعملفيايضا
الضخمة
كانت
ان
بعد
السوق
ان
يرى
االثنني
بني
متوازن
سوق
او
بائع
وسوق
مشترى
سوق
مابني
السوق
تغيرات
إلحصاءات
واملتابع
العقارات.
لسوق
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
أخرى
مرة
االجتاه
في
بدأت
ذلك
من
بدال
ولكنها
مشترى
سوق
الى
الدورة
تكمل
ان
متوقعا
وكان
متوازن
الى
حتولت
ثم
طويلة
لفترة
بائع
سوق
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
الى سوق بائع وتلك عالمة أخرى .رغم النزول النسبي في املبيعات خالل الشهور القليلة املاضية اال ان هذا النزول ظل مبعدالت بسيطة غير
اكثريعدتعمقا
بسيطابحاث
يحتاج الى
مستمرة
مازالت
واألحواض
املطابخ
أخرى .فى
استعماله
مما فى
قبلبُد َء
للمنازل.
الداخلية
عالمة
نسبيا مما
واملوضوعانه نزول
عبر كندا اال
من املناطق
في الكثير
األسعار نزلت
ورغم ان
يعد عالمة
معتاد من
ما هو
ذلك.
نفى
او
ألثبات
االخرى
الصناعية
واملواد
للفورميكا
كبديل
1987
عام
منذ
أيضا في نفس الطريق .هؤالء اهم العالمات وان كان هناك  4عالمات أخرى ال يتسع اجملال لذكرها جميعا .ولكنى كما نصحت من قبل اشجع
االن.تشير الى وجود مواد مشعة يقول
الشراءاالن
األبحاث
ولكن
احدثعلى
املستثمرين

إدارة عقارات Property management -

1396 Don Mills Road
B121 Toronto
M3BServices
OA7
Professional
Real Estate
SOLD

416.889.4296
SOLD

SOLD

sam.m.ibrahim@gmail.com
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Professional Real Estate Services

Richmond Hill

BARRIE

Office : 416 391 3232
\%X
6HOOLQ'D\V
Fax.: 416 391 0319
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



$VKUDI0HVVLKD
%URNHU06F$UFK

SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

Buy & Sell in 5 Days SOLD
with NO RISK
Richmond Hill
BARRIE
Richmond Hill
Call for Details
Richmond Hill
%X\ 6HOOLQ'D\V SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
D

SOL
Vaughan

LD

SO
North York

416-846-9450
Vaughan

North York

LD

SO
Markham

Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

Markham
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موقع «ذا تيليغراف»

بريطانيا :سجن مصفف شعر 8
أشهر قص شعر طفل بطريقة مذلة

ال�سبت  5مايو  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الثاين ع�رش بعد املائة

نافذة على �صحافة العامل

اجمللة الطبية البريطانية

هل تود أن تعرف؟

هل يرغب املصابون بداء مميت معرفة ذلك؟
هذا السؤال بنصه كان محور استفتاء
ملؤسسة جالوب ،اشرف عليه الدكتور مايكل
بلومنفيلد وزمالؤه في املركز الطبي لوسط
مدينة نيويورك ،ونشر في باب «رسائل إلى
احملرر» في مجلة «نيواجنالند» الطبية ،وكانت
النتيجة أن  %87من النساء و %92من الرجال
ابدوا رغبتهم في معرفة ذلك ،على الرغم
ُحكم على أحد احلالقني في بريطانيا بالسجن أن بعضا ً من هؤالء ،كما يعترف بلومنفيلد
ملدة  8أشهر ،بعد أن أعطى طفالً يبلغ من وزمالؤه رمبا غير رأيه إذ كان مصابا ً فعالً مبرض
خطر.
العمر  10سنوات تصفيفة شعر ّ
مذلة.
وبحسب تقرير موقع «ذا تيليغراف»
اإللكتروني ،فإن الطفل كان يتباهى بقصة مجلة «العالم الضاحك»
شعر أعطاها لنفسه مستخدما ً آلة حالقة،
عندما مت إرساله إلى مصفف للشعر أقدم
على حلق شعره على درجة واحدة عقابا ً له ،في حفلة عشاء ،اضطر الكاتب البريطاني
إال أن الطفل احلذق بعد مضايقته من قبل الساخر برنارد شو إلى االستماع إلى حديث
اآلخرين جلأ إلى الشرطة مشتكيا ً على احلالق .طويل ممل من مدعو أراد إبراز نفسه أمامه،
وتعقيبا ً على الشكوى ،ألقت الشرطة في واخيرا ً عيل صبر شو ،فقال حملدثه« :أال تظن
بلدة بادفورد البريطانية القبض على حالق أننا نعرف كل ما حتب معرفته؟» فأجاب احملاور
يدعى عبد الرحيم عمر ،الذي لم ينف قص املتحذلق« :حقاً» ،عندئذ قال برنارد شو« :يبدو
شعر الطفل بشكل مريع ،مؤكدا ً أنه أراد أن أنك تعرف كل شيء عدا كونك ثقيل الظل»،
يلقن الطفل درسا ً بعدم استخدام آلة احلالقة فرد احملاور« :هذا أيضا ً أعرفه».
لوحده ألنها أداة خطيرة .وعليه ،أرسلت
الشرطة عبد الرحيم إلى السجن ملدة 8
أشهر بعد أن أشار االدعاء العام أن العقاب «لوموند» الفرنسية
الذي ناله الطفل تسبب له بأذى نفسي
وجسدي وتأكيد القاضي الذي تولى القضية
أن ما حصل هو «أقرف طريق لإلذالل».
ُ
الشركات
جبرت
أ ِ
املصنعة للطعام في
صحيفة «نيوزويك»
فرنسا على التقيد
جديدة
بإجراءات
«الصحة
حلماية
في كتابه عن احلرب األهلية األسبانية بعنوان
النفسية» للنباتيني من املنتجات شبه
«أجال ال لكتالونيا» ،يصف جورج اورويل كيف
احليوانية .وكان مجلس النواب الفرنسي
كان كل من الطرفني املتحاربني يوجه خطبه
صيت ،على منع استخدام مفردات من نفس
السياسية الرنانة نحو الطرف اآلخر عبر عائلة تعابير «نقانق نباتية و»هامبرغر نباتي»،
األودية اجلرداء ومن خندق إلى خندق ،لكن أكثر معتبرا ً أنها تضلل املستهلك وتؤثر على
اخلطباء إضعافا للمعنويات لم يكن يلجأ إلى نفسيته .وحسب القانون اجلديد ،يمُ نع على
اطالق الشعارات الثورية ،وإمنا يكتفي عوض الشركات استخدام كلمات «برغر» و»ستيك»
ذلك ،بأن ينبىء اخلصم بأن فريقه يتمتع و»مقانق» و»فييه» لوصيف الطعام الذي ال
بغذاء أجود ،فكنت تسمع الصدى املتردد عبر يحتوي بتاتا ً على أي نوع من اللحم ،ويلفت
األودية املقفرة« :خبز محمص مع الزبدة! لقد تقرير ملوقع «ذي اندبندنت» إلى أن األمر
شرعنا بالتهام اخلبز احملمص مع الزبدة! ما سيسري أيضا ً على منتجات األلبان واألجبان.
اروع شرائح اخلبز احملمص مع الزبدة!» ،ولم وأكد عضو كتلة الرئيس إميانويل ماكرون
تكن تلك ،بالطبع ،سوى كذبة تستفيد من النيابية ،جان بابتيست مورو ،في تغريدة
حقيقة أزلية مفادها سرعة تأثر كل اصحاب له على تويتر أن القرار يأتي تلبي ًة حلكم
املواقف السياسية والفلسفية ،مهما سما محكمة العدل األوروبية العام املاضي حلماية
املستهلك النباتي.
تفكيرهم ،بجاذبية احلواس وإغرائها.

ضيف ثقيل

فرنسا متنع استخدام تعابير
تهدد نفسية النباتيني

قوة االغراء

صحيفة «وجهة نظر»  -فرنسا

مجلة «شتوجتارت زايتوجن» -املانيا

سبب معقول

منطق واستنتاج

اصطدمت سيارة شحن ذات حمولة عشرة
أطنان بسيارة أجرة ،وأخذ عابرو السبيل
يتجادلون حول احلاجز ،فسأل أحدهم« :كيف
حدث األمر؟» ،فأجاب آخر« :ال أحد يعرف،
ولكن يبدو أنهم كانوا يتسابقون لدهس أحد
املشاة».

جرى اختبار لطالب مدرسة إلعداد اخملبرين
اخلاصني بغية قياس قدراتهم على االستنتاج،
وكان أحد األسئلة يقول« :ماذا تستنتج إذ ترى
صبيا ً ت ّورم خده األمين؟» وكانت اإلجابة التي
حصلت على اعلى عالمة «إما أنه يشكو من
ألم في ضرسه وإما أن يكون أبوه أعسر».

صحيفة «أخبار ديترويت»

مجلة «الناس»

الطبعة الثانية

من األفضل أال تعرف من متتدح

بعض معالم ارتفاع االسعار والتضخم أكثر
وضوحا من سواه ،ففي املكتبات كتاب ذو
غالف ورقي رخيص ،عنوانه« :كيف تعيش
بدوالر واحد» وفي أسفل الغالف جملة
مطبوعة بحرف رفيع تقول« :العنوان السابق
للكتاب« :كيف تعيش بنصف دوالر».

كانت السيدة ليليان كارتر ،والدة الرئيس
األمريكي السابق في رحلة إلى لوس اجنلوس
إللقاء خطب ملصلحة مرشحني جمللس النواب
عن احلزب الدميقراطي ،واعترفت بأنها لم
تتلق أيا من الرجلني من قبل ،لكنها أضافت:
«أحيانا يكون من األفضل للمرء أال يعرف
الشخص الذي ميتدحه».

«فايننشال تاميز» -لندن

برهان جتاري

في حانوت يبيع معجونا ً يعيد الشباب
إلى البشرة ،سألت إمرأة بشيء من عدم
التصديق« :هل منه نفع؟» فأعاد البائع
سؤالها بسخرية« :هل منه نفع؟» ،ثم التفت
إلى شابة تقف إلى جواره وقال« :ناولني
السيدة علبة يا ...أمي».

مجلة «العالم الضاحك»

بعد فوات األوان

على جدار عال في مدينة ادميرا في اسكتلندا
إعالن رسمي يقول« :التدخني يعوق من ّوك»
وفي أسفل اجلدار ،وعلى ارتفاع ال يزيد على
 60سنتيمترا ً عن أرض الشارع ،كتب أحدهم:
«أجئت اآلن تعلمني؟».

جريدة «الفيجارو»  -باريس

لغة الشعر

للشعر لغة بليغة ،فلو زينت ذقتك بلحية،
فكأنك تريد القول« :مثقف أنا» ،ولو أسدلت
خصالت شعرك إلى الكتفني ،فكأنك متنح
نفسك شهادة «ثائر» ،ولكن اتعلم من
كان أول املسدلني شعورهم؟ إنه رجل قدمي
حقاً« ،كان شعره مفروقا ً عند الوسط ،وقد
انسدلت خصل شعره منه إلى أسفل من
دون أن تنزل حتت مستوى الكتف» أنه أبونا
آدم الذي نسق شعره على هذا النحو الذي
وصفه لنا الشاعر االجنليزي جون ملتون في
كتابه «الفردوس املفقود» وبعبارة أخرى ،لم
ينقص آدم سوى قيثارة وجمهور لكي يكون
أول املتمردين.

9
حتذير كاذب لهجوم نووي
علي كندا يروع سكان
(أوزبورن) في وينيبيج

ذهل سكان قرية (أوزبورن) في وينيبيج
مساء احد الليالي مؤخرا لسماعهم صوت
صفارات إنذار جاءت عبر مكبرات صوتية
محمولة على سيارة شحن وصوت مسجل
يحذر السكان من وقوع هجوم بصواريخ
نووية على كندا ،وجاء في التحذير أن ستة
صواريخ تتجه نحو كندا والواليات املتحدة
ومن املتوقع أن تضرب البالد في غضون ١٥
إلى  ٢٥دقيقة ،وعلى جميع سكان كندا
البحث عن ملجأ حتت األرض لالختباء
والبقاء بعيدا عن النوافذ واالحتفاظ
بحقيبة للمواد الالزمة للبقاء على قيد
احلياة وسمع السكان هذا التحذير عبر
شرفات منازلهم واستدعوا الشرطة التي
جاءت مسرعة وكان التسجيل الصوتي
قد توقف وأتضح ان هذا التسجيل مت من
على شريط فيديو عبر االنترنت وأذيع عبر
مكبرات صوتية محمولة على سيارة
جالت شوارع القرية.
وقال رقيب الشرطة جاي مورى أن أحد من
الناس قد فعل هذا ظنا ً أن هذا سيكون
مضحكا ،ولكن لم يدري كمية الفزع
واخلوف الذي وضعه في قلوب الناس والقلق
الذي سببه لنظام الشرطة واألنظمة
اآلخرى ،وقال املسؤول عن تدابير الطوارئ
في املدينة أن تنبيهات الطوارئ في مانيتوبا
تبث فقط عبر وسائل اإلعالم القانونية أو
من خالل رسائل على الهواتف احملمولة وال
يتم ابدا إرسال حتذيرات عبر شاحنة حتمل
مكبرات صوتية.

سحب ملنتجات حلم
اخلنزير في ادمنتون بتلوثها
بالبكتريا
قالت وكالة فحص الغذاء الكندية انها
توسعت في سحب منتجات حلم اخلنزير
وتشمل ما يقرب من  ٣٧منتج بسبب
احتمالية تلوثها ببكتريا (أي كوالي)
والعديد من هذه املنتجات من مزرعة
(أيرفينجس فرش) التي تبيع منتجاتها عبر
مقاطعة البرتا ومن (ك&ك) في إدمنتون.
وكان هناك  ٣٦حالة مرضية بسبب تناول
هذه املنتجات وميكن االطالع على قوائم
هذه املنتجات عبر املوقع االلكتروني لوكالة
فحص االغذية الكندية ،والبد التخلص
من هذه املنتجات أو اعادتها للمتجر الذي
أشتريت منه وال تبدو االغذية امللوثة ببكتريا
(أي كوالي) ذات رائحة أو مظهر كريه ولكن
ال تزال تسبب املرض ،وتوصي هيئة خدمات
الصحة في البرتا بغسل األيدي باملاء
الدافئ والصابون في كل األوقات ويجب
طهي حلم اخلنزير أو حلم البقر طهيا جيدا
وغسل جميع أدوات املطبخ واألسطح التي
المست اللحم النيئ .
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قضية الشابة احملجبة الطالبة بكلية الشرطة
تثير جدال في كيبيك
اثارت قضية الشابة احملجبة سندس المرهاري اجلدل في والتي تدرس
في كلية الشرطة وتريد أن تصبح أول ضابط شرطة في كيبيك،
قالت عضوة البرملان في حزب كيبيك املعارض إجنس ماليتيس أن املرأة
الشابة التي تريد أن تصبح ضابط شرطة في كيبيك البد أن تخلع
حجابها أو تبحث عن وظيفة أخرى في الشرطة الفيدرالية.
وقالت أيضا للصحفيني استطيع أن أفهم تطلعات هذه الشابة
وأحترمها متاما ً ولكن أود أن أذكركم مبا حدث عندما ذهبت فتاة صغيرة من مدينة (جاتينو) إلى
الشرطة لتشكو من أن أباها ضربها عندما رفضت إرتداء احلجاب عند ذهابها إلى املدرسة،
وتساءلت إجنس :هل ستقوم شرطية في كيبيك ترتدي احلجاب باستقبال فتاة تشكو أن والدها
ضربها لرفضها إرتداء احلجاب؟ وبغض النظر عن التطلعات املشروعة لسندس التي تريد أن تصبح
ضابطة شرطة ،أقول أننا حزب كيبيك نقف بجانب الضحايا احملتملني وأما بالنسبة ألنها تتمسك
بإرتداء احلجاب فيجب أن تبحث عن وظيفة في الشرطة الفيدرالية ،وبينما قررت كندا أن تكون
متعددة الثقافات فنحن في كيبيك قررنا شيئا أخر.
وقامت إثنتان من الوزيرات في حكومة كيبيك وهما وزيرة العدل ووزيرة الثقافة وشؤون املرأة هلني
دافيد بالرد على ما قالته إجنس فقالت وزيرة شؤون املرأة؛ نحن فخورين بهذه الشابة التي تريد أن
تصبح شرطية وأنا أمتنى أن تكون قادرة على ممارسة هذه املهنة ،وأنه من املؤسف أن نسمع كالم
من املعارضة يوقف حلم هذه الشابة ،ومن احملزن أن نقول لها إن أحالمك ال ميكن أن تتحقق في
كيبيك ألن إميانك يزعجنا وهذا ما يقوله حزب املعارضة -إنك ال تفكرين مثلنا ألنك تعبرين عن
إميانك وال نريدك أن تندمجي في مجتمعنا -ولكن يعرف أن هناك قضاة في السلطة يرتدون (كيبه)
وهي القبعة الصغيرة التي يرتديها الذكور من اليهود فهل هذه مشكلة؟ وزميلنا في مجلس
النواب دافيد بيرنبوم يرتدي (كيبه) أيضاً.
وأما سندس المرهارى فأشارت إنها سوف تفعل املستحيل لتصبح شرطية حتى لو أدى األمر ألن
تذهب إلى القمر ولكن لن تزيل حجابها الن هذا يعني استسالم.

قوانني العمل اجلديدة تثير احتجاجات عمال صناعة السيارات
قام العشرات من العاملني في صناعة السيارات مبظاهرة في وسط مدينة تورنتو لالحتجاج على
التغييرات في قوانني العمل في أونتاريو والتي دخلت حيز التنفيذ
اعتبارا من بداية العام اجلاري والتي يرون إنها «ظاملة».
ويشير العمال أنهم ال يريدون معاملة خاصة ولكن نريد نفس الشئ
الذي يحصل عليه أي عامل أخر في أونتاريو ،وقال منظم املظاهرة وليام
موراي أنه مبوجب قانون العمل اجلديد فكل عامل في أونتاريو له أجازة
عارضة مقدارها عشرة أيام تتضمن أي أجازة مرضية باإلضافة إلى
ثالثة أيام ألي طوارئ أو وفاة لشخص قريب يٌّ َدفع أجرة يومني منها ،وهذا
ال ينطبق على عمال قطاع السيارات فلهم سبعة أيام فقط أجازة
عارضة وثالثة ألي حادثة وفاة ال يدفع أجر لها.
من جانبه قال وزير التنمية االقتصاية براد دوجويد عن هذا أن السبب في ذلك هو لتحقيق توازن
بني حقوق العمال واحتياجاتهم مع ضمان أن يظل قطاع صناعة السيارات في أونتاريو منافس
قوي في عالم أصبح سريع التغير ،وللتأكد من أن شركات السيارات تستطيع أن تستمر لتعضيد
العمل طويل األجل في أونتاريو.
وأكمل :أن العاملني في قطاع السيارات لديهم فترات طويلة من األجازات أكثر من العاملني
في القطاعات اآلخرى ولديهم أوقات ميكنهم استخدامها في أجازات شخصية ،وقال منظم
املظاهرات إن إلغاء األجازات املرضية كان له تأثير كبير على العاملني ،وقامت نقابة عمال قطاع
السيارات بعمل عريضة على االنترت موجهة إلى كاثلني وين ووزير العمل كيفن فلني تبني كيف
يعتقد عمال صناعة السيارات أنهم قد ظلموا وأن هذه التغييرات غير عادلة.
ويأتي التغيير في قانون العمال الذي قامت به حكومة كاثلني وين ضمن اجلهود املبذولة لضمان
اعادة انتخابها وقد تسبب في إندالع التوترات في قطاع صناعة السيارات ،وقد أعلنت حكومة
كاثلني وين أنها ستستعرض اإلجازات الطارئة الشخصية للعاملني لتقييم أثر ذلك على عمال
صناعة السيارات.

