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 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

905.771.0800

 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺧﺼﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ-

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

Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
teeth in just one day!

905-890-1100

Dr. Amir Guorgui

�إعـــالنـــــات
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Portuguese , French,
Italian, Spanish, English,
Turkish, Persian, Azeri
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. David Sadeghi

Dr. Rob Eisen

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

• Emergency appointments

Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
teeth in just one day!

Skymark Smile Centre

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

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca
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�أزمة عابرة وتاريخ قدمي
يف القرن الأول امليالدي ب�شر ال�شما�س فيلب�س بالد احلب�شة ،ويف القرن
الثالث حتولت �أثيوبيا  -وكان �أ�سمها وقتها مملكة �أك�سوميت الأثيوبية -
ب�أكملها �إيل امل�سيحية و�صارت الديانة الر�سمية .ويف عام  325م �أر�سل
ملك �أثيوبيا �شخ�ص ُيدعي «�سالمة ال�سرياين» �إيل البابا �أثنا�سيو�س
بطريرك الكني�سة القبطية الع�شرين ،ليقوم بر�سامة الأنبا �سالمة ك�أول
�أ�سقف علي �أثيوبيا .و�أ�ستمر �إحتاد الكني�ستني القبطية والإثيوبية ،
و�أ�ستمر بطريرك الكني�سة القبطية هو رئي�س �أ�ساقفة الكني�سة الأثيوبية
منذ ذلك احلني وحتي عام � ،1948أي علي مدي �أكرث من  17قرن ًا،
مبا يف ذلك مرحلة ما بعد الغزو العربي مل�صر ،ومل تنقطع املكاتبات
وال�صلة بني الكني�سة القبطية والكني�سة الأثيوبية ،حيث تعترب �أثيوبيا
الدولة الأفريقية الوحيدة والتي جنت من تو�سعات الدولة الإ�سالمية.
ويف  13يوليو عام  1948تو�صلت ك ً
ال من الكني�ستني القبطية
والأثيوبية �إيل �أتفاق يق�ضي ب�إ�ستقالل الكني�سة الأثيوبية و�إنف�صالها.
وقام البابا يو�ساب الثاين بر�سامة خم�سة �أ�ساقفة للكني�سة الأثيوبية
وفو�ضهم ب�إنتخاب رئي�س �أ�ساقفة لهم وكان الأنبا با�سيليو�س وقتها
 ،ويف عام  1959قام البابا كريل�س ال�ساد�س بر�سامة الأنبا با�سيليو�س
ك�أول بطريرك علي الكني�سة الأثيوبية الأرثوذوك�سية .ويف عام 1971
تويف البطريرك با�سيليو�س وخلفه يف ذلك العام ثي�ؤفيلو�س ،ويف عام
 1976اُعتقل البطريرك ثي�ؤفيلو�س من قبل ال�سلطات الع�سكرية،
وقامت احلكومة ب�إنتخاب بطريرك ًا جديد ًا هو «الأنبا تكال هيمانوت»،
ورف�ضت الكني�سة القبطية �إنتخاب ذلك البطريرك ب�إعتبار �أن املجمع
املقد�س للكني�سة الأثيوبية مل يقر بعزل البطريرك ال�سابق ثيوفيلو�س،
لتنقطع العالقة بني الكني�ستني القبطية والأثيوبية ب�سبب هذا الأمر،

ابرام مقار

ويف عام  1988مت تن�صيب البطريرك الرابع،
البابا مرقريو�س والذي مت عزله عام  1991ومت
تن�صيب البابا باول�س ،وحت�سنت العالقات مرة
�أخري بني الكني�ستني ،ففي عام  2007زار
البابا باول�س البابا �شنودة بالقاهرة  ،ورد له البابا
�شنودة الزيارة عام  ،2008كذلك لقاء �أخر
بني البطريركني بالقاهرة عام  .2011وبعد رحيل البطريركني تقابل
البابا توا�ضرو�س والبابا متيا�س مرتني �أحدهما بالقاهرة والثانية ب�أثيوبيا
خالل عام � .2015سبب ال�سرد التاريخي ملا �سبق هو التذكري حتي ال
تكون مناو�شات الطرفني القبطي والأثيوبي يف دير ال�سلطان واملمتدة
منذ خم�س عقود وت�صاعدت الأ�سبوعني املا�ضيني ال تكن �سبب �أن
نن�سي عالقة �أزلية بني الكني�ستني �أمتدت لقرابة  18قرن .فالكني�ستني
ي�شرتكان يف نف�س �صلوات القدا�س والأيقونات والرهبنة ونظام الدير
والأ�صوام والأ�سرار وعيد النريوز والتعليم الإكلرييكي بل نف�س النظرة
امل�سيحية لعديد من الأمور مثل عدم تناول الكحوليات واجلن�س خارج
الزواج والأجها�ض .ال ي�صح �أن نختلف علي دير م�ساحته  1800م 2يف
مدينة القد�س القدمية والتي لي�س بها ملكية من الأ�سا�س بل حق �إنتفاع.
ال ي�صح لكني�ستني يعتربان من �أول من عرف امل�سيحية يف مهدها منذ
القرن الأول وت�شاركنا املجامع امل�سكونية الإميانية الكربي يف �أف�س�س
ونيقية وكالهم كنائ�س الخلقدونية� ،أن ين�سوا املا�ضي القدمي ب�سبب
حا�ضر عابر� .أثق يف �إعتدال البابوات توا�ضرو�س الثاين ومتيا�س الأول
عرب حتويل هذا الأرث الإمياين التاريخي لف�ضائل م�سيحية جتمعنا علي
مائدة واحدة حل�سم هذا الأمر.

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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و�سيبقى املال ُم ً
هما

لكن حتى املالبس التي نرتديها
هل حُتب أن تكون ثريًا مال ًيا؟ بعض
لتستُر أجسادنا تُشترى باملال،
الصادقني مع أنفسهم واملتصاحلني
وافتقارنا للمال يفضح ُسمعتنا
مع ذواتهم احلقيقية س ُيجيبون
على ألسنة الدائنني الذين ترتفع
بقولهم« :أجل ،نُحب ذلك ،ونرغب
أصواتهم بالزعيق وهم يطرقون
به ،ونتمناه» ،أما الغالبية ممن
ُمطالبني بحقوقهم،
أبوابنا
تع ّرضت عقولهم لبرمجة سلب َّية
واملعرفة أهم من املال؛ لكن املال
تعتبر املال شكالً من أشكال
مهم ج ًدا لشراء أكثر وسائل
«القذارة الدنيوية» ستكون
ٌ
الدراسة والتعليم ..نحن نعيش
حاوالت
ردودهم التلقائية أشبه مب ُ
ٍ
قائم على تبادُل
عالم
في
اليوم
السامعني
إلقناع أنفسهم وإقناع
البحراني-
علي
زينب
ٍ
ٍ
املصالح واملنافع املتنوعة ،و ُمعظم
لالهتمام»،
مستحق
بأن املال «غير
السعودية
أوجه هذا التبادُل ال تتم إال باملال،
ومنهم من سيسعى للدفاع عن
ُ
فكيف ال يكون مه ًما؟!
تلك الفكرة التي مت غرسها من
ُ
قد ال يكون املال «كل شيء»؛
مصادر خارجية في رأسه بقوله
أن املال ليس كل شيء ،العالقة مع اخلالِق أهم لكنه بكل تأكيد «شيئًا مه ًما» قادرًا على
من املال ،األسر ُة أهم من املال ،الصحة أهم من شراء اشياء كثيرة مهمة ،وقد ال يشتري املال
املال ،احلب أهم من املال ،الصداقة أهم من املال ،السعادة؛ لكنه ميلك القدرة على شراء أشياء
الستر أهم من املال ،املعرفة كثيرة حتمي مشاعرنا من التعاسة .أيهما أكثر
األمان أهم من املالِّ ،
أهم من املال ..واحلقيق ٌة أنهم على حق ،فكل سعادة :شخص ال ميلك سق ًفا يظلله ألنه ال
شخص
تلك الق َيم اإلنسانية هي أهم من املال حني متتاز ميلك املال الكافي لشراء مسكن ،أم
ٌ
بالصدق ،لكن أهميتها ال تعني أن املال هو اآلخر ينام باسترخاء على سريره في منزله اآلمن
شخص يتضور جو ًعا
هم ج ًدا ،بل قد يكون سب ًبا في استقرارها املُريح الذي اشتراه باملال؟
ٌ
ُم ٌ
ألنه ال ميلك املال الكافي لشراء قوت يومه ،أم
واحتفاظنا بها.
شبعة دفع
م
غذية
م
بوجبة
يستمتع
شخص
الغذاء
دون
لكن
املال،
من
أهم
اخلالق
العالقة مع
ٌ
ُ
ُ ِ
شخص يرزح حتت وطأة اجلهل ألنه
الذي نشتريه باملال لن منلك القوة العقلية ثمنها باملال؟
ٌ
شخص
واجلسدية الكافية للتواصل مع اخلالق وعبادته ،ال ميلك املال الكافي إلكمال تعليمه ،أم
ٌ
واألسرة أهم من املال؛ لكن دون مال يشتري أو استطاع االرتقاء على ُسلم املعرفة بنجاح ألنه
شخص
يستأجر املسكن الذي يحتوي األسرة ويجمع استطاع تسديد تكاليف تعليمه باملال؟
ٌ
سقف واحد لن يكون من مات من املرض ألنه ال ميلك ثمن الدواء وال ميلك
أفرادها م ًعا حتت
ٍ
شخص
السهل احملافظة على استقرارها وترابطها ،أجر عملية جراحية ال بد منها ،أم
ٌ
والصحة أهم من املال؛ لكن دون مال يشتري استطاع استرداد صحته واحملافظة على ما تبقى
الغذاء والدواء املناسب فقد نخسر الصحة إلى من حياته بالعالج الذي وفره له املال؟
األبد ،واحلُب أهم من املال؛ لكن املال مهم ج ًدا الوعي بـ»أهمية املال» ال يعني اعتبار القيم
لدعم هذا احلُب وابقائه ح ًيا ثم تطوير العالقة األخرى «غير ُمهمة» ،بل يعني تقدير قيمته
مهم على قائمة أولويات احلياة خُ
املتلفة ،واستخدامه
إلى زواج ،والصداقة أهم من املال؛ لكن املال
ٌ
ُ
ج ًدا ملساندة األصدقاء خالل أوقات ظروفهم بأفضل الطرق األخالقية والوسائل املتاحة
املادية الصعبة ،واألمان أهم من املال؛ لكن املال خلدمة املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة فيما
مهم ج ًدا لتوفير كثير من وسائل األمان لألفراد يعود باخلير على الفرد واجلماعة دون إفراط أو
ٌ
والستر أهم من املال؛ تفريط.
والعائالت واملنازل واألوطانِّ ،

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

كندا اجلميلة
وال�شتاء الكئيب

مونتريال – عبد املسيح يوسف

أيام قليلة ويداهمنا الشتاء ،الشتاء الكئيب ،نعم
بالنسبة للكثيرين ،هنا في كندا ،الشتاء كئيب،
حتى لو كانت هناك أنشطة ميكنك ممارستها
في بعض املنتجعات الشتوية والثلجية.
الكثير من الناس هنا يجلسون في املنزل،
وحياتهم تتراوح بني  3أماكن ال أكثر ،املنزل
والعمل ودور العبادة.
الناس تشعر بالضيق ،وكلما انخفضت درجات
احلرارة ،كلما زاد الضيق .قد يكون الثلج في بداية
املوسم ظريفا ومقبوال ،لكن مع امتداد فصل
الشتاء لشهور طويلة وكئيبة ،يشعر الكثيرون
بالضيق.
ناهيك عن التكلفة املرتفعة ،التي يتحملها كل
صاحب منزل أو شقة بسبب استخدام الغاز
الطبيعي أو الكهرباء في التدفئة ،فضال عن
عمليات إزالة الثلج بواسطة شركة متخصصة.
بالفعل إنه موسم يشعر فيه الكثير بالضيق،
وعدم الراحة ،فضال عن ارتفاع نسب اخملاطرة
باحلياة فيه ،خاصة عندما تسقط األمطار في
درجات حرارة حتت الصفر ،جتعل القيادة على
الطرقات داخل املدن وعلى الطرقات السريعة
بينها أمر ميثل خطورة حقيقية احلياة.
قد تسعد قلة بقدوم موسم الشتاء إال أن
الغالبية ،تتضايق من كندا ،وتسعي للخروج
منها خالل فصول الشتاء ،حيث يتجه الكثير
من الكندين للواليات املتحدة األمريكية القريبة،
وخاصة فلوريدا أو نيويورك ،ميضون فيها ما بني 4
أو  6شهور بعيدا عن ثلج كندا الرهيب.
احلياة في الشتاء ،مجهدة ومتعبة وخطرة
ومكلفة .حبك لكنك وملستوى املعيشة واحلقوق
املرتفع ،يجعلك في كثير من األحيان تعتقد أن
حتمل مصاعب فصل الشتاء يأتي ضمن الضريبة،
التي تقدمها لتحمل مزايا احلياة في كندا.
نعم كندا دولة رائعة ،ومجتمع راقي يحترم آدمية
اإلنسان ،وإن كان هذا ال ينفي تواجد العنصرية
في بعض الدوائر واألماكن وفي بعض املعامالت.
الناس هنا في الشتاء ،هادئة لدرجة البرود ،ويبدو

