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ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﻳﺪ.ﺹ
 ﳒﺎﺗﻲ ﺳﻤﻌﺎﻥ.ﺹ

 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ-

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔNo $2.00 co-pay
ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
No $6.11 co-pay
 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺧﺼﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ-

905.771.0800

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

DENTIST
›Ó‡vn‹€@ê€Ïi@Ò7Ëí@ÒäÏn◊Ü@ç◊ãﬂ
Dr. Amir Guorgui

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﰱ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
Botox and fillers ﺧﱪﺓ ﰱ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﳊﻘﻦ
ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓﻭﺍﺯﺍﻟﺔﺍﻟﺒﻘﻊ
Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

Skymark Smile Centre

info@skymarkdental.com

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

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
Hany Fayez, CPA, CMA
ﻬﺪﺓﺍ
ﻭﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
• Personal
& Corporate
taxes

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

• 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
490 Harry walker parkway south unit 2 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ
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
ايضاً
احملامي «مينا غبريال»
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االستماع
وجلسات
لطلبات الهجرة و اللجوء
بكندا ........................ص 14
بعد مطالبة السعودية
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مواطنون ال رعايا  .....ص 14
«إير كندا» تؤكد اختراق
لبيانات العمالء لديها
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احملمولة  .......................ص 9

ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر
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تعيني �أثنني حمافظني �أقباط  ..بداية ولي�س نهاية؟
الأ�سبوع املا�ضي �أقر الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي حركة جديدة
للمحافظني ،كان من بينها �أثنني �أقباط �أحدهما الدكتور كمال جاد
�شاروبيم للدقهلية وثانيهما الدكتورة منال عو�ض ميخائيل لدمياط ،وبذلك
ت�صل ن�سبة الأقباط مبحافظي م�صر �إيل  8باملائة وهي �أعلي ن�سبة منذ يوليو
 .1952واحلقيقة �أن تعيني قبطيني كمحافظني �أحدهما �أمر�أة هو قرار جيد
و�شجاع يف بلد ُيدر�س يف �أكرب معاهدها الدينية كالأزهر كتب �أبن تيمية
والذي يق�ضي �صراحة يف كتابه «اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم» علي عدم جواز
تويل غري امل�سلم للمنا�صب القيادية ،كذلك يف كتب القرطبي و�أبن كثري
والبخاري طبق ًا لل�شوكاين واملاوردي وابن حزم ال يجوز والية املر�أة.
قرار �شجاع حتي و�أن كان لدينا خماوف من �أن ي�سلك كالهما �أو �أحدهما
م�سلك املحافظ القبطي يف عهد مبارك« ،اللواء جمدي �أيوب» والذي تظاهر
�أقباط جنع حمادي �ضده ب�سبب تعنته وظلمه لهم ،والذي و�صفه املتنيح
البابا �شنودة عندما �س�ألته الإعالمية «مني ال�شاذيل» عن ر�أيه يف هذا املحافظ
القبطي؟� ،أجاب قدا�سته بخفة ظله وذكاءه املعروف عنه بعبارة «دا حمافظ
علي البعد عني» ،يف �إ�شارة �إيل �سلوكه والذي ي�شاركه فيه للأ�سف كثري
من الأقباط ممن يتولون منا�صب ،فيحاولون �إثبات عدم حتيزهم للإقباط عرب
البعد التام عنهم وعن مطالبهم امل�شروعة بل ورمبا بظلمهم و�إ�ضطهادهم.
قرار �شجاع يف بلد ين�ص ثاين مواد د�ستوره علي �أن ال�شريعة الإ�سالمية
امل�صدر الرئي�سي للت�شريع  ،و�شارع �أغلبيته مت�أ�سلم ومت�شدد .قرار �شجاع
ب�أن ير�أ�س قبطيني ملحافظتني هما الأقل يف عدد الأقباط ،بل قبطية تر�أ�س
ال�سلطة التنفيذية مبحافظة بها ثاين �أعلي عدد لل�سلفيني بني حمافظات
م�صر .قرار �شجاع و�إن كان من املفرت�ض �أن يحمل حلو ًال و�إطمئنان ًا �إال �أنه
يجلب معه ت�سا�ؤالت �أي�ض ًا عن �شجاعة قرارت �أخري يف مواقف و�أزمات

ابرام مقار

نراها عرب �سنوات حتتاج حلو ًال قوية وعاجلة
نحتاج تلك ال�شجاعة يف ح�سم ملف الإعتداءات
املتكررة علي �أقباط ال�صعيد وال�سيما حمافظة
املنيا ،والتي كان �أحدثها – ولي�س �أخرها –
الأعتداء علي �أقباط قرية «دم�شاو ها�شم» ،ح�سم
يتطلب ال�سيطرة علي التحري�ض واحل�شد الذي
يحدث قبل الأعتداءات ،ووقف الأعتداءات ذاتها وحترك �سريع جلهاز
ال�شرطة والذي ير�أ�سه الرئي�س نف�سه ،والتي ت�ؤكد �أغلب حوادث الإعتداء
علي الأقباط �أن ال�شرطة ت�صل بعد احلادث بوقت رغم املنا�شدات الكن�سية
لهم باحل�ضور لردع املعتدين.
نحتاج تلك ال�شجاعة يف �أخرتاق ملف غياب الأقباط التام عن الأجهزة
الأمنية الهامة مثل الأمن الوطني واملخابرات الع�سكرية والعامة  ،وندرتهم
جد ًا يف الأجهزة الرقابية والق�ضائية واملنا�صب العليا
نحتاج تلك ال�شجاعة يف مكافحة التع�صب املتف�شي بتقريب ًا جميع قطاعات
الدولة والتي تظهر يف عدم تقدير �أي كفائة قبطية بامل�ؤ�س�سات اجلامعية
وامل�صرفية والبرتولية والإعالمية  ،ورف�ض املواهب بالأندية الريا�ضية
نحتاج تلك ال�شجاعة يف �إلغاء قانون «بناء الكنائ�س» املعيب والعودة لقانون
موحد لدور العبادة  ،و�إطالق حرية العقيدة وممار�سة ال�شعائر الدينية والتي
يقرها الد�ستور ،ومكافحة التمييز الديني عرب قوانني �صارمة و�إقرار امل�ساواة
بني جميع املواطنني ب�صرف النظر عن ديانتهم
�شجاعة واجبة وعاجلة من ر�أ�س الدولة رد ًا علي �شجاعة املاليني من
امل�صريني والذين خرجوا قبل خم�س �سنوات �ضد حكم ديني فا�شي
يبتغون دولة مدنية عادلة حديثة مازلنا ال نري مالحمها بعد

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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لي�سوا جمي ًعا مالئكة

هذا أننا مازلنا نسمع أصوات ًا تُصر
في يوليو املاضي أعلنت الشرطة
على اعتبار أولئك اآلباء «غير مذنبني»
األمريكية أنها اعتقلت امرأة تبلغ
حتى إن قتلوا أبناءهم ،على اعتبار أن
من العمر  92عا ًما إلطالقها النار
«االبن وماله ألبيه» ،وأن اإلجناب يجعل
على ابنها البالغ من العمر  72عا ًما
حتى أردته قتيالً ألنه َّ
لألبوين احلق في التعامل مع األبناء
فكر بنقلها إلى
كعبيد ُمسخرين ال يُعتقون إال مبوت
دار رعاية مناسبة لكبار السن تتوفر
اآلباء!
للمساعدة على
فيها وسائل أفضل ُ
بعض ال ُبلدان التفتت لتلك املُشكلة،
التعامل مع ظروفها الصحية ،كل
وسنَّت قوانني صارمة تفرض على اآلباء
من جرَّب التعامل مع كبار السن
واألمهات اإلحسان إلى أطفالهم في
يُدرك أنه في سن السبعني يغدو
من الصعب على ُمعظم البشر زينب علي البحراني -صغرهم جُ
وترِّم اعتداءهم عليهم ،وإال
السعودية
تكون النتيجة أخذ أولئك األطفال
برجل مضطر
رعاية أنفسهم؛ فكيف
ٍ
منهم ،وسنَّت قوانني عادِلة تهب األبناء
للتحامل على عجزه وآالمه وأمراضه
والبنات حق االستقالل الكامل عن
وك َبر سنه كي يرعى نفسه ،وفوق
ِ
آبائهم في كل شؤون حياتهم مبا فيها
هذا يرعى امرأة تسعينية بكل ما
في نقلها إلى احلمام لقضاء حاجتها البيولوجية املسكن – إن رغبوا بذلك -بعد بلوغهم سن ال ُّرشد
ومساعدتها على االستحمام وتغيير مالبسها من كي ال يبقوا حتت رحمة بعض اآلباء املُتسلطني حتى
كمسن ،وما فيه من املوت ،لكن بلدان أخرى مازالت مجتمعاتها تُبيح
ُجه ٍد وطاقة ال يقوى عليها ُ
كرجل يتعامل مع جسد امرأة ،لذا كان التعدي على حقوق األبناء ،وإهانتهم ،وإذاللهم،
إحراج كبير ُ
ٍ
خيار البحث عن ُمساعدة خارجية خيارًا منطق ًيا ،وإن جتاوزا سن األربعني أو اخلمسني! وألن اإلناث ُهن
خصوصا مع شخصيتها العنيفة العنيدة املُعقدة احللقة األضعف في تلك املجُ تمعات يقعن بني براثن
ً
التي أعلنت عن شراستها وصعوبة مراسها بقتل األمراض النفسية آلباء مينعنهن من أدنى احلقوق
ابنها دون أن يرف لها جفن! ورغم وصول األمر إلى اإلنسانية كإكمال التعليم ،أو العمل ،أو الزواج ،أو
تعليقات تعتبر االستقالل في املسكن فرارًا من التعنيف املُتصاعد
درجة القتل نسمع في عاملنا العربي
ٍ
االبن هو املُذنِب ألنه – على حد تعبير البعض -قرر واألذى احلسي واملعنوي الذي ال ينتهي.
ومكان ليسوا مالئكة
زمان
رجالً في هذا السن قادرًا اآلباء واألمهات في كل
«التخلي» عن أمه! وكأن ُ
ٍ
ٍ
على خدمة نفسه كي يستطيع مبفرده خدمة ُمنزهني عن اخلطأ ،بل «بشر» قد يُصيبون في
خطئون ،وهؤالء البشر لم يُنجبوا
شخص آخر والقيام بشؤونه!
أفعالهم وقد يُ ِ
ٍ
معظم الثقافات اإلنسانية واجملتمعية في مختلف أبناءهم في غفلة منهم أو رغ ًما عنهم ،بل اختاروا
بقاع األرض تُغلِّف األمومة واألب َّوة بهالة من مبلء رغبتهم وإرادتهم املرور بلحظات النشوة واللذة
القدس َّية غير احملدودة ،وغير القابلة للرفض أو النقد التي كانت سب ًبا في إجناب أولئك األبناء عم ًدا ،رُمبا
أو أدنى درجات الشك ،وهذا املوروث املجُ تمعي الذي تتدخل الغريزة األمومية واألبويَّة بحنانها وتدفعهم
مي ِّيز كل من أجنب طفالً بـ «حصانة استثنائية» تهبه لإلحسان إلى أبنائهم ورعايتهم وبذل ما بوسعهم
أوقات أخرى ال تتدخل تاركة
احلق الضمني في فعل ما يشاء بهذا االبن سواء لتربيتهم ،لكنها في
ٍ
أفسحت الطريق األبواب ُمشرعة أمام اجلهل ليعتدي على األبناء،
كان ملصلحته أو ضد مصلحته َ
أمام بعض األمهات واآلباء اجلُهالء أو املُضطربني ويحولهم إلى مشاريع انتحار تفوح منها رائحة
نفسيًا لالعتداء على أبنائهم في كل األعمار دون اليأس ،أو إلى قنابل موقوتة تنتظر حلظة االنتقام
رادِع ،بد ًءا من التحقير والشتم والضرب مرورًا باحلرق من املجُ تمع بأقرب طريق للجرمية .ومما يدعو للشعور
واجلرح بأدوات حادة وسرقة األموال واالستيالء على باالمتنان أن عاملنا اليوم صار أكثر وع ًيا بأن الشخص
شخص ُمعينَّ الذي «اختار» إجناب اآلخر هو املسؤول عن البر به
املمتلكات واإلجبار على الزواج من
ٍ
وصوال ً لالغتصاب واحلبس والقتل ،واألسوأ من كل واإلحسان إليه ،وليس العكس.

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

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
املدير التنفيذي :ناجي جرج�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم � -إيهاب �أدونيا
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

�أول �أكتوبر انتخابات  ...هل ت�سري
الكيبيك نحو التغيري؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
جترى االنتخابات التشريعية على مستوى اجلمعية
الوطنية إلقليم الكيبيك في أول أكتوبر القادم.
واملرحلة احلالية تشهد سخونة غير عادية في مرحلة
احلملة االنتخابات ،املمتدة على مدار  37يوميا .وعلى
الرغم من أن احلزب الليبرالي الكيبيكي يشكل
أغلبية اجلمعية التشريعية «البرملان الكيبيكي»،
إال ان هذه االنتخابات ،قد تشهد تغيرات حاسمة
ملصلحة أحزاب وتكتالت أخرى من ضمنها التحالف
من أجل الكيبيك بزعامة فرانسوا لوجو.
في البداية جتدر اإلشارة إلى أن فاتورة االنتخابات
هذه املرة تتجاوز أكثر من  94.3مليون دوالر كندي،
مقارنة باالنتخابات األخيرة التي كانت في حدود 84
مليون دوالر ،بزيادة قدرها  10ماليني دوالر.
منذ أن انطلقت احلملة االنتخابات ،وموازين القوى
السياسية واألحزاب غير مستقرة ،ويشعر احلزب
الليبرالي بزعامة رئيس وزراء الكيبيك التخوف
النسبي من فرص حزب التحالف من أجل الكيبيك
بزعامة لوجو.
جتدر اإلشارة إلى أن خريطة األحزاب السياسية
في الكيبيك تختلف على املستوى اإلقليمي عن
اخلريطة الفيدرالية ،مبعنى أن احملافظني املنافس
التقليدي للحزب الليبرالي ،ضعيف للغاية والرهان
عليه رهان خاسر .فاخلريطة السياسية تقليديا
كانت بني احلزب الليبرالي الكيبيكي وحزب الكتلة
الكيبيكية الداعي الستقالل الكيبيك عن كندا.
إال أن االنقسامات الداخلية والدعاوي غير الناجحة
لالستقالل وتقرير املصير بعيدا عن كندا االجنليزية،
أدى لضعف ثقة الناخب في حزب الكتلة الكيبيكية
بزعامة فرانسوا ليزيه.
اجلديد على خريطة االنتخابات الكيبيكية أن
استطالعات الرأي كشفت تقدم كبير حلزب حتالف
من أجل الكيبيك بزعامة لوجو ،وهو حزب يتمتع
باحليوية ،واحلزب ايديولوجيا خليط بني حزب الكتلة
الكيبيكية الداعي لالستقرار ،واحلزب الليبرالي
الكيبيكي املتم بقضايا التشغيل والتنمية
االقتصادية واالستمرار في ركب كندا الفيدرالية،
لفترة طويلة حتى يحقق اإلقليم أقصى درجة
التنمية والرفاهية االقتصادية مستقبال ،التي
متكنه مع املطالبة وإعالن االستقالل -وفي مقال تال
سأتناول أهم مالمح البرامج االنتخابية.-
تعتبر قضايا التشغيل والتنمية االقتصادية
والرعاية االجتماعية والشباب والتعليم وبالتأكيد
سياسات الهجرة ،من أهم القضايا بني األحزاب
املتنافسة .والفروق األيديولوجية بينها ليس كبيرة،
ولكن االختالف يكون فيما يتعلق بآليات وسياسات
تدوير العمل السياسي والبرملاني في اإلقليم ،الذي
يعد الثاني من حيث السكان واالقتصاد بعد أونتاريو.
وقد كشفت استطالعات الرأي مؤخرا في اإلقليم
أن نوايا  37%تتجه نحو التحالف من أجل الكيبيك،
مقابل  32%ملصلحة احلزب الليبرالي.
الغريب في األمر ،أن اجلالية القبطية وهي كبيرة
في الكيبيكي ،تستقي في بعض األحيان املعلومات
مع بعض اجملموعات على وسائل االجتماعي ،دون أن
يشر أحد ألهمية متابعة فعاليات االنتخابات على

وسائل اإلعالم ،خاصة وأن هناك القنوات التليفزيون،
فضال عن محطات الراديو مثل كوجوكو وراديو
كندا و CBCفضال عن اإلذاعات العربية مثل راديو
سينا وإذاعة الشرق األوسط ،وهناك برامج وحلقات
جديدة باللغات العربية والفرنسية واإلجنليزية متكن
الناخب من تكوين موقفه ،وألي األحزاب سيصوت.
احلزب الليبرالي ومناصريه ،يدعون لعدم التغيير جملرد
التغيير .في حني ،أن التحالف من أجل الكيبيك
يدعو للتغير من أجل مستقبل أفضل للكيبيك.
وبعد هذان احلزبان يأتي حزب الكتلة الكيبيكية
وتضامن الكيبيك وغيرها.
من املهم أن يهتم الناخبون في الكيبيك خاصة
متحدثي اللغة العربية واملصريني ،بهذه االنتخابات
ويثبتون أنهم كتلة قادرة على التأثير في االنتخابات.
بالتأكيد نتيجة االنتخابات وخسارة الليبراليني
في أونتاريو ،ستلعب دورا مهما في زيادة احتماالت
التغيير في الكيبيك .ويحاول الليبراليني تشويه
صورة لوجو بتشبيهه بدونالد ترامب الشعبوي،
الكاره للنساء ،خاصة وأن أكثر من  46%من
املرشحني نساء في هذه االنتخابات.
وعلى املستوى الشخصي ،أشجع كل جتمع مصري
أو عربي للتواصل مع مرشحي أي حزب كان ليبرالي
أو التحالف من أجل الكيبيك أو الكتلة الكيبيكية
أو التضامن من أجل الكيبيك ،للتأكيد على الدور
الفاعل لهذه الفئة من الناخبني .مع مالحظة أن
الكنديني من أصل لبناني يعدوا من أكثر الفئات
نشاطا سياسيا وانتخابيا ،وكثير منهم مرشحني
على قوائم احلزب الليبرالي والتحالف من أجل
الكيبيك .مع مطالب بعض املصريني األقباط اخلروج
من شرنقة حزب احملافظني بالضرورة في الكيبيك
ألنه حزب ولد ميتا في الكيبيك على الرغم من قوته
فيدراليا وفي اقاليم أخرى.
أنا على املستوى الشخصي أتعاطف من التحالف
من أجل الكيبيك بزعامة فرانسوا لوجو ،وسأعطيه
صوتي ،أمال في تغيير أفضل ،وهو حزب أشبه ببوتقة
بني يسار الوسط وميني الوسط ،أو ما ميكن أن يطلق
عليه بالبديل اجلديد ،وليس البديل الثاني أو الثالث،
خاصة وأن الليبراليني لو حققوا جناحات اقتصادية
مؤخرا ،إال أن برامج الهجرة والسياسة اخلارجية
واملاريجوانا والتربية اجلنسية في املدارس أكدت أنها
ال تناسب كل الكنديني والكيبيكيني.

******************
عايز �أقولك �إين بحبك جدا جدا

يوم  10أغسطس املاضي انتقل للسماء ،طفل
مالك صغير ،هو مارك ،إبن شقيقي احلبيب
شنودة ،في حادث سيارة .كان احلادث صدمة
كبيرة .ولكننا على يقني أن قلوبنا التي تقطعت
من األلم ،قادر اهلل أن يعزينا ويعزي أخي وزوجته،
ويعوضهما ،ملا يقدماه من خير لكل من حولهما.
وأن يكون هذا املالك الصغير ،مارك شنودة،
شفيعا لنا في السماء مع األبرار والقديسني.
وجزيل الشكر لكل من تكرم وقدم تعزياته
الطيبة باحلضور أو الكتابة.

1-844-355-6939
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الأزمة دينية فكيف يكون احلل
ديني

دوال اندراوس

احلق أن التنديد لم يعد يكفي .والدعوات
املدافعة عن االسالم على كثرتها أصبحت
محزنة ومثيرة للشفقة ،طنطنة فارغة خالية
من الهدف واملغزى بل لقد أصبحت مصدر
خصومات وخالفات جديدة بني مدافع عن
االسالم متمسك برؤيته له على أنه دين رحمة
وسالم ،ومهاجم يحمل النص مسؤولية العنف
ويراه منشأ الكراهية .وفي معظم األحوال
يخوض الفريقان صراعات خفية وحروبا ً كالمية
إن لم تتطور إلى عنف فهي على األقل تولد
مزيدا ً من احلزازة والضغينة وتزيد الوضع تأزماً.
أقول أن هذه التنظيرات التبريرية يجب أن تتوقف
ألنها باإلضافة إلى مساهمتها في ازجاء العنف
والطائفية ،أصبحت مبثابة تراخيص مفتوحة
لإلرهاب ومسوغات لكي يبقى احلال على ما
هو عليه ..حيث يستمر االرهابيون في ارتكاب
أعمالهم االجرامية مدعمة بسند من احلديث
والسنة ،ويستمر الشامتون في االنقضاض
على النص ومحاولة وضعه في قفص االتهام،
ويستمر الغيورون على االسالم في الدفاع عنه.
والننا نبحث عن حل ألزمة دينية من خالل رؤية
دينية ،فسنظل نحصر أنفسنا في دائرة مفرغة
من هجوم ودفاع ندور فيها بعد كل حدث ثم
نتناساها إلى حني تبزغ كارثة جديدة .في هذا
السلوك جتاهل للقضية الرئيسية التي هي
ببساطة جترمي ومقاومة القتل على الهوية
بغض النظر عن هذه الهوية ،ووضع حد للجرائم
الطائفية بغض النظر عن خلفياتها وتنويعاتها.
وبعقد مقارنة بسيطة بني سلوكيات الشعوب
املتحضرة وردود أفعالهم إزاء جرائم الكراهية

والقتل على الهوية ،في مقابل سلوكيات وردود
أفعال شعوبنا العربية إزاء هذه اجلرائم ميكننا أن
نرى بوضوح التباين الرهيب في معاجلة وتناول
هذه النوعية من احلوادث .فبعد جرائم القتل
التي يروح ضحيتها مسلمون وبعد أن تقوم
الشرطة بالقبض الفوري على املتهمني تقوم
بإصدار تصريح تعرب فيه عن تفهمها خملاوف
احتمال أن تكون هذه اجلرمية قد ارتكبت بدافع
الكراهية وفي الوقت نفسه تتم تغطية احلادث
من اجلرائد ووسائل االعالم ويكتب كثير من
املشاهير ينعون الضحايا على مواقع التواصل
االجتماعي كما حتتشد اجلماهير باآلالف في
وقفات حداد بالشموع على أرواح الضحايا وتتم
إدانة اجلرمية من قبل جميع األجهزة واألفراد .في
الغرب يخشون العنصرية وينبذون الكراهية
فيتحدون ضدها كلما الح شبحها مهددا ألمن
وسالمة مجتمعاتهم ..بينما نحن على الصعيد
اآلخر نرحب باالنقسام ونفرح باملصائب التي
تصيب الغير ومنارس الطائفية كما نتنفس
ونكيل مبكيالني ونعمد إلى التبرير والتنظير
والتخوين .فكيف ميكن أن تحُ ل املشاكل في بيئة
كهذه ..وكيف لنا أن نواجه االرهاب إذا كنا نغذيه
بأن نزيد الوضع تدهورا ً وانحطاطا ً أو على أفضل
تقدير صمتا .لعل من األجدى بنا أن نتساءل
عن جدوى تلك املهاترات وأن نقف جميعنا
صفا ً واحدا ً في مواجهة اجلرمية باعتبارها جرمية
وحسب ..دون تصنيف ودون تبرير ودون تنظير
ودون انتهازية .واحلق اننا إن لم نفعل ،فسنشهد
جرائم تفوق التوقعات ولن تتوقف عند فئة
بعينها بل سوف تطال اجلميع بال استثناء.