اختفاء كمية من الذهب قيمتها  ١١٠أالف دوالر من دار سك
العمالت الكندية

قالت متحدثة من دار سك العمالت الكندية أنه
أثناء القيام بعملية جرد داخلية وجد أن كمية
صغيرة من الذهب مفقودة ومت استدعاء الشرطة
للتحقيق في األمر ،وبعد التحقيق ومراجعة
إدارية مت االستغناء عن خدمات أحد املوظفني
باملرفق ،ولم يتم استرداد الذهب وال تزال الشرطة
حتقق في هذه السرقة.
ويذكر أنه في نوفمبر من عام  ٢٠١٦أدين موظف
في دار سك العمالت باالستيالء على كمية من
الذهب وتهريبها على أجزاء صغيرة بإخفائها داخل فتحة الشرج ،وبلغ قيمة هذا الذهب املسروق
 ١٩٠ألف دوالر وحكم على هذا املوظف السابق بــ ٣٠شهرا في السجن.
وأكدت املتحدثة من قبل دار سك العمالت أن سرقة الذهب من املرفق نادر احلدوث ال سيما في ضوء
احلجم غير العادي من املعادن الثمينة التي يتم التعمل معها ،وتقوم دار سك العمالت الكندية
بتكرير الذهب باإلضافة إلى إنتاج العمالت املعدنية والعمالت التذكارية.

دعوى قضائية بتعويض ١٥
مليون دوالر ضد مزارع اخلنازير
واملسالخ بسبب التلوث
بالبكتريا
قامت هيئة قانونية في إدمنتون برفع دعوى
قضائية ضد مزاع حلم اخلنزير واملسالخ التي لها
صلة بتفشي بكتريا (أي كوالي) املسببة للمرض،
وطالبت بتعويض مقداره  ١٥مليون دوالر ،وجاءت
هذه الدعوى نيابة عن املواطنني الذين عانوا من
أضرار نتيجة شراء أو استهالك منتجات حلم
اخلنزير امللوثة ببكتريا (أي كوالي) وقالت خدمات
الصحة في البرتا أن لديها قدر معقول من الثقة
بأن اللحم امللوث بالبكتريا جاء من محل في
جنوب (وتاسكوين).
ويبلغ عدد احلاالت املرضية املرتبطة بتناول حلم
اخلنزير  36حالة منهم  11يتلقون رعاية في
املستشفى ووفاة واحد ،وقد قامت وكالة فحص
الغذاء الكندية بسحب منتجات حلم اخلنزير
وقال صاحب متجرر(ك&ك) أنهم توقفوا عن بيع
هذه املنتجات وخسروا عدة اآلف من الدوالرات
بسبب إعادة ما بني  ٥٠٠إلى  ١٠٠٠رطل من هذه
املنتجات.

تورنتو تطلب املساعدة
في إيجاد مالجئ ومساكن
لطالبي اللجوء

أصدرت تورنتو نداءا ً عاجالً إلى احلكومة
الفيدرالية وحكومات املقاطعات للمساعدة
في إيجاد مأوى ومالجيء للعدد املتزايد من
طالبي اللجوء ،وقال عمدة تورنتو جون توري أن
عدد طالبي اللجوء في مالجيء املدينة قد زاد
مبتوسط  ٤٥٩فرد في الليلة عام  ،٢٠١٦وهذا
يعنى حوالي  ٢٣٥١فرد في الشهر ،واذا استمر
هذا الوضع هكذا فسوف تتكبد املدينة حوالي
 ٦٤٫٥مليون دوالر تكاليف متعلقة بتوفير املآوى
والسكن لطالبي اللجوء قبل نهاية العام.
ويبدو أن تورنتو سينتهي بها احلال أن تكون
مسؤولة عن املنطقة بأسرها بدون دعم من
أحد ،ولقد أتخذت مدينة تورنتو تدابير لزيادة
أماكن اإليواء على مدى األشهر الـ  ١٨املاضية،
ولكن تورنتو وصلت إلى أقصى حدود قدرتها
على معاجلة إعادة توطني الالجئني بشكل
مستقل ،وقد طلبت املدينة من احلكومة
الفيدرالية وحكومات املقاطعات املساعدة في
إيجاد مالجئ على الفور لالجئني خارج نظام
املالجئ في املدينة وطلبت املدينة أيضا توفير
موظفني لتنظيم وتنسيق اخلدمات املقدمة
لطالبي اللجوء.
وقال عمدة املدينة ال ميكننا القيام بهذا بعد
اآلن مبفردنا ،وقال أن مالجئ اإليواء تخدم ١٩
ألف فرد في العام وهذا الشهر قمنا بخدمة
حوالي  ٦٢٤١فرد من طالبي اللجوء في الليلة
و ٣٨٩٠أخرين من غيرهم ،وقالت كاثلني وين
رئيسة وزراء املقاطعة أنها ستعمل مع املدينة
لنقل طلباتهم حلكومة كندا وسوف تواصل
البحث عن مساكن خالية في املقاطعة ميكن
استخدامها كمآوي لطالبي اللجوء.
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�شجع نف�سك بنف�سك!

اجعل من منزلك حديقة!
 كيف تعتني بالنباتات وتصنع منها حديقةفي منزلك؟
حتتاج النباتات املوجودة مبنزلك للرعاية
بصفة مستمرة ،ومالحظة منوها والتغيرات
التي تطرأ عليها ،وبخاصة في فصل الصيف
حيث يحتاج النبات للري بصفة مستمرة،
والتخلص من األوراق والسيقان اجلافة أوال
بأول ،أو تغيير التربة أو إضافة اخملصبات إليها.
ويلزمك لإلكثار من النبات أن تعد عدة أواني
فارغة تصلح لنقل النبتة الصغيرة إليها،
وكمية كافية من الطمي اخملتلط بالرمل،
أو «البيت موس» أو متزج الطمي و«البيت
موس» حسب نوع النبات وثقله وطوله وقوة
جذوره واإلكثار من النباتات يتم بعدة طرق
تبعا النوع النبات.
من أهم هذه الطرق:
*اإلكثار عن طريق الساق:
وهي تصلح أكثر في النباتات من النوع
املتسلق كاللبالب والبوتس وبعض أنواع
الداليا ،والسرخسيات ،سواء كانت ساق
النبات لينة أو خشبية.
وأفضل منطقة القطع النبات لالستنبات،
هي املنطقة الطرفية للساق أو للغصن،
وميكن وضع اجلذر في البداية في كمية
مناسبة من املاء ثم نقله إلى التربة املعدة
له أو بوضع ساق النبات املقتطعة في مزيج
متساوي الكمية من احلث الرطب (بقايا
نباتات نصف متفحمة نتيجة التحللها في

العـــائلــــــة

باطن التربة) مع رمل خشن.
*اإلكثار عن طريق الساق اخلشبية:
انزع أية أوراق سفلية عن الساق ،ثم قطع
الساق إلى قطع صغيرة بحيث تشتمل
كل قطعة على «عقدة» واحدة على األقل،
ضع القطع أفقية أو عمودية في التربة
املعدة لها ،ستنمو اجلذور سريعة من العقد
الدفينة ،على حني تنشأ فروع من العقد
املغروسة رأسياً.
*اإلكثار عن طريق الورق:
ويصلح في اكثار نباتات البنفسج األفريقية،
وبعض البيجونيات ،والنباتات ذات األوراق
اللحمية ،والصبار.
وفي حالة األوراق اللحمية ،يتم ذلك بوضع
عدة أوراق فوق كمية مناسبة من الرمل
الرطب ،وعندما تبدأ النبتات اجلديدة في
الظهور على أطراف األوراق تنقل إلى األصص
املعدة لها.

 متتع معنا باف�ضل رحالت االرا�ضي املقد�سة فنادق خم�س جنوم واف�ضل املر�شدينال�سياحيني
ا�سعار ال تقبل املناف�سةاحجز باف�ضل
اال�سعار على موقعنا
االلكرتوين

تهانينا ل�شركة م�صر للطريان علي زيادة عدد الرحالت
املبا�شرة اعتبارا من  29يونيو من تورنتو ايل القاهرة
رحلة ا�ضافية كل يوم جمعة ب�أ�سعار خيالية
للحجز واال�ستعالم ،،ات�صلوا
بــ Luxor Tours

كل عام وانتم بخري مبنا�سبة �شهر رم�ضان املعظم

إذا وضعت هدفا أمام عينيك ،وأردت حتقيقه،
ثم متكنت من حتقيقه فعال ،وحصلت على
نتيجة ترضيك داللة على جناحك في حتقيق
هدفك ،فإنك سوف تشعر بالرضا والسعادة
والثقة في نفسك ،ألنك استطعت حتقيق
هذا الشيء ألنك ترغب في ذلك دون ضغط
من أحد ،ودون أن يطلب منك القيام بهذا،
وإمنا لوجود «حافز» في داخلك شجعك على
القيام به.
إن جزءا كبيرا من عالمات النضج في
شخصية اإلنسان تتطلب تنمية احلافز
الداخلي ،وليس اخلارجي فقط ،أي الذي
يأتي نتيجة تشجيع اآلخرين كالوالدين أو
املعلم باملدرسة .أو األستاذ باجلامعة أو املدير
بالعمل ...الخ ،فاحلافز الداخلي يساعدنا
على إجناز األعمال وحتقيق ما نتمناه ،وبدونه
لن يوجد احلماس الذي يدفعنا لبذل اجلهد.
ومعظمنا يستطيع أن يستخدم قدرة كبيرة
من هذا النوع من احلوافز .فهناك أشياء قد
نرغب في عملها ،أو نعلم أنه لزاما علينا أن
نعملها ولكننا نفتقر إلى احلافز ،رمبا كنت
ترغب دائما في أن تعزف على اجليتار ،ورمبا
تعلم أنه يجب عليك أن تنقص من وزنك
أو أنك تريد أن تتعلم الكومبيوتر ،ولكنك -
لسبب ما -لم تفعل أي شيء لتحقيق ذلك..
ملاذا؟
ما الذي يعوقك عن أن يكون لديك حافز؟
دعنا نلقي نظرة على بعض العقبات أمام
وجود احلافز ،وكيف تستطيع أن تتغلب على
تلك العوائق التي تقف أمام تقدمك.

اخلوف:

وهو أحد هذه العقبات فكما أن اخلوف قد
يكون ذا قوة إيجابية ،فإنه قد يكون عدوك
للحافز.
حول خوفك إلى قوة تدفعك إلى عمل أو
تعلم ما تريده ،فهناك شاب يخشى تعلم
الكومبيوتر خوفا من الفشل فيه ،رغم أنه
متأكد من أن الكومبيوتر هو لغة العصر،
وبأنه البد سيطالب بالعمل عليه في عمله
بل وقد يفقد عمله بسبب عدم معرفته
بهذا اجملال ،ولكن خوفه من إخفاق قد يحدث
وقد ال يحدث ،لم مينعه من احملاولة وكان
احلافز الداخلي لديه هو الرغبة في التعلم
حتى يفي مبتطلبات العمل ،وجنح في حتويل
اخلوف إلى جناح.

 -اليأس:

من الصعب أن يكون لديك حافز داخلي
لعمل شيء ما إذا كنت تعتقد أنه مستحيل،
انظر إلى سيرة العظماء في املاضي واحلاضر،
وكيف استطاعوا حتقيق االنتصار في

حياتهم رغم وجود الكثير من العقبات،
سواء كانت إعاقات بدنية أو معوقات مادية،
أو رفض اجملتمع ألفكارهم وعلمهم ،ولكنهم
لم يستسلموا لليأس ،وجنحوا بفضل وجود
احلافز الداخلي القوي لديهم ،فاحذر كلمة
«ال أستطيع» وجرب.

 -الكسل:

الكسل أو القصور الذاتي قد يكون أحد
األسباب ،فقد تُكلف بأداء عمل ما ،أو بكتابة
بحث ،ولكنك تؤجل البدء في القيام بهذا
العمل ،ألنك ال جتد احلماس أو احلافز لديك،
ولكن تشجيعك لنفسك للقيام بهذا
العمل والبحث في نقاط إيجابية ومشجعة،
والتفكير في املكافأة التي ميكن أن تعود
عليك في حالة جناحك ...كل هذه األشياء،
وأشياء أخرى من ابتکار ،تولد احلافز الداخلي
عندك.
ماذا يلزمك أيضا بجوار احلافز؟
تذكر أن النوايا الطيبة ال تكفي  ،فلكي
تنجح في حياتك؛ يلزمك أن تتحلى باآلتي:
االلتزام :فيتعني عليك -إلجناز أي مهمة
صعبة -أن تقرر أنك سوف تلتزم بها ،فعندما
تلتزم مبشروع ،فعليك أن تذكر نفسك ملاذا
تقوم به؟ فإذا كنت ال تعلم ملاذا ،فإنك لن
تتحمل األمور العسيرة التي قد تقف في
طريقك.
الشجاعة :بعد االلتزام  -تلزمك الشجاعة
ملواجهة العقبات التي سوف تقابلها ،ويتعني
عليك أن تتخذ قرارا بأنك سوف تواصل
التقدم ،حتى عندما يصبح ذلك صعباً.
اإلبداع :هناك طرق كثيرة للتغلب على
حاجز ما  :فقد تتخطاه أو قد تدور حوله ؛
أو قد تشق نفق حتته ،أو قد تستأجر جزارة
وتفتح لك طريقا فيه ،فاإلبداع هو النظر
إلى مسألة عادية ،بطريقة غير عادية ،إن
قليال من التفكير املبدع ،يستطيع أن يذلل
العقبات أمامك.
ماذا تفعل اآلن فورا؟
ً
إليك ما تستطيع أن تفعله اآلن فورا ،فگرفيما هو مطلوب منك ،ويلزم أن يكون لديك
حافز له ،ثم خذ مشكلة واحدة أو اثنتني -
على حدة.
 ال حتاول أن جتبر نفسك على االنتهاء منحجم عمل كبير خالل يوم واحد ،حدد بعض
األهداف الصغيرة ،تأكد من أن تنجز شيئا ما
كل يوم ،ثم فكر كل ليلة فيما فعلته خالل
اليوم .وكن إيجابيا في كل شيء تفعله ،وال
تسمح للمعوقات أن تثبط عزميتك ،وتذكر أن
اإلنسان الذي لديه احلافز يستطيع أن ينجز
أي شيء!
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عندما كنت صبيا كان أحد أحالمي أن ألعب لفريق الزمالك لكرة
القدم بالقاهرة ،وكان مثلي األعلى هو شقيقي األكبر والذى كان
يعتبر من أحسن العبي كرة القدم في احلي الذي نشأنا به في القاهرة،
وأذكر عندما كنت أشاهده يلعب بقدمه اليمنى وقدمه اليسرى
على نفس القدر من اإلجادة ،كنت أعتبرها موهبة رائعة ،وكنت
أشاهد شقيقي وهو يلعب بفخر وقلق ،كنت أقفز فرحا عندما يفوز
فريقه ،وأبات مهموما عندما ينهزم ،وكانت أكثر املباريات إثارة هي
املباريات التي كانت جترى بني أحياء القاهرة الشعبية ،عندما يلعب
حي مصر القدمية مع حي املنيرة وحي املنيل مع حي السيدة زينب
وحي البغالة مع حي الدرب األحمر ،وكانت تلك املباريات بالنسبة لنا
تسلية مجانية ،حيث لم يكن دخل أهالينا يتحمل أي تسلية أخرى
غير مجانية!!
ولم يوافق والدي رحمه اهلل على التحاق أيا منا بأي نادي رياضي،
اعتقادا منه بأن لعب الكرة هو «كالم فاضي ولعب عيال» وسوف
يشغلنا عن املهمة األهم أال وهي التفوق في الدراسة.
لذلك كنت أنظر بغيرة وحسد وفخر إلى بعض أصدقائي الذين
يذهبون لاللتحاق بالنادي األهلي أو نادي الزمالك ،وكانوا يحضرون في
املساء ويحكون لنا قصصا كانت بالنسبة لنا كأطفال كاألساطير،
كانوا يحكون لنا عن رؤيتهم للكابنت (فالن الفالني) الالعب املشهور
أو مدرب الفريق الذي يعمل حسابه كل العب الكبير قبل الصغير.
وكان فصل الصيف هو فصل اكتشاف املواهب الصغيرة في املدن
الرئيسية (القاهرة ،االسكندرية ،بورسعيد ،اإلسماعيلية) ،وكانت
األندية ترسل ما كان يسمى بــــ (الكشافون) إلى احلواري والشوارع
والساحات الشعبية الكتشاف املواهب واستقطابهم إلى األندية،
وكانت األندية أيضا ً تفتح أبوابها في الصيف الختبارات النجوم اجلدد،
وكان يطلق عليها (اختبارات األشبال).
ومع اختبارات األشبال تبدأ قصة صديقي الذي حكى لي حكايته مع
كرة القدم ،كان صبيا في الرابعة عشر من عمره ،وكان منذ وعى
الدنيا يعشق النادي األهلي ،ومنذ وعى الدنيا أيضا كان يلعب كرة
القدم في حواري شبرا ،وكانت أمنية حياته أن يلعب للنادي األهلي
الذي يشجعه حلد اجلنون ،وقد أجمع الكثيرون ممن شاهدوه يلعب في
حواري شبرا بأنه موهبة نادرة ونصحوه أن يذهب الختبارات النادي
األهلي ،وصدقهم صديقي وذهب صباح يوم بعد أن (تشعبط) في
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ا�سمك �إيه يا �شاطر؟!

األتوبيس من حي شبرا إلى حي اجلزيرة حيث يقع مقر النادي األهلي
بالقاهرة ،وملا ذهب هناك ،وجد املئات من األوالد في سنه متواجدون
ويتزاحمون على نيل شرف متثيل ناديهم املفضل ،وبدأت رحلة شاقة
من االختبارات والتصفيات ،وأخذ صاحبنا يرتقى من مرحلة تصفية
إلى مرحلة أخرى ،ووجد نفسه مع آخر مجموعة تصفية والتي
سوف سيختبرها بنفسه املدرب األجنبي للنادي األهلي في هذا
الوقت (الكابنت هيديكوتي) وهو أفضل من درب النادي األهلي في
تاريخه الطويل ،و(هيديكوتى) العب عاملي شارك زمالؤه (بوشكاش
وكوتشيس) في فريق اجملر الذهبي في فترة اخلمسينيات في نهائي
كأس العالم في عام .1954
وبدأ صديقنا االختبار أمام الالعب واملدرب العاملي (هيديكوتى) وكانت
أمامه دقيقتني فقط لكي يثبت مهاراته وموهبته في كرة القدم،
وكانت مفاصله ترتعد وقلبه يدق بشدة وهو يقف أمام الالعب واملدرب
األسطورة ،وكانت فرحته ال توصف عندما قال له (هيددكوتى) بلهجة
مصرية مكسرة« :أنت خبيبى العب كويس ،بس الزم تاكل سوية فول
وطعمية!!» ،وأشار (هيديكوتى) إلى مساعده لكي يضم صديقنا إلى
فريق أشبال النادي األهلي.
ثم أخذوه إلى طبيب النادي إلجراء الكشف الطبي عليه ،وبعد أن
جنح في اختبارات الكشف الطبي ،طلبوا منه أن يتوجه إلى مبنى
إدارة النادي األهلي لكي يسجل أسمه كعضو جديد بالنادي ويأخذ
بطاقة العضوية (الكارنيه) ،وذهب إلى مدير إدارة النادي ،ودار بينهما
احلديث التالي:
 اسمك إيه ياشاطر؟ أنا اسمي ماجد. ماجد إيه يا حبيبي؟ ماجد نبيه. يإبنى ما تتعبنيش اسمك الثالثي. ماجد نبيه ميخائيل.وهنا توقف مدير اإلدارة عن كتابة االسم ،وتعجب ماجد ،عن سبب
توقفه عن الكتابة ،وخشى عليه أن يكون على وشك اإلصابة بنوبة
قلبية ،وهنا تردد مدير اإلدارة قليال ،وبدأ حوار مختلف متاما:
 أيوه يا حبيبى أحنا مش حنقدر نأخدك السنة دي. -أيوه يا كابنت ،بس الكابنت (هيديكوتى) بنفسه اختارني.

تقـــــــــــارير
بقلم :سامي البحيري
أيوه لكن أنا بقولك مش حنقدر نأخدكالسنة دي ،السنة اجلاية تعالى يكون
جسمك اشتد شوية ،وأعمل زي ما نصحك
الكابنت (هيديكوتى) ،ضرورى تغذي نفسك
وتأكل كويس.
ولم يجد(ماجد) ما يقوله ،وخرج من مبنى
اإلدارة ومن النادي وهو مكسور اجلناح وهو
يعاني أسوأ خيبة أمل واجهها في حياته ،ورجع ماشيا إلى منزله
بشبرا ،وكان يبكي طوال الطريق ،ويحاول أن يعرف سبب ما حدث ،ما
العيب في أسمه (ماجد نبيه ميخائيل) ،هل أن اسمه غير سينمائي،
هل كان املفروض أن يغير اسمه إلى (ماجد الشريف) مثلما غير
املمثل (محمد جابر) اسمه إلى (نور الشريف) .وإذا كان األمر كذلك،
فهو على استعداد لتغيير اسمه ألى اسم يختاره النادي ،وكان على
استعداد لعمل أي شيء كي يرتدي الفانلة احلمراء للنادي األهلي ،ولم
يدر بخلده قط أن إدارة النادي رفضته لكونه «مسيحيا» ،ألن الكابنت
(هيديكوتى) نفسه أعلى سلطة كروية في النادي كان مسيحيا!!
وعندما عاد إلى البيت ،وجد عمه في املنزل ،وكان عمه يشجعه -أكثر
من والده -على التفوق في كرة القدم ،وحكى (ماجد) لعمه ما حدث،
ففهم العم ما حدث ،ولم يرد أن يصدمه بحقيقة السبب الذي من
أجله رفضت إدارة النادي األهلي تسجيله ،وقال له وهو يواسيه «ميكن
عندهم حق يا ماجد ،ميكن أنت جسمك نحيف شوية ،عاوزين نعمل
لك برنامج تغذية جامد ،علشان يأخدوك السنة اجلاية» ،ودارى عمه
دمعة ألنه يعرف جيدا أنهم لن يأخذوه ..ال السنة اجلاية وال السنة
بعد اجلاية لسبب بسيط وهو أن اسم جده (ميخائيل)!
وبالرغم من أنه قد مر على هذه احلادثة عشرات السنني ،اال أنها ال
زالت محفورة في ذهن (ماجد) وكأن حياته قد توقفت عند خيبة أمل
الصبي (ماجد) وهو يعود باكيا على كوبرى قصر النيل ،ويكاد ال يرى
السيارات واملارة والنيل الساحر ،وهاجر(ماجد) وترك مصر من سنوات
سئل أبدا في بالد الفرجنة عن اسمه الثالثي!!
طويلة ،ولم يحدث أن ُ
وبالرغم من كل ما حدث فما يزال (ماجد) مجنونا بالنادي األهلي،
واشترى (دش) مخصوص حتى يتمكن من مشاهدة مباريات النادي
األهلي عبر األقمار الصناعية في بالد الفرجنة ،ويبقى النادي األهلي
بالنسبة له «احللم الضائع».
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حادث تورنتو الذي هز كندا والعامل
�شجاعة �شرطي
«جا�سنت ترودو» ي�ؤكد:
ماذا تعرف عن «مينا�سيان» املتهم بده�س
�أدت للقب�ض على املتهم
حادثة ده�س امل�شاة م�أ�ساة ال معنى لها
املارة وقتل ع�شرة وجرح �أخرين يف تورنتو
أتهمت شرطة تورنتو آليك ميناسيان الذي
قاد سيارة نقل بيضاء صغيرة مؤجرة منذ ايام
بسرعة كبيرة في شارع يوجن وشارع فينش ودهس
املارة بتعمد ووجهت له عشرة تهم للقتل العمد
وثالثة عشر تهم بالشروع في القتل.
آليك ميناسيان يبلغ من العمر  ٢٥عاما من مدينة ريتشموند هيل ويعيش
مع والده  ،وكان يبحث عن عمل في الفترة األخيرة قبل احلادث وهو أيضا
التحق بالقوات املسلحة من  ٢٣اغسطس عام  ٢٠١٧حتى  ٢٥اكتوبر من
نفس العام ودرس في كلية (سينكا) فى علوم الكومبيوتر منذ عام ٢٠١١
إلى عام  ٢٠١٨وعمل بها بعض الوقت ،وتخرج من مدرسة ثورنليا الثانوية
في ريتشمود هيل عام .٢٠١١
قال عنه أحد زمالئه القدامى أنه لم يكن اجتماعي وكان آليك ميناسيان
قد وضع على صفحته في الفيس بوك فيديو لرجل يدعى (اليوت رودجر)
وهو الرجل الذي قام بهجوم على منطقة (إيسل فيستا) في كاليفورنيا
عام  ٢٠١٤وقتل ستة أفراد وجرح اكثر من عشرة آخرين قبل أن يقتل
نفسه ،وقبل قيامه بهذا الهجوم أعلن عن غضبه الشديد من عدد من
النساء الذين يحطون من قدره وال يقبلوه مما جعله يعيش عازبا بدون
إرادته أو (إينسيليس) وهو مصطلح يعني ذلك.
وكتب آليك ميناسيان تعليقه على هذا قائال إن العازب بدون إرادته -ويعني
نفسه – قد بدأ في التمرد وسوف يطيح بجميع التوقعات واالعالنات ،وقد
قام موقع الفيس بوك بحذف حساب آليك بعد الهجوم بالسيارة الذي
قام به ويذكر أن معظم ضحايا احلادث هم من النساء وقد قام آليك بهذه
الهجوم من نفسه وهو ال يتبع أي جماعة ارهابية ،حسب ما ٌّع َ
رف عنه
حتى اآلن.
من جانبه صرح غراهام غيبسون املسؤول في الشرطة في مؤمتر صحفي
إن معظم الضحايا نساء تتراوح أعمارهن بني العشرينيات والثمانينيات.
ورفض غيبسون الرد على سؤال عما إذا كانت معاداة املرأة هي الدافع في
الهجوم وقال «سيكون هذا جزءا ً من حتقيقاتنا».

الشرطي البطل «كيم الن» هو الذي قبض على آليك
ميناسيان بدون أن يطلق رصاصة واحدة ويكشف فيديو
سجل هذه الواقعة مدى هدوء وحكمة هذا الشرطي الذي
تعقب سيارة النقل الصغيرة البيضاء حتى توقفت فأوقف
الشرطي سيارته وأبطل صفارة اإلنذار ونزل من سيارته وأخذ
يتكلم بوضوح مع املتهم ولم ينتظر حضور عربات شرطة
أخرى ملساندته ،وقد أختار الوقت واملكان املناسب ليتعامل
مع املتهم الذي كان ثائرا جدا واخرج من جيبه شيء أخذ
يهدد به الشرطي مدعيا أنه سيطلق عليه النار ،ولكن
الشرطي كيم الن قال له «ال يهمني» ،وراقبه بهدوء طالبا
منه أن ينكفي على األرض ولكن املتهم صاح قائال «أقتلني..
أقتلني» ،وهو يلوح مبا في يده ،وعندما تأكد الشرطي أن
آليك ميناسيان ال يحمل مسدسا وضع سالحه في احلافظة
واقترب منه حامال هراوته والقيد احلديدى ومتكن منه وقيده.
قال عنه أستاذ في الكلية العسكرية امللكية في
كينجستون إن ما فعله كني الم هو مثال ملا يدرس للشرطة
وأنه قام بعمل فريد وبطولي ولم يطلق النار على املتهم
وكان من املمكن أن يعرض حياته للخطر إذا كان املتهم
يحمل سكينا أو حزاما ناسفا.

أدلى كال من «جاسنت ترودو»
رئيس وزراء كندا ،و»رالف
جودال» وزير السالمة
العامة بحديث عن حادثة
دهس املشاة التي وقعت
مؤخرا ،حيث صرح «ترودو»
أن احلادثة التي وقعت مأساة مروعة وال معنى لها وقدم
تعازيه ألسر الضحايا وأشاد بسرعة استجابة الشرطة
واألسعاف للحادث وهم الذين عاجلوا هذا الوضع
الصعب للغاية باحتراف وشجاعة وواجهوا خطرا بدون
أية حلظة تردد ،وقال ترودو أن ما أبدوه من شجاعة في
إنقاذ األرواح حال دون وقوع املزيد من اإلصابات .قال وزير
السالمة العامة رالف جودال أنه ال يوجد شيء يوحى
بأن هناك تهديد ألمن كندا وإن التحقيقات ال تزال جارية
وبناء على املعلومات املتوفرة ال توجد عالقة بني احلادثة
واألمن القومي الكندي ،وشكر جودال جميع الدول التي
قدمت تعازيها وال سيما الواليات املتحدة ،وكذلك قام
عدد من السياسيني بتقدمي تعازيهم ومنهم دوج فورد
وأندرو شير وكاثلني وين وأندريا هوروث وعمدة تورنتو جون
تورى.
وقد قام العديد من الناس من كل أنحاء كندا بزيارة
موقع احلادث ووضعوا زهور وكتبوا رسائل يعبرون عن
تعاطفهم مع الضحايا واملصابني ،ويذكر أن عدد الضحايا
عشرة منهم ثمانية نساء ورجلني وتتراوح أعمارهم ما
بني  ٢٢عاما سنة إلى  ٩٤عاما ،ومن بني الضحايا أثنان
غير كنديني ،أحدهما أردني جاء إلى كندا في زيارة ملدة
أسبوعني لرؤية أبنه وأحفاده ،واآلخرى طالبة من كوريا
اجلنوبية كانت تزور أقاربها.
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هل تنتهى ازمة االختفاء القسري للمسيحيات باقرار قانون التحول الدينى؟!
هل يتؤاطؤ االمن؟ ..ام الدولة تشارك في متييع القضية؟!
 7حاالت اختطاف في اسبوع واحد ..وسط جتاهل جللسات النصح واالرشاد
اختفاء القاصرة هو غواية مدبرة يعاقب عليها القانون

عاد مسلسل اختفاء فتيات قبطيات للظهور من
جديد في اجملتمع املصري وفي جعبته  7حاالت خالل
االسبوع االول الذى تلى عيد القيامة اجمليد في ابريل
املنصرم ،وقد تالحظ ان اغلب تلك احلاالت لفتيات دون
السن القانونى «سن الرشد» ،وغالبيتهن مت التغرير
بهن عبر اخلداع العاطفي او التهديد بحد الردة ،وال
يخفى على احد الدور احليوي الذى يلعبه جهاز االمن
الوطنى في التؤاطؤ مع اجلناة والتالعب مبشاعر اسر
الضحايا واخفاء حقائق مواقع الفتيات عنهم.
ومن املعروف ان جلسات النصح واالرشاد كان لها دور
كبيرا في عودة بعض الفتيات الى اسرهم والثبات
على هويتهم املسيحية بينما بات االمر االن صعبا
في ظل قرار الغاء تلك اجللسات والذى اقره حبيب
العادلى عام  2004بعد حادثة زوجة الكاهن وفاء
قسطنطني ومن وقتها ظلت الكنيسة مع كل
حادثة تطالب بعودة تلك اجللسات ولكن ليس من

مجيب.
 7حوادث اختفاء في خالل اسبوع واحد
شهدت مصر خالل االسبوع الذى عقب عيد القيامة
اجمليد حوادث اختفاء لــ  7فتيات من مختلف
احملافظات املصرية منهم  3عدن الى منازلهن ساملات
وواحدة اشهرت اسالمها -كما يدعى البعض -و 3لم
يعرف عنهن اى معلومات حتى كتابة تلك السطور
واالربعة اخملتفيات هن:
1القاصر بريكسام ميخائيل ماهر حبيب
1 17عام ومقيمة بقرية حجازة قبلى التابعة ملدينة
قوص مبحافظة قنا  ،و اختفت من مدرستها الثانوية
املشتركة بذات القرية.
2القاصر هدي عاطف غالي جرجس  16عام
2من سكان امبابة اختفت يوم عيد القيامة في ظروف
غامضة و البعض يروى انها حضرت احتفال االطفال
بالعيد في كنيسة العذراء و املالك باجليزة ثم ركبت
توك توك و اختفت من وقتها.
 3القاصر رشا خلف ثابت عزيز 18 ،عامالطالبة بالصف الثالث الثانوي الفني املقيمة ببني
ميمن بعزبة حافظ مبركز الفشن مبحافظة بني
سويف ،اختطفت يوم عيد القيامة عقب العودة من
منزل جدها ،واضافت شاهدة عيان انها شاهدت 3
أشخاص يدفعونها داخل سيارة.
4القاصر ميراى جرجس صبحي  20عام
4طالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة
سوهاج ،اختفت بعد عيد القيامة بايام في ظروف
غامضة أثناء ذهابها إلى مدينة سوهاج اجلديدة
حلضور درس ألحد املواد الدراسية ،ثم أغلق هاتفها
ولم يتمكن أيًا من أفراد أٍسرتها من الوصول إليها
أو معرفة ماذا بها ،ويذاع انها اسلمت ،وهى صاحبة
الشو االعالمى االكبر والتى اثارت القضية من جديد.
نادية هنرى :اختفاء القاصرة هو خطف وغواية
مدبرة يعاقب عليها القانون
من جانبها اكدت النائبة نادية هنري ان الشابة
القاصرة يعتبر القانون اختفائها مع شاب هو خطف
واذا اخطأ معها يعتبر اعتداء جنسى متكامل
حتى لو برغبتها ،ووجب على الدولة احضارها فورا
ومحاسبة اخلاطف جنائيا وعليها عدم غض البصر
انتظارا لبلوغها سن الثامنة عشر.
ومهما اختلف املسمى بني اختفاء او اختطاف او

غواية مدبرة فهى جرمية يعاقب عليها القانون
وهى في االساس مسئولية الدولة واطالب بسرعة
التحقيق فى ذلك واتخاذ كل األجراءات ولوضوح
والشفافية دون ترك املوضوع كجرح غائر فى جسد
الوطن.
منير مجاهد :استجالء احلقيقة امر هام الستقرار
الوطن
ومن جانبه اكد الدكتور منير مجاهد رئيس مجموعة
مصريون ضد التمييز الدينى انه ال يستطيع أي
شخص ذو ضمير أن ينكر أن كثير من أفكار التطرف
والغلو قد تسربت إلى املسلمني وظهر منهم من
يستحلون دماء وأعراض وأموال مخالفيهم في
العقيدة الدينية ،وبالتالي فاالحتمال وارد على األقل
أن يكون هناك من النفوس املريضة التي تتبنى مثل
هذه الدعوات ،ولكن السؤال هو هل ميثل هؤالء االجتاه
العام في الشارع اإلسالمي؟ أزعم أن اإلجابة هي ال.
ولكن الدولة في مصر ايضا غير محايدة دينيا كالبلدان
املتقدمة ولكنها دولة ذات طابع ديني واضح ،وقد
سمعت أكثر من مرة أنه حينما تقوم أجهزة األمن
بإخطار أهل فتاة دخلت اإلسالم ،فالضابط املسئول
يقول لألب «بنتك ربنا هداها عقبالك» ،وبالطبع
فإنه من غير املسموح في بالدنا بأن يهدي ربنا بنت
مسلمة للمسيحية وميكن أن تتعرض ملضايقات
كثيرة كما توجد تهمة اسمها التبشير ،وبالتالي
فإن مباراة األسلمة والتنصير اجلارية في بالدنا ال جتري
بحيادية وتتدخل الدولة بفظاظة لنصرة طرف على
طرف آخر ،لذا فأن استجالء احلقيقة في كل حوادث
«اختطاف املسيحيات وأسلمتهن» أمر هام الستقرار
هذا البلد الذي عاش آمنا آلالف السنني».
سليمان شفيق :ليس اختفاء بل اغواء عبر
مؤسسات متأسلمة
وعلى اجلانب االخر علق الكاتب الصحفي والباحث
القبطي سليمان شفيق ان العدد التقريبي للبنات
والنساء املسيحيات من سن  ١٦وحتى  ٤٥حوالي
خمسة ماليني امراة ،ومنذ  2010متوسط من
يختفني سنويا يتراوح من  ٢٠إلى  ٣٠نصفهن يعدن
اى حوالي  ١٥فتاة وسيدة من خمسة ماليني؟!
واضاف انه ال ميكن ان نسمى ما يحدث بــ «اختطاف»،
فاخملتطفة أما يطالبون لها بفدية أو تغتصب وتلقي
في مكان ما ،ولكن يوجد اغواء عبر مؤسسات
متأسلمة وتواطؤ من بعض الضباط ،ولكن كل ذلك
يبدأ بعد عالقة عاطفية بني البنت املسيحية والولد
املسلم وانا اقدر مشاعر اآلباء وارتباط الشرف بالدين
واعالء العار الطائفي علي العار االجتماعي.
واقترح شفيق ان يتولى نواب مجلس الشعب
االقباط قانون للتحول الديني من سن  ٢١سنة
وامام محكمة مختصة علي أن يكون التحول ليس
ألسباب عاطفية وحلني سن هذا القانون يجب عودة
جلسات النصح واإلرشاد .
صفوت سمعان :الدولة تشارك فى متييع قضايا
االختفاء
وفي ذات السياق اشار صفوت سمعان مدير مركز
اجلنوب للتنمية باألقصر الى ان موضوع اختفاء
البنات شىء مقلق ومهني لكافة األقباط ،واجهزة
األمن املنوطة تعلم متاما وعلى يقني اين اولئك البنات
ومن اخذهن وهناك ساحات دينية مشهورة بتمويل
ذلك وبيقوموا بكل األجراءات حتى تغيير الهوية
الدينية بتتكفل به الداخلية بأرسال األوراق وحتى
توثيق الزواج واكد ان الدولة تشارك فى متويه ومتييع
االمر بعدم اعالم األهل.
واقترح سمعان بعض النقاط من وجهة نظر قانونية
وحقوقية لعالج مثل تلك القضايا مثل انه يجب

على كل شاب أو شابة تعدت
 18سنة وقررت اتخاذ قرار بالزواج
او تغيير الهوية الدينية يجب
ان تعلم اسرتها بذلك وتخطر
رسميا واحضارهم امامها لألقرار
بذلك حتى ال تثار اقاويل باخلطف
وتثار فنت ،وهل من املنطقي ان
البنك ال يسمح للقاصر ذكر ام
انثى بسحب اى مدخرات قبل البلوغ إلى  21سنة،
بينما تسمح الدولة بتغيير الدين والزواج في سن 18
وبدون علم االهل وتسائل هل سحب النقود يكون
اهم و اغلى من حياة اسرة بكاملها قبل تنهار بتغيير
ديانة ابنتهم؟
مشيرا الى املوت االجتماعى الذى يحدث السرة
تلك الفتاة التى سيرفض الكثيرون النسب منها
او مزاملة اى فرد فيها ملا سببته تلك الفتاة من
عار السرتها ،وطالب صفوت من الرئيس السيسي
ونظامه في سرعة التحقيق واتخاذ كل األجراءات
التى تعطى مزيد من الوضوح والشفافية دون ترك
املوضوع كجرح غائر فى جسد الوطن
مشروع قانون مقترح للتحول الدينى
من جانبه قال إبرام لويس ناشط حقوقى ورئيس
مجلس أمناء مؤسسة ضحايا االختطاف واالختفاء
القسري أنه مع تكرار املطالبة بجلسات النصح
واالرشاد والتى لم تستجيب لنا فيها وزارة الداخلية
منذ عام  2004رغم انه خالل العشر سنوات املاضية
مت رصد ما يقرب من  500حالة الختفاء قسرى لفتيات
وسيدات غير مبرر ،وبعد فترة ظهرت مؤشرات عن