أن برودة الطقس ،مع الطبيعي أن تنعكس على
سلوكيات الكثير من البشر.
املزعج في األمر ،أن انخفاض درجات احلرارة في
كثير من األحيان ميتد لعدة أيام ،بل ولعدة أسابيع
لدرجة حرارة  83-وأحيانا .44-
احلياة بالفعل صعبة على مدار فصول السنة،
التي متتد من بداية نوفمبر ،وحتى أواخر أبريل من
كل عام ،وخاصة نهاية يناير وكل شهر فبراير،
هذا األخير ،الذي يعد أسوأ شهور السنة ،لدى
كل قاطني كندا بال استثناء.
ويكفي أن تعرف أنك يجب أن تقوم بترك التدفئة
مشتعلة خلف أبواب الشقق واملنازل ،ألنه مع
درجات احلرارة املنخفضة ملستويات حتت الصفر
بكثير ،مثل  03-درجة تؤدي لصعوبات حقيقية
لغلق أو فتح كالون باب البيت.
إن سلوكيات احلياة املعاشة يوميا تكشف
مدي املعاناة ،فأنت ال تستطيع أن تسير على
قدميك في مثل هذا الطقس ،على الرغم من
األحذية اجملهزة لذلك ،إال ان الكثيرين يسقطون
على األرض ،وبخار املاء الذي يحجب الرؤية على
زجاج السيارات ،فضال عن أرض الطرقات ،التي
تستغرق الكثير من الوقت واجلهد واملال من
قبل احملليات واملدن لتنظيفها ،وعلى الرغم من
ذلك تكثر احلوادث على الطرق بسبب أن فرامل
السيارات تأخذ الكثير من الوقت حتى تقف
السيارة.
بعض من يسكنون في كندا يتركونها خالل
فصل الشتاء ،ويعودون إلى بالدهم األم أو الذهاب
للجارة األمريكية خاصة والواليات الدافئة فيها.
كندا جميلة ورائعة ،لكنها شتاءها صعب
وكئيب.
الرياضة الوحيدة ،التي ميكن ممارستها هي
التزحلق على اجلليد ،والعديد من املهاجرين
وأبناءهم ،ال يجيدون هذه الرياضات ،علما بأن
هناك عدد من املراكز «األرينا» ميكن ممارسة بعض
األنشطة فيها للترويح عن النفس فيها أمام
حتديدات الشتاء.

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

1-844-355-6939

الأمن القومى
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ياسيادة الرئيس لقد تهللت فرحا عندما سمعت
خطابك األخير اخلاص باألمن القومى ويشاركنى
فى ذلك مجموع املواطنني املصريني الذين سمعوك
ويؤيدونك من كل قلوبهم  .فاألمن القومى هو
الركيزة األولى التى يعتمد عليها شعوب العالم
كله فى احلياة والبقاء على أرض أوطانهم فى
جميع دول العالم .
وقد قمت ياسيادة الرئيس بواجبك الكامل من
حيث حماية مصر من أى عدوان خارجى فقد رفعت
قوة جيش وبحرية وطيران مصر إلى أقوى الدرجات
وأعلى الكفاءات وأحدث التقنيات التى جعلت
مصر ضمن أقوى عشرة دول فى العالم كله الذى
يصل عدد دوله إلى  193دولة وهو إجناز لم يسبق
له مثيل على مستوى العالم كله وذلك بفضل
حزمك وإخالصك وتفانيك فى خدمة وطننا مصر .
هذا من جهة األمن القومى اخلارجى  ..أما من ناحية
األمن القومى الداخلى  ..فهناك حتديات كثيرة
داخلية حتتاج إلى عقول مدبرة وأفكار نيرة وتخطيط
ال يشوبه الشوائب  ..وأولها تعداد السكان  ..فقد
تضاعف عدد سكان مصر خمسة مرات فى خالل
اخلمسون سنة املاضية وأصبح تعداد مصر اآلن
ما يقرب من  100مليون نسمة بينما تناقصت
املساحة الزراعية املنتجة عما كانت عليه وقت
أن كان التعداد  20مليون نسمة فقط وذلك لبناء
املدن واملساكن عليها  ..ياسيادة العقالء  ..لدينا
األن مولود جديد كل  15ثانية وال يوجد أى نظام فى
العالم كله وال أى برنامج زراعى أو صناعى يسمح
بكفالة أو إيواء هذا األنفجار السكانى الذى إذا لم
يعالج بجدية وحزم سيأكل كل األخضر واليابس .
واحلل الوحيد لذلك هو التوعية  +التوعية  +التوعية
باإلضافة إلى توفير جميع وسائل منع احلمل مجانا
أو بأسعار رمزية كما حدث من قبل فى اخلمسينات
والستينات من القرن السابق .
ثانيا  :مشكلة أطفال الشوارع  ..لدينا ما يزيد
عن  2مليون من أطفال الشوارع الذين يعيشون
على أطراف ونفايات وبقايا اجملتمع  ...هذه طاقة
هائلة لو أمكن إستخدامها أو إستعمالها فى أى
مشروعات تنموية فإن عائدهم سيزيد من انتاجنا
القومى ويكفيهم شرالتشرد بال مأوى أو دخل أو
هدف
ثالثا  :مشكلة أسعار املواد الغذائية التى تضاعفت
لدرجة أنه ال يقدر عليها إال الطبقات العليا من
اجملتمع وأنا واثق أنه لدينا حلول كثيرة لهذه
املشكلة ولكن يحضرنى فكرة تصدير احملاصيل

لقاء
بقلم :سمير بشاي
املصرية عالية القيمة مثل القطن املصرى طويل
التيلة الذى ال مثيل له فى العالم اجمع واستيراد
احملاصيل الغذائية ذوى األسعار التنافسية والتى قد
تقل أسعارها فى اخلارج عن تكاليف أنتاجها فى
الداخل .
رابعا ً  :موضوع دور عبادة األقباط  ...فقد طلبت
حكومتك الرشيدة من األقباط قائمة بالكنائس
لتفنني أوضاعها وقد استجابت الكنائس لطلب
سيادتكم وتقدمت لقائمة بها  3730كنيسة
لصالح الطوائف األرثوذكسية والكاثوليكية
والبروتستانتية وبعد طول إنتظار صدر القرار
املنتظر باملوافقة على تقنني  76كنيسة أى %2
من عدد الكنائس املطلوبة باألضافة إلى  44مبنى
خدمات  .ياسادتى العقالء أن مبانى اخلدمات هى
قاعات للمناسبات وليست دور للعبادة وهى من
واجب جميع احلكومات فى الغرب لكى تتم خدمة
اجملتمع  .ياسيادة الرئيس هل املوافقة على  %2فقط
من املطلوب تتناسب مع فكرتك من األمن القومى
ملصرنا العزيزة ؟!! مواطنون يجدون مسجدا أو
ضريحا أو زاوية كل عدة أمتار فى قراهم وبنادرهم
ومدنهم ومواطنون آخرون ال يجدون كنيسة
يزاولون فيها طقوسهم إال على بعد عدة كيلو
مترات إن وجدت ؟!!! أال يهتك ذلك مقولة األمن
القومى الداخلى ؟!!
ياسيادة الرئيس  ..هل سمعت عن مشكلة أمن
قومى داخلى فى اليابان أو سويسرا أو السويد
أو النمسا طبعا ال  ..ملاذا ؟ ألن جميع املواطنني
متساوين فى احلقوق والواجبات ولكن كانت هناك
مشكلة كبرى فى يوغوسالفيا والتى تسببت فى
حرب أهلية داخلية استمرت عدة سنوات وتدخلت
فيها دوال كبيرة وانتهت بتقسيم دولة يوغوسالفيا
الواحدة إلى  4دويالت  .إذن فإن األمن القومى
الداخلى ال يتحقق إال بالتفعيل الكامل للدستور
واحلزم الكامل فى تطبيق القانون وإلغاء اجللسات
العرفية أما إعطاء األقباط  %2من متطلباتهم فى
بناء الكنائس فهو ال ميثل العدالة أو املساواة فى
تطبيق القانون أو الدستور.
ياسيدى الرئيس ليس هكذا تورد اإلبل ....
وحتيا مصر.

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

عقدة
اخلواجة!
بقلم :عـادل عطيـة

من منكم سمع عن رجل اسمه:
«حصان»؟!..
أنا سمعت عن رجل اسمه« :السبع» ،وآخر
اسمه« :الضبع» ،وآخر اسمه« :الديب»،
وآخر اسمه «القط» ،وآخر اسمه« :الفار».
كما سمعت عن سيدة اسمها« :دبانة»..
أما اسم« :حصان» ،فغريب علينا!
على أن األمر في الصني غير ذلك؛ فإن كثيرين
جدا ً من الصينيني ،اسمهم« :حصان»!
قابلت أحدهم في مصر ،وكنت اناديه:
بـ «السيد حصان» ،أو «اخلواجة حصان».
وعندما كنت أع ّرفه إلى احلاضرين ،كان
البعض ال يتمالك نفسه من الضحك ،أو:
االبتسام اخلبيث!
كان ال ميلك «اخلواجة حصان» ،إال التعجب
من املتعجبني من اسمه ،ويقول لهم:
«أليس الفرسان الذين تعتزون بهم،
مرتبطني تاريخيا ً باحلصان ،وألستم في
سباق اخليل ،تراهنون على جوادكم األصيل؛
فلماذا اذن تتعجبون من إنسان يتسمى

بهذا االسم؟!»!
هذه الكلمات ،أصبحت تكرر ذاتها على
لسانه ،كلما أحس بالهمز ،واللمز ،والهمس؛
حتى كاد الرجل أن يهرب من اسمه!
برأيي الشخصي ،كانت هذه هي« :عقدة
اخلواجة» ،وليس ما كنا نسميه« :عقدة
املصري» ،وننطقه باخلطأ« :عقدة اخلواجة»؛
لنسخر من اعجابنا ،واعتقادنا ،وقناعتنا،
وتصديقنا ،واعتمادنا على كل ما هو غربي،
مع ما نحمله من درجة االستاذية في مادة
الرفض لكل ما هو مصري ،حتى ولو كان
حامالً لقالدة« :األيزو»!
حُ
امل ّير ،بالنسبة لي ،كيف استطعنا ،نحن
الذين منلك الشعور اجلارف بالتغريب ،وحتمل
كثير من عائالتنا املصرية ،ألقاب من قبيل:
«البغل ،العجل ،اجلحش ،التعلب» ،والتي
هي من أكثر االسماء مدعاة للسخرية
من اسم احلصان ،في أن نصيب هذا الرجل
املسكني ،بهذا الداء اللعني ،الذي اسمه:
«عقدة اخلواجة»؟!.

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

MEMBER

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

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:

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

GoodManImmigration.ca

$WWDFKHG
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بعد سنوات من النشاط احملموم  ،تهدأ أسواق اإلسكان الكندية  -لدرجة أن تورنتو حتولت من كونها
سوق العقارات األكثر سخونة في العالم إلى واحدة من أضعف أسواقها.
تراجعت أكبر مدينة في كندا إلى املرتبة  137من بني  150مدينة  ،في مؤشر املدن السكنية Knight
 Frankلالستشارات العقارية للربع الثاني من عام  ، 2018حيث سجلت املدينة انخفاضا ً في أسعار
املنازل بنسبة  2.8في املائة .وكان قد مت طرحه في العام األول من العام املاضي  ،مع منو في األسعار
بنسبة  29.3في املائة على أساس سنوي.
هاملتون  -التي شهدت طفرة في قطاع اإلسكان مع تدفق التورونتونيني إلى أسعار املنازل
املنخفضة  -انخفضت إلى املرتبة  ، 128من املرتبة الثالثة في العام السابق.
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&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


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




'XUKDP5HJLRQمن العام املاضي
 39.6فى املائة لنفس الشهر
قدرة




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





ليصل 19.58 Lدوالر باملقارنة .02
بنسبة  6.8فى املائة
D
\6RXWK6LPFRH&RXQW
 SOL
  SOLD

SO D
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
Richmondقدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015
الصناعى 311,943
ذكر ان فى اجملال Hill
BARRIE
 Richmond Hillقدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
Buyكان
&1.8قدمفىمربع .و
8Sellقدرة516,
املبيعات38
ملساحة املؤجرة
الشهر من العام املاضي
قدرة  39.6فى املائة لنفسSOLD
ليصلسعرالى  254.65د
املائة
كانت ا in
حيث 5
Days
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
61.1
مبقدار
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
ملربع و
RISKللقدم ا
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر
with
NO
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
العام
Call
for
Details
متوسط
للمكاتبالىوصل
بالنسبة
ملاضية .اما
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة ا
Richmond Hill

اسألتكمDة.الLى@gmail.com S:O
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
ملقارنة 15.2S5Oدوالر دوالر للسنة املاضيةDوOLذلك Sبإنخفاض
اإليجار الى  12.79دوالر با LD
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
North York
Markhamأسعار
فى
إنخفاض
تبعه
و
ملائة
ا
فى
36.
7
ار
د
مبق
ملبيعات
ا
نخفضت
فقد
التجارى
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال
Ashraf Messiha
Broker M. Sc. Arch.
إنخفضت
416-846-9450للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
,

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

Atef
Nekhil
7
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Mortgage Agent

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

1-844-355-6939
Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

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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عامل العقارات

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

اجتاه جديد في التصميم املعمارى
في قلب تورونتو يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
�إعداد� :إدوارد يعقوب
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة

اعداد  :ادوارد يعقوب

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
(احملافظةايضا
واستعمل
الضخمة
على البيئه
األخضر
هذا البرج السكنى حتت االنشاء في قلب تورونتو وهو يجمع بني التصميم
وكل االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
والصحة العامة) وبني االحتفاظ مببنى تاريخي قدمي واجلديد فيه هو وجود شجر في كل وحدة
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
الطوابق ال  .20وهو معروض االن بأسعار ما قبل االنشاء.
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

إدارة عقارات Property management -

SOLD

الهيئة القبطية الكندية و منظمة الت�ضامن القبطي
ت�ضامهما و تع�ضيدهما
تعربان عن
Professional
Real Estate Services
مبدينة Mississauga -Ontario
للجالية امل�صرية
D
L
O
S
SOLD
لــ �إعتزام ثالثة من �أجدر و �أكف�أ �أبنائنا خلو�ض االنتخابات الربملانية
Professional Real Estate Services
عن حزب املحافظني و هم:
SOLD

\%Xهاين ثوفيل�س
ال�صيديل
ملك
غادة
اال�ستاذة
6HOOLQ'D\V
عن دائرة  ZLWK125,6.عن دائرة
Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

SOLD

Richmond Hill

MISSISSAUGA - ERINMILLS
MISSISSAUGA-STREESVILLE
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

Richmond Hill



SOLD

$VKUDI0HVVLKD
للجميع التوفيق
و نتمني

SOLD

SOLD

اال�ستاذ ميالد ميكاييل
عن دائرة

BARRIE
Hill
MISSISSAUGA -Richmond
CENTRE

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

SOLD

%URNHU06F$UFK

Vaughan

North York

Markham
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نتنياهو يزور سلطنة عمان
ويلتقي بالسلطان قابوس

مسلح يطلق النار في كنيس يهودي
بوالية بنسلفانيا األمريكية

الوزراء
رئيس
قام
بنيامني
اإلسرائيلي
نتنياهو قام بزيارة إلى
سلطنة عمان التقى
خاللها بالسلطان قابوس
بن سعيد ،وجاء في بيان ملكتب رئيس الوزراء
اإلسرائيلي أن نتنياهو قام بزيارة رسمية إلى
سلطنة عمان هي األولى منذ عام 1996
هذا ووجه السلطان قابوس الدعوة إلى نتنياهو
وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصاالت
مطولة أجريت بني البلدين.
وشارك في الزيارة كل من رئيس املوساد يوسي
كوهني ومستشار رئيس الوزراء لشؤون األمن
القومي ورئيس هيئة األمن القومي مائير بن
شبات ومدير عام وزارة اخلارجية يوفال روتيم
ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس
والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد
أفي بلوت
وأكد نص البيان املشترك الذي صدر في حتام
الزيارة ،على أن «اللقاء تناول السبل لدفع عملية
السالم في الشرق األوسط كما مت خالله بحث
قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتحقيق
السالم واالستقرار في املنطقة
وقال البيان «إن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى
عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ
سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز
العالقات اإلسرائيلية مع دول املنطقة من خالل
إبراز اخلبرات اإلسرائيلية في مجاالت األمن
والتكنولوجيا واالقتصاد
كما سيتوجه وزير املواصالت اإلسرائيلي
يسرائيل كاتس إلى سلطنة عمان تلبية
العماني أحمد ال ُفطيسي،
لدعوة من نظيره ُ
للمشاركة في مؤمتر دولي لشؤون املواصالت
وسيعرض كاتس خالل املؤمتر خطة ملد سكك
حديدية تربط بني إسرائيل ومنطقة اخلليج
مشروع «السكك احلديدية للسالم» لربط
إسرائيل والسعودية ودول اخلليج عبر األردن
بسكك حديدية

قتل  11شخصا
في هجوم مسلح
كنيس
على
مبدينة
يهودي
في
بيتسبرغ
والية بنسلفانيا
ا أل مر يكية .
واحتجزت الشرطة الحقا املسلح الذي فتح
النار على كنيس «شجرة احلياة» بينما كانت
تقام فيه الصلوات.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن «الكثير
من األشخاص قتلوا وأصيبوا في عمل شرير
للقتل اجلماعي».
وأصيب املشتبه به ،الذي قالت السلطات الحقا
إن اسمه روبرت باورز « 46عاما» ،كما أصيب
شخصان آخران ،وقالت السلطات إنهما في
حالة حرجة .ويتعامل محققون فيدراليون مع
الهجوم على أنه جرمية كراهية .وكان املصلون
قد جتمعوا في الكنيس ،في حي سكوريل هيل،
ألداء صلوات يوم السبت اليهودي.
ويوجد في سكوريل هيل واحد من أكبر
التجمعات اليهودية في بنسلفانيا والسبت
هو أكثر األيام ازدحاما في الكنيس ،وأشارت
تقارير إلى أن باورز ،وهو ذكر أبيض ،دخل املبنى
أثناء صلوات صباح السبت مسلحا ببندقية
ومسدسني.
وأوضحت التقارير أنه كان مسلحا ببندقية من
طراز  AK-47ومسدسني ،وأضافت أنه حتصن
بإحدى الغرف في مبنى الكنيس.
ووصلت خدمات الطوارئ إلى مجمع معابد “تري
أوف اليف” اليهودي ،في الساعة العاشرة صباحا
بالتوقيت احمللي (الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)
حسب تقارير إعالمية أمريكية.
وأكد ويندال هيسريش ،مدير خدمات األمن
العام في بتسبرغ ،الحقا أن الشرطة حتفظت
على باورز وإنه يُعالج في املستشفى .وقال
هيسريش للصحفيني إن مسرح اجلرمية كان
“مروعا” .وأضاف “أنه واحد من أسوأ اجلرائم التي
شاهدتها”.
وأضاف أن ضابطني أصيبا في “املواجهات األولية”
وأن ضابطني آخرين من القوات اخلاصة أصيبا
الحقا عند دخولهما املبنى .وقال إنه ال يوجد
اطفال بني الضحايا .قالت وسائل إعالم أمريكية
إن باورز صاح “كل اليهود يجب أن ميوتوا” وهو
يشن الهجوم.
وقالت تقارير إن منشورات شخص يدعي روبرت
باورز على شبكات التواصل االجتماعي كانت
تعج بالتعليقات املعادية للسامية.
وقال بوب جونز ،الذي يتولى التحقيقات التي
يجريها مكتب التحقيقات االحتادي في القضية،
في مؤمتر صحفي إنه ال يعلم ما إذا كانت
السلطات على معرفة بباورز قبل إطالق النار في
الكنيس.
وأضاف جونز أن دوافع احلادث ما زالت مجهولة،
ولكن السلطات تعتقد أنه كان منفردا في شن
الهجوم.
وقال جونز إن التحقيق كان ما زال في “مراحله
األولى” ،وأضاف “سنبحث كل جانب من جوانب
حياة املشتبه فيه”.
من جانبه قال ترامب إن إطالق النار “أمر مروع،
مروع” .و”إنه ألمر مؤسف أن نشاهد ذلك يحدث
مرارا وتكرارا على مدى الكثير من األعوام”.
ووصف ترامب املسلح بأنه “مختل” وأشار إلى
الواليات املتحدة يجب أن “تشدد القوانني” فيما
يتعلَّق بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام.

ترامب :منح اجلنسية للمولودين في
أمريكا «أمر سخيف ويجب أن ينتهي»
الرئيس
قال
األمريكي دونالد
ترامب ،في مقابلة
نشرت ،مؤخرا ،إن
«إدارته تعمل على
إنهاء منح اجلنسية
ملن يولدون في
الواليات املتحدة».
وفي مقابلة مع موقع أكسيوس األمريكي
اإلخباري ،قال ترامب ،إنه «يعمل مع مستشار
قانوني لوضع حد لهذه املمارسة املوجودة منذ
عام  ،1968وتنص على منح اجلنسية تلقائيا ً ألي
شخص يولد داخل األراضي األمريكية».
وقال ترامب ملوقع «أكسيوس»« :نحن البلد
الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص،
ويولد له طفل فيصبح الطفل بشكل أساسي
من مواطني الواليات املتحدة ملدة  85سنة مع
كل هذه االمتيازات».
وأضاف أنه «أمر سخيف ويجب أن ينتهي ...إننا
في الطريق إلى ذلك وسيحدث بأمر تنفيذي».
يذكر أنه خالفا ً ملا قاله ترامب ،هناك العشرات
من البلدان التي متنح اجلنسية بال قيود ملن
يولدون بها ،من بينها كندا واملكسيك.

نافذة على �صحافة العامل

تعرف على اللحظات األخيرة فى حياة املكسيك حتاول منع جحافل
إرهابية تونس «منى قبلة»
من املهاجرين يزحفون جتاه
الواليات املتحدة

أعلنت النيابة العامة التونسية ملكافحة
اإلرهاب ،أن الشابة «منى قبلة» التي
فجرت نفسها بالقرب من دورية أمنية في
ّ
وسط العاصمة التونسية ،حتمل شهادة
جامعية إال أنها عاطلة عن العمل.
وأوضح الناطق باسم القطب القضائي ملكافحة اإلرهاب،
سفيان السليتي ،أن االنتحارية منى قبلة تبلغ من العمر
الثالثني وكانت حتمل شهادة جامعية في األعمال باللغة
اإلجنليزية ،إال أنها ليست معروفة على أنها متطرفة من
جانب القضاء.
وأفادت وسائل إعالم تونسية أنها لم جتد يو ًما عملاً
في هذا اجملال ،لكنها كانت تعمل أحيان ًا كراعية غنم
ملساعدة عائلتها.
وأشار السليتي إلى أن االنتحارية هي من منطقة املهدية
في شرق البالد ،مضي ًفا أنه لم يتم توقيف أي شخص
حتى اآلن في إطار التحقيق الذي ُفتح حول االعتداء.
واوضحت مصادر تونسية ان «مني قبلة» كانت تعاني
في الفترة األخيرة من ضيق في العيش ،واضطراب في
توجهاتها الفكرية مما جعلها فريسة سهلة في أيدي
املتطرفني.
وتستهدف اجملموعات اجلهادية املسلحة ،التي تنشط
خصوصا في املناطق اجلبلية على احلدود مع اجلزائر،
ً
بشكل متكرر قوات األمن التونسية ،لكن بعد سلسلة
اعتداءات دامية ضربت تونس وسوسة عام  ،2015شهد
الوضع األمني حتسنًا كبيرًا فيما تبقى من البالد.
شخصا بينهم  15شرط ًيا
وقد اصيب في احلادث 20
ً
ومراهقان ،بجروح في هذا االعتداء ،وهو األول منذ 2015
في العاصمة التونسية ،لكن لم يصب أحد بجروح
بالغة ،حسبما أفادت السلطات التونسية.

قافلة
استأنفت
املهاجرين ،من أمريكا
الوسطى ،رحلتهم إلى
املكسيك نحو الواليات
املتحدة ،بعد عبورها
احلدود بني املكسيك
وجواتيماال ،بعد أن
منعتها السلطات املكسيكية ،من
التقدم عبر جسر حدودي مع جواتيماال.
وتطالب املكسيك املهاجرين بالتقدم
بطلبات جلوء للسماح لهم بعبور
أراضيها ،فيما ينتظر عشرات املهاجرين
من طالبي اللجوء عبور احلدود إلى
الواليات املتحدة من املكسيك فى
قافلة انطلقت من أمريكا الوسطى
ويقول الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
إن هذه القافلة خطر على سالمة
الواليات املتحدة ،وسبق لترامب أن
استهدف هذه الفئة من املهاجرين،
وكتب على حسابه مبوقع تويتر أن
أمرهم دليل على ضرورة تشديد قوانني
الهجرة ،ودعا املسؤولني في الواليات
اجملاورة للمكسيك إلى إرسال قوات
لتعزيز األمن حتى ينتهى من بناء اجلدار
فيما وافق وزير الدفاع األمريكي على
إرسال قوات من اجليش إلى احلدود مع
املكسيك ملنع دخول قافلة املهاجرين
إلى الواليات املتحدة
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روسيا :كندا تخلق أكبر سوق للمخدرات
في العالم بعد اباحة املاريجوانا بها
نددت روسيا بقانون إباحة املاريجوانا في
كندا ووصفته بانه غير مقبول ويتعارض
مع القوانني الدولية ،وقالت إنه سوف يزيد
من تهريب هذا اخملدر إلى الدول األخرى،
وقال السفير الروسي في أوتاوا في بيان له
(نحن مقتنعون بأن هذا التشريع يتعارض
مع القانون الدولي ملكافحة اخملدرات) ووفقا
ملوسكو فإن كندا انتهكت ثالثة اتفاقيات
رئيسية متعلقة مبراقبة اخملدرات عام 1961
و 1971وعام  1988وبتعمد احلكومة الكندية
مخالفة هذه املعاهدات فإنها تخلق أكبر
سوق للمخدرات في العالم على الرغم من
جميع االحتياطات واملطالبات والتدابير التي
اتخذت للحيلولة دون تصدير املاريجوانا عبر
احلدود ،وإنه سينتج من هذا القانون زيادة
كبيرة في تهريب اخملدرات للدول األخرى،
لذا فإن السفارة الروسية والبالد األخرى
سيتعني عليها اتخاذ تدابير إضافية ملنع
محاوالت محتملة لتهريب املاريجوانا
ومشتقاتها من كندا.
يذكر انه في منتصف أكتوبر املاضي
أصبحت كندا أول دولة اقتصادية رئيسية
تشرع استهالك املاريجوانا وهذا للوفاء
بتعهد جسنت ترودو رئيس الوزراء في حملته
االنتخابية عام  2015والذي دافع عنه بأنه
يريد حماية الشباب ووقف السوق السوداء،
وقال ريتشارد والكير متحدث باسم وزيرة
الشؤون اخلارجية؛ أن كندا ستظل تدعم
بقوة احلماية الدولية والرقابة على اخملدرات
وستواصل مكافحة االجتار باخملدرات ،وقال أن
إباحة املاريجوانا ال يغير من التزامنا بتحقيق
االهداف الشاملة في معاهدات االمم
املتحدة للمخدرات ،وحماية صحة وسالمة
مواطنينا ،وسوف تواصل كندا العمل مع
شركائها الدوليني للنهوض بهذه االهداف.

 4نوفمبر ...بدء العمل
بالتوقيت الشتوي
سيبدأ التوقيت الشتوي يوم االحد  4نوفمبر،
فال تنسى تأخير عقارب الساعة ستون دقيقة
للوراء ،في الساعة الثانية بعد منتصف الليل
فجر يوم االحد ،ليصبح التوقيت الواحدة بعد
منتصف الليل ،ولهذا سيكون هناك املزيد من
ضوء النهار يوم  4نوفمبر مع اقتراب الشتاء.

عزيزتي
كندا :هذا
هو ما حدث
عند اضفاء
الشرعية
على
املاريجوانا
في
كاليفورنيا
رأي للكاتب
توماس فولير
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املصرف املركزي الكندي يرفع معدل الفائدة إلى %1،75
رفع املصرف املركزي الكندي معدل الفائدة على االقتراض
إلى  ،%1.75وقد زاد سعر الفائدة خمسة مرات منذ صيف
عام  ،2017وقد رفعت بالتالي كل البنوك مثل (سي أي بي
سي) و(رويال بنك) و(بنك أوف مونتريال) و(تي دي) معدالت
الفائدة وتراوحت ما بني  % 3.70إلى  ،%3.95وبهذا زادت
تكاليف االقتراض بالنسبة لكثير من الكنديني ،وأصبحت
هذه املعدالت سارية املفعول مؤخرا.
يذكر أن البنك املركزي قد أبقى على سعر الفائدة في إدنى
مستوى لها لعدة سنوات لتحفيز االقتصاد في أعقاب التباطؤ االقتصادي عام  ،2008وقال محافظ
البنك إن قرار رفع معدل الفائدة جاء بسبب االعالن عن صفقة التجارة احلرة بني كندا والواليات
املتحدة واملكسيك والتي تؤدي إلى التفاؤل بشأن االقتصاد الكندي ،وأضاف أن االقتصاد الكندي في
أفضل حاالته ولم يعد محتاجا إلى التحفيز.
وتوقع البنك أن يزيد معدل إنفاق االسر في وتيرة صحية ،ويتوقع اخلبراء االقتصاديون ارتفاع معدل
الفائدة قليال مرة أخرى في املستقبل ولكن أملح البنك املركزي إلى أنه يريد أن يرى تأثير املعدالت
احلالية على االقتصاد وذلك لتحديد معدل الزيادة املناسب ،وسيأخذ البنك املركزي في االعتبار
تعامل االقتصاد مع ارتفاع سعر الفائدة نظرا الرتفاع مستوى ديون العائالت.

رد االعتبار واالعتذار لطبيب يعمل في عالج االطفال املشوشني
من جهة الهوية اجلنسية
قدم مركز االدمان والصحة العقلية في كندا اعتذارا ً نشره على موقعه االلكتروني للدكتور كينيث
زوكير الذي كان يدير عيادة ملدة  30عاما تعالج االطفال والشباب الذين ال يريدون االعتراف بهويتهم
اجلنسية التي خلقوا عليها ويريدون التحول إلى اجلنس االخر.
وكان مركز االدمان والصحة العقلية قد أغلق عيادة الدكتور كينيث وأوقفه عن العمل في ديسمبر
 ،2015بعد شكوى لقيامه بإهانة أحد املرضى والتي لم يحقق فيها ،وقد أحتفل العديد من
النشطاء في مجتمع املثليني واملتحولني جنسيا برحيل الدكتور كينيث ،ولكن  500من زمالؤه
وقعوا على عريضة تدافع عنه وعن أسلوب عالجه للشباب اخملتلط عليهم هويتهم اجلنسية،
فقد كان الدكتور كينيث يهتم جدا بتقييم حالة الشاب العقلية والتي قد تكون تأثرت بدوافع
اجملتمع ويعاجلهم نفسيا بالكالم ،وقال أن هناك الكثير جدا من املشاكل التي حتدث بسبب محاولة
تغيير اجلنس االصلي للفرد البالغ وهو يقول (باالنتظار
واملراقبة) وتثقيف الوالدين وتعضيدهم لقبول تعبير
الطفل عن جنسه.
وشدد على تقييم كل حالة على حدة ،وقال ايضا أنه ال
يزال هناك أسئلة كثيرة عن النظريات والعالجات ال جتد
لها إجابة وإنها تأثرت بالسياسة ،وقال أعتقد أن اخللط
ما بني السياسة والطب يجعل من الصعب علي الكثير
من الناس أن يقولوا رأيهم بصراحة ،وهذا محزنا جدا،
الن الكثير من الناس االكفاء يشعرون بالترهيب عند
مناقشة أشياء مهمة ،هذا وقد عاد الدكتور كينيث للعمل في عيادة خاصة في تورنتو ،وحصل
على تعويض اكثر من نصف مليون دوالر عن فترة اغالق عيادته.
ويعرف أن القانون رقم  77لتأكيد الهوية اجلنسية الذي صدر من احلكومة الليبرالية السابقة في
أونتاريو يحد من خيارات اآلباء واألمهات في عالج أطفالهم ،حيث ال يدعم ويحظر العالج النفسي
للشباب اخملتلط عليه هويته اجلنسية ،وهو يترك االهالي مقيدي اليدين عند البحث عن خيارات
ملساعدة أطفالهم ،ويذكر أن هناك أطباء غير أكفاء قاموا مبعاجلة اطفال وشباب اختلطت عليهم
الهوية اجلنسية مثل الدكتور جيمس مارتن الذي أوقفته كلية االطباء واجلراحني في أونتاريو عن
العمل بسبب انه كان يعالج االطفال بهرمونات لتغيير اجلنس خالل الزيارة االولى له ،دون أن يعطي
وقتا للتفكير في مخاطر هذا العالج ودون تقييم للصحة العقلية والنفسية للطفل وهذا شيئا
خطيرا يدفع بالطفل إلى مضاعفات خطيرة ال ميكن الرجوع فيها وتؤثر عليه بقية حياته.

عزيزتي كندا ،أنت متجهة لرحلة برية ،فمنذ  10أشهر عندما أصبحت املاريجوانا الترفيهية قانونية في والية كاليفورنيا ،أصبح
صندوق البريد اخلاص بي في سان فرانسيسكو ميتلئ أسبوعيا بدعايات عن منتجات جديدة مصنوعة من املاريجوانا ،فهذا
دواء يخفف االلم يدخل في صناعته املاريجوانا ،وهذه ماريجوانا للحيوانات االليفة ،وهذا ماء فوار بطعم املاريجوانا .وتلقيت
دعوة إلي رحلة سياحية للتعرف على تاريخ املاريجوانا ،وانتشرت صناعات جديدة فدخلت املاريجوانا في االطعمة واحللويات
وقام الطهاة بصنع أطباق جديدة تدخل فيها املاريجوانا ،ومع كل هذه االبتكارات والنشاط في سوق املاريجوانا ،ال تزال السوق
السوداء مهيمنة على بيعها ،وفقط  %3من مزارعي املاريجوانا في والية كاليفورنيا حصلوا على ترخيص بالبيع ،ومن الصعب
إقناع مزارعي املاريجوانا الذين ظلوا يزرعونها في اخلفاء ملدة عقود من الزمن أن يقوموا اآلن مبليء الكثير من االوراق املطلوبة
للحصول على تراخيص ،ويدفعوا ضرائب وميتثلوا للقوانني واالنظمة البيئية .وقال املدير التنفيذي جلمعية مزارعي املاريجوانا
في كاليفورنيا ان هناك وجه شبه بني كندا وكاليفورنيا ،ومع تصاعد جتارة املاريجوانا واقتصادها في كاليفورنيا أصبحت
هناك مكاتب قانونية متخصصة في قضايا وقوانني املاريجوانا واصبحت الشركات جتري أبحاث واختبارات على املاريجوانا
وصارت تعقد مؤمترات وتصدر مجالت خاصة بذلك واصبحت هناك تطبيقات على الكمبيوتر ملقارنة انواع مختلفة من منتجات
املاريجوانا ،وللبحث عن متاجر لشرائها ،وهذا كله يتم ضخه للعالم االوسع نطاقا من قبل شركات العالقات العامة ،ومع ذلك
ووفقا لشركة (توم أدامز) التي تسجل مبيعات جتار التجزئة من املاريجوانا فإن مبيعاتها وصلت إلى  3.4بليون دوالر في العام
وهذا ليس اكثر من  3بليون دوالر عندما لم تكن املاريجوانا مباحة قانونيا ،واملشكلة أن السماح ببيع واستهالك املاريجوانا
يخضع لتنظيمات وضرائب والعديد من القوانني وتكون التكاليف أكثر بكثير من مجرد زراعتها وبيعها في السوق السوداء،
وطاملا االمر كذلك ،فيمكن االعتراف بأن السوق السوداء ستظل موجودة ،وحتى املستهلكني الذين ال ميانعون في دفع ثمن ازيد
للماريجوانا القانونية سيذهبون للسوق السوداء عندما ال تتوفر لهم محالت قانونية .في كاليفورنيا هناك فقط  %19من
مدنها لديها متاجر جتزئة مرخصة ،وعندما صوت الليبراليني عام  2016لتقنني املاريجوانا كانوا يتحججون بأنهم يريدون القضاء
على السوق السوداء كما قال جسنت ترودو ،ومع ذلك فهم لم يكونوا يريدون رؤية محل لبيعها بجوار منازلهم.

ردود افعال السياسيني الكنديني
على حادثة إطالق النار على
املصليني في املعبد اليهودي
أدان السياسيون في كندا العمل االرهابي املروع
على املعبد اليهودي (شجرة احلياة) في بيتسبرج
في والية فيالدلفيا في الواليات املتحدة ،والذي
قتل فيه  11فرد وجرح  6منهم اربعة من ضباط
الشرطة ،ومن الضحايا األرملة جويس فينبرج 75
سنة والتي نشأت في تورنتو وتزوجت في املعبد
اليهودي (الزهرة املقدسة) حسب ما ذكره احلاخام
يائيل سبالنسكي.
يذكر انه قد مت الهجوم اثناء إقامة الصلوات وقبض
على اجلاني وهو روبرت باورز  46عام ويواجه  29تهمة
جنائية ،وقالت وسائل االعالم إنه صاح قائال (يجب
أن ميوت كل اليهود) عندما أقتحم املعبد اليهودي،
وقد قدم جون توري عمدة تورنتو تعازيه لألسر
املتضررة من هذه املأساة وقال (أننا سوف نقف
دائما مع اجلالية اليهودية ضد الكراهية والعنف)
وأعرب دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو عن
مشاعره قائال :يجب أن نواصل العمل معا من
أجل التغلب على معاداة السامية والتعصب
بكل أشكاله ،وأرسل جسنت ترودو رسالة عى
تويتر قال فيها «إن قلوب الكنديني مع اجلالية
اليهودية في بيتسبرج وهم يتحملون هجوم مروع
معادي للسامية إثناء الصالة وقدم العزاء ألسر
الضحايا ومتني سرعة الشفاء للمصابني ،هذا
وقد كثفت شرطة تورنتو تواجدها حول أماكن
العبادة وخاصة املرافق اليهودية وقال متحدث من
شرطة تورنتو أن سالمة الناس ال تزال أولوية عليا
للشرطة ونحن نرصد باستمرار االحداث ونغير
اخلطط في محاولة ملنع أي أخطار محتملة ،وقال
مندوب من املركز االسرائيلي لشؤون اليهود في
تورنتو أننا سوف نواصل الصالة واالجتماع في
املعابد واملراكز االجتماعية اليهودية واملشاركة
في االنشطة ،وردا على الكراهية سوف نواصل
العيش كيهود كنديني يفتخرون باملساهمة في
مجتمعنا املشترك.

الزام املدرسني اجلدد في أونتاريو باختبار في
الرياضيات قبل تعيينهم
تورنتو :قالت حكومة أونتاريو
إنها ستلزم جميع املدرسني
اجلدد في أونتاريو على أخذ
اختبار في الرياضيات قبل
احلصول على رخصة التدريس،
وقد تقدم حزب احملافظني بهذا التشريع اجلديد
جلعل هذا االختبار إلزامي على املدرسني اجلدد
وليس على املدرسني احلاليني.
وفي وقت سابق من هذا العام قالت الهيئة
التي تتولي تقييم املدرسني أن نتائج اختبارات
الرياضيات بني طالب املرحلة االبتدائية العامة
في أونتاريو قد انخفضت خالل اخلمسة سنوات
املاضية ،وقالت وزيرة التعليم في أونتاريو ليزا
طومسون أن اختبار الرياضيات اجلديد للمعلمني
سوف يساعد في حتسني النظام التعليمي ،ولكن
يقول النقاد املعارضني أنه ينبغي على احلكومة
دعم وتطوير املناهج وتدريب املعلمني بدال من فرض
اختبار للرياضيات عليهم ،وهناك أيضا تشريعات
جديدة خاصة بالسالمة والدعم للفصل الدراسي
تقول بإلغاء ترخيص التدريس ألي معلم يدان
بالتحرش اجلنسي للطالب ويجعل الزاميا على
جلنة التأديب في كلية املعلمني في أونتاريو الغاء
شهادة التدريس للمعلم املدان بالفعل بعد
عقد جلسة أستماع ،ومؤخرا قالت احلكومة إنه
في الوقت الراهن فإن املدرس املدان بعد جلسة
االستماع قد ال يفقد ترخيصه للتدريس.
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ن�صائح لتنظيم الوقت يف الدرا�سة
تنظيم الوقت هو مفتاح من مفاتيح الوصول
إلى حتقيق األحالم .كثير من الطالب يعتقدون أن
هذا أمر صعب املنال ولكن هناك وسائل متعددة
لتنظيم الوقت ميكن إتباعها خطوة بخطوة
وتطبيقها في احلياة الدراسية لتؤدي إلى التميز
واليك اهم النصائح لتنظيم الوقت في الدراسة.
 مع قدوم العام الدراسي تظهر العديد منالوظائف املدرسية .لذلك يجب أن حتدد األنشطة
التي ستقوم بها والدروس الالزمة وقفا لألولوية
حيث األهم أوال ثم األقل أهمية.
 قم بتوزيع ساعات اليوم الواحد لتشمل وقت املذاكرة ،تناول الطعام ،مقابلة األصدقاء ،تنظيفغرفتك ،وهواياتك.
 قيم عدد الساعات التي ستحتاجينها لالنتهاء من مذاكرة كل مادة على مدار األسبوع ثم تقسميهمعلى األيام .على سبيل املثال ،إن رأيت أن إحدى املواد حتتاج الـ  ١٠ساعات من املذاكرة في األسبوع ،إذا
خصصي لها حوالي ساعتني يوميا .اجعل اجلدول الزمني الذي حدده في مكان مرئي اخملطط الزمني
الذي قمت بإعداده
 التزم باجلدول الزمني املوضوع وكافأ نفسك بالتأكيد عندما تقوم بتحديد مواعيد بداية ونهايةدراسة كل مادة ،هذا سيساعدك في إجناز األمور وعدم الشعور بالفوضى .وعندما تتمكن من إجناز
دراستك على أكمل وجه وااللتزام متاما باجلدول الزمني ،كافأ نفسك بالطريقة التي تفضلها
 اجتهد أكثر وركز في دراستك وهذا ال يعني أنه يجب قضاء طول األسبوع تذاكر بشكل متواصل ،وإمنااحرص على التركيز التام عندما تقومني بالدراسة وجتنب األشياء التي قد تشتت انتباهك.

ا�ستخدامات غري تقليدية ملعجون الأ�سنان يف املنزل

تتسابق العالمات التجارية العاملية على
إنتاج أفضل أنواع معاجني األسنان ،التي
تتوفر على خواص مضادة للتسوس وتؤمن
حماية كاملة لألسنان.
وال تقتصر مهمة املعاجني على تنظيف
األسنان ومكافحة التسوس ،فهناك
استخدامات أخرى لتوظيفها في املنزل.
وفيما يلي أهمها ،بحسب موقع آر دي
اإللكتروني:
 -1تنظيف األحذية الرياضية :توضع كمية
مناسبة من معجون األسنان على فرشاة
قدمية لتنظيف األحذية الرياضية وإزالة األوساخ عنها.
 -2تنظيف مكواة املالبس :يستخدم معجون األسنان إلزالة األوساخ من على اجلزء املعدني للمكواة
باالستعانة بقطعة قماشية قبل شطفه باملاء.
 -3تلميع اجملوهرات :ميكن استعادة ملعان اجملوهرات عن طريق وضع كمية من معجون األسنان على
فرشاة قدمية وفركها بشكل لطيف.
 -4تنظيف زجاجات حليب األطفال :يزيل معجون األسنان رائحة احلليب العالقة في زجاجات تغذية
الطفل الرضيع عبر فركها بشكل لطيف باستخدام الفرشاة.
 -5منع تشكل الضباب على املرايا :تغطى املرآة مبعجون األسنان ومتسح قبل الدخول إلى احلمام ،ملنع
تشكل الضباب بفعل بخار املاء.
واحلمام
املطبخ
في
الكروم
من
املصنوعة
األسطح
فرك
يساعد
ام:
واحلم
 -6تلميع أسطح املطبخ
ّ
ّ
مبعجون األسنان على استعادة بريقها.
 -7إزالة أحمر الشفاه عن املالبس :ميكن فرك معجون األسنان على بقع أحمر الشفاه إلزالتها من على
املالبس مع تكرار العملية عدة مرات.
 -8التخلص من البثور :يجفف معجون األسنان البثور وميتص الزيوت منها مما يساعد على التخلص
منها.

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

�أ�صول ولياقة ت�ص ّرف
العمل التطوعي :إن التطوع ألداء عمل للغير ،ال يعفي من
املسئولية بااللتزام بالتنفيذ في الوقت املناسب .فالتطوع
معناه االلتزام بأداء الواجب ،وليس اإلهمال فيه ،وليس ثمة سبب
للتراخي في أدائه.
عند السفر :إذا ذهبت لتوديع األهل أو األصدقاء في ميناء أو مطار
أو محطة قطار ،فاجعل الوداع قصيراً ،وحتاش أن تظهر عليك
عالمات تأملك لفراقهم .ولتكن كلماتك مشجعة مطمئنة.
«ال» للتردد :عند املوازنة بني شيئني لشراء أحدهما في محل ،فكر بسرعة لتنتقي أحدهما ،وال تترك
للتردد مكانا ،فالتردد الطويل أو التذبذب في املفاضلة يفقدك الثقة في صدق نظرك واختيارك.
اخلطاب الشخصي :كتابة اخلطابات لألصدقاء يجب أن تكون ودية ،لذلك فالكتابة بخط اليد هي أقرب
األساليب إلى قلب املرسل إليه .وإذا كانت لديك آلة كاتبة ،فإنها تسهل الكتابة ،ولكنها ال حتمل
الطابع الشخصي في مراسلة األصدقاء ،وقد توحي بأن من ترسل إليه خطابا منسوخا ً على اآللة
الكاتبة ،ال يحتل مكانة كبيرة في قلبك.

ع�ش حياتك بب�ساطة

نهديك هذه الطرق اخلمس لتبسيط حياتك:
-1راقب وقتك :راقب بنفسك كيف تقضي وقتك
ملدة يوم أو أسبوع مثال ،فقد تندهش للكيفية
التي تقضي بها ساعات يومك .وبعد أن تتابع
وقتك ،قسم أنشطتك إلى أنواع :عمل ،دراسة،
قراءة ،اعمال منزلية ،نوم ،تناول طعام ،احلديث مع
األسرة ،احلديث مع األصدقاء ،خلوة مع النفس،
مشاهدة التلفاز ،ممارسة هواية ما  ...الخ. .
ثم اسأل نفسك عما إذا كان كل من تلك األنشطة
يستحق ما أنفق فيه من وقت.
هل ضاعت أو تبددت بعض مساحات من الوقت؟
هل تستطيع اإلقالل من الوقت الذي تنفقه في
أشياء ال أهمية لها؟
 - 2اهرب من الضوضاء :الضوضاء مصدر للتوتر
ال نكاد نلحظه .ونحن -دون أن ندري -نسهم
في إزعاج أنفسنا مبحاصرة أنفسنا بالضجيج
وباألصوات العالية ،أو األغاني غير الراقية .فلماذا
ال توقف الضوضاء متى كان ذلك في استطاعتك؟
امنح نفسك وقت للتفكير والتأمل في هدوء .إن
مجرد نصف ساعة يوميا تقضيها في هدوء وخلوة
مع النفس ،جتعلك أكثر استرخاء وانتعاشا وإقباال
على احلياة.
 - 3انتصر على هذا «اإلغراء» :نحن جميعا نعاني
من نقاط ضعف ،منها الضعف أمام إغراء الشراء.
والقرار هنا ضروري أن تقرر أنك لن تشتري شيئا
ما خالل فترة زمنية محددة .كأن تقرر مثال أن
لديك ما يكفيك من الكتب التي لم تقرأها بعد،
وبالتالي ،فإنه يتعني عليك -مهما رأيت من كتب
أخرى عظيمة -أال تشتري كتابا ً آخر حتى تفرغ من
قراءة ما لديك.
إن تدريبك على االنتصار على إغراء الشراء يحررك
في داخلك؛ فتتعلم أن تنفصل عما متلك ،وأن تركز
على االستمتاع مبباهج أخرى للحياة غير الشراء
كأن تركز على االستمتاع بالطبيعة ،أو بصحبتك

تهدى القن�صلية العامة
جلمهورية م�صر العربية
فى مونرتيال �أطيب
حتياتها لأبناء اجلالية
امل�صرية فى كندا ،وتت�شرف
بالإفادة ب�أنه قد مت تعديل
ر�سوم املعامالت القن�صلية
اخلا�صة ب�إ�صدار جوازات
ال�سفر املميكنة ،لتكون علي
النحو التايل:

ألسرتك أو األصدقاء ،أو ممارستك هواية مفيدة.
فلكي نعيش ببساطة -في عاملنا االستهالكي
 يتعني علينا أن نتغلب على ذلك اإلغراء الذييحاول دائما أن يحملنا على اجلري وراء كل جديد
من منتوجات استهالكية ميكننا االستغناء عنها
ببساطة .
 -4قدم شيئا :إن أموالك ،مهما كانت قليلة ،سوف
حتكم قبضتها عليك دائما ما لم تتعلم أن تعطي.
فمهما كانت حالتك املالية ،فإن هناك دائما من
هم أقل منك ماالً ،ويحتاجون إلى أن تقدم لهم
وأنت مسرور وراض -بعضا مما عندك.وقد تقول لنفسك« :ولكن مهما أعطيت ،فسيظل
العالم مليئة بالفقراء واحملتاجني واملعوزين».
لذا تذكر أن كونك ال تستطيع أن تعمل كل شيء،
ال يعني أنك ال تستطيع أن تعمل شيئا ما.
ابحث عن عمل من أعمال اخلير الذي يركز على
أهداف تهمك كثيراً ،وساهم فيه ولو بالقليل.
وليس املقصود هو أن تقدم شيئا من املال ،وإمنا
ميكنك أن تقدم من وقتك واهتمامك في عمل
تطوعي كخدمة املسنني أو املعوقني مثال .كما
ميكنك أن تقدم بعضا من مالبسك أو كتبك أو
أشياء أخرى ملن يحتاج.
 - 5احتفظ ببساطتك :إن البساطة ليست سهلة
على عكس ما تبدو -ولكن مكافآتها عظيمة.وما تقدم من طرق تعينك في طريق حياة البساطة،
ال ميكن حتقيقها كلها في أسبوع واحد .نفذ ما
تقدم من اقتراحات بسرعة معقولة وبغير توتر.
وإذا تعثرت في عمل شيء اترکه لبعض الوقت
وحاول أن تنجح في شيء آخر.

ا�ستخراج جواز �سفر لإول مرة
�أو جتديده  250دوالر كندي
ا�ستخراج جواز �سفر بدل فاقد/
تالف  305دوالر كندي
�إعتبارا من  1نوفمرب 2018
وتغتنم القنصلية العامة
هذه الفرصة لتعرب لكافة
أبناء اجلالية املصرية فى كندا
عن أطيب حتياتها
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تقـــــــــــارير

«جود نيوز» تر�صد ردود �أفعال الكني�سة القبطية باملهجر جتاه احداث دير ال�سلطان

شهد دير السلطان ،التابع للكنيسة القبطية األرثوذكسية ،في مدينة القدس ،أحداثا ساخنة ،صباح األربعاء  24أكتوبر 2018م ،حيث نظم رهبان الدير وقفة احتجاجية سلمية ،مبشاركة
الشمامسة واخلدم ،وعلى رأسهم نيافة األنبا أنطونيوس مطران القدس ،لرفضهم االعتداء على التاريخ ،وتشويه األثر املتمثل في دير السلطان ،وذلك للتصدي القتحام جلنة هندسية إسرائيلية دير
السلطان بالقدس ،وإدخال أدوات الترميم لدير السلطان بحجة ترميمه.
فقامت قوات شرطة االحتالل مبواجهة الوقفة السلمية ،بإجراءات قمعية ،حيث اعتدت بقوة على الرهبان السلميني ،وقامت مبحاصرتهم واالعتداء عليهم بالضرب والدفع ،وأبعدتهم بالقوة عن
املكان وسمحت لطواقم البلدية بالدخول للقيام بأعمال الترميم داخل الدير ،لصالح الرهبان األحباش احملتلني للدير ،دون موافقة الكنيسة القبطية ،واعتقلت أحدهم ،وكان للراهب مكاريوس
األورشليمي نصيب األسد من االعتداءات ،حيث سحلته الشرطة أمام كنيسة املالك ميخائيل بالدير ،مما أسفر عن إصابات بالوجه واليدين .وعليه فقد قامت عدد من كنائس املهجر بإصدار بيانات
تشجب وتدين ذلك االعتداء وهم كما يلي.
أساقفة الكنيسة القبطية بأمريكا
الشمالية يصدرون بيانا يستنكرون االعتداء
على رهبان دير السلطان
أعلن مجمع أساقفة الكنيسة القبطية
األرثوذكسية في أمريكا الشمالية،
استنكارهم ملا جرى من التعامل مع رهبان

وشمامسة الكنيسة في القدس من قبل
قوات االحتالل االسرائيلية ،واصفني التعامل
بالطريقة الفظة .وأضاف أساقفة أمريكا
الشمالية ،في بيان لهم ،أنهم يستنكرون
القبض غير القانوني على الراهب مكاريوس
االورشليمي في الدير ،بينما كانوا يستخدمون

حقهم الشرعي في االحتجاج
السلمي على االستيالء غير
القانوني على دير السلطان في
القدس.
وذكروا أن املستندات التاريخية
منذ القرن التاسع عشر وإلى
عام  1971وهي حكم احملكمة
العليا اإلسرائيلية ،تشير وتقطع
بأن الدير مملوكة لبطريركية
األقباط األرثوذكس في القدس،
ولذا فإن الدير حني يحتاج صيانة وإصالحات
فإن البطريركية هي صاحبة احلق الوحيد
واجلهة القانونية الوحيدة املنوطة بهذا القرار.
وأكدوا أنه على مر التاريخ لم يوجه االتهام
قط للكنيسة القبطية األرثوذكسية بإثارة
العنف نحو أية ديانة أو طائفة أخرى ،فقد
كانوا صبورين ألعوام كثيرة في اتباع كل الطرق
القانونية والدبلوماسية حلل هذه املسألة بني
الكنائس.
وشددوا على أن نداءهم ،هو العدالة،
واخلضوع الكامل من احلكومة اإلسرائيلية
حلكم احملكمة العليا سنة  ،1971وأن األقباط
سيستمرون في دعم النداء وطلب العدالة ضد
االستخدام املشني للعنف من جانب السلطات
اإلسرائيلية ضد األقباط ،معلنني مساندتهم
الكاملة ملطران القدس .وصدر البيان ،بإمضاء
املطران األنبا سرابيون ،واألساقفة كل من األنبا
ديفيد ،ويوسف ،ومينا ،وكاراس ،وبيتر ،وإبراهام،
وكيرلس ،وسيرافيم.
أسقف عام إجنلترا :شرطة إسرائيل مارست
عنفا غير مسبوق ضد الرهبان األقباط
بالقدس
وصف نيافة األنبا أجنيلوس أسقف عام إجنلترا
للكنيسة القبطية األرثوذكسية ،االعتداءات
التي جرت مؤخرا بحق الرهبان األقباط التابعني
لبطريركية األقباط األرثوذكس في القدس
على خلفية وقفة احتجاجية سلمية تتعلق
بدير السلطان ـ اململوك للكنيسة املصرية ـ
بأنها أظهرت عن ًفا غير مسبوق وغير مقبول
من جانب الشرطة اإلسرائيلية هناك.
وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي
على موقع “تويتر”“ :االعتداءات جرت بسبب
التعارض مع حكم محكمة إسرائيلية بشأن أن
الدير مملوك للكنيسة القبطية األرثوذكسية
املصرية”.
الكنيسة القبطية باجملر تدين همجية قوات
االحتالل جتاه رهبان دير السلطان
أصدر األنبا چوڤاني أسقف إيپارشية وسط
أوروبا ومجمع الكهنة باإليپارشية واجلالية
القبطية بأسرها ،بيانا إلدانة ما تعرض له
رهبان دير السلطان بالقدس من اعتداء وحشي
من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وقال البيان :األنبا چوڤاني أسقف إيپارشية
وسط أوروپا ومجمع الكهنة باإليپارشية
واجلالية القبطية بأسرها ،يدينون بشدة
االقتحام السافر ،الذي قامت به القوات
اإلسرائيلية على دير السلطان القبطي
بالقدس واالعتداء البدني الوحشي على اآلباء
الرهبان بهذا الدير مبا يخالف كافة مواثيق
حقوق اإلنسان.

وتابع البيان :ندعو كافة احلكومات
املهتمة ال سيما حكومة دولة اجملر
املشهود لها مبواقفها املساندة
للحقوق واحلريات واملؤيدة ملصر
ورئيسها وحكومتها وشعبها
واملشهورة بالوقوف باستمرار ضد
الظلم والطغيان واالضطهاد الديني
والعنصري بكافة صوره ،ندعوها
إلى اتخاذ ردود فعل قوية مناسبة
جلسامة احلدث الذي ال يُقبل ال دوليا ً
وال قانونيا ً وال دينياً.
كما نؤيد ونشجع وندعم بكل قوة موقف
صاحب النيافة األنبا أنطونيوس مطران
الكنيسة القبطية األرثوذكسية باألراضي
املقدسة .كما نساند اآلباء الرهبان الذين
احتملوا ببأس وصبر الضيق واجلور الواقع
عليهم متمثلني في ذلك بآبائهم الذين
لم يبخلوا حتى بدمهم وحياتهم من أجل
كنيستنا اجمليدة.
نصلي أن يسود السالم أرض السالم وأن يعود
احلق ألصحابه بيد احلق الواحد وحده الذي ال
يقوى عليه قوي.
وقامت اإليبارشية بترجمة اخلطاب للغة اجملرية
إلرساله إلى السفارة املصرية ببودابست
واحلكومة اجملرية والسفارة اإلسرائيلية
ببودابست.
األنبا أنطونيو أسقف ميالنو يشجب
تصرفات البوليس اإلسرائيلي واعتداءهم
علي اآلباء الرهبان
من جانبه أصدر األنبا أنطونيو أسقف ايبارشية
ميالنو ورئيس دير األنبا شنودة رئيس املتوحدين
ومجمع آباء رهبان الدير ومجمع آباء كهنة
االيبارشية وكل الشعب القبطي في ايبارشية
ميالنو؛ بيانا أكدوا فيه
 .1شجبهم تصرفات البوليس اإلسرائيلي
واعتداءهم على اآلباء الرهبان األقباط لدفاعهم
عن احقيتهم في تسيير دير السلطان للرهبان
املالصق لكنيسة القيامة ورغم حكم القضاء

اإلسرائيلي بأحقية الكنيسة القبطية
األرثوذكسية في امتالك هذا الدير
 .2تأييدهم موقف نيافة األنبا انطونيوس
مطران الكرسي االورشليمي بالتمسك بحق
الكنيسة القبطية في إدارة دير السلطان
القبطي
كما ناشدوا شقيقتنا الكنيسة الكاثوليكية،
واحلكومة االيطالية أن يؤيدا هذ احلق التاريخي
والقانوني
وقال البيان «نصلي هلل من اجل ان يحل سالمه
على الكنيسة املقدسة وان يعود احلق الى
اصحابه وان تسود روح احملبة بني اإلخوة في
الرب».
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هل تفتح كندا ذراعيها للمقاتلني العائدين من داع�ش؟!

تقـــــــــــارير

عاود اجلدال السياسي احتدامه مجددًا في كندا ،فيما يتعلق بإشكالية التعامل مع مواطني الدولة ممن انخرطوا في أعمال العنف واإلرهاب بسوريا
والعراق في الفترة املاضية ،سواء من عاد منهم فعليًّا ،أو من اليزال قاب ًعا بالسجون الكردية في سوريا في انتظار السماح له باجتياز حدود البالد.

عائالت  16كندي من الدواعش يطالبون بعودتهم إلى كندا بعد احتجاز القوات الكردية لهم
قامت مجموعة متثل عائالت  16من االفراد
الكنديني الذين عملوا مع داعش واحملتجزين
حاليا في معسكرات االعتقال الكردية في
شمال سوريا مبطالبة احلكومة الكندية
بإحضارهم إلى كندا ،وقالت هذه اجملموعة
التي تطلق على نفسها أسم (العائالت ضد
التطرف العنيف) في بيان لها مؤخرا ،أن
تسعة من هؤالء األسرى من البالغني وسبعة
منهم من األطفال حتت سن ستة سنوات
ومن الرضع ،وإن القوات الكردية التي تدعمها
الواليات املتحدة قد أسرتهم وبعضهم من
اعضاء داعش واالخرين زوجات ملقاتلي داعش
ومعهم أطفالهم.
وقال البيان أنه ليس هناك أي فرد منهم قد
أدين وانهم محتجزين إلى أجل غير مسمى،
وإن هذا انتهاك للقانون الدولي ،وأن مصير
االطفال مصدر لقلق كبير خاصة مع اقتراب
فصل الشتاء ،ووجود هؤالء في اخليام وسط
البرد املميت ،وافتقار االطفال للمالبس
الكافية والغذاء املناسب ،وايضا االفتقار
للرعاية الطبية وفرص التعليم االساسية
فضال عن حالتهم النفسية السيئة من
جراء العنف.
ورفضت هذه اجملموعة ادعاء احلكومة
الكندية بأن ليس هناك طريقة آمنة إلخراج
هؤالء من سوريا ،وأشارت اجملموعة إلى قيام
احلكومة مبساعدة سيدة أمريكية واطفالها

االربعة على العودة إلى بلدها في أمريكا في
أغسطس املاضي.
يذكر أنه دارت محادثات في مجلس العموم
الكندي حول ما يجب عمله في هذه املسألة،
و ُقدم اقتراح يعطي احلكومة الكندية 45

يوما إليجاد طريقة إلحضار هؤالء األسرى
وتقدميهم للمحاكمة ،وفي نفس الوقت
أصدرت مجموعة (املهاجرين) التي تدعم
داعش بيانا يعترف بأن القوات الكردية
اعتقلت ثالثة من أعضائها منهم الكندي
محمد علي ،وهددته من عدم ترك أرض اخلالفة
ألي سبب ،في هذا الوقت الصعب وحذرته من
انه سيواجه مصيرا ضاريا إذا ترك داعش.
من جانبها قالت وحدة حماية الشعب
الكردي ،أن محمد علي والذي يحمل اجلنسية
الكندية ،هو أحد القناصة من أعضاء داعش،
وانه قام بتدريب آالف املقاتلني االرهابيني
وشارك في عشرات األعمال االجرامية،

وشجع الناس عبر وسائل
التواصل االجتماعي على
االلتحاق بداعش ،وانه
قتل جنديان كنديان عام
 ، 2014وانه دعا إلى زيادة
االعمال االرهابية وقتل
املدنيني الكفار ،ومع كل
ذلك ال يواجه أي تهمة في
كندا حتى اآلن ،وقال عبد
الكرمي عمر من شؤون
االدارة الذاتية التي تتحكم في شمال شرق
سوريا ،أن القوات الكردية تريد إرسال األجانب
األسرى لديها إلى بالدهم األصلية ،وانه كانت
هناك محادثات مع الدبلوماسيني الكنديني
منذ شهر ولكن حكومة كندا توقفت عن
هذه احملادثات وال نعرف السبب.

احلكومة الكندية ليست في
عجل ملساعدة الكنديني الدواعش
واملسجونني حاليا في اخلارج

قال وزير السالمة العامة رالف جودال أن
حكومة ترود ليست في عجلة ملساعدة
هؤالء الكنديني الذين انضموا طوعا
لإلرهابيني االسالميني ،وقال إن هؤالء االفراد
يجب أن يواجهوا عواقب سفرهم إلى
سوريا لالنضمام إلى االعمال االرهابية
البشعة والشنيعة ،وقال الوزير أن مسؤولو

الشرطة واالمن واالستخبارات
الكندية سيعملوا مع نظرائهم
الدوليني جلمع األدلة التي ميكن
استخدامها حملاكمة هؤالء والتي
بها ميكن إلقاء تهم ضدهم
ومحاكمتهم إلى أقصى حد.
ولم يصرح الوزير عما إذا كانت
احلكومة ستبذل أي جهد
إلحضار االفراد املسجونني في
اخلارج إذا لم تكن عليهم تهم
كافية إلدانتهم ،وقد تسأل أندرو شير زعيم
حزب احملافظني عن قيام احلكومة مبحاولة
جادة إلحضار واحد من املسجونني االرهابيني
والذي يحمل اجلنسية االجنليزية والكندية
ويسمي اجلهادي جاك إلى كندا ،بعد أن
رفضت إجنلترا متاما مساعدته ،والذي تسعى
أسرته املقيمة في كندا بقوة إلحضاره هنا،
زاعمة أنه ليس هناك ما يثبت انه عضو في
داعش.
وقال جسنت ترودو ردا على سؤال أندرو شير إن
حكومته تأخذ مبنتهى اجلدية التهديدات التي
يشكلها هؤالء املتطرفني وأن القانون اجلنائي
يعتبر السفر إلى اخلارج للمشاركة في
نشاط إرهابي هو جرمية ،وإن منفذي القانون
يتابعون بنشاط التحقيقات وإيجاد األدلة
إللقاء االتهامات ،وقال إن لدينا مجموعة
كاملة من أدوات مكافحة االرهاب.

جمل�س �إدارة و جميع �أ�سرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خال�ص العزاء
لل�سيدة  /رينيه �صموئيل
والأبناء � /أندرو و تيموثي و كري�ستيان
يف �إنتقال

ال�صيديل  /رفعت �صموئيل

خال�ص العزاء لكل الأ�سرة
واملحبني يف كندا وم�صر
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«جود نيوز» يف حوار خا�ص مع حمامي الق�س فلتا�ؤ�س لك�شف بع�ض احلقائق حول غمو�ض مقتل االنبا ابيفانيو�س

 الراهب فلتاؤس نفي االشتراك في قتل االنبا ابيفانيوس ،وقالي لي «كيف اشترك في قتل ابويا» -موكلي لم يتعرض للتعذيب  ،وهذه أسباب إتهام النيابة له باالشتراك في اجلرمية

جاء اعالنه عن توليه قضية هي االهم في الوسط املسيحي والتي شغلت الراي العام املصري بل تخط حدودها الوطن وباتت قضية هامة على املستوى الدولي وهي
قضية مقتل رئيس دير ابو مقار االنبا ابيفانيوس ،فعندما اعلن االجهزة االمنية عن اتهام اثنني من الرهبان بقتل رئيس الدير حتى اشتعلت القضية من جديد ،وجاء تولى
املستشار ميشيل ابراهيم حليم مهمة الدفاع عن املتهم الثاني الراهب فلتاؤس املقاري املتهم الثاني بقتل رئيس دير ابو مقار ويدلي بعدد من التصريحات التي قد تقلب
القضية راسا علي عقب  ،مراسل جود نيوز في القاهرة «جرجس ابراهيم « التقي املستشار ميشيل في حوار يكشف من خالله العديد من النقاط الهامه و يوضح
الكثير من احلقائق .
وانت محامي القس فلتاؤس ...هل له أية
عالقة أو تورط له في تلك اجلرمية؟
مؤكلي نفي متام االشتراك في قتل االنبا
ابيفانيوس ،رئيس دير ابو مقار ،وقالي لي اثناء
لقائي به «كيف اشترك في قتل ابويا».
كيف كانت عالقة القس فلتاؤس باالنبا
ابيفانيوس؟
كانت عالقة الراهب فلتاؤس باألنبا ابيفانيوس
عالقة أبوة حقيقة وهذا ما أكده لي اثناء
لقائي به داخل مستشفيي القصر العيني
لتى كان يعالج به من آثار عملية االنتحار
الفاشلة ،وان االنبا ابيفانيوس عوض فلتاؤس
عن وفاة والده ،وكان طيب القلب معاه جدأ
وكانت بينهم عالقة مودة كبيرة  ،كما ان
االنبا ابيفانيوس هو من قام مبراجعة اخر
كتاب كتبه الراهب فلتاؤس ،وكتب مقدمة
الكتاب وزيل املقدمة بعبارة «مبارك العمل»
في األوراق وال التحريات وال شهادة الشهود ما
يؤكد وجود مشكلة أو خالف يستدعي القتل
بني فلتاؤوس واملتنيح واألنبا ابيفانيوس ،بل
على العكس كانت عالقة طيبة حيث كان
فلتاؤوس راهبا مفكرا يقوم بتأليف الكتب
ويراجعها له االنبا ابيفانيوس.
ملاذا حاول الراهب فلتاؤس االنتحار؟

مراسل «جود نيوز» بالقاهرة مع محامي الراهب فلتاؤس

مؤكلي أنكر متام هذه احملاوالت ،وقالي نصا
«أن بعض الرهبان كانوا يلقون اللوم عليه
ويوجهون له االتهامات نظرا لعالقته باملتهم
األول «الراهب املشلوح اشعياء املقاري» ،مما
حدا به إلى حالة نفسية سيئة وشرح هذا
الكالم ألبيه الروحي «اب اعترفه» مما خلق له
حالة سيئة دفعته إلى محاولة االنتحار.
ما عالقة القس فلتاؤس باملتهم االول

بالقضية القس اشعياء؟
الراهب املشلوح «اشعياء املقاري «وائل سعد
 على حد قول ابونا فلتاؤس -كان يفرضنفسه عليه ،كان يدخل قليته يطلب اكل
او يتكلم معاه ويحكي اسراره وألنهم كانوا
دفعة واحدة احتسب عليه صاحب مقرب
وجايز ألنهم االثنني كانوا ضمن املكروهني من
تالمذة متى املسكني فكانوا بيجدوا نفسهم

الكل في الكل

مع بعض.
هل تعرض القس فلتاؤس للتعذيب أو
لإلجبار على تلك االعترافات؟
عندما سألت «فلتاؤس» عن تعارضه
للتعذيب او اإلكراه خالل االعترافات أنكر متام
تعرضه ألي عمليات تعذيب او اكراه وقالي
«هيعذبوني ازاي» فكان وقت التحقيقات
يرقد باملستشفى يعالج من آثار محاولة
االنتحار كما انه يعاني حتى الوقت احلالي من
هذه اآلثار ورمبا يتم بتر إحدى قدميه او ساقيه
نتيجة مضاعفات هذه االصابات السيما وانه
يعاني من مرض السكر.
هل عدم شلح الراهب فلتاؤس دليل علي
برائته؟
عدم شلح فلتاؤس قرينة ،حيث وجدوه
بعكس املتهم األول ،فالكنيسة لم تتيقن
من اتهامه وفي كل االحوال الكنيسة
لن تأخذ أي قرار إال بعد مقابلته او حكم
محكمة.
في اعتقادك من فعل تلك اجلرمية؟
الثابت حتى الوقت احلالي هو الراهب املشلوح
اشعياء املقاري فكل األدلة والبراهني ضده
كما انه اعترف امام النيابة وقام بتمثيل
اجلرمية.

بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا

ال تسع كتب العالم أن تشرح ما فعله و ما
قدمه املسيح للبشرية .و لكني سأكتفي
فقط باإلشارة إلي بعض األشياء في إختصار
شديد .تشرح التسبحة وتقول أنه أخذ الذي
لنا و أعطانا الذي له  ...هو أخذ جسدنا و
أعطانا روحه القدوس  ....لقد أخذ املسيح
جسد اإلنسان و أخذ كل ما لإلنسان ماعدا
خطيئته .لقد سكن روح اهلل القدوس في
اإلنسان .روح اهلل الذي يأخذ كل ما للمسيح
ويُعطيه مجانا ً لإلنسان.
ُولد املسيح لكي مبيالده يعطي ميالدا ً جديدا ً
للجنس البشري .يقول القديس أثناسيوس
الرسولي ( ُولد ميالدا ً طبيعيا مثل كل البشر
لكي يؤسس بداية جديدة للجنس البشري
بدال ً من البداية التي أخذناها من آدم).
فاملسيح هو بدايتنا احلقيقية .فسنبدأ منه
و ننتهي إليه  ...ألعل هذا إعالن عن دميومة
البدايات اجلديدة و دميومة وجود األمل في
املسيح!!
لم يأت املسيح لكي ميوت فقط ،ولكن لكي
يجدد كل حياتنا و يعطينا حياته نحيا
بها ،ثم ميوت بأجسادنا و يقوم بها ف ُيحيها
بقيامته ويزرع فيها سر النصرة و الغلبة ،ثم
يصعد بجسدنا إلي السماء ف ُيصعدنا معه
إلي اجملد لنجلس نحن عن ميني اآلب .إذا ً كل ما
فعله املسيح هو ملك لنا .فيقول القديس

كيرلس الكبير (لقد
صعد املسيح ليس من
أجل نفسه ألنه كان
و هو كائن و سيكون
دائما في اآلب و لكنه
صنع هذا عنا ،و من
أجلنا ألنه صار انسانا ً
مثلنا لكي و هو إنسان
حامل لبشريتنا يسمع
و هو اإلبن ،في قوة،
يسمع وهو في جسدنا
إجلس عن مييني فيحول
مجد البنوة إلي اجلنس
البشري كله).
إن مجد البنوة قد
حتول مجانا ً لإلنسان.
أيستحق اإلنسان هذا؟
هنا و يجيب اآلب أن
اإلنسان يستحق ،ليس لقداسته أو جهاده
بل ألني أنا اآلب أري إبني يسوع املسيح فيه
 ....في املسيح صرنا ،نحن العبيد ،أبناء اهلل
!! ( ألنكم جميعا ً أبناء اهلل باإلميان باملسيح
يسوع ) ( غالطيه .)٢٦:٣
هناك هوة عظيمة تفصل بني اهلل اخلالق و
اإلنسان اخمللوق ،هذه الهوة عبرها اهلل و أتي
لكي يضمنا اليه في شخص يسوع املسيح.

فكل من يحيا خارج يسوع املسيح ،يظل
محروما ً و منفصال عن اهلل .فإن اإلنسان
املتحد باملسيح و إبن اهلل بالتبني هو إنسان
له سلطان!! (فكل الذين قبلوه فأعطاهم
سلطانا ً أن يصيروا أوالد اهلل أي املؤمنني
بأسمه) (يو  .)١٢:١ياليت اإلنسان يدرك هذا
السلطان امل ُ َ
عطى له من قبل اهلل !!
لقد قدمت لك عزيزي القاريء حملة بسيطة

عن ما قدمه املسيح
للبشرية .و اآلن
ماذا ميكن أن أقدم
للمسيح مقابل كل
ما أعطانيه؟ الشيء
أستطيع أن اقدمه!! فاإلنسان فقير ال
يستطيع أن يقدم إلاّ قلبه و عقله و هما
أغلي ما ميلك .فلنقدم قلوبنا و عقولنا له
 ...فلنقبل دعوته املستمرة بأن يكون األول و
اآلخر( رؤيا  .)١٧:١فليرجع املسيح و ليتصدر
املشهد من جديد ،وليكن هو األول واآلخر،
الكل في الكل .ليدخل املسيح إلي عقل
و قلب اإلنسان ُمحطما ً كل األصنام التي
صنعها اإلنسان بنفسه و لنفسه باحثا ً عن
إله يعبده من صناعته و حسب فكره احملدود.
إلها ً مزيفاً ،يعطيه اللذة لفترة ثم يستعبده
ويستهزيء به.
يا من تبحث عن إرادة اهلل في حياتك ،ألم يأت
الوقت لتبحث عن إله اإلرادة؟؟ يا من تلهث و
جتري و تطلب تنفيذ مشيئة اهلل في حياتك،
أال تلهث وراء إله املشيئة؟؟ أيها اإلنسان ،قد
خسرت كثيرا ً حينما إكتفيت بعالقات مع
أخيك اإلنسان .أال تفكر في عالقه مع إبن
اإلنسان؟
رامز أرمانيـــوس – ماجيستير الدراسات
الالهوتية  -جامعة الفال كندا.
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سيد الضوء

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان

املشاعر واالحاسيس وردود األفعال احملبطة
ما هي إال طاقة سلبية تؤثر على الفرد
منا بالسلب ورمبا تقوده لنوع من احلزن
الداخلي وكثيرا ما يصل األمر إلى االكتئاب،
وخاصة عندما يكون الشخص من املبدعني
املرهفني احلس وهم نادرا ما جندهم حولنا
أو في حياتنا ،فالشخص املبدع قد أهدته
احلياة هدية وميزته عن باقي البشر ولكن
عندما ال يشعر به هؤالء البشر هنا تكمن
املشكلة وهذا ما حدث عزيزي القارئ مع
يوهانس فيرمير الهولندي األصل.
يعد فيرمير أحد عباقرة الفن في القرن
السابع عشر ،ولم يحظى بالكثير من
االهتمام واملكانة التي يستحقها في
عصره ،فشهرته لألسف الشديد لم تبدأ
إال بعد موته بقرنني من الزمن لينكشف
الغطاء على ابداعات وعبقرية هذا الفنان،
حتى حياة يوهانس فيرمير يحيطها بعض
الغموض فاملعلومات املتوفرة عنه تكاد
تكون معدومة ،واملصدر الوحيد لسيرة
حياته كانت من خالل بعض السجالت
وبعض الوثائق الرسمية وتعليقات بعض
عدد من الفنانني عنه .فلم يظلمه الناس
فقط بل حتى التاريخ كان له يد في ظلمه
بالتعتيم عليه ،وال نعلم ما السبب ومن
وراء هذا!
متيزت لوحاته على استحواذها للمشاهد
الداخلية للطبقة الوسطى في اجملتمع،
وتصويره للحياة اليومية للبرجوازيني
داخل بيوتهم ،مستعرضني جمالية
واناقة مساكنهم ،ببساطتهم احيانا
وبتعجرفهم وفخرهم أحيانا أخرى ،إضافة
إلى اهتمامه بتصوير عدد من مناظر املدينة
والطبيعة.
وإذا أمعنت النظر جيدا على مجموعة
معينة من لوحاته ستجد ان بعضها تبدو
متشابهة كثيرا فيما بينها ،من حيث األثاث
واأللوان والزخارف وأحيانا نفس االشخاص،
إال أن الترتيبات تكون هي اخملتلفة ،دون
نسيان عشقه لرسم النساء في مواضع
مختلفة ،مستخدما براعته في استدعاء
تقنية الصمت والسكون والوقت البطيء
في لوحاته ،كأنك حتس قارئي العزيز بأن
الزمن واقف ال يتحرك ،في نفس الوقت
يوهم الناظر على أن من في الصورة هو
في حركة وليس في ثبات وأن هناك قصة
حتكى يجب ان تسمعها ولكن بأحاسيسك
ووجدانك.
إن قدرته بالتالعب بالضوء والظل
واهتمامه بهذه النقطة كان له أثر واضح
على رسوماته فهو ال يستغنى عنهما ولو
في أصغر تفصيلة على اللوحة.
كان لفيرمير اهتمام كبير بنوعية وجودة
الصباغة على اللوحة لذلك جتد أنه لم
يكن يبخل على لوحاته باستعمال األلوان
املكلفة ،فلوحته مثال «الفتاة مع كوب
النبيذ» يالحظ فيها ظالل لفستان الساتان
األحمر حيث وضع الصباغة الزرقاء حتت
اللون األحمر القرمزي الشيء الذي اكسبه
اللون االرجواني ،وهذا ما جعله يتعامل مع

لوحاته بسخاء،
وفهمه لنوعية
وجودة وكمية
الصباغة على
اللوحة ،وقد
ظل يستعمل هذه الصبغات املكلفة هذا
الشيء الذي جعله يظهر كفاءته في خلق
صور واقعية ونابضة باحلياة.
ويعتبر أسلوبه الراقي واأللوان الزاهية
املشرقة مدخال الى قلوب اجلماهير وإن كان
لم يحظى بهم إال فيما بعد-كما ذكرت في

بداية حديثي لألسف الشديد -أما بالنسبة
لعدد اللوحات التي رسمها في حياته فهي
قليلة مقارنة بالرسامني اآلخرين وعددها
 45لوحة ،فهو لم يكن يرسم أكثر من
اثنني او ثالث لوحات في السنة.
وقد ظل يوهانس بعيد عن األضواء،
ورسوماته لم حتظى بأي قيمة فنية إنذاك
حتى سنة 1866م ،حيث أصبح اسمه
في التاريخ الفني يضيء في سماء الفن
الهولندي واالوروبي والعاملي ،بعدما قام
أحد الباحثني بتحليل إحدى لوحاته التي
لفتت نظره فنشر دراسة خاصة لها حيث
لقبه بـ «ابو الهول دلفت» .نسبة إلى بلدته
دلفت وقد اصبحت لوحات يوهانس اليوم ال
تقدر بثمن.
توفي الفنان يوهانس فجأة سنة 1675م
عن عمر يناهز  43سنة ،تاركا وراءه زوجته
وأوالده الثمانية في أشد العوز والفقر
والديون التي ظلت تسدده من خالل بيع
لوحاته خملتلف التجار وغيرهم من العامة...
ويبقى السؤال عزيزي القارئ الذي يراودني
هل هذا النجاح الذي حققه بعد وفاته
او هذا التقدير العظيم يساوى ذرة آلم
عاشها او مشاعر احباط وعوز عاشها
وقتها؟ إن يوهانس ليس حالة فريدة من
نوعها بل هناك أشخاص كثيرين يخضون
نفس التجربة ونفس التجاهل والتعتيم
على إبداعاتهم ،احلقيقة في هذا املوضوع
أن املوت هو ما أنصف يوهانس عندما
ظلمته احلياة هذا ما نستطيع ان نقوله
عن «ابو الهول دلفت» أو «سيد الضوء»!