3m j
for renovations
نحن نتحدث العربية
Home renovations service

Before
After

After

General Renovationspaintbasement finish
Bathroom and kitchen
Renovations
Indoor outdoor flow Before
Outdoor renovations
Hard wood- Laminate
Change stairs

أسعار خاصة للجالية العربية

For Arabic call Maher Hanna: 647-839-7506
For English Call Mark Hanna
11:00 am - 3:00 pm: 437-839-7506
4:00 pm to 9:00 pm Michael Hanna:
647-678-9447

1350 York mills Rd , Toronto m3a1z9

لقاء

إلى الشهداء
حتت ظل العلم!
بقلم :عـادل عطيـة

كجنود صاحلني ،انطلقتم بإميان وثقة ،إلى خدمة
العلم .يخاجلكم ذلك الشعور الغامر بالفخر
واالعتزاز الذي يضج في دمكم الوطني ،ويتوهج في
حبكم ،وإخالصكم!
فإذا بالعلم الذي حت ّيونه ،لم يعد علمكم ،وإذا بنسر
صالح الدين األيوبي في غيبة النجمات ،التي كانت
توحي بالعلو ،والسمو ،والرفعة ،وتوحي بعظمة
اخلالق ،يصول ويجول ،بغطرسة الكبرياء املتعاظم،
مع الرياح العاتية التعصب ،رامقا ً بنظرة غاضبة،
ووحشية :كل وشم يُع ّبر عن الصليب املقدس؛
لينقض عليه بأنيابه املوغلة الغل حتى نخاع حامله!
لم تتوقعوا أيها الرفاق بني رفاقكم ،انكم لستم
برفاق ،بل :ذميون ذميمون من أحفاد القردة واخلنازير
كتعبير أهل السيف!-ولم تتصوروا أيها اجلنود البواسل ،أن قائدكم الذي
عدكم للدفاع عن أهلكم ،وشعبكم،
ُوجد لكي يُ ّ
عدكم خليانة مسيحكم،
ووطنكم ،كان في الواقع يُ ّ
وإميانكم ،وحياتكم!
ولم تكونوا تتخ ّيلون يا فرسان الشرف ،وأنتم في
شرف اجلندية ،أنكم جتابهون وجها ً ُمقنّعا ً بالشرف
املزيف ،وجها ً يحمل في قلبه ميراثا ً ظالمياً ،عمره
أكثر من أربعة عشر قرناً ،متخماً :بالعنصرية،
والبغضاء ،واالضطهاد ،والقسوة الالنهائية .يثيرها
إميان كاذب ،وضمير ُمضلل ،وإخالص خاطئ كاخلطية.
اما الدخول إلى عقيدته ،قسراً،
يُخ ّير اآلخر ،أحد ثالثّ :
واما قطاف الرؤوس في
واما اجلزية حتت جناح الذلّ ،
ّ
مزارع املوت!
شاول آخر في زمن الليل البهيم ،لم يدرك أنه من

الصعب عليه أن «يرفس مناخس» اإلميان .ولم يقرأ
عن اهلل املشرق في كتبه املقدسة؛ لكي يرى قلبه:
نور احملبة والسالم .ولم يحبس بصره عن الباطل؛
لكي يعرف احلقيقة في رائعة نهار اإلنسانية!
أيها املناضلون األوفياء في ساحة سباق اجملد ،حيث
لم جتدوا في موت اجلسد هزمية!
أتص ّوركم وأنتم في احتفالية عرس جهادكم ،ترثون
حلال قائدكم؛ ألنه لم يكن يعي كيف وهو يرجمكم
بكلمات التهكم والسخرية ،ويجلدكم بالزحف
على التراب امللتهب ،يجعلكم تشكرون بآالمكم
العتيدة ،ذلك الذي تألم على الصليب من أجلكم!
وألنه لم يكن يدري وهو ينتزع الصرخة من كل جزء
في جسدكم ،بآالت التعذيب املر ّوعة ،كان يدهنكم
مبيرون االحتمال والثبات على اإلميان الذي ال يُخزى!
وألنه لم يكن يعرف ،وهو يلقي بعضكم بعد
احتفالية املوت في مجرى النيل ،ويطلق على
بعضكم اآلخر الرصاص وكأنكم منتحرين ،لم يكن
يعرف أنه كان يعمدكم شهداء بتوليني للكنيسة!
يا أبناء املسيح ،احلاملني وسام الشجاعة املقدسة،
في وطن األقباط األبطال االستشهاديني!
يا من استقليتم مركبتكم الشمسية ،كأجدادكم
في رحلتكم األبدية السعيدة ،تاركني لنا ذكرى
طيبة ،وآثارا ً خالدة تتحدث عن آالمكم!
طوبى لكم ،ألن يوليوس األقفهصي من حتت املذبح،
كتب سيرة جلجلتكم ،وأضاف اسمكم املنقوش
على كف اهلل إلى سنكسار شهوركم املباركة،
وزفكم ،مع املالئكة ،إلى التاريخ الكنسي؛ تذكارا ً
للذكرى في عيد كل الشهداء!

Good Man Immigration
Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة
ا�ست�شارة جمانية

MEMBER

•Free Consultation • Sponsorship
• Express Entry • Business stream
• Refugee Application • Citizenship • Removal Order • Detention
• Inadmissibility Appeal • IRB
Hearings Representation.

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:

Tel: (416) 455-7425
iimigrate@gmail.com

GoodManImmigration.ca

$WWDFKHG


1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
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افضل مدن لشراء عقارات في كندا

بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Money sense magazineعن أفضل املدن لشراء منازل في كندا.
5-year annual ROI

Avg income
to home price
ratio

Average 5-year
rent increase

Average home
)price (2017

Rank

City

4.48%

5.88

20.27%

$506,016

)Brantford (ON

1

4.62%

4.76

10.09%

$413,394

)Peterborough (ON

2

8.36%

10.27

20.18%

$975,838

)Victoria (BC

3

10.54%

6.92

20.85%

$718,898

)Guelph (ON

4

7.03%

4.4

16.86%

$416,028

)Kingston (ON

5

11.22%

10.64

14.93%

$972,360

)Abbotsford - Mission (BC

6

13.08%

22.64

23.63%

$2,264,596

)Vancouver (BC

7

8.24%

6.29

15.96%

$632,509

)Barrie (ON

8

6.32%

5.42

13.55%

$485,801

)London (ON

9

3.85%

9.33

22.57%

$890,583

)Kelowna (BC

10

3.91%

6.26

24.01%

$622,853

)Hamilton (ON

11

4.66%

6.57

15.38%

$546,770

)St. Catharines - Niagara (ON

12

7.07%

5.6

11.11%

$464,981

)Windsor (ON

13

4.57%

5.49

19.91%

$543,102

Kitchener - Cambridge - Water)loo (ON

14

1.58%

4.88

11.15%

$521,934

)Ottawa (ON

15

8.03%

5.37

23.87%

$599,433

Durham/Oshawa

16

4.74%

5.2

17.15%

$453,471

)Thunder Bay (ON

17

1.64%

4.68

23.83%

$436,671

)Winnipeg (MB

18

8.70%

9.14

18.05%

$1,020,375

)Toronto (ON

19

3.26%

4.23

7.90%

$342,729

)Moncton (NB

20

2.43%

4.95

13.83%

$520,963

)Regina (SK

21

2.73%

3.9

12.97%

$312,182

)Charlottetown (PE

22

2.83%

3.94

4.71%

$421,939

)Gatineau (QC

23

6.47%

5.42

15.12%

$524,800

)Greater Sudbury (ON

24

3.14%

5.67

15.21%

$498,244

)Halifax (NS

25

9.43%

4.94

7.98%

$332,461

)Trois-Rivières (QC

26

-0.08%

2.52

9.11%

$185,088

)Saguenay (QC

27

2.37%

4.35

9.05%

$459,191

)Saskatoon (SK

28

2.86%

4.62

11.38%

$376,110

)Québec (QC

29

4.15%

4.9

9.38%

$341,964

)Sherbrooke (QC

30

2.16%

5.66

10.69%

$452,964

)Montréal (QC

31

1.03%

3.96

13.59%

$407,745

)St. John›s (NL

32

1.75%

4.87

13.74%

$560,722

)Edmonton (AB

33

5.07%

4.35

7.70%

$370,095

)Saint John (NB

34

2.88%

4.91

8.39%

$668,718

)Calgary (AB

35

منقول Brownell, C. (2018, April 20). Best cities to buy Canadian real estate in 2018. Retrieved from https://www.moneysense.ca/spend/real-estate/top-cities-canadian-real-

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

مدحت سابا
Real Estate Broker
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 +DOWRQ5HJLRQ

 3HHO5HJLRQ



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


اسألتكمDةL.الOى@gmail.com S:
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
ذلك بإنخفاض
ملقارنة 15.2S5Oدوالر دوالر للسنة املاضية
اإليجار الى  12.79دوالر با LD
 DوSOL
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
Vaughan
Markham
North York
 Ashrafأسعار
 Messihaتبعه إنخفاض فى
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و
M. Sc. Arch.
Brokerإنخفضت
ملباعة فقد
416-846-9450للقدم املربع .و فى مجال املكاتب ا
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر
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.
,

برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

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

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

 


 

Richmond Hill

Mortgage Agent

1-844-355-6939
Atef Nekhil







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




'XUKDP5HJLRQمن العام املاضي
 39.6فى املائة لنفس الشهر
قدرة




Professional
Real
Estate
Services
املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





ليصل 19.58OLدوالر باملقارنة .02
 OLDبنسبة  6.8فى املائة
S D
\6RXWK6LPFRH&RXQW
  S
  SOLD

اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

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
أكتوبر 2015
Richmondقدم مربع قد اؤجرتHillخالل شهر
الصناعى 311,943
ذكر ان فى اجملال Hill
BARRIE
Richmond
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
Buyكان
&1.8قدمفىمربع .و
838Sellقدرة516,
ملساحة املؤجرة
الشهر من العام املاضي
قدرة  39.6فى املائة لنفسSOLD
كانت اin
حيث 5
Days
ليصلسعرالى  254.65د
املائة
املبيعات
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
61.1
مبقدار
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
ملربع و
RISKللقدم ا
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر
with
NO
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
العام
Call
for
Details
متوسط
للمكاتبالىوصل
بالنسبة
ملاضية .اما
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة ا

Atef
Nekhil
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Mortgage Agent





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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بعد املائة
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عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

بشائر خريف ساخن لسوق العقارات اعداد  :ادوارد يعقوب

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
هدوء الرادون
وانطالق غاز
األشعاع املباشر
قدومالذى
على الرئه
اجلميلة
تشكيل
قدماء
نسبى
العقارات .فبعد
يسببة لسوق
قد ساخن
خريف
متاثيلهمواضحة
منعالمات
الكثيرهناك
الصيف،
املصرينيمنفىنهاية
نحن نقترب
و
صحة
فى
يشككون
آخرون
هناك
آخرى
ناحية
ومن
املشع.
اخلارجى
والكساء
للبناء
كماده
ايضا
واستعمل
الضخمة
لشهور غير قليلة ارتفعت مرة أخرى مبيعات وأسعار العقارات خالل شهري يونيه ويوليه .مما فسرة اخلبراء على انه
املنطلق
األشعاع
ويدعون ان
هذا الكالم
تكسية
وبكثرة فى
اجلرانيت االن
الربع
الرادونفي
الغاز اال انه
مناوالعام
كمية األول
في الربع
العقاري 2.7%
األستثمار
انخفاض
العقارات .فرغم
ويستعمللسوق
للمبانى.انتعاش جديد
بداية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
الثاني انقلب الى زياده أعطت عالمة ايجابيه في أجتاه ارتفاع السوق .ويتوقع اخلبير االقتصادى براين ديبراتو من بنك تى
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
ذلك.العقارات قد جتاوز نقطة القاع وبدا خط
نفىسوق
لدورة
االخرى البيانى
الصناعية الرسم
اخلريف يبدو ان
سيستمر
الصعود
ألثبات او
خاللواملواد
للفورميكا
كبديل
دى ،انعاماجتاه1987
منذ
يقولاعلي نسبة استثمار في الدورة اجلديدة لسوق العقارات.
لتحقيق
للشراء
وقت
انسب
هو
وهذا
آخرى.
مرة
الصعود
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة

إدارة عقارات Property management -

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill



SOLD

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

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

SOLD

$VKUDI0HVVLKD
Tel.: 289-400-1764
%URNHU06F$UFK

Vaughan

North York

Markham

8
االندبندنت

علماء مناخ يحذرون :العالم
يقترب من نقطة الالعودة

حذر علماء مناخ من أن األرض حتث اخلطى نحو
نقطة الالعودة ما لم تتحرك احلكومات على الفور.
وقال العلماء في دراسة واسعة إن احلكومات إذا
لم تتحرك بشكل حاسم قبل عام  2035سيكون
من املتعذر ان نكون قادرين على إبقاء ارتفاع حرارة
األرض أقل من درجتني .وإذا تخطى ارتفاع حرارة
األرض هذا احلد ،فإنه سيؤدي على األغلب الى كارثة
مناخية ميكن ان جتعل مناطق شاسعة من الكرة
األرضية غير صاحلة للعيش ،كما افادت صحيفة
االندبندنت في تقرير عن الدراسة اجلديدة.
واشار العلماء الى ان موعد منع االرتفاع في
حرارة األرض من بلوغه  1.5درجة مئوية فات اصال،

واملطلوب اآلن حترك جذري لتفادي آثاره.
ومن دون حترك كهذا ،فإن األرض ستصل سريعا ً الى
نقطة الالعودة وسيكون من املتعذر وقف ارتفاع
حرارتها ،بحسب حتذير العلماء الفتني الى انه حتى
املشاريع الكبيرة في هذا اجملال قد تكون مغالية
في تفاؤلها.
ونقلت صحيفة االندبندنت عن البروفيسور هينك
ديكسارا من جامعة اوتريخت الهولندية وعضو
فريق الباحثني قوله «اننا نبني في دراستنا ان هناك
مواعيد صارمة للتحرك بشأن املناخ ،والنتيجة
التي خرجنا بها هي انه لم يبقَ إال القليل جدا ً
من الوقت قبل أن تصبح اهداف اتفاقية باريس،
لتحديد ارتفاع حرارة األرض بـ  1.5أو  2درجة مئوية،
غير قابلة للتنفيذ حتى بوجود استراتيجيات
جذرية خلفض االنبعاثات الغازية».
ولتحديد هذه املواقيت استخدم الباحثون مناذج
مناخية متاحة وحاولوا ان يقدروا السرعة الالزمة
للتحرك املطلوب من أجل تفادي اآلثار الكارثية
التي ميكن ان تترتب على بلوغ ارتفاع حرارة األرض
 2درجة مئوية .وخلص العلماء الى ضرورة الشروع
باستخدام مصادر الطاقة املتجددة على نحو جاد
قبل عام  .2035والحظ العلماء ان االفتراضات
املعتمدة لتحقيق ذلك افتراضات مفرطة في
تفاؤلها.

صحيفة «لوس أجنلوس تایمز»
ممثل بارع
يحب املمثل بول نيومان أن يروي القصة اآلتية
التي حصلت في مختبر التمثيل في هوليوود:
قيل لطالب التمثيل أن يتخيلوا أنفسهم في
احلرب العاملية الثانية ،أمام الطائرة االخيرة التي
كانت على وشك االقالع من الفيليبني وكان عليهم
اقناع احلراس في أسفل السلم بأن يسمحوا لهم
بدخول الطائرة التي لم يبق فيها مكان خال وراح
كل طالب يبتكر استغاثة تدر العطف عليه.
فقالت احداهن انها حبلى ،وآخر انه يحمل تقريرة
الى رئيس اجلمهورية ،وثالث أن قيادة اجليش في
حاجة اليه .لكن هذه التوسالت أخفقت جميعا ً
 ...وأخيرا ركض أحد طالب التمثيل الى احلراس
«علي الصعود الى الطائرة! بسرعة!
وصاح بهم:
ّ
أفسحوا الطريق» .فسأله أحدهم« :ملاذا؟» فأجاب:
«إني قائد الطائرة».
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نافذة على �صحافة العامل

اجلارديان

العالم يزداد تدي ًنا

نشرت صحيفة اجلارديان تقريرا ً مستفيضا ً يدحض
باألرقام الرأي القائل إن الدين أصبح ميت إلى املاضي،
وإننا نعيش في عصر جديد يسوده التفكير املادي.
وبحسب التقرير ،فإن  % 84من سكان العالم
ينتمون إلى ديانة وان غالبيتهم من الشباب
وينجبون اطفاال ً أكثر من الذين ال دين لهم.
وبالتالي فإن العالم يزداد تدينا ً وليس العكس رغم
وجود تفاوتات جغرافية كبيرة.
وتبني ارقام  2015ان املسيحيني هم أكبر جماعة
دينية يبلغ تعدادها  2.3مليار شخص أو  % 31.2من
سكان العالم البالغ عددهم  7.3مليارات نسمة.
ويأتي املسلمون باملركز الثاني ( 1.8مليار مسلم أو
 % 24.1من سكان العالم) ثم الهندوس ( 1.1مليار
أو  )%15.1والبوذيون ( 500مليون أو .)% 6.9
الفئة األخرى هي فئة ذوي الديانات الشعبية أو
التقليدية ،وهناك  400مليون منهم أو  % 6من
سكان العالم .ويشكل اتباع ديانات صغيرة مثل
الديانة السيخية واجلاينية  58مليوناً .وهناك 14
مليون يهودي أو نحو  0.2في  %من سكان العالم
يتركزون في الواليات املتحدة واسرائيل.
ولكن الفئة الكبرى املفقودة في القائمة اعاله هي
فئة الذين ال دين لهم .ففي عام  2015قال  1.2مليار
شخص في العالم أو  % 16من سكانه انهم بال أي
انتماء ديني .وال يعني هذا انهم كلهم ملحدون،
بل ان لدى بعضهم أو رمبا غالبيتهم احساسا ً قويا ً
بالروحانية أو االميان باهلل أو آلهة أو قوى هادية
لكنهم ال ينتمون إلى دين َّ
منظم.
وعن موقع الدين عموما ً في عالم اليوم ،يقول
التقرير إن الدين يتراجع في أوروبا الغربية وأميركا
الشمالية لكنه يتنامى في مناطق العالم األخرى.
ويبلغ املتوسط العام لسكان العالم  28سنة،
وهناك ديانتان متوسط اتباعهما أقل من ذلك ،هما
املسلمون ( 23سنة) والهندوس ( 26سنة) في حني
ان متوسط عمر املسيحيني  30سنة والبوذيني 34
سنة واليهود  36سنة .ويبلغ متوسط عمر الذين
ال ينتمون إلى ديانة  34سنة.
وأن عدد املسيحيني سيرتفع بنسبة  % 34بفضل
النمو السكاني في افريقيا جنوب الصحراء
الكبرى بالدرجة الرئيسية.

«النيويورك تاميز»
البرازيل أكثر بلدان العالم استعماال
لألوراق واالختام الرسمية
إن طوابير املواطنني
ينتظرون
الذين
أدوارهم للتوقيع
املعامالت
على
منظرا ً
أصبحت
طبيعيا ً ال يقل
عن جبل قمع السكر الشهير املطل على ريو دي
جانيرو ،وهناك ضابط سابق اراد تسجيل اسمه
في نقابة احملامني ،فطلب منه احضار وثائق تشهد
على نظافة سجله العدلي منذ كان في الثامنة
عشرة ،وعلما أن الشهادة العدلية تبقى سارية
املفعول ثالثة أشهر فقط ،فهو لم يكد يحضر
الوثيقة االخيرة حتى أضحت األولى باطلة!

صحيفة “لوفيجارو”

شريعة حمورابي

في إحدى غرف
متحف اللوفر
في باريس ،ميكن
الزائر أن یری
لوحة بركانية سوداء حفر عليها ،بلغة
لم تكشف إال حديثا ،اجلملة اآلتية:
«لقد أتى حمورابي إلى هذه األرض
ليقيم العدالة ومينع القوي من اإلساءة
إلى الضعيف».
إن النقش على هذا احلجر الثمني
يسمى» شريعة حمورابي» ،امللك
البابلي الذي حكم بالده قبل 4000
سنة .ترى هل وجدنا ،بعد هذه احلقب
من الزمن ،حتديدا للعدالة أفضل
من هذا« :منع القوي من استغالل
الضعيف وردع القاسي عن االساءة إلى
محب السالم»؟
صحيفة «هندوستان تایمز»

حوار بالسيوف

تنازعت فئتان من جماعة «السيخ»
الهندية التي تؤمن باراقة الدم.
وامتشق أفراد الفئتني سيوفهم وكانوا
على وشك املبارزة حني اعترضهم
مندوب حكومي محاوال ردعهم عن
ممارسة تلك العادة الوحشية .وبعد
جدل طويل ،متكن من اقناعهم بأن
يتبرع كل منهم بنصف ليتر من دمه
للمستشفيات.

صحيفة لوموند الفرنسية

الناسا متنحك مجانا «سيلفي مع
الكواكب واجملرات»!

مبناسبة مرور  15عاما على إطالق
تلسكوب الفضاء “سبيتزر” ،وضعت
وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) تطبيقا
يتيح التقاط صور سلفي “مكوكية».
كانت الناسا دائما سباقة لنشر ابتكاراتها العلمية ووضعها
مبتناول العموم .ومن أجل التقرب من الناشئة وغرس روح
الفضول فيهم جتاه كل ما يخص علم الفضاء ،ال تتوانى
الوكالة باالهتمام أكثر فأكثر بثقافة اإلنترنت.
لذلك وضعت الناسا على الشبكة العنكبوتية كمية
مذهلة من الصور ،ثم حملت بطاقات متحركة  ،GIFكما
أطلقت تطبيقا يتيح للجميع دراسة السحب .أما اليوم
فتقترح الوكالة الشهيرة تطبيقا جديدا اللتقاط سلفي
“في الفضاء».
وأطلق تطبيق  Nasa Selfiesاملتوفر على أجهزة ذات أنظمة
“إي أو أس” و”أندرويد” ،مبناسبة مرور  15عاما على إرسال
التلسكوب “سبيتزر” إلى الفضاء في اغسطس .2003
التطبيق سهل االستعمال ،فيكفي أن متسك بجهاز الهاتف
أو اللوحة الرقمية في وضع أفقي ثم تثبت وجهك داخل
اإلطار احملدد وتضغط على الزر .ميكن بعد ذلك االختيار من بني
 33صورة التقطها “سبيتزر” ،لتشكل خلفية فضائية.
هكذا تتحول في ثوان من رائد إنترنت إلى رائد فضاء فتنافس
بقوة صور العطلة الصيفية التي يتباهى بها رفاقك ،ففي
حني يظهرون على الشواطئ ستظهر أنت بني الكواكب
واجملرات...
إضافة إلى البعد الترفيهي للتطبيق ،يكتسي “سلفي
الناسا” صبغة بيداغوجية إذ ترافق الصور معلومات عن
سياق اخللفية سواء كانت حول مجرة الهوائيات أو سدمي
العنكبوت األحمر أو درب التبانة.

9
طيران «إير كندا» و»وست جت»
ترفعان رسوم فحص احلقائب
مونتريال :قامت
أكبر شركتان
في
للطيران
كندا برفع رسوم
فحص احلقائب
للمسا فر ين
وأصبحت الرسوم
للحقيبة األولى  ٠٣دوالر بدال من  ٥٢دوالر،
واحلقيبة الثانية  ٠٥دوالر بدال من  ٠٣دوالر،
وهذا هو التغيير األول منذ عام ٤١٠٢
وسوف يساعد هذا على معادلة الزيادة
في تكاليف السفر االجمالية للشركة
واالحتفاظ بأسعار تنافسية للتذاكر.
وسوف تطبق هذه الرسوم اجلديدة على
حاملي التذاكر اخملفضة ذات احلد األدنى
من السعر وعلى الرحالت عبر كندا ومن
وإلى الواليات املتحدة ومنطقة البحر
الكاريبي واملكسيك في  ٥أكتوبر املقبل،
وسوف يظل حاملي التذاكر من الفئة
االقتصادية (فلكس) لديهم فحص
مجاني للحقيبة األولى وأيضا الفئات
األخرى من حاملي تذاكر الدرجة األولى،
وأيضا من لديهم عضوية ذهبية أو فضية.
يذكر أن شركتي «إير كندا» و»وست جت»
يضيفان رسوم أكثر ملن يريد حجز كرسي
في مكان مريح وملن يريد احلصول على
طعام أو مشروبات أو وصلة السلكية
خالل رحلة الطيران ومن هذه الزيادات
حصلت شركة طيران «إير كندا» على
أكثر من واحد بليون دوالر العام املاضي
وحصلت شركة «وست جت» على ٠٤٤
مليون دوالر من هذه الزيادات.

ثاني اسوأ موسم حلرائق الغابات
في مقاطعة بريتش كولومبيا
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«أونتاريو» تتراجع عن قرارها باستبعاد عمالء (تسال) للسيارات من
اخلصومات املالية
في وقت سابق من شهر أغسطس طلبت
احملكمة العليا في أونتاريو من حكومة فورد
أعادة النظر في قرارها باستبعاد عمالء
شركة تسال للسيارات من اخلصومات املالية
التي قررتها احلكومة من قبل أو تقدمي مبررات
كافية لهذا االستبعاد ،وقالت احملكمة أن قرار
حكومة أونتاريو هو قرار تعسفي وأن شركة
«تسال» تستحق تعويضات عن اخلسائر التي
حلقت بها من جراء هذا.
وقال وزير النقل في املقاطعة جون باكابوسكي في بيان له أن أونتاريو سوف تلتزم بقرار احملكمة
ولن تطعن فيه ،وأمر أن يتم صرف التعويضات املالية للمشترين سيارات «تسال» الكهربائية أو
التي تعمل بالهيدروجني ،وكانت شركة سيارات «تسال» قد أقامت دعوى قضائية ضد قرار رئيس
وزراء أونتاريو دوج فورد بإلغاء احلوافز املالية احلكومية على السيارات الكهربائية والتي تعمل
بالهيدروجني والذي أطلقته احلكومة الليبرالية السابقة ويتضمن هذا البرنامج إعادة ما يقرب
من  ٤١ألف دوالر ملن يشتري سيارة كهربائية ال يتعدى ثمنها  ٥٧ألف دوالر ،وبسبب تراجع حكومة
احملافظني في أونتاريو عن قرارها وخضوعها ألمر احملكمة ،قالت ناقدة من احلزب الدميقراطي اجلديد
إن قرار احملكمة هذا هو األول من ضمن عدة قرارات قد تصدر ضد حكومة فورد بعد إلغاؤه لبرنامج
(كاب أند تراد) والطاقة النظيفة.