حتقيق :إيهاب أدونيا

تغيير ديانتهم دون التأكد من اقتناع
وموافقة تامة وذلك وبحسب اقوال بعض
افراد األسر انهم أجبروا علي ذلك بسبب
ضغوط مادية ومشاكل أسرية واغراءات.
وأضاف ن مؤسسته قامت باعداد مقترح
قانون للتحول الديني في مصر سيتم
عرضه على مجلس النواب ويضم املقترح
 26بند من اهمها حتديد سن طالب
التحول الديني اال يقل عن  21سنة ،والبند الثاني
هو التأكد من اقتناع راغبي تغيير الديانة والتأكد من
عدم وقوعه حتت اي ضغوط من اجل تغيير الديانة.
ويبقى بعض االسئلة عالقة في ذهن القاريء هل
النظام احلاكم مستفيد من إثارة هذه القضية
لتخويف األقباط من البديل اإلسالمي في احلكم؟،

ام إلبعاد األنظار عن فشله في امللفات الوطنية
األخرى كملف بناء الكنائس؟
وكيف يفسر موقف األزهر والسلفيني واإلخوان
كيد واحدة في مثل هذه احلاالت ظنا منهم أنه
انتصار للدين اإلسالمي.
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جنس لطيف!
ال شك أن هناك كثير من النساء ال يُظهرن خالف
ما يبطن ،وال يبالغن في االهتمام مبظهرهن
قدر االهتمام بالتقوى والورع والتعقل ،ولكن
املرأة عموما ً تفوق الرجل في االهتمام مبظهرها
اخلارجي ،لكي تبدو أكثر جاذبية ،وهو أمر يكاد
يكون طبيعياً؛ ولكن ال تكتفي بعض النساء
بتلطيخ الوجه باملساحيق ،وتعليق الزينة في
الصدور ،بل يعمدن إلى تعرية أكبر مساحة ممكنة
من اجلسد ،وإلى إبراز مفاتنه ،على عكس الورعات
اللوات يسترن مفاتنهن عن أعني املراقبني،
ويحفظن أقداسهن من عبث املاجنني.
وملزيد من اصطناع الرقة  -وبخاصة مع الرجال-
تخفض املرأة صوتها ،وترقق مخارج ألفاظها
بطريقة ممحونة ،خالفا ً لطبيعتها التي حتيا بها
داخل البيت ومع املقربني حيث يُرى منها ما ال
يراه اآلخرون ،ويُسمع منها ما ال تسمعه أُذُنهم،
مما يتطاير من جعبة شفتيها هنا ،ومما يتناثر من
شظايا لسانها هناك ،ليطول القريب والغريب.
ومع ذلك توصف املرأة بأنها جنس لطيف ،مقارنة
بالرجل الذي يتميز بالشدة واخلشونة؛ وهو ما ال
ينطبق على اجلميع ،فهناك رجال أكثر لطفا من
بعض النساء ،ونساء أشد عنفا من بعض الرجال.
وأمثالهن تعجع بهم قصص املاضي واحلاضر
والواقع املعاش.
ومن املاضي ،أخبرنا سفر امللوك أن إيزابل زوجة
آخاب ،احتالت على فالح فقير ،ولفقت له تهمة
التجديف والعيب في الذات امللكية ،ألنه أبى أن
يفرط في ميراث أجداده ويبيع حقل آبائه لزوجها.
وكظم امللك غيظه؛ لكن ايزابل ،تربية القصور
واالتيكيت واحلياة الناعمة ،لم تتردد في السعي
لقتل الرجل واغتصاب حقله .فجاءها قول احلق
على لسان النبي «تأكل الكالب ايزابل في حقل
يزرعيل وليس من يدفنها» (2مل  ...)9ومرت
سنوات ،وعلى شاكلة احلداة ،قامت عثليا سليلة
الغدر بإبادة جميع النسل امللكي من بيت يهوذا،
ولم يكن لواحد ممن قتلتهم يد في موت ابنها

امللك آخزيا الذي هلك بأمر ياهو بن
منشي (2اخ .)22
وبعد مصرع زوجها ،حكمت
كليوبترا -تيا جنوب سوريا من
خالل ابنها األكبر سليوقوس ،وبعد
سنة واحدة ،قتلته بالسم ،ألنه
أبى أن يكون طوع بنانها في إدارة
ونصبت بدال منه ابنها
شئون البالدّ ،
األصغر انطيوخوس جريبوس ،وملا
استتب األمر لـ جريبوس ،وحاول إقصاءها عن
التدخل فى شئون اململكة ،انها ترصدت لقتله
بالسم كما فعلت بأخيه ،ولكن انكشف أمرها،
ُّ
وأُجبرت على شرب الكأس الذي أعدته له.
وأخبرنا األصفهاني بواقعة مشابهة ،حدثت في
دمشق ،في زمن الدولة السلجوقية ،حيث أمرت
خاتون ،بقتل ابنها امللك شمس امللوك ،وأجلست
مكانه أخاه األصغر شهاب الدين ،ولم تعبأ
باستغاثته وهو يقول « :زنهار زنهار!».
وبعد سبعة أشهر من خالفته ،وكان قد تزوج
بأرملة يزيد بن معاوية ،احتد مروان ابن احلكم
على ابنها خالد من زوجها األول يزيد ،وقال له «يا
ابن الطرطبة» ،فاغتاظت املرأة وأخذت روح بعلها
بشتيمته ،كما ذكر املقدسي« :فأحقدت املرأة
فسقته س ًما في الشراب فأبطأ القضاء عليه؛
فلما كان في الليل ،وضعت وسادة على وجهه
وقعدت عليه حتى مات “( البدء والتاريخ ،جـ ،6صـ
.)20 ،19
وال يخفى على القارئ ما فعلته شجر الدر بزوجها
عز الدين أيبك عندما اختلف معها في إدارة أمور
السلطنة ،فأوعزت إلى البعض من خشداشيتها
أن يقتلوه فقتلوه باحلمام ،وبعد ذلك؛ لم تنجو
ضرتها.
ال ُدرَّة من فعلتها ،ولكنها ُقتلت بيد ُ
وفي أيامنا هذه ،اطلعتنا امليديا على أزواج وقعوا
ضحايا لغدر صاحبات اجلنس اللطيف ،والسلوك
العفيف ،ومن بني تلك احلوادث ،ما وقع في مدينة
اإلسماعيلية حيث طلبت املُتيمة(أ.ر) ،من (إ.ك)

أن يخلصها من زوجها حتى
يطيب لهما اللقاء؛ فاستعان
على تلبية رغبتها بكائنني ذوي
خلقة بشرية .ومقابل مبالغ
مالية ،ومن فوق دراجة بخارية،
قام الشقيان بإطالق النار على
السيارة التي كانت تقل الزوج
وزميله فمات الزميل قائد
السيارة ،وأصيب الزوج.
وفي املنصورة اتفقت لطيفة اجلنس (س.م) مع
امل ُ َت َّيم (ص.م) ،على إبعاد زوجها ،الذي يحول دون
لقائهما؛ فدست له أقراص منومة في كوب من
العصير ،ثم استدعت العاشق ،وقاما بخنقه
بإيشارب الزوجة املثالية ،رمز الطهر والعفاف،
وحمله الولهان في سيارته وألقى به في مصرف
األورمان.
وفي قوص ،تزوجت (م.ا) من ابن عمها ،ولكن ظل
قلبها معلقا ً بجارها (أ.ع) الذي كانت تتردد عليه
من وقت آلخر لينال كل منهما من اآلخر ما يناله
الزوجان من بعضهما ،وملا بدأت الشكوك تراود
الزوج؛ وبدأ يضيق اخلناق عليها ،قررت التخلص
منه ،واثناء ذهابها برفقته حلضور حفل زواج ابن
عمه ،تربص العاشق في إحدى املزارع ،ثم انقض
على صديق عمره وطعنه؛ بينما نزعت الزوجة
حجابها وخنقته حتى لفظ آخر نفس من حياته،
دون أن تثنها عن ذلك صرخات طفلهما التي
قطعت صمت األجواء فزعا ً وهلعا ً على أبيه
صريع الغدر واجملون ثم توجهت لطيفة اجلنس إلى
حفل الزواج ،وبعد عودتها للبيت أتاها العاشق،
وقضيا معا ً سهرة حمراء احتفاال بتلك املناسبة!
وفي أوسيم ،كان سائق التوك توك (ن.م) يقضي
معظم الوقت خارج البيت ليجمع من اجلنيهات
ما ينفقه على أوالده وزوجته املصون (أ.ع) ،وكان
ص ْن ويعول -يتردد على
األستاذ (ه.م)ُ - ،م ْح َ
املنزل إلعطاء الدروس اخلصوصية لألبناء ،وبدأت
العالقة بينه وبني الزوجة بشكواها املتكررة من

شهادة سير وسلوك!
كان يقضي طفولته على ضفة الترعة حتت
شجرة اجلميز بقريه طنبارة أحدى قرى احمللة
الكبرى ،ويصنع من الطني خيوال وفرسانا
وجواري ،ثم يحمل التماثيل إلى الفرن في
البيت فيجففها ،كان ابن عمدة هذه القرية
وكان يقضي طفولته في صنع التماثيل أنه
محمود مختار أو العمدة كما كان يلقبه
أصدقائه املقربني.
كانت موهبته ليست ظاهرة فقط للمقربني
منه وإمنا بدت موهبة مختار ساطعة لألساتذة
األجانب ،مما حدى بهم إلى تخصيص «مرسم
خاص» له ،ضمن مبنى املدرسة ،إلعداد
منحوتاته من متاثيل ،وأشكال تستعيد مشاهد
الريف ،ومالمح رفاق احلي ،موهبته أيضا ً دفعت
راعي املدرسة وقتها وهو األمير يوسف كمال،
إلى أن يرسله في بعثة إلى باريس كي يتم
دراسته هناك.
ومثلما نشأ مايكل أجنلو في رعاية األمير
الفلورنسي لورنزو دي مديتشي ،فقد نشأ
محمود مختار في رعاية األمير املصري يوسف
كمال ،وهناك فى باريس استطاع أن يصنع
لبالده - ،وهو بعيد عنها -رمزا لنهضتها ،لقد
صاغ فكرته عن «متثال نهضة مصر» ،وكانت
فكرة التمثال تعبيرا عن اليقظة التي بدأت في
بالده ،الفالحة املصرية أم األجيال التي أقامت

حضارة مصر وأبو الهول رمز
احلضارة املصرية القدمية.
وكان يزمع أن يقدم منوذج متثاله
هذا في املعرض الكبير املزمع
إقامته في باريس ،وكان «سعد
زغلول» هناك يرأس وفد الدعوة
لقضية مصر ،وشهد رجال
الوفد أعمال مختار في متحف
«جريفان» ومتثال النهضة،
وأدركوا أن هذا الفنان يجب أن
يحتل مكانه الالئق في بالده ،وانطلق اسم
«محمود مختار» سريعا بني اجلماهير واعتبروه
بطال قوميا ،وأقيم احتفال بالقاهرة واحتفال
باإلسكندرية ،وبدأت حركة االكتتاب وتوالت
مقاالت الكتاب وقصائد الشعراء عنه.
ولكن هذا عزيزى القارئ ال مينع من بناء حائط
األحباط من جانب البعض ،االحباط الذي شعر
به الفنان محمود مختار عندما طلب منه
شهادة «حسن سير وسلوك»!! نعم ال تندهش
قارئي العزيز فوقعت أول أزمة للتمثال في وزارة
«عدلي يكن باشا» ،وعلى الرغم من إهتمام
«عدلي يكن» بالتمثال إال إن وزارة األشغال التي
رأت أن التمثال يقع في اختصاصها طلبت
من «محمود مختار» شهادة بحسن السير
والسلوك.

وهنا ظهرت شخصية «مختار»
الذي يحترم فنه ويعرف قيمة
الفن في اجملتمع كتب رسالة
إلى «عدلي يكن» يقول فيها:
«كنت أرى دائما أن إشراف اإلدارة
احلكومية في احلالة الراهنة
على شئون الفن ليس فقط
عدمي الفائدة ولكنه ضار أليس
مضحكا ومثيرا في الوقت
نفسه وصاية وزارة األشغال على
الفنون اجلميلة» ،مضيفا «لقد طلب مني أن
أقدم شهادة حسن سير وسلوك ،وملا كنت
سيء السلوك واخللق وقضيت في السجن
خمسة عشر يوما ً الشتراكي في مظاهرة وانا
في عمر السابعة عشر وأنني أعزب ،فأنا في
استحالة مطلقة من أن أقدم الشهادة وأقضي
على أال أكون أبدا موظفا حكوميا».
وبدوره اهتم «عدلي يكن» بالرسالة وحلت
املشكلة ولكن لم يكن األمر بالسهل وكان
البد أن يدفع ثمن جناحه بقهره معنوياً ،ولم
يتم مشروع متثال نهضة مصر بهذه السهولة
بالرغم من قيمة العمل وقيمة صانعه في
اخلارج قبل الداخلَ ،فأنت عندما ترى هذا
التمثال بشموخه وهندسته ودقة وجمال
صنعه يجب أن تتوقف لدقائق وتشعر بكم

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
بخل الزوج ،ومن عدم قدرته على تلبية حاجتها
اجلنسية  -وهو أسلوب رخيص تلجأ إليه
الساقطات من النساء إلستمالة الساقطني
من الرجال  -ثم تبادال أرقام الهواتف ،وأخذ كل
منهما يتحدث إلى اآلخر عن أدق تفاصيل حياته،
وانتهى األمر بالزنا الكامل ،الذي استمر ملدة عام،
وبعده قررت ست احلسن التخلص من شريك
حياتها؛ وأوكلت تلك املهمة إلى املربى الفاضل-
ناقص العلم والتربية -الذي لم يتوانى عن تلبية
رغبتها ،وقام مبعاونة كائنني آخرين بقتل الزوج،
واحلكم على أطفاله باليتم من اجل عالقة بدأت
باالعجاب واالستلطاف وانتهت بالعشق والغرام
ثم القتل واالنتقام.
وخالفا لطريقة القتل الناعم ،التي تلجأ إليها
ذوات احلس املرهف ،عندما يدسسن لألزواج السم
في الطعام ،أو يضعن له املنوم في العصير ،وبعد
أن يستغرق في النوم يكتمن أنفاسه فيموت
موتة هادئة دون ألم ودماء ،قامت آخريات بقتلهم
وتقطيع أوصالهم بطريقة وحشية ،مثل
السيدة (س.أ) التي قتلت زوجها وقطعت جسده
أربا وألقتها للكالب الضآلة.
ولكن قلة قليلة من النساء هن اللوات يقدمن
على تلك اجلرائم النكراء ،بينما الغالبية العظمى
من بنات حواء “عاقالت” ال يتورطن في مثل تلك
اجلرائم لتحقيق مآربهن الدنيئة ،وإمنا ،بقليل
س ِّوين أزواجهن على نيران
من املكر والدهاء“ ،ي ُ َ
هادئة” ،حتى يضطروهم إلى االنسحاب من َحلَ َبة
احلياة الزوجية ،أو ينتهي بهم األمر إلى االنتحار
أو املوت بالسكتات الدماغية والقلبية ،أو اإلقامة
املستدمية في مستشفيات األمراض النفسية
والعقلية.
ومن ثم ،فليس من الصواب أن نخص بنات حواء
فقط باللطف ،ونلصق القسوة والعنف بابناء
آدم وحدهم ،ألن اللطف هو ثمرة اإلميان والتعقل
ومخافة اهلل ،وهي صفات يتحلى بها كثيرون من
اجلنسني.

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان
االحباط واإلندهاش والعجز الذي شعر به
محمود مختار وقتها ليخرج مشروعه الفني
للنور وتقف انت والعالم كله اآلن مبهورين
بهذا العمل اجلرانيتي اجلبار للفنان محمود
مختار.
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تعرف على فر�ص
الزمالك يف امل�شاركة
بالكونفدرالية
طبقا ً للوائح وفي حال أن بطل كأس مصر أحد املراكز
يحررها سمير اسكندر
الثالثة األولى مبسابقة الدوري ،يشارك وصيف بطولة
كأس مصر في الكونفدرالية ،بدلاً من املركز الرابع
بجدول ترتيب الدوري .وفي حال أن بطل كأس مصر
ووصيفه ضمن املراكز األول والثاني والثالث بالدوري يشارك الفريق صاحب
املركز الرابع في البطولة الكونفيدرالية .وميتلك الزمالك فرصتني للمشاركة
في الكونفدرالية اإلفريقية املوسم املقبل .أولهما إذا حصل الزمالك على
املركز الثالث بالدوري املصري ،سيشارك في البطولة الكونفدرالية ملوقعه
بجدول ترتيب الدوري ،حتى إن خرج من بطولة الكأس أو تأهل للنهائي .وفي
حالة حصل الزمالك على املركز الرابع ،وتأهل إلى نهائي كأس مصر وحصل
على اللقب فإنه سيشارك في البطولة الكونفدرالية بصفته في بطل
الكأس وليس مركزه في ترتيب جدول الدوري املمتاز.

ريال مدريد يت�أهل لنهائي الأبطال للمرة
الثالثة على التوايل ويقابل ليفربول
تأهل ريال مدريد اإلسباني ،إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة
عشر في تاريخه ،بعد التعادل مع بايرن ميونخ األملاني بهدفني لكل فريق،
في املباراة التي جمعت الفريقني في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال
أوروبا ،على ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل الفريق امللكي .وكانت مباراة
الذهاب بني الفريقني قد انتهت بفوز الفريق امللكي بهدفني مقابل هدف،
على ملعب «آليانز آرينا» معقل العمالق البافاري .كان الفريق األملاني الباديء
بالتسجيل عبر جواو كيميتش في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط األول،
وأدرك الفرنسي كرمي بنزميا التعادل للفريق امللكي في الدقيقة  ،11قبل أن
يعود نفس الالعب ويسجل الهدف الثاني للريال في الدقيقة  .46وعادل
جيمس رودريجيز التعادل للعمالق البافاري في الدقيقة  63من عمر الشوط
الثاني للمباراة .ورغم خسارة ليفربول أمام روما اإليطالي إال أنه صعد
مبجموع املبارتني ( )7-6ليقابل ريال مدريد في نهائي البطولة

ريــا�ضـــــــة

الإهانة الكبرية..
الق�صة الكاملة لأزمة حممد �صالح مع �إحتاد الكرة امل�صري
كتب :جرجس إبراهيم :اشتعلت أزمة محمد صالح جنم املنتخب الوطني والعب ليفربول
اإلجنليزي مع مجلس إدارة احتاد الكرة بسبب تضارب احلقوق اإلعالنية والتسويقية
لالعب مع مجلس اجلبالية في ظل اتهام جنم املنتخب ووكيل أعماله رامي عباس جمللس
احتاد الكرة باستغالل صورته في إعالنات دون إذنه ،األمر الذي دفع رواد مواقع التواصل
االجتماعي تدشني هاشتاج #أدعم_محمد صالح وأصبح األول عامل ًيا ُمعبرين عن مدى
سخطهم من احتاد الكرة ودعمهم لالعب الدولي.

صالح يستاء من طريقة تعامل احتاد الكرة

عبر محمد صالح العب نادي ليفربول اإلجنليزي واملنتخب املصري عن استيائه من طريقة
تعامل احتاد كرة القدم املصري معه فيما يخص أزمة حقوق استخدام صورته في الترويج
لشركات راعية للمنتخب املصري
وكتب صالح في تغريدة على تويتر« :بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة ج ًدا ..كنت أمتنى التعامل يكون أرقى من
كدة» ،وتأتي تغريدة صالح بعد تغريدة أخرى نشر فيها صورة له توحي بضجره من تفاقم األزمة بينه وبني االحتاد
ومن جانبه هدد رامي عباس وكيل أعمال الدولي املصري محمد صالح احتاد الكرة بالتلميح بعدم مشاركة الالعب مع
املنتخب في كأس العالم القادمة بروسيا وذلك عبر خطاب تلقته اجلبالية.
حيث طلب رامي عباس فيه من احتاد الكرة عدم االتصال أو التواصل مع محمد صالح مؤكدا ً على أن الالعب لن يرد على
اتصاالت أي مسئول في االحتاد في الفترة القادمة ،وأن املشكلة لن حتل وديا ً ملمحا ً إلى أن األمر ميكن أن يصل ملنعه من
االنضمام للمنتخب واملشاركة في كأس العالم في ظل التمسك باستخدام صوره وحقوقه التجارية دون الرجوع إليه.

تدخل وزير الرياضة

من جانب اخر قال خالد عبد العزيز ،وزير الشباب والرياضة ،إن األزمة بني العب املنتخب ونادي ليفربول اإلجنليزي محمد صالح،
واحتاد الكرة بسيطة ،وانتهت ،وما حدث هو اختالف في تفسير مادة حول حق الرعاية ،مشيرًا إلى أنه تواصل مع «صالح»
هاتف ًيا ،واتفق معه على إنهاء األمر
موضحا أنه حدثت اتصاالت
معه،
مشكلة
هناك
تكون
أن
يصح
وال
كبير،
بشكل
مصر
خدم
وأضاف «عبد العزيز» أن «صالح»
ً
في الفترة املاضية بني أعضاء احتاد الكرة ومحمد صالح ،ومت االتفاق على خطوات للحل وإنهاء املشكلة في خالل  10أيام
وكشف «عبدالعزيز» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل حلل األزمة ،قائلاً « :هو رئيس السلطة التنفيذية ..طب ًعا يتدخل
ويتكلم ويوجه ،وهذا شيء مقبول ومعتبر ج ًدا ،ومفيهاش أي حاجة أنه يتدخل».
وتابع« :األمر وصل الهتمام الرئيس وبشكل أو بآخر أشار إلى أنه ال بد أن األمور تدرس بشكل أوسع من اإلطار الصغير أو
النظر حتت األقدام».
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علــــوم وطب

ما احلمية التي �ساعدت املاليني على خ�سارة الوزن؟

 Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAAال شك أن العثور على احلمية املناسبة لكل
شخص ،هي السبيل األمثل خلسارة الوزن الزائد،
الذي ال يؤثر على املظهر فقط ،بل يتسبب أيضا ً
في أمراض خطيرة.
يعد اهمال األسطح اجلانبية لألسنان سببا ً رئيسيا ً لتسوس
وتعد حمية  ،2:5من أكثر احلميات شعبية في
ّ
ً
األسنان وامراض اللثة ،وغالبا ما يبدأ تسوس األسنان وأمراض
جميع أنحاء العالم ،وساعدت املاليني على خسارة
اللثة بالظهور في منطقة ما بني األسنان إالّ أن شعيرات الفرشاة
ً
الوزن الزائد ،فبعد مرور نحو  21أسبوعا ،ميكن
تعجز أحيانا ً عن الوصول إلى البكتيريا والبالك املتراكمة بني
خسارة نحو  7كيلوجرامات من الوزن بفضلها.
األسنان ومن هنا تبرز ضرورة استخدام خيط األسنان مرة واحدة
ولكن الدكتور ميشيل موسلي ،طورها بل وأطلق نسخته اخلاصة منها ،والتي يقول إنها
في اليوم قبل النوم وإن لم يكن بعد كل وجبة إذا أمكن ذلك.
تساعد على خسارة نحو  51كيلوجراماً ،في املدة نفسها.
لنمو
مكان التقاء األسنان مع اللثة عبارة عن منطقة خصبة
وتعتمد احلميتان على الوصفات املستوحاة من النظام الغذائي املتوسطي ،مع إصدار
البكتيريا في الفم ,فبقايا الطعام ميكن أن تعلق في هذة
منخفض السعرات احلرارية أليام الصيام ،ونسخة أعلى من السعرات احلرارية لتناول
املنطقة التي قد تصبح التهابات مزمنة للثة في صورة جيوب بسبب حشر قطعة ألياف من
الطعام عندما ال تقيد نفسك ولكنك ترغب في تناول الطعام الصحي.
اللحوم مثال أو قد يصاب املكان بالتسوس في أحيان أخرى.
وتعتمد حمية  2:5على نهج يعرف باسم الصياح املتقطع ،أو بشكل أكثر دقة ،تقييد
واخللة التى يستخدمها البعض بكثرة
السعرات احلرارية خالل يومني ،وينطوي على تناول الطعام الصحي خالل خمسة أيام
أو بعنف أحيانا ليست بديل خليط
في األسبوع ،ثم تخفيض كمية السعرات احلرارية إلى حوالي  008سعرة خالل اليومية
األسنان ألنها ال تقوم بدور اخليط وأنصح
املتبقيني .وفي األصل ،كانت احلمية تعتمد على  005سعرة حرارية في اليوم للمرأة،
باستبدالها باخليط ألنها تؤذي اللثة
و 006للرجل ،لكن الكثيرين يعانون من االقتصار على هذه الكمية من العسرات احلرارية،
كثيراً.
لذلك قام الدكتور موسلي بإجراء تعديل بسيط على هذه احلمية ،واكتشف أن السعرات
الطريقة الصحيحة الستخدام خيط
األسنان
احلرارية اإلضافية مفيد حقا ً في خسارة الوزن.

كيف تتعامل مع خيط األسنان

استخدم خيط بطول  50سم تقريبا ً
ثم لفي معظمه حول االصبع الوسطى
من كل يد بحيث يبقى نحو  5سم ما
بني االصبعني وحركه بلطف ذهابا ً وايابا ً
مع جتنّب الضغط على اللثة بقوة من
 2إلى  3دقائق يوميا ,وعند اإلنتهاء من
عملية التنظيف يتم سحب اخليط من
بني األسنان من ناحية اخلد وليس ألعلى
أو ألسفل ،ويفضل استخدام Waxed
 Dental Flossوهو متوفر هنا فى تورونتو.

ً
كثريا؟
ملاذا يبكي الر�ضع

للرضع احتياجات متاما مثل التي للكبار ،ولكن الرضع ال ميكنهم وصف أو التعبير عن هذه
االحتياجات ،فالرضيع ال يستطيع أن يقول« :أنا جائع اطعمني من فضلك ،أو بدل حفاضتي
وضمني بشدة» .إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الطفل حديث الوالدة أن يتصل
بها مبن حوله هي البكاء .فدموع كل األطفال حتمل رسالة ،وإذا استطاع الشخص الذي
يعني بالرضيع السليم أن يفهم بطريقة صحيحة ما هي الرسالة ويتمكن من أن يشبع
هذه االحتياجات فلرمبا تتوقف دموع الطفل.
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أعطنا ذخائر الظلمة!

بقلم :عـادل عطيـة

نرنو �إىل �إلهامات �إ�شعياء النبي يف
�أ�سفارك املقد�سة..
ووعدك ال�صادق� ،أيها الرب،
تُعلن لنا فيه:
«�أعطيكم ذخائر الظلمة ،وكنوز
املخابيء”.
...،...،...،
�أعطنا ،يارب الكون ،الذخائر التي
يف الظلمة!
�أعطنا بناتنا املختطفات يف غياهب
ال�سبي،
حيث م�ساكن ال�شيطان.
و�أعطنا �أوالدنا املنفيني يف قيود
الفدية،
وم�ساومات ال�ضالل.
ليكونوا �أحرار ًا حمررين ،با�سمك..
يف �أح�ضان الكني�سة التي يف بيوتهم،
والكني�سة اجلامعة.

و�أما الذين فقدوا منا،
بحربائيات �أبلي�س،
و�أعوانه الدمو ّيون.
فعو�ضنا عنهم كما عو�ضت �أيوب،
عند فقد �أوالده.
...،...،...،
�أمنحنا ،يارب الكون ،الكنوز
املخفية يف املخابيء!
�أنر �أذهاننا بالكلمة احلي ًة يف مواجهة
الكذبة،
و�أمنحنا اليقني الثابت يف �أوقات
ال�شك،
والقوة واملعونة يف جهاد الأمل،
وال�شجاعة الفائقة �أمام ر�سل املوت.
انه�ض من الرماد،
كنائ�سنا التي �أحرتقت بكربيت
التع�صب املقيت.
و�أقم مناراتها ،من حتت الرماد،

مرتفعة ،عالية ،م�ضيئة.
و�أما الكنائ�س التي �أغلقت �أبوابها
بجنازير البغ�ض وال�ضغينة،
اليمُ ،مباركةُ ،م�شرعة.
ف�أفتحها على ّ
اخرج من �صرخاتنا ترانيم فرح.
ومن �أنّاتنا تراتيل حمد.
وبعدد اللعنات التي تُ�سكب علينا
كل يوم،
بركات ،و�أكرث.
هذا وعدك منذ قدمي الأيام..
وما يزال.
وهذه طلباتنا املتوجة باللجاجة..
التي تتم�سك بالإميان القومي،
الذي ال ين�ضب.
وبال�صرب العظيم،
الذي يقهر :امللل ،والكلل،
والي�أ�س ،وال�سكوت.
وبالرجاء الذي ال ُيخزى.

فيك ما ال يده�ش

فيك كل �شيء متعقل
و�أنا تعبت من اجلنون
فيك �أكرث مما �أحتاجه من
الو�ضوح
و�أنا تعبت من الغمو�ض
فيك كل ما هو حقيقي
و�أنا تعبت من املجاز
والأحالم
فيك ماال يده�شني

و�أنا �أحب هذا
لأن الده�شة
ال ترتكني �أهد�أ
من كيف
وملا
ومن �أي �س�ؤال
فيك ما ال يحريين
و�أنا �أحب ذلك
لأن احلرية

والكثري من اخليال
جتعلني دائماً
�أقفز على احلبال
و�أنا يا حبيبي
�أريد �أن �أرتاح
�أن �أ�شعر بالأمان
�أن �أدفن روحي يف �صدقك
و�أخفي نف�سي
من �ضجيج الأقنعة والأوهام

حل
العدد
السابق

لل�شاعرة املغربية:

زهرة الطاهري

متثال ككل الن�ساء
أسطورة من األساطير اإلغريقية ،حتكي أن فنان رقيق
مرهف احلس ،فصنع متثاال من الرخام األبيض اجلميل
إلمرأة ووضع في التمثال كل صفات املرأة الباهرة اجلمال،
وبعد أن انتهى منه ،ورأى كيف أن كل معايير احلسن
واجلمال جتمعت فيه ،وقع حبها في قلبه ،وهام بهذه املرأة الرخامية ،وأحبها
حبا ً جنونية ،حتى إنه راح يبكي لآللهة حتى ترحمه وتهب لهذا التمثال
احلياة .وظل على حاله تلك باكيا ً متوسل لآللهة حتى عطفت عليه ،فجعلت
التمثال كائنا حية ،فطلب من اآللهة أن تساعده على الزواج من هذا اخمللوق،
وفي زفة سماوية تزوج الفنان هذه العروس اجلميلة.
ولكن التمثال أو املرأة التمثال ،ال تعرف إال القبالت واحلب فال تعرف كيف
تتكلم ،فراح يعلمها الكالم ،وال تعرف كيف تعبر فعلمها أن تعبر ،وال تعرف
كيف تلد وتربي األطفال ،وال تعرف الطهو ،فلما عرفت كل ذلك أحس أنها
ككل النساء ولم تعد ملهمته اجلميلة ،فهرب منها.

اكت�شف االختالفات

ذكاء غالم
أعجب حاکم بغالم  ،فأراد أن يعرف
عمره فسأله  :كم لك من العمر ؟
رد الغالم :العمر هلل وحده .
قال احلاكم :لم اقصد ذلك امنا اريد ان
اعرف كم سنك.
أجاب الغالم :اثنتان وثالثون سنا.
قال احلاكم :انني اريد معرفة ابن كم
انت ؟
رد الغالم :ابن أب وأم بالطبع!
قال احلاكم :لقد حيرتني ماذا اقول لك؟
أجاب الغالم :قل كم مضى من عمرك؟
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حال م�صر قبل ت�سلم ال�سي�سي مل�س�ؤولية الرئا�سة
هذه املقالة أكتبها مشاركة مع تلميذ األمس
وصديق وزميل اليوم األستاذ الدكتور محمد
وجيه الديب أستاذ أمراض العيون بطب القاهرة.
واكتبها إلى املنتفعني أو املتفزلكني أو الرافضني
جملرد الرفض ،نقول إصمتوا أو إرحلوا ،فبعد إعادة
انتخاب الرئيس السيسي لفترة ثانية وأخيرة ،ما
زالت حمالت الهجوم الضاري مستمرة ،وجلسات
ُّ
التهكم والسخرية متواصلة على الرجل الذي
أعتق رقابنا من حكم أسوأ فاشية دينية عرفها
تاريخ الدولة املصرية.
ونستطيع أن نتفهم وجود السبب ونحترم وجوب
املنطق لهذا االغتيال املعنوي من فئات بعينها مت
إقصائها من على املسرح السياسي املصري أو
من احلاشية اخلبيثة ملراكز القوى وبعض رجال
األعمال التي أدمنت الفساد عبر العصور والتي
حتارب وبكل ضراوة إلبقاء الوضع على ما هو عليه
أو من عدد من أبواق اإلعالم املُنحط جملموعة من
املتلونني واملنتفعني الذين يتاجرون بهموم وأحزان
الشعب.
ولكن ما ال نستطيع فهمه هو أن ما نراه اآلن
 جتاه الرجل الذي أنقذ مصر واملصريني  -منُّ
والتهكم والسخرية
مظاهر اجلحود والنكران
ومحاوالت التخوين املستميتة ،وذلك من شريحة
أخرى من املُتفزلكني الساخطني املُعترضني دائما،
ولألسف هما فصيل من إثنني أولهما من يطلق
عليهم «ن ُخبة اجملتمع» ،وثانيهما شباب متفزلك
ال يجيد عمل شيء سوى النقد الهدام ،وهذان
الفصيالن يقفا جنبا إلى جنب بجوار الفئات
األخرى السابق ذكرها ،بل أصبح هذان الفصيالن
ألد عداء وأكثر خطورة من كل هؤالء بكثير؛ فال
يتركا مناسبة أو حدث أو قرار أو تصريح أو كلمة
أو هفوة للرئيس إال وأقاموا حولها االحتفاالت
واألفراح والليالي املالح ما بني فتاوى ونقد،
أوغضب وهجوم ،أو سخرية واستظراف ،سواء
على شخصه أو حكومته أو هيئته القضائية أو
نظامه األمني حتى تهدأ األحداث ويعيدون الك ّرة
من جديد.
فلم يف ّوت جهابذة العلم وعباقرة العصر
فرصة واحدة دون ممارسة هوايتهم املقيتة في
ال ّلت والعجن ،بدءأ من موضوع إسقاط الطائرة
الروسية فوق سيناء ،ومرورا مبقتل اجلاسوس
اإليطالي ،ثم قنبلة املوسم املدوية التي حصدت
كأس البطولة في الهري واملُتم ّثلة في اجلزيرتني
الشهيرتني ،ثم كارثة سقوط الطائرة املصرية
القادمة من باريس.
ثم نأتي للمادة اخلصبة لالستظراف في أزمات
عارضة للنب األطفال والسكر والزيت واللحوم
وحتى املارشميللو ،وتناسى هؤالء األزمات
الكارثية التي أصابت الوطن بالشلل ومنها
االنقطاع املتكرر للكهرباء واختفاء البنزين
وانعدام السيطرة األمنية وما صاحب األخيرة
من التكرار املقلق حلوادث االختطاف وطلب
الفدية وتضخم ظاهرة سرقة السيارات وخطف
املوبايالت واحللي في عز الظهر.
ولكن كان حديث الساعة واجلائزة ُ
الكبري بالطبع
في حترير سعر الصرف وتعومي اجلنيه وزيادة أسعار
السلع ،وتغافل هؤالء عن حقيقة أن هذا القرار
قد جاء كنتيجة طبيعية لعقود من جتاهل
وتأجيل لألزمة.
وكان نصيب األسد من الهري واللت هو للحوادث
اإلرهابية املأسوية والتي أسقطت املئات من
شهداء الشرطة واجليش وذلك في مواجهتهم
احلازمة لتلك احلوادث والتي لم تسلم منها حتى
الكنائس أو اجلوامع ،هذا قبل أن نصل لفقرة
اخلتام بذكر «الفقر» ،وما صاحبه من هياج شديد

ا.د .ناجي اسكندر

جعل هؤالء يخرجون كل عفن من السوشيال
ميديا والتي حتول فيها عدد من هؤالء إلى كتبة
متمرسني ومحللني معتمدين ،وظهر وكأنهم
العظمى
كانوا يجهلون حقيقة أن الغالبية ُ
من الشعب تعيش حتت خط الفقر منذ عقود
طويلة!
فهل استفاق هؤالء على حقيقة أن الكثير من
يسد به رمقه؟!
املصريني ال يجد قوت يومه أو ما ً
هل كنا نظن أن ُفقراءنا قد نشأوا في ضواحي
فيينا ،وترعرعوا في ربوع الريفييرا قبل أن يقضوا
ربيع ُعمرهم وهم جالسني على إحدى املقاهي
في الشانزليزيه.
ولهؤالء العباقرة من كارهي الرئيس و ُمتصيدي
التذمر نقول:
األخطاء وعاشقي اجلدل و ُمحبي
ّ
نعلم متاما أن بالدنا غنية جدا بتاريخها وحضارتها
وموقعها وثرواتها الطبيعية والبشرية ،ونُدرك
جيدا أن بالدنا ليست فقيرة اإلمكانات واملوارد،
ولكنها فقيرة الذمم والضمائر في قطاعات
كبيرة من الشعوب قبل احلُ ّكام ،والذي جعل
أحد أهداف ثورة يوليو والذي نظنه لم يتحقق
حتى اآلن هو :القضاء على الرشوة واحملسوبية،
فقد شاءت إرادة اهلل أن يبتلينا بأجيال متعاقبة
من الفاسدين الذين إمتصوا دماء الوطن ونهبوا
خيراته لعقود طويلة ،وإذا ُعدنا للتاريخ فسنجد
أنه حافل باألزمات االقتصادية واجملاعات في
حقب عديدة ،فلم نكن يوما أغنياء على مر
العصور ،ولعل أشهر هذه األزمات ما ُعرف بـــ
«الشدة املستنصرية» وهي أشد اجملاعات التي
حدثت في تاريخ مصر نتيجة غياب مياه النيل
لسبع سنني متواصلة ُعرفت بــــ»العجاف»،
في نهاية عصر اخلليفة الفاطمي «املستنصر
باهلل» والذي قاربت فتره حكمه من الستني
عاما ،فبارت األراضي الزراعية وارتفعت األسعار
وتزايد الغالء وانتشرت األوبئة ،وساد اجلوع فلجأ
الناس مضطرين إلى أكل الكالب والقطط بل
بعضهم بعضا ،ثم جاء اإلحتالل العثماني
وأكل
ُ
اللعني فجثم على صدر الدولة املصرية مبا يزيد
عن األربعة قرون ،وحتى احلقبة امللكية التي دائما
وأبدا نفتخربها كان املشروع القومي وقتها هو
«مكافحة احلفاء» ،ثم جاءت حقبة دفع ثمن
االستقالل والتح ُّرر من االستعمار ،وما ترتّب
عليها من احلروب الطاحنة املتكررة التي كانت
كفيلة بإضعاف اقتصاد أعتى الدول العمالقة.
وأخيرا هبطت علينا نكبة يناير ،فيما أطلق عليه
ثورات الربيع العربي أو الفوضى اخلالقة والتي
كانت القشة التي قسمت ظهر البعير ودفعت
باالقتصاد املصري إلى حافة هاوية السقوط،
فبدأت باستنزاف موارد الدولة في املظاهرات
واالعتصامات ،ثم مرورا بالتخريبات واالغتياالت
والتفجيرات ،وانتهاء بضرب السياحة وإيقاف
حتويالت املصريني في اخلارج وهي مصادر العملة
الصعبة ،وبالطبع أسفر كل ما سبق إلى هروب
املستثمرين وإغالق أكثر من  4500مصنعا
وتسريح عمالهم وموظفيهم ..كان هذا هو حال
مصر وذلك قبل أن يتسلم الرئيس السيسي
مسؤولية قيادة سفينة الوطن.

هل �أنتم م�صريون �أم غزاة ؟!

بقلم :سمير بشاي

اذا كنتم مصريون فلماذا ال ترفعوا رموز حضارتكم
القدمية ،األهرامات وأبو الهول واملعابد واملسالت
في أعالم مصر بدال من العلم ذو الثالثة ألوان؟! إن
فرنسا التي تدعونها مدينة النور وهي أحدث كثيرا
من حضارة مصر وتاريخها ترفع صورة برج إيفل
كشعار لها بالرغم أن عمره ال يتجاوز  130سنة.
إن إبداع تصميم وتنفيذ بناء األهرامات منذ
 4600سنة يفوق باآلف املرات جميع إجنازات
العالم احلديث مهما كانت هذه اإلجنازات ولكنها
تهان في مصر حيث منشؤها وأصولها ،العالم
املتحضر جميعه يتفاخر بحضارة مصر ويتكبد
األهوال لنقل مسالتنا املصرية املقطوعة من حجر
واحد ويصل وزن بعضها إلى  500طن من أقصى
صعيد مصر إلى أجمل ميادين العالم كله ،خمس
مسالت مصرية تفتخر بها دوال أجنبية وتضعها
في أحسن ميادينها في أمريكا واجنلترا وفرنسا
وايطاليا وتركيا ،أما نحن أصحاب هذه املسالت
فإننا نخزى من وضعها في أعالمنا وشعاراتنا
وكتبنا وحتى في عقولنا ألن هناك من يدعي أن
حضارتنا املصرية هي حضارة وثنية بالرغم من أن
مصر قد عرفت بالفكر والفلسفة واملنطق وجود
وعبادة اإلله الواحد وهي في قمة وثنيتها وقبل
نزول أي من األديان السماوية ،ليس ذلك فقط ولكن
النبي موسى وهو أول انبياء األديان السماوية كان
قد تربى ونشأ في قصر فرعون مصر وتعلم بكل
حكمة املصريني كما جاء في أع .22 : 7
أما إذا كنتم غزاة فقد مضى عصر الغزو وعاد كل
غازي إلى وطنه األصلي منذ نهاية القرن املنصرم،
ومرة أخرى نعود إلى مصرية املصريني ،عندما جاء
عمرو بن العاص مصر غازيأ كان معه  4000مقاتل
وملا مكث  4أشهر بدون تقدم طلب من اخلليفة
إرسال قوة أخرى لتساعده فأرسل اخلليفة عدد
 4000مقاتل آخر فيكون عدد املقاتلني  8000مقاتل
وبسبب خيانة حاكم مصر األجنبي وهو املقوقس
فقد سلم مصر لعمرو بن العاص وبقى معه بعض
اجلنود أو املقاتلني بينما نزح الباقي غربا ليغنموا
ببنات األصفر ونساء الروم ولم يبق في مصر إال
القتلى واجلرحى والذين ال يريدون مزيدا من القتال
واستمر زحفهم غربا وشماال حتى استقروا فى
أسبانيا وهي ما تعرف ببالد األندلس.
إذن فنحن هم املصريون سواء كنا مسيحيني أو
مسلمني فقد ذهب العرب الغزاة إلى أسبانيا
واستقروا هناك بينما لم يبق هنا إال أقل القليل
ولكن ملا زادت اجلزية على املصريني وساءت األحوال
املعيشية لهم وزادت الضرائب على املمتلكات
واألطيان واألراضي الزراعية وازدادت سوء املعاملة
وهدم الكنائس التي وصلت إلى هدم 30000

كنيسة في خالل
سنتني من حكم
احلاكم بأمر اهلل
الفاطمي فقد حتول
معظم املسيحيني
األوائل إلى اإلسالم
جتنبا لدفع ضرائب
عالية على األطيان
أو جزية على الرؤوس
التي فرضت حتى على
الرهبان ورجال الدين املسيحي مبا فيهم البطاركة
واألساقفة كلما حانت فرصة ،هل انتم فعال
تصدقون أن  8000مقاتل عربي يستولون على
مصر أم الدنيا التي كان يزيد تعدادها عن  10مليون
نسمة والتي كانت حتكم العالم القدمي كله إما
عمليا أم حضاريا؟!
يا سادتي العقالء ملاذا يقبل املصري املسلم أن يبني
مساجده وأضرحته وزواياه في كل ربوع مصر بدون
أي قيد أو شرط أو ترخيص ويرفض أن يبني أخيه
املصري املسيحي كنيسته إال بطلبات وتراخيص
وإجراءات يشيب لها الولدان؟! إن الكنائس هي
أماكن عبادة املسيحيني وبغيرها ال ميكن إمتام
العبادة بعكس اخوتنا املسلمون الذين يستطيعون
إقامة الصالة في أي مكان وفي أي وقت طاملا أن
املكان طاهر أو يكون معه سجادة صالة.
عار عليكم أن تطلبوا منا بيانا بعدد الكنائس
لتقنني أوضاعها ثم توافقون على  4,1%فقط
منها ثم تشعرون باخلزي من هذه املوافقة الهزيلة
فتجتمعون مرة آخرى لزيادة املوافقة إلى !7,2%
عجبي  ..هل تقولون أن  3%فقط من التعداد
املسيحي يحق لهم الصالة أما الـ  97%الباقون
فإلى جهنم وبئس املصير؟!
واألنكي من ذلك أنكم تضيفون إلى ذلك الرقم
املتواضع من الكنائس عدد  64قاعة مناسبات!
منذ متى يا سادة تعتبر قاعات املناسبات هي
قاعات تضاف إلى عدد الكنائس أو حتتاج إلى
موافقة مجلس الوزراء؟!
إن قاعات املناسبات في جميع أنحاء العالم
هي مباني اجتماعية ليجتمع فيها كل الناس
للمناسبات السياسية واالجتماعية وأصبحت
ضرورة قصوى بدال من السرادقات التي كانت تقام
في الشوارع ومتنع سيولة املرور بالنسبة للمشاة
وسيارات األسعاف والشرطة واملطافيء وال يقام
فيها أي طقوس أو ممارسات دينية ،فكيف ميكن
احتسابها ضمن مباني الكنائس؟! من تخدعون؟!
ليس هكذا تورد اإلبل يا سادة!

اول مايو ..عيد العمال وتاريخ
طويل من الن�ضال

لقد كانت االحتفاالت واملهرجانات التي تقام كل عام في أول مايو تقليدا ً
راسخا ً في جميع أرجاء أوروبا ،ويعود تاريخها في األرجح إلى احلقبة الرومانية
التي نشرت تقاليدها في جميع األماكن التي نشرت فيها أعالمها وألويتها بنسورها وصقورها.
وقد تأصلت هذه االحتفاالت واملهرجانات في الواقع من احتفاء الرومان بعيد إلهتهم «فلورا» ألهة الزهور،
ولكنها حتولت اليوم وأصبحت في عدة أقطار أوروبية وغير أوروبية تظاهرات سياسية .ومع انتشار احلركة
العمالية باحتاداتها ونقاباتها أصبح أول مايو العيد القومي للعمال.
وقصة االحتفال بهذا العيد ،خرجت من أمريكا ،وبدأت سطورها األولى يوم  1مايو سنة .1889
في هذا اليوم قرر العمال عقد اجتماع عام يناقشون فيه تخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات بدال من
عشر ساعات واستمر االجتماع حتى يوم  4من نفس الشهر ،ومع أن العمال كانو قد حصلوا على إذن من
اجلهات اخملتصة بإقامة هذا االجتماع بل وحضره عمدة شيكاغو نفسه ،فقد فوجی اجلميع بقوات البوليس
تقتحم جتمعات العمال في نفس اللحظة التي انفجرت فيها قنبلة لم يعرف بعد ذلك مصدرها ،املهم
أن هذه القنبلة أعطت للبوليس حق إطالق النار وحتولت الساحة إلى ميدان حرب ،ثم صدرت الصحف في
اليوم التالي منددة بالعمال كما لو كانت شيكاغو هي التي احترقت وتهيأ بعد ذلك جو عام حملاكمة من
أبشع احملاكمات التي عرفتها ساحة العدالة األمريكية تلك احملاكمة التي صدر فيها احلكم بإعدام سبعة
من العمال وسجن واحد دون اتهام واضح وخفف احلكم فيما بعد عن اثنني إلى السجن املؤبد بينها انتحر
واحد وشنق األربعة الباقون.
وفي سنة  1889أمر حاكم والية (ألینوی) التي تقع شيكاغو في دائرتها اجلغرافية بالعفو عن الثالثة
املسجونني معلنا ً أن املتهمني الثمانية كانوا أبرياء!
وهكذا كانت هذه احلادثة بداية لالحتفال بيوم العمال يوم أول مايو رمزا لتضامن عمال العالم ،وتعاطفهم.
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حب اهلل لإلنسان :أبسط تعريف للحب هو أن
ت َس َعد بأن يكون معك َمن تحُ ب وأنه يشترك في كل
خيرك ،لذلك فإن مصدر احلب وتعريفه هو إلهي قبل
اآلب أُرِي ُد أ َ َّن ه ُؤال َ ِء (اإلنسان)
«فرويد»(« :املسيح) أَيُّهَ ا ُ
َ
َ
الَّ ِذي َن أ َ ْع َ
ُ
ُ
ط ْي َت ِني ي َ ُكونُو َن َم ِعي َح ْيثُ أكو ُن أن َا ،لِ َينْظ ُروا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اء
َم ْج ِدي الَّ ِذي أ ْعط ْي َت ِني ،ألن َّك أ ْح َب ْب َت ِني ق ْبل إِن ْش ِ
الْ َعالَ ِم» (يوحنا . )٢٤:١٧
حب اإلنسان هلل :وبالمِ ثل ف َمن يُحب اهلل ،يحلو له
وجود اهلل في حياته وأن يشاركه كل وجه لها،
لذلك فليس مصادفة أن اهلل في املسيحية اسمه
يل» الَّذي ت َ ْفسيره  :ا َ ُ
« ِع َّمان ُوئ ِ َ
هلل َم َعنَا (متى ،)23:1
ِ ُُ
ِ
وتأكيد ما سبق في حياة اإلنسان نراه بوضوح في داود
النبي الذي خلَّص التعريف العملي حلب اإلنسان هلل،
أنه الوجود في َم ِّعية اهلل ومشاركته لإلنسان في كل
صالَ ٌة» (املزامير .)4:109
وجه حلياته ،فقال «أ َ َّما أَن َا َف َ
من مج ٍد إلي مج ٍد  :لقد سبق وأن قال املسيح «وَأن َاَ
ط ْيتُهُ م المْجَ ْ َد الَّ ِذي أ َ ْع َ
َق ْد أ َ ْع َ
ط ْي َت ِني» (يو  )٢٢:١٧فكيف
َ
ُ
َ
تكون طلبته بعدها أن ننظر مجده «أرِي ُد أ َّن ه ُؤال ِء ..
ي َ ُكونُو َن َم ِعي َح ْيثُ أ َ ُكو ُن أَن َا ،لِ َين ُ
ْظ ُروا َم ْج ِدي» (ع)٢٤؟
هل املسيح إبن اهلل يتكلم عن أكثر من مجد؟ نعم
َاظرِي َن َم ْج َد الرَّ ِّب
 ..فالكتاب يقول «وَن َْح ُن َج ِمي ًعا ن ِ
ب ِ َو ْج ٍه َم ْك ُ
الصور َ ِة
وفَ ،ك َما في ِمرْآ ٍة ،ن َ َت َغ َّي ُر إِلَى تِلْ َك ُّ
ش ٍ
َ
َ
وح (.الروح
َع ْي ِنهَ اِ ،من َم ْج ٍد إِلى َم ْج ٍد ،ك َما ِم َن الرَّ ِّب ال ُّر ِ
القدس هو الرب احمليي الذي ينقل لنا مجد املسيح
إلهنا)» ( 2كو.)18 :3
إن اجملد الذي أعطاه الرب لنا على األرض ،غير مجده
الذي مع اآلب في السماء ،كل ما نستطيع أن نقوله
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الراعي والرعية

املسيحية هي حب اهلل ومجده

وسعتنا،
إنه مج ٌد يزداد استعالنه بقدر استعدادنا ِ
جيل إلي
هذا هو وعده وهذه هي خبرة الكنيسة من
ٍ
جتسد إبن اهلل ليستعلن
جيل وإلى أبد اآلبدين ،لقد َ
لإلنسان ما يخص اهلل من جهة احلياة والوجود واجملد
واحلب ،هذا مج ٌد ال يخطر على قلب بشر أن نعرف
ما أع َّده اهلل للذين يحبونه ،هذا اجملد نلناه «وَأَن َا َقد
ط ْيتُهُ م المْجَ ْ َد الَّ ِذي أ َ ْع َ
أ َ ْع َ
ط ْي َت ِني» ،ولهذا نسبحه في
القداس اإللهي «أعطيتني علم معرفتك» ،أما عن
مستقبل اجملد الذي استعلنه املسيح فهو مجد
يختص بالهوته قبل إنشاء العالم حينما كان اإلبن
في حضن اآلب.
كما من الرب الروح :وفي هذا نرى عمل الروح القدس
«س ُي ْح ِيي
«اَل ُّر ُ
وح ُه َو الَّ ِذي يُ ْح ِيي» (يوحنا َ ،)63:6
َ
لمْ
َ
ُ
ُ
اك ِن ِفيك ْم»
وح ِه
سادَك ُم ا ائ ِ َت َة أي ْ ً
أ َ ْج َ
َّ
الس ِ
ضا ب ِ ُر ِ
(رومية  ،)11:8فالروح القدس هو الرب احمليي وروح
احلياة .والروح ينسكب من اآلب في اإلبن ،وعندما جاء
ملء الزمان ،سكبها اهلل في قلوب خليقته اجلديدة،
أي املؤمنني به ،ألنه قد ُولِ َد بك ُر تلك اخلليقة يسوع
املسيح إبن اإلنسان في بيت حلم.
فل َيعلم ُ
كل منا أنه دخل مجال اجملد اإللهي الذي
يتوالي استعالنه بالروح القدس طاملا نترقبه في
كل مواقف حياتنا ونترجاه  -حتى ولو كنا في هاوية
ص ِع ْد ُت إِلَى
اخلطية فهو هناك يُعلن ذاته« -إ ِ ْن َ
َاك ،وَإ ْن َفرَ ْ
الس َماوَات َفأَن َْت ُهن َ
ش ُت ِفي الْهَ اوِي َ ِة َفهَ ا
َّ
ِ
أَن َْت» (املزامير  ،)8:139ألم يكن هذا هو موقف الرب
من بطرس وهو ينكر الرب يسوع املسيح ويلعنه أمام
جارية؟ ،فال تظن أن الرب مثل البشر «يتقمص» منك

ويصير سلبي معك بسبب خطية ،بل وأنت في عمق
الهاوية ودياجير الظالم فقط أنظرْ إليه ستجده ثابتا ً
على موقفه منك ،إلها قويا ً ومحبا ً وليس إنسانا ً
ضعيفا ً يستنكف من خطاياك وضعفك ،فاألم ال ترى
ما يراه اآلخرون ،بل حتتضن إبنها ووسخه لتغسله
بطهر حبها ،فما بالك بالذي خلق فيها حبها!
احلب مج ٌد في املسيحية :وبينما يصف املسيح إبن
اهلل رغبته أن نكون معه في مجده ،جنده ال يفصل
حب اآلب له عن مجده منذ األزل و َقبل جتسده
أح َب ْبتَهُ ْم َك َما أ َ ْح َب ْب َت ِني ..أُرِي ُد
«وَلِ َي ْعلَ َم الْ َعالَ ُم أَن ََّك ْ
َ
َ
ُ
ُ
أ َ َّن ه ُؤال َ ِء ي َ ُكونُو َن َم ِعي َح ْيثُ أكو ُن أن َا ،لِ َينْظ ُروا َم ْج ِدي
ط ْي َت ِني ،ألَن َّك أ َ ْح َب ْب َت ِني َق ْب َل إن َ
الَّ ِذي أ َ ْع َ
اء الْ َعالَ ِم»
ْش ِ
ِ
(يو ،)24,23:17نفهم من هذا أن مجد املسيح منذ
األزل هو واقع حب اآلب له قبل إنشاء العالم ،فالوجود
املثلث األقانيم هلل الواحد هو حياة وحب ومجد
متبادل منذ األزل بني اآلب واإلبن والروح القدس بال
سابق وال الحق بني أقانيم الثالوث ،إن وجود وحياة
ومجد اهلل هو حب متبادل يستلزم التمايز إلى ثالث
أقانيم بال انفصال.
غشاوة الرؤية حلقيقة املسيحية :ما نقوله ليس
وعظا ً بل سرد حقائق ولكن لألسف فإن احملبة بردت
تعد لنا
فينا من كثرة اإلثم وطغيان روح العالم ،فلم ُ
ص ُعب إدراكها حتى
قدرة على تذوق احلب واحملبة ،بل َ
عقلياً .وصار كالم اهلل لنا عن حبه هو ذبذبات صوتية
جوفاء ،فنتعجب ورمبا ننكر أن محبة اهلل هي مطلقة
وغير محدودة مثله ،فتقف ذواتنا وصفاتنا حاجزا ً
معتما ً للثيؤريا (رؤية اهلل بالروح) ،فنقول عنه ما ليس

بقلم  :د .رءوف إدوارد

فيه ،ونساوي عدله بعدل البشر بل وأقل ،فنصف
عدله قتالً ونارا ً وجحيما ً بل وصل األمر بالبشر أن
«املضر واملاكر» ثم أخذوا في يدهم
وصفوا اهلل أنه
ِّ
تطبيق عدله بقتل اإلنسان الذي أحبه اهلل.
أريد ان أزيل الغبار والصقيع عن حدود احلب اإلنساني
لكي نعرف اآلفاق التي ميكن أن يصل إليها احلب
اإللهي في اإلنسان ،فلقد رأيت حبا ً ال يوصف عند
البشر أثناء عملي في بالد العالم األول ،يشهد لعدم
محدودية احلب عند اإلنسان ،جاءني من ال يقوي على
مواصلة وظيفته بسبب حزنه على وفاة كلبه ،رأيت
من تذهب ِمن طبيب إلى آخر وتصرف اآلالف إلنقاذ
كلبها من مرض السرطان رغم أنها مريضة تتقاضى
معونة حكومية محدودة ،رأيت من ألغت هجرتها إلى
بلد تعشقها ألنهم ال يقبلون كلبها معها هناك.
احلب واجملد اإللهي من آدم حتى املسيح :إن الكشف
الذي أعلنه اهلل عن عظمة تقييمه لإلنسان ،هو من
أنصع صفحات اإلجنيل ،حيث ت َظهر املسيحية وهي
تهيأ اإلنسان  -ذلك اخمللوق االلهي -ل َيدخل الوحدة
اإللهية الرهيبة التي لآلب واإلبن والروح القدس،
حسب اإلنسان كواح ٍد في اجملال اإللهي للثالوث
ف ُي َ
(ممُ َ َثالً في ناسوت املسيح امل ُ َم َجد ،وليس في الطبيعة
اإللهية) ،ولقد حاول آدم ذلك بذراعه متسرعا ً إذ كان
عارفا ً مبشيئة اهلل من جهة مستقبله وَ َقا َل الرَّ ُّب
اح ٍد ِمنَّا» (تكوين
ْسا ُن َق ْد َ
اإلِل ُهُ « :ه َوذَا اإلِن َ
صار َ َك َو ِ
 ،)٢٢:٣وفشل آدم ولكن ها هو الثالوث القدوس يصنع
أمرا ً كان مقضيا ً فيأخذ اإلنسان من مج ٍد إلى مج ٍد
ل َين َعم بنعمة اهلل وإلى األبد ،والسبح هلل فيما صنع.

ظهورات السيد املسيح بعد القيامة
وعيد صعود رب اجملد يسوع الصعود

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال

املسيح وهم  11ظهور:
أوالً :ظهورات السيد
ً
 +الظهور األول( :مت  )28للمرميتني (مرمي اجملدلية ومرمي
األخرى)
 +الظهور الثاني( :يو  )20ملرمي وهي تبكي عند القبر
عندما ظنته أنه البستاني فظهر لها املسيح
مخصوص لكي يقول لها ال تبكي ولألسف نحن نبكي
حتى اآلن على املوتى ،املسيح يحب أن نعيش القيامة
باإلميان قبل أن نعيشها بالعيان ،كما قال ألرملة نايني ال
تبكي ،ألنه كان يعرف أنه سيقيمه.
 +الظهور الثالث( :لو  )24لتلميذي عمواس.
 +الظهور الرابع( :يو  )20للتالميذ العشرة في العلية،
وتلك األربع ظهورات في نفس يوم القيامة.
 +الظهور اخلامس ( :يو )٢٠:للتالميذ ،واراد أن يقول لهم
هلم ننسى ما مضى ومعهم توما “األحد اجلديد” أي
“أول يوم ألحد بعد القيامة”.
 +الظهور السادس :للتالميذ جميعا في اجلليل ،السيد
املسيح اصر على أن يقابل التالميذ في اجلليل ،ألن
اجلليل هو املكان الذي تقابل فيه معهم ألول مرة ،وكان
يريد أن يبدأ معهم بداية جديدة وأراد أن يقول لهم هلم
ننسى ما مضى “اإلنكار واخليانة والهروب “وهلم نتقابل
وكأننا نتقابل ألول مرة.
 +الظهور السابع (يو  )21كان في بحر طبرية صيد 153
سمكة ،وفي بحر طبرية كان هناك سبع تالميذ.
 +الظهور الثامن (يو  )21لبطرس وحده في العتاب “يا
سمعان ابن يونا أحتبني أكثر من هؤالء»
 +الظهور التاسع ( 1كو  )15ليعقوب وحده أول رسول
شهيد.
 +الظهور العاشر ( 1كو  )15خلمسمائة أخ.
 +الظهور احلادي عشر (مت  )28على جبل الصعود.
هناك ثالث معجزات صنعها الرب بعد قيامته ،وأكد بها
ناسوته:
 -1بقاؤه على األرض بجسد القيامة أربعني يوم.
 -2اإلحتفاظ باجلراحات في جسد القيامة.
 -3األكل مع التالميذ ألن جسد القيامة ال يأكل.
زيارات مرمي اجملدلية القديسة اخلمسة لقبر السيد
املسيح:
الزيارة األولى:
“وبعدما مضى السبت اشترت مرمي اجملدلية ومرمي أم
يعقوب وسالومة حنوطا ً ليأتني ويدهنه ،والدليل على أن
هذه الزيارة كانت األولى أن مرمي اجملدلية ومرمي أم يعقوب
كن يقلن فيما بينهن “من يدحرج لنا احلجر عن باب
القبر” (مر )3 :16إذ لم تكن مرمي قد رأت احلجر مدحرجا ً

بعد.
الزيارة الثانية:
بعد عودة مرمي اجملدلية من الزيارة األولى إذ لم تخبر أحدا ً
مبا قاله املالك في الزيارة األولى ألنها كانت خائفة ،ذهبت
مرة أخرى في ُصحبة القديسة مرمي العذراء لتنظرا
القبر ،وقد أورد القديس متى في إجنيله هذه الواقعة
دون أن يذكر القديسة العذراء مرمي بالتحديد مسميا ً
إياها “مرمي األخرى” ،وبهذا ترى كيف أكرم السيد املسيح
والدة االله ،إذ لم يظهر ملرمي اجملدلية في زيارتها مع
مرمي أم يعقوب وسالومة ،بل ظهر لها حينما حضرت
مع أمه ،و ِفي تلك الزيارة مت تنفيذ رغبة السيد املسيح
بسرعة في إبالغ تالميذه بقيامته ،كما ذكر القديس
متى إذ خرجتا من القبر راكضتني مسرعتني لتخبر
تالميذه أنها رأت الرب (متي )٨:٢٨
الزيارة الثالثة:
بعد أن أخبرت مرمي اجملدلية التالميذ بقيامة السيد
املسيح ،أرادت مرمي اجملدلية ومرمي أم يعقوب أن تذهبا مرة
أخرى إلى القبر مع مجموعة من نساء عديدات ،بعد
هذه الزيارة إذ لم يص ِّدق اآلباء الرسل كالم النسوة بدأ
الشك يساور مرمي اجملدلية فقررت أن تذهب إلى القبر
مبفردها وذه هى الزيارة التالية.
الزيارة الرابعة:
ذهبت إلى القبر مبفردها قبل نهاية بقايا ظلمة الليل،
بعد الزيارة الرابعة بدأت مرمي اجملدلية تردد عبارة حتمل
معنى الشك في قيامة السيد املسيح بالرغم من
ظهوره السابق لها وظهورات املالئكة املتعددة.
قالت للقديسني بطرس ويوحنا الرسولني “أخذوا السيد
من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه؟!” (يو.)2 :20
الزيارة اخلامسة:
بعد هذا الكالم وبعد أن علم الرسل أن احلراس قد
انصرفوا من أمام القبر ،ذهب بطرس ويوحنا الرسوالن
إلى القبر وتبعتهما مرمي اجملدلية ،وكانت هذه هي زيارتها
اخلامسة واألخيرة للقبر في أحد القيامة ،وحفلت هذه
الزيارة بأحداث هامة غي ّرت مجرى حياتها وتفكيرها
متا ًما.
كانت السيدة العذراء مرمي عجيبة ومتفوقة في
اميانها ،فقد آمنت قبل أن ترى السيد املسيح قائما من
األموات ،وأمنت حينما أبصرته ،وأمنت حينما أمسكت
بقدميه وسجدت له ،وقبلت صعوده في تسليم كامل،
ألنها كانت متأكدة أنه ينبغي أن يجلس عن ميني أبيه
السماوي حسبما بشرها املالك قبل حلول الكلمة في
أحشائها متجسدا.

صفات جسد القيامة:
من واقع حديث معلمنا بولس الرسول ( 1كو  )15يظهر
جسد القيامة أنه نوراني ،روحاني ،ال يفسد ،خالد ال
يقوى عليه املوت مرة أخرى يحيا إلى األبد.
وأحتفظ املسيح بآثار اجلراحات في جسد القيامة لكي
يُستعلن كذبيحة أمام اآلب السماوي.
الفوائد التي نتلقاها من القيامة اجمليدة فهي:
أوالً :البرهان القاطع على صحة دعوى املسيح ،فالقيامة
شهادة سماوية إلهية ،وأعطاها للرسل ،وشهدوا بها
وكرزوا في كل املسكونة
ثانيا :حتقيق انتصار املسيح على عدو اإلنسان األخير
وهو املوت ،كل من قام من بني األموات قبله خضع له
ثانية ،أما املسيح فقام ولَم يتسلط عليه املوت .
ثالثا :قيامة املسيح أنباء بالقيامة العامة وعربون لها،
ألن املسيح قام من األموات وصار باكورة الراقدين.
يا من قام من األموات وانتصر على املوت وغلب اجلحيم،
وقهر الهاوية ،وقام بقوة الهوته ،أعطنا أن نحيا لك حياة
روحية ،وال يتسلط علينا موت اخلطيئة مرة آخرى..امني
ثانيا :عيد الصعود اجمليد:
هذا اليوم مجد بقية األعياد وشرفها كما يقول اآلباء
ألن فيه صعد الرب إلى السماء بعد أن أمت عمل الفداء
أو أكمل كل التدبير اخلالص من بعد أربعني يوما من
قيامته (لو  ،51 :24أع  )11-1 :1وحتتفل الكنيسة تذكارًا
لصعود الرب.
أوال :متثالً باملالئكة التي فرحت به واستعدت الستقباله
استعدادا الئقا مبقامه العظيم وجالله املرهوب وأخذت
كل منها تبشر األخرى بقدومه (مز )7 :24
ثانيا :تنفي ًذا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع األمم
للترمن ألسمه واالحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج (مز
)8 :47
ثال ًثا :طبقًا ملا جاء في أؤامر الرسل وهو (من أول اليوم
من اجلمعة األولى أحصوا أربعني يو ًما إلى خامس

السبوت (أي يوم اخلمسني) ثم
ضعوا عيد لصعود الرب الذي
أكمل فيه كل التدبيرات وكل الترتيب وصعد إلى اهلل
اآلب الذي أرسله وجلس عن ميني القوة (دسق  )31وال
تشتغلوا في يوم الصعود ألن تدبير املسيح أكمل فيه
(اجملموع الصفوى .)199 ،198
أما أقوال اآلباء فتدل على سمو منزلته في الكنيسة
منذ القدمي ،فالقديس كبريانوس يقول “ال من لسان بشر
وال مالئكي يستطيع أن يصف بحسب الواجب عظيم
االحتفال واإلكرام الذي صار لإلله املتجسد بصعوده
في هذا اليوم وألنه ال يوصف وال يدرك” ،والقديس
أبيفانيوس يقول “أن هذا اليوم هو مجد بقية األعياد
وشرفها ألنه يتضح أن الرب أكمل في هذا العيد عمل
الراعي العظيم الذي أخبرنا عنه (لو  ،”)7-4 :15وذهبي
الفم يقول “أن داود النبي تنبأ ساطعة ومجد عظيم ال
يوصف وحينئذ هتف الروح القدس آمرا القوات العلوية
ان يرفعوا الرؤساء أبوابهم”.
وغرض الكنيسة من االحتفال بهذا العيد:
حث بنيها على شكر ومتجيد الرب الذي أنهض طبيعتنا
الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات (أف
.)6 :2
تعليمهم بأن الذي انحدر ألجل خالصنا هو الذي صعد
أيضا فوق جميع السموات لكي ميأل الكل (أف )10 ،9 :4
ً
فيجب أن يفرحوا ألن الرب ملك على األمم ،اهلل جلس
على كرسي مجده (مز .)8 :47
-3تفهيمهم أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى
السماء سيأتي هكذا (أع  )11 :1للدينونة (مت .)27 :16
بعض من األنبياء صعدوا إلى السماء مثل إيليا واخنوخ
والقديس بولس الرسول إلى السماء الثالثة ،ولكن رب
اجملد يسوع املسيح صعد إلى السماء عينها بقوة
الهوته الذي لم يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفـة
عني من بعد اإلحتاد ،فصعد الرب إلى السماء موطنه
األصلي مؤكدا ً اإلشارات والنبوات التي متت فيه وكان
صعوده من قمة جبل الزيتون الذي كان في مواجهة
الباب الشرقي ألورشليم وحاليا ً يوجد على هذا اجلبل
كنيسة باسم الصعود ،لذلك الكنيسة في صلواتها
وكافة طقوسها تتجه إلى ناحية الشرق جتاه مكان
صعود الرب ومجيئه الثان ،صعد الرب إلى السماء لكي
ما يصعد قلب اإلنسان إليه في األعالي ،وجلس عن
ميني أبيه تتميما ً لقوله على فم داود النبي قائالً “قال
الرب لربي أجلس عن مييني حتى أضع أعدائك موطئا ً
لقدميك” (مز .)1 : 011
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سر اختفاء شجرة ماكرون وترامب من
البيت األبيض
خالل زيارته إلى واشنطن ،احتفل الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون بالعالقة اخلاصة بني الواليات املتحدة وفرنسا ،مؤخرا،
وذلك بزرع شجرة مع الرئيس دونالد ترامب في حديقة البيت
األبيض .لكن بعد أيام قليلة من عودة ماكرون إلى بالده ،الحظ مصورو البيت األبيض اختفاء
شجرة البلوط ،وهو األمر الذي فتح باب التساؤل بشأن سر غيابها عن احلديقة.
وكالة أنباء رويترز تتبعت األمر ،إذ أشارت إلى أن الشجرة -التي جاءت من بيلو وود في فرنسا ،حيث
قتل نحو  2000جندي أمريكي في أحد معارك احلرب العاملية الثانية -نقلت بعد فترة وجيزة من
زراعتها .وأشارت إلى قول مسؤولني أمريكيني وفرنسيني ،لم تذكر هويتهم ،إن الشجرة وضعت
في احلجر الصح ،كما كشفت سبب املشكلة التي تعود إلى أن الشجرة بها طفيليات قد تنتقل
إلى األشجار األخرى في البيت األبيض .وأوضح املسؤول“ :منذ ذلك احلني نقلت (الشجرة) للحجر
الصحي وستتم إعادة زراعتها قريبا في حدائق البيت األبيض ..ال شيء يدعو للقلق».

سينما مائية في ياس أبوظبي
هل تفكر في خوض مغامرة السينما املائية؟ إن كانت إجابتك
بنعم فأمامك “سيني سبالش” ،دار العرض اجلديدة في حديقة
“ياس وتروورلد” املائية ،على جزيرة ياس في العاصمة اإلماراتية
أبوظبي .وتدمج جتربة “سيني سبالش” بني احلواس اخلمسة من
خالل فيلم ثالثي األبعاد ،ومقاعد متحركة ،وقطرات مياه متناثرة ،وأمطار غزيرة ،ورياح تهب داخل
صالة العرض .وكشف موقع  cnnأن املفاجأة األكبر في هذه التجربة ،تتمثل في غمر صالة
العرض باملياه كل ًيا ،مما يبلل الزوار أثناء مشاهدتهم للفيلم وكأنهم يأخذون حما ًما باردًا وممت ًعا
أثناء العرض ،الفتًا إلى أن هذه التجربة والتقنية تعتبر األولى من نوعها في العالم.
شخصا وتبلغ مدة الفيلم  12دقيقة وتتوفر التجربة لزوار احلديقة
وتتسع صالة العرض لـ36
ً
املائية بد ًءا من يونيو املقبل.

ألول مرة في السعودية« ...أوبر» توظف سائقات سعوديات
بدأت شركة “أوبر” في املمكلة العربية السعودية
استقبال طلبات عمل سائق “كابنت” للسعوديات .وأفادت
الشركة بأن أهم شروط هذه الوظيفة هي أال يقل عمر
املتقدمة عن  20عاما ،باإلضافة إلى رخصة القيادة وتأمني
على السيارة ،بحسب صحيفة “الوطن” السعودية.
وأشارت الشركة إلى أن الرخصة ستمكن املرأة من
احلصول على ترخيص مزاولة مهنة “كابنت” في الشركة،
على أن تبدأ مع الوقت احملدد في  10شوال.
وستقتصر الطلبات على صورة من رخصة القيادة ،وصورة من التأمني واستمارة املركبة والهوية
الوطنية .وكشف بحث لشركة أوبر أجرته بالتعاون مع شركة « »Ipsosإلى أن  % 93من
السعوديات أبدين آراء إيجابية جتاه رفع القيود عن قيادة املرأة للسيارة ،ويعود السبب لشعور املرأة
بحرية االختيار في دخول سوق العمل.
وأكدت  % 78منهن ،أنهن من املرجح أن يحصلن على رخصة القيادة بعد رفع القيود ،فيما أبدى
نحو  % 31اهتمامهن بالقيادة كفرصة لتحسني الدخل.
يذكر أن اإلحصاءات أكدت أن أكثر من  1.3مليون سيدة سعودية تعمل في السوق السعودي،
ويشكلن نسبة  % 22من إجمالي القوى العاملة ،في وقت تتوقع حكومة اململكة ارتفاع هذه
النسب لتصل إلى  % 30بحلول عام  ،2030وفتح قرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة
العديد من اخليارات املهنية والفرص الوظيفية للنساء ،آخرها “كابنت” أوبر.

أسرع كاتب ومؤلف في العالم
الكاتب األمریکی «ایرل ستانلي جاردنر» 1970 . 1889م ،يروى أنه كان أسرع مؤلف في العالم ،وهو
مؤلف املسلسل التلفزيوني املشهور «بیری مایسون» الذي عرض في أغلب بالد العالم.
ويحكي عن هذا الكاتب أنه كان ميلي عشرة االف كلمة في النهار ،ويؤلف مبساعدة معاونيه
سبعة كتب في الوقت نفسه ،ألف  130كتابا ،باع منها مليون نسخة.

بطولة تيري فوكس
لقد كان «تيري فوكس» الشاب الكندي بطال وطنياً ،ولقد
كسب شهرته بجرأته الفائقة وشجاعته العظيمة ،لقد عزم
على أن يقطع بالده كندا ركضا ً بعد أن بترت ساقه بسبب مرض
السرطان .وقد أصبح «تيري» مسيحيا مؤمنا قبل أن يبدأ رحلته
الطويلة واملؤملة ،وأراد أن يجمع ما استطاع من املال ،ليقدمه
ملركز البحوث في أمراض السرطان ،لقد أجمع بقلبه وعقله على
هذه املغامرة اجلريئة ولكن املوت عاجله قبل أن ينهي السباق.

العزوف عن الرواتب
تختلف الناس في غرابة أطوارها وأفكارها
وتصرفاتها ،خاصة فيما يتعلق باملال ،فهناك
من ال يرغب في اقتناء األموال أو استالم الرواتب
املستحقة له ألسباب غريبة وعجيبة ،كاملعلمة
األمريكية التي رفضت استالم رواتبها عدة
سنوات حتى بلغ مجموع ما تستحقه مائة
ألف دوالر .وبررت رفضها هذا بقولها أن املدرسة
التي تعلم فيها منحتها ثقافة جيدة عندما
كانت طالبة فيها ولذلك كان يسعدها أن تقوم
بتدريس التالميذ مجانا ردا لذلك املعروف!
وفي والية نيواجنالند بالواليات املتحدة األمريكية،
رفض ویلیام بوز استالم رواتب تقاعده ،احتجاجا
على ضريبة الدخل املفروضة على رواتب التقاعد،
وعاش ویلیام على ما إدخره في حياته ،وفي عام
 1900نفذت نقوده ،وعضه اجلوع ،فاضطر إلى
استالم صك من دائرة التقاعد مببلغ  5000جنيه.
واجلدير بالذكر أن هذه التصرفات الشاذة ال
تقتصر على الشعب األمريكي ،ففي مدينة
سيدني باسترالیا ،رفض موظف في دائرة البريد،
استالم رواتبه احتجاجا على مقدار ضريبة
الدخل الذي كان يقتطع من راتبه الشهري ،وبعد
فترة طويلة ارسل له مدير دائرة البريد صكا ً
مببلغ  6000دوالر ،متجاهال احتجاجه ،ولكن من
اغرب القصص حول هذا املوضوع ،قصة الرجل
املسن في املانيا االحتادية ،الذي ربح  52ألف دوالر
عام  1969في اليانصيب الوطني ،ولكنه رفض
استالم املبلغ قائال للجنة اليانصيب  :انا ال اريد
هذا املبلغ الهائل ،ألنه سيسبب لي التعاسة
والقلق في شيخوختي.

عالــم بال حـــدود

مغربية تنجب  6توائم بعد 7
سنوات من الزواج

أجنبت سيدة مغربية ،تبلغ من العمر  30عاما،
 6توائم في مدينة مراكش املغربية ،بعد
 7سنوات من الزواج ،وقال إدريس راشيدي،
والد التوائم :كنت أنتظر مولودا واحدا ملدة
رزقت بستة مواليد دفعة
 7سنوات ،لكنني
ُ
واحدة.
وأوضح أن زوجته (خديجة جمالي) ،أجنبت،
االربعاء 6« ،مواليد 4 ،ذكور وأنثيان» .مؤكدا
أن صحتهم جيدة ،وأشار أن زوجته «ال تزال
تعاني من مضاعفات العملية اجلراحية التي
خضعت لها».
وأضاف راشيدي الذي يقطن في مدينة آسفي
(غرب) ،أن األطباء نصحوه بضرورة االنتقال إلى
مصحة خاصة في مدينة مراكش (وسط)،
من أجل احلفاظ على صحتهم.

حينما يكون «الكذب» عمل شریف!
هل سمعت مبكتب يتخصص في انقاذك من موقف حرج أمام اسرتك أو في العمل أو انقاذك من
ورطة حتتاج للتملص منها إلى من يحسن صياغة األكاذيب؟ إنها بال شك فكرة جديدة ابتدعها
شابان من شباب االجنليز من مدينة ليفربول هما بيتر اوزبورن وایان فوس.
فقد نشأت الصداقة بينهما في املدرسة ،وكان كل منهما بارعا في الكذب وتلفيق األكاذيب في
جميع املواقف بنجاح مدهش ،وبعد انتهاء أيام الدراسة انضم بيتر إلى شركة للتأمني واشتغل
لفترة قصيرة ،ثم استغنت الشركة عن خدماته ،أما ايان فقد اشتغل في شركة لصنع النوافذ
ولكنه اضطر هو اآلخر إلى ترك عمله بعد فترة قصيرة ،وبعد أن فشال في العثور على وظائف
مناسبة بسبب أزمة البطالة في مدينة ليفربول ،قرر الصديقان تأسيس مكتب ملساعدة من هم
بحاجة إلى التخلص من موقف عويص في البيت أو في العمل وذلك عن طريق ابتداع األكاذيب
بصورة حاذقة وبريئة.
فمثال هذا املكتب على استعداد تام لتجهيز أي رجل بعذر مشروع لزوجته ،إذا تأخر لسبب ما
عن ذهابه إلى البيت في موعده االعتيادي ،ومثل هذه اخلدمة تكلف صاحبها خمسة جنيهات
ال غير واذا ارادت فتاة أن حتضر حفلة مع صديقاتها أو صديقها وعارضت أسرتها فإن مكتب
األكاذيب يقوم بطبع بطاقة دعوة موجهة إلى الفتاة حلضور حفلة زواج إحدى صديقاتها ..وهكذا
ويقول بيتر اوزبورن :مبا إننا نحسن صياغة األكاذيب بلباقة واضحة ونادرة ،فلماذا ال نستخدم
هذه املوهبة في عمل شريف؟ ثم يؤكد قائال :أن هذه اخلدمات شريفة القصد مادامت األكاذيب
بريئة وألسباب بسيطة ،أو هكذا يقنع ضميره بشرعية فكرته ،أما سعر اخلدمات فيتوقف على
متطلبات املوقف وخطورته بالنسبة للزبون وما يحتاجه من نفقات کاستئجار سيارة أو إرسال
باقة زهور ،وطبع بطاقة دعوة حلضور حفل ما.

نشيد عمال مصر عمره  5االف سنة قبل امليالد !! ..
هذه أبيات نشيد من الشعر املصري القدمي عمرها  5000سنة قبل امليالد في عصر حتتمس
الثالث ،يدعو كاتبها العمال إلى أن يخلصوا في العمل ،تقول أبيات النشيد:
اسمع أيها العامل
استحث اجلميع على العمل
انظر فاألمير يقف ويراقب
أنه يوم جميل؛ فال جتنحوا للراحة
اجلسم رطب
والكل يعمل بجد
والسماء تفعل حسب رغباتنا
ونحن نعمل خلير اجلميع ..
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The Name of Jesus
Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name,
that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and
every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. [Philippians 2:9-11]

His name is Buster” Merlin said gesturing to the
fluffy dog that was prancing down the path toward the church where he often got fed by the
priests. “Watch him walk like a human.” Merlin
said in a powerful magician voice. He clapped
again and just as though a spell changed Buster
into a person, the dog rose up on his hind legs
and walked several steps. Merlin clapped again
and Buster ran behind him.
The children clapped and giggled seeing the
magical Merlin for real doing real magic for
them. “Please teach us to be wizards. Teach us
the deepest secrets.” They said with happy nagging in their voices.
“All right but you must promise when I teach
you the most powerful word in the universe,
you will hold it dear in your heart.” The wizard
warned them and they jumped and leapt about
like silly children, which they were, and promised and promised and promised. Then Merlin
made them sit at his feet and whispered to them.
“The deep dark secret is this children…” he said
gazing into their trusting eyes. “The tricks you
saw are not magic at all. Anyone can do them.”
And at that, he opened his hand to show them
some tiny white crystals. “These are sulfur crystals. They easily burst into flames and they are
how I made the ‘magic’ flames appear.”
“But what about Buster?” Gwen objected. “You
made him walk.”
“Princess Gwen, the secret of magic is there is
no source of power in the universe except that
which comes from God. You will be powerful
in your knowledge of spiritual power when you
learn the word at which every knee shall bow
and every spiritual being, demon and angel kneel
and worship. Now watch.” And he whistled and
buster came to him. He held his hand above the
happy dog and opened it showing he had a treat
which buster was begging for. Merlin dropped
the treat in his mouth after Buster danced on his
toes giving a show that made the children laugh
and clap all over again. “When Buster walked
for us earlier, he ran behind me to get his treat.”
Merlin explained.
“See children, these are harmless tricks but there
is no spiritual power that can do mighty works
except those which God can do. And that is the
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powerful word you will now know. This word
gives God’s children the power to do powerful
things in His name. Just listen to the holy words
about this amazing word.” And Merlin produced
a big black book from his satchel.
“I wonder if that is the book of spells.” Jonathan
whispered but then Merlin read.
“They shall take up serpents; and if they drink
any deadly thing, it shall not hurt them; they
shall lay hands on the sick, and they shall recover.” He read and the children just gasp with
awe at the power of the word.
“Tell us the word, Merlin. Please, please, please,
please., please.” The children begged and then
he turned the pages of the book. As he lifted the
book to read it, Gwen made out the title. It was
“The Holy Bible” and then Merlin read.
“That at the name of Jesus every knee should
bow, of things in heaven, and things in earth,
and things under the earth;” and then he closed
the book. “The name of Jesus is the most powerful word in the universe Children. With it we can
heal the sick, cast out evil and become friends
with God. And being a friend with God is even
better than meeting King Arthur, isn’t it children.
“Yes Merlin” the children answered in awe.
“But what can we do, Merlin?” Jonathan said
confused. “We are just children.”
“Obey Jesus, Children.” Merlin instructed. “Go
to church and Sunday School every week. That
is where you will learn how to use the name of
Jesus. Pray and ask your parents and teachers
and pastor to teach you everything about God
and Jesus and the Bible and you will become
powerful servants able to do mighty works, in
the name of Jesus. And it can all start today, just
inside this tiny church. That is where the power
is Sir Knight and Princess Gwen. Do you want
it?”
“YES’ and they ran to the church door and pulled
it open. Just before they went in Gwen stopped.
“Wait we forgot to thank him.” And they both
looked back. But the powerful wizard was gone.
All that remained was a whirling smoke that
curled around the stump where he sat and Buster was dancing and barking happily on his hind
legs like a human.

Brain Facts
• The human brain is like a
powerful computer that stores
our memory and controls how we
as humans think and react. It has
evolved over time and features
some incredibly intricate parts
that scientists still struggle to
understand.
• The brain is the center of the
human nervous system, controlling our thoughts, movements, memories
and decisions.
• With evolution, the human brain has become more and more complicated,
many of its interesting properties are still not well understood by scientists.
• The brain contains billions of nerve cells that send and receive information
around the body.
• The human brain is over three times as big as the brain of other mammals
that are of similar body size.
• Each side of the brain interacts largely with just one half of the body,
but for reasons that are not yet fully understood, the interaction is with
opposite sides, the right side of the brain interacts with the left side of the
body, and vice versa.
• The largest part of the human brain is called the cerebrum. Other important
parts include corpus callosum, cerebral cortex, thalamus, cerebellum,
hypothalamus, hippocampus and brain stem.
• The human brain is protected by the skull (cranium), a protective casing
made up of 22 bones that are joined together.
• The brain of an adult human weighs around 3 pounds (1.5 kg). Although
it makes up just 2% of the body’s weight, it uses around 20% of its energy.
• The brain is suspended in Cerebrospinal fluid, effectively floating in liquid
that acts as both a cushion to physical impact and a barrier to infections.
• Diseases of the brain include Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease
and multiple sclerosis. Diseases such as these can limit the normal
function of the human brain.
• Most strokes result from a blood clot in the brain that blocks the local
blood supply, this causes the damage or destruction of nearby brain tissue
and a wide range of stroke symptoms.

RIDDLE
TIME
I have a large money box, 48
centimetres square and 42 centimetres tall. Roughly how many
coins can I place in my empty
money box?
Answer for the last issue:
If you take 2 apples, than you
have of course 2

Happy 1st
birthday
Philopateer

By:
Philo Girgis
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Feeling ‹bad›
can be ‹good›...?!
Part One
I’m sure the title of this post sounds
rather contradictory, if not outright
‘wrong’. How can feeling BAD possibly be GOOD? Usually, feeling
‘bad’ means we are frustrated, sad,
stressed, angry, lonely, bored, etc. All
of these emotions are unpleasant. So,
how can this ever be a good thing?
Please note that this is Part One is a
series about Negative Emotions. This
is a HUGE topic and I would like
to try my best to delve a bit deeper
into this! Let’s start this journey!
An article I read recently does a fabulous job of explaining why negative
emotions are important for us to experience. Firstly, we need to understand
that all feelings - even the ‘bad’ ones
- serve a purpose. We FEEL them because we have experienced some sort of
event or trigger that
prompted these emotions in us. Now, of
course, our emotional
responses may not
always be appropriate to the situation we
are dealing with. For
example, one event
may be stressful, but for one person, it might be so overwhelming
that they completely crash and break
down (whereas others might be dismayed but recover quite quickly).
One important point to remember,
however, is that emotions are only
ONE part of the picture. That is to say,
they cannot be viewed or accepted in
isolation. With every emotion comes a
thought. These thoughts are also very
important. Let’s look at an example:
your boss yells at you because you
have not completed an assignment to
his or her standards. You feel hopeless, frustrated, and sad. Then, you
begin to think ‘oh no. What if I lose
my job? I’m no good at anything. I’m
a failure. I always try so hard but it
never pays off’. See how the emotions
led to thoughts of hopelessness, decreased confidence, and self-rejection?
Sometimes, it is rather difficult to stop
our thoughts and emotions from expanding this way, especially when we
are ‘deep’ into the tough circumstance
and feelings. But, there is another way
to look at these ‘bad’ emotions. What
if, instead of judging yourself for feeling sad and hopeless, you acknowledge
your emotions? Instead of blaming
yourself for feeling sad and trying to
‘get over it’ (for example, because you
need to work on the next assignment),

allow yourself a moment to UNDERSTAND that you are feeling this way
because xxx happened. This does NOT
mean that all of your emotions are appropriate. But it does mean that you are
being kind to yourself in the moment.
Then, take a moment to assess the
THOUGHTS that are accompanying
your negative emotions. You feel sad.
You now think that you are a failure.
Think about this again. Does not doing so great on one test mean that you
never do anything right? No. And if
you cannot believe this, ask yourself
how you would respond to someone
else in your situation, who was saying the same thing about themselves:
if my daughter or brother or spouse or
best friend did not do well on a test,
would I tell them that they
are no good? Would I tell
them that they always fail
and will never be successful at anything? Likely
not. So, why are you being so hard on yourself?
Practice self-compassion
and kindness. You are the
only one who can truly
change your thoughts and
accept your emotions. And remember, accepting your emotions DOES
NOT mean that they are true. We just
saw that in the example of analyzing your emotions and the thoughts
they trigger. Accepting your negative
emotions means understanding that
even if you feel a certain way, this
doesn’t mean that your subsequent
thoughts about yourself are TRUE.
We cannot change our emotions ‘right
away’. The way you feel is shaped by
the situation around you, your development, values, temperament, mindset, environment, and so much more.
I think this is really important to understand: you may not be able to alter
your emotions to an event. But you
CAN evaluate how appropriate your
emotions - and the thoughts that come
with them - are. If the emotions and
thoughts are ‘too strong’ or ‘blown out
of proportion’ to the situation, it may
be time to think about how you can
make your views more ‘in line’ with
the facts. This, dear readers, is critical
in order to build resilience, patience,
self-compassion, and perseverance.
Keep an eye open for Part Two in this
series, where we will be looking at
some reasons WHY allowing yourself
to FEEL negative emotions is important to our growth, mindset, and resilience!

Articles

HOW TO KNOW WHEN YOU’VE REALLY
CHANGED
In my line of work, I get all
that - is a change of MIND.
kinds of questions from all
Repentance comes from the
kinds of people.   People want
Greek word ‘metanoia’ which
guidance: “can youhelp me
literally means “to think difmake this decision?”   People
ferently after” or “to change
want answers:   “why would
one’s thinking.”   Repentance
God do that?”   People want
must start in the mind because
comfort: “what can I do to get
that’s where sin starts.   Sinful
through this?”
thoughts lead to sinful actions.
But there’s another line of Father Anthony Messeh “But each one is tempted when
questioning that’s become quite
he is drawn away by his own
common recently and it might
desires and enticed.   Then,
surprise you.   People want ASSURANCE when desire has conceived, it gives birth to
– they want to know that what they’re do- sin; and sin, when it is full-grown, brings
ing is the right thing and that they’ve done forth death.”  James 1:14-15
it correctly.  This applies to us more today Imagine two people who each fell into the
than ever before – especially to all of my same sin – let’s say each committed adulfellow perfectionists and “results-oriented” tery and cheated on their wives.   Each of
friends out there.
them comes to repent but their attitudes
If that’s you, beware: the spiritual life poses aren’t quite the same.
a significant challenge to you.
The first guy says “I know I really messed
Why?  Because there’s no grading system.   up.  I can’t believe what I did.  This is so
There’s no report card that says “you got it bad.  I gotta be stronger next time.  If my
right.”  There’s no concrete objective mea- wife finds out, she’ll kill me.”
sure of how we’re doing.  It’s all intangible The second guy says, “I really messed up.  
and abstract.  We hate that!  We like to work I’ve been letting lust into my heart and my
on a project and then be told “Good job.   mind for a long time and now I am seeing
You got it right.  Now you can move on to the results of that.  This sin is killing me and
the next subject.”
destroying my life.  I hate this sin.”
But unfortunately, the spiritual life doesn’t Do you see the difference?   Which of the
work that way, does it?  So what are we to two had a ‘metanoia’?  A change of thinkdo then?  Just keep on guessing?
ing?
I’ve written plenty on the subject of repen- The first guy was definitely remorseful –
tance and its importance.   I’ve often said but if you notice, his remorse was mainly
that “repentance is the key that unlocks the caused by the consequences of his sin –
door to God’s gifts.”  But I’ll bet that many “my wife will kill me” and “I gotta be stronof you read that and thought to yourself: ger next time.”  Yes he feels bad that he did
HOW DO I KNOW IF I’VE REPENTED it, but he didn’t really change his thinking
OR NOT?
about the root problem – his lust.  He thinks
If I pray and say sorry to God, does that that he just needs to be stronger and have
mean I’ve repented?
more will power.
If I promise to never do it again, does that In contrast, the second guy’s focus was the
mean I’ve repented?
root issue.  He realized that he has a deep
If I confess to a priest, is that enough to problem that needs to be addressed.   This
show that I’ve repented?
is someone who is likely to make a real
Do I have to weep and cry in order for the change in life.  Why?  Because he’s changed
repentance to count?
his way of thinking.  He realizes that his lust
You may agree with me about the impor- will destroy him unless he takes action.
tance of repentance, but how do you know That doesn’t mean that he’ll never sin again.  
if what you’re doing matches what God But it does mean that he won’t look at sin
says repentance ought to look like?
the same way anymore.  He has changed his
In other words, how do I know if I am doing attitude/mindset towards sin and now realit (repentance) right?
izes its deadly effect on his life.
If I had to come up with a one word defi- How about you?   Does your repentance
nition for repentance, I’d say CHANGE.   look more like the first guy or the second
Repentance means to make a change.  You guy?   Are you remorseful for the consecan’t say you’ve repented unless some- quences?  Or do you realize the deadliness
thing has changed.  And specifically, I be- of sin?
lieve there are two types of change that are I love the attitude that Joseph had in Genneeded for a real repentance - one we talk esis 39 when his boss’ wife was trying to
about a lot and one that doesn’t get as much seduce him to sleep with her?
attention.
“How then can I do this great wickedness,
The kind of change we know we need is a and sin against God?” (Genesis 39:9)
change of BEHAVIOR.  But the other kind Now that’s a guy who’s repented!
of change - the one that comes BEFORE
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Bob Saroya,

National News & Local News

Member of
Parliament

National News

The Liberal government has once
again floated radical social policy
changes in Canada. The Justice Minister Mrs. Jody Wilson-Raybould has
stated “she is open to decriminalizing
small quantities of drugs and easing
Canada’s prostitution laws”. I will
continue to oppose the Liberal drug
agenda.
I was horrified to learn about the van
attack tragedy that took place so close
to Markham where many constituents
work and visit. I applaud the bravery
of the first responders and extend my
condolences to the family and friends

of the deceased.
The Parliamentary Budget Officer has
given an objective cost assessment of
the “proposed national carbon pricing scheme”. I call this what it is a new tax. The report is damming,
it predicts the cost to the Canadian
economy will be $10 billion in 2022.
Markham residents already pay some
of the highest gas prices in the GTA,
this will continue to raise the cost of
household goods and expenses.
I visited British Columbia and participated in a round table with the “Last
Door Organization”. I heard how local
groups are addressing drug addiction
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6Washrooms
Office Room
Office
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Ready to
to move
Ready
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call to schedule your showing

Sam Ibrahim, P.Eng.
Sales
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representative

RIGHT AT HOME REALTY INC. Brokerage

Cell : 416 889 4296

Bus : 416 391 3232 Fax : 416 391 0319

and treatment across Canada’s west
coast. I meet with various immigration
stakeholders alongside my colleague
Alice Wong, the former Minister of
Seniors in Richmond. I also attended
one of the largest Vaisakhi parades
outside India in Surrey with over 500
000 people.

Local News

My colleague the Member of Parliament for Calgary-Shepard Tom Kmiec
and I spoke to students at Markville
Secondary School and visited local
businesses. Our visit included a local
pizza shop, a recently opened furniture
store and a high-tech manufacturing

firm. The current federal and provincial governments have made it more
difficult for businesses to operate with
out of control taxes and regulations.
I meet with a seniors group in our
community and heard how we can
make our community more senior and
family friendly. We owe it to those
who built our society to stand by them
in their golden years.
As always should you require any
assistance please do not hesitate in
reaching out to my office.
Sincerely,
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville