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()7

نسل شيث ابن آدم
بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

يعد الكتاب املقدس املصدر
األول الذي ذكر الشجرة
البشرية من آدم وحتى نوح
وبنيه؛ والوحيد الذي انفرد
بدقته وشموليته ،فبات املرجع
لكل من اهتم وبحث في أخبار
األولني .وقد عرفنا منه أنه بعد
مصرع هابيل البار ولم يكن له
ولد أن انحصر تاريخ بني آدم
في نسل قايني ،وفي نسل شيث الذي ولدته
حواء بعد ذلك كما جاء في سفر التكوين:
«وعرف آدم امراته أيضا ً فولدت ابنا ودعت
إسمه شيثا قائلة ألن اهلل قد وضع لي نسال
أخر عوضا عن هابيل ألن قايني كان قد قتله.
ولشيث أيضا ً ولد ابن فدعا إسمه أنوش حينئذ
ابتدئ ان يدعى بإسم الرب» (تك .)25 :4
وعبر ابو الفدا عن النص التوراتي في (اخملتصر
في أخبار البشر ،صـ )22بقوله« :وبعد قتل
هابيل ولد آلدم شيث ،وكانت والدة شيث ملضي
مائتني وثالثني سنة من عمر آدم ،وهو وصي آدم،
وتفسير شيث :هبة اهلل ،وإلى شيث تنتهي
انساب بني آدم كلهم» .
ويضيف ابن األثير :الكامل في التاريخ ،اجمللد
االول ،صـ « .43وقيل :ولد فردا ً بغير توأم،
وتفسير شيث هبة اهلل ،ومعناه انه خلف من
هابيل ..وملا حضرت آدم الوفاة عهد إلى شيث
وع ّلمه ساعات الليل والنهار وعبادة اخللوة في
كل ساعة منها وأعلمه بالطوفان ،وصارت
الرياسة بعد آدم إليه ،وأنزل اهلل عليه خمسني
صحيفة ،وإليه انساب بني آدم ك ّلهم اليوم».
وذكر الكتاب نسل شيث (تك .)5ونقله عنه
املؤرخون بعد ذلك مع بعض اإلختالفات .فذكر
املسعودي في (مروج الذهب ،صـ )27عمر آدم
كما ورد في التوراة ،وذكر يوم وفاته وهو لم يرد
فيها .كما نقل ابو الفدا في (اخملتصر ،صـ،22
 )23نسل شيث كما ورد في سفر التكوين
بقليل من االختالف ،قال:
“وملا صار لشيث من العمر مائتان وخمس
سنني ،ولد له أنوش ،وكانت والدة أنوش ملضي
أربعمائة وخمس وثالثني سنة من عمر آدم ،وملا
صار ألنوش من العمر مائة وتسعون سنة ،ولد
له قينان ،وملا صار لقينان مائة وسبعون سنة،
ولد له مهالئيل ،وملا صار ملهالئيل من العمر
مائة وخمس وستون سنة ولد له يرد ،وملا صار
ليرد مائة وإثنتان وستون سنة ،ولد له حنوخ،
وملضي عشرين سنة من عمر حنوخ ،توفي
شيث وعمره تسع مائة وإثنتا عشرة سنة،
وملا صار حلنوخ مائة وخمس وستون سنة من
العمر ،ولد له متوشلح ،وملا صار ملتوشلح من
العمر مائة وسبع وستون سنة ،ولد له المخ،
ويقال له المك وملك أيضاً ،وملا صار لالمخ من
العمر مائة وثمان وثمانون سنة ولد له نوح،
وأما حنوخ(أخنوج) ،وهو إدريس ،فانه رفع ملا
صار له من العمر ثالثمائة وخمس وستون
سنة ،رفعه اهلل إلى السماء ،وأما متوشلح
بن حنوخ فانه توفي ملضي ستمائة سنة من
عمر نوح ،وذلك عند إبتداء مجيء الطوفان.
وكان عمر متوشلح ملا توفي ،تسعمائة وتسعا ً
وستني سنة ،وملا صار لنوح خمسمائة سنة
من العمر ،ولد له :سام وحام ويافث .وملا مضى
من عمر نوح ستمائة سنة كان الطوفان”.
وعلى الرغم من اتفاق ما ورد في تاريخ ابي الفدا
مع ما ورد في األصل التوراتي إال أنه خالفه في

بعض االشياء ،منها أنه أضاف
مائة سنة إلى أعمار كل من آدم
وشيث وأنوش وقينان وأخنوخ عند
إجناب خليفته .كما انه أضاف
ست سنوات لعمر المك عند
والدة إبنه نوح عما ورد في التوراة.
وذكر الطبري في (تاريخ األمم
والرسل وامللوك ،جـ ،1صـ110
وما بعدها) نسل شيث كما
ورد في سلسلة األنساب التوراتية مع بعض
اإلختالفات منها أنه نسب للتوراة ان شيثا ً
ولد أنوش وله من العمر ستمائة سنة وخمس
سنني بينما ورد في سفر التكوين ان شيث
كان ابن مائة وخمس سنني فقط عندما أجنب
أنوش .وأضاف أن شيثا ً تزوج اختا ً له تدعى
حزورة فولدت له يانش ونعمة ،ولم يرد إسم
زوجته في التوراة ،ولم يرد إسم ابنته .ويرد
في الرواية ذاتها العمر احلقيقي له عند والدة
أنوش وهو مائة وخمس سنني .وذكر أعمار كل
من أنوش وقينان عند اجناب كل منهم ملن تولى
اخلالفة من بعده ،كما ذكرها موسى النبي.
وال يدل ما جاء بسفر التكوين على لسان كليم
اهلل فيما يتعلق بذكر املولودين من شيث على
أنه لم يولد غيرهم ،فمن غير املعقول أن ميكث
الشخص عشرات السنني دون أن يعرف امرأته.
فالبد انه قد ولد لهم بنات وابناء آخرون؛ ولكن
الوحي اكتفى بذكر املشهورين الذين صار
إليهم امر اخلالفة دون الباقني .ورمبا كذلك
يكون قد اكتفى من السلسال بذكر الصاحلني
فقط ،واسقط منهم املارقني مثل قينان.
كما انه ليس هناك ما يشير إلى أن أهل ذلك
الزمان كانوا يعتمدون على التقومي الشمسي
أم القمري .وال ما يشير إلى إنهم كانوا يعملون
بأحد هذين التقوميني أم ال .كما أننا ال نعلم
كم كان مقدار السنة عندهم ،وبأي عدد من
األيام كانوا يقدرونها .وهل كانوا يستعملون
األسابيع والشهور والفصول ام ال؟ وهل كان
عدد أيام األسابيع والشهور مثل عددها اآلن ام
ال؟ ولكن الظاهر اجللي أن مقاييسهم الزمنية
كانت مختلفة عما نحن عليه اآلن ،ألنه من
املرجح أن اهل ما قبل الطوفان لم تكن لهم
دراية بالفلك وال بالنظر في النجوم ،األمر الذي
ظهر وتطور بعد الطوفان على يد اصحاب
احلضارات القدمية في مصر وأرض الرافدين.
ومن ثم فالبد أن مقدار السنة عندهم من
الشهور واأليام كان مختلفا عما نحن عليه.
ويقول االسقف ايسيذوروس في (مشكاة
الطالب ،صـ “ :)70من املعلوم أن األولني كانوا
مختلفني في تقدير عدد أيام السنة وشهورها
فكانت السنة في نظر شعب عبارة عن شهر
واحد وعند قبيلة عبارة عن أربعة شهور وعند
دولة عبارة عن ستة شهور أو عشرة او اثنى
عشر شهرا “.
ومما يؤكد اخنالف حساب الشهور والسنني
من أمة إلى أخرى ،أن موسى النبي اعطى
إلسحاق مائة وثمانني سنة ،وليعقوب مائة
وسبع سنني ،وليوسف مائة وعشر سنني،
وهو نفسه عاش مائة وعشرين سنة .علما ً
بأن احدا ً من معاصريهم لم يبلغ من العمر ما
بلغوه ،ال من الفراعني وال من االموريني ،وال من
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا في ظهرانيهم.
فالبد ان يكون مقدار السنة عندهم يختلف
عن غيرهم.
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ً
ر�سميا� ..إيهاب لهيطة يعود �إىل من�صب مدير منتخب م�صر

يحررها سمير اسكندر

قرر مجلس إدارة احتاد كرة القدم املصري برئاسة
املهندس هاني أبوريدة رئيس االحتاد ،تعيني إيهاب
لهيطة في منصب مدير املنتخب ليكون مسؤوال ً
عن الفريق مع املكسيكي خافيير أغيري املدير
الفني وهاني رمزي املدرب العام.
وأكد لهيطة في تصريحات أنه عقد جلسة مع
هاني أبوريدة واتفق معه على اخلطوط العريضة
فيما يتعلق مبهام منصبه في الفترة املقبلة.
وسبق للهيطة تولي منصب مدير املنتخب خالل فترة تولي األرجنتيني هيكتور كوبر
منصب املدير الفني ،لكنه رحل عن املنصب عقب انتهاء مشاركة املنتخب في كأس
العالم  2018بروسيا.

برياميدز يرحب بح�سام ح�سن وامل�صري يرف�ض ا�ستقالته
أصبح مستقبل املدرب حسام حسن مثار جدل بعد
أن أعلن بيراميدز املنافس بالدوري املصري املمتاز
لكرة القدم ترحيبه بالتعاقد مع املدرب ،بينما رفض
ناديه املصري البورسعيدي استقالته مؤخرا.
وقال بيراميدز عبر حسابه على فيس بوك« :نرحب
بتوأم الكرة املصرية حسام حسن مديرا ً فنيا ً لنادي
بيراميدز وإبراهيم حسن مديرا ً للكرة» ،وذلك بعد
ساعات من مطالبة املتابعني بانتظار «إعالن مهم».
ولم يعلن بيراميدز عن إنهاء التعاقد مع املدرب األرجنتيني ريكاردو الفولبي قبل
الترحيب بحسن هداف منتخب مصر على مر التاريخ ومدرب الزمالك السابق.
وفي املقابل قال املصري البورسعيدي على موقعه ،إن مجلس اإلدارة رفض استقالة
حسن وجهازه الفني وذلك بعد أيام من اخلروج من الدور قبل النهائي بكأس االحتاد
األفريقي.
وقال املصري في بيان« :يعرب مجلس إدارة النادي املصري وبإجماع األعضاء عن رفضه
القاطع لالستقالة التي تقدم بها قبل ساعات اجلهاز الفني للفريق األول للكرة
بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن».
وأضاف« :يؤكد اجمللس أنه في حالة انعقاد دائم للتواصل مع التوأم حسن إلقناعهما
وباقي أعضاء اجلهاز الفني بالعدول عن االستقالة والعودة لقيادة الفريق األول نحو
حتقيق املزيد من اإلجنازات مثلما كان احلال خالل املواسم الثالثة املاضية».

ريــا�ضـــــــة

� 30ألف م�شجع يف ودية منتخب م�صر �أمام
الإمارات ب�أبوظبي

استقر االحتاد اإلماراتى لكرة القدم ،على تخصيص
إستاد آل نهيان بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي الستضافة
مباراة «الفراعنة» الودية ،املقرر إقامتها  20نوفمبر املقبل ،ضمن احتفالية عام زايد التي
تتصدر كافة الفعاليات خالل .2018
ومن املقرر أن يستضيف امللعب نحو  30ألف متفرج بعد إجراء أعمال الصيانة والتوسعات
التي متت به خالل العامني املاضيني ،ليزيد من  15ألفا ً إلى  ،30وذلك ضمن خطة اإلمارات
الستضافة كأس آسيا  2019التي تستضيفها البالد بعد موافقة االحتاد اآلسيوي عليها.
ومتنى مدرب «الفراعنة» حشد اجلماهير املصرية بأقصى طاقة خالل املباراة للتأكيد على
ندية املباراة التي ستكون األولى للمدرب املكسيكى التي سيخوض فيها مواجهة حتت
ضغط وأمام اجلماهير املصرية التي طاملا سمع عنها من مساعديه.

تهديد الزمالك بخ�صم  6نقاط جديدة
يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة ،تتمثل في تهديدات بخصم  6نقاط من رصيده ،بسبب
أزمة مستحