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St . Mary Pharmacy
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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
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اقرأ في هذا العدد
ايضاً
زيادة في احلد األدنى لألجور
في مانيتوبا وساسكاتشوان
والبرتا ................................ص 9
قبل أيام من شرعنة كندا
للماريجوانا
ما موقف الشرطة احمللية
والقوات املسلحة وشركات
الطيران الكندية من إجازة
تدخينها للعاملني بها؟! .......
 .........................................ص 12
ميالنيا  -ترامب تزور مصر
مبفردها  ...........................ص 11
أول امرأة كندية حتصل على
جائزة نوبل في الفيزياء لعام
................................ 2018ص 9

ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر
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بعد «وين»  ...كويار ال�ضحية الثانية لـ «ترودو»
�إذا كان خ�سارة احلزب الليربايل الفادحة والتي حدثت يف يونيو
املا�ضي مبقاطعة �أونتاريو بعد  15عام من حكم املقاطعة حدث
مل مير مرور الكرام ،ف�أن خ�سارتهم الفادحة يف مقاطعة كيبيك ال
يجب �أن متر مرور �أكرم الأكرمني ،تلك املقاطعة والتي مل تري
رئي�س وزراء خارج احلزب الليربايل واحلزب الكيبيكي بعد
«جان بريتراند» �أي منذ مايو  1970وحتي الأن .كيبيك املعروف
مواطنيها بتوجههم املعتدل واملُرحب باملهاجرين ،تُ�ص ٌوت وب�أغلبية
كا�سحة ل�صالح حزب «حتالف م�ستقبل كيبيك» واملح�سوب علي
التيار اليميني .من ُي�صدق �أن كيبيك املقاطعة املعروفة بتوجهها
الليربايل والتي و�صل بها الأمر لإختفاء حزب ملحافظني هناك
برمته� ،أ�سقطت احلكومة الليربالية .كيبيك التي �شهدت حادث
الإعتداء علي امل�صلني مب�سجد املركز الثقايف اال�سالمي يف يناير من
العام املا�ضي وجلبت تعاطف كبري للجالية الإ�سالمية ،وبغرابة
تُ�ص ٌوت ب�أغلبية ل�صالح حزب ي�ضع من �أولوياته حظر �إرتداء
الرموز الدينية للعاملني بحكومتها والذي �سي�شهد بالطبع حظر
احلجاب للم�سلمات العاملني باحلكومة .مواطنوا كيبيك الذين
رف�ضوا الأنف�صال عرب ثالث حماوالت �إ�ستفتاء �سابقة تُقرر �إختيار
حزب �سي�ستبعد من ال يجيد الفرن�سية.
من ُي�صدق �أن الليربايل «فيليب كويار» والذي �إختاره معهد فرايزر
قبل عامني كثاين �أف�ضل رئي�س وزراء مقاطعة بكندا� ،أ�سقطه
الكيبيكيون ل�صالح «فران�سو لوجو» رجل الأعمال القادم لعامل

ابرام مقار

ال�سيا�سة كرئي�س حزب مت ت�أ�سي�سه فقط عام
.2011
كل ما �سبق لن يبدو غريب ًا لو مت الربط بني
ما حدث يف �أونتاريو منذ ثالث �أ�شهر وما
حدث يف كيبيك منذ �أيام ،وهذا لي�س له �إال
تف�سري واحد وهو �أن احلكومة الليربالية الفيدرالية بزعامة «جا�سنت
ترودو» �أ�صبحت عبئ ًا علي احلكومات الليربالية للمقاطعات،
�أداء احلكومة الفيدرالية الغري حمدد والغري من�ضبط جتاه الهجرة
واللجوء ودون �إدراك للبعد املايل للأمر يبدو �أن كان له ت�أثري
لي�س بب�سيط علي الناخب يف بلد ت�ضع الإهتمام بالهجرة وقبول
امل�ضطهدين وامل�شردين بالعامل من �أولوياتها وجعله يتخوف وي�ؤيد
حزب يرغب يف تقليل عدد املهاجرين .يبدو �أن م�شهد حتول
�أ�ستاد كروي بكيبيك ل�سكن للقادمني عرب ما ي�سمي بـ « الهجرة
غري �شرعية» يف م�شهد م�سئ لهم ولكندا بالفعل كان له ت�أثري علي
الناخب الكيبيكي .ولو و�ضعنا ما �سبق بجوار ماليني الدوالرات
التي �أعطاها لـ «عمر خ�ضر» ،مع �ضريبة الكربون التي ُي�صر
«ترودو» علي �إقرارها ،جميعها �أمور جعلت الأحزاب الليربالية
تواجه الهزمية تلو الأخري .وفيما يبدو ويظهر �أن ك ً
ال من «كاثلني
وين» حاكمة �أونتاريو ال�سابقة و «فيليب كويار» حاكم كيبيك
اخلا�سر قد وقعوا �ضحية لأداء «جا�سنت ترودو» ،ويبدو �أنهم لن
يكونوا �أخر ال�ضحايا!

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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املعجزات حتدث ً
دائما

أمل؟
املُعجزات حت ُدث أحيان ًا ،وأنا
ال مكان لليأس حتت الشمس،
شخص ًيا أعتبرها حتدث يوم ًيا في
كل شيء ممكن ،كل شيء قابل
مكان ما من هذا الكون ،بعضها
ٍ
للحدوث مهما كانت قدراتنا
نسمع به وبعضها اآلخر ال يبلغ
العقلية البشرية غير قادرة
مسامعنا ،ولعل اخلبر الذي نشرته
على تصديقه أو اإلميان بإمكانية
صحيفة «ميرور» البريطانية
حدوثه .املشكلة أنني ندور في
في سبتمبر 2018م ع َّما حدث
فلك اإلحباط وانطفاء األمل
للسيدة الشابة «هالي ميل من
بسبب األخبار احلزينة الباعثة
أبرز األخبار السعيدة التي تؤكد
الدور السحري للمعجزات في زينب علي البحراني -على اليأس التي نسمعها
كل يوم ،والتي تُعزز من شعورنا
عاملنا.
السعودية
باليأس وتؤكده .لنبحث عن األخبار
«هالي ميلز» سيدة بريطانية شابة،
السعيدة ألن األمر يستحق،
اضطرت إلجراء عملية استئصال
لننشرها ألن هناك من يحتاجونها
ثالثة أرباع رحمها بسبب التهاب
حاد في بطانته يُشكل خطرًا على حياتها ،في هذا العالم ،لنحاول إضاءة شمعة بالتحدث
خبر منها كي نساهم في تبديد ظالم
وكأي أنثى مولودة بغريزة األمومة حتطم عن كل ٍ
قلبها عندما علمت أن حتقيق هذا احللم صار احلُزن والقنوط والكآبة.
تستطع إذا كانت املعجزات نادرة فهذا ال يعني أنها «غير
ُمستحيالً علم ًيا بعد العملية ،لذا لم
ِ
التصديق حني أخبرها الطبيب الذي ذهبت إليه موجودة» ،ثمة عد ٌل واتزان مثالي في هذا الكون
ُ
جنهل أكثر أسراره اخلفية ،كل يوم هناك
بعد ُمعاناة مع القيء والغثيان والنزيف أنها مازلنا
يوم واحد أجرت خمسة اختبارات ماليني املعجزات حتدث داخل أجسادنا ،في خاليا
حامل ،وخالل ٍ
حمل جاءت نتيجتها اإليجابية مؤكدة ما الدم وهي حتول الغذاء إلى طاقة هائلة ،في
أعلنه الطبيب ،لكنني ال أظنها صدقت األمر انتظام نبضات القلب ،في انقباض وانبساط
حقًا قبل أن يتح َّول اخلبر السعيد إلى نتيجة الرئتني ،في دخول األكسجني وخروج ثاني
ملموسة في صورة طفلة صغيرة جميلة أكسيد الكربون ،في خاليا شعرة الرأس التي
صنع مثلها مهما بذلنا من ُجهد،
تتنفس بني ذراعيها ،وتضحك ،وتبكي ،وتأكل ،ال نستطيع ُ
في العمل الدقيق الذي تؤديه ماليني ُحليمات
وتنظر لها بعينني تفيضان ُح ًبا وبراءة.
لسان واحد ،في قدرة دماغنا على
على
التذوق
الصحافة
صور «هالي» املُنتشرة على صفحات
ٍ
اإللكترونية وهي حتمل أميرتها الصغيرة التي متييز ماليني الروائح ،وماليني األصوات ،وماليني
باكتمال املذاقات ،وترجمة ماليني الرسائل التي تُرسلها
أشرقت في عاملها على غير توقع تُشع
ٍ
وامتنان فريد من نوعه ،ثمة حالة من البهجة له خاليا اجللد من أعلى الرأس إلى أخمص
واالتصال الروحي يندر أن نراه في مشه ٍد آخر ،القدمني ،في دوران كوكب األرض الذي يُثبته
وتعترف األم خالل حوار الصحيفة البريطانية تعاقب الليل والنهار بدقة ،في حركات املد
معها« :عالقتنا أكبر من مجرد عالقة بني أم واجلزر البحرية ،في قطرات املطر العذبة التي
وابنة ،أنا اليوم ال أتخيل حياتي دون طفلتي» ،تنهمر كهدية غالية من السماء ،في اجتهاد
وإذا كانت األنثى التي متلك كل املقومات النحل ،وفي نظام النمل ،وكل ما نراه وما ال
كائنات يبدو بعضها أضعف منا؛ لكن
البيولوجية الكافية لإلجناب تكاد ترفرف نراه من
ٍ
بجناحني من السعادة حني تنجب طفالً؛ فكيف خلقها ال يمُ كن أن يكون إال بق َّوة إعجازية خفية
بإنسانة حتققت لها تلك املُعجزة السعيدة دون تفوق كل قدراتنا البشرية.

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

مالحظات من االنتخابات الكيبيكية:
الأو�صياء ميتنعون
مونتريال – عبد املسيح يوسف
خالل احلملة االنتخابية ،قبل االنتخابات اإلقليمية
البرملانية ،التي أجريت في الكيبيك في األول من
أكتوبر اجلاري ،الختيار أعضاء البرملان الكيبيكي
ورئيس الوزراء اجلديد ،وال يهمني حاليا ما آلت
هذه االنتخابات من نتيجة ،ولكن ما لفت نظري
أنه بالنسبة للجالية القبطية ،وهي كبيرة وممتدة
في الكيبيك عدد من املالحظات من املهم التركيز
عليها.
 أن هناك عدد قليل جدا من املؤسسات أواجلمعيات التي تتحرك بشكل فردي دون تنسيق
أو توعية مع عدد آخر من اجلالية ،لتشكيل جبهة
مؤثرة.
 أن القلة التي تتحرك على أرض امليدان،بعضها ليس لديه الوقت لبث املزيد من التوعية
السياسية ،أو أن يقوم بنشرها بصورة منفرة
بعض الشيء.
 أن الكثيرين لديهم النية للتصويت واملشاركةفي االنتخابات ،ولكن ليس لديهم الوقت للمتابعة
والقراءة ،وبالتالي فهو في حاجة لبديل «تيك أوي»
سريع وجاهز لالختيار.
 أن الغالبية من أعضاء املنتديات القبطية علىشبكات التواصل االجتماعي ،عليى الرغم من
حماسها للمشاركة في االنتخابات فهي تنتظر
توجيه ملن تصوت؟
 أن التصويت حق أصيل واختيار ،من حقي أنعلي
استمتع للجميع ،وخملتلف اآلراء ،وفي النهاية ّ
أن أحدد قراري ،ألي حزب أو ألي مرشح سأعطي
صوتي ،دون تأثير أو إجبار أو تقليل من شأن اختياري
أو صوتي.
 االنتخابات في النهاية عملية ممارسة وخبرة ملنلم ميارسها في مصر ،أو ملن لم يقرأ عن فاعليات
العملية السياسية واالنتخابية سواء في مصر
أو كندا.
 ليس بالضرورة من هو فاعل ونشيط علىأرض التواصل مع املرشحني واألحزاب ،هو األقدر
على اختيار احلزب األفضل ،ألنه في السياسة
ال يوجد احلزب املثالي األفضل ،فالسياسة مثل
السوق ،مسألة اختيارات وأسواق ،لكل منا احلق
في االختيار واملشاركة ،بغض النظر عما إذا كان
اختياري يرضي اآلخرين أم ال.
 اجلالية القبطية في جزء كبير منها ،مييل سلوكياووفق نسق القيم حلزب احملافظني اليميني ،وخاصة
على املستوى الفيدرالي ،ألن هناك مثال فارق بني
هذا احلزب على املستوى الفيدرالي ومستوى
األقاليم ومنها الكيبيك.
 أن لكل إقليم خصوصيته ،وبالتالي فمن املهمأن ينتشر املصريني واألقباط في مختلف األحزاب،
ووفق ترتيب استطالعات الرأي قبل االنتخابات
األخيرة في الكيبيك ،كانت خريطة األحزاب
تشمل منافسة كبيرة بني حزب التحالف من
أجل مستقبل الكيبيك «الكاك  ،»QACواحلزب
الليبرالي الكيبيكي  ،QLPوانحسرت بينهم
املنافسة ملن سيشكل الوزارة والبرملان في

اإلقليم ،قبل إجراء االنتخابات في األول من أكتوبر
اجلاري .وبعدهما جاءت أحزاب الكتلة الكيبيكية
 QBPوالتضامن الكيبيكي  .SQPهذا ال ينفي أن
هناك أحزاب أخرى شاركت في االنتخابات وبقوة
مثل حزب احملافظني الكيبيكي  QCPواحلزب
الدميقراطي اجلديد  DNPوحزب اخلضر . QVP
 غابت عن الفاعليات أي صور أو أي قياداتتدعو للتصويت الرشيد ،والتصويت الرشيد في
السياسية داخل اجلالية القبطية ،يعني ما هي
املصالح التي ستحققها اجلالية ،ألن للصوت
انتخابيا وسياسيا ثمن هناك ،خاصة وأنه لم
يتواجد مرشحون مصريون على قوائم هذه
األحزاب مقارنة باملرشحني من أصول لبنانية.
وبالتالي فأنه من الطبيعي أن يكون املتواصلني مع
األحزاب وقياداتها لديهم قائمة مبطالب محددة
تخدم الغالبية من أعضاء اجلالية .ولكن السؤال
الذي يطرح نفسه ،هل املتواصلون مع املرشحني
وقيادات األحزاب على دراية مبطالب اجلالية؟ وما
هي صور تواصلهم بني أعضاء اجلالية وبعضهم
البعض خاصة وأن اجلالية متلك تأثير نسبي من
حيث العدد؟
 هناك تنوع كبير في التوجهات واآلراء واملواقفداخل اجلالية ،خاصة ،وأن وسيلة التواصل بينهم
غير واضحة غير مؤسسية ،وإن تواجدت فهي في
صور منتديات على شبكات التواصل االجتماعي،
والتواصلي االفتراضي ال يزيد من فعالية التواصل
بني أعضاء اجلالية ،العتبارات كثيرة ،بل رمبا تنحرف
املشاركات في بعض األحيان لتزيد االختالف
والشقاق بدال من التقارب.
 ملاذا ال يفكر املهتمون بالشأن السياسي فياستيعاب أكبر عدد ممكن من الناس الراغبة
في املشاركة السياسية ،مع احترام آرائها
وتوجهاتها ،وحق كل منها للتصويت ألي حزب،
فالهم املشاركة السياسية واالنتخابية ،وليس
بالضرورة في حزب معني ،ألن في السياسة مثل
دورات حياة اإلنسان ،كل  4أو  5سنوات ،هناك
تغيرات محتملة ميكن أن جتعل احلزب احلاكم في
املعارضة ،والضعيف أكثر تأثيرا.
 ما هي إمكانية اخلروج من حيز املنتدياتاالفتراضية للواقع السياسي ،كواقع مكمل وليس
منفصل على وسائل التواصل التكنولوجية؟
 هل يفكر الزمالء النشطاء في لمّ الشمل،وتشكيل لوبي مصلحة للجالية هنا في الكيبيك
وغيرها من األقاليم الكندية ،خاصة وأن كل
اجلاليات الفاعلة ومنها الهندية والصينية تعمل
بذات منطق جماعات الضغط واملصالح كما هو
احلال في الواليات املتحدة؟
 وهل توجد شخصيات تتمتع باملرونة واخلبرةوالعمل السياسي ،لتمثل بوابات رأي جتمع حولها
العدد األكبر من أعضاء اجلالية؟
 ..هذه مالحظات وتساؤالت خالصة متابعتي
للعملية االنتخابية في الكيبيك خالل األسابيع
املاضية.

1-844-355-6939
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احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

�إمكانية العمل يف كندا
خالل فرتة الدرا�سة للطالب الوافدين

سبق وان تعرضنا إلى بعض األسئلة املتكررة عن
الدراسة بكندا وفي هذه املقالة سوف نتعرض
لبعض من األسئلة املتداولة عن إمكانية العمل
في كندا خالل فترة الدراسة للطالب الوافدين.
هل ميكنني العمل خالل فترة التحاقي بأي
من املعاهد او اجلامعات بكندا؟
ال يشترط قبول طلب الدراسة
لدى إحدى املعاهد أو اجلامعات
الكندية باحلصول على تصريح
للعمل بشكل طلقائي ولكنه
طلب مستقل وقد يتم قبول
طلب تصريح العمل من قبل إدارة
الهجرة أو رفضه .ولكن في معظم
األحيان يتم قبول طلب تصريح
العمل للطالب الوافدين ولكن بشروط محددة.
هل هناك عدد ساعات عمل محددة خالل
األسبوع للطالب الوافدين ؟
في حالة حصول الطالب الوافد على تصريح
عمل خالل فترة التحاقه بإحدى املؤسسات
التعليمية بكندا ،ميكن تصريح العمل هذا
الطالب من العمل خالل الفترة املذكورة في
تصريح العمل كما ميكن أن يحتوي تصريح
العمل على بعض اإلستثناءات أو الشروط التي
يجب على الطالب الوافد اإللتزام بها .كما
تختلف ساعات العمل املسموح بها للطالب
الوافد أسبوعيا خالل فترة الدراسة عن فترة
اإلجازات العامة والصيفية او الدراسية .ولذلك
يجب على الطالب الوافد مراجعة تصريح
العمل الصادر له وأية شروط مذكورة في
تصريح العمل بشكل دقيق لتجنب الوقوع في
أي مخالفات قانونية غير مقصودة والتي قد
تضر مبستقبل الطالب الوافد بكندا.
هل ميكنني العمل لدى املعهد او اجلامعه
التي ادرس بها؟
يجوز للطالب الوافد العمل دون تصريح عمل
لدى املعهد أو اجلامعة التي يدرس بها الطالب
ولكن هناك شروط اساسية يجب أن تتوافر لدى

الطالب .وعلى سبيل املثال وليس احلصر فإنه
يجب أن يكون الطالب ملتحقا بأحد البرامج
التعليمية بدوام كامل على أن يكون البرنامج
خاص بدراسات ما بعد املرحلة الثانوية اما عن
طريق االلتحاق الدراسى لدى املعهد او اجلامعة.
كما يجب على الطالب الوافد
احلصول على رقم التأمني
االجتماعي ) (SINوان تكون
فتره العمل خالل فترة الدراسة
وااللتحاق باجلامعة او املعهد .كما
ميكن للطالب الوافد العمل لدى
أحد أعضاء هيئه التدريس التابعة
للمعهد او اجلامعة او احدى
املنظمات الطالبية.
كما ان هناك العديد من البرامج التعليمية
التي تتطلب حصول الطالب على خبرة عملية
كشرط اساسى للحصول على الشهادة
النهائية للبرنامج الدراسي.
ولكن في هذه احلالة يجب على الطالب الوافد
احلصول على تصريح عمل من ادارة الهجرة
الكندية حتى يتمكن من احلصول على اخلبرة
العملية املطلوبة .كما يشترط احلصول على
تصريح العمل السابق ذكره ان يكون الطالب
لديه تصريح دراسي ساري وأن تكون اخلبرة
العملية شرط أساسي للحصول على الشهادة
النهائية.
ولكنه يجب األخذ في االعتبار انه ال تنطبق هذه
الشروط على الطالب الوافدين بهدف دراسة
اللغة اإلجنليزية او الفرنسية كلغة ثانية او في
حالة دراسة بعض البرامج العامة او التأهيلية
لبعض الدراسات األخرى.
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة
قانونية

نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا على
عنوان مكتبنا اجلديد:
330 Bay St, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5H 2S8
أو من خالل البريد اإللكتروني info@ghabryal.ca :أو
من خالل الهاتف 6476063348

3m j
for renovations

Before

نحن نتحدث العربية
Home renovations service

After

After

General Renovationspaintbasement finish
Bathroom and kitchen
Renovations
Before
Indoor outdoor flow
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 اجلنيه املصري...
مع خالص اعتذاري
بقلم :عـادل عطيـة

أيها اجلنيه املصري!
اتخذت اسمك من الذهب الغيني ،وكنت
أثمن منه؛ لكننا عبثنا بهيبتك ،وأضعناك
في فروسيات ومشاريع وهمية؛ فصرت
عاريا ً بال غطاء من ذهب!
مألت خزائننا بالقوة ،وجعلتنا نشعر
بالعظمة بني األمم؛ لكننا سلبناك
قوتك -بأمر تقاعدنا وتكاسلنا ،لتساند
بضعفك قوة األقوياء!
كنت سيد االسترليني وتعطف عليه،
وتقدم له يد املعونة؛ لكننا أجبرناك
بخسة ونذالة ،على أن تنحني حتت
أقدام الدوالر ،ومتارس طقوس املذلة
اللعينة ،التي جعلتك بال كرامة حتى في
وطنك!
أيها اجلنية املصري!
أرسلت من يبلغنا أن نُش ّيد املصانع ،وأن
نعمل بجهد واجتهاد ،وأن ننتج بوفرة اخلير؛
فإذا بنا ال نعمل سوى في الهدم واخلراب،
وال ننتج غير أطفال الشوارع ،وال نبني

سوي مصانع ورقية ال تشتهر إال بصناعة
السراب ،وإال باألكياس الفارغة من الصحة!
أيها اجلنيه املصري!
أنهض من تراب أفعالنا الرديئة ،وحرك
وسادتنا بالسهد واألرق ،وأوجع أذاننا باذان
الدعوة إلى األلم والندم؛ حتى نصحو

من سكرتنا وترنحنا الذي ال ينتهي،
ونتعلم كيف نمُ ّجد ممارسة العمل اجلاد
بإخالص وصدق دؤوب ،ونُع ّلم في مدارسنا
املتخصصة وجامعاتنا ،رسالة« :صنع في
مصر؛ فنستردك من الزمن الرديء ،ونجُ لسك
على عرشك الذي لك ،مكلالً كما كنت:
بالعزة ،والكرم!

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
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بقلم :مدحت سابا

أعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  6,839منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر
اغسطس  .2018ومتثل هذه النتيجة ارتفاع مبقدار  % 8.5باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس
الفترة من عام  2017حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6.306وحدة.
في مدينة تورونتو فقط ،والتي مثلت  % %35.7من املعامالت ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع
املنازل  785,223دوالر باملقارنة  724,672دوالر لنفس الشهر من العام املاضي وذلك بارتفاع قدرة .% 8.4
وفي باقي الـــــــــ )»GTA («905وصل متوسط سعر البيع الي  754,195دوالر باملقارنة  735,002دوالر
لنفس الشهر من العام املاضي.
وفي مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة على  2.000شقة خالل شهر
اغسطس  .2018استحوذت تورونتو على نسبة  % 69.4من أجمالي املبيعات .وكان متوسط سعر
البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لــــــ  GTA 541.106دوالر بارتفاع قدره
 ،% 6.4وفي مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  585.355دوالر بارتفاع قدره  .% 8.3وفى باقي
الــــــــــ (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع الي  440,748دوالر بارتفاع قدره .% 5.9
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
Apartment

Townhouse

Composite Single-Family Single-Family
)(All Types
Detached
Attached

9.94%

0.83%

0.08%

-1.94%

1.45%

TREB Total

6.91%

4.07%

3.63%

0.12%

2.01%

Halton Region

8.49%

0.53%

1.79%

0.80%

2.23%

Peel Region

11.60%

2.09%

2.63%

0.04%

6.07%

City of Toronto

3.01%

-4.66%

-7.37%

-7.88%

-6.52%

York Region

1.96%

-3.52%

0.25%

-1.49%

-1.17%

Durham Region

-

-

4.93%

5.03%

5.22%

Orangeville

-0.91%

-1.14%

-1.29%

South Simcoe County

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

مدحت سابا
Real Estate Broker
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&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


,

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

 


 

اسألتكمDةL.الى@gmail.com S:O
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
416-846-9450
Broker M. Sc. Arch.
إنخفضت
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد
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.

Mortgage Agent

Mortgage Agent







<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





 19.58دوالر باملقارنة .02
 SOLDبنسبة  6.8فى املائة ليصل
SOLD
\6RXWK6LPFRH&RXQW


  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
Richmondدوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة ا
بنسبة  6.8فى املائةHillليصل 19.58

Atef
Nekhil
7

1-844-355-6939
Atef Nekhil





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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واخلمسون املائة
الثالثالثالث والع�رشون بعد
العدد -العــدد
ال�ســنة -اخلام�سة
ال�سبت  6اكتوبر - 2018
السبت  2يناير 2016

عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

والشراء
ادوارد يعقوب
«الفهلوة» ام االستعانة مبندوب للعقارات في البيعاعداد :

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
وبالتالي غاز الرادون
التخصص وانطالق
األشعاع املباشر
الذى قد
تراث الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
تشكيل
املصريني فى
قدماء
يستهينون
يسببة ثقافة
ليست لهم
متخلف،
ترزح حتت
منمازالت
الكثير بالد
القادمني من
وخصوصا
هناك البعض
فى صحة
آخرونمنيشككون
بأنفسهم آخرى
قيامهمومن ناحية
خطورةاملشع.
اخلارجى
والكساء
للبناء
مندوبواستعمل
الضخمة
فمهنية
«الفهلوة».
هناككنوع
بهذا الدور
يدركون
والشراء وال
كمادهالبيع
ايضاعمليات
العقارات في
بدور
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
هذا املندوب ال تقل أهمية عن املهن األخرى التي تساعد ااجلمهور في حياتهم اليومية وجتنبهم التورط في مشاكل ال قبل لهم
واألبحاث
ترخيصخطرا
التى متثل
العقارات فيال تصل
التشطيبات
لفخامة
اسطح
دراسة
الصحةبعد
علىاملهنة اال
مزاولة
النسبعلى
الىيحصل
اونتاريو ال
فمندوب
كعنواناألموال.
املطابخالكثير من
مناضدتوفر لهم
وكذلك قد
بها
قبل،
اكثر من
ابحاثالعلوم
فى هذه
لليست لهم
للعقارات.
والفنية أيضا
القانونية
الداخليةتشمل
مكثفة
تعمقا
كافيةالى
خلفيةيحتاج
واملوضوع
والذينمستمرة
مازالت
واألحواض
واحلسابية املطابخ
استعماله فى
النواحىفى
للمنازل .بُد َء
هذه املهنة سبق لهم احلصول على شهادات
نفىفي
الناجحني
الكثير من
واملوادوفى املقابل
التخرج.
كبديلامتحانات
1987يجتازوا
الصعب ان
من
ذلك.
ألثبات او
الصناعيةجنداالخرى
للفورميكا
منذ عام
ويشترط لتجديدها االستمرار في الدراسة وإنهاء مقررات دراسية محددة.
موادسنتني
العقارات كل
جامعية.
مشعة يقول
مهنةالى وجود
ممارسةتشير
رخصة االن
جتدداألبحاث
احدث
ولكن

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
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التاميز :أيام ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان قد تكون معدودة

نشرت صحيفة التاميز ،مقال ملايكل برلي
بعنوان «أيام األمير السعودي الشاب معدودة:
اآلمال املعقودة على األمير محمد بن سلمان
كمصلح يداوي جراح املنطقة تسفر عن ال
شيء».
ويقول برلي إنه في بداية األمر جاء الضجيج
اإلعالمي ،مع إهدار املاليني على شركات
العالقات العامة وجماعات الضغط للترويج
للجولة الدولية لولي العهد السعودي
محمد بن سلمان في مارس/آذار املاضي ،الذي
ينظر إليه على أنه الرجل السعودي القوي
رغم عمره البالغ  32عاما.
ويقول برلي إنه «بعد مرور ستة أشهر ،يبدو
احتمال صعوده أقل تأكيدا ،حتى أن والده
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز
بدأ يبدي بوادر تشككه في األمر».
ويضيف أن «الهوة بني الضجيج اإلعالمي
حول ولي العهد وحقيقته أصبحت جلية
للغاية» ،ويتساءل« :هل تذكرون مشروع
مدينة نيوم ذات التقنية العالية ،التي كان
ولي العهد السعودي يسعى إلقامتها؟
ويقول إن هذا املشروع التي خصصت له
موازنة قدرها  80مليار دوالر ،ومساعي إصالح
االقتصاد السعودي وفقا ملا سماه األمير
محمد بن سلمان «رؤية  ،»2030يعتمدان
على تعومي  %من أرامكو ،شركة النفط والغاز
اململوكة للدولة».
ويستطرد قائال إن امللك سلمان بن عبد
العزيز يبدو أنه ألغى التعومي ،حيث ظهرت
احتماالت أن يؤدي تعومي الشركة في نيويورك
إلى مصادرة األصول السعودية بسبب دعوى
قضائية أمريكية ضد السعودية بشأن
مزاعم عدم اإلفصاح مبعلومات عن هجمات
 11سبتمبر.
ويقول برلي إن مبادرات األمير محمد
بن سلمان «أضرت بالسياسة اخلارجية
بالسعودية ،فاحلرب في اليمن اجملاور ،التي
دخلت عامها الثالث ،مستنقع من صنع ولي
العهد» .ويضيف أنه وفقا ملؤسسة بروكينغ
البحثية في األمريكية ،فإن احلرب في اليمن
تكلف ما بني  5مليارات إلى  6مليارات دوالر
في الشهر ،وقتل فيها عشرة آالف شخص،
بينما يواجه  8.5مليون شخص اجملاعة.
ويرى برلي أيضا أن محاولة ولي العهد
السعودي لعزل قطر لدورها املزعوم في دعم
اإلرهاب باءت أيضا بالفشل .ولكنها أدت إلى
تدمير مجلس التعاون اخلليجي لصالح ثنائي
للسعودية واإلمارات.

ال�سبت  6اكتوبر  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الثالث والع�رشون بعد املائة

نافذة على �صحافة العامل

واشنطن بوست :الواليات املتحدة لن
تخرج من سوريا قبل رحيل القوات
اإليرانية عنها

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية ،أن
تصريحات مستشار األمن القومي بالبيت األبيض
جون بولتون مؤخرا بأن الواليات املتحدة لن تغادر
سوريا طاملا تتواجد فيها قوات إيرانية ،تغيير جديد
في السياسة األمريكية باجتاه سوريا.
فقد أشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بولتون في
هذا الشأن رمبا تشير إلى أن إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب تبنت القيام مبهمة أوسع في هذا
البلد احملاصر ال تقتصر فقط على محاربة تنظيم
داعش اإلرهابي.
وقال بولتون « لن نغادر سوريا طاملا تتواجد القوات
اإليرانية ،التي تشمل وكالء وميليشيات في خارج
احلدود اإليرانية».
وتابعت الصحيفة بالقول «إن تصريحات مثل هذه
التي صدرت عن اثنني من كبار املسئولني األمنيني
في الواليات املتحدة أثارت أسئلة حول ما إذا كانت
إدارة ترامب قد تبنت بالفعل سياسة جديدة بشأن
سوريا؟ ونظرياً ،ميكن للجيش األمريكي أن يبقى
رسميا ً في سوريا مبوجب مهمة هزمية تنظيم
داعش ومنع انبعاثها من جديد ،لكن ما زالت اإلدارة
األمريكية تربط رحيلها برحيل القوات اإليرانية عن
سوريا».

اسوشيتدبرس :وكالة إيرانية تهدد
الرياض وأبو ظبي بهجوم صاروخي!

أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن وكالة «فارس»
اإليرانية نشرت على حسابها في «تويتر» مقطع
فيديو يهدد عاصمتي السعودية واإلمارات ،الرياض
وأبو ظبي ،بضربة صاروخية.
وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن الوكالة اإليرانية
التي تعد قريبة من احلرس الثوري نشرت فيديو
يظهر لقطات أرشيفية إلطالق عناصر احلرس
صواريخ باليستية لتليها لقطات غرافيكية
حتاكي مشهد الرياض وأبو ظبي عبر منظار بندقية
قناصة.
وذكرت «أسوشيتد برس» أن «فارس» سبق أن
حذفت هذا الفيديو من حسابها على «تويتر» دون
إعطاء توضيحات لذلك ،وذلك قبيل خطاب الرئيس
اإليراني حسن روحاني من منبر اجلمعية العامة
لألمم املتحدة في نيويورك مؤخرا.
وجاء ذلك في وقت اتهم فيه املرشد األعلى للثورة
اإليرانية ،علي خامنئي ،الدولتني اخلليجيتني
بالوقوف وراء الهجوم املسلح الذي استهدف
السبت املاضي عرضا عسكريا في مدينة األهواز
جنوب غربي إيران ،مما أودى بأرواح  24شخصا على
األقل.

وول ستريت :تركيا ستفرج عن القس
االميركي إذا توقفت واشنطن عن
ممارسة الضغوط

توقعت صحيفة وول ستريت جورنال األمريكية أن
تفرج السلطات التركية ،في شهر أكتوبر اجلاري،
عن القس األمريكي أندرو براونسون الذي يواجه
اتهامات باإلرهاب األمر الذي يبعث باألمل أن ينتهي
اخلالف بني البلدين حيال هذه القضايا قريبا.
وذكرت الصحيفة في نشرتها االلكترونية أن
بادرة األمل هذه الحت في األفق بعد تصريحات
مسؤولني أتراك لها بأن قاضيا تركيا قد يفرج عن
القس براونسون عندما ميثل أمامه يوم  12أكتوبر،
لكن فقط إن كفت الواليات املتحدة عن ممارسة
الضغط على تركيا لتفرج عنه ،وقال مسؤول تركي
للصحيفة «هذه نتيجة ممكنة».
وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب التي كانت
قد طالبت باإلفراج الفوري عن القس هذا الصيف
قررت تخفيف ضغوطها على تركيا وسط مخاوف
من أن تنتقل الصعوبات االقتصادية التي تعاني
منها إلى أسواق ناشئة أخرى.
وقالت الصحيفة إن االفراج عن القس لن يزيل فقط
عائقا كبيرا بني احلليفني العضوين في حلف شمال
األطلسي ،ولكنه سيكون مبثابة هدية للرئيس
دونالد ترامب واحلزب اجلمهوري ،بينما يحاوالن وقف
صعود الدميقراطيني واالحتفاظ بالسيطرة على
الكوجنرس.

«إنشينت أوريجنز» :الفراعنة أول
من اكتشف كروية األرض

أثار احلديث عن كروية األرض الكثير من اجلدل
على مدى التاريخ ،ون ُسب الفضل إلى عالم
الفلك والفيزياء والفيلسوف اإليطالي ،جاليليو
جاليلى ،في اإلثبات العلمي لنظرية العالم
البولندي ،نيكوالس كوبرنيكوس ،بشأن مركزية
الشمس وكون األرض كوك ًبا يدور في فلكها.
وعلى الرغم من أن الكثير من الكتابات أشار
إلى أن اإلغريق هم أول من اكتشف كروية
األرض ،إال أن موقع «إنشينت أوريجنز» البولندي،
املتخصص في دراسة جذور وحقائق التاريخ،
أكد أن سفينة مصرية ،كانت األولى التي
أبحرت حول أفريقيا حوالي عام  600قبل امليالد.
ومبجرد وصولهم إلى الطريق اجلنوبي في
أفريقيا ،وبدء رحلتهم نحو الغرب ،قال البحارة
عندما عادوا إلى منازلهم إنهم الحظوا أن موقع
الشمس تغير في السماء ،وأنها تشرق وتغرب
في الشمال بدلاً من اجلنوب.
وتابع أنه على الرغم من أن ذلك يعد تفصيلاً
صغيرًا فإنه بالنسبة حلضارة كانت تؤمن بأن
العالم يعيش على أرض مسطحة كان اكتشا ًفا
يتحدى كل تصوراتهم ،التي يفهمونها عن
عاملهم ،وكان اكتشا ًفا جذريًا رفضته أغلبية
الناس .وذكر املوقع أن املؤرخ هيرودوت ،الذي لم
يؤمن بكروية األرض ،هو املصدر الوحيد في هذه
القصة.
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ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ )ﺗﺮﺍﻧﺲ(
ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ
ﺩﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻈﺮ
ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ
ﺣﻴﺰ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆﺧﺮﺍ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ
ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﲔ،
ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻭﺍﺒﻮﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﺍﳌﻘﻠﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﻟﺒﺎﻥ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﱘ.
ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ
ﺍﳊﻈﺮ ،ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ
ﺟﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﺒﻮﺯﺓ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻄﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻇﻬﺮﺕ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﳝﻜﻦ
ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ
ﻭﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﳉﻴﺪ،
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ
ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻭﺍﳉﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ.

ﺩﻭﻧﺎ ﺳﺘﺮﻳﻜﻼﻧﺪ  ...ﺃﻭﻝ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٨

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺩﻭﻧﺎ ﺳﺘﺮﻳﻜﻼﻧﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﺗﺮﻟﻮ ﻓﻲ ﺃﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ،ﺍﻭﻝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﻨﺪﻳﺔ
ﻣﻨﺬ  ٥٥ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﻔﻮﺯ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﺗﻘﺎﺳﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﳌﺎﻥ ﺍﺧﺮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻻﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺩﻭﻧﺎ ﺳﺘﺮﻳﻜﻼﻧﺪ ٥٩
ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻃﻮﺭﻭﺍ ﻣﻌﺎ ﻧﺒﻀﺎﺕ
ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﺘﺢ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺃﺩﻯ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺮﺍﺣﻴﺔ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻭﻟﺪﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺩﻭﻧﺎ ﺳﺘﺮﻳﻜﻼﻧﺪ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٩ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻳﻠﻒ ﻓﻲ ﺃﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ
ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻋﺎﻡ  ١٩٨١ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻙ ﻣﺎﺳﺘﺮ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٩ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ .٢٠٠٠
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻛﻮﺗﺮﻟﻴﺮ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺮﻑ
ﺑﺄﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٨ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ
ﺯﻣﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ
ﻛﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺮﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺩﻭﻧﺎ ﺳﺘﺮﻳﻜﻼﻧﺪ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻛﻨﺪﺍ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ!
ﻃﻠﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﳉﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻨﺪﺍ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ
ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،
ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻨﺪﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ
)ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺯ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﲔ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻳﻀﺎ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﻜﻨﺪﻳﲔ ﺍﺑﺤﺜﻮﺍ ﻟﻜﻢ
ﻋﻦ ﻛﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻠﻌﺒﻮﺍ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺤﺤﻮﺍ ﺍﳋﻄﺄ!
ﻓﻘﻂ ﺍﻋﺘﺬﺭﻭﺍ ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻘﺪ ﺃﺧﻄﺎﻧﺎ!
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺟﻤﺪﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﻃﺮﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ،ﻭﺃﻣﺮﺕ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﲔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻨﺪﺍ  -ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﳉﺒﻴﺮ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﺆﺧﺮﺍ )ﺇﻧﻬﺎ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﲡﻠﺲ ﺑﻠﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ،
ﻭﺗﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺈﺻﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﺝ ﻓﻮﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﳌﺴﺠﻮﻧﲔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﳝﻜﻨﻜﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﺮﻭﻥ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻟﻜﻢ ،ﻭﳝﻜﻨﻜﻢ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ؟ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ؟ ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺯ؟ ﻫﻞ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﺬﺍ؟ ﻻ  ...ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ(.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻨﺪﺍ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎ ﻓﺮﻳﻼﻧﺪ ﻗﺪ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﺎﺩﻝ
ﺍﳉﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺃﻭﺗﺎﻭﺍ ﻟﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻭﺇﻥ
ﻛﻨﺪﺍ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ – ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻌﲔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻌﲔ ﲡﺎﻩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺑﻜﻨﺪﺍ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﲔ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻫﻲ ﺳﻤﺮ
ﺑﺪﻭﻱ ﺃﺧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺭﺋﻴﻒ ﺑﺪﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺟﻠﺪﻩ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻩ ﻋﻦ
ﺃﺭﺍﺀ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ.

ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻯ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﻨﻴﺴﺔ )ﻭﻳﻨﺪﻳﺮﻣﻴﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ( ﻏﺮﺏ
ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺭﻓﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ
ﺍﻻﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﺲ ﺍﻟﻴﻜﺴﺎ ﺟﻠﻴﻤﻮﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﺕ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻟﻺﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻃﻮﻣﺴﻮﻥ ﻫﻮ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻛﻞ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ
ﻟﻠﻮﺣﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ )ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ(.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺲ ﺍﻟﻴﻜﺴﺎ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻃﻮﻣﺴﻮﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ )ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﻙ ...ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ( ﻭﺫﻟﻚ
ﺧﻼﻝ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺟﻠﻴﻤﻮﺭ ﻛﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻂ ﺍﻷﻣﻮﺭ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺇﻥ ﺗﻬﻨﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﺑﻌﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺍﳋﻴﺮ ﻟﻬﻢ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺨﺎﻟﻒ
ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﻢ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ .ﻭﻗﺎﻝ
ﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻟﻪ .ﻭﺃﻗﺘﺮﺡ ﻃﻮﻣﺴﻮﻥ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ )ﲤﻨﻰ ﺍﳋﻴﺮ ﳉﺎﺭﻙ ﺍﳌﺴﻠﻢ( ﺃﻭ )ﺃﺩﻋﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻣﻌﻚ( ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﺠﻨﺐ ﻛﻠﻤﺔ
»ﺭﻣﻀﺎﻥ« ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻓﻀﺖ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻴﻜﺴﺎ ﺟﻠﻴﻤﻮﺭ ﻣﻦ ﻃﻮﻣﺴﻮﻥ ﻧﺸﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ
ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺗﻘﻮﻝ )ﺍﺣﺘﻔﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻟﻬﻲ )ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺜﻠﻴﲔ( ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺨﺮ( ﻭﺭﻓﺾ ﻃﻮﻣﺴﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﻊ ﺇﳝﺎﻧﻪ ،ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻛﻞ ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺍﷲ ﻟﻪ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻳﻀﺎ
ﺇﻧﻬﺎ ﲢﺘﺮﻡ ﺣﻖ ﻃﻮﻣﺴﻮﻥ ﻭﺭﺃﻳﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳝﺎﻧﻬﺎ ،ﻫﺬﺍ ﻭﻟﺪﻯ ﻃﻮﻣﺴﻮﻥ  ٣٥ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪﻩ.

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺑﺎ ﻭﺳﺎﺳﻜﺎﺗﺸﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﺎ
ﺇﺩﻣﻨﺘﻮﻥ :ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺗﺎ ﻭﺳﺎﺳﻜﺎﺗﺸﻮﺍﻥ
ﻭﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺑﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﳉﺎﺭﻱ ،ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺒﺮﺗﺎ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ  ١٣٫٦٠ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ  ١٥ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ
ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺮﻓﻊ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٥ﺣﲔ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻭﻓﻲ
ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ  ٢٠ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ  ١١٫٣٥ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ  ١١٫١٥ﺩﻭﻻﺭ
ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺳﻜﺎﺗﺸﻮﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﲟﻘﺪﺍﺭ  ١٠ﺳﻨﺘﺎ ﻭﺃﺻﺒﺢ  ١١٫٠٦ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ  ١٠٫٩٦ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .ﻭﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺨﻔﺾ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ.

ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻳﺼﻼﻥ
ﻻﺗﻔﺎﻕ ﲡﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ
ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ )ﻳﻮ ﺃﺱ ﺃﻡ ﺳﻲ ﺃﻳﻪ(

ﺑﻌﺪ  ١٤ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﲔ ﻛﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻛﻨﺪﺍ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﲡﺎﺭﻱ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ
ﺍﳌﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺘﻬﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻜﻨﺪﺍ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺴﱳ ﺗﺮﻭﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ »ﺍﻧﻪ
ﻳﻮﻡ ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻨﺪﺍ« .ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﻨﺪﺍ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺃﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﻛﻨﺪﺍ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻬﺎ،
ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺳﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  -ﲤﺴﻜﺖ ﻛﻨﺪﺍ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺭﻗﻢ  ١٩ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ )ﻧﺎﻓﺘﺎ( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﺸﺄ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺭﻗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ  ، ٣٤ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻳﺪ ٪٣٫٥٩
ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ  ١٥٠ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ  ٢٠ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ
 ٤٠ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﻟﻜﻨﺪﺍ
ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻱ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻊ
ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺭﻳﺪ
 ٢٫٦ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٣٢٫٤ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ  ٪٧٥ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺗﺼﻨﻊ
ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ٤٠ﺇﻟﻰ  ٪٤٥ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﻓﻲ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ.
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻨﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﺍﻻﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻨﺪﺍ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺒﺎﻥ ﻭﺍﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﻲ  ١٢ﻭﺭﻗﺔ ،ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﲔ
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻨﺪﺍ ﺍﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻭ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﲡﺪﻳﺪ
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﺼﻠﺢ ﳌﺪﺓ  ١٦ﺳﻨﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﺮﻏﺐ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻛﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﺘﺮﺳﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﳒﺮﺱ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﳌﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ٦٠
ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻜﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺳﻴﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
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املرشح األبرز ملنصب عمدة مدينة تورنتو تتحدث لـ «جود نيوز»

املرشحة فيث جولدي:
سأجعل تورنتو أمنة مرة أخري بعد حوادث العنف التي نسمعها يومياً
«جون توري» ضعيف وصعودي في إستطالعات الرأي يجعله يشعر باخلطر
أسعي للعمل مع حاكم أونتاريو «دوج فورد» لصالح دافعي الضرائب
اهلل يعلم ما بقلبي ويعلم كم أُحب أوالده وال يهمني إتهامي بالتطرف
حرصا ً من «جود نيوز» علي
مساعدة قرائها في معرفة
املرشحني بأي إنتخابات و
علي التعرف علي برامج كل
منهم ،فقد أختارت اجلريدة
املرشحة «فيث جولدي»
وهي أحدى أبرز املرشحني
املنافسني للعمدة احلالي
ملدينة تورنتو «جون توري»
في اإلنتخابات احمللية املزمع
إجرائها بكل مدن مقاطعة أونتاريو يوم الثاني
والعشرين من أكتوبر احلالي .التقينا مع «فيث
جولدي» وكان احلوار التالي:
لقرائنا الذين ال يعرفونك  ،من هي فيث
غولدي وملاذا قررت الترشح ملنصب عمدة
تورنتو؟
ولدت وتربيت في تورونتو من عائلة
من خلفية يونانية وأوكرانية .ولقد
ضحى أجدادي املهاجرون اجملتهدون
ّ
بكل شيء لوضعي أنا وأختي
في املدرسة .وبعد أن تفوقت في
جامعة تورنتو  ،بدأت مسيرتي
املهنية في مجال الصحافة التي
وضعتني على التلفزيون والراديو
وفي مطبوعات تابعة ملنظمات
منها« :صن نيوز» حيث سافرت
كجزء من احملكمة الصحفية
لرئيس الوزراء ستيفن هاربر ،تورنتو
صن ،ناشيونال بوست ،إعالم ريبيل ،البليز،
والسجل الكاثوليكي.
قررت الترشح لرئاسة البلدية ألن مدينتنا
أصبحت وكأنها غير معروفة لي  -كل يوم جند
عنوانا ً رئيسيا ً جديدا ً في اإلعالم حول إطالق
نار أو طعنات أو حوادث قتل جماعية .لقد
انتقلنا من مدينة ذات بعض األحياء احلساسة
إلى مدينة كل احيائها حساسة .احلقيقة
احملزنة في األمر هي أن :اجلرمية قد تصاعدت
بشكل كبير  ،وقد حدث ذلك حتت إدارة جون

توري الضعيفة! لقد ضعف
حتت ضغط مجموعات املصالح
اخلاصة  ،والنتيجة هي أنه ضحى
بشباب مدينتنا على مذبح
الصواب السياسي .حسنًا  ،أنا
مستعدة ،حال تولي املنصب ،الن
أتواجه مع هذه اجملموعات وأن
اخبرهم بأن الرقصة قد انتهت!
و بإننا سوف نعيد TAVIS
وسوف جنعل تورنتو آمنة مرة
أخرى ( TAVISهي إختصار لـ Toronto Anti-
 Violence Intervention Strategyوهو حق
الشرطة من التأكد من هوية األفراد املشتبه
فيهم أو في أفعالهم)
ملاذا على الرغم من جمع  5000توقيع
لالنضمام للمناظرة التي اقيمت بني
املرشحني ،مت اصطحابك خارج املسرح من
قبل األمن .ملاذا تعتقدين أن هناك
حظرًا صارمًا على صوتك؟
لدينا اآلن أكثر من  8000توقيعا ً
على عريضة تطالب بإدراجي في
نقاش العمدة في تورنتو  ،ومع ذلك
يستمرون في منعني من كل مرحلة.
وفي رأيي أن هذا يحدث النهم
يشعرون باخلطر .واآلن  ،يشعر جون
توري باخلطرمن أرقام استطالعات
الرأي املتزايدة اخلاصة بي
والستطاعتي تكوين حشد شعبي
قوي .إنه يعلم أنه مبجرد أن يسمع
التورنتونني من جميع اخللفيات عن موقفي
اخلاص بالتشدد جتاه اجلرمية  ،والتسهيالت التي
انتوي منحها لدافعي الضرائب  ،فإنهم يريدون
االنضمام إلى واعطائي اصواتهم
مت اتهامك بأنك ميينية متطرفة ألنك اخترت
الظهور في برنامج مت تصنيفه على هذا
النحو .ملاذا اتخذت هذا القرار وماذا تقولني
ألولئك الذين صنفوك؟
لقد حظيت باجللوس في مقاعد الصف
األمامي ألكبر أخبار العالم في ذلك اليوم

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

حتصل علي ما يلي:
•إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع
املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
و أتاوا
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
•إنتشار إعالنك عبر تواصل  100ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ،
وجميع صفحاتها باأللوان

�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939

وتصدرت لقطات الفيديو اخلاصة بي عناوين
الصحف الدولية .لقد حتدثت مع أي شخص
لديه إستعداد لالستماع .ستالحظ أنهم
يشيرون دائما إلى من حتدثت إليهم وليس
إلى ما قلته  ،يحاولون إثارة شعوري بالذنب
من ال شئ  .لقد كنت وساظل دائما أرفض
مصطلحهم الذي يطلقونه علي .عندما
يقوم اليساريون بتصنيف احملافظني املعتدلني
ويلقبونهم بهذه األلقاب ،فإنهم يستخدمون
هذه األسماء كأداة قمع إلسكاتنا .لكن هذا
لن يؤثرعلي! فأنا ملتزمة بالنضال من أجل
احلقيقة والعدالة ولن يردعني أي قدر من
األسماء التي يطلقونها على  .فاهلل يعلم ما
بقلبي ويعلم كم أحب كل أوالده
ما هي فرصك في الفوز  ،وما الذي تأملني في
حتقيقه في حالة عدم فوزك؟
منذ اإلعالن عن محاولتي
للترشح ملنصب العمدة  ،كانت
نتائجي باستمرار في املراكز
الثالثة األولى .لقد فعلت ذلك
دون مساعدة من وسائل اإلعالم
الرئيسية التي نفذت تعتيما
متعمدا على حملتنا .أنا ال ألعب
للحصول على املركز الثاني.
إن فريقنا يعمل بجد أكثر من أي فريق آخر ،
ونشعر أن علينا أن نقاتل من أجل كل شبر
من األرض التي نكتسبها .فنحن لدينا منصة
أقوى واستراتيجية أفضل وأخالقيات أكثر
ً
نشاطا من خصومنا .ميكننا بالفعل توقع
الفوز في الثاني والعشرين من أكتوبر
ما هي الرسالة النهائية التي تريدين
إرسالها إلى قراء «جود نيوز»؟
جون توري رجل لطيف  ،لكنه ضعيف .حتت
قيادته أصبحت نسبة اجلرمية في تورنتو اليوم
أعلى من جرائم القتل في نيويورك  ،كما أن
جرائم القتل باألسلحة غير املرخصة ارتفعت
بنسبة تقترب من  ٪200في العام املاضي
وحده .لم يهتم بإنشاء أي وسائل مواصالت
جديدة  ،كما أن الضرائب والرسوم أصبحت

ترجمة :دوال اندراوس

أعلى من التضخم  ،واألوقات التي نستغرقها
في التنقل أصبحت أسوأ من أي وقت مضى
 ،وكانت هناك زيادة بنسبة  ٪20في موظفي
املدينة تزيد عن  100000دوالر في السنة .ال
تستطيع تورونتو حتمل أربع سنوات أخرى من
هذه االدارة الضعيفة
بصفتي عمدة  ،ستكون أولويتي األولى
محاربة اجلرمية .سوف أعطي الشرطة الدعم
واألدوات التي يحتاجونها للحفاظ على سالمة
شوارعنا .أنا أيضا املرشحة الوحيدة في املراكز
الثالثة األولى التي تود العمل مع دوج فورد
لصالح لدافعي الضرائب .هذا هو السبب في
أنني سوف أقوم بعمل مراجعات
دقيقة لكل ما يتم انفاقه في
املدينة وسأقوم بقطع الزيادات
حيثما إحتاجت إلى قطع .أريد
عددًا أقل من البيروقراطيني الذين
يحققون نتائج أفضل .وباعتباري
أنا نفسي سائقة  ،سأكون من
املدافعني عن جميع السائقني
في سيتي هول .وبصفتي عمدة ،
سوف أتأكد من إصالح كل حفرة  ،قبل أن يتم
رصف حارات إضافية للدراجات .باإلضافة إلى
ذلك  ،وبصفتي عمدة  ،سأالحظ أن كل مهاجر
غير شرعي يتم إستبعاده من نظام املالجئ
في تورنتو .لقد وضع رئيس الوزراء جوستني
ترودو عبئا غير محتمل وغير دميقراطي على
دافعي الضرائب في تورونتو من خالل السماح
لسياسته احلدودية املتهورة بأن تؤثر سلبا
على مدينتنا أكثر من غيرها .وبوصفي عمدة
 ،سوف أقف مع كل الذين جاءوا إلى هذا البلد
بشكل قانوني ولكني لن اسمح بأن يتم
إستغالل ناخبينا من قبل أشخاص ينوون أن
يسيئوا استغالل نوايانا احلسنة وأن يدخلوا
بالدنا بشكل غير قانوني.

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

11

ال�سبت  6اكتوبر  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الثالث والع�رشون بعد املائة

تقـــــــــــارير

ال�سجن امل�ؤبد ملتهم يف حرق كني�سة كفر حكيم

�أموال ال�سعودية مهددة بالواليات املتحدة الأمريكية

قضت الدائرة  5إرهاب مبحكمة جنايات اجليزة ،املنعقدة بأكادميية
الشرطة ،بالسجن املؤبد على املتهم عبد الهادي ربيع ،في إعادة
إجراءات محاكمته بالقضية رقم  8672لسنة  2014جنايات كرداسة،
واملعروفة إعالميا بقضية حرق كنيسة “كفر حكيم” بكرداسة والصادر
ضده حكم غيابي بالسجن املؤبد.
صدر القرار برئاسة املستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية املستشارين محمد محمد النجدي وعبد
الرحمن صفوت احلسيني وسكرتارية محمد سليمان
كانت قد اتهمت النيابة العامة املتهمني بالتورط في حريق “كفر حكيم” بكرداسة يوم  14أغسطس
ً
ضابطا ومجن ًدا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
 2013بالتزامن مع مجزرة قتل 11
ووجهت النيابة العامة للمتهمني تهم ارتكاب جرائم االنضمام إلى جماعة أسست على خالف أحكام
القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل
فضال عن إضرام النيران عم ًدا في منشأة دينية ،وقطع الطريق العام أمام حركة سير املواصالت العامة،
ومقاومة السلطات.

في ظل ارتفاع أسعار النفط ،يعتزم الكونغرس األمريكي إحياء مشروع قانون يسمح لواشنطن مبقاضاة
دول أوبك التي تعتبر السعودية أكبر منتجيها ،ما يشكل تهديدا الستثماراتها في الواليات املتحدة.
ومن املقرر أن تستمع جلنة فرعية مبجلس الشيوخ األمريكي إلى شهادة بشأن ما يطلق عليه قانون منع
التكتالت االحتكارية إلنتاج وتصدير النفط ،أو « ،»NOpecوالذي سيلغي احلصانة السيادية ،التي حمت
طويال أعضاء «أوبك» من أن تتخذ الواليات املتحدة إجراء قضائيا بحقهم.
ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة االحتكار األمريكي ليسمح مبقاضاة منتجي «أوبك»
بتهمة التواطؤ ،وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو حتديد أسعارهما مخالفا للقانون ،ويزيل
احلصانة السيادية ،التي تقضي احملاكم األمريكية بوجودها مبوجب القانون احلالي.
وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون « ،»NOpecلكن احتمال جناحه رمبا يزيد في ضوء انتقاد
الرئيس األمريكي دونالد ترامب املتكرر ملنظمة البلدان املصدرة للبترول ،وفي الوقت الذي يتوقع فيه
البعض احتمال بلوغ خام برنت مئة دوالر للبرميل قريبا.
من جهتها قالت مصادر مطلعة إن السعودية متارس ضغوطا على احلكومة األمريكية ملنع إقرار القانون،
لكن مجموعات أعمال وشركات نفط أمريكية تعارض القانون نظرا الحتمال قيام الدول األخرى باتخاذ
إجراءات مضادة.
وتتحكم «أوبك» في إنتاج الدول األعضاء عبر وضع مستهدفات لإلنتاج .وارتفعت األسعار  82باملئة بعد
قرار املنظمة بخفض اإلنتاج في نهاية  ،2016لتبلغ  84دوالرا للبرميل.
وقالت املصادر إن السعودية ،أكبر مصدر للنفط في العالم ،قلقة من أن « »NOpecقد يحاكي قانون
العدالة بحق رعاة اإلرهاب (جاستا) ،الذي يسمح لضحايا هجمات الـ 11من سبتمبر في الواليات املتحدة
مبقاضاة الرياض.
ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دوالر في الواليات املتحدة ،فإن الرياض لديها الكثير لتخسره
إذا أصبح « »NOpecقانونا ساريا.

غمو�ض حول وفاة الراهب زينون املقارى ..
بيان للكني�سة ي�ؤكد الوفاة طبيعية وحمامي ق�ضية مقتل
الأنبا �أبيفانيو�س  :كان �شاهد �أثبات يف الق�ضية
أعلن القس بولس حليم ،املتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية
األرثوذكسية ،وفاة الراهب القس زينون املقاري ،الراهب املنقول حديثا
للدير احملرق بأسيوط بنا ًء على قرار جلنة الرهبنة.
وذكر بيان صادر عن الكاتدرائية ،أن الراهب املتنيح «املتوفى» مت نقله
إلى مستشفى سانت ماريا بأسيوط عقب تعرضه ألزمة صحية
مفاجئة ،وأن النيابة جترى حال ًيا حتقيقاتها ملعرفة سبب الوفاة.
ولكشف غموض الوفاة ،انتقل فريق من نيابة أسيوط ،إلى دير السيدة
العذراء احملرق القوصية ،لفتح حتقيق في الواقعة وملعرفة سبب وفاة
الراهب القس زينون املقاري.
فيما أكدت مصادر أن جهات التحقيق توصلت إلى معلومات أولية
تشير إلى استبعاد انتحار الراهب ،وترجح الوفاة على نحو طبيعي وليس انتحار.
من ناحية أخرى ،أكدت مصادر كنسية بدير احملرق ،إن الراهب وجد في قاليته ما بني الرابعة والرابعة
والنصف فجرا يعاني من آالم شديدة في البطن مت نقله على أثرها للمستشفى عبر الطريق الزراعي
وهي املسافة التي تستغرق ما يقرب من الساعة ،حيث لفظ الراهب أنفاسه األخيرة قبل وصوله
للمستشفى.
وقال مصدر بالدير احملرق بأسيوط ،إن الرهبان طرقوا أبواب قاليته ما بني الساعة الثالثة والرابعة فجرا
من أجل استدعائه لتسبحة نصف الليل ،فوجدوه يعاني من آالم شديدة في البطن نقلوه على أثرها
للمستشفى.
فيما قال ميشيل حليم ،محامي الراهب فلتاؤس املقاري ،املتهم الثاني في قضية مقتل االنبا ابيفانيوس
رئيس دير االنبا مقار بوادي النطرون ،إن هناك أيدي خفية تريد الوقيعة بني الدولة والكنيسة وجموع
األقباط في مصر ،الستغالل ذلك في إحداث فتنة في اجملتمع.
وأضاف أن وفاة الراهب زينون املقاري في هذا التوقيت ،تطرح تساؤالت حول توقيتها خاصة قبل مناقشة
شهادته ،غدا ،اخلميس ،أمام محكمة جنايات دمنهور في قضية مقتل األنبا ابيفانيوس رئيس دير األنبا
مقار بوادي النطرون.
وأوضح محامي الراهب فلتاؤس املقاري ،إلى أن الراهب زينون املقاري ،ضمن شهود االثبات ضد الراهبني
أشعياء وفلتاؤوس املقاري املتهمني في قضية مقتل األنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير األنبا مقار.
والراهب القس زينون املقاري ،من بني مجموعة رهبان متت ترقيتهم لدرجة القسيسية بيد البابا شنودة
الثالث في الـ 13من فبراير عام  ،2010من بني تلك اجملموعة  4رهبان مت نقلهم إلى أديرة أخرى كإجراء
عقابي بسبب قرارات ضبط الرهبنة.

ميالنيا تزور م�صر مبفردها
غادرت سيدة أمريكا األولى ميالنيا ترامب االثنني املاضي إلى إفريقيا في جولة تشمل أربع دول ،في أول
جولة طويلة خارجية تقوم بها مبفردها.
ومن املقرر أن تزور ميالنيا كال من غانا وماالوي وكينيا ومصر في جولة ستستمر نحو أسبوع وتركز فيها
على قضايا األطفال ،وبدأت ميالنيا بزيارة العاصمة أكرا.
ولم يزر الرئيس ترامب إفريقيا منذ توليه السلطة في  ،2017لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت
تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في اإلشارة إلى املهاجرين من الدول اإلفريقية.

في�سبوك يك�شف �أ�سباب تعطل املوقع ملدة 90
دقيقة حول العامل
تعرض موقع فيسبوك لعطل وجيز في العالم إذ ّ
تعذر على بعض املستخدمني الدخول أو نشر مضامني
بسبب «مشاكل في الشبكة» بحسب مسؤولني في موقع التواصل االجتماعي.
وبدأت أولى اإلشارات بوجود مشاكل تقنية على موقع «دوان ديتكتور.كوم» املتخصص في متابعة أعطال
اخلدمات على االنترنت .وطالت املشاكل خصوصا أمريكا الشمالية وأوروبا وع ّبر بعض املستخدمني عن
استيائهم على موقع تويتر.
وعادت األمور إلى طبيعتها في خالل  90دقيقة بينما كان بعض املستخدمني عاجزين متاما عن دخول
املوقع واشتكى آخرون من وصول محدود أي أنهم قادرون على القراءة فقط.
وأعلن متحدث باسم فيسبوك «لقد منعت مشكلة في الشبكة بعض املستخدمني من الوصول إلى
العديد من خدماتنا أو من نشر مضامني» ،مضيفا «لقد حددنا املشكلة بشكل سريع وبدأنا بإعادة
الوصول ومت حل املشكلة عمليا في كل أنحاء العالم» ،وع ّبر عن األسف لـ»االرباك».

م�صر  ....بروتوكول تعاون بني الأزهر و»التعليم» لتطبيق املنظومة اجلديدة
أحمد الطيب ،شيخ األزهر
طارق شوقي ،وزير التربية
الفني ،حيث مت التوقيع على
بني األزهر الشريف ووزارة

استقبل الدكتور
الشريف ،الدكتور
والتعليم والتعليم
بروتوكول للتعاون
التربية والتعليم.
وذكر اإلمام األكبر ،أن البروتوكول الذي ُوقع بني
األزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم ميثل تطورا
مهما في مجال التعاون بني اجلانبني ،مؤك ًدا
حرص األزهر على جناح منظومة التعليم اجلديدة
واالستفادة منها.
من ناحيته ،أكد وزير التربية والتعليم حرص
الوزارة على التعاون املستمر مع األزهر من خالل
البروتوكول الذي وقع ،مبا يسهم في تطوير
التعليم املصري ومبا يتوافق مع رؤية الدولة
موضحا أن الوزارة تعي جي ًدا دور
املصرية2030م،
ً
األزهر الشريف في دعم التعليم في مصر ،وتقدر
اجلهود التي يقوم بها في تطوير املناهج واالرتقاء

مبستوى التعليم األزهري.
ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون
املشترك بني اجلانبني ،من خالل االستخدام املتبادل
للطاقات واملنشآت التعليمية املتوفرة لدى
الطرفني ،مبا يخفض األعباء على املوازنة العامة
للدولة ،وكذلك سد العجز النوعي في املدرسني
مبا يتوفر لدى كل طرف ،واالشتراك في برامج
التنمية املهنية لالرتقاء مبهارات القوى البشرية،
وتطوير املناهج التعليمية املشتركة بني األزهر
الشريف ووزارة التربية والتعليم ،مبا يتوافق مع
رؤية الدولة املصرية .٢٠٣٠
وينص البروتوكول على تدريب معلمي املرحلة
التمهيدية والصف األول االبتدائي على النظام
التعليمي اجلديد ،وإتاحة الكتب الدراسية اخلاصة
بالنظام اجلديد لطالب املعاهد األزهرية ،وتوفير
جهاز التابلت لطالب الصف األول الثانوي األزهري،
وجتهيز مباني املعاهد األزهرية للصفوف الثانوية

مبا يتوافق مع النظام التعليمي اجلديد ،وما يتطلبه
من تكنولوجيا نظم االتصاالت واملعلومات.
وحضر التوقيع الشيخ صالح عباس ،القائم

بأعمال وكيل األزهر ،والدكتور محمد عمر ،نائب
وزير التربية والتعليم لشؤون املعلمني ،والشيخ
علي خليل ،رئيس قطاع املعاهد األزهرية.
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قبل �أيام من ال�سماح بتدخني املاريجوانا يف كندا
ما موقف ال�شرطة املحلية والقوات امل�سلحة و�شركات الطريان الكندية من �إجازة تدخينها للعاملني بها؟!
حكومة أونتاريو تسمح بتدخني
املاريجوانا أينما يسمح بالسجائر

تورنتو :قالت كارولني مولروني انه بالرجوع إلى مجموعة القوانني بشأن تدخني السجائر في املقاطعة
فإنه (إذا كنت قادرا على تدخني التبغ في منزلك فسوف تتمكن من تدخني املاريجوانا كذلك) ويجب أن
يكون الفرد املدخن للماريجوانا أكبر من  19سنة ويحظر تدخينها في احلافالت والسيارات واملراكب ومن
يكسر القانون يتعرض لدفع غرامة تتراوح ما بني  1000إلى  5000دوالر عند اإلدانة.
وقد أعلنت احلكومة الشهر املاضي إنها ستبيع املاريجوانا على االنترنت ومن خالل متاجر خاصة وهناك
وكالة حكومية تسمى شركة بيع املاريجوانا بالتجزئة من املقرر أن تتعامل مع املبيعات على االنترنت
وايضا ستبيع باجلملة ألصحاب متاجر التجزئة اخلاصة ،وستقوم جلنة الكحوليات وااللعاب في أونتاريو
بتنظيم حركة البيع في السوق ولها كل الصالحيات للموافقة أو رفض اعطاء التراخيص ،وأيضا تنفيذ
القوانني اخلاصة ببيع املاريجوانا ،وأي شخص يريد فتح متجر لبيع املاريجوانا يتقدم بطلب ترخيص إلدارة
املتجر وبطلب ترخيص أخر لفتح مخزن للبيع في أي موقع من املواقع احملتملة.
وقال وزير املالية ،نحن نريد التأكد من حماية املستهلكني وايضا نريد فتح أسواق للبيع وهذه فرصة
ألصحاب االعمال الصغيرة ،وقال أيضا إن االخالل بقواعد املقاطعة بشأن بيع املاريجوانا من شأنه عدم
التصريح للفرد ببيعها في املستقبل ،وإذا كان الفرد يدير متجرا غير قانوني لبيع املاريجوانا فلن يتمكن
من احلصول على ترخيص بذلك بعد  17أكتوبر ،وأي مشكلة مع عصابات اجلرمية املنظمة وأي سجل
يثبت بيع املاريجوانا ملن هم حتت السن القانوني سيؤدي إلى إلغاء تصريح بيع املاريجوانا ،وبالنسبة
للبلديات فعليهم تقرير ما إذا كانوا سيرحبون بوجود متاجر املاريجوانا داخل حدود مناطقهم أم ال
ولديهم وقت حتى  22يناير من عام  ،2019ويعرف أن مدينة ماركهام قد رفضت وجود أي متجر لبيع
املاريجوانا بها ،وستقرر املقاطعة حدود املساحات الفاصلة ما بني متاجر املاريجوانا واملدارس.

شركة طيران «آير كندا» حتظر على موظفيها تعاطي املاريجوانا
داخل أو خارج اخلدمة
غيرت شركة طيران آير كندا من سياستها جتاه اخملدرات والكحوليات
حيث أرسل متحدث باسم الشركة بيانا عبر البريد االلكتروني يقول
إن الشركة حظرت استخدام املاريجوانا او منتجاتها على املوظفني
العاملني لديها مبا فيهم الطيارين واملضيفون اجلويني وأطقم
الصيانة سواء كانوا داخل العمل أو خارجه.
وقالت الشركة (إن سالمة عمالئنا وموظفينا لها االولوية القصوى)
وإضافة أننا نعمل ذلك لشدة احلذر واستنادا على الفهم احلالي لتأثير هذه اخملدرات مبا في ذلك التأثير
التالي لتعاطيها وتسربها إلى أجهزة اجلسم الداخلية ،وقالت محامية عن العاملني في مونتريال إن
هذه السياسة تثير أسئلة حول خصوصية املوظفني في الشركة ،فعلى سبيل املثال إذا أخذ موظف
أجازة ملدة أسبوعني واستخدم املاريجوانا ،فبعد عودته للعمل لن يكون هناك خطرا منها على مكان
العمل .أما بالنسبة لشركات الطيران األخرى فقالت شركة طيران (وست جت) و(بورتر) إنهم أيضا
يخططون ملراجعة سياستهم اخلاصة باخملدرات وسيعلنون عنها قريبا.

قبل أيام من شرعنة كندا للماريجوانا
ما موقف الشرطة احمللية والقوات املسلحة وشركات الطيران
الكندية من إجازة تدخينها للعاملني بها؟!
أعلنت كندا أن مواطنيها سيستطيعون
تعاطي املاريجوانا ألغراض طبية بصورة
شرعية اعتبارا من  17أكتوبر املقبل
وكذلك بعد موافقة البرملان الكندي على
ذلك ...ولكن ما هي األماكن املسموح
فيها تدخينه؟ وما موقف الشرطة احمللية
والقوات املسلحة الكندية وشركات
الطيران من تعاطى العاملني فيه
للماريجوانا.

موقف الشرطة احمللية والفيدرالية والقوات العسكرية
الكندية من استهالك املاريجوانا
ال يزال العديد من خدمات الشرطة الكندية يضعون اللمسات
النهائية للقواعد املتعلقة باستهالك املاريجوانا وذلك قبل أن يتم
إضفاء الشرعية عليها قريبا ،وحتى اآلن فإن شرطة كاجلاري هي
فقط التي لديها سياسة كاملة وهي االمتناع التام عن تعاطي
املاريجوانا ،وهذا يعني أنه يحظر على ضباط الشرطة هناك
استهالك املاريجوانا حتى في أيام العطالت واالجازات ،ولكن نقابة
الشرطة تقول إنها تخطط ملقاومة هذه السياسة.
وأما عن إدارات الشرطة األخرى فتقول إنها وضعت سياسة تتطلب
من الضباط أن يكونوا في وضع مناسب لتأدية عملهم وأن ميتثلوا
للقواعد احمليطة باستهالك الكحوليات ووصفات األدوية اخملدرة ،وستسمح الشرطة الفيدرالية والقوات
املسلحة الكندية ألفرادها أن يدخنوا املاريجوانا وتقول القوات املسلحة أن االستعمال الشخصي
للماريجوانا يجب أن يكون قبل ثماني ساعات من القيام بالعمل ،وقد وافقت إدارة شرطة فانكوفر على
سياسة التقييم الذاتي للشرطي بحيث يكون قادرا صحيا على العمل ،ولم حتدد شرطة فانكوفر وقت
محدد الستهالك املاريجوانا أو األدوية اخملدرة التي يصفها الطبيب.
وقال متحدثا باسم إدارة الشرطة انهم سيزودون الضباط مبعلومات حول تعاطي املاريجوانا وستكون
املسؤولية واقعة على الفرد نفسه ليتأكد انه في وضع صحي مناسب للعمل ،ولم يصدر من إدارة
شرطة أدمنتون او ريجينا او وينيبيج او تورنتو او هاليفاكس قواعد حول استخدام املاريجوانا.
وقال رئيس شرطة ريجينا إنه يجري اآلن وضع اللمسات األخيرة لقواعد استهالك املاريجوانا والتي
ستكون شبيهة بتعاطي الكحوليات ،وقالت شرطة تورنتو إنها تدرس جميع اخليارات ،وقالت شرطة
أوتاوا أن افراد الشرطة يجب أال يكونوا واقعني حتت تأثير الكحول أو اخملدرات مبا فيها املاريجوانا عند
القيام بأعمالهم.
وهذه قائمة بخدمات الشرطة الكندية وقراراتها حول أستخدام املاريجوانا:
-1فانكوفر؛ ال يسمح باستهالك املاريجوانا
 -2كاجلاري ؛ ال يسمح
 -3إدمنتون؛ ال توجد قرارات بعد
 -4ريجينا ؛ لم يقرر بعد ولكن سيسمح باستهالك املاريجوانا
 -5وينيبيج؛ لم يقرر بعد
 -6تورنتو ؛ لم يقرر بعد
 -7أوتاوا؛ يسمح باستهالك املاريجوانا
 -8مونتريال ؛ يسمح باستهالك املاريجوانا
 -9سانت جون ؛ لم يقرر بعد
 -10الشرطة الفيدرالية سيسمح للشرطة باستهالك املاريجونا
 -11القوات املسلحة؛ سيسمح ألعضائها باستهالك املاريجوانا قبل ثماني ساعات من أداء العمل.
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ماعت ألهة احلق والعدل والنظام

بعد أونتاريو ...خسارة فادحة للحزب
الليبرالي مبقاطعة كيبيك

حزب الـ  CAQالفائز سيحظر
إرتداء الرموز الدينية للعاملني
باحلكومة وسيقلل عدد املهاجرين
لكيبيك

ألول مرة منذ قرابة  50عام سيشكل حكومة مقاطعة كيبيك حزب
آخر غير احلزب الليبرالي أو احلزب الكيبيكى.فقد فاز حزب التحالف
من أجل مستقبل كيبيك  QACبأغلبية املقاعد بنصيب  73مقعداً،
بينما حصل منافسه احلزب الليبرالي على  32مقعد فقط ،يليهم
احلزب الكيبيكى  QPوحزب التضامن  SPبعشرة مقاعد لكل منهما،
ولم يحصل حزب احملافظني على مقعد واحد.
أكثر الداعمني حلزب التحالف  QACكانت مدينة كيبيك وضواحيها،
وحصل على بعض الدعم فى مدينة الڤال.كما استطاع أن ينتزع
بعض الدوائر من معاقل احلزب الكيبيكى .QPأما فى جزيرة مونتريال،
حصل على  ٪19فقط من أصوات الناخبني فقط.
وبهذا يصبح فرانسوا ليجو حاكم املقاطعة لألربعة سنوات القادمة،
وكان فرانسو قد وعد بإجراء بعض التغييرات فى مجال التعليم.كما
وعد بدفع عجلة اإلقتصاد .وعلي صعيد الهجرة قال احلزب الفائز
باإلنتخابات أنه سيقبل  40000مقيم في كيبيك  ،وهو أقل بنحو
 13000من عدد املهاجرين املقبولني حاليا ً في العام .كما سيحظر
علي العاملني باحلكومة إرتداء الرموز الدينية
يرى ليغو أنه بعد ثالث سنوات من حصول املواطنني على اجلنيسة
الكندية  ،يجب إجبارهم على اخلروج من كيبيك إذا فشلوا في اجتياز
اختبار «بسيط» يغطي اللغة الفرنسية وقيم كيبيك.
اجلدير بالذكر أن ما حدث بكيبيك مشابه ملا حدث مبقاطعة أونتاريو
حيث ُمني احلزب الليبرالي بخسارة فادحة باإلنتخابات

تقـــــــــــارير
بقلم :سمير بشاي

سألنى كثيرمن قرائي األعزاء ملاذا اكتب عن ماعت ألهة احلق والعدل والنظام ومبادئها اإلنسانية وال أكتب عن
األديان السماوية ؟!! واإلجابة فى غاية البساطة ،لقدد ولدنا بشرا قبل أن نكون ذوي أديان ،وعندما نكبر فكل
مولود أما أن يتبع ديانة أبويه أو يختار ما يناسبه ،ولذا فالوجود اإلنسانى سابق على وجود األديان وحتى شريعة
موسى التى كانت بداية كل الشرائع السماوية جاءت بعد أن كانت احلضارة املصرية في قمة مجدها وعظمتها
حيث قيل عن موسى النبي الذي تربى في قصر فرعون أنه قد تهذب بكل حكمة املصريني وكان مقتدرا في األقوال واألعمال( .اع .)22 :7
ترى ما هي مبادئ احلق والعدل عند ماعت وماذا كان شعارها ومتى بدأت في التاريخ املصري القدمي؟ لقد ظهرت ماعت في التاريخ
الفرعوني سنة  1275قبل امليالد بعد أن خرج بنى إسرائيل من مصر بقيادة موسى النبي عام  1280ق.م .وكان رمزها وشعارها هو
ريشة النعام وعند الدينونة كان يوزن قلب امليت مقابل ريشة ماعت فإذا كانت مساوئه أقل من وزن الريشة يدخل الفردوس ،أما
إذا كانت مساوئه أثقل من وزن الريشة فيكون مصيره إلى العدم ،حيث يلقى قلبه األسود إلى الوحش املنتظر إلبتالعه وكانوا
يسمون هذا الوحش «عمعموت» ويرسمونه في املدافن على أن له رأس متساح ومقدمه جسمه جسم أسد وباقي جسمه فرس
النهر وذيله ذيل متساح وبذلك يتحول الشخص املذنب إلى العدم حيث تهلك روحه وال يعود له وجود بعد ذلك .وكان على روح
املتوفى أن تقر أنها لم ترتكب السيئات اآلتية:
 -1أنا لم أظلم أحدا

 -2لم أسرق أحدا باألكراه

 -3لم أسرق بتاتا

 -4لم أعذب أحدا

 -5لم أقتل أحدا ولم أحرض على القتل

 -6لم أغش فى املكاييل

 -7لم أكذب ولم أختلس القرابني

 -8لم أسبب احلزن أو البكاء ألحد

 -9لم أعذر أو أخدع اآلخرين

 -10لم أترك األرض بورا

 -11لم أتكلم بشىء ردىء عن أحد

 -12لم أغضب بدون وجه حق

 -13لم أشتهى أو أدنس زوجة أى
رجل

 -14لم أدنس نفسى

 -15لم أسبب أى رعب ألحد

 -16لم افعل أى شىء كريه أو شنيع  -17لم أجتاوز أو أزيد من كالمى

 -18لم أتكلم كالما حادا أو شرسا

 -19لم أتسرع فى احلكم على
اآلخرين

 -20لم أخطىء أو أغضب اهلل

 -21لم أتخلى عن سماع الصدق وكلمة
احلق

 -22لم أشتعل غضبا

 -23لم أفعل ما يحزن اآلخرين

 -24لم أتصرف بوقاحة

 -25لم أنتقم لنفسى

 -26لم أتسبب فى نزاع أو خصام

 -27لم أتصنت على أحد

 -28لم أخطى للناس

 -29لم أؤذى أو أضر بأحد

 -30لم أخون أو أغدر بأحد

 -31لم ألوث املياه

 -32لم أتكلم باحتقار

 -33لم أشتم اهلل

 -34لم أتصرف برعونة

 -35لم أحسد أو أشتهى ما لآلخرين

 -36لم استولى على غذاء األطفال

 – 38لم أبالغ عن نفسى أكثر من
 -37لم أؤذى إنسانا أو حيوانا
احلقيقة
وهذه كلها أعلى بكثير من ميثاق األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،أين هذا من التدهور الذي وصلنا إليه اليوم؟! ترى من من
البشر اآلن يستطيع أن يقول بصدق أنه يتبع هذه املبادىء األساسية للتعايش مع النفس ومع باقي البشر؟  ...ال يوجد!
يا سادتي العقالء إال تعتقدون أننا لو كنا قد ألتزمنا بهذه األساسيات في سلوكنا كنا وصلنا إلى التجربة اليابانية
قبل وصول اليابانيني إليها بأالف السنني؟! إن األصالح ياسادة يجب أن ينبع من الداخل وليس أن ينقل أو يستورد من
اخلارج؟! لقد صدق علماء املصريات في العالم كله عندما قالوا إن احلضارة موجودة حتت جلود املصريني ..وحتيا مصر.

روعة الالهوت

بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
يعتقد البعض أن علم الالهوت هو العلم
اخلاص باآلباء الكهنة واخلدام فقط ،بل
ويتعلل البعض بأنه لن ينتفع شيئا ً من
دراسة الالهوت ألن البسطاء يتسللون
إلى ملكوت السماوات .لألسف فهذه
إحدى اخلدع التي يخدع بها املرء نفسه
وعن طيب خاطر .فسؤالي إليك أيها
احلبيب ،إلى من تصلي؟ من هو اهلل؟
كيف عرفناه؟ من أعلن عنه؟
ال تظن عزيزي القارئ أن الالهوت هو
ذلك العلم املعقد ،الذي يبحث باملنطق
والفلسفة في وجود اهلل وطبيعته ،لكن
الالهوت هو حياة .الالهوت هو أن نعرف
كيف نحيا أبناء هلل في املسيح يسوع
بعمل الروح القدس .فالالهوت عبارة
عن معرفة .قال أحدهم أن «الالهوتي
احلقيقي هو من يعرف أن يصلي».
فالصالة هي تعامل مباشر مع اهلل ،الذي
بدوره يكشف عن نفسه داخليا ً لإلنسان،
فيعرفه اإلنسان ويحبه ويلتصق به.
إن اإلنسان ال يستطيع ان يعرف اهلل

مبفرده .لذلك أعلن لنا اآلب عن نفسه في
شخص ابنه يسوع املسيح .فقد اتخذ
األقنوم الثاني جسدا ً لكي يظهر لإلنسان
ويعرف اإلنسان من هو اهلل« .فاهلل لم يره
أحد قط ،االبن الوحيد الذي هو في حضن
اآلب هو خ ّبر(».يو  .)18:1فأقنوم االبن هو
األقنوم الذي اتخذ جسدا وحل بيننا لكي
يعلن للبشرية عن اهلل .رمبا تعجز أي ثقافه
أو دين أو فلسفة أن تعطي تعريفا ً عن اهلل.
أقصى ما تستطيع أن تعطيه هي مجرد
صفات عنه .كاحملب ،اخلالق ،الرحوم ...أما من
هو فال توجد إجابة.
إن من يعرف االبن يعرف اآلبُ :
«ك ُّل َش ْي ٍء َق ْد
س أ َ َح ٌد ي َ ْعرِ ُف االب ْ َن إال َّ
دُ ِف َع إِلَ َّي ِم ْن أَبِي ،وَلَ ْي َ
َِ
اآلب إِال َّ االب ْ ُن وَ َم ْن أرَادَ
اآلب ،وَال َ أ َ َح ٌد ي َ ْعرِ ُف َ
ُ
َ
َ
االب ْ ُن أ ْن يُ ْعلِ َن ل ُه»( .مت  )27:11ألن االبن هو
بهاء مجد اآلب ورسم جوهره (عب .)3:1
فجوهر اآلب هو نفس جوهر االبن فاملسيح
أعلن ذلك قائال« :أنا واآلب واحد» (يو.)30-10
أما بالنسبة ألعمال املسيح فهي لم تكن
مجرد أحداث تاريخية بل هي أعمال من

أجل خالص اإلنسان .فاملسيح أخذ ما لنا
وأعطانا ما له .وأهم ما أعطاه لنا املسيح
هو اخلالص .فاخلالص عمليه لها ثالث أبعاد.
بُعدا ً في املاضي وبُعدا ً في احلاضر وآخر في
املستقبل.
ففي املاضي متت املرحلة األولى ،وهي التبرير وهذا ما مت في الصليب،
وهنا وقد أخذ اإلنسان البراءة .أما لكي يستمر اإلنسان متمتعا
بالعالقة مع اهلل ،فقد قدمه املسيح بقيامته ،فمن قام هو اإلنسان
في املسيح ،فأنا وأنت قد قمنا في املسيح ودوسنا على املوت في
املسيح أيضاً .وهذه هي مرحله التقديس .فأصبحنا مخصصني هلل.
أما املرحلة املستقبلية فهي مرحله التمجيد ،وقد قدمها املسيح
لإلنسان ،حينما صعدت البشرية في املسيح وجلست عن ميني اآلب.
إذا ً فاخلالص هو املاضي واحلاضر واملستقبل .هو الصليب والقيامة
والصعود أي التبرير والتقديس والتمجيد.
يا لروعه الالهوت الذي بدونه ما أدركنا هذه احلقائق عن شخص
املسيح وعمله للبشرية .ولكن األجمل واألهم هو أن نحيا هذا
الالهوت وال نكتفي باملعرفة فقط.
عزيزي القارئ إن التأمالت الروحية ال تبني احلياة الروحية .فال توجد
حياة روحية سليمة بدون أساس الهوتي ،وإن ُوجدت هذه احلياة
ستكون كالبيت املؤسس على الرمل ،فإن أتت رياح التجارب أو
عواصف الشك ،سيسقط هذا البيت وسيكون سقوطه عظيماً.
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الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()5
معصية آدم وحواء

قال الوحي على لسان الكليم أن الشيطان
زين حلواء األكل من الشجرة التي نهى اهلل
عنها ،فأخذت من ثمرها وأكلت واعطت
زوجها فأكل هو اآلخر ...« :فقالت املرأة للحية
من ثمر شجر اجلنة نأكل .وأما ثمر الشجرة
التي في وسط اجلنة فقال اهلل ال تأكال منه
وال متساه لئال متوتا .فقالت احلية للمرأة لن
متوتا  ...فرأت املرأة أن الشجرة جيدة لألكل
وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية

للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت واعطت
رجلها أيضا ً معها فأكل .فانفتحت أعينهما
وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تني وصنعا
ألنفسهما مآزر» (تك .)1 :3
وأشار املقدسي الى مضمون النص التوراتي
بقوله« :وفي نسخة التوراة أن اهلل نصب
الفردوس في عدن؛ وأسكنها آدم؛ وأنبت
فيها من كل شجرة طيبة .وانطلق الرب
بآدم فانزله ألفردوس ليعمره ويتعاهده وقال

جارياً في احلياة!

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان

عندما يكون املرض والفقر هو عنوان إنسان،
حياة مليئة بالبؤس واحلرمان كل هذا قد يخلق
إنسان محطم يائس كاره كل شيء حوله ألنه
ليس هناك طريق أخر غير املوت أمام ورمبا يخلق
إنسان زاهد في الدنيا يعتزل الناس ولكن
وسط كل هذا السواد والصعوبة في احلياة
عندما يكون هناك بصيص من األمل تختلف
احلياة مره أخرى ويختلف معنى الوجود وهذا ما
حدث عزيزي القارئ مع مودلياني وهو أحد أبرز
األسماء في سماء الفن التشكيلي العاملي.
وإذا نظرنا إلى معنى كلمة الصخب جندها هو
عنوان حياه هذا الفنان التشكيلي االيطالي،
فالصخب الذي رافق حياة مودلياني،
لم يكن فقط في اجلانب الفني ،بل
أكثر منه في حياته اليومية ،التي
لم تكن لتشبه أي حياة طبيعية
بأي حال من األحوال.
قضى مودليانى طفولته تالحقه
األمراض التي تركت جسده منهكاً،
وضعيفا ً وأدى مرضه إلى انقطاعه
أمه إلى
عن الدراسة ،فأرسلته ّ
مدرسة الرسم وهنا كان بصيص
األمل ،حيث بدأ يرى في الفن حياة
وخالصا ً بدال عن صورة املوت التي
خ ّلفتها أمراضه املتتالية ،وبذلك
نشأ مودلياني شابا ً مندفعا ً جامحاً ،جاريا ً في
احلياة ،يعيش احلياة بلحظاتها وبوتيرة سريعة،
حيث كان يحاول أن يختزل العديد من احلياة
في حياة واحدة ليقينه التام انه
خلق ليعيش احلياة فترة قصيرة.
وانطلق في حياة متشردة ،حافلة
باإلنتاج الفني العظيم ،وتعرف
خالل ذلك على عدد من كبار
الفنانني الذين قدروا موهبته
وأحبوه ،ومنهم بيكاسو وآخرون،
وقد لفت مودلياني األنظار
بأسلوب شخصي غريب ،شغوف بالفن
اإليطالي وبالفنون اإلفريقية واملصرية واليونانية
القدمية ،وقد أخذ عن اإليطاليني روحانيتهم
وعن اليونانيني نقاء وبساطة ورمزية الشكل
األنثوي ،وعن املصريني هالة اآللهة والنبل الذي
تعكسه مالمح امللكات .فنجد قارئي العزيز
سلسلة البورتريهات التي رسمها والتي أيضا ً
منحته مجده العاملي ،وتظهر فيها بوضوح
التأثيرات الفنية والنفسية في حياة مودليانى،
تلك األعناق الطويلة والعيون اللوزية والوجوه
البيضاوية والشفاه املائلة ،تعطي إحساسا ً
باحلزن والهجر واالنفصال ،شخصيات ساكنة،
الرسام
مالمحها هادئة ،تعكس انطوائية
ّ
نفسه ،وطريقة وضع ّياتهم في اللوحات توحي

با ال نسحا ب
و ا لغمو ض
تشعرك بأنهم
يحترسون من
بيئاتهم احمليطة
أو من كل شيء
يتعاملون معه وهناك خيال بدون شك في
أعماله وكأنه يريد أن يغير واقعه املرير بوضع
نزعة من اخليال املغلف بحراره الرغبة مرة،
ومرة آخرى العاطفة الدفينة ،وكأن لوحاته أو
أي عمل فنى أو بورتريه ال يعرف معنى كلمة
النهاية أو يعترف بها وفي نفس الوقت حتمل
مالمح االستسالم والوداعة
لواقع يعاش.
كانت تتم ّلك مودلياني رغبة
عميقة في تخليد ّ
كل شخص
يعرفه ،فرسم اخلادمات والعمال
وأطفال احلي واملوسيقيني.
وبالرغم أن أيام حياته كانت
مثقلة باأللم ،وتعرض لفترات
عانى فيها اجلوع واملرض ،ولكنه
وجد بجانب عشقه للرسم حبه
لفتاة كان يجد فيها عزاء حلياته
البائسة ولكن أحيانا تفرض
على بعض البشر التراجيديا
السوداء وكان هو من ضمن القائمة فيها ،كان
حبه لها جارفا ً وكانت بطلته فتاة قلقة ،تركت
أهلها للحاق به ،واحلياة إلى جانبه ،وقد رعته
خالل مرضه األخير وماتت من
أجله ،وهي «جان إيبيتيرن»
رفيقة دربه التي رسمها في
عدد من أعماله ،وفي إحدى
اللوحات تبدو جان مبالمح
مالئكية ،عيناها اخلضراوان
وشفتاها
الشاحبتان
الرقيقتان ونظراتها الواهنة
ّ
تؤكد هشاشة وبراءة تلك الفتاة التي كان
ً
مقدرا لها أن متوت قبل األوان مثل الرجل الذي
ّ
عشقته وبوفاتها أصبح يعيش في حاله من
العزلة.
وقد ترى مرة مودلياني جائعاً ،أو ثمالً تصرعه
اخلمرة ،ومرة تراه غنيا ومرة أخرى فقيرا أيضاً،
ولكنك بدون شك عزيزي القارئ ستجده في
أي حال من هذه األحوال ،إنسانا ً واحدا ً ال تبدله
األحداث والظروف ،فكان ميثل عظمة اإلنسان
بكل معانيها وحتدى الظروف بكل أالمها فكان
نبيل اخللق وملا ال فهو بداخله فنان مبدع انتهت
خطواته باحلياة وهو في الرابعة والعشرين
فكانت رحلة قصيرة بداخل مشوار طويل كان
فيه مودليانى جاريا ً في احلياة!

وال تأكل من شجرة الفقه
للخير والشر فإنك يوم تأكل
متوت موتاً» (البدء والتاريخ،
جـ ،2صـ.)84
وروى الطبري أمر إغراء حواء
آلدم لألكل من الثمرة بقوله:
«فلما دخلت اجلنة خرج من
جوفها إبليس فأخذ من
الشجرة التي نهى اهلل عنها
آدم وزوجته فجاء بها إلى حواء فقال انظري
إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب
طعمها وأحسن لونها فأخذت حواء فأكلت
منها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت انظر
إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب
طعمها وأحسن لونها فأكل منها آدم فبدت
لهما سوآتهما» (تاريخ االمم ،جـ ،1صـ .)72
وأشار ابن األثير إلى شعور آدم وحواء بالعري
بعد املعصية« :فأكال منها ،فبدت لهما
سوءاتهما ،وكان لباسهما الظفر ،فطفقا
يخصفان عليهما من ورق اجلنة» (الكامل،
جـ ،1صـ .)32
وعن هروب آدم من وجه اهلل قال موسى
النبي« :فاختبأ آدم وامراته من وجه الرب اإلله
في وسط شجر اجلنة .فنادى الرب اإلله آدم
وقال له أين انت .فقال سمعت صوتك في
اجلنة فخشيت ألني عريان فاختبأت .فقال
من أعلمك انك عريان هل أكلت من الشجرة
التي اوصيتك أن ال تأكل منها .فقال آدم املراة
التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة
فأكلت .فقال الرب اإلله للمراة ما هذا الذي
فعلت فقالت املرأة احلية غرتني فأكلت».
وذكر سفر التكوين ان آدم راح يختبئ بني
األشجار ،االمر الذي أكده ابن األثير “وذهب
آدم هاربا ً في اجلنة ،فناداه ر ّبه :ان يا آدم مني
يارب ولكن حياء منك .”..بينما
تف ّر؟ قال :ال ّ
قال املقدسي انه اختبأ في جوف الشجرة
التي اكل من ثمارها“ :فدخل آدم في جوف
الشجرة فناداه ربه يا آدم أين انت قال انا هذا
يا رب قال أال تخرج ،قال أستحى منك يا رب
قال ملعونة األرض التى خلقت منها” (البدء
والتاريخ ،جـ ،2صـ.)99
وعن محاجاة اهلل آلدم وحواء واحلية وعتابه
له على األكل من ثمار الشجرة احملرمة يقول
الطبري:
«لم أكلتها وقد نهيتك عنها قال يا رب
أطعمتني حواء .قال حلواء :لم أطعمته؟
قالت :أمرتني احلية .قال للحية :لم أمرتها؟
قالت :أمرني إبليس .قال :ملعون مدحور»
(تاريخ االمم ،جـ ،1صـ )72
واشار الوحي إلى العقاب الذي حل بحواء
وآدم« :وقال للمرأة تكثيرا ً أكثر اتعاب
حبلك بالوجع تلدين اوالدا وإلى رجلك يكون
اشتياقك وهو يسود عليك .وقال آلدم:
ملعونة األرض بسببك بالتعب تأكل منها
كل أيام حياتك .وشوكا وحسكا تنبت لك،
بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى األرض
التي أخذت منها ألنك تراب وإلى تراب تعود،
فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن ليعمل
األرض التي أخذ منها» (تك .)3
ويقول املؤرخون بأن الشيطان واحلية وآدم
وحواء قد تلقوا عقابا جماعيا واحدا هو
الطرد من جنة السماء والهبوط إلى
األرض ،وفقدان النعمة« :اهبطوا بعضكم

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

لبعض عد ّو آدم وإبليس واحل ّية،
فأهبطهم إلى األرض ،وسلب
اهلل آدم وحواء ّ
كل ما كانا فيه
من النعمة والكرامة» (الكامل،
جـ ،1صـ.)32
ثم تلقى كل فرد عقابا خاصا به
وحده ،فكان عقاب آدم هو حياة
الشقاء بدل النعيم كما ورد
في تاريخ الطبري واملسعودي:
“فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه يا
آدم أين انت؟ قال انا هذا يا رب .قال أال تخرج؟
قال أستحى منك يا رب قال ملعونة األرض
التى خلقت منها لعنة حتى تتحول ثمارها
شوك” (أخبار الزمان ،صـ .)31
وعوقبت حواء بآالم احلمل والوالدة“ :فقال
علي ان أدميها في كل شهر وأن
اهلل :فان لها ّ
أجعلها سفيهة ،وقد كنت خلقتها حليمة،
وأن أجعلها حتمل كرها ً وتضع كرها ً وتشرف
على املوت مراراً” (الكامل ،جـ ،1صـ.)32
وعن عقاب احلية قال موسى النبي“ :فقال
الرب اإلله للحية ألنك فعلت هذا ملعونة
انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش
البرية على بطنك تسعني وترابا تاكلني كل
أيام حياتك .واضع عداوة بينك وبني املرأة
وبني نسلك ونسلها هو يسحق راسك وأنت
تسحقني عقبه”.
واورد املؤرخون عقاب احلية متفقا مع ما ورد
في الكتاب إال في القليل ،فقال ابن األثير:
انت لعن ًة يتح ّول
“وقال للح ّية :ملعونة
ِ
بها قوائمك في بطنك وال يكون لك رزق إال
التراب ،انت عد ّوة بني آدم وهم أعداؤك ،حيث
لقيت واحدا ً منهم أخذت بعقبه وحيث
لقيك شدخ رأسك” (الكامل ،جـ ،1صـ.)32
وسعى آدم وزوجته في ستر عورتهما بورق
التني ولكن اهلل علمهما كيف يصنعان
أقمصة من جلد احليوان« :فانفتحت
اعينهما وعلما انهما عريانان فخاطا أوراق
تني وصنعا ألنفسهما مآزر...وصنع الرب اإلله
آلدم وامراته اقمصة من جلد والبسهما».
وفي ذلك يقول الطبري وابن األثير“ :فلما
عري آدم وحواء أمره ان يذبح
رأى اهلل تعالي ّ
كبشا ً من الضان من الثمانية األزواج التي
انزل اهلل من اجلنة ،فأخذ كبشا ً فذبحه وأخذ
صوفه ،فغزلته حواء ونسجه آدم فعمل
لنفسه ج ّبة وحلواء درعا ً وخمارا ً فلبسا ذلك”
(تاريخ االمم ،جـ ،1صـ )73
وذكر املؤرخون أن اجلنة كانت في السماء،
وأن آدم وحواء واحلية والشيطان قد هبطوا
منها إلى األرض .يقول ابن األثير نقال عن
الطبري «ملا أهبط آدم على جبل نود كانت
رجاله متسان األرض ورأسه بالسماء يسمع
تسبيح املالئكة ،فكانت تهابه ،فسألت اهلل
أن ينقص من طوله فنقص طوله إلى ستني
ذراعاً ،فحزن آدم ملا فاته من اإلنس بأصوات
يارب كنت جارك
املالئكة وتسبيحهم ،فقالّ :
رب غيرك أدخلتني جنّتك
في دارك ليس لي ّ
آكل منها حيث شئت وأسكن حيث شئت
فأهبطتني إلى اجلبل املقدس فكنت أسمع
أصوات املالئكة وأجد ريح اجلنة فحططتني
إلى ستني ذراعاً ،فقد انقطع عني الصوت
والنظر وذهبت عني ريح اجلنّة فأجابه اهلل
تعالى :مبعصيتك يا ادم فعلت بك ذلك»
(الكامل ،جـ ،1صـ .)34
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بعد �إيقاف الكاف له« ...االوليمبية» متنع مرت�ضى من�صور من ال�سفر لل�سعودية
بعد اهانته االحتاد االفريقي لكرة القدم « الكاف» عرب مقطع فيديو،

يحررها سمير اسكندر

اللجنة األوملبية متنع مرتضى منصور من السفر إلى السعودية
مع بعثة فريقه حلضور مواجهة الهالل السعودي.
من جهة أخرى اصدر اجمللس األعلى لالعالم ،قرارًا مبنع مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك ،من الظهور على كافة وسائل االعالم
ملدة  3شهور ،وذلك استجابة للتوصية التي تقدمت بها جلنة
اإلعالم الرياضي برئاسة اإلذاعي فهمي عمر.
وأشار مكرم محمد احمد رئيس اجمللس األعلى لالعالم ان العقوبة
على مرتضى منصور في شخصه ،وليس له عالقة بنادي
الزمالك» ،مضي ًفا »:هناك محاولة لتصدير للرأي العام أننا ضد
الزمالك ،وهذا غير صحيح ،نحن نحترم نادي الزمالك وجماهيره ونكن لهم كل االحترام ،مثلهم
مثل النادي األهلي» .يذكر انه قد انتشر مقطع فيديو يقوم فيه رئيس نادي الزمالك بتوجيه اهانات
ألحمد أحمد رئيس االحتاد اإلفريقي ،وعمرو مصطفى فهمي سكرتير االحتاد.
يذكر ان االحتاد اإلفريقي لكرة القدم ،قرر إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك ملدة عام بعد
التجاوزات في حق مسئولي كاف .حيث هاجم منصور كلاً من أحمد أحمد رئيس كاف ،وعمرو
فهمي السكرتير العام لالحتاد اإلفريقي ،بشراسة في إحدى البرامج التلفزيونية.

مغادرة ال�سفري امل�صري والوفد الدبلوما�سي ملباراة الزمالك والقاد�سية
قال أحد أعضاء بعثة الزمالك في الكويت ،إن السفير
املصري طارق القوني وأعضاء الوفد الدبلوماسي
املصري قد غادروا ملعب مباراة القادسية والزمالك
بعد تعامل أمن استاد نادي النصر بطريقة غير الئقة
وتعديهم على أحد أعضاء الوفد الدبلوماسي ليقرر
السفير االنسحاب وعدم حضور املباراة.
وكانت مباراة الزمالك والقادسية الكويتي املُقامة
مؤخرا ضمن منافسات بطولة كأس زايد قد توقفت قرابة الـ  10دقائق مع بدايتها بسبب هذه
األزمة.
وأشار العضو ذاته ببعثة الزمالك ،إلى أنه مت منع إسماعيل يوسف ،عضو اجمللس ورئيس البعثة
وأمير مرتضى املشرف على الكرة من دخول املباراة مما اضطرهما لطلب تدخل مرتضى منصور،
رئيس النادي الذي قام بدوره باالتصال بتركي آل الشيخ ،رئيس االحتاد العربي لكرة القدم الذي أصدر
قرارًا بتوقف املباراة.
وبعد تدخل االحتاد الكويتي وإدارة القادسية مت إنهاء األزمة ودخول إسماعيل يوسف وأمير مرتضى
لكن السفير املصري متسك مبوقفه الرافض حلضور املباراة واصطحب الوفد الدبلوماسي وغادروا
االستاد دون أن يتواجدوا في املقصورة الرئيس ّية.

ريــا�ضـــــــة

حممد �صالح يفوز بجائزة الفيفا لأح�سن هدف املو�سم املا�ضي
تُوج الالعب املصري وجنم نادي ليفربول محمد
صالح بجائزة «بوشكاش» ألفضل هدف عن
هدفه في مرمى نادي ايفرتون خالل مباراته مع
نادي ليفربول في اجلولة السادسة عشر من
املوسم املاضي للدوري اإلجنليزي.
وخالل مراسم تسلم اجلائزة في حفل توزيع جوائز
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام  ،2018قال
صالح «أنا سعيد للغاية وفخور للغاية» باجلائزة.
وسبق لصالح أن وصف هدفه في مرمى ايفرتون
بقوله «هدفي في مرمى إيفرتون له مكانة خاصة .احتوى على القوة واملهارة في
اإلنهاء .واختاره كأفضل أهدافي مع الفريق» .ومتنح جائزة بوشكاش لالعبني والالعبات
الذين يسجلون أجمل األهداف خالل موسم واحد.

الفيفا يدر�س «تعديال تاريخيا» قبل مونديال 2022
منذ قدوم جاني إنفانتينو رئيسا لالحتاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،ال يتوقف الكيان احلاكم للعبة الشعبية األولى في
العالم عن إصدار أو دراسة تعديالت على بطوالته ،وعلى
رأسها كأس العالم.
أما آخر صيحات التغيير فقد يشهدها مونديال 2022
في قطر ،حيث أشارت صحيفة «صن» البريطانية إلى أن
الفيفا يدرس إلغاء التعادل في دور اجملموعات ،على أن يلجأ
الفريقان اللذان يصالن لهذه النتيجة إلى ركالت الترجيح.
ويأتي التعديل املقترح تكميال لقرار سابق إلنفانتينو بزيادة
عدد منتخبات كأس العالم من  32إلى  ،48الذي يسعى رئيس الفيفا لتطبيقه في
مونديال قطر.
وحسب هذا التعديل ،يتألف كأس العالم من  16مجموعة تضم كل واحدة 3
منتخبات ،على أن يتأهل املنتخبان صاحبا املركزين األول والثاني إلى دور الـ ،32الذي
يقام بنظام خروج املهزوم.
وسيطبق النظام اجلديد بشكل مؤكد في مونديال  2026الذي يقام ألول مرة في
 3دول ،الواليات املتحدة وكندا واملكسيك ،إال أن إنفانتينو يضغط من أجل تقدمي
التجربة إلى نسخة قطر .2022
ويهدف إلغاء التعادل في دور اجملموعات عندما تتألف الواحدة من  3منتخبات ،إلى
أغالق األبواب أمام التالعب في النتائج في حال كان التعادل يخدم املنتخبني اللذين
يخوضان آخر لقاء.
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البهاق

Dental Advice

د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

�أ�شعة البانوراما

ما هو البهاق؟

اشعة البانوراما تستطيع أن تشمل تصوير أسنان الفكني
في صورة واحدة ،باإلضافة إلى املفصل الفكي واجليوب
األنفية وقعر العني وهي ضرورية جدا ً في بعض احلاالت .وتعتبر
الصور الشعاعية البانورامية في معظم العيادات املتقدمة
من البديهيات الواجب التقيد بها قبل البدء بعالج األسنان،
والسبب سهولة تشخيص مشاكل املريض باإلضافة إلى
عامل نزع الشك في تشخيص الطبيب للحالة ،فعندما
يكون كل شيء واضحا ً أمامه على الصورة ،يصبح من السهل
التشخيص اجليد للحالة املرضية ،وكما نعلم جميعا ً أن التشخيص أهم مراحل العالج.
ما هي فوائد التصوير الشعاعي البانورامي؟
• الكشف عن وجود النخر في جميع أسنان الفكني.
• كشف األمراض املتوطنة في جذور األسنان .كشف كسور الفكني.
• كشف اآلفات الذروية واألكياس وحجمها .الكشف عن اآلفات السرطانية.
• الكشف عن أشكال اجلذور واجتاهاتها والذي يفيد في عملية القلع ،وخاصة قلع ضرس العقل.
• الكشف عن ضرورة تشخيص املشاكل التقوميية.
• الكشف عن بزوغ األسنان اللبنية والدائمة .إعطاء صورة كاملة عن جميع املعاجلات السابقة.
• الكشف عن األسنان املطمورة.
• الكشف على عالقة جذور أسنان الفك العلوي باجليوب الفكية.

.البهاق هو مرض جلدي يتميز بظهور بقع
بيضاء في اجللد او الشبكية او في الفم
و هو مرض ينتج عن تدمير اخلالية التي تصنع
مادة امليالنني في اجلسم و تلك املاده هي التي
تعطي اجللد لونه الداكن..لذا عند ما تصاب

تلك اخلاليا و تدمر و نسميها امليالنوسايت جند
ان اجللد .يبدا يفقد لونه في صورة بقع تشوه
اجلسم

اسباب البهاق:

جهاز املناعه املنوط به حماية اجلسم من اي
فيروس او بكتيريا و خطر خارجي يبدا يختل..و
يحارب نفسه في صورة تدمير اخلاليا التي

تفرز املاده الصبغيه في
اجلسم مادة امليالنني.
فيفقد اجللد لونه وتظهر
بقع بيضا ،في اجللد
والشعر و الشبكيه.
و هذا اخللل في جهاز املناعه قد يسبقه
ضغوط نفسية و تعرض االنسلن لفتره من
االكتئاب او االلم.
ايضا ال نغفل العامل الوراثي مع كرض البهاق.
:عالج البهاق
عالج دواءي
عالج جراحي
مراهم
.بعض العالجات الدواءية تهدف لتوحيد لون
اجللد لالبيض
.العالج اجلراحي يكون بعمل ترقيع للجلد
املصاب بانعدام اللون بجلد سليم و ذلك عالج
جتميلي
و الي موضوع جديد يهمك,

احذر تناول هذه األطعمة مع بعضها
كشفت مجموعة من خبراء التغذية عن أن تناول بعض املواد الغذائية مع بعضها يفقدها
قيمتها الغذائية.
وقال اخلبراء إن تناول اجلنب واللحم يخلق مشكالت في عملية الهضم ،حيث يحتاج هضم
وامتصاص كل منهما إلى إنزميات خاصة ،والتي متنع هضم املادة الثانية ،كما ال يحبذ اجلمع بني
السمك والبيض لنفس السبب ،حسبما ذكر موقع «ميديك فوروم».
وأضاف اخلبراء أن تناول الشاي واملعجنات معا عادة خاطئة ،حيث يحتوي الشاي على مواد دباغية
متنع هضم املعجنات ،لذلك يفضل تناول املعجنات مع القهوة.
وقد يظن البعض أن اجلمع بني فاكهة الكيوي والزبادي مفيد ،ولكنه في الواقع يضر بالصحة ،ألن
الكيوي يحتوي على إنزمي يساعد في حتلل بروتني احلليب ،مما يسبب اضطرابات في اجلهاز الهضمي.
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غرائب وطرائف
 ملحمة «املهابهاراتا» ،الهندية التي كانت وليدة حرببني باندو وكورو ،تتألف من مئتي ألف بيت شعري تقريبا.
 أكبر شالل في العالم هو شالل نهر اکوازو بالبرازيل،علوه  705أمتار وعرضه  4350مترا .وان أعمق مكان في
البحر يقع في احمليط الهادي .ومقداره  94من األمتار ،وأكبر
حفرة فيه ،وأعمقها حفرة مندناوا في الفيليبني ،فتبلغ
 11الفا و 456مترا!
 طائر (الساند جروس) يعيش في الصحراء اجلرداء ،وحتىيستطيع أن يشرب فانه يسافر ملسافة  200ميل يوميا ً
مرتني ذهابا ً واياباً.

لكل �شهر حكاية
اكتوبر

أكتوبر :هو أحد ألقاب کومودوس ،وتسمية الشعوب السالفية
بالشهر األصفر الصفرار اوراق الشجر اخلضراء فيه ،أما
األجنلوسكسون فيعرفونه باسم «بدر الشتاء»؛ العتقادهم أن
فصل الشتاء يبدأ فيه حينما يصبح القمر بدراً.

�س�أ�ص ُل �إيل َ
من
حدائق
الشعر

يوم
للفكر
كل هذا القيد واجلهلِ يف كلِ ِ
�س�أ�صل ُ �إيل َ
ولو يف وقتٍ مت�أخر
ال �أحب غري احلب حال فهذه املر�أة التي ت�أخذ �س�أ�صل �إيل َ
ولو ِ�سرُ ُت و ِ�سرْ ُت
ال �أريد غري اجلمال مثال �شكلي
�س�أ�صل �إيل َ
صابع �أملي
�س�أ�صل �إ َيل
و�س�أنت ِ�صر
ال حتب الوقوف متثاال على �أ� ِ
�س�أ�صل �إ َيل
فهذه الأنثى
و�س�أخلق من نف�سي جدال بني الرجل والرجلِ
وانت�صر
التي يف داخلي ال تنك�سر و�س�أخلق من ي�أ�سي �أمال وهذا العامل
وهذه احلياة التي على و�س�أحلق ب�أجنحتي ليال الذي مل يرتك دربا حللمي فهذه الإن�سانة
�س�أ�شق فيه درب ِعلمي التي يف دمي
�س�أ�صل �إ َيل
جدائلي
�أبدا �أبدا ال تنك�سر..
ولو َع َلي �أن �أقات َل
ولو علَ َي �أن �أحارب
لل�شاعرة املغربية :باملجد تزهر
عدمي
بيدي وعقلي
زهرة الطاهري وهذا العامل يغريني

كل �شيء يعود �إىل �أ�صله
يحكي عن أحد ملوك الفرس ،حيث كان له وزیر
في غاية القوة ،حاد الطباع ،حازم ،مجرب ،وكان
امللك دائما يأخذ مبشورته ،إال أن هذا امللك مات
فخلفه ولده ،وكان هذا الولد في غاية اإلعجاب
بنفسه ،مغروراً ،وكثيرا ما كان يستبد برأيه.
وفي ذات يوم أرسل من يستدعي وزيره لكي
يسأله:
 یا وزیري  ...أيهما أغلب على الرجل ،األدب أمالطبيعة؟!
رد الوزير :إن الطبيعة أغلب ...ذلك ألنها األصل...
واألدب فرع.
عندئذ صرخ امللك في املوجودين باإلسراع في
إعداد مائدة كبيرة مزودة بصنوف الطعام ،فلما مت
ذلك دعا «قطته» ،فأتت وهي حتمل الشموع وقد
وقفت حول املائدة ،ثم التفت إلى وزيره قائال:

في ذكرى
ماسبيرو

 بالبرهان  ...ها قد تأكد خطأك.قال الوزير :أمهلني في اجلواب إلى الليلة املقبلة.
وعندما خرج الوزير  ...دعا أحد غلمانه قائال له:
 ابحث لي عن «فأر» واربطه جيدا بخيط ،واحضرهعندي على وجه السرعة.
فلما ذهب الوزير إلى مائدة امللك  ...وشاهد
«القطة» وهي حتمل الشموعّ ،
فك الوزير اخليط
عن الفأر ،فانطلق في اجتاه القطة التي أفزعها
وأربكها وجود فأر ،فألقت الشموع من يدها
مهرولة خلف الفأر ،وكادت النيران أن تلتهم
القصر.
فقال الوزير :يا موالي  ...أرأيت  ...ان الطبيعة تغلب
على األدب ،ورجوع كل شيء إلى أصله.
عندئذ ،اقتنع امللك قائال لوزيره :صدقت یا وزيري ...
فإن كل شيء يعود دائما ً إلى أصله.

جــود تاميـــــز
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خري �أجناد الأر�ض ..
الدِرع وال�سيف
تناقلت وسائل اإلعالم منذ أسابيع قليلة
نطاق ضيق ،وهي ملن
عدة أخبارٍ عابرة على
ٍ
يقرأ ما بني السطور أخبارٌ ُمشينة بطعم
العار تعطينا إنطباعات عما يحدث حولنا
من ُمتغيرات سياسية مختلفة في منطقة
الشرق األوسط التي تزداد إشتعاال ً كل يوم.
اخلبر األول :السفير البريطاني في العراق
«جون ويلكس» ينشر على صفحته بتويتر
أنه دعى السفير اإليراني في العراق «إيرج
مسجدي» ليتباحثا حول األوضاع السياسية
في بغداد ،وإتفق الطرفان على أن احلكومة
العراقية القادمة يجب أن حتسن خدماتها
وتقدم وظائفا ً أفضل للمواطنني!!
وكان السفير اإليراني عقب تسلمه مهام
وظيفته في مايو  8102قد دعى بدوره إلى
ما أسماه عراق قوي وآمن وموحد ومتطور !!،
وأن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تشكيل
احلكومة املقبلة!! ،باإلضافة إلى تصريحات
السفير البريطاني املتكررة التي تتدخَّ ل في
كل ما يخص الشأن العراقي ،والتي تعكس
سياسة بالده بفرض الوصاية الكاملة على
بالد مابني الرافدين ،وعلى سبيل املثال دعوة
أهالي املوصل ونينوى على املشاركة الفاعلة
باإلنتخابات النيابية ،ووجوب إعادة احلوار
املباشر بني بغداد وأربيل الكردية إلخ!!
اخلبر الثاني :رئيس مؤسسة النفط في
العاصمة الليبية طرابلس “مصطفى صنع
اهلل” ،يسافر إلى تونس ليجتمع مع القائم
بأعمال السفارة األمريكية املؤقت لدى ليبيا
“جوشوا هاريس” ،ليتوسل إليه أن يتدخل
إلعادة املواني النفطية ملؤسسة النفط في
طرابلس من يد امليليشيات املعروفة باجليش
الوطني على حدود ليبيا الشرقية ،وبدوره
أكد هاريس على أن املنشآت النفطية الليبية
ٌ
ملك للشعب الليبي ،وجاء هذا اللقاء تزا ُمنا ً
مع جتدد أزمة وقف عمليات التصدير وإغالق
حقول نفطية بعد قرار اللواء املتقاعد خليفة
حفتر بتسليم احلقول واملوانئ النفطية إلى
مؤسسة النفط التابعة للحكومة املوازية
في بنغازي.
وكان صنع اهلل قد دعى املتحاربني في طرابلس
لوقف عملياتهم العسكرية ،مشيرا ً إلى
أن مستودعات شركة البريقة قد تعرضت
للقصف ،وأن الوضع كارثي ومأساوي جدا ً في
طريق املطار حيث مت اإلستيالء على  9خزانات
نفطية من أصل  51خالل األيام املاضية ولم
يتبقى سوى  3خزانات فقط ملدينة طرابلس
الكبرى.
اخلبران السابقان ما هما إال املعنى احلرفي
للذل واملهانة ...وما هما سوى الترجمة
الفعلية لكلمة اخلزي والعار ...فما هو الذل
دول أُخرى في دولة
إذن عندما يتحكم مسئولو ٍ
بعظمة وتاريخ وحضارة العراق ،ويختارون لها
حكوماتها ويرسمون سياساتها وينسفون
مفهوم «سيادة الدولة»!!
وما هو العار أيضا ً عندما تضيع دولة كبيرة
مبساحة ليبيا وموقعها وثرواتها ،بعدما مت
إسقاطها منذ سنوات سبع بقتل القذافي
وإشعال النيران في حقول ومستودعات
البترول ،وإحراق املطارات وتدمير الطائرات في
بني غازي وطرابلس ومصراتة لتنتهي الدولة

متاما ً ويتم تقسيمها إلى دويالت ،ويتكالب
عليها العصابات والكتائب وامليليشيات
املسلحة التي يريد ٌ
كل منها نهش جزء من
الغنيمة.
وهنا نأتي للُب القصيد ،عاملكشوف كده
وبدون دبلوماسية وال جتميل وال «تذويق»
وبالبلدي الصريح.
 ملا جيشك ب ُيقع ،بيتلم عليك كل الصيعواألوباش وعربجية التاريخ ،ويتباحثوا ويتفقوا
ويختارولك كل حاجة ،حتى اللقمة اللي
هتاكلها والهدمة اللي هتلبسها واحلتة اللي
هاتقعد فيها ،بأوركسترا متناغم إلسقاط
األوطان ،وأوبريت متكامل لتشريد الشعوب.
 ملا جيشك ب ُيقع  ...يبقى أي نسناس مع ِّديفي الشارع هايتنطط على حضرتك.
 ملا جيشك ب ُيقع  ...يبقى أي بلياتشو حقيرهايتسلى على جنابك.
 ملا جيشك ب ُيقع بتبقى سيادتك علىأراضيك مش موجودة ،وسيادتك في قرارك
مش موجودة .يعني باختصار بتبقى سيادتك
مش سيادتك.
الكالم ده بنقوله ألصحاب الفكر القاصر
والنظرة السطحية واخلُطب العصماء
اللي ص َّدعونا وخ َوتولنا دماغنا بتساؤالتهم
الساذجة وفكرهم املُغيب وأنانيتهم املفرطة:
إيه لزوم املليارات اللي إتصرفت في تطوير
تسليح اجليش!! هو إحنا في إيه ولاَّ في إيه
مش فيه أولويات!! إحنا بنشتري السالح ده
كله ليه!! وهانحارب بيه مني!! وليه واقفني
في ضهر جنودنا وظباطنا اللي شايفني الويل
بقالهم سبع سنني!!
سمعنا الكثير من هذه الهرطقة احملمومة
من مصريني بالداخل وهو ليس مبستغرب،
الهراء هو مابني
فمعظم من يُردد هذا ُ
املتأسلمني وكارهي الدولة وكل ماميُت
للمؤسسة العسكرية بصلة ،أو السطحيني
واملُغيبني وبعض البسطاء الذين ينظرون
لألشياء من ماسورة بندقية ،وال تتجاوز
أولوياتُهم جوف معدتهم ويعيشون مببدأ
تعض رغيفي» ،ولكن حقيق ًة
« ُعض قلبي وال ُ
ال أجد السبب الوجيه أواملنطق املُقنع
وأرى عالمات اإلستفهام تتساقط فوق
رأسي عندما أسمع هذه اآلراء من املصريني
باخلارج وخاصة في أوروبا والدول املتقدمة
كما يقولون ،-بالقارتني األوروبية العجوزواألمريكية الشابة ،و ُهم من املفترض أنهم
يعرفون متاما ً سياسة البالد التي يعيشون
فيها وفقا ً لقواعد الدميوقراطية والشفافية
املوجودة بها ،ويعلمون علم اليقني ما تعنيه
كلمة «جيش الدولة» من تقديس وتبجيل
وإحترام بالنسبة لشعوبها وهم منها ،مبا أن
معظمهم يحمل جنسية هذه الدول منذ
فترة طويلة.
أتعجب حقيق ًة عندما أرى بعضا ً من أحبائنا
من شريحة املُتفزلكني املُتفلحسني دائماً،
والساخطني املُعترضني أبداً ،من كارهي
الرئيس املصري و ُمتصيدي األخطاء وعاشقي
اجلدل و ُمحبي التذ ُّمر ،الذين ال يتركون مناسبة
أو حدث أو قرار أو خطاب أو تصريح أو هفوة
للرئيس إال وأقاموا حولها اإلحتفاالت واألفراح
والليالي املالح ما بني فتاوي ونقد ،أوغضب

بقلم:
ا .د .محمد وجيه الديب
وهجوم ،أو سخرية وإستظراف ،سواء على
شخصه أو حكومته أو هيئته القضائية أو
نظامه األمني.
وإليهم أطرح بعض احلقائق عن أكبر وأضخم
قوة عسكرية على وجه األرض ،فوفقا ً
إلحصائيات معهد ستوكهولم الدولي
ألبحاث السالم لعام  2102لتقييم حجم
امليزانية العسكرية ،وصلت ميزانية وزارة
الدفاع األمريكية إلى  286مليار دوالر ،وهو ما
يمُ ثل  %93من إجمالي قيمة اإلنفاق العسكري
العاملي الذي يبلغ  357.1تريليون دوالر والذي
تتصدر به الواليات املتحدة الترتيب قبل
الصني وروسيا اإلحتادية واململكة املتحدة
واليابان وفرنسا على التوالي.
ووفقا ً إلحصائيات  5102بلغ مجموع القوات
العاملة باخلدمة في اجليش األمريكى
 000.003.1فرد تقريباً ،ومجموع قوات
اإلحتياط  00.001.1فرد تقريباً ،وعدد الدبابات
 ،8488وعدد املدرعات  ،000.14وعدد الطائرات
 ،29831ومجموع القطع البحرية  ،374بخالف
القواعد العسكرية األمريكية التي تنتشر
في كافة قارات العالم.
السؤال بقي  ..حد من اللي عايشني في بالد
العم سام أو في أي بلد من دول اجلوار يستجري
ينتقد سياسة الدولة أو يسخر من حكومتها
أو رئيسها أو رئيس وزارئها مبقال أو تويتة أو
بوست!! ومع إحترامي الشديد فلن يوجد
وقتها ما يُسمى بدميوقراطية الفكر وحرية
الرأي وغيرها من الشعارات احلنجورية الرن َّانة،
فكلنا نعلم أنه عندما يتعلق األمر باألمن
القومي لهذه الدول فإنهم يضربون بكل هذه
املبادئ قاعدة متثال حريتهم اجلرانيتي الشهير.
حد يقدر يسأل ياترى إيه فايدة التسليح ده
كله!! وإيه الزمة كل الترسانة والتجهيزات
واملليارات دى!! وياترى أمريكا هاحتارب بيها
مني!! وإمتى!! وليه !! وقلقانني من إيه!! ده
إنتوا حتى جيرانكم ناس طيبني ووالد حالل
وفي حالهم ،يا دوبك كندا واملكسيك ،لكن
إحنا فى مصر مهددين شرقا ً وغربا ً وشماال ً
وجنوبا ً  ...ولاَّ هو حرام علينا وحالل على
أمريكا!!
ً
اإلجابة التي يعرفها متاما كل من لديه احلد
األدنى من الوعي واإلدراك إن إحنا بنسلح
جيشنا وواقفني ورا دولتنا عشان مايجيش
يوم ويتنطط علينا البلطجية والشبيحة
ويختارولنا لقمتنا وهدمتنا ومكان إقامتنا
ومعاد نومنا وخط سيرنا وأسماء عيالنا،
عشان مايجيش علينا يوم ونقرا خبر عن
مصر زي أخبار ليبيا وسوريا والعراق واليمن،
الدول العريقة ومهد احلضارات التي سقطت
وذهبت مع الريح ويا عالِم هاترجع تاني إمتى،
ده إذا رجعت!! ودي حقيقة دامية وواقع أليم
وليست فزَّاعة كما يسخر منها الكثيرون
التوجه املع َّوج
من الظرفاء من أصحاب
ُّ
والفكر السطحي .فمصر كانت دائما ً وأبدا ً
مه َّددة عبر العصور ومنذ فجر التاريخ ،وال
تزال وستظل محل أطماع الكثيرين حتى
يرث اهلل األرض ومن عليها  ،واجلميع يعرف
تلك احلقائق ومن ال يعرف فاملصيبة أعظم ،
فمع األسف سقط في طي النسيان كل ما
رأيناه وعاصرناه جميعا علي أعني األشهاد من

جحيم كارثي في بالد تمُ حي من خارطة العالم،
وحضارات تُطمس وتاريخ يُباد ،وشعوب تُشرَّد
ونساء تُسبى ،ورقاب تُزين األسوار وأكباد تُؤكل
وأحشاء تمُ ضع في مشاهد دامية لم ترد حتى
في أفالم الرعب السيكوباتية.
ً
وبدال ً من أن نسجد شكرا ً وعرفانا للخالق
الكرمي ،وننحني تقديرا ً وإجالال ً للرجال الذين
ضحوا بأنفسهم وق َّدموا أرواحهم ليعتقوا
ُّ
رقابنا من سيوف كهنة املوت ،نشاهد يوميا ً
َّ
ّ
البكايني
اللطامني
العشرات من حماقات
ُ
واملئات سخرية الساخطني امل ّ
تذمرين على
الدولة ورئيسها وجيشها وحكومتها
ومؤسساتها ،رافضني أن يروا أي نوع من
اإليجابيات على أرض الواقع ،وخاص ًة إذا كنا
نتح َّدث عن دولة ُمنهارة جترعت الفساد
لعقودٍ طويلة ،وتكالبت عليها اخملططات
واملؤامرات في الفترة األخيرة ،والس َّيما أننا
لم ُ
نكن منتلك سابقا ً إقتصاد األمريكان أو
إصرار األملان أو رفاهية السويسريني ثم تر ّدي
بنا الوضع إلى ما نحن عليه ،إضاف ًة إلى ما
متغيرات سياسية
يشهده العالم بأسره من
ٍ
وإنهيارٍ إقتصادي.
وألننا منتلك ذاكرة السمكة فقد نسى أو
تناسى حزب املعترضون الرافضون اخملالفون
أحلك الفترات في تاريخ الدولة املصرية التي
دفعتنا بالفعل إلى حافة هاوية السقوط،
وكنا قاب قوسني أو أدنى أن نصبح في ِعداد
ّ
وجل ثم
األمم الهالكة ،لوال رحمة اخلالق عزَّ
بسالة اجليش العظيم الذي أنقذ البالد
والعباد ،ويكفي أنه حتى اآلن لدينا وطن،
وال تُلقي لنا صناديق املساعدات من طائرات
اإلغاثة فوق مخيمات الالجئني املتناثرة على
احلدود.
لكم متنَّيت أيضا ً أن يعود هؤالء الساخطون
الندابون إلي التاريخ ليتدبَّروا النماذج
املُتذ ِّمرون ّ
تحضرة في بعض دول العالم التي تساندها
امل ُ ِّ
صمت ورُقي وقت األزمات ،فلم
في
ها
شعوب ُ
ٍ
تُهاجم هذه الشعوب حكوماتِها ،ولم تسخر
من أجهزتِها األمنية واإلستخباراتية ،ولم
ضحت
تتهكم أو تُزايد علي رئيس دول ِتها ،بل َّ
بالغالي والنفيس لدعم أوطانها حتى في
أحلك الظروف ،ألنها ثقافة شعوب تفهم
وتُدرك وتعي أن الوطن ليس ُفندقا ً نتركه
عندما تتدهور جودتُه ،أو مطعما ً نع ُزف عنه
حني تسوء خدمتُه.
 أما آن األوان أن تُق ِّدروا قيمة ُحماة وطنكم،وأنكم بني أبنائكم وأهلكم وذويكم بصحة
وأمان وإستقرار غير منقوصني وال مفزوعني وال
مش ّردين!!
 أما آن األوان أن تفتخروا بجيشكم وجنودكمخير أجناد األرض الذين كانوا دائما ً صابرين
صامدين ُمحتسبني ولم تهتز عقيدتهم يوما ً
أهوال!!
برغم كل ما صادفوه من
ٍ
فلم يهربوا ولم يخلعوا زيهم العسكرى ولم
يتركوا ُعدتهم وعتادهم لتسقط بالدهم في
أيدي تتار العصر احلديث كما حدث حولنا في
دول اجلوار املنكوبة.
يحل بنا من عقاب
خوفي ال يوصف مما يمُ كن أن ُ
السماء اإللهي بسبب ما نراه من هذا اجلحود
والنكران ،ولكني أطمع في رحمة اخلالق
العظيم ألاّ يُؤاخذنا مبا فعل السفهاء منَّا.

خواطر مسافر
إلي النور ()78

20

ال�سبت  6اكتوبر  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الثالث والع�رشون بعد املائة

في اإلفخارستيا نتعهد بتسليم احلياة التي أخذناها من املسيح هلل

منذ أسبوعني قرأت عبارة ،بدون شرح ،منقولة عن األب متى املسكني على
الفيس بوك يقول فيها «كل مرة نتقدم فيها إلى دم املسيح بإميان صادق،
حسب تعهدا ً منا بتسليم احلياة التي أخذناها من املسيح هلل» .احلقيقة لم
يُ َ
أفهم معناها ،ولكن شغلني بها روح الرب طوال األسبوع انتهاء بقداس األحد
وفيه انفتحت معاني للعبارة وكتبتها بعد القداس فيما يلي:
 االفخارستيا هي سر الشركة والعودة إلى حياة الثالوث القدوس التي بدأهااهلل اآلب عندما خلقنا في ابنه بالروح القدس.
 في اإلفخارستيا نحن منارس احلياة األبدية من وراء الزمن اخمللوق. في اإلفخارستيا يصلي اإلنسان اجلديد اخمللوق في املسيح يسوع وقد عاد كاهنا ًللخليقة كما كان في قداسته األولى قبل سقوط آدم األول.
 في اإلفخارستيا يجمع اإلنسان اجلديد اخلليقة وراءه -في جتلي وقتي لها وقدض َم ًعا إِلَى اآل َن…أل َ َّن الخْ َلِي َق َة
نسيت أنينها « َفإِنَّنَا ن َ ْعلَ ُم أ َ َّن ُك َّل الخْ َلِي َق ِة ت َ ِئ ُّن وَت َ َت َمخَّ ُ
َ
هلل» (رومية )٨
ْسهَ ا أَي ْ ً
س ُت ْعتَقُ ِم ْن ُع ُبودِي َّ ِة الْف َ
ضا َ
نَف َ
َسادِ إِلَى ُحرِّي َّ ِة َم ْج ِد أوْالَدِ ا ِ
ً
ً
ويقف كاهنا لها ويقرِّبها إلى اآلب في املسيح يسوع متخطيا الزمن ونهايته. في اإلفخارستيا يطهر الروح القدس املادة (اخلبز واخلمر املوضوعني على املذبحاملقدس) ثم يقدسها ،امتدادا لمِ ا مت َّ في سر التجسد اإللهي من احتاد الهوت ابن
اهلل بالناسوت .ويَستعلِن ابن اهلل ذاته في سر اخلبز واخلمر ،جسدا ً مقدسا ً
على املذبح ،هو نفس اجلسد الغير محدود باحتاد الالهوت واملولود في بيت حلم
اليهودية .لذلك تدعو الكنيسة بيت القربان «بيت حلم» حيث يتم إعداد القربان
للقداس في الكنيسة.
 في اإلفخارستيا يقف املؤمنون باملسيح يسوع ربنا ،وقد سبق أن نال كل واحدمنهم اخلليقة اإلنسانية اجلديدة من املسيح عندما تعمدنا في سر املعمودية
املقدسة .وبسبب أن تلك اخلليقة اجلديدة التي أخذناها من املسيح يسوع هي

خليقة واحدة ،لذلك فنحن نتحد جميعا بعضنا ببعض في سر هذا اجلسد
الواحد الذي للمسيح الواحد املولود في بيت حلم .ونتناوله في اإلفخارستيا.
لهذا دُع َيت الكنيسة وأعضائها أنها جسد املسيح.
 في اإلفخارستيا تقف الكنيسة جسدا ً واحدا ً للمسيح يسوع -كاهنا ً أماماآلب ،تصلي للخليقة املرئية وغير املرئية ،العاقلة وغير العاقلة ،من خالل هذا
اجلسد الذي للمسيح .لهذا نذكر في صالة القداس اإللهي أسماء كل أعضاء
وعناصر اخلليقة لتكون ماثل ًة حضورا ً في صلوات اإلفخارستيا ،من مالئكة
ورؤساء املالئكة والقوات السمائية واألهوية والزروع والعشب ونبات احلقل والثمر
واملياه والينابيع واجلبال واألودية واحليوان والطير واحلاكم رئيس البالد واحملكومني.
ونذكر املتضايقني والفرحانني واملرضى واألصحاء واحلر واملسجون واملظلوم
واملسافر واألحياء واألموات من البشر.
 في اإلفخارستيا تقف الكنيسة مجتمعة باملسيح ،وفي املسيح ،وللمسيحأمام اآلب .تقف الكنيسة مجتمعة مبسيح املعمودية :أي باخلليقة اجلديدة
لإلنسان التي هي جسد مسيح بيت حلم (الذي غلب املوت على الصليب) ،والذي
نلناه في املعمودية املسيحية.
* تقف الكنيسة مجتمعة في مسيح التناول :بالشركة في سر جسد املسيح
ودمه املق َد َمني على املذبح امتدادا لسر التجسد في بيت حلم ـ كما سبق
وذكرناـ مرورا ً بسر اإلفخارستيا (سر الشركة) الذي أسسه املسيح يوم خميس
العهد ،تأكيدا ً واستمرارا ً لعمل املسيح في روحنة وتأليه اإلنسان في املسيح
يسوع.
* تقف الكنيسة مجتمعة للمسيح رأس الكنيسة :وهي جسده الواحد .هو
جالس عن ميني اآلب في السماء ،وهي جسده ،ذلك الطريق الذي أعده ليصل
َ
َ
سوعَ،
اس» ب ِ َد ِم ي َ ُ
األرض بالسماءَ ».فإِذْ لَنَا أيُّهَ ا اإلِخْ َو ُة ث ِ َق ٌة بِال ُّدخُ ِ
ول إِلَى «األ ْق َد ِ

البشارة مبيالد يوحنا املعمدان
كان الكهنة يدخلون مرتني في اليوم لوضع البخور
أمام الرب في قدس األقداس ،وقدس األقداس كان
يُـمثـل ملكوت السماء وتـابوت عـهد الرب الذي
ميثل عرش اهلل ،وأما البخور فكان رمزا ً
ُ
صلوات
ميثـل
ِ
القـديسني اليومية التي يرفعها املالئكـة بني يدي
اهلل في هيكله السماوي كل صباح ومساء.
من هو زكريا؟
زكريا الكاهن هو إبن برخيا ،وليس هو زكريا النبي
أحد االثني عشر نبيا الصغار ،ألن ذلك لم يقتل بل
مات ووجد جسده بغير فساد ،كان لزكريا ومعنى
االسم «اهلل ذكر» وزوجته أليصابات ،بيت صغير،
على ربي اجلبال العالية في يهوذا ،إذ لم يكن
للزوجني أوالد ،مما قد يثير التساؤل أو األلم ،أهو
غضب من اهلل عليهما أن يحرمهما من الذرية ،التي
بها ميتد اسمهما بعد رحيلهما من هذه الدنيا ،أو
ليؤنس وحدتهما عندما يصبحان شيخني عجوزين
يقعدان عن احلركة واحليوية ،تالحقهما ضعفات
الشيخوخة وأمراضها وأوصابها ،على أي حال لم
يكن هذان الزوجان هما أول من يتعرض لهذه احملنة،
فقد تعرض لها الكثيرون قبلهما من خيرة الناس،
وعلى رأسهم إبراهيم أبو املؤمنني عندما كانت
سارة عاقرًا إلى وقت الشيخوخة ،وعندما كانت
راحيل عاقرًا ،وأختها الكبرى تلد ،وعندما كانت
حنة مرة النفس ،ألنها ال تنجب وضرتها تكيد لها
وتضاعف من إحساسها باحلرمان ،وما أكثر اللواتي
أخفني نفوسهن عن عيون الناس كما أخفت
إليصابات نفسها في الشيخوخة قبيل مجيء ال
معمدان!!
لم تكن صدفة أن تقع القرعـة على زكريـا في ذلك
اليوم بالـذات ،فـإ َن اهلل قد خطط لهـذا من قبل
اخلليقـة ،ويوم أخطأ آدم وحواء وعـدهم بـأن نسل
املرأة سـيسحق راس احليـة التي رمزت إلى إبليس
الشيطان ،ونسل املرأة كلمة املراد فيهـا ،املولود
من املرأة فقط ومن دون الرجـل ،واملقصود بهذا
هو املسيح الذي سيولد من عـذراء .وقـد خطط
اهلل أن يـأتي قبل أبنـ ِه املسيح من يُـمهـد الطريق
أمامه.
وقد ورد ذلك في نبوءات الـعـهد القـدمي كما في
ُ
صارخ في البرية:
ص ْو ٌت
أشعياء الفصل (َ :)3 – 40
س َت ِقيما ً إلِلَ ِهنَا.
يموا َطرِيقا ً ُم ْ
«أ َ ِع ُّدوا َطرِيقَ الرَّ ِّب ،وَأ َ ِق ُ
َ
ض
ُ 4ك ُّل وَادٍ يَرْت َ ِف ُع ،وَ ُك ُّل ت َ ٍّل يَنْخَ ِف ُ
ض .وَتمُ ََّه ُد ُك ُّل أر ْ ٍ
َّ
هلل،
ُم ْع َو َّج ٍة وتُ َع َّب ُد ُك ُّل ب ُ ْق َع ٍة وَ ِعرَ ٍة  5وَيَت ََجلى َم ْج ُد ا ِ
َف ُي َ
س ٍد ،أل َ َّن َف َم الرَّ ِّب َق ْد ت ََكلَّ َم».
شا ِه ُد ُه ُك ُّل ذِي َج َ
وأيضا َ في نبوءة مالخي في الفصل الرابع حيث
يقول»
ُ
س ُل إِلَ ْي ُك ْم إِيلِ َّيا ال َّن ِب َّي َق ْب َل أ َ ْن ي َ ِجي َء ي َ ْو ُم
ر
أ
َا
َ 5ها أَن ْ ِ

الراعي والرعية

اء َعلَى
َق َ
ظ ُ
اء الرَّ ِّب الرَّ ِه ُ
يب الْ َع ِ
يم َ 6ف َيردُ قلوب اآلب َ ِ
ض ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َاء َعلى آبَائ ِ ِه ْم ،لِ َئال آت ِ َي (إ ِ ْن ل ْم
أبْنَائ ِ ِه ِم وَقل ْو َب األبْن ِ
ُ
َ
ض بِاللَّ ْع َن ِة
يب األر ْ َ
ص َ
يَتُوبُوا) ،وَأ ِ
فنرى املالك يبشر زكريا مبولد يوحنا
ابنا له ،ويقول له إ َن هذا املولود هـو
من سـيقوم مبهمـة تهيئـة الطريق
لظهور الرب يسوع املسيح ،ويتقدمه
بروح إيليـا وقدرتـ ِه .زكريا لم يصدق أو
باألحرى تشكك باألمر ألنه وزوجته كانا
عاقران ،وهنـا نقول إن اهلل اختارهما
يهي الطريق أمام
عاقران الن مقدم من ْ
الرب ليس مبشيئة بشرية جسدية ،بل
مبشيئة الهية وتتم بأعجوبة الهيـة
لتبيان وإلمتام القصد .وبقي زكريا صامتا ال يستطع
الكالم إلى أن اتى االبن املوعود.
البشارة مبيالد يوحنا املعمدان
في بشارة رئيس املالئكة جبرائيل املبشر لزكريا
الكاهن نرى- :
-١حكمة اهلل واالستجابة للصالة :اهلل يسمع
صلواتنا ويستجيب في الوقت املناسب ،حتى مع
السالكني في جميع وصايا اهلل
واحكامه بال لوم ،لقد تأنى اهلل
على االستجابة لصلوات زكريا
واليصابات بان يرزقهما بابن
وانتظرا البشارة مبيالد يوحنا
املعمدان حتى كبرا وتقدما في
األيام لكن في الوقت املناسب
بشر رئيس املالئكة غبريال ابيه
زكريا مبيالد يوحنا ليكون السابق واملعمدان وينال
شرف أعداد الطريق أمام الرب يسوع املسيح
ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته .في كل طلباتنا
وصلواتنا علينا أن ننتظر الرب ونسلك في وصاياه
بال عيب وهو يستجيب لصلواتنا ويحقق طلباتنا
في الوقت املناسب حسب حكمته وغناه في اجملد.
{وَالْقَادِرُ أ َ ْن ي َ ْف َع َل َف ْو َق ُك ِّل َ
ش ْي ٍء أ َ ْك َثرَ ِج ّدا ً ممَِّا ن َْطلُ ُب
س ِب الْ ُق َّو ِة الَّ ِتي ت َ ْع َم ُل ِفينَا} (اف )20 :3
أ َ ْو ن َ ْفت َِك ُر ،ب ِ َح َ
-٢االنقياد بروح اهلل :لقد امتأل يوحنا املعمدان بالروح
القدس من بطن امه عندما سمعت اليصابات
صوت سالم القديسة مرمي العذراء وارتكض اجلنني
بابتهاج في بطن أمه فرحا وكان يوحنا سبب فرح
وابتهاج الكثيرين وذلك لألسباب التالية:
أ-ألنه دعا للتوبة والرجوع إلى اهلل والقت
دعوته القبول وكان القديس يوحنا خير قدوة ومثال
للنسك والزهد والتواضع .رد يوحنا بدعوته قلوب
اآلباء إلى األبناء والعصاة إلى فكر األبرار ،وكم من
عائالت انصلح حالها وفرح أعضائها برجوع األبناء

بقلم  :د .رءوف إدوارد

س ِد ِه» (عبرانيني .)١٠
َطرِيقًا َكرَّ َ
اب ،أ َ ْي َج َ
س ُه لَنَا َح ِدي ًثا َحيًّا ،بِالحْ ِ َج ِ
من هنا نفهم أنه بدون سر املسيح يسوع ينفرط سر اخلليقة من جرَّاء وطئ
الزمن وثقله من ضياع املاضي ،وثِقَل احلاضر ،وخوف املستقبل .ولكن ألنها
ُص ِن َعت على صورته ومثاله ،فهي محفوظة فيه.
في هذا احملفل اإلفخارستيا :تستدعي الكنيسة الروح القدس ليحل على
القرابني ويطهرها جسدا ً مقدسا ً للمسيح فيتناول منه املؤمنون بشكر.
فيثبت اإلنسان (الصورة) بأن يكون في املسيح (األصل) .والترجمة الدقيقة لقول
في
املسيح «من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت ِف َّي وأنا أثبت فيه» .هي «يكون َّ
وأنا أكون فيه»(يوحنا .)٦فاإلفخارستيا هي كينونة في املسيح.
فجر هذا املقال إلى الوجود« :كل مرة
وأخيرا ً يأتي قول األب متى املسكني الذي َّ
حسب تعهدا منا بتسليم احلياة التي
نتقدم فيها إلى دم املسيح بإميان صادق ،يُ َ
اخذناها من املسيح هلل» .فعند هذه النهاية السعيدة باستعالن جسد املسيح
الواحد من وراء الزمن بدءا ً ببيت حلم ،مرورا ً بخميس العهد وسر اجلسد والدم،
وصوال ً إلى يوم اخلمسني وتأسيس الكنيسة جسد املسيح يتم «تسليم احلياة
التي أخذناها من املسيح هلل» كقول األب متى املسكني  .لذلك نصرح قرب
نهاية القداس مخاطبني اآلب ،في املسيح قائلني:
* «أبانا الذي في السموات» ،وقد صرنا بنينا ً بحق بنوة يسوع لك.
* نطلب منك أن «يتقدس اسمك» فيما هو لك من خليقتك احلاضرة أمامك.
* إلى أن «يأتي ملكوتك» الذي عشنا قبسا ً منه خالل هذا القداس.
ثم نسبح مع الكاهن اخلدمي من اإلكليروس ،صارخا ً بفمه ومصفقا ً بكفيه وقافزا ً
بكعبيه إلى أعلى ويداه ممتدة مبغاالة إلى فوق قائلني معه «يا مالك هذه الصعيدة
(من إصعاد) الطائر بهذه التقدمة إلى السماء أذكرنا امام اآلب بهذه التسبحة.
واجملد هلل في األعالي وعلى االرض السالم وبالناس املسرة»» .آمني هلليلويا.

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال

إلى حضن اآلباء واالمهات بدعوة يوحنا املعمدان
وأثمرت دعوته بثمار روحية تليق بالتوبة.
ب-كان يوحنا منقاد بالروح في البراري
إلى يوم ظهوره في اسرائيل فظهر
كمصلح اجتماعي يدعو من له طعام
ان يعطي من ليس له ومن له ثياب
ليكسي العرايا وان يكتفي املوظفني
برواتبهم دون رشوة أو فساد {وَ َكا َن
ُ ْ
وع الَّ ِذي َن خَ رَ ُجوا لِ َي ْعت َِم ُدوا
يَقُول لِل ُج ُم ِ
ِم ْن ُه« :يَا أ َ ْوالَدَ األ َ َفا ِعي َم ْن أَر َ ُ
اك ْم أ َ ْن
اصن َُعوا
ت َهْ ُربُوا ِم َن الْ َغ َ
ض ِب اآلتِي؟ َف ْ
أَث ْ َمارا ً تَلِيقُ بِال َّت ْوب َ ِة .وال َ ت َ ْب َت ِدئُوا تَقُولُو َن
يم أَباً .ألَن ِّي أ َ ُقو ُل
س ُك ْم :لَنَا إِبْرَا ِه ُ
ِفي أَن ْ ُف ِ
َ
يم ِم ْن َه ِذ ِه الحْ ِ َجار َ ِة أ َ ْوالَدا ً
لَ ُك ْم إ ِ َّن اهلل َقادِرٌ أ َ ْن ي ُ ِق َ
ص ِل َّ
س َعلَى أ َ ْ
ض َع ِت الْ َفأ ْ ُ
لإِ ِبْرَا ِه َ
يم .وَاآل َن َق ْد ُو ِ
الش َجرِ
َف ُك ُّل َ
َ
َص َن ُع ث َمرا ً َج ِّيدا ً تُق َ
ْط ُع وَتُلْقَى ِفي
ش َجرَ ٍة ال َ ت ْ
َ
َ
ابَ « :م ْن
سألَ ُه الجْ ُ ُموعَُ « :ف َماذَا ن َ ْف َع ُل؟»َ .فأ َج َ
النَّارِ» .وَ َ
َ
ْ
َ
س لَ ُه وَ َم ْن لَ ُه َط َعا ٌم َفلْ َي ْف َع ْل
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ف
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ْ
ان ُ ِ َ ْ َ
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َ
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سأَلُو ُه« :يَا
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د
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َِ ْ ِ ُ َ َ
َه َك َذا»ْ َ ُ َ َ َ َ .
ُم َعلِّ ُم َماذَا ن َ ْف َع ُل؟».
َ
ض
َس َت ْو ُفوا أ ْك َثرَ ممَِّا ُفرِ َ
اب« :ال َ ت ْ
َفأ َ َج َ
َ
َ
سألَ ُه ُج ْن ِديُّو َن أيْضاً:
لَ ُك ْم» .وَ َ
اب« :ال َ
ُ
َ
أج
ف
؟»
ن
َح
ن
ل
«وَ َماذَا ن َ ْف َع
ْ ُ
َ َ
َ
ُ
َ
ً
ت َْظلِ ُموا أ َ َحدا وَال ت َشوا بِأ َح ٍد
وَ ْ
اك َت ُفوا ب ِ َعالَئ ِ ِف ُك ْم»( }.لو .)14-7:3
وكان لهم خير مثال في االتكال
على اهلل والدعوة إلى احلق حتى
لو واجه احلكام الظاملني وفضل
يوحنا ان ميوت مقطوع الرأس من ان يحيا برأس وهو
منحني وراض على الظلم والشر.
ج-توج يوحنا دعوته بان وجه أنظار اجلميع إلى
املسيا املنتظر ،العريس احلقيقي لكل نفس ودعي
السيد املسيح بانه (حمل اهلل الذي يرفع خطية
العالم) يو  ،٢٩:١وشهد في عماده للسيد املسيح
أنه أبن اهلل (وانا قد رايت وشهدت أن هذا هو أبن
اهلل) يو .٣٤:١
-٣معرفة أرادة اهلل :كم نحتاج في عالم اليوم
ملعرفة ارادة اهلل في حياتنا واالنفتاح علي السماء
واالمتالء بروح اهلل واالنقياد له ،اننا رعاة ورعية يجب
ان ننسكب أمام اهلل بروح التضرع والصالة لنسمع
صوت اهلل بني االصوات الكثيرة ومنيزه ونصنع ارادة
اهلل في حياتنا لنكون ابناء وبنات هلل .في كالمنا
وفي صمتنا وفي اعمالنا نتمم ارادة اهلل ونسعى
خلالصنا ولنكون قديسني نسعى في حياة الكمال
املسيحي الذي اليه دعينا ونسلك بتواضع ونعمل
اخلير ونعرف احلق واحلق يحررنا من اخلطية واجلهل

والضعف واخلوف ويقودنا الي
احلياة األبدية ،أمني.
-٤اسمه يشير إلى أنه
كان يع ِّمد الناس (األمر
الذي فعله) ،إال أن حياة يوحنا على األرض كانت
أكثر من مجرد أنه كان يع ِّمد الناس .اتسمت حياة
يوحنا كشخص بالغ بالتكريس والتسليم ليسوع
«ص ْو ُت
املسيح وملكوته .كان صوت يوحنا هو َ
صار ِ ٍخ ِفي الْ َبرِّي َّ ِة» (يوحنا  )23 :1إذ أعلن املسيا
َ
اآلتي لشعب كان بحاجة ماسة إلى مخلص .كان
هو الصورة النبوية ملبشري الزمن املعاصر ،إذ كان
يشارك الناس باألخبار السارة عن يسوع املسيح بال
مواربة .كان رجالً مملوءا ً باإلميان ،كما كان قدوة لكل
من يريد أن يخبر اآلخرين عن إميانه.
وفاة يوحنا
شرع يوحنا بعدم جواز زواج هيرودوس من هيروديا
زوجة أخية ولكنه عارض ذلك وتزوجها رغم أنه
كان يخاف يوحنا ولذلك أمر هيرودس بسجن يوحنا
وكانت هيروديا ناقمة على يوحنا وفي نفس يوم
عيد ميالد امللك هيرودس دعا أبنه هيروديا وقال
لها أن تطلب أي شيء وسوف يبذل قصاري جهده
ليحققه لها حتى ولو طلبت نصف مملكته وكان
قد أقسم على ذلك أمام جميع املدعوين فذهبت
سالومي إلى جانب أمها وأخذت تتشاور معها
وأنتهى النقاش بأن طلبت الفتاه رأس يوحنا على
طبق فندم هيرودس كثيرا على القسم الذي
أقسمه وحزن حزنا شديدا ولكنه قام بإرسال
سيافا وأمره أن يقطع رأس يوحنا وأن يحضر بها
وبالفعل قام بقطع رأسه وأحضره للصبية والتي
قامت بدورها بأخذ الرأس وأعطته ألمها ومت دفن
الرأس بدمشق.
أقوال اآلباء القديسني عن يوحنا املعمدان
*يوحنا املعمدان كان صوت ًا صارخً ا في زمن ضاع منه
احلق عاش صارخً ا باحلق ومات وظل صوته صارخً ا بال
حق.
*قبل مجيء املسيح باجلسد احتاج الى صوت قوى
صارخ ميهد الطريق له فكان صوت يوحنا املعمدان
الصارخ في بريه العالم.
*يوحنا املعمدان مثال ملن يصرخ باحلق وال يخشى
في ذلك من صاحب نفوذ او سلطه.
*يوحنا املعمدان مثال لسيده الذي قال على
ايضا ظل صارخا للحق
الصليب :قد أكمل ...فهو ً
حتى النهاية.
*جاء يوحنا املعمدان بروح ايليا الناري حتى يحرق
كل صوت باطل ويخرج احلق إلى النور
وليكن سالم املسيح فيكم وعليكم أجمعيـن.
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“Fat Wally and the Piggies”
Hi. My name is Roscoe. I’m a pig. No, no, don’t get upset. I
don’t mean I am just messy. No, I am actually a pig. I know it’s
a little weird talking to a pig but hey, get used to it, lots of weird
things happen around here. You probably heard someone tried to
tell the story of me and my brothers. I think they called that story
The Three Little Pigs or some such nonsense. Well here is what
really happened.
See me and my brothers, Gidney and Cloyd, well, just like you
know, we all decided we wanted separate houses. Not that living
together was that bad but Gidney snores so you know. So we
made a game of it and all went to the market and got the building
materials. Now the truth is we all used basically the same stuff
to build our homes so all that stuff about straw houses and such,
well, sometimes people get a little frisky with the truth if you get
my meaning. No, for better or for worse, Gidney and Cloyd and
I pretty much knew what went into a new house. But the putting
together part, now that’s what stumped us.
Gidney loves to hang out at the at night clubs. He is a good mostly
but he likes parties and all that goes with it way too much. That is
where he met Fat Wally but we will get back to him. So naturally,
since all of Gidney’s friends were people at the night clubs, they
all promised him and swore on whatever they could find they
would be there on building day. So he got his materials and tools
and aprons and big tubs of lemonade and he was all ready that
Monday morning to get that house put up before the winter came.
Well, it turned out that winter was not really the problem. See Fat
Wally was one of the guys Gidney met at the club and, well to be
honest, Fat Wally was a wolf. Yes Wally Wolf, that’s right. And
they didn’t call him FAT Wally for nothing. He got fat on lots of
silly pigs that didn’t know how to pick their friends. Wolves, as
most of you know, eat pigs pretty often and Wally thought this
was a good chance to pick up a piggy stew if he got the drop on
Gidney.
Well building day came and about an hour late, Gidney’s friends
from the club were there but they only knew how to party. Oh,
they talked like they knew what they were doing but big talkers
are not often good workers. They slung together the most shoddy,
shaky house you ever did see. Gidney was so disappointed in
what he had when it was all over with and all through the day, he
could see Fat Wally watching from the woods. That night Cloyd
and I came over to play Bible Racko with Gidney and we could
barely deal the cards when that house started to go.
“Hey Piggies.” Fat Wally yelled from the woods. “Pretty bad job
on the house. No problem. I will help you clean it up when it falls
and then I will eat you.” He yelled. Big talker.
“NO CHANCE FATSO!” Gidney yelled back. I know, he should
have said “not by the hair of my chinny chin chin” but the house
was falling. He had to make it fast. We made it out the window
and down the pathway before it fell. It crashed and we could hear
Fat Wally looking for our bodies in the rubble.
Cloyd wasn’t quite the partier but he went to a church that didn’t
believe in Jesus and taught something about a spaceship landing
and taking them all to a planet that was kind of like heaven or
something like that. They were pretty spooky but Cloyd hung
out with them and just like the party people, they were sure they
could help Cloyd with his house. But they showed up and started
lighting candles and trying to talk to dead people and do spells
that went nowhere and by morning the only thing up was one

room because Cloyd and Gidney did that. Gidney had time on his
hands what with no house left after all.
Fat Wally liked the look of this real well. Sure, the spaceship
people saw him but they were sure the aliens were going to come
down, kill the wolf and finish the construction so they didn’t have
to worry. They sure were confident in the spaceship people. Well
the time came and they started chanting in a circle waiting for the
spaceship to land. Well when they opened their eyes, were there
aliens in the circle? You guessed it, Fat Wally was in the circle
and he chased them for what seemed like hours. They ran every
which way knocking down that badly done shack and sending everyone screaming into the woods. Amazingly or maybe Fat Wally
is just a really terrible hunter, he didn’t catch anyone so he was
pretty hungry by then.
Gidney and Cloyd both were pretty scared when they met me at
the Methodist Church for Wednesday night worship. Afterward
we made plans for my house and they would live with me which
isn’t that great because after all, Gidney snores but we already
talked about that. I had about twenty of my good Christian brothers lined up to help and they were there right on time. We got
that house up and it was rock solid. Fat Wally watched nervously
from the woods but he knew this was his last chance with us.
He waited until we had finished and were having snacks in the
living room of my wonderful new home.
“Hey piggies, how about a snack for Fat Wally? One of your fat
friends would be a nice treat.”
“NO CHANCE FATSO.” Gidney yelled out.
“Gidney, shush” I said. “No need for that. We have God’s blessing on this house. The evil one cannot harm us here.” So Gidney,
Cloyd and me and my church brothers and sisters began reading
the bible and having so much fun discussing the word of God,
everyone almost forgot about Fat Wally.
But I heard him coming. Step Step Step. He was trying to sneak
in for an attack. He was hoping for panic like he got from the
spaceship people. He didn’t get it. We just joined our hands and
started singing.
“Jesus loves me this I know…” we sang getting louder and louder
until all of a sudden.
“OW OW OW.” The fat old wolf started howling. “I can’t stand
it. I just can’t attack you when you are praising God like that!”
Fat Wally went howling into the woods holding his big ears, crying and bumping into trees. And I expect as little as he got to eat
that day, he probably is now known as Skinny Wally.
Well so you know, Gidney gave up night clubs and Cloyd quit the
spaceship people church and we all worship Jesus now. We got
their houses up and learned a really important lesson. We learned
that your Christian brothers and sisters are who you would depend on and spend time with and we learned that the evil one
cannot hurt us when we are in unity in the faith and are serving
and worshiping Christ together. So when you are having fun with
your friends in Sunday School, keep your eyes open for Fat Wally. If you see him, remember don’t yell NO CHANCE FATSO at
him. Just worship Jesus and he can never hurt you.
Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around
like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him,
standing firm in the faith, because you know that your brothers
throughout the world are undergoing the same kind of sufferings.
[1 Peter 5:8-9]

Kids & Youth

Mercury
Facts
• image.png
• The surface of Mercury is very
similar to our moon. It has
a very barren, rocky surface
covered with many craters.
• Being so close to the Sun, the
daytime temperature on Mercury is scorching reaching over 400 Degrees Celsius.
• At night however, without an atmosphere to
hold the heat in, the temperatures plummet,
dropping to -180 Degrees Celsius.
• Mercury has a very low surface gravity.
• Mercury has no atmosphere which means there
is no wind or weather to speak of.
• There is also no water on the surface of
Mercury, it is possible however that there could
be water underneath the surface.
• Likewise, there is no air on the surface but it
could be trapped underneath.

RIDDLE
TIME
A man was taking a walk and it
started to rain. He did not bring an
umbrella or wear a hat. All of his
clothes got wet but
not a single hair
got wet. How is this
possible?
Answer for the
Last Issue:
The rope is only
attached to the
goat, nothing else.
Therefore the goat
is able to move
freely and reach
the hay.

By:
Philo Girgis

Happy
birthday
Sarah

Jacob
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Dr. Yasser Botros
Congratulates

Dr. Shereen Sief

Do it for YOU!

For her success

«The God of heaven will give us success. We his
servants will start rebuilding»

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

We all have habits that we
want to change, goals that we
wish to achieve, and dreams
that our hearts are set on.
I’ve personally struggled with understanding my reasons for certain goals and changes I have
wanted to make. WHY am I trying to achieve XXX? Is it for
ME? Because I want to be happy,
healthy, and feel successful? Or is
it because of OTHERS? Or am
I doing this because I want others to leave me alone, to praise
me, to think highly of me, or to
talk about me in a certain way?
In all honesty, working through
these feelings and thoughts are
tough. Because let’s be real: if we
are not setting goals or changing
habits for OURSELVES, we will
never achieve them fully, nor will we
ever feel satisfied or happy. Why?
When you set a goal or dream - and
you are imvested in it because you
truly believe that it will be helpful
or useful, will make you feel more
confident/happy/proud, you realize just how much you want this
thing. For YOU. And so whatever
challenges you may face, you set
yourself firm. You have your eye
on the prize and you will do this
regardless of whatever happens.
But if you do something because you want others to
praise you (or to get off your
back), you will not be fully
motivated. Because people
will never be satisfied. And because in the end of the day, others don’t really matter. What
if you were all alone? And no one
was around you? Would you still

quit smoking completely, even if
your wife did not nag you each
day to stop that cigarette? Would
you do it because you don’t want
complications like lung cancer?
Would you still go to work each
day on time, even if your colleagues
didn’t praise you? Would you do
it because it makes you feel proud
that you overcame your laziness
and did it, despite feeling down?
Thinking about goals, dreams,
habit changes, etc. in this way is really helpful. Please note - sometimes, we need others to motivate us. We need them as a
reason. For example, you might
decide to stop using alcohol because
it bothers your family and friends,
and it makes you neglect them. But
you should also be deciding to stop
drinking because for YOUR health,
it is not pleasant. And for YOU to
be happy, you cannot drink and
enjoy time with loved ones. As another example, you may decide to
get a new job because your family
needs money. This is motivating
for you. But you are also doing it
because YOU want to feel productive, successful. See the difference?
Goals and habit changes can be
better achieved when we have the
support and motivation from others. But in the end of the day,
you have to do it for YOU.
When you are fully invested
and motivated in a goal, you
are more likely to achieve it.
When YOU take full responsibility for this, you are more
likely to do it regardless of
whatever obstacles you face.
You can do this. I believe in you.
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Another Week..
					Another Liberal Failure
Bob Saroya,
Member of
Parliament

Again, the Liberals have proven that
they are more concerned with putting
the rights of dangerous criminals ahead
of the rights of victims and their families.
In a very disturbing and disgraceful turn
of events, this Liberal Government has
allowed Terri-Lynne McClintic, who
was convicted of first-degree murder in
the 2009 rape and murder of eight-yearold Victoria (Tori) Stafford, to be transferred to a medium/minimum-security
healing lodge in Saskatchewan even
though she is serving a life sentence
with no chance of parole for 25 years.
Dangerous child killers belong behind
bars.
Conservatives believe in standing up for

the rights of victims – not criminals.
Canadians are outraged by this decision.
I am outraged by this decision.

The Leader of Canada’s Conservatives
and Leader of the Opposition, the Hon.
Andrew Scheer has announced that
Conservatives will seek justice for Tori
Stafford and take action to demand the
government return Tori Stafford’s killer

to prison.
Andrew Scheer announced that Conservatives will move a motion during
next week’s Opposition Day to demand
that the government condemn the decision to move Terri-Lynne McClintic to
a healing lodge and exercise its moral,
legal, and political authority to reverse
this decision.
The Conservatives will be voting on the
side of victims. We will be voting to get
Tori’s killer back behind bars where she
will not be able to harm any more innocent children.

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

Coptic Martyrs
age of those Egyptian
This October Copts around
Christians who stood in
the world commemorate
defiance of the Egypthe modern Coptic martian army in the Mastyrs who have lost their
pero Massacre of 2011.
lives defending their faith.
This event is one of
While instances of persethe clearest representacution against Copts have
significantly increased in Garnett Genuis tions of Coptic fortitude.
peacerecent years, Copts have Member of Parliment Twenty-eight
ful demonstrators were
not been strangers to perkilled by military tanks
secution throughout the
centuries. Despite being indigenous haphazardly ramming through a
to Egypt, Copts have long been vic- large crowd. Another 327 were seritimized and oppressed by others. ously injured after having been shot
However, these Egyptian Christians at and beaten with batons. The imhave remained steadfast in their ages of this devastating episode are
convictions and have continued to etched into the minds of all Copts,
hold true to their faith – defining and of many others who stand
principles that earned them the hon- against injustice all over the world.
our of becoming the first ever eth- They serve as a reminder of the imno-religious group to be nominated portance of raising one’s voice for
what is right. They are a challenge,
for a Nobel Peace Prize.
Commemorations this month recall to Christians and to all who live in
in particular the bravery and cour- the West, to join their voices with

suffering people around the world,
especially given that we risk so
much less by doing so.
The early Christian apologist Tertullian stated: “The blood of the martyrs is the seed of the Church.” Martyrdom, after the pattern of Christ’s
laying down of His own life, serves
to remind Christians of the foundations of the faith. We look to martyrs
for strength, encouragement, and
reassurance in the most arduous of
circumstances. Their suffering has
indeed built the Church. That reality gives us solace and reminds us
that good does ultimately triumph
over evil. It is precisely through the
appearance of defeat that Christ is
most triumphant in this world.
On this occasion, I also recall: the
21 Copts who were beheaded in
Libya; the six innocent Christians
who were killed during Christmas
Mass in Nag Hammadi; the 15 who

were killed in Imbaba while their
churches were left in flames. I am
reminded of the hundreds of undocumented acts of evil that have occurred against innocent defenders
of the faith – of those who have suffered and died in silence. They are
no less our heroes, even if we will
never know their stories.
With injustice plaguing our world
today, we must recommit ourselves
to raising our voices in defence of
our brothers and sisters around the
world. Western pressure does make
a real difference when it comes to
human rights. Inspired by the martyrs, we ought to sacrifice our time
and our resources to fight for those
who do not have a voice to highlight
their own situation. At this time of
remembrance, I hope we will all
recommit ourselves to engaging actively on behalf of those who need
our help.