أونتاريو تطلب من اجلامعات وضع سياسات حلرية التعبير منعا خلفض
التمويل احلكومي
تورنتو :أصدرت حكومة احملافظني في أونتاريو حتذيرا للجامعات
والكليات بأن عليهم وضع سياسة حلرية التعبير داخل هذه
املؤسسات ولديهم مهلة ليقوموا بهذا حتى مطلع يناير املقبل،
وقال البيان أن الطالب الذين لن يخضعوا لسياسة حرية التعبير
التي ستأتي بها املؤسسات التعليمية في ما بعد الثانوية سوف
يكونوا معرضني لتدابير تأديبية داخل احلرم اجلامعي ،وإن مجلس جودة
التعليم العالي في أونتاريو سوف يرصد امتثال الطالب لقوانني حرية
التعبير بداية من سبتمبر  ،٩١٠٢وستواجه املؤسسات التعليمية التي ال تلتزم بالقوانني خفض
في التمويل احلكومي.
وقال دوج فورد أن اجلامعات والكليات يجب أن تكون أماكن يتبادل فيها الطالب مختلف األفكار
واآلراء في نقاش مفتوح قائم على االحترام ،ولقد وعدت حكومة احملافظني سكان أونتاريو أن حتمي
حرية التعبير في اجلامعات ،ووعد دوج فورد بربط حرية التعبير باملعونة املالية احلكومية لهذه
املؤسسات ،وجاء هذا الوعد بعد أن شهدت العديد من اجلامعات حوادث تعرض فيها املتكلمني عن
وجهة نظرهم النتقادات كثيرة ،ومثال لذلك االستاذ املساعد في جامعة (ويلفريد لورير) في ووترلو
الذي تعرض النتقادات لرفضه استعمال ضمائر محايدة في احلديث مع الطلبة والطالبات وأصر
على استعمال ضمائر (هو) للمذكر و(هي) للمؤنث فقط وأصبح بطال في حرية التعبير.

أونتاريو تخفض سعر الغاز الطبيعي بعد إلغاء برنامج (كاب أند تراد)
أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا عن متديد
حالة الطوارئ حتى  ٢١من سبتمبر اجلاري
بسبب حرائق الغابات بها ،وقد أعلنت
املقاطعة حالة الطوارئ منتصف الشهر
املاضي وكان هناك  ٤٣٥من احلرائق وقامت
املقاطعة بإخالء  ٤٣منطقة تأثر بها حوالي
 ٠٠٢٣شخص وصدر تنبيه إلى  ٣٥منطقة
أخرى بإمكانية إخالئها والتي قد يتضرر
منها ٠٠٨١٢فرد.
وقالت املقاطعة إن حرائق الغابات هذا املوسم
هي ثاني اسوأ موسم للحرائق بعد حرائق
العام املاضي التي ال تزال تعاني املقاطعة
من أضرارها ،وقد أحترق حتى اآلن أكثر من
 ٠٦٧ألف هكتار وتكلفت املقاطعة أكثر من
 ٠٠٣مليون دوالر ويقوم  ٠٠٢٤رجل من رجال
اإلطفاء مبكافحة احلرائق منهم  ٢٢٩رجل
أطفاء من خارج املقاطعة ،وجاء متديد حالة
الطوارئ ملساعدة أولئك الذين يخضعون
ألؤامر االخالء واعطاء ادارة الطوارئ وشرطة
االطفاء والشرطة الفيدرالية وقت التخاذ
التدابير الالزمة ملكافحة احلرائق وحماية
السكان ومجتمعاتهم ،وكانت املقاطعة قد
عانت العام املاضي من حرائق الغابات التي
امتدت  ٠١اسابيع وجددت حالة الطوارئ
بسببها أربع مرات.

قال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد أن حكومة أونتاريو سوف تلغي تكاليف برنامج (كاب أند تراد)
من فواتير الغاز الطبيعي ،وقال فورد أن هذا التغيير يعني أن العائلة سوف توفر  ٠٨دوالر في العام
والشركات الصغيرة ستوفر  ٥٨٢دوالر في العام.
وقال إن احلكومة أصدرت توجيها إلى مجلس الطاقة في أونتاريو بأن سعر الغاز الطبيعي
سينخفض مبقدار  ٣٫٣سنت لكل متر مكعب بداية من أول أكتوبر ،وكانت حكومة احملافظني في
أونتاريو قد ألغت برنامج (كاب أند تراد) الشهر املاضي وأطلقت حتديا قانونيا حلكومة كندا في أوتاوا
إذا فرضت على أونتاريو ضريبة الكربون ،وقال دوج فورد أن إلغاء برنامج (كاب أند تراد) سوف يساعد
على خفض أسعار البنزين للسيارات بــــ ٠١سنت للتر الواحد.

أونتاريو تصدر منهج مؤقت للتربية اجلنسية
وحتذر من استخدام املنهج املُلغي
كتب جون مالوي مدير التعليم في مجلس إدارة
التعليم في تورنتو رسالة إلى املدرسني قبل العام
الدراسي اجلديد يطمئنهم من جهة تدريس املنهج
املؤقت ويبعد عنهم أي مجال للتخمني او للظن،
وقال إن على مدرسني االبتدائي التقيد باملنهج
املؤقت للتربية اجلنسية الذي وضعته حكومة
اونتاريو مؤخرا وإذا أخفق أي مدرس في القيام بهذا فسوف يواجه عواقب لعدم االلتزام بذلك.
وقد أطلقت احلكومة موقع على شبكة االنترنت يستطيع الوالدين من خالله تقدمي شكاوى
للحكومة عن أي خلل يالحظونه وأطلق النقاد على هذا املوقع أسم (خط الشكاوى) وسيدرس
الطالب من الصف األول إلى الصف الثامن املنهج املؤقت للتربية اجلنسية الذي نشر على االنترنت
والذي ال يزال يتضمن الكثير من املواضيع مثل االسر اخملتلطة والسالمة على االنترنت وهناك ايضا
مواضيع أخرى لم تعد مذكورة في املنهج املؤقت ،وبالنسبة لطلبة الثانوي فليس هناك تغيير في
منهج التربية اجلنسية لهم خالل الفترة القادمة املؤقتة للتشاور مع األهالي.

«إير كندا» تؤكد اختراق لبيانات
العمالء لديها املوجودة بتطبيق
الهواتف احملمولة

مونتريال :اكتشفت شركة طيران «إير كندا»
نشاط غير عادي اخترق حسابها بني في
النصف الثاني من أغسطس املاضي وملنع
سرقة البيانات اخلاصة بعمالئها أغلقت
احلساب كتدبير وقائي وهذا وفقا إلشعار على
موقع شركة «إير كندا» االلكتروني.
وأرسلت الشركة رسائل الكترونية إلى  ٠٢ألف
فرد من عمالئها تعلمهم مبا حدث وتنبههم
إلى أن حساباتهم قد تكون تأثرت مبا حدث،
وإن املعلومات على جوازات السفر قد تكون
سرقت مبا فيها االسم وتاريخ امليالد واجلنسية
وبلد اإلقامة وأيضا البريد االلكتروني ولكن
أرقام وبيانات بطاقات االئتمان محمية من
السرقة ألنها مشفرة.
وأكدت أن هناك خطر منخفض من حصول
طرف ثالث على معلومات جواز السفر
طاملا يحتفظ العميل باملستندات الداعمة
لشخصيته وفقا لقوانني حكومة كندا،
وميكن للعمالء املستخدمني للتطبيقات
التابعة لشركة «إير كندا» على الهواتف
احملمولة إعادة تشغيل حساباتهم باستعمال
كلمة مرور قوية وإتباع التعليمات التي
أرسلت إليهم عبر البريد االلكتروني ونبهت
الشركة عمالئها بأنه نظرا للنشاط الكبير
حملاولة الدخول على املوقع اإللكتروني للشركة
قد يواجه العمالء تأخير في الدخول للموقع.

للسنة الثانية
على التوالي...
«بني جيل» ملكة
جمال للمعوقني
في كندا
توجت امرأة من ادمنتون
مريضة مبرض عصبي نادر منذ ست سنوات
ملكة جمال املعوقني في كندا لعام ٨١٠٢
وهذه املرة الثانية التي حتصل فيها «بني جيل»
على هذا اللقب وجاء فوزها باللقب مؤخرا في
فانكوفر وكانت بني جيل قد ذهبت في رحلة إلى
الس فيجاس عام  ٢١٠٢حني شعرت بألم مفاجئ
أسفل ظهرها دام ملدة عدة دقائق ثم حدث لها
شلل من الوسط إلى أسفل الساقني وبعد عدة
أشهر شخصت مبرض عصبي نادر يسبب الشلل.
وقالت «بني جيل» أنها تخطط الستخدام اللقب
الذي حصلت عليه ملشاركة قصتها مع الناس
ذوي اإلعاقة من حولها ،وقالت إنه ال أحد يحب
أن يكون لديه أعاقة ولكن عندما يحدث ذلك أو
يولد اإلنسان بإعاقة جسدية فيجب أن يحولها
لشيء مفيد له وليس لذوي اإلعاقة من اختيار
سوى أن يكونوا قادرين على حتدي هذه اإلعاقة
بقوة وبجهد وبتصميم للنجاح أكثر من الناس
العاديني.
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كيف تنت�صر على معوقات الهناء العائلي؟!

أثبتت الدراسات التي أجريت على عدد من األزواج
والزوجات ،أن الهناء أو التوافق العائلي ميكن
أن يظلل حياتكما إذا تعرفتما على معوقات
السعادة ،وما الذي يجعل احلياة الزوجية تبدو
عند البعض رتيبة أو مملة ...وهناك أمور مختلفة
من شأنها إعاقة وتعطيل اإلحساس بالهناء
والرضا عن احلياة الزوجية ،فإذا مت التعرف عليها
بذكاء ،لعرف كل زوجني كيف يحققا سعادتهما
وهناءهما بنفسيهما.
أهم معوقات الهناء العائلی:
 عدم االتفاق على أسلوب التعامل في كافةشئون احلياة ،سواء كانت اجتماعية أو مادية أو
في طريقة التعامل مع األطفال أو مع اآلخرين
فإذا حدث التصادم بني الزوجني ،كان سببه عدم
معرفة أحدهما مبا يضايق أو يغضب الطرف
اآلخر.
 اعتماد أحد الزوجني -كلية -على الطرف اآلخرفي قضاء كل شئون البيت ورعاية األبناء ،وعدم
االهتمام باملشاركة أو املساعدة.
 عدم اهتمام كل من الزوجني بعمل اآلخر،أو أخذ فكرة عامة عن هذا العمل ،فيتسرب
الشعور بعدم االهتمام والفتور جتاه عمل شريك
حياته ،فمن املهم تشجيع كل من الزوجني لآلخر
في عمله ،إذ يعكس ذلك االهتمام والتقدير من
قبل شريك احلياة.
 عدم اهتمام أحد الزوجني مبطالب الطرفاآلخر ،أو املماطلة والتسويف في تنفيذها.

فيؤجل تلبية الطلب رغم في إمكانه ،أو ال يفي
بوعده  ...مما يحبط الطرف اآلخر ،ويشعره بعدم
أهميته.
 عدم تقدير الزوجني أو أحدهما تقديرا ً دقيقا ًللظروف املادية التي يعيشان فيها ،فيتصرف
أو يتخذ قرارات حتول املوارد املادية دون إمتامها،
مما يسب الكثير من املشكالت واحلرج ألحد
الطرفني أو لكليهما.
 األنانية وتفضيل أحد الزوجني لنفسه في كلاألمور دون مراعاة ملشاعر الطرف اآلخر.
 التحدث في أمور ال يحبها شريك احلياة ،مثالفي أمر ال يتقنه ،أو ذكرى مرت به في طفولته
أو شبابه ال يحب تذکرها ،أو األمور التي يعد
من الذكاء جتنب النقاش فيها منعا ً من حدوث
املشكالت.
 اخلصام ،فقد يكون أسلوب الزوج أو الزوج عندالغضب ،هو اخلصام وعدم الكالم مع شريك
احلياة ما لم يسارع بابداء األسف في كل
األحوال فإذا لم يسمع كلمة االعتذار؛ زادت فترة
اخلصام ،مما يضاعف من املشكلة حتى لو بدأت
بسيطة ،فيصبح من الصعب حلها.
 جتسيم األمور ،وإعطائها حجما أكثر مما حتتملمما يعطي انطباعا ً باستحالة احلل ،وصعوبةاحلصول على السعادة والهناء والتوافق.
إذا حرص كل من الزوجني على الصراحة
والتفاهم والتسامح في حياتهما ألمكنهم
االنتصار على كل معوقات سعادتهما.

�أ�صول لياقة وت�صرف

مداعبة :بعض الناس ال يفضلون أن يقبل
أطفالهم ،لذلك كان من األفضل االكتفاء
باملداعبة؛ وإن لزم األمر فلتكن القبلة على اليد.
مناسبات :حلضور حفلة في املساء ،أو دعوة
إلى الشاي أو العشاء ،يستحسن ارتداء مالبس
رسمية مناسبة ،واالبتعاد عن «اجلينز» ،واملالبس
«السبور» واحلذاء الرياضي!
في الشارع :إذا تقابل في الشارع رجل وامرأة
يعرف أحدهما اآلخر ،أو على عالقة قرابة ،فاملرأة
وحدها هي التي حتدد ما إذا كانت تقف وتصافح

الرجل أو مجرد حتية بإمياءة بسيطة .وإذا متت
املصافحة باليد ،فلتكن املصافحة سريعة دون أن
يحتفظ الرجل بيد املرأة في يده طويال ،كما أن
املرأة هي التي تنهي التحية .ويسير كل منهما
في طريقه.
ً
أنا :إذا أسديت معروفا ألحد ،فال جتعله محور
حديثك طوال الوقت أمام اآلخرين ممن يعرفونه أو
ال يعرفونه ،ولكن ليكن كرمك صامت ،وال تتحدث
عنه كثيرا ً وال عن نفسك ،بلفظة «أنا» ...ولتتذكر
دائما أن اهلل هو «واهب العطايا».

العـــائلــــــة

مطلوب عميل ل�شركة �سياحة
�شركة �سياحة و�سفر
تطلب موظف لديه على االقل
�سنة خربة
ا�ستخدام الكمبيوتر بكفاءه
اجادة اللغة العربية واالجنليزية

لالت�صال 416-994-5822 or 416-751-7025
or email: travelconsultant600@gmail.com

كيف ت�شجع طفلك على ممار�سة هوايته الفنية؟

ممارسة الطفل للتعبير الفني سواء بالتلوين
برسم اخلطوط ،أو بقص الصور امللونة يساعده
على تشكيل عقله وجسمه وعواطفه .فالطفل
قد يقوم برسم بعض اخلطوط إذا وقعت يداه
على قلم ،وذلك حتى قبل أن يستطيع التكلم أو
املشي .ويقول األطباء والعلماء النفسيون إنه بك
معرفة نفسية الطفل وميوله عن طريق شکل
رسومه وألوانه.
ولذلك يصبح بإمكان الوالدين واملعلمني
باملدرسة معاونة الطفل على إبراز مواهبه ،وذلك
بتقدمي األدوات واخلامات الالزمة ،وتوفير املكان
الذي يتيح له التمتع مبوهبته وصقلها وتنميتها.
وممارسة الطفل لألعمال الفنية تسعده
وتشجعه على إرضاء حاجاته ورغباته وتعمل
على ابراز ميوله الفنية واالبتكارية ،وإتاحة
الفرصة له للتعبير عن نفسه.
والطفل عندما يرسم ،ال يرسم ما هو موجود
فعال ،وإمنا ما يراه أو ما يتخيله هو ،فهو يرسم
من وجهة نظره ،وليس من وجهة نظر الكبار.
ولذلك يجب عدم السخرية من رسوم الطفل،
أو التعديل فيها ،فهو قد يرسم عصا وعندما
تسأله عن معنى العصا ،فيخبرك أن هذا رجل ،أو
أن العصا متثله هو شخصياً.
كيف تشجع طفلك على تنمية فنه وإبداعه:
 احضر له کراسة خاصة للرسم ،ليمارسفيها هوايته .واحرص على كتابة التاريخ على
الصفحات التي قام بالرسم فيها ،لتالحظ تطور
فنه ،ولتصبح ذكرى جميلة يحب التطلع إليها
عندما يكبر - .احرص على أن تكون األلوان التي
يستعملها من النوع اجليد اآلمن ،الذي ال يضره لو
وضعه في فمه ،وهناك أنواع خاصة يكتب عليها

«غير سامة» وهي مخصصة لألطفال.
 في مرحلة أخرى يفضل الطفل أن يبدع أشكاالمجسمة ،فيحب استعمال الورق واملقص ليصنع
أشياء من وحي خياله .وهناك أنواع خاصة من
املقصات مخصصة لألطفال ،ولكن يجب أن
تراقبه وهو يستعملها حتى ال يؤذي نفسه
باستعمالها بطريقة خاطئة.
 تابع مع معلم الفصل تطور فن طفلك ،إذيساعده هذا على اختيار نوع الدراسة التي
يحبها عندما يكبر.
 خصص له مكانة خاصة لالحتفاظ بأدواتهوألوانه ،وشجعه على أن يقوم بترتيب املكان
وتنظيفه بعد االنتهاء من الرسم أو القص أو
غيره.
 من األفضل أن يرتدي الطفل زي تخصصهله ،في أثناء ممارسة هوايته حلماية مالبسه من
األلوان ،حتى ال تتعرض كل مالبسه لبقع األلوان!
 ال تغضب من الطفل أو تنهره عندما جتدهيحتفظ بالعلب الفارغة ،فهو يرى -من وجهة
نظره -أنها جميلة وتصلح كلعبة أو كشيء
خاص له تفسيره في ذهنه هو فقط ،وقد
يستعملها في تصميم فني خاص به.
 ومع تطور الطفل ومنوه ،جتد أن فنه ينمو معه،وبخاصة إذا وجد الرعاية الكافية ملواهبه في
املنزل وفي املدرسة ،فتجده بعد ذلك يستعمل
األلوان املائية ويعمل أشكاال مجسمة باستعمال
الورق والصمغ وغيره.
تذكر دائما أن تنمية العنصر الفني واإلبداعي
عند الطفل ،ال تسعده فقط وإمنا تعمل على
منو ذكائه وشخصيته ،بحيث يصبح شخصية
سوية ،يسهل فهمها والتعامل معها.
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بعد مطالبة ال�سعودية لهم بالعودة..
طلبة �سعوديون يطلبون اللجوء يف كندا

قانون مراقبة م�ستخدمي مواقع التوا�صل
االجتماعي يدخل حيز التنفيذ مب�صر

كشف وسائل اعالم عاملية عن تقدمي 20
طالبا سعوديا طلبات اللجوء إلى كندا
وبقائهم هناك ،وذلك بعد انقضاء املوعد
النهائي لعودتهم إلى بالدهم نهاية
أغسطس املنصرم.
وقالت اإلذاعة الكندية إن الطالب العشرين أبدوا رغبتهم في البقاء
على األراضي الكندية ،وأن السلطات تنظر في طلباتهم.
ونقلت اإلذاعة عن احملامي اخملتص في شؤون الهجرة بيتر إيدملان،
ضرورة توفر شرط «اللجوء تفاديا لالضطهاد» لقبول طلب بقاء
الطالب السعوديني وقال« :إذا كانت العواقب أنك لن حتصل على
منحة دراسية الحقا ،فهذا ال يرتقي إلى مستوى االضطهاد لطلب
اللجوء لكن إذا كانت النتيجة أنك ستلقى في السجن لعدة سنوات
أو ترسل إلى معسكر إلعادة التأهيل ،فذلك سيعتبر اضطهادا».
كما لفت املوقع الكندي إلى احلاالت التي يحق ألصحابها احلصول
على اللجوء ،وبينها إثبات املتقدم بالطلب أنه سيواجه خطر
االضطهاد في بلده على أساس العرق أو الدين أو التوجه السياسي
أو اجلنسي .وطلبت السعودية من جميع طالبها مغادرة كندا ،بعد
أن أعربت أوتاوا عن قلقها إثر اعتقال نشطاء حقوق اإلنسان وحقوق
املرأة في السعودية األمر الذي اعتبرته الرياض تدخال في شؤونها
الداخلية .وأمهلت احلكومة السعودية جميع الطلبة شهرا واحدا
للعودة ،رغم أن العام الدراسي لم ينته بعد.

سن الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي قانونا
جديدا يسمح مبتابعة جميع
املواقع اإللكترونية سواء
كانت مواقع إلكترونية
شخصية أو مدونات يتجاوز
عدد متابعيها اخلمسة آالف.
وكان البرملان قد صوت بغالبية لصالح إقرار القانون ودخل القانون
حيز التنفيذ منذ اقراره من الرئيس.
صادق الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي على قانون لـ»تنظيم
الصحافة واإلعالم» من شأنه أن يسمح مبراقبة بعض حسابات
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وبدء العمل به ،ويحق
للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ،واملشكل بقرار رئاسي عام ،2017
متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية
أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف أو
أكثر ،مبوجب القانون ،الذي أقره غالبية نواب البرملان.
ويحق للمجلس األعلى حجب هذه احلسابات الشخصية في حال
نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون
أو إلى العنف أو الكراهية.
ويقبع أكثر من ثالثني صحافيا في السجون ،كما مت حجب أكثر من
 500موقع إلكتروني في مصر ،وفقا إلحصائيات نشرتها منظمة
مراسلون بال حدود.
وبحسب التصنيف الدولي حلرية الصحافة للعام  2018فإن مصر
حتتل املرتبة  161في قائمة تضم  180دولة ،وفقا للمنظمة.
وشنت األجهزة األمنية خالل األشهر القليلة املاضية حملة
اعتقاالت شملت معارضني ومدونني وصحافيني وناشطني على
شبكات التواصل االجتماعي بتهم االنضمام جلماعات إرهابية
ونشر أخبار كاذبة.

أعلن الراهب اجملرد يعقوب املقاري االنفصال وتأسيس دير السيدة
العذراء مرمي واألنبا كاراس السائح بوادي النطرون ،عن الكنيسة
القبطية األرثوذكسية ،وعدم االعتراف بالبابا تواضروس الثاني ،بابا
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ،والقيادة الكنسية احلالية،
واعتبار نفسه رئيسا للدير ،وقيامه برسامة رهبان جدد للدير الذي
أعلنت الكنيسة عدم اعترافها به.
وكانت جلنة الرهبنة وشئون األديرة باجملمع املقدس أصدرت قرارا
بتجريد الراهب وعودته السمه العلماني «شنودة وهبة اهلل»
نتيجة التجاوزات التي صدرت عن الراهب ،وقيامه بإنشاء الدير دون
تكليف قانوني من الكنيسة ،وقدم أوراقا مزيفة في هذا املوضوع،
وأنه رغم محاوالت النصح واإلرشاد ليرجع عن أفعاله املشينة،
ورغم زيارات وجلسات متعددة من املطارنة واألساقفة ومن جلنة
الرهبنة وشئون األديرة على مدى  4سنوات ممثلة في« :األنبا بيشوي
مطران كفر الشيخ ،واألنبا صرابامون أسقف ورئيس دير األنبا
بيشوي بوادي النطرون ،واألنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان،
واألنبا دانيال أسقف دمياط واملعادي وسكرتير اجملمع املقدس ،واألنبا
دانيال أسقف ورئيس دير االنبا بوال بالبحر األحمر ،واألنبا مكاريوس
االسقف العام ،واألنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط اجليزة ،واألنبا
إبيفانيوس أسقف ورئيس دير ابو مقار الراحل» ،إال أنه استمر في
عناده الشديد وجتاوزاته الرهبانية والسلوكية.
وحذرت الكنيسة األقباط من التعامل املالي مع هذا الشخص ،أو
تنظيم زيارات ورحالت للمكان املوجود فيه ،أو تقدمي أي مساعدات
مالية أو عينية قائلة« :هي غير مقبولة أمام اهلل إذ توضع في يد
محروم كنسياً».
وأضافت اللجنة ،في بيان لها ،بأنها غير مسؤولة عن أي شباب
ارتبطوا بهذا املكان طلبا ً للرهبنة ،أو أية تعامالت مالية قام بها
الراهب اجملرد املالي معه.
قررت نيابة مركز املنيا حتت إشراف املستشار أحمد الفولي احملامي
العام لنيابات جنوب احملافظة ،حبس  19مته ًما من قرية دمشاو
هاشم 4 ،أيام على ذمة التحقيقات ،على أن يعاد إعادة عرضهم
حمامي الراهب امل�شلوح� :أ�شعياء مل يرتكب
على النيابة ،التهامهم بإثارة الشغب واالعتداء على آخرين في
أحداث التوتر الطائفي بسبب االعتراض على بناء كنيسة.
واقعة القتل و�سنفجر مفاج�أت يف املحكمة
مشتبها فيهم
وقالت مصادر أمنية ،إنه ألقي القبض على 38
ً
عقب املناوشات التي وقعت بالقرية ،مضي ًفا أنه جرى فحصهم
جمي ًعا وتقرر إحالة  19منهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرار
احلبس .وجتمهر عدد من أهالي القرية عقب صالة اجلمعة ،ثم وقعت
اعتراضا على بناء الكنيسة بدون
اشتباكات بني مسلمني وأقباط،
ً
ترخيص وإقامة الصالة فيها ،وأتهم أقباط ،عددًا من املسلمني
باالعتداء عليهم ونهب محتويات منازلهم وإحداث إصابات بينهم،
قبل أن تلقي قوات األمن القبض على عدد من املتهمني ،وانتشر
رجال الشرطة في القرية من ًعا لتجدد االشتباكات.

حب�س  19مُتهما يف �أحداث قرية «دم�شاو
ها�شم» باملنيا

حددت محكمة استئناف القاهرة  23سبتمبر اجلاري؛ لنظر أولى
جلسات محاكمة وائل سعد تواضروس الراهب سابقًا باسم
أشعياء املقاري ،والراهب فلتاؤس املقاري ،املتهمني بقتل األنبا
أبيفانيوس أسقف دير األنبا أبومقار بوادي النطرون ،أمام الدائرة
الثانية جنايات برئاسة املستشار جمال طوسون.
ويتولى املستشار ميشيل حليم ،الدفاع عن املتهم الثاني «فلتاؤس»
في القضية .وقال «حليم» في تصريح صحفي له ،إنه بعد االطالع
على حتقيقات النيابة العامة مع املتهم الثاني ،فإنه ال يوجد أي
اعترافات له بارتكاب الواقعة أو االشتراك فيها ،كما أنه ميلك أكثر
من دليل على العالقة الطيبة بني اجملني عليه واملتهم الثاني.
ونفى «حليم» واقعة االنتحار عن املتهم ،مؤك ًدا أنه سيقدم
للمحكمة أكثر من دليل فني يؤكد استحالة االنتحار بالطرق
املوصوفة بالتقرير الطبي.
وأشار إلى تواجد املتهم الثاني حال ًيا مبستشفى قصر العيني
العام ،مضي ًفا« :املتهم مريض سكر سيودي بحياته وسيفتح اجملال
لتداول الشائعات في حال ال قدر اهلل أن توفاه اهلل كون املتهم
مريض سكر وبه إصابات قد تودي بحياته إن لم تتوافر له الرعاية
الطبية الكاملة».
وأكد «حليم» أنه سيفجر العديد من املفاجآت أمام محكمة
جنايات إيتاي البارود ،في أولى جلسات احملاكمة.
يذكر انه تقدم بطلب إلى محكمة استئناف اإلسكندرية ،إلعادة
التحقيق في وقائع القضية ،بناء على ما وصفه باألدلة اجلديدة
املتعلقة بإكراه موكله على االعتراف بارتكاب اجلرمية.
وأوضح «سامي ،أنه طلب إعادة التحقيق بعد لقائه باملتهم خالل
اآلونة األخيرة بعد إحالته حملكمة اجلنايات.

تقـــــــــــارير

ترامب يك�شف ا�سم الدولة التي اخرتقت
«ر�سائل هيالري»
قال الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،إن الصني اخترقت رسائل
البريد اإللكتروني «السرية»
للمرشحة الرئاسية السابقة
هيالري كلينتون ،لكنه لم يقدم
أي دليل أو مزيد من املعلومات.
وكتب ترامب على موقع «تويتر»:
«اخترقت الصني الرسائل اإللكترونية السرية لهيالري كلينتون.
اخلطوة التالية ستكون أفضل من قبل مكتب التحقيقات
الفيدرالي ووزارة العدل».
وكان قراصنة اخترقوا احلملة االنتخابية للمرشحة الدميقراطية
السابقة للرئاسة األميركية هيالري كلينتون ،في يوليو ،2016
ضمن هجوم إلكتروني كبير ضد مؤسسات احلزب الدميقراطي.
ويعتقد مسؤولون أميركيون ،على نطاق واسع ،أن الهجمات
االلكترونية ارتكبت من قبل وكالء يعملون حلساب احلكومة
الروسية ،في محاولة منها للتأثير على االنتخابات الرئاسية.
ونفت احلكومة الروسية انخراطها في هذا األمر ،ونددت
بالتصريحات «املسمومة ضد روسيا» القادمة من واشنطن.
ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلك املزاعم ،ومدى وقوع
أية أعمال قرصنة .وبسبب هذه التحقيقات ،استقال عدد من
املسؤولني في مكتب التحقيقات الفيدرالي ،أبرزهم جيمس كومي
مدير مكتب التحقيقات االحتادي السابق ،وأندرو ماكابي نائب مدير
مكتب التحقيقات الفيدرالي.

الربازيل« ...الرئي�س ال�سجني» يطرق �أبواب
الأمم املتحدة
يعتزم الرئيس البرازيلي
األسبق ،لوال دا سيلفا
اللجوء إلى كل من احملكمة
العليا واألمم املتحدة للطعن
بقرار احملكمة االنتخابية
ّ
ترشحه لالنتخابات
إبطال
الرئاسية ،كما أعلن فرناندو
حداد املرشح معه ملنصب
ّ
نائب الرئيس .وقال حداد إن محامي الرئيس األسبق سيطلبون ،بناء
على هذين الطعنني ،تعليق تنفيذ احلكم الذي أصدرته احملكمة
االنتخابية العليا اجلمعة وأبطلت فيه ّ
ترشح لوال الى االنتخابات
الرئيسية.
يذكر أن الرئيس األسبق ميضي عقوبة السجن ملدة تزيد عن 12
سنة ،بتهمتي الفساد وتبييض األموال.
وأضاف املرشح اليساري ملنصب نائب الرئيس أنه بناء على هذين
الطعنني «لن تكون هناك حاجة الستبدال (لوال) ،خالل مهلة
حددتها احملكمة االنتخابية العليا» حلزب العمال
العشرة أيام التي ّ
لتسمية مرشح بديل عن الرئيس األسبق.
حداد الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية ساو
وفرناندو ّ
باولو ،اختاره الرئيس األسبق ليخوض االنتخابات الرئاسية املق ّررة
معه في  7و 28أكتوبر ّ
مرشحا ً عن منصب نائب الرئيس.
حداد بتصريحه بعدما أمضى برفقة مسؤولني آخرين في
وأدلى ّ
احلزب اليساري ساعات عديدة داخل زنزانة لوال في سجن كوريتيبا
(جنوب) يتباحثون مع الرئيس األسبق في قضية الطعون .وفقا
لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال لدى خروجه من السجن ترافقه رئيسة حزب العمال غليزي
هوفمان «في املقام األول سنلجأ الى األمم املتحدة لكي تصدر قرارها
بشأن القضاء االنتخابي».
وأضاف «في املقام الثاني (قرر لوال) تقدمي طعن أمام احملكمة العليا»،
مشيرا إلى أن الطعنني سيقدمان الحقا.
يشار إلى أن لوال الذي كان رئيسا من  2003إلى  2010أبطل
ترشيحه استنادا ً إلى قانون مينع كل من متت ادانته في االستئناف
من الترشح لالنتخابات.
وكانت جلنة حقوق اإلنسان في األمم املتحدة أوصت بـ»احترام حقّ
ّ
الترشح لالنتخابات» إلى أن يتم استنفاد كل السبل
لوال في
القانونية املمكنة.
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شارك اآلالف من أعضاء حزب احملافظني في املؤمتر السنوي الذي انعقد في مدينة هاليفاكس مؤخرا لوضع أسس احلملة االنتخابيّة املقبلة قبل االنتخابات
التشريعيّة الفيدراليّة التي جتري في كندا خريف العام املقبل .2019
وخالل عشرة أيام اجتمع فيها جميع املندوبني من احلزب في هاليفاكس ،حيث وضعوا اخلطوط العريضة لسياسة احلزب وقام املندوبني بالتصويت عليها.
نقل السفارة لتل ابيب وتقييد القتل الرحيم
أيد اغلبية اجملتمعني قرار نقل السفارة الكندية
إلى تل أبيب في حالة فوز احلزب برئاسة وزراء كندا
عام .٢٠١٩
وقال املراقبون الدوليون أن هذه اخلطوة قد حتبط
محادثات السالم بني إسرائيل والفلسطينيني
وقال أخرون أن كندا يجب أن تقف وراء حليفتها
إسرائيل ،كما أعتمد احلضور اقتراح يعكس طلب
حكومة ترودو من أرباب العمل الذين يشغلون
الطالب في الصيف بالتوقيع على شهادة لدعم

اتفق أعضاء احلزب على تشديد القيود املفروضة
على القتل الرحيم وال يدعم احلزب أي تشريع
للقتل الرحيم او االنتحار مبساعدة طبيب.
من جهة أخرى رفض  %٥٣من املندوبني وضع
قوانني أو سياسات متنع التعرض للبرامج اإلباحية
أو اإلدمان.
تأييد الزواج املثلي ...وال تشريع لتنظيم
اإلجهاض
واكدوا انه لن تدعم حكومة احملافظني أي تشريع
ينظم اإلجهاض ،وقال بعض املندوبني أن احلزب

ميثاق احلقوق واملوافقة على االجهاض حتى
يكون لهم احلق في احلصول على متويل مالي من
احلكومة يغطى أجور هؤالء الطالب.
وقال أعضاء احلزب أن هذا العمل غير أخالقي
وخطأ أن يطلب من املتقدمني لطلب متويل
حكومي التوقيع على شهادة تؤيد قيم احلكومة
لتكون مؤهال للحصول على هذا التمويل ،كما

يجب أن يكون محايدا متاما في هذه املسألة ولكن
أكدوا معارضة احلزب على استعمال املساعدات
الكندية االجنبية لدعم خدمات االجهاض في
اخلارج ووافق املندوبني في احلزب على الزواج من
نفس اجلنس ،وصوت املندوبون بأغلبية ساحقة
على وقف دخول الالجئني غير الشرعيني للبالد،
وقدم اقتراح لتبسيط استمارات ضريبة الدخل

وعارض أخرون ضريبة الكربون التي فرضتها
حكومة ترودو.
وقال املندوبون أن املقاطعات واالقاليم الكندية
يجب أن تكون حرة في وضع سياسات للمحافظة
على البيئة بدون تدخل احلكومة الفيدرالية سواء
بتقدمي حوافز أو سن عقوبات ،كما يؤيد أعضاء
احلزب التوسع في متديد خطوط نقل النفط

كوسيلة خللق فرص عمل للكنديني وتقليل
االعتماد على النفط اخلارجي ،وجميع االقتراحات
السياسية التي وافق عليها املندوبني ليست
ملزمة لرئيس احلزب أندرو شير ليضعها في
برنامجه االنتخابي وقد وعد أندرو شير ببديل
واضح للرئيس الليبرالي جسنت ترودو.
اقتراح قانون إللغاء حق منح اجلنسية بالوالدة
للسياحة
أيدت النائبة وعضوة حزب احملافظني من مقاطعة
بريتش كولومبيا اليس ووجن اقتراح اعضاء
حزب احملافظني في املؤمتر الذي عقد مؤخرا في
هاليفاكس بوضع حد لسياسة حصول املولودين
في كندا ألباء أجانب على اجلنسية الكندية،
وقالت اليس ووجن أمام  ٣٠٠٠من احلاضرين في
املؤمتر إن كندا يجب أن تدافع عن ابنائها الكنديني
فقط وأن حصول املولودين من أباء وامهات غير
كنديني على اجلنسية يسلب كندا مواردها.
وأطلقت أيضا سيدة من بريتش كولومبيا
التماسا يدعوا إلى إنهاء ما يسمى (السياحة
ألجل والدة أطفال) ،وتكلم أخرين ضد هذا االقتراح
فقال النائب ويبك أوبري أن القضية مسألة
مساواة أساسية وأن أي فرد يولد في كندا يحق
له احلصول على اجلنسية مبوجب القانون وال

ميكن أن نختار الذين سيكونون كنديني والذين لن
يكونوا كنديني.
وأصدر أندروا شير زعيم حزب احملافظني بيانا يدعم
فيه التصويت قائال إن إنهاء السياحة لوالدة
األطفال ستكون من بني أهدافنا السياسية،
وانني سأحمي هذه السياسة من سوء
االستعمال ،ورد زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد
جاميت سينغ قائال في تويتر (أن دونالد ترامب
ايضا قاوم هذا) وقد أدان كثيرين هذه السياسة
وقدم سكان فانكوفر التماسا للحكومة يطالبون
بإلغاء هذه السياسة قائلني أن الناس يستغلون
هذه السياسة للحصول علي االستحقاقات
والفوائد في كندا ووقع على هذا االلتماس أكثر

من  ١٠آالف فرد ،ويُعرف أن أستراليا ونيوزيالندا
قاموا بتغيير قوانني حق منح اجلنسية لألطفال
الرضع وأصبحت فقط للمولودين من والدين
يكون أحدهم على األقل مواطن أو مقيم قانونيا
في البلد.

حتذير من «�شبكة �إرهابية �سرية» لداع�ش حول العامل

رغم تضاؤل املساحات التي يسيطر عليها
«داعش» في سوريا والعراق ،فإن «هزمية
التنظيم» بشكل كامل ال تزال أمرا بعيد
املنال ،حسب وجهة نظر وزارة اخلارجية
البريطانية .وكشف وزير اخلارجية جيرميي
هانت ،في حديث له مبقر األمم املتحدة في
نيويورك ،أن «هزمية داعش ال تزال بعيدة»،
دون أن يحدد رؤية بالده للجدول الزمني لدحر
التنظيم.
وخالل كلمته ،قال هانت إن أكثر من  180مقاتال بريطانيا في «داعش» ،قتلوا في الشرق األوسط ،سواء
خالل عمليات القوات احمللية أو ضربات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة.
وقال هانت ،إن التنظيم اإلرهابي كان قد طرد من جل األراضي تقريبا في سوريا والعراق ،لكنه استفاق
من جديد وحتول إلى شبكة إرهابية سرية منتشرة في عدد من دول العالم».
وتقدر األمم املتحدة بأن هناك حوالي  20ألف داعشيا من جنسيات مختلفة في كل من سوريا والعراق،
فيما قال هانت إن حوالي  900شخص لهم صالت باململكة املتحدة سافروا إلى معاقل التنظيم من
أجل القتال في صفوفه.
وذكر الوزير أن «النقطة التي أود التأكيد عليها اليوم هي أن داعش لم يهزم بعد ،وأن أسباب ظهوره
لم حتل بعد .داعش رد على فقدان أراضيه بالتحول إلى شبكة إرهابية سرية مع فروع عديدة في
أفغانستان وليبيا واليمن».
وشدد على أن مجلس األمن «يجب أن يكون مستعدا التخاذ املزيد من اإلجراءات ملكافحة استخدام
اإلنترنت من قبل اإلرهابيني ،ملنعهم من نشر أفكارهم وجمع األموال» .وختم قائال «مفتاح النجاح (في
محاربة داعش) الشراكة بني كل الدول .هذا أهم شيء».
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احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

�أوامر االعتقال وجل�سات اال�ستماع
خالل املقالة السابقة تعرضنا للسجل اجلنائي
اخلاص بطالبي الدخول إلى كندا سواء عن طريق
الهجرة ،اللجوء أو حتى اإلقامة املؤقتة بكندا
باإلضافة إلى أسباب أخرى قد متنع طالب الدخول
إلى كندا من الدخول.
في هذه املقالة سوف نتعرض ألؤامر االعتقال
وجلسات االستماع املتاحة في حالة منع طالب
الدخول من دخول كندا أو بناء على أوامر الترحيل
حيث تقوم إدارة الهجرة بتوفير تلك اجللسات.
هل ميكنني متثيل أو الدفاع عن نفسي خالل
جلسات االستماع اخلاصة بأؤامر االعتقال
والترحيل؟
في حال االعتقال وأؤامر الترحيل ميكن للمعتقل
الدفاع عن شخصه خالل جلسات االستماع كما
ميكنك أيضا تكليف محامي مرخص لدى إحدى
احملاميني بكندا أو مستشار للهجرة مسجل
لدى جمعية مستشاري الهجرة الكندية.
في حني تكليفك ألحد احملاميني أو مستشاري
الهجرة السابق ذكرهم حيث تكون مسؤوال
عن دفع األتعاب واملصاريف القانونية الناجتة عن
هذا التكليف ولكن على كل األحوال في حالة
التكليف يجب أن يكون التكليف على وجه
السرعة .كما تقع مسؤولية األتعاب القانونية
على عاتق املعتقل.
ماذا يحدث إن لم يكن لدى األموال الكافية
لتكليف محامي أو مستشار للهجرة لتمثيلي
في جلسة االستماع؟
في حالة عدم توافر األموال الكافية لدفع تكاليف
أتعاب احملاماة ميكنك التواصل مع منظمات
املساعدات القانونية املنتشرة باحملافظة املسؤولة
عن مكان جلسة االستماع والتي بدورها سوف
حتدد مدى أهليتك للحصول على مساعدة
قانونية مجانا من عدمه او حتت أي شرط أخر.
كما أن هناك العديد من املنظمات االجتماعية
والدينية التي تختص بتقدمي يد العون في مثل
هذه احلاالت.
ما هو املتوقع حدوثه خالل جلسة االستماع؟
في بداية اجللسة يقوم أحد أعضاء إدارة الهجرة

واملسؤول عن اتخاذ القرار بتقدمي احلضور وشرح
مراحل ونظام اجللسة .وفي حالة عدم قدرة
املعتقل على التواصل باللغة اإلجنليزية أو
الفرنسية فتوفر إدارة الهجرة مترجم فوري
يقوم بتيسير التواصل بني املعتقل وباقي احلضور
باجللسة.
يقوم ممثل وكالة خدمات احلدود الكندية بشرح
أسباب االعتقال وتقدمي األدلة اخلاصة باالعتقال
وعليه يقوم املعتقل أو من ميثله في جلسة
السماع بشرح وجه نظره وتقدمي األدلة الكافية
ملنع تنفيذ أمر االعتقال والترحيل.
هل ميكن االستعانة بشهود خالل جلسة
االستماع؟
ميكن لكل من ممثل وكالة خدمات احلدود الكندية
أو املعتقل بقدمي شهود خالل اجللسة وعليه
يحق طرح األسئلة على هؤالء الشهود من قبل
ممثل الوكالة أو املعتقل أو من ميثله أو عضو إدارة
الهجرة للتأكد من صحة شهادة الشهود.
بعد سماع كل من ممثل وكالة خدمات احلدود
الكندية الهجرة واملعتقل أو من ميثله وشهادة
الشهود إن وجدت يقوم عضو باإلضافة إلى
مراجعة األدلة املقدمة من كل طرف يقوم عضو
إدارة الهجرة باتخاذ القرار إما بإلغاء قرار االعتقال
والذي ينتج عنه اإلفراج عن املعتقل أو بتأييد قرار
االعتقال والذي ينتج عنه استمرار حجز املعتقل.
ال تعتبر جلسة االستماع هي الفرصة الوحيدة
والنهائية للمعتقل .ففي حالة تأييد قرار االعتقال
من قبل عضو إدارة الهجرة يحق للمعتقل أو من
ميثله مبراجعة قرار اإلعتقال بشكل دوري وتقدمي
أي أدلة خالل مراجعات قرار االعتقال تؤيد طلب
اإلفراج.
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة
قانونية
نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا
على عنوان مكتبنا اجلديد:

نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل البريد
اإللكتروني info@ghabryal.ca :أو من خالل
الهاتف 6476063348

مواطنون ال رعايا
هل يت�ساوى فعال �أقباط م�صر
مع م�سلميها فى احلقوق والواجبات
�أم �أنهم يتفوقون فى الواجبات
وينعدمون فى احلقوق؟!

بقلم :سمير بشاي

يا سادتي العقالء ،في مقالتي السابقة تساءلت
ما هي نسبة شهدائنا األقباط إلى مجموع
شهداء ومفقودي احلروب الثالثة األخيرة في
تاريخنا املعاصر من معارك 1973 ،1967 ،1956
ليكون هذا هو املقياس الدقيق لنسبة التعداد
في وطننا العزيز مصر.
فقد عرفنا وتأكدنا أن املادة الثانية من الدستور
تنص على أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر
الرئيسي للتشريع ،ولكن هل نادت الشريعة
اإلسالمية بالظلم؟! ،واين العدل في انعدام مبدأ
تكافؤ الفرص؟! فكليات القمة تقبل مجاميع
القمة في شهادة الثانوية العامة وهذا حسن
ولكن ماذا يحدث بعد التخرج؟! أال يستحق أوائل
اخلريجني أن يكونوا هم من يشغلون وظائف
املعيدين في هذه الكليات؟! ترى كم معيد
قبطي قد عني في جميع كليات ومعاهد مصر
العلمية التي حتت رعاية الدولة؟! ال يوجد.
هل ميكن أن تتقدم مصر أو أي دولة في العالم

بتطبيق هذه املقاييس املقلوبة؟! بالطبع ال.
واآلن تريدون أن تستوردوا وتطبقوا نظام التعليم
الياباني إلصالح ما أفسده السفهاء منا في
خالل حقبة السبعون سنة املاضية ..عجبي..
احلل أمامكم وفى عقولكم وقلوبكم وذلك
بتطبيق العدل واملساواة املطلقة بني املواطنني
املصريني في جميع احلقوق والواجبات.
يا سادتي العقالء  ..هل حماقات احلاكم بأمر اهلل
أو هارون الرشيد هي األولى بالتدريس من حكمة
وعلم قدماء املصريني الذين بنوا االهرامات
ورصدوا النجوم منذ آالف السنني؟! هل يعقل أن
تغفل متاما وتسقط فترة الستة قرون امليالدية
األولى وهي املعروفة بالفترة القبطية من
التدريس في جميع مراحل التعليم اخملتلفة؟!
وهل يستوي هذا اإلسقاط املتعمد مع فكرة
جودة وكفاءة التعليم املصري قبل أن تستوردوا
نظام التعليم الياباني؟!
ماذا نقول ...لك اهلل يا مصر.

تقـــــــــــارير

ملي�ش مزاج

بقلم :رامز ارمانيوس

في حواري مع أحد األصدقاء ،سألته عن إمكانية اشتراكه معنا في صالة
القداس صباح اليوم التالي فأجاب قائالً «القداس ...ال مليش مزاج»! ،لم
أسترسل في احلوار أكثر من ذلك ولم أُعط لنفسي احلق في تخطي أسوار
حياته الشخصية والروحية ،فلم أسأله عن سبب أنه (ملوش مزاج) ،بالرغم
من ذلك ،كنت منشغال طوال اليوم بهذا الصديق وبجملته التي قالها لي بكل
ثقة .أخذت أفكر وأبحث عن السبب .وهنا تذكرت الفيلسوف العظيم د .مراد
وهبه حينما قال جملته الشهيرة «أنه يجب علينا أن نبحث عن اجلذور!» ،فما
هي جذور هذا الرفض القاطع واملستتر حتت غطاء املزاج؟
في رأيي ان أحد أهم هذه اجلذور هي غياب التعريف الصحيح لكلمة «صالة»
بل واألدهى من ذلك هو سيطرة بعض األفكار الغريبة التي تسبي العقل وال
تعطي فرصة للفكاك منها .فأحد هذه األفكار هو االعتقاد بأن الصالة هي إحدى األدوات املستخدمة لكي
ينال اإلنسان بها البر .فالبر هو أن يكون اإلنسان بال لوم أمام اهلل .فيصلى اإلنسان لكي يرضي اهلل عنه
فيتبرر! لألسف ان هذه الفكرة تُعد إحدى الفيروسات اخلطيرة التي تهدد عالقة اإلنسان باهلل بل واألكثر من
ذلك إنها تشوه صورة اهلل وتضعه في وضع إستاتيكي كل ما عليه ان ينتظر عمل اإلنسان بل وحتنن اإلنسان
عليه الذي يكون بدوره في وضع ديناميكي يسعي ويتحرك ويبحث عن اهلل!
أوال :اهلل ديناميكي احلركة أي هو من يبحث على اإلنسان ،فهو البادئ بالعالقة مع اإلنسان ،وما على اإلنسان
إلاّ االستجابة .ولعل بشارة معلمنا يوحنا هي خير دليل على ديناميكية شخص املسيح ،فهو من سعى
وذهب للقاء السامرية وكذلك املفلوج .بل والعجيب أننا في صلواتنا اليومية نعلن هذه الديناميكية حينما
نصلي الصالة الربانية قائلني« :يأتي ملكوتك»...فمن يذهب إلى من؟؟
ثانيا :بالنسبة لنقطه البر؛ فالصالة أو اجلهاد عامة ليس الهدف منه أن يحصل اإلنسان على البر كمكافأة
إلهية لإلنسان على جهاده ألن اإلنسان قد تبرر أصالً في شخص يسوع املسيح .وهذا ما كتبه معلمنا بولس
الرسول في رسالته إلى رومية« :متبررين مجانا ً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح(».رو .)٢٤:٣فيا لشقاء
اإلنسان الذي يبحث عن البر وهو أصال ُمبرر وهذا البر برا ً مجانيا ً بدون أي تعب من اإلنسان بل ُقدم له من
خالل دم املسيح .إذا ً فاهلل ليس محتاجا لصالة اإلنسان وال هي أداة للحصول على البر .فحصول اإلنسان
على البر يكون بنعمة اهلل من خالل عمل الروح القدس الذي يأخذ من املسيح ويُعطى لإلنسان (يو،)١٤:١٦
فيحصل اإلنسان على سمات املسيح فبالتالي يحصل على بره دون أي جهاد من اإلنسان .وهنا تأخذ صلوات
اإلنسان وضعها الطبيعي فبدال ً من أن تكون أداة للحصول على البر أصبحت ذبيحة شكر يقدمها اإلنسان
هلل على هذا البر املُعطي ُمسبقاً .فيقف اإلنسان أمام اهلل ليس باحثا ً عن البر بل شاكرا ً عليه .فينظر اآلب
الينا مبرَرين في ابنه يسوع املسيح .وهذا الشكر تقدمه لنا الكنيسة يوميا ً في القداس .فالقداس هو سر
اإلفخارستيا ،وكلمة إفخارستيا هي كلمة يونانية تعني الشكر؛ ألن الهدف احلقيقي للقداس هو شكر اآلب
بواسطة ابنه يسوع املسيح.
يا جملد اإلنسان الذي يقف أمام اآلب رافعا ً صالته شاكرا ً له ،فينظر اآلب إليه مبرَرا في ابنه يسوع املسيح.
أال تدري عزيزي القارئ ،ملاذا يتمهل اآلب علينا بالرغم من كل شرورنا وخطايانا؟ ألنه وبكل احلب ينظر إلى ابنه
يسوع املسيح فينا.

حدث بالفعل
�أديبة بريطانية تدبر مقلب ًا للنا�شرين
أثارت الروائية البريطانية املعروفة دوريس ليسنج  DORIS LESSINGقضية
طريفة حني اعلنت عن سر كتمته زمنا ً طويالً .ففي صيف سنة 1981
انتهت ليسنج من كتابة رواية بعنوان «یومیات جارة طيبة» DIARY OF
 A GOOD NEIGHBOURولكنها لم تضع اسمها عليها كاملعتاد ،وامنا
وضعت اسما ً مستعارا ً هو جني سومرز  JANE SOMERSوارسلت الرواية
لناشرين ،ولكن الناشرين رفضا الرواية بحجة أنها ضعيفة فنيا مرة ،وغير
جتارية مرة أخرى .وأصرت لیسنج على موقفها فقدمت الرواية إلى ناشر
ثالث رحب بها ،ونشرت في أوائل سنة  ،1983باسم جني سومرز ثم ارسلت درویس لیسنج نسخا ً من الرواية
للنقاد في الصحف واإلذاعة فلم يعيروها اهتماما ً كبيراً ،وصمت عنها معظمهم.
هذه هي القضية باختصار ،ولكن ما الذي دفع الكاتبة املرموقة دوريس ليسنج إلى تدبير هذا املقلب الساخن
للناشرين النقاد؟ لقد أجابت هي بنفسها على السؤال للصحفيني فقالت :اردت أن أشعر بتجربة الكاتب
الناشئ ،وان اكشف النقاب عن الطابع اآللي لعملية النشر .وسئل ناشر روایات ليسنج عن سبب رفضه نشر
اخملطوطة فقال« :إذا كانت الرواية لدرويس ليسنج فلماذا لم تنشرها باسمها؟ لست أخذ عليها ذلك بالطبع،
ولكني لست متأكدا ً من أن هذه اللعبة على شيء .ولو رأينا ان الرواية جيدة لنشرناها؟
وإذا سلمنا بان كالم الناشر يعبر عن مقاييسه في نشر الكتب وانه كالم صحيح فيما يتعلق بالقيمة الفنية
للرواية ،فهل كان الناشر نفسه سيرفض الرواية لو جاءته على أنها من تأليف دوريس ليسنج ال جني سومرز؟
لن يكون اجلواب بالنفي على أي حال ،ألن االسم الناجح يفرض عادة ما يكتبه ويتحمل تبعته أمام الناس.
فاملسألة إذن ال تتعلق في سوق النشر مبا يكتب الكاتب فحسب ،وامنا تتعلق بشخصه أيضا ،قل لي من انت
انشر لك ،هذه هي القاعدة واالستثناء ال ينفيها.
وقد كتبت احملررة األادبية لصحيفة الصنداي تاميز االسبوعية حتقيقا مطوال حول القضية ،حاولت فيه أان
تدافع عن محرري األدب ونقاد الكتب في الصحف ،وكيف انهم يتلقون كل اسبوع عشرات من الكتب ،وتكون
النتيجة أنهم ال يستطيعون قراءتها جميعا .وفي سنة  1983وحدها صدرت في بريطانيا -كما تقول احملررة
 500رواية .ومعنى هذا أن احملرر او الناقد األدبي ال يستطيع ان يعدل بني هذا الرقم الكبير ،وال سيما إذا جاءتالكتب من کتاب ناشئني لم يسبق لهم النشر مثل جني سومرز املزعومة.
ومع ذلك اعترفت محررة الصنداي تاميز االدبية بان املقلب الذي دبرته دوریس لیسنج يدل على صعوبة الناشر
والناقد معا ،واضطرارهما في بعض االحيان الى العمل بقاعدة «من تعرف خير ممن ال تعرف» واضافت بان
الرواية التي وضعت دوريس ليسنج اسم جني سومرز عليها لیست عمال فنيا جيدا وال مرموقا .فهي تدور حول
موضوع املسنني وعاملهم احملزن الذي يستحق الشفقة .وال تدل على ان كاتبتها صاحبة موهبة كبيرة.
السبب في ذلك .كما كشف حتقيق احملررة -هو أن دوریس لیسنج تشعر بأن في داخلها شخصية أخرى أكثر
رومانتيكية ،وقد أطلقت لهذه الشخصية العنان فكتبت من خاللها روايتها هذه التي أثارت الضجة ،وملا
سئلت لیسنج عن رأيها في جني سومرز ككاتبة قالت« :ليست في جودة دوریس لیسنج».
ومعنى هذا أن دوريس ليسنج کانت واعية متاما ً مبا فعلت .واملسألة في النهاية لها في احلقيقة وجهها اجلدي
حني تتعلق بتحول النشر والنقد إلى آلة عمياء صماء .أما ما عدا ذلك فينطبق عليه القول بأن عالم األدب كأي
عالم مليء بالنكات واملقالب.
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الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()3
خـلق اإلنسان

ذكر الوحي إن اهلل خلق آدم من تراب األرض بأن نفخ فيه نسمة حياة
“وجبل الرب اإلله آدم ترابا من األرض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار
آدم نفسا حية “(تك .)7 :2وخلق اهلل اإلنسان على صورته أي أنه
خلقه مفكرا وحرا ومريدا وخالدا .وقد انفرد اإلنسان بهذه اخلصال
دون غيره من اخمللوقات ،فلم يهبها الباري نعمة اخللود ،التي منحها
لإلنسان ،ولكن بقدر ما هي نسبية في اإلنسان لكنها متحققة في
ذات اهلل بشكل مطلق ،فأعطاه حرية التسلط على سمك البحر
وطير السماء وغيرها ،ولكن سلطة اإلنسان نسبية بينما سلطان
اهلل مطلق.
«وقال اهلل نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على
سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل األرض
وعلى جميع الدبابات التي تدب على األرض .فخلق اهلل اإلنسان
على صورته على صورة اهلل خلقه ذكرا وأنثى خلقهم «(تك-26 :1
 .)28وذكر املقدسي ما جاء بالتكوين عن خلق آدم على صورة اهلل،
وهي شهادة من ذلك املؤرخ الكبير تدل على أن نص التوراة كان في
متناول يد من أخذ عنه ،وإن ما ذكره يوافق النص الذي هو بني أيدينا
اآلن ،يقول املقدسي« :روى ابن إسحاق ان أهل التوراة يدرسون فيها
ان خلق اهلل آدم على صورته ملا أراد يسلطه على األرض وما فيها،
قال اهلل يخلق انسانا ً بصورتنا وشبهنا ومثلنا فيكون مسلطا ً على
سمك البحار والطير واألنعام وكل ماشية على األرض فخلق آدم على
صورته ومثاله ونفخ في وجهه نسمة احليوة وسلطه على ما في
األرض وذلك يوم اجلمعة واستراح يوم السابع وهو يوم السبت وفسر
لي يهودي بالبصرة فزعم في خلق آدم ان اهلل صوره على األرض ثم
نفخ فيه واهلل أعلم» ( البدء والتاريخ،جـ ،2صـ.) 80
ووافق املؤرخون سفر التكوين في القول بأن آدم خلق في أخر يوم ،أي
في آخر مراحل التكوين ،بعد أن تهيأت األرض الستقباله .يته ووصف
الطبري اليوم الذي شهد خلق آدم بأنه كان يوما من أيام األسبوع على
اعتبار أن األرض أصبحت تهيأت منذ الزمن الرابع لينتظم دورانها حول
الشمس مبقدار ثابت هو اليوم الشمسي املعروف .يقول الطبري في
تاريخه« :ان أول يوم طلعت فيه شمسه يوم اجلمعة وهو أفضل األيام
فيه خلق اهلل تعالى ذكره آدم خلقه على مثل صورته فلما فرغ عطس

آدم» (تاريخ االمم وامللوك ،جـ ،1صـ.)77
ووفقا ملا ورد في التكون ،قال املؤرخون أن اهلل خلق آدم من
تراب األرض .ولكن ما أضافوه من انه تعالى ترك جسد
آدم بغير روح لفترة من الوقت لم يرد في أسفار الكتاب،
فيقول أبو الفدا نقال عن ابن األثير« :ان اهلل تعالى خلق
آدم من قبضة قبضها من جميع األرض ،فجاء بنو آدم
على قدر األرض ،منهم األحمر واألسود واألبيض وبني
ذلك ...وتركه أربعني ليلة ،وقيل :أربعني سنة ملقى بغير
روح»(اخملتصر في أخبار البشر ،صـ.)21
وقال املقدسي« :وزعم بعضهم ان اهلل قبض من جميع
وجه األرض من سباخها وبطائحها وأسودها وأحمرها قبضة فلذلك
جاء ولد آدم على تلك األلوان أبيض وأسود وأحمر»(البدء والتاريخ ،جـ،2
صـ.)82
وروى املؤرخون أمورا ً أخرى كثيرة عن خلق آدم لم يرد لها ذكر من
قريب او من بعيد في جميع أسفار الكتاب .ومنها ما قاله ابن االثير
عن دخول الروح فيه ،قال“ :فلما نفخ الروح فيه دخلت من قبل رأسه،
وكان ال يجري شيء من الروح في جسده إال صار حلماً ،فلما دخلت
الروح رأسه عطس ،فلما دخلت الروح عينيه نظر إلى ثمار اجلنة ،فلما
بلغت جفوه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجالن
إلى ثمار اجلنة” (الكامل في التاريخ ،اجمللد االول ،صـ .)28 ،27
وعن خلق حواء من جنب آدم يقول الوحي“ :وقال الرب اإلله ليس جيدا
أن يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره ...فاوقع الرب اإلله سباتا
على آدم فنام فأخذ واحدة من أضالعه ومال مكانها حلما .وبنى الرب
اإلله الضلع التي أخذها من آدم إمرأة واحضرها إلى آدم .فقال آدم
هذه اآلن عظم من عظامي وحلم من حلمي هذه تدعى إمرأة ألنها من
امرء أخذت ،وكانا كالهما عريانني آدم وامراته وهما ال يخجالن” (تك
.)25-18 :2
وذكر املقدسي ما ورد في التوراة في ايجاز ،قال« :وفي التوراة إن اهلل
أسكن آدم اجلنة قال ال يحسن أن يكون آدم وحيدا ً فلنخلق له عونا ً
يعني امرأة فخلق حواء» (البدء والتاريخ ،جـ ،2صـ.)86
ووافقت اقوال املؤرخني ما ورد عن خلق حواء من حيث أنها خلقت من

حكاية فرح وآلم

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان

هل تخيلت نفسك مرة عزيزى القارئ بصحبه رينوار
فى مكان ما ؟ رمبا تكون صحبه تنزيهيه بني احلدائق
وجداول املياه او رمبا تكون صحبه غذاء على أنغام
موسيقى كالسيكيه او رمبا تكون صحبه جمالية
تتعرف فيها على اعماله يشرحها هو بنفسه واذا
تخيلت هذا اخليال اجلميل بصفتك عاشق من عشاق
الرسم وخاصه اذا كان عمل من اعمال رينوار ماذا
سيدور بذهنك من اسئله ؟ لقد سألت نفسى هذا
السؤال وأول ما ظهر بذهنى لوحه “شقيقتان بشرفه
“لوحه من اعمال رينوار فبأنامل تشبه أوتار الكمان،
رسم الفرنسي رينوار هذه اللوحه املشبعة باأللوان
وعامرة بالتضاد الدقيق بني الضوء
والظل ،والتي تمُ ّيز املدرسة االنطباعية
التي يُعد رينوار أحد روادها .كان رينوار
ُمول ًعا بالتفاصيل واألشياء الصغيرة
جمال عظيم،
ويرى أنها تنطوي على
ٍ
إذا ما أتيح لها عني مبصرة و ُمتيقّ ظة.
وحرص رينوار دائ ًما على تلقائية املوضوع
وحيوية شخوصه وألوانه املترفة ،إذ
يحضر الزهر والورد وظاللهما على عموم مشاهده،
ُ
فتتناغم في لوحاته اخلطوط وجمال األلوان ودفء
املشهد وآن ّيته حيث ي ُ ّ
ركز رينوار دائ ًما على القيم
الزخرفية واملتعة البصرية إلميانه بأن الرسم وسيلة
ملنح اإلحساس بالسعادة وإبراز مواطن اجلمال في
الطبيعة وفي احلياة.
يُص ّور رينوار فى هذا العمل انطباع فتاتني في يوم
ربيعي دافئ فاألزهار والنباتات ّ
تغطي ّ
كل شيء بينما
تظهر بعض انعكاساتها على مياه النهر ،وفي هذه
اللوحة يحاول استكشاف وتصوير منط حياة الطبقة
البورجوازية الباريسية في ذلك الوقت ،وتزخر اللوحة
بالتفاصيل مثل النباتات واألزهار وأشجار العنب خلف
الشرفة .وأجمع النقّ اد على اعتبار هذه اللوحة إحدى

أجمل لوحات رينوار
وأكثرها شعبية
وهي تبرهن على
مناظر
فخامة
وجمال
الرسام
ّ
ور ّقة ألوانه وأناقتها
جتعلك تشعر بالفرح وحب احلياه ،و لكن هذا اجلمال
فى لوحاته يخفي وراءه حكاية عذاب تستحق أن تروى،
وأن تكون منوذجا ً يحتذى من كل من ابتلي بعاهة أو
مرض أقعده
فهذا الفنان الرائع ،القادر على منح الفرح لكل من
حوله ،خاض دروبا ً مليئة باألشواك،
وعاش معاناة قاسية لم ترحمه في
كثير من األوقات ،ففي بداية حياته
عانى مرارة الفقر واحلاجة ،واضطر
إلى العمل وهو في سن صغيرة لكي
يجمع الفرنكات التي يعيش منها
ويحقق عن طريقها حلمه الكبير
الذي لم يغادره أبداً ،وفي أواخر أيامه
أصيب باملرض وأقعده الشلل على كرسي كثيرا ً ما
كان سببا ً كافيا ً للعذاب ،لكنه حول عذابه إلى عطاء،
ورسم لوحات غاية في العذوبة قادرة على أن تشيع
الفرح في نفوس املتعبني ان رينوار ليس فقط مدرسه
عظيمه فى الرسم ولكنه رمز للصبر والتغلب على
مصاعب احلياه يدهشني جدا كلما قرأت عنه وعن
االمه ومرضه والتى لم تكن يوما حائال بينه وبني
فرشاته وألوانه انه ابدع بدون شك حتى فى أشد
مراحل حياته حرجا
فنان عظيم ،وهب نفسه للفرح ،وآمن بقدراته
وإبداعه ،واستمر يعطي رغم كل شيء ...وفي حكايته
ما يجعل احلياة في عيوننا ‹حلوة كما نرى حالوة
لوحاته ان رينوار حكايه فرح وآلم .

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

جنب آدم بعد أن اوقع اهلل به سباتا ،كما ذكروا
ما نطق به آدم عندما استيقظ وفوجئ بوجود
حواء إلى جواره .فقال الطبري ناسبا االمر إلى أهل
التوراة:
“ ..ثم ألقى السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل
الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم
عن عبد اهلل بن العباس وغيره ثم أخذ ضلعا من
أضالعه من شقه االيسر والم مكانها حلما وآدم
عليه السالم نائم لم يهب من نومته حتى خلق
اهلل تعالى من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها
إمرأة يسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى
جنبه فقال فيما يزعمون واهلل أعلم حلمى ودمى وزوجتي فسكن
إليها “( تاريخ االمم وامللوك ،جـ ،1صـ .)70
وذكر املقدسي خلق حواء من جنب آدم على نحو ما جاء في سفر
التكوين ،قال“ :وفي احلديث ان اهلل تعالى ملا خلق آدم ألقى عليه النوم
فأخذ ضلعا ً من أضالعه من شقه األيسر وألم بينهما وآدم نائم ثم لم
يهب فخلق زوجته فلما هب رآها إلى جنبه فقال حلمى ودمى وروحى
فسكن إليها” (البدء والتاريخ ،جـ ،2صـ.)86
وقال أبو الفدا ان سبب تسمية زوج آدم بحواء أنها خلقت من شيء
حي ولكن في الكتاب يعلل التسمية بأنها ام كل حي ،يقول« :ثم
خلق اهلل تعالى من ضلع آدم حواء زوجته ،وسميت حواء ألنها خلقت
من شيء حي».
والنتيجة املستخلصة مما سبق هي أن التوراة – او مفسروها – كانت
املصدر الرئيسي الذي استقى منه املؤرخون قصة اخللق ثم أضافوا
إليها ما أضافوه وحذفوا منها ما لم يذكروه .فكانت اللبنة التي بنوا
عليها أقوالهم .وهو ذات األمر الذي حدث للقدماء قبل كتابة التوراة،
فقد أخذوا من خالل التسليم الشفهي امورا كثيرة تتعلق بالوصيا
والشرائع وتقدمي القرابني واحلوادث واألخبار ثم بنوا على األصل
تصوراتهم .وبالتالي فعندما نضع نص التوراة جنبا إلى جنب مع ما
أقوال السابقني والالحقني ممن تطرقوا إلى نفس املوضوعات التوراتية،
وبإعمال العقل باملقارنة والتحليل تظهر احلقائق وتنجلي.
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يحررها سمير اسكندر

علق احتاد الكرة على اخلطاب اجلديد الذي أرسله رامي عباس
وكيل محمد صالح جنم ليفربول واملنتخب الوطني ،ويؤكد
فيه على ضرورة تنفيذ مطالب الالعب خالل معسكر لقاء
النيجر.
وقال إن احلقوق اإلعالنية ملك الحتاد الكرة ولن يتم التنازل
عنها وما يسري على أي العب سيسري على محمد صالح،
ألنها حقوق جتارية للجبالية ،ال يوجد ما يسمى أن احتاد
الكرة يستفاد بالالعب إعالنيا مدة املباراة  90دقيقة فقط،
ألنه سيتم االستفادة منه من وقت دخوله املعسكر وحتى
مغادرته مثل أي العب.
أما عن مطالب التأمني واحلراسة وسهولة التنقل
باملعسكرات علق املصدر قائال :أي مطالب أخرى سيتم دراسة
تنفيذها للمنتخب بالكامل وليس العب بعينه ،خاصة وأن
تأمني كل العبي املنتخب مهمة اجلبالية.
يذكر انه اندلعت أزمة بني احتاد الكرة املصري ،والالعب املصري
احملترف في صفوف نادي ليفربول اإلجنليزي ،وجنم املنتخب،
محمد صالح ،بدا فيها اخلالف واضحا بني الطرفني وظهرت
تفاصيل جديدة من ملف املونديال.
بداية ظهور االزمة بدأت األزمة في الظهور على السطح
عندما كتب «صالح» عبر حساباته على مواقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،و»فيسبوك»« :الطبيعي أن أي احتاد كرة
يسعى حلل مشاكل العبيه حتى يوفروا له الراحة لكن في
احلقيقة ما أراه عكس ذلك متا ًما ليس من الطبيعي أن يتم

جتاهل رسائلي ورسائل احملامي اخلاص بي .ال أدري ملاذا كل هذا؟
أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!» .هجوم على احتاد
الكرة منشور محمد صالح ،القى تفاعال كبيرا من محبيه
خالل ساعات قليلة ،وأصبح حديث برامج الـ»توك
شو» ،وتعرض االحتاد لهجوم شديد من محبي
(فانز) محمد صالح.
وتداول البعض قرارا حمل توقيع رئيس
احتاد الكرة «هاني أبو ريدة» ،أعلن
فيه االحتاد حتويل الالعب الذي أشار
إليه باسم «املدعو» محمد صالح،
للتحقيق ،األمر الذي القى استهجانا
وغضبا من الكثيرين .بيان أخر لالحتاد
بعد الهجوم الشديد على االحتاد أصدر
أسامة إسماعيل املتحدث الرسمي
لالحتاد بيانا ينفي فيه اخلطاب الذي انتشر،
قائال« :يتم تداول خطاب مزور موقع باسم
رئيس االحتاد هاني أبو ريدة بخصوص الالعب
محمد صالح ،أكرر هذا اخلطاب مزور وأكرر طلبي لكم أال
يتم احلصول على أي تصريح أو مكاتبات إال من خالل القنوات
الشرعية النحاد الكرة لعدم الوقوع في مثل هذه األمور».
صالح يؤكد البيان األول رغم نفي احتاد الكرة ،إال أن صالح
خرج في مقطعني فيديو ،قال فيه إن هذا البيان املذكور فيه
«املدعو محمد صالح» صادر منهم ،ولكن هذا ليس مجال

احلديث فيه اآلن.
وأشار «صالح» ،إلى أنه ال يوجد مشكلة شخصية معه
ولكنه يطلب أشياء تريح الالعبني ،بناء على أشياء
رآها في اخلارج ،وأولها مسألة وجود أمن
للمنتخب ،الفتا إلى أنه في معسكر
املنتخب األخير لم يستطع أن ينزل
في الطابق األرضي بالفندق ،ولم
يكن معسكرا باملعنى املعروف.
وشدد «صالح» ،إلى أنه ال يطلب
شيئا شخصيا لنفسه ،ولكن
يطلب بعض األشياء للمنتخب
كله ،مثل أال يصعد له أحد في
غرفته في الفندق باملعسكر،
معقبا« :عايز ارتاح في أوضتي».
وأوضح املصري الدولي ،أن بعض
الالعبني ال يتكلمون وهم أحرار في ذلك،
ولكن هناك بعض األمور البسيطة التي
تفرق في راحة الالعبني ،مثل أن يسافروا «بيزنيس»
على الطائرة وليس في الدرجة االقتصادية ،مشددا على أن
كل الدول األفريقية تفعل ذلك .وأكد أن املشكلة ليست
في امليزانيات كما يتحجج احتاد الكرة ،ألنه بعد كأس العالم
هناك أموال كثيرة دخلت لالحتاد ولديهم االمكانية لفعل
ذلك للمنتخب بأكمله.

الكرواتي مودريت�ش �أف�ضل العب يف �أوروبا ...و�صالح يف املركز الثالث
اختار االحتاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) الكرواتي لوكا مودريتش العب
خط وسط ريال مدريد اإلسباني ،كأفضل العب في املوسم املنصرم،
وذلك خالل احتفال منح جوائزه السنوي الذي أقيم مؤخرا في موناكو.
ومنح االحتاد الالعب الكرواتي البالغ من العمر  32عاما ،جائزة «العب
العام» خالل احتفال أقيم في موناكو ،شمل أيضا سحب قرعة دور
اجملموعات للموسم اجلديد من دوري أبطال أوروبا ،والذي تقام جولته
األولى في  18و 19سبتمبر املقبل.
وتوج صانع األلعاب الكرواتي موسما استثنائيا ساهم خالله في
قيادة فريقه اإلسباني الى لقبه الثالث تواليا في املسابقة القارية
األم ،وحمل شارة القيادة في املنتخب وساهم ببلوغه املباراة النهائية
لكأس العالم للمرة األولى في تاريخه ،قبل اخلسارة أمام فرنسا 4-2

في مونديال روسيا .2018
وتقدم مودريتش على املرشحني اآلخرين ،البرتغالي
كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال واملنتقل هذا
الصيف الى يوفنتوس اإليطالي ،والذي سبق له أن نال
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم خمس مرات.
أما املرشح الثالث فكان املصري محمد صالح جنم
ليفربول ،والذي كان املوسم املاضي هداف الدوري اإلنكليزي
املمتاز ( 32هدفا) وأفضل العب فيه ،وسجل عشرة أهداف
في دوري األبطال ساهمت في بلوغ فريقه املباراة النهائية ،قبل
اخلسارة أمام ريال  3-1في العاصمة األوكرانية كييف.
ودفع أداء مودريتش هذا املوسم ،والذي شمل أيضا اختياره أفضل

العب في مونديال روسيا ،احملللني الى اعتباره أحد
أبرز املرشحني لنيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل
العب في العالم التي متنحها مجلة «فرانس
فوتبول»الفرنسية ،والتي يحتكرها بالتساوي
منذ عشرة أعوام ،رونالدو واألرجنتيني ليونيل
ميسي جنم برشلونة اإلسباني.
ويطلق االحتاد األوروبي موسم اجلوائز الكروية
لهذه السنة ،والتي ستليها جائزة أفضل العب التي
مينحها االحتاد الدولي (فيفا) خالل حفله السنوي في 24
سبتمبر ،واخلتام مع اجلائزة األبرز  -أي الكرة الذهبية  -والتي عادة ما
متنحها اجمللة الفرنسية في ديسمبر.
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Dental Advice
اجلز على الأ�سنان

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

بعض حاالت اجلز على األسنان خفيفة بحيث ال تستدعي
عالجا ً إال أن الغالبة العظمى منها تكون عنيفة ومتكررة
لدرجة يصعب معها التجاهل ملا قد ينتج عنها من إعوجاج
الفك الصداع وتلف األسنان ومشاكل أخرى نفسية وبدنية.

أعراض مشكلة اجلز على األسنان:

-١صرير واحتكاك بني األسنان بشكل مزعج مما قد يوقظ من
ينام بجانب املريض.
-٢تآكل األسنان أو انكسارها.
-٣تآكل غطاء األسنان مما يكشف عن العصب.
-٤ازدياد حساسية االسنان.

-٥ألم في عضالت الفك.
-٦آالم األذن الناجتة عن انقباضات عضالت الفك بشكل عنيف.
-٧صداع عند االستيقاظ من النوم.
-٨ألم فى الوجه بشكل عام ومزمن.
-٩تآكل نسيج اخلد الداخلى نتيجة لوقوعه حتت حركة األسنان.
اسباب اجلز على االسنان:
-1القلق والضغط النفسي والعصبية.
-2الغضب أو اإلحباط.
-3الشخصيات العدوانية أو التنافسية أو النشيطة بشكل زائد.
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علــــوم وطب

كيف تعرف �إذا كان
القولون الع�صبي �سبب م�شاكل البطن؟
تتضمن أعراض متالزمة القولون العصبي مجموعة
من مشاكل الهضم منها االنتفاخ وصعوبات اإلخراج،
واإلسهال أو اإلمساك .فإذا كانت آالم وتقلصات البطن
متنعك من االستمتاع بوجبات الطعام حتى نهايتها رمبا
حان الوقت لتراجع الطبيب .وفي كل األحوال إليك أهم
ما مييز القولون العصبي:
عادة ما تصيب متالزمة القولون العصبي اإلنسان في
سنوات الـ  20أو الـ  30االنتفاخ املتك ّرر مع كل وجبة
طعام تقريبا ً أهم سمات متالزمة القولون العصبي،
لكن ال يعني ذلك أن بعض األيام قد متر وتشعر فيها باالرتياح.
وتعتبر السمة املزمنة لألعراض أهم ما مييز القولون العصبي ،وخاصة آالم وتقلصات البطن عقب
تناول الطعام ،ونوبات اإلمساك الطويلة ،أو نوبات اإلسهال اخلفيف التي تستمر بضعة أيام دون سبب
واضح.
وميكن أن تستمر هذه األعراض لعدة سنوات ،يواصل خاللها املريض محاوالت عالج كل عرض على حدة،
لكن تؤثر أعراض القولون العصبي على جودة احلياة.
التشخيص .هناك فحص يوصي به األطباء للتأكد من أن سبب األعراض هو القولون العصبي يتم فيه
تقييم احلالة الصحية خالل األشهر الـ  6السابقة للفحص ،جُ
وترى فحوصات للبراز ومناطق األلم في
البطن لتأكيد التشخيص.
وعادة ما تصيب متالزمة القولون العصبي اإلنسان في سنوات الـ  20أو الـ  .30وال يوجد عالج لها ،ألن
سبب املتالزمة غير معروف ،لكن ميكن تخفيف األعراض عن طريق تغير العادات الغذائية.

درا�سة :اكت�شاف طريقة ملنع الكوابي�س �أثناء النوم

توصل بحث علمي ياباني جديد ،إلى أنه يمُ كن منع
الكوابيس أثناء النوم .واكتشف العلماء ،جينتني
مسؤولتني عن الكوابيس واألحالم ،وكالهما يحدث
أثناء النوم العميق ،واملعروف أيضا ً باسم حركة العني
السريعة .وحتدث حركة العني السريعة في الثدييات
مبا في ذلك البشر ،وتلعب دورا ً هاما ً في تخزين
الذكريات .وأزال العلماء اجلينتني املسؤولتني عن
النوم العميق لدى الفئران ،وفوجئوا بأنها استمرت
في العيش الطبيعي ،رغم أن الدراسات السابقة
أشارت إلى أن النوم العميق ضروري للبقاء على قيد
احلياة .ويقول العلماء من جامعة طوكيو ،إن انتزاع

اجلينات الوراثية املسؤولة عن األحالم والكوابيس
أثبت أن تطبيق نفس اإلجراء على اإلنسان ميكن
أن يساهم في التخلص من األحالم املزعجة
والكوابيس .واستنادا ً إلى النتائج التي توصل إليها
الباحثون ،والتي نشرت في مجلة «سيل ريبورتس»،
يعتقد الباحثون أن نوم حركة العني السريعة قد ال
يكون ضروريا ً للبقاء على قيد احلياة ،على األقل لدى
احليوانات األليفة .وال تزال األبحاث اخلاصة بالنوم
العميق وارتباطه باألحالم والكوابيس قيد التجربة
على الفئران ،في انتظار التجارب على البشر ،وفق
صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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من حدائق ال�شعر

�ألأننا حتت
ال�شم�س!
�شعر :عـادل عطيـة
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�ألأننا حتت نور ال�شم�س ،نعي�ش..
ال بد حتت ظل القيظ ،،نحرتق!
�ألأننا نرى وهج النهار،
�أكرث من �ضبابه؛
يدنو الظالم منا ،ويخرتق!
�ألأننا نرى النجوم امل�شعة،

يف الليايل ال�صافيات؛
نعاين النجوم يف الظهرية ،ونرتعب!
�ألأننا على �أر�ض مهد الأنبياء..
نزهد يف ال�صالح والفالح ،ونبتعد!
يا �شرقنا الغايل ،مهالً..
هل نرتك لك الإ�شراق ،ونفرتق!

«احلنوطي» ولي�س «احلانوتي»

احلانوتي ،اسم خطأ .والصحيح هو «احلنوطي»
ألنه ذلك الرجل الذي يستخدم احلنوط
واألطياب والعطور في تكفني املوتی ،ويتشائم
كثير من الناس من صاحب هذه املهنة مع أن
أشخاصا عظماء مثل :يوسف ،ونيقودميوس..
قاموا بهذا العمل عندما كفنوا جسد الرب
بأكفان وحنوط وأطياب غالية ووضعوه في قبر

جديد ،وكان الشمامسة وغيرهم من املؤمنني
يقومون بهذا العمل في عصور االستشهاد
حيث يقومون بجمع أجساد القديسني
وعظامهم ودفنها بتوقير واحترام عظیمین.
أما كلمة «حانوتي» ،مشتقة من «حانوت» ،أي
دكان ..وعلى هذا فأي شخص صاحب دکان مثل
البقال ،أو العطار ،ميكن ان يسمى «حانوتي»!

لكل �شهر حكاية

حتتك بتتك

�سبتمرب (�أيلول)
كان يسمى قدميا ً «تيسبريوس» ثم
«جرماينكوس» ثم «تاسیتوس» ثم (أنطونيوس)
وهو تاسع شهور السنة في التقومي اليوليوسي،
والسابع في التقومي الروماني القدمي ولهذا
سمي بالالتينية «سبتمبر» أي الشهر السابع.

في اللغة القبطية القدمية اللحمة اسمها
«حات» ،والعظم اسمه «بات» واجلزار اسمه
«حاتي» ،ولكنها اقتصرت اآلن على صانع
الكباب والكفتة .ونحن نصف الشخص سريع
األكل بأنه نزل على الطعام «حتتك بتتك»...
أي إنه لم يفرق بني اللحم والعظم.

غرائب وطرائف

�أقوال م�أثورة

لسان القط سالحه :يعتبر لسان القط هو
سالحه الطبي ،فهو مملوء بغدد تفرز سائال
مطهرا فعندما يجرح القط ،يلعق جرحه عدة
مرات؛ حتى يلتئم.
مليون دودة شهريا :تبيض دودة اإلسكارس
أكثر من مليون بيضة في الشهر ويفقس هذا
البيض بدوره أكثر من مليون دودة.
مكر الثعلب :عندما يشعر الثعلب باجلوع ينام
على ظهره ،ويحبس أنفاسه إلى الداخل حتى
ينتفخ بطنه ،فتعتقد الطيور أنه مات ،وحتط
بالقرب منه ،فينقض الثعلب عليها.

يحدث �أن حياتنا عذاب
والقوانني متاخدة غياب
نا�س بتقول لك �شرع اهلل
لكن ما�شية ب�شرع الغاب
قال لك قبطي ت�صلّي برخ�صة
اللهم احمني من اصدقائي أما اعدائي فانا وتعي�ش فيها كما الأغراب
وان تتجر�أ تبني كني�سة
كفيل بهم...
نابليون بونابرت يطلع لك كارت الإرهاب
نا�س تتجمهر حترقهالك
اي�شي باللحية واي�شي بنقاب
«من املستحيل أن تتمكن من تخطي احمليط ،إال ذنبك بقى دينك بيدينك
إن حتليت بالشجاعة لتترك مشهد الشاطئ واملجرم ما ياخد�ش عقاب
يغيب عن ناظريك».
الكشاف كريستوفر كولومبوس عدلك متخاذل متواطيء
يا ابو كاب وزمانك متعاب دوال اندراوس

جــود تاميـــــز
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حقائق �ضد الإحلاد “ .. ”5ن�ش�أة احلياة والتفاعالت احليوية
حتدثنا في املقاالت السابقة عن ادلة وحدانية
التصميم ووحدانية اخلالق وسنعرض في هذا املقال
الدليل الثالث
الدليل الثالث :نشأة احلياة «التفاعالت احليوية»
إن أكثر ما شغل ومازال يشغل آالف العلماء اليوم
ليس هو كيف نشأ الكون؟ وإمنا هو كيف بدأت
احلياة؟ وكيف تكونت اخللية احلية األولى؟ وكيف
تتكون املادة اجلينية داخل هذه اخللية والتي حتكم
في حالة الكائنات متعددة اخلاليا -انقسامهاومتيزها املتفرد إلى العديد من األنسجة املتباينة ذات
الوظائف اخملتلفة؟ وقد توصل العلماء منذ اختراع
امليكروسكوب بواسطة ليونهوك في أواخر القرن
السابع إلى أن وحدة التركيب للحياة هي اخللية.
وأيضا اكتشفوا أن مكونات هذه اخلاليا ال تعدو
كونها حوالي ثالثني عنصرا .وتأكدوا أن بعض هذه
العناصر قد وصلت وتصل إلى الكرة األرضية عن
طريق النيازك التي تصطدم باألرض كل يوم .ولكن
ظل يشغلهم السؤال األهم وهو كيف حصلت
هذه العناصر بعد اندماجها مع بعضها على
نفحة احلياة والتي قدروا بدئها منذ  ٣,٩بليون سنة؟
وكيف تشكلت منها كل صور احلياة من امليكروبات
البسيطة والكائنات أحادية اخللية وحتى النباتات
واحليوانات بأنواعها وعلى قمتها احليوانات بالغة
التعقيد مثل الثدييات؟ وما زال هؤالء العلماء
حائرين في فهم امليكانيكية التي ميكن بها دائما
وخللية واحدة في كل كائن أن تبدأ االنقسام املنتظم
واملتشعب واملعقد لتصنع هذا التعدد الذي ال ميكن
حصره واملتباين بني كل أمناط الكائنات ،ولكنه في
نفس الوقت يناسب متاما ظروف كل كائن؟ وكيف
تصل هذه اخللية الواحدة في الكائن الواحد إلى هذا
التنوع النسيجي بالغ التعقيد ليكون في النهاية
كل هذه األعضاء اخملتلفة في الكائنات احلية والتي
تخدم آالف الوظائف الالزمة حلياة هذا الكائن؟ وفي
مملكة احليوان وانتهاء بالثدييات يشمل ذلك العديد
من األعضاء واألجهزة بالغة التعقيد ومنها احلواس

اخلمسة ومركزها اجلهاز العصبي املركزي والذي
ميتلك درجات من الذكاء تتباين بني اخمللوقات لتصل
أقصاها في اإلنسان؟
ملحوظة هامة جدا وجديرة باملالحظة وهي إن بداية
كل أمناط احلياة التي تعتمد على التكاثر -وليس
االستنساخ -دائما هو خلية واحدة
وذلك بعد اندماج اخللية الذكرية
مع أخري أنثوية ليصنعا هذه اخللية
الواحدة .فهذه البداية بالواحد -أي
اخللية الواحدة -أحسبها إعالن إلهي
عن وحدانية اخلالق بان تكون البداية
دائما لكل الكائنات بخلية واحدة! أي
شيء واحد ولكن هذا الواحد في نفس
الوقت قادر على أن يخرج منه كل هذا
التنوع الهائل من األنسجة واألعضاء
والتي تناسب ذلك الكائن.
لقد حاول العلماء أن يضعوا تصوراتهم بفرضية بدء
احلياة وهل أتت من خارج األرض أم بدأت على شواطئ
احمليطات أو بجوار البراكني التي تصوروا أنها تدفع
بالكثير من العناصر ومتتلك الطاقة الالزمة خللط
ودمج هذه العناصر وذلك بقوى األمواج أو احلمم
وباستخدام الطاقة احلرارية للشمس أو للبراكني.
ثم سعوا إلثبات ذلك فأتوا بكل تلك العناصر إلى
املعامل العلمية واستخدموا طاقات مماثلة وذلك
في محاوالت متعددة ودؤوبة ومستميتة من أجل
تصنيع خلية واحدة حية أو حتى جني واحد قادر
على االنقسام الذاتي ،ولكن باءت كل محاوالتهم
بالفشل .وعليه لم -وأقولها وعلى لسان لويس
باستير -ولن يستطيع العلماء حتويل هذه العناصر
غير احلية إلى صورة حية وإعطائها نفحة احلياة .ذلك
ألن كل تلك العمليات والتفاعالت هي Biological
not biochemical reactions؛ وعليه ال حتتاج فقط
وكما يتصور العلماء إلى قوى فيزيقية كيميائية.
وإمنا أيضا إلى قوى حيوية خارج نطاق الطبيعة “ميتا
فيزيقية” أي غير ظاهرة في الكون املعروف.

تلك القوة خارج الطبيعة والتي أعطت نفحة احلياة
للعناصر غير احلية من تراب األرض لتصبح كائنات
حية يسميها املؤمنون اهلل .وعدم قدرة املؤمنني
على إيجاد أدلة فيزيقية على وجود هذه القوة
امليتافيزيقية والتي تعطي العناصر غير احلية نفحة
احلياة ال ينفي وجودها .ذلك ألن
اإلنسان يفتقر وجود احلواس
الالزمة إلدراكها .فانه ميكن
مثال إدراك أجزاء من املوجات
الكهرومغناطيسية -الضوء
بحاسة البصر وإدراك أجزاءمن املوجات الصوتية بحاسة
السمع .ولكن ال ميكن إدراك
حسي لقوة ميتا فيزيقية بدون
امتالك حواس ميتافيزيقية.
أما ادعاء امللحدين بأن عدم مقدرة املؤمنني على
إثبات وجود هذه القوى امليتافيزيقية يعني أنها
غير موجودة .فذلك مياثل إنكار وجود األشعة فوق
البنفسجية وحتت احلمراء أو املوجات فوق الصوتية
ألننا ال منلك احلواس الالزمة إلدراكها فتلك األشياء
خارج نطاق املقدرة احملدودة جدا حلاسة البصر
والسمع لإلنسان ولكننا نرى نتائجها والتي تؤكد
وجودها مثل إحساس الدفء بسبب األشعة حتت
احلمراء واستجابة بعض احليوانات للموجات فوق
الصوتية واألشعة فوق البنفسجية وبنفس املنطق
إننا ال نعرف سر الروح  -نفحة احلياة  -ولكننا نرى
مظاهر احلياة ونشأتها كل يوم في كل الكائنات
احلية وعليه ال ميكننا إنكارها وذلك جملرد إننا ال منلك
الوسيلة إلدراك كيفية نشأتها ؟ وملاذا ال نقول
العكس ،وهو أنه على العلماء أن يثبتوا لنا أن احلياة
ميكن أن تتولد بني العناصر غير احلية فقط بفعل
قوى فيزيقية كيميائية .وأيضا هل ميكنهم أصال
خلق العناصر الثالثني الالزمة لهذه احلياة من العدم؟
ولكن في النهاية يبقي ثالثة من التساؤالت الهامة
وهي ،أوال :ملاذا لم تقوم تلك القوى العشوائية

التاريخ  ...بوابة احلا�ضر ونافذة امل�ستقبل
نستكمل في هذا العدد فصالً آخر من فصول التاريخ ،املُعلم
األول واملُلهم األوحد الذي لم يكذب قط؛ والذي جند فيه دائما ً
وأبدا ً العبرة والعظة .نشاهد ونقرأ كل حني عن سلسلة
اإلحتجاجات وأعمال الشغب في دولة فنزويال منذ فبراير 4102
والتي تتصاعد كل يوم بسبب التضخم الذي بلغ %0004
ويتزايد كل يوم ،وتدهور سعر العملة احمللية والنقص املزمن في
السلع األساسية وارتفاع مستويات العنف اإلجرامي بسبب
السياسات التي وضعتها احلكومة الفنزويلية والتي وصلت
إلى محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي احلالي «نيكوالس مادورو»
بينما كان يُلقي خطابا ً للشعب أثناء حضوره عرضا ً عسكرياً.
وفنزويال هي مثال مؤلم آخر للدول التي سقطت في فخ الدعم
اإلقتصادي الغير محسوب ،وهي كما نعلم دولة نفطية من
الطراز األول وأحد أعضاء منظمة األوبك ( )CEPOإلنتاج
وتصدير البترول ،ومتتلك واحدا ً من أكبر خمس إحتياطيات
بترول في العالم ،وتستخرج مايقارب من  2.2مليون برميل
يومياً ،فعندما تس ّلم الرئيس الفنزويلي الراحل “هوجو رافاييل
شافيز” مقاليد احلكم في فبراير  ،9991كان يقوم بتوزيع
ناجت البترول القومي على الفقراء ،باإلضافة إلى توفير كافة
اخلدمات من كهرباء وصحة وتعليم ...الخ بأبخس األسعار.
وبالطبع تصاعدت شعبيته بشكل سريع وخاصة في صفوف
عامة الشعب والفقراء ،ولم يستطع أي مرشح الفوز عليه
أثناء فترتي رئاسته ،وكانت النتيجة املنطقية أن تع َّود الشعب
على التنبلة والبلُّوشي ،وإنصرفت معظم الفئات عن العمل
واإلنتاج وبالتالي لم يعد هناك ناجت قومي للصرف على
اخلدمات ،فقد ذهبت إيرادات الصيانة والتطوير في دعم غير
محسوب في أفواه وبطون الشعب بدون إنتاج فعلي يعوض
املصروفات.
استمر هذا الوضع ملدة  41سنة حتى مات “شافيز” في مارس
 3102بعد صراع ملدة عامني مع السرطان ،وخلفه رفيق الكفاح
وصديقه الصدوق “نيكوالس مادورو” (وهو رئيس مدني باملناسبة
لكارهي اجليش والرؤساء من ذوي اخللفيات العسكرية) ،وبدأ
“مادورو” يحصد تركة شافيز الثقيلة والتي متثلت في إنهيار
سعر البترول وتدهور العملة ونقص السيولة والتي لم متكنه
من اإلستمرار على نفس نهج سياسة “شافيز” في الصرف
على التك َّية.
وأصبح “مادورو” في موقف كارثي ال يحسد عليه ،فلو إستمر

ا.د .ناجي اسكندر
الطبيعية وعبر مليارات السنني وعبر ماليني املرات
من املصادفات العبثية أيضا كما يدعون بتجميع
ملفردات غير حيوية لتنتج في النهاية سيارة مثال
أو ثالجة أو غيرها وكلها أشياء بالقطع أقل تعقيدا
مبا ال يقارن بالكائنات احلية؟ ونأتي للسؤالني احملوريني
واألساسيني وهما؛ كيف ميكن لقوي طبيعية
عشوائية “غير عاقلة “ أن تخطط عقالنيا لتَخَ لَّق
في وقت واحد وفي كل الكائنات احلية التي تتكاثر
نظيرين متكاملني ال يختلفا سوى في أعضاء
التكاثر؟ والسؤال الثالث واألكثر أهمية هو كيف
تنوعت صور احلياة لتتضمن هذه الصور العاقلة
والتي يتصدرها اإلنسان وذلك بفعل وعن طريق قوي
طبيعية عشوائية “غير عاقلة”؟
فالقاعدة املنطقية والتي يتفق عليها اجلميع
تقول :فاقد الشيء ال يعطيه .وعليه ال ميكن إيجاد
نفحة حياة خمللوقات عاقلة دون وجود قوة بالغة
احلكمة والعقل وتفوق مخلوقاتها عقال وهذه القوى
امليتافيزيقية العاقلة احلكيمة واخلارجة عن نطاق
إدراكنا مبا منتلك من احلواس نسميها نحن املؤمنون
اهلل وكونها تبدأ نفحة احلياة في كل من مخلوقاتها
املتنوعة واملعقدة دائما بخلية واحدة فهي بذلك
تعلن عن وحدانيتها .لذلك فنحن املؤمنون ندرك
باملنطق واألدلة العقالنية -وليس باحلواس -أنها قوة
واحدة وتفوق -ومبا ال ميكن إدراكه -كل مخلوقاتها
عقال وحكمة ومقدرة وهذه القوة نسميها نحن
املؤمنون “اهلل الواحد”.
تنويه واجب :هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية
فقط وجود اهلل ،وليس استنادا إلى معتقدات دينية
ال يؤمن امللحدون بها أصال .وأيضا هذه املقاالت ال
تناقش وال تستند وال تدعو ملعتقد معني.

(اجلزء الثاين)

فئاته حالة ُمر َّكبة ُمعقّ دة ال رجاء فيها وال شفاء
(إال نوادر ممن رحم ربه) ،فقد أدمن الغني قبل الفقير
الفساد والسخرية والشكوى والتذ ُّمر ،وملا تيجي
تكلمه تتردد العبارة الشهيرة (إدونا مرتبات وخدمات
وصحة وتعليم زي اللي بياخدها الناس في أوروبا
وأمريكا واليابان وبعدين إرفعوا الدعم).
بالطبع من حق كل املصريني أن يحصلوا على كل مزايا
اجملتمعات الغربية ،ويستمتعوا مبستوى معيشة زي دول العالم
األول وأحسن منهم كمان بس بشرط ...إنهم يشتغلوا زيهم،
وينتجوا زيهم ،ويدفعوا ضرايب زيهم ،ويدفعوا أسعار كل
السلع زيهم ،وتبقي أخالقياتهم وسلوكياتهم زيهم.
لكن اللي بيروحوا الشغل ميضوا حضور ويخلعوا أو ميشوا
بعد ساعة أو يناموا أو يحلُّوا الكلمات املتقاطعة وكل واحد
مخلفله  5أو  6عيال ،وعايزين الدولة تديهم مرتبات وحوافز،
وتوفرلهم مواصالت مدعومة وعالج إقتصادي وتعليم مجاني
وتوظيف إجباري وناقص تأكلهم في بقهم ،فتلك هي املعادلة
املستحيلة التي ال تخضع ألي قوانني حسابية أو قواعد
منطقية في أي دولة علي ظهر هذا الكوكب.
أما ندابو القصور ،فهم ظاهرة جديدة فريدة وجديرة بالبحث
والتنقيب والدراسة ،فهم الشريحة التي أدمنت إقامة
الشكايني ّ
ّ
البكايني ،الذين يندبون
الكربالئيات والصعبانيات،
ويولولون طوال الليل وآناء النهار على إرتفاع الدوالر وغالء
والتعجب
األسعار ونُدرة توفر السلع ،ولكن املثير للدهشة
ُ
أننا ال جند هؤالء الغالبة واملساكني إال وهم يسكنون في
أرقي الضواحي السكنية والتجمعات ،ويرتدون أفخم الثياب
واجملوهرات ،ويقتنون أحدث اليخوت والسيارات ،ويُدخلون
أبناءهم أغلى املدارس واجلامعات ،ويلتقطون الصور التذكارية
والسيلفي اللعني في أفخم املطاعم واحلانات ،وميارسون
الرياضة في أرقى األندية والصاالت ،ويسافرون للتنزُّه والتس ُّوق
في أجمل املدن والعواصم العاملية واملنتجعات ،فإذا لم يشكر
كل هؤالء اهلل ثم البلد على كل هذه النعم فمن الذي يشكره
إذن!!
وبدال من أن يسجدون عرفانا للخالق الكرمي على ما منحهم
وحماة وطنهم ،وأنهم بني
من عطايا ،ويُق ّدرون قيمة جيشهم ُ
أبنائهم وأهلهم وذويهم في عيش رغد بصحة وأمان وإستقرار
غير منقوصني وال مفزوعني وال مش ّردين ،جندهم يتحفوننا

بقلم:
ا .د .محمد وجيه الديب

علي نفس سياسة “شافيز” ألصبح ال ميلك أي تدفق مالي
يغطي كل اخلدمات املدعومة ،ولو أوقف منط الصرف على
التك ّية لفتك به الشعب الذي تعود على األنتخة  ،فقد ك ّبل
شافيز البلد وض ّيق اخلناق علي من أتي خلفه في احلكم،
والنتيجة احلالية هي إنهيار كامل في شبكات الكهرباء
وهبوط حاد في سعر العملة وزيادة هائلة في األسعار نتيجة
ارتفاع نسبة التضخم ( )noitaflnirepyHوتظاهرات شعبية
دائمة ،ودخلت البلد في دوامة نقص السلع والسرقات والقتل
والنهب حتى وصل األمر إلى مجاعة ونفوق العديد من
احليوانات في احلديقة املركزية.
ويبقى هنا السؤال الذي يطرح نفسه ،هل األهم هو إعطاء
املُسكنات اإلقتصادية لعدة عقود للحفاظ على الشعبية،
واإلبقاء على هيكل الدولة املهترأة وجتميد األوضاع حتى انتهاء
فترة الرئاسة ،وتوريث تركة أخرى من الفشل ملن يأتي بعد ذلك
من احلكام واألجيال!! ،أو إتخاذ قرار جريء بالتدخل اجلراحي ذي
األلم املُبرح ولكنه أول طريق الشفاء احلاسم ،إلجراء إصالحات
إقتصادية (عاجلة) وإيثار مصلحة الوطن وتفضيل مستقبل
الشعب حتى وإن أطاحت بشعبية صانع القرار!!
وهنا نأتي ملا يحدث في مصر ،فنجد أنه مع كل خطوة تخطوها
الدولة على مسار اإلصالح اإلقتصادي (املؤجل منذ خمسة
بنجاح ساحق حمالت الهجوم الضاري ،وتتواصل
عقود) ،تنطلق
ٍ
بتألُّ ٍق الفت وصالت الغضب العارم ،وتبدأ بإمتيازٍ شديد فقرات
امليامت والكربالئيات ،مع فاصل من اإلتهامات املستمرة بفشل
الرؤية السياسية وإنهيار املنظومة اإلقتصادية ،وتسونامي
من احلديث عن تس ُّول احلكومة وتخ ُّبط اإلدارة وإنعدام الرؤية
وخطأ توقيت اإلصالح وأولوية إجناز مشروعات قبل األخرى ...
إلخ ،وحت ّول اجلميع إلى إستشاريني إقتصاديني وخبراء سياسيني
ومحللني عسكريني ال يُشق لهم ُغبار وال تنطفئ لهم نار.
فقد أصبحت الغالبية ال ُعظمي من الشعب املصري مبعظم

صباحية
بفقرة
والفتي ،ثم تأتي وصلة القيلولة من السخرية
النقد
من
ّ
واإلستظراف ،ثم يعقبها جلسة املغربية من السخط والتذ ُّمر
قبل أن يختموا اليوم في املساء بسرادق عزاء من الندب
والولولة.
وهكذا جند الدولة والرئيس املغلوب على أمره بني شقي عشرات
من الرحى :املتأسلمني وجتار الدين من ناحية ،والفاسدين
واإلنتهازيني من ناحية ،والساخطني واملعترضني من ناحية،
واملغيبني والسطحيني من ناحية.
كماشة فوالذية تهدم أي أمة ولو حتى هبط علينا مالئكة من
السماء وحكمنا صفوة من األنبياء ،في ظل كل ما مرت به
كوارث وأهوال في السنوات السبع األخيرة،
الدولة املصرية من
ٍ
وخاص ًة أننا لم ُ
نكن منتلك سابقا ً إقتصاد األمريكان أو إصرار
األملان أو رفاهية السويسريني ثم تر ّدي بنا الوضع إلى ما نحن
عليه ،وخاصة في ظل ما يشهده العالم بأسره من متغيرات
سياسية وإنهيار إقتصادي.
ونكررها ثانية ،لقد أصبح جل َّيا واضحا أن بوابة اجلحيم تُفتح
لتسقط فيها فقط الشعوب املتخاذلة الكسولة الثرثارة،
والتي ال تتجاوز أولوياتُها جوف معدتها وتعيش مببدأ “ ُعض
قلبي وال ت ُعض رغيفي” ،فقد بات اإلختيار في منتهي الوضوح،
وأصبح الطريق في غاية التحديد بال جت ُّمل أو متلُّق أو خداع أو
مراوغة.
فإما أن نستفيق من الغفلة والوهم ونأخذ من التاريخ عبر ًة
وعظة ونعي جيداً ما يحدث حولنا على الساحة ،ونصبر
ونعمل ونُنتج لعلَّنا نصل إلى بر األمان ،وأن نغ ِّير من ثقافتنا
األنانية الفاسدة ومنط حياتنا اإلستهالكي الفاشل ،وإما أن
نستمر في غيبوبتنا األبديَّة من امليامت والكربالئيات ،وأنشودتنا
السرمديَّة من الندب واإلنتحاب ،وعندها فال نلومن إال أنفسنا،
ُ
فلن يُجدي البكاء على اللنب املسكوب ،ولنستدعي ذكرياتنا
عن وطن بائد ،رُفعت األقالم ...وجفت الصحف ...و ُقضي األمر
الذي فيه تستفتيان

خواطر مسافر
إلي النور ()76
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ذكرى األربعني الستشهاد البار أبيفانيوس

« ويعتق أولئك الذين -خوفا ً من املوت -كانوا جميعا ً كل حياتهم حتت
العبودية» (عـب ،)١٥:٢توضح اآلية أن عبودية اإلنسان في هذه احلياة هي
العبودية للخوف .وأن اخلوف هو أساسا ً من املوت .إن آفة احلياة الدنيا هي
القلق وعدم التيقن من أي شيء في هذا العالم إلى الدرجة التي تذهب
بسالم اإلنسان .أين هو ذاك اإلنسان الذي يثق أنه لن يُصاب مبرض أو لن
يفقد مال أو يضمن دوام موارد أمواله أو أن يظل اآلخرين على وفائهم
إنسان أو مينح سالما ً
ولن يخونه إنسان؟ العالم بكل ما فيه ال مينع قلق
ٍ
إلنسان .هذه هي عبودية اإلنسان التي وصفتها اآلية.
ٍ
إن كل أسباب قلق اإلنسان التي ذكرنا بعضها ذات مرجع واح ٍد وهو موت
اإلنسان احملتوم .فاملوت هو اخلسارة الكبرى والوحيدة التي تندرج حتتها كل
خسارة وأي خسارة لإلنسان في حياته الدنيا مهما تعددت أنوع خسارته.
املوت هو الفقد األكبر وأي خسارة هي الفقد األصغر .وبقليل من التمعن
يصب
يتضح أن كل جهد اإلنسان مهما تنوعت أشكاله ،كان والزال ُّ
في غاية واحدة وهي غلبة املوت أو تأجيله باستخدام العلم أو تكديس
مصادر القوة والسيطرة درءا ً للخوف أو االستغراق في امللذات لنسيان ألم
مجابهة النهاية احملتومة .لذلك يرى البعض اإلدمان بأنواعه أنه نوع من
البحث املستميت لبقاء اللذة لسعادة نهايتها محتمة.
وقد شرح الرب يسوع املسيح في مثل الغني الغبي هذا املفهوم «وضرب
لهم مثال قائال :إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائال :ماذا
أعمل ،ألن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري وقال :أعمل هذا :أهدم
مخازني وأبني أعظم ،وأجمع هناك جميع غالتي وخيراتي وأقول لنفسي:
يا نفس لك خيرات كثيرة ،موضوعة لسنني كثيرة .استريحي وكلي
واشربي وافرحي فقال له اهلل :يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك،
فهذه التي أعددتها ملن تكون هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا هلل»
(لوقا  .)١٢وأكد سفر الرؤيا على هذا املفهوم أن ال خائفون يرثون ملكوت
السماوات «رؤيا .»٨:٢١
مبعنى أن عدم اإلميان بأن اهلل هو الضامن حلياتنا بعد املوت يجعل اخلوف
من املستقبل رهيب إذ يكون املوت -ال احلياة -هو حقيقة مستقبل
اإلنسان .لذلك جلأت النفس البشرية إلى حيلة أخيرة وهي إنكار وجود
حياة بعد املوت من أجل أن يتوقف خوفها ولكن بال فائدة .إال أن علوم
النفس اإلنسانية قالت بأن احلل ملرض القلق (ال ُعصابي  Neuroticوليس

ال ُذهاني  )Psychoticهو مواجهة اخلوف.
ولقد واجه اهلل خوف اإلنسان من املوت “فقال الرب :إني قد رأيت مذلة
شعبي… وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم .إني علمت أوجاعهم
فنزلت ألنقذهم… وأصعدهم”(خروج  )٧:٣ووضع ابن اهلل ذاته ودخل إلى
عرين املوت بالصليب فأنهى سلطانه على املؤمنني وتوقفت عبودية
اإلنسان للموت واسترجعت طبيعة اإلنسان أصلها ،التي خُ لِقَ عليها
اإلنسان ،في املسيح الذي هو صورة اهلل ،فتفجرت احلياة في اإلنسان
حتجبا ً
ممُ َثالً في الباكورة “ابن اإلنسان” يسوع املسيح ،بعد أن كان اهلل ُم ِ
سرَائِيلَ
“حقًّا أَن َْت إِل ٌه ُم ْحت َِج ٌب يَا إِل َه إ ِ ْ
بخطية اإلنسان .هكذا صرح النبي َ
ص” (أشعياء  .)٤٥بينما النبي ال يعلم أن اإلنسان هو الذي بخطيته
المْخُ َلِّ َ
حجب حياة اهلل عن كيانه فصار أسيرا ً وعبدا ً للموت واخلوف منه .من
هنا كانت أهمية الصليب في املسيحية .ليس ألن الرب إلهنا إله كئيب
يعشق األلم واملوت والنحيب والبكاء واحلرمان لشعبه “واملوت باحليا” كما
يقولون باللغة املصرية الدارجة ،ال ال … إن هذه مسيحية مريضة .بل ألن
الصليب لم ي َ ُعد عالمة موت بل حتول في املسيح إلى عالمة حياة .فصار
الصليب محور التبشير املسيحي .نحن نردد هذا املعنى في صالة القداس
“مبوتك يارب نبشر وبقيامتك املقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف”
فالصليب هو ما نبشر به ،بينما القيامة نعترف بها.
ألن املعجزة هي موت ربنا الذي ابتلع موتنا في حياته .أما حياته وقيامته
فهو أمر مفروغ منه وحتصيل حاصل ألنه احلياة ،واحلياة ال متوت .بل إن املرء
يتعجب كيف اختار املصري القدمي رمز الصليب كعالمة للحياة “مفتاح
حلم ود ٌم بل اآلب الذي في السماوات من خالل
احلياة” بدون أن يعلنها له ٌ
بشرية اإلنسان املصري القدمي .فإن الرب يسوع املسيح قال ما معناه إن
الشهادة هلل هي في اإلنسان كطبيعة .فإن سكت البشر عن الشهادة
هلل فإن احلجارة تنطق شاهد ًة له .ألم يقل الرب يسوع هذا لليهود الذين
أرادوا أن يسكتوا اجلموع التي هتفت له هوشعنا /خلِّصنا أثناء موكب
دخوله األخير إلى أورشليم قبل الصليب “وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم
في الطريق… ابتدأ كل جمهور التالميذ يفرحون ويسبحون اهلل بصوت
عظيم ،ألجل جميع القوات التي نظروا ،قائلني« :مبارك امللك اآلتي
باسم الرب .سالم في السماء ومجد في األعالي» ،الفريسيني قالوا له:
«يا معلم ،انتهر تالميذك» .فأجاب وقال لهم« :أقول لكم :إنه إن سكت
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هؤالء فاحلجارة تصرخ» (لوقا  .)١٩كم هي من مضادة تذ َهل لها العقول
والقلوب واملعاندين ،الذاهب إلى املوت بقدميه احتفلت به اجلموع وحتتفل
به الدهور ملكا ً مت َّوجا ً مخلِّصاً.
بل ويتعجب املرء ثانية ً كيف شاركته اجلموع بطريقة عفوية حتمل
شهادة ليست من حلم ودم ،فوضعوا ذواتهم ممُ َ َّثلة في ثيابهم حتت
قدميه «لذلك أقول لكم :ال تهتموا حلياتكم مبا تأكلون ومبا تشربون ،وال
ألجسادكم مبا تلبسون .أليست احلياة أفضل من الطعام ،واجلسد أفضل
من اللباس؟» (متى  )٢٥:٦ووضعوا أعلى ما تصل إليه أيديهم من سعف
النخيل إمعانا ً في وضع ذواتهم متضامن ًة معه في احتفال أحد السعف
املهيب الذي كان احتفاال بالصليب ،سابقا ً للزمن .وها نحن نتعجب
للمرة الثالثة ،ومرارا ً وتكراراً ،لتلك الومضات اخلاطفة هنا وهناك التي
كشفت اشتياقات اإلنسان -وعلى قدر محدوديته -في مواجهة املوت مع
املسيح فقال لهم يسوع «لعازر مات .وأنا أفرح ألجلكم إني لم أكن هناك،
لتؤمنوا .ولكن لنذهب إليه» ،قال له التالميذ« :يا معلم ،اآلن كان اليهود
يطلبون أن يرجموك ،وتذهب أيضا إلى هناك» ،فقال توما الذي يقال له
التوأم للتالميذ رفقائه« :لنذهب نحن أيضا لكي منوت معه» (يوحنا .)١١
وأيضا عندما ساعده سمعان القيرواني في حمل الصليب في طريقه
إلى اجللجثة.
ونفس املوقف تكرر حني أدرك الشاب املصري أنطونيوس ذلك ،فخرج
من العالم بإرادته واضعا ً ذاته كسيده املسيح وافتتح تاريخ الرهبنة
املسيحية في العالم كله .فال عجب أن سر املعمودية الذي فيه ميوت
اإلنسان مع املسيح ،هو أول ما يبدأ به اإلنسان في املسيحية ،كمدخل
حلياته وقيامه في املسيح يسوع ربنا .وفي ذكرى مرور أربعني يوما ً على
استشهاد البار أبيفانيوس ،أسقف ورئيس دير القديس العظيم أنبا
مقار الكبير ببرية شيهيت املقدسة مبصر ،نؤمن أن دماء هذا البار التي
اختلطت بدماء يسوع املسيح والتسعة واألربعني شهيدا ً شيوخ برية
شيهيت املقدسة – ليصير “الشهيد اخلمسني” معهم -نؤمن إ ِ َّن ه َذا
سرَائ ِ َ
يل (الكنيسة
ام َك ِثيرِي َن ِفي إ ِ ْ
(أبيفانيوس) َق ْد ُو ِض َع لِ ُ
سق ِ
ُوط وَ ِق َي ِ
ضا
القبطية) ،وَلِ َعالَ َم ٍة تُقَاوَ ُم (من كثيرين في الكنيسة القبطية) .وَأَن ِْت أَي ْ ً
س ْي ٌ
س ِك َ
(الكنيسة القبطية وبطريركها) ي َ ُجوزُ ِفي ن َ ْف ِ
ف ،لِ ُت ْعلَ َن أ َ ْف َكارٌ
وب َك ِثيرَ ٍة» (لوقا  .)٢والسبح هلل.
ِم ْن ُقلُ ٍ
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حتتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز من يوم  1توت حتى  19توت وهو
عيد الصليب وهذه الفترة تصلي الكنيسة بالطقس الفرايحي حيث
أن هذه الفترة هي ذكرى الشهداء أن كلمة النيروز تعني بداية جديدة
والكنيسة حتتفل بالبداية اجلديدة  19يوم لكي تلحم بداية السنة اجلديدة
في عيد الصليب وتعني الكنيسة من هذا االرتباط أكثر من معنى وهدف.
-1دليل على احلب املتبادل بني الكنيسة واملسيح له اجملد الذي بذل نفسه
من أجل الكنيسة ففي النيروز نتذكر حب القديسني والشهداء للكنيسة
واملسيح وفي الصليب نتذكر حب املسيح للكنيسة .فالشهداء بذلوا
دمائهم من أجل املسيح والكنيسة والشهداء عبروا عن حبهم للمسيح
ألنهم كما مات املسيح من أجل الكنيسة هكذا مات الشهداء من أجل
حبهم للمسيح وهذا دليل على احلب املتبادل بني حب املسيح املتألم على
الصليب وحب الشهداء الذين تأملوا من أجل املسيح وهذه تسمى ملحمة
حب ،فكل انسان له درجة حب للمسيح فال يتساوى فيها انسان مع األخر
وأعلى درجة حب جندها في الشهداء؛ فالشهداء قبلوا أن ميوتوا مع املسيح
أفضل أن يعيشوا بدون املسيح كقول معلمنا بولس الرسول «ألن لي احلياة
هي املسيح واملوت هو ربح» ( في )21: 1ولهذا جعلت الكنيسة الفترة من
عيد النيروز الى عيد الصليب فترة واحدة لتعبر على أن املسيح والكنيسة
يلتقيان في ملحمة احلب احلقيقي وتقدم الكنيسة التماجيد للشهداء
دليل على فرحها بهم ملا قدموهم للمسيح له اجملد.
 -2املعني الثاني الذي تقصده الكنيسة هي أن آالم االنسان املسيحي
هي شركة في أآلم املسيح له اجملد ،اذا كان هذا اإلنسان برئ وغير مخطئ
وتألم بدون سبب إال ألنه مسيحي فهذه اآلالم تكون من أجل اسم املسيح
أما اذا كان األنسان يعاقب من أجل جرمية فعلها كالسرقة أو القتل أو
فعل شر ودخل السجن فهذا عقاب على ما فعل وليست شركة في أالم
املسيح كقول معلمنا بطرس الرسول «فال يتألم احدكم كقاتل أو سارق
أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره ولكن إن كان كمسيحي فال يخجل
بل ميجد اهلل من هذا القبيل» (1بط  )15 : 4فنحن كمسيحيني جسد
الكنيسة التي رأسها املسيح فاذا تألم هذا اجلسد ،فإن اجلسد املتألم
يستحق الرأس املتألم الذي هو املسيح فبشركة اآلالم مع املسيح نتمجد
أيضا ً مع املسيح الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد
ابديا (2كو)17 : 4
فاإلنسان الذي يحمل صليب املرض أو الفقر او اضطهاد أو أي ضيقة أرضية
بشكر فهو مشترك في آالم املسيح .فإن شهدائنا كانوا ميلئون من حولهم
باإلميان فاإلمبراطورة اكسندر زوجة اإلمبراطور دقلديانوس أمنت بالسيد
املسيح مبجرد انها رأت وجه القديس مارجرجس ودخل اإلميان كثيرا ً من
الناس عندما رأوا قوة وإميان الشهداء.
أما بالنسبة للصليب فهو عبارة عن خط رأسي ميثل االرادة اإللهية وخط

أفقي ميثل االرادة البشرية ،فاذا سمر اإلنسان
ذاته وكرامته وإرادته في االرادة اإللهية ينال
الفردوس ويعيش في ارادة اهلل وينال احلياة
األبدية ملا أعده اهلل حملبي اسمه القدوس.
النيروز أو عيد رأس السنة املصرية هو أول يوم
في السنة الزراعية اجلديدة ،وقد أتت لفظة
نيروز من الكلمة القبطية (ني -يارؤو) وتعني
األنهار وذلك ألن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان
النيل سبب احلياة في مصر.
وملا دخل اليونانيني مصر أضافوا حرف السي لألعراب كعادتهم (مثل
أنطوني وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية.
والرتباط النيروز بالنيل أبدلوا الراء باللم فصارت نيلوس ومنها أشتق العرب
لفظة النيل العربية ،أما عن النيروز الفارسية فتعني اليوم اجلديد (ني =
جديد ،روز= يوم) وهو عيد الربيع عند الفرس ومنه جاء اخللط من العرب.
-3وهو أيضا ً عيد راس السنة القبطية أي اننا نودع عام ونستقبل عام
للشهداء األبرار ،وعيد النيروز ليس احتفاال حديثا بل هو عيد ومناسبة
مصرية ممتدة منذ القدم تعود آلالف من السنني إذ أن أول من احتفل بذلك
العيد هو العالمة املصري القدمي توت الذي قسم السنه إلى  12شهرا
وجعل بداية أيام فيضان النيل هو أول أيام السنة ،ومن يومها سمي الشهر
األول باسمه شهر توت.
وكان املصريون عبر التاريخ يقيمون االحتفاالت واملهرجانات العظيمة
احتفاال بهذه املناسبة وبعدما دخلت املسيحية مصر استمر األقباط في
االحتفال بالعيد حتى جاء عهد امللك دقلديانوس الذي اضطهد املسيحيني
وقتل منهم اآلالف وكان أخرهم هو البابا بطرس الــ 17وقبل استشهاد
البابا بطرس صلى الى الرب طالبا ان يوقف االضطهادات والعذابات التي مير
بها األقباط فاستجاب له اهلل في تلك الفترة التاريخية ،إال ان االستشهاد
استمر بعد ذلك ولكن بدراجات اقل بكثير .ومنذ ذلك اليوم ونحن نحتفل
في نفس العيد (عيد النيروز) بذكرى الشهداء االبرار الذين قدموا حياتهم
في سبيل اميانهم بامللك السماوي.
وملا دخل العرب مصر استمر االقباط في احلفاظ على عاده االحتفال براس
السنة القبطية وكان العرب كلهم يشاركون املسيحيني تلك االحتفاالت
حتى ان الدولة نفسها كانت تعتبر ذلك اليوم عيدا رسميا متنح فيه املنح
والهبات وجتعله موسما عاما للبهجة والفرح والسرور ولكن كنيستنا
األمينة حافظت على عادتها فلم حتول ذلك العيد إلى مناسبة اجتماعية
عامة بل ما زلنا حتى يومنا هذا نحتفل به كمناسبة روحية كنسية.
نتـذكر فيه اباءنا الشهداء األبرار ونتعلم من قصص اميانهم وكفاحهم
ضد الشيطان العدو ونقضي ليلة العيد في الصالة والتسبيح لنستمد

قوة وطاقة روحية نعيش
بها عاما كامال مقبال،
وإذا كنا نحتفل مع
العالم كله بذكرى راس
السنة امليالدية فاحتفال راس السنة القبطية
هو احتفال وعـيد خاص جدا بنا نحن األقباط.
أما توت أول شهور السنة القبطية فمشتق من
االله حتوت إله املعرفة وهو حكيم مصري عاش أيام الفرعون مينا األول وهو
مخترع الكتابة ومقسم الزمن ،وقد أختار بداية السنة املصرية مع موسم
الفيضان ألنه وجد جنمة الشعري اليمينية تبرق في السماء بوضوح في
هذا الوقت من العام ،مما يعني أن السنة القبطية ،سنة جنمية وليس
شمسية مما يجعلها أكثر دقة من الشمسية التي احتاجت للتعديل
الغرغوري وبالتالي لم تتأثر بهذا التعديل وذلك ألن الشمس تكبر األرض
مبليون وثلث مليون مرة والشعري اليمينية تكبر الشمس بـ 200مرة ،مما
يعني أنها أكبر من األرض بـ 260مليون مرة مما يجعل السنة النجمية أدق
عند املقارنة بالشمسية.
ومع عصر دقلديانوس أحتفظ املصريني مبواقيت وشهور سنينهم التي
يعتمد الفالح عليها في الزراعة مع تغيير عداد السنني وتصفيره جلعله
السنة األولى حلكم دقلديانوس = 282ميالدية=  1قبطية=  4525توتية
(فرعونية) ،ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء حيث كان في تلك األيام
البعيدة يخرج املسيحيني في هذا التوقيت إلى األماكن التي دفنوا فيها
أجساد الشهداء مخبئة ليذكروهم .وقد أحتفظ األقباط بهذه العادة
حتى أيامنا فيما يسمونه بالطلعة.
ماذا قالوا عن شهداء الكنيسة القبطية
*القديسيوحناذهبيالفم: إنشهادةالشهداءعظةلإلنساناملسيحي،
 وعونللكنيسة، وتثبيتلإلمياناملسيحي.
*القديس مكسيموس: إن أسالفنا أوصونا أن نلصق أجسادنا بعظام
ح على الشهداء يرفع عنا ضمن ا ما
الشهداء حتى حينما يشر ق املسي 
فينامنظالم.
*القديسأغسطينوس: إ ناستطاعالعدوقتلاجلسدفهوعاجزعنمنعه
منالقيام ة.
*املؤرخشافSchaff :لوأنشهداءالعالموضعوافيكفةميزانوشهداء
تكفةاملصريني.
مصرفيالكفةاألخرى,لرجح 
ي شنودة مدير معهد الدراسات القبطية
*املستشار الدكتو ر الراح ل زك 
فيكتابه “الشهداء” يقول “أصبحاالستشهادوسيلةمنوسائلالتبشير
بالسيد املسيح واإلميان به بني الوثنيني على اختالف درجاتهم من ملوك
وأمراءووالةووزراءوضباطوعلماءوفالسفةومؤرخني.
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اغرب عادات الزواج حول العالم
في الصني:
يدفع العريس في والية «كانتون» مهرة  -لوالد العروس
قبل إمتام اخلطبة ،عبارة عن :دیكني ،وجرتني من العنب،
وأربعة خنازير ،وعشر سمكات مملحات ،وكيس قمح .أما
العريس غير القادر مادياً ،فيدفع مهرة العروسة ،عبارة عن بعض الطعام.
في الهند:
في قبيلة «فاکلیجا» ،ال تستطيع الفتاة أن تتزوج إال إذا أحضرت لزوجها املقبل «عقلتني» من اصبعني
من يد أمها ،وهذا يعتبر قبولها للزواج!
أما السيدات في قبيلة «سابو» بوالية «مانسيور» الهندية ،فهن أغلى الزوجات في العالم ،إذ يجب أن
يتكرر دفع ثمن الواحدة منهن كل عام ،وطوال حياتها.
في قبائل الزولو بأفريقيا :يدفع العريس مهرا لعروسه ثمن ثورين أو ثالثة ثيران.
في قبائل «باندي» الباكستانية :يدفع العريس مهرا ً لعروسه بعد وزنها« ،رياال» عن كل «رطل» .وتتزوج
سريعا هناك صاحبات اجلسم النحيف قليلة الوزن ألن العريس لن يدفع رياالت كثيرة في مهرها!
في جنوب استراليا :قوم العريس من السكان األصليني ألستراليا ،بطرح عروسه أرضا حتى تفقد
الوعي فإذا حتملت الصدمة حملها إلى منزل الزوجية.
في ميامار (بورما سابقا) :تتزوج الفتاة وتطلق في اليوم نفسه .فإذا ظلت مقيمة على الوفاء واحلب
لزوجها ،ألغي الطالق وعادت إليه.
في جزيرة «ممبسا» بالصومال :قانون ينص على أن يتقدم للفتاة شابان يتصارعان صراعا مميتا ،ومن يفز
منهم على اآلخر يفز بالزواج من الفتاة التي اختارها.

«بوب كورن» مثلج
في أسفل االرض التي تقوم عليها جامعة لويزيانا احلكومية في الواليات املتحدة بحيرات تقطنها
أسراب من البط .ومتكن مشاهدة البط في أي مكان من اجلامعة وهو يتمادي فاحتا ً فمه اللتقاط ما
پرمیه له الطالب من الفشار (بوب كورن) .وذات يوم سقط الثلج على نحو غیر متوقع ،وخرج البط
بأعداد كبيرة فاحتا ً فمه لاللتقاط حباته.

اليابان تستعد ملفاجأة العالم بالسيارات الطائرة
عقدت احلكومة اليابانية ،مؤخرا ،اجتما ًعا مع ممثلني
عن شركات كبرى عدة ،بينها اجملموعتان األمريكيتان
العمالقتان «أوبر» و«بوينغ» واألوروبية «إيرباص» ،لالطالع
على مشاريعها لتطوير سيارات طائرة.
غير أن املشاريع املقدمة في االجتماع احلكومي تظهر أن
هذا احللم ال يزال بعيد املنال.
وال تزال هذه املبادرة اليابانية غامضة ،وهي ترمي إلى وضع
خارطة طريق بحلول نهاية العام لترجمة هذا املشروع.
واملشاركون هم من قطاع الطيران («ايرباص» و«بوينغ» و«جابان ايرالينز») والسيارات («اوبر» و«سوبارو»)
وقطاع التكنولوجيا مثل «أن إي سي».
وأوضح املسؤول في وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة شينجي توكوماسو أن السيارات الطائرة «ميكنها
حل مشكالت النقل في املناطق املعزولة أو اجلبلية أو خالل عمليات إغاثة في الكوارث الطبيعية».
وأضاف« :نظمنا هذا االجتماع الذي يجمع القطاعني العام واخلاص للدفع قد ًما بصناعة جديدة
وجعلها مربحة» .ومن بني املشاريع املقدمة ،األربعاء ،تعول شركة «كارتيفاتور» على تسيير رحلة
جتريبية العام املقبل ملركبتها االستشرافية «سكاي درايف» مع سائق على متنها .وتأمل هذه اجملموعة
من املهندسني الشباب املدعومني مال ًيا من شركة «تويوتا» في أن تتمكن من إنتاج مركبتها على نطاق
صناعي ابتداء من عام  .2027وتعمل عشرات الشركات في العالم ،بينها شركات ناشئة عدة ،على
تطوير مركبات هجينة قادرة على حتدي الزحمات املرورية والتملص منها عبر التحليق ج ًوا.

القاهرة األكثر تلوثا في العالم
تصدرت القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثا ،وتبعتها كل
من مدينة دلهي الهندية والعاصمة الصينية بكني وموسكو
الروسية ومدينة إسطنبول التركية ،بحسب دراسة نشرها موقع
فوربس .وقام خبراء مبؤسسة “إيكو إكسبرت” األمريكية بإعداد
دراسة حول معدالت تلوث الهواء ،وشملت القائمة أيضا كال من
مدينتي جواجنو وشنغهاي بالصني ،وبوينس آيريس باألرجنتني ،باإلضافة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وبني الدول العشر األولى جاءت مدينة واحدة في الواليات املتحدة األمريكية وهي لوس أجنلوس
وحلت في املركز العاشر بعد املدن املذكورة سابقا .على اجلانب اآلخر ،أبرز التصنيف أن مدينة زيورخ
السويسرية هي املدينة “األكثر نقاء” على مستوى العالم .وبحسب منظمة الصحة العاملية ،فكافة
أنواع التلوث لها تأثير على الصحة واحلياة اليومية لألفراد حول العالم .كما أنه ووفقًا للمنظمة األممية،
هناك تسعة من  10أشخاص حول العالم يستنشقون هواء ملوثا .ووضع التقرير القاهرة على رأس
قائمة املدن األكثر تلوثًا في العالم ،حيث جاءت األسوأ فيما يخص نسب التلوث بأشكاله سواء الهواء
أو البصري أو الضوضائي .وبحسب التقرير في املؤسسة األمريكية فإن سكان القاهرة يستنشقون
الهواء امللوث بدرجة أكثر خطورة مبعدل  11.7مرة مقارنة باملعدالت اآلمنة التي أوصت بها منظمة
الصحة العاملية.

كوريا اجلنوبية حتظر بيع
القهوة في مدارسها

سيضطر الطالب واملعلمون في كوريا اجلنوبية من
هذه اللحظة ،للبحث عن طرق بديلة ،لكي يكونوا
مستيقظني خالل فترة الدوام الدراسي ،بعدما
قررت احلكومة ،حظر بيع القهوة في املدارس.
ويذكر أنه مت حظر بيع املشروبات التي حتتوي على
نسبة عالية من مادة الكافيني للطالب في املدارس
منذ عام  ،2013ولكن مع توافر آالت بيع القهوة
للمعلمني ،متكن بعض الطالب من التحايل على
النظام ،وأشبعوا حاجتهم للقهوة من خاللها.
وتقول متحدثة من وزارة الغذاء والسالمة الدوائية،
إن حكومة كوريا اجلنوبية ،تريد اآلن استبعاد أي
طريقة متكن األطفال من شراء املشروبات التي
حتتوي على نسبة عالية من الكافيني في احلرم
املدرسي ،محذرة من أن الطالب يتناولون الكافيني
لكي يسهروا لساعات متأخرة من الليل في
الدراسة والتحضير لالمتحانات.
ومبوجب هذه اخلطوة ،التي ستدخل حيز التنفيذ
اعتبارا من  14سبتمبر اجلاري ،فإنه سيتم حظر
مبيعات القهوة متاما في املدارس االبتدائية
واملتوسطة والثانوية ،في كوريا اجلنوبية.
وحذرت وزارة الغذاء والسالمة الدوائية ،من اآلثار
الصحية للكثير من النب ،مشيرة إلى إن اإلفراط في
تناوله ميكن أن يسبب الغثيان ،كا أنه يؤدي لعدم
انتظام ضربات القلب واضطرابات النوم.
وتعتبر كوريا اجلنوبية هي سابع أكبر مستورد للنب
في العالم ،وفقا جلمعية التجارة الدولية الكورية،
التي استوردت ما قيمته  700مليون دوالر من
القهوة عام .2017

دبي تفتتح متحف الغموض
واخلدع البصرية
تشهد مدينة دبي اإلماراتية خالل شهر سبتمبر
افتتاح متحف للمعروضات الغامضة واخلدع
البصرية .وقالت فارفارا سفيشيفا مديرة “متحف
الغموض” في دبي أنه يجري تنفيذ املتحف باملنطقة
السياحية على ضفاف “خور دبي” ،وسيحتضن 80
قطعة من املعروضات متنوعة األشكال واألحجام،
تخدع احلواس واألبصار .وذكرت للصحفيني أن
قائمة املعروضات تضم “نفق الد ّوامة” ،وهو عبارة
عن اسطوانة د ّوارة تخدع َمن مير عبرها ،مثير ًة
الوهم بأن األرضية غير ثابتة ،كما تضم غرفة
حتدي اجلاذبية املائلة ،حيث يبدو زوارها أصغر أو أكبر
ّ
ً
حجما بحسب موقعهم ضمن الغرفة.
وأضافت“ :على عكس املتاحف التقليدية ،يدعو
متحف الغموض زواره إلى ملس املعروضات والتقاط
قدر ما يشاؤون من الصور أثناء زيارتهم التي
يعيشون خاللها جتارب بصرية حسية».
وتابعت سفيشيفا“ :مت انتقاء محتويات املتحف
وصممنا
بعناية فائقة لتالئم كافة األعمار،
ّ
خدعنا خصيصا ً كي تسمح للدماغ بتلقي بعض
وهم بواقع غير
التفاصيل وجتاهل أخرى وصنع
ٍ
موجود فعلياً ،ما يصوغ حاالت ومناظر تبدو غير
منطقية”.

الصني ستحد من ألعاب الفيديو
لتزايد حاالت قصر النظر
تعتزم الصني احلد من ألعاب الفيديو ،املتوفرة
عبر االنترنت ،بهدف التصدي لتزايد حاالت قصر
النظر ،التي تصيب أعدادا كبيرة من األطفال
في البالد .وهذه أحدث مبادرة حكومية صينية
لتعزيز الرقابة على قطاع ألعاب الفيديو اآلخذ
في النمو .وقد أعلن عن هذه القواعد اجلديدة،
بعيد نشر «مذكرة هامة» من الرئيس الصيني
شي جينبينغ ،دعا فيها إلى احلفاظ على حاسة
البصر لدى األطفال .ولفت بيان لوزارة التربية،
إلى أن السلطات ستحد من العدد اإلجمالي
أللعاب الفيديو ،املتوافرة عبر االنترنت ،ومن عدد
األلعاب اجلديدة التي تطرح في السوق .كذلك
قد تتخذ تدابير للحد من املدة التي ميضيها
األطفال في لعب الفيديو ،بحسب النص الذي
وقعت عليه أيضا سبع إدارات وطنية أخرى.
وتسجل الصني معدالت كبيرة من حاالت قصر
النظر لدى التالمذة مع تراجع في معدل أعمار
اإلصابة.

رنا امليموني أولى املتسابقات
احملترفات في السعودية
متكنت الشابة السعودية ،رنا امليموني ،من ممارسة
هوايتها املفضلة في قيادة السيارات الرياضية ،في حلبة
مخصصة في العاصمة السعودية ،الرياض ،لتصبح أول
قائدة سيارات رياضية سعودية.
وتعتبر هذه احلادثة األولى من نوعها في السعودية ،وأتت
عقب رفع احلظر القدمي وطويل األمد على قيادة املرأة ،إذ لم يكن ذلك ممكنا قبل أسابيع فقط.
وحول اخلبر ،حتدثت الشابة السعودية لوسائل اإلعالم ،قائلة“ :أحب السرعة .وكان حلمي منذ زمن
بقيادة سيارتي اخلاصة ،بقوة  500حصان” .كما أشارت امليمومي إلى عدم اشتراط أن تكون سيارة املرأة
السعودية صغيرة احلجم وفاقعة اللون ،مثال.
كما عبرت امليمومي عن حماسها الكبير ملمارسة هوايتها املفضلة داخل اململكة ،وهي التجربة التي
تتحدى من خاللها التصور النمطي حول عدم قدرة املرأة بشكل عام على مجاراة الرجال في هذه
الرياضة .وفي السياق نفسه ،أكدت رنا امليموني ،أنها تنتظر صدور قرار رسمي مرتقب ،يسمح مبوجبه
إصدار رخصة “سباق السيارات” للنساء السعوديات ،والتي ستخولها قانونيا للمشاركة في سباقات
السيارات داخل أراضي اململكة .كذلك ،يتوقع خبراء سعوديون ،ظهور املزيد من محبي رياضة السيارات
السريعة بني النساء ،في املستقبل القريب.
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Blessed are the pure in heart, for they will see God.
[Matthew 5:8]

“All the Little Lemurs”
All little Lemurs love to play. They play all the day and
every day they play. Why any day that a
little Lemur doesn’t play is a bad day for a
baby Lemur. Little Lemurs know hundreds
of games. LemursThey know hundreds of
games because they make up dozens of
games every day. Sometimes they play a
game that has no rules, no objective and
nobody knows when it ends or who ever
wins. The idea is just to play, play, play,
play, play. Mommies of little Lemurs know their babies
are healthy when they play from the moment they wake
up until the moment they lay in their cribs to sleep and
when they are asleep, they dream of playing.
But the mommy of little Lloyd Lemur was worried. Lloyd
didn’t seem to want to run out into the field to run and
jump and play with the other little Lemurs. He didn’t
want to climb up and down hills and rocks and fallen
trees and spring out at his friends chasing them or being
chased or sometimes not even knowing which but knowing it was all great clean fun. Lloyd had a friend named
Levi. Levi and Lloyd loved to be in secret. They hid from
the other Lemurs and whispered all the time. They had
special ways of walking and wore special things on their
ears and skin to make them look like they were in a secret
society that was much better than the community of fun
loving Lemurs that played in the field every day.
Lloyd wasn’t always this way. But he and Levi started having secrets and before long, that’s all they wanted to do.
They stayed inside whispering and making up codes and
they never exercised so lots of time Lloyd felt sick. This
was hard for him because nobody was ever sick because
everybody lived pure, open happy lives so nobody understood how he felt. Levi and Lloyd loved to make plans
that nobody knew about. They always seemed to have
something cooked up and no matter how much Lloyd’s
sister Lexy Lemur begged, Lloyd said she couldn’t be in
the club because it had to be a secret. He even pretended
there was something more holy and special about being in
his secret club with its strange rituals and vows of silence.
Lloyd and Levi never got any exercise and nobody talked
to them because they talked nonstop about their secret
club but wouldn’t tell the other Lemurs about it because it
was a secret. Lexy Lemur was worried about her brother.
She remembered when Lloyd ran and laughed and played
with her and the other baby Lemurs all day long and never
had a care in the world. He was by far the silliest, happiest
Lemur of them all before the secret club.
Then came the nightmares. Lloyd started waking up with
terrible dreams. Dreams of deep dark monsters coming to
get him and nobody could help him because he was in a

secret club with the monsters. He woke up at night crying
from the dreams and Lexy Lemur ran to him.
“Lloyd you are not happy and carefree any more. What
happened? Your secret club has made
you all worried and scared and dark inside. You know all good little Lemurs
have a pure love of play. Where is your
purity Lloyd?” Asked Lexy. The next
day she took him out into the field
when all the little Lemurs were leaping and laughing and screaming in joy
but Lloyd just sat on his bottom on the
ground and cried.
“I have lost my Lemur purity Lexy. I am a lost Lemur.”
He moaned.
“What happened in your club? You always seemed to
have plans with the club and Lemurs don’t plan Lloyd,
Lemurs play.” She asked.
“Yes, we had lots of secret plans. We played jokes on the
other Lemurs so they would fall off of things or things
would happen to them and then we would laugh. We had
all kinds of secret plans and games we did that nobody
knew about and schemes. I was a scheming Lemur Lexy.
I don’t want to be a scheming Lemur, I want to be playing,
laughing Lemur. What can I do?” He cried.
So they went to the wise old owl who looked after all of
the Lemurs. There Lloyd poured out his soul to the wise
old owl in hopes he would have some magic to make him
pure and simple again.
“Well there is a magic but it’s not from me little Lemur.”
Mr. Owl confessed. “God created all Lemurs to be pure in
heart. But you have used up your purity Lloyd.” Said Mr.
Owl and Lloyd started to cry loudly. “Now stop that, there
is hope. If you will pray that the spirit of purity come inside you from God, he can change you into a completely
new Lemur, one that is pure and happy inside again.”
“Oh yes, yes, Mr. Owl. Please teach me how to ask God
for that.”
So Mr. Owl and Lexy and Lloyd all prayed and the miracle did happen. His dark schemer Lemur heart was filled
with God and he discovered all over again that the love of
God is what made Lemurs happy and playful in the first
place. He forgot all about having secrets and worries and
how to just run and play and trust God with everything
else and he was a brand new creature. And before long,
he once again had regained his title of silliest Lemur in
the whole field.
For you have been born again, not of perishable seed, but
of imperishable, through the living and enduring word
of God. For, “All men are like grass, and all their glory
is like the flowers of the field; the grass withers and the
flowers fall, but the word of the Lord stands forever.” [1
Peter 1:23-25]

Happy
birthday
Paola

Kids & Youth

Muscle Facts
• Muscle is a soft tissue in the body of humans and
animals. Its main purpose is to produce force and
motion.
• Muscles are responsible for maintaining posture,
physical movement (sitting, walking, eating, etc),
and movement of internal organs (such as keeping
the heart pumping to circulate blood and moving
food through the digestive system).
• The word muscle is derived from the Latin term musculus, meaning
“little mouse”. This Latin term could be due to the shape of some
muscles or because muscles contracting under the skin can look
like a mouse moving under a rug.
• Tendons connect our soft contracting muscle to our hard bones.
• There are around 650 skeletal muscles in the human body.
• There are three types of muscle, skeletal, cardiac, and smooth.
• Skeletal muscles (or striated) are voluntary muscles that control
nearly every action a person intentionally performs. Tendons attach
the muscle to two bones across a joint, as one muscle contracts the
other relaxes which moves the bones.
• Skeletal muscle can be further divided into two types, slow twitch
and fast twitch.
• Slow twitch (Type I) muscle contain proteins that give it a rich red
color. This muscle carries more oxygen efficiently and using fats,

RIDDLE
TIME
Dave wanted to enter a club but
a password was required.
So he waited to listen.
A woman appeared the bouncer
By:
said 1 and she replied 3, she enPhilo Girgis
tered.
A man came the bouncer said 3
the man replied with 5, he entered.
Dave came to the door the bouncer said 5 Dave
said 7 but it was wrong.
How?
Answer for the Last Issue:
The numbers on the calendar represent months.
6 - June - J
4 - April - A
9 - September - S
10 - October - O
11 - November - N

Happy
birthday
Angelina
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New Year in a different Meaning,
for the Coptic community
In most cultures, to celearth, and for an eterebrate a New Year is comnal reward hereafter?
monly associated with
These are always imporideas about rebirth and
tant questions to reflect
new life. Yet, for the Copupon, especially in an
tic community, Nayrouz
era of increasing perseis also a feast to celebrate
cution against Christians
Garnett
Genuis
martyrs – those who gave
around the world; parMember
of
Parliment
their lives standing resoticularly at this special
lutely for their faith. The
time of year.
Coptic New Year reminds us both Canada has been greatly enriched
of death and of rebirth. These con- through the contributions of the
cepts are deeply associated, for Coptic community. Your presence
Copts and for all Christians. It has and involvement here in Canada
always been through the blood and helps to renew our understanding
sacrifice of peaceful martyrs that of our founding values. The witness
the Church has grown. When we are of contemporary Coptic martyrs reprepared to die for our faith, we are minds Christians all over the world
strong. When we are not prepared of the need to be ready to meet God
to give our lives for our beliefs, we at any moment – and to sacrifice
become weak and vulnerable.
everything we have to stand up for
This celebration is about endings what is right. In a country of relaand beginnings: one year ends and tive safety, it is easy for Canadians
the next begins, just as the end of to take their freedom for granted.
our lives is followed by the begin- But we did not become how we are
ning of a new, eternal reality. In the by accident, and we must renew
case of martyrdom, the end of a life our commitment to defending our
catalyzes the growth and renewal freedom at every new year and for
of the Church here on earth.
every new generation.
In western culture, New Years is This past year, a new church was
marked by the making of resolu- dedicated in Egypt to the New Martions. It is a process of preparing tyrs of Libya. These 21 brave Copourselves to live in a different way tic Christians were killed by Daesh
for the year ahead. As we think because they refused to renounce
about the martyrs during Nayrouz, their faith in Christ. There are many
it is a good opportunity to also con- new martyrs, some that we know
sider our own preparedness for the by name and others whose names
future. Particularly, what sacrifices are known only to God. We honour
are we prepared to make to advance all of them for their courage. Let
Christ’s message of love and good- us seek their prayers, for ourselves
will towards all people? Are we and for our country, as we prepare
ready for our own ending on this for the year ahead.

Travel Agent Wanted

Travel agent needed
for a busy Scarborough agency
One year experience required.
Proficiency in computers required.
Fluent in Arabic and English.
To apply, please call 416-994-5822 or 416-751-7025
or email: travelconsultant600@gmail.com

‹You don’t always
have to be busy›

I am the type of person who loves
getting my work done. If I have a
to-do list, I hate when things pile
up on it. So, to avoid this, I try to
get things done right away. This
is super helpful and important
- I mean, who wants to procrastinate and leave it all to the last
minute? That only creates additional stress, rushing, and anxiety.
But at the same time, I am learning that it is OKAY to not always
be busy. What do I mean by this?
There are times (not many, but
still...) where I have finished the
work I planned on doing. Do I
have NOTHING to do? No, of
course not. But the ‘most important
things’ on my checklist are done.
At these times, you may think that I
deserve a long break. And I likely do,
seeing as how hard I have worked.
But taking a break feels so...wrong. I
mean, why spend time doing NOTHING (or fun things) when I could do
MORE work and get that done, too?
This is a difficult cycle to stop, and
I am training myself to try to stop
and take time to do ‹fun things›
or ‹nothing›. I have so many hobbies and things I enjoy (SHOPPING!!!!), and this does not make
me ‹lazy›. In fact, when we take a
REAL break and do things we like
- rather than always work - we refresh our bodies and minds, and we
become BETTER able to work later.
The feeling of ‘laziness’ always en-

ters my mind when I allow myself
to do ‘nothing’. But I am learning
to sit with this and remind myself
that I have been productive, and
part of being kind to myself is not
working. It is relaxing, doing something fun, and not being ‘busy’
with work. It is being busy with
myself, my hobbies, my self-care.
We all struggle with this - certainly
more when we are overworked or
stressed. Remind yourself that it is

okay to take a break when you need
to recharge. It is alright to take some
time for yourself, to step into quietness, and to do something fun. As
long as you are able to manage your
duties and responsibilities, taking
breaks and ‘not being busy’ is not
only helpful - it is necessary.
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ALARMING OPIOID EPIDEMIC

Bob Saroya,
Member of
Parliament

Sadly, almost 4,000 Canadians died
from opioid drug overdoses last year.
However, the Liberal government’s
actions to address this crisis have been
totally inadequate.
The Prime Minister’s lack of action
on this serious issue has lead the Province of B.C. to launch a lawsuit against
pharmaceutical firms and distributors
in the opioid industry alleging 20 years
of misinformation and deception. Alberta is considering making the same
move.
The federal Conservatives take drug
addiction very seriously. Canada is
currently in the middle of an unprecedented opioid epidemic!
These drugs can tear families apart,

lead to criminal behaviour and destroy
lives. The Liberal government’s plan does
nothing to prevent
drugs from reaching our streets. There
isn’t enough public
education available to
educate young people
about the harms of prescription drugs.
As Conservatives, we want to prevent
people from getting addicted and we
support the treatment of addicts. However, we do not think it is a good use
of taxpayer money to pay for drugs
to keep addicts addicted. It is completely unacceptable that the Liberals

are providing $800 million to legalize
marijuana while committing less than
half of that to combat the destructive
opioids problem..

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament
for Markham-Unionville

Doors Open Markham and our Annual SMSV Fair
will be taking place on September 22, 2018
from 10:00 AM to 5:00 Pm.

Kiddyland, bouncy castles، Barbeque, Garage sale,
Crafts and bake sales، Business networking and
Church/Daycare tours
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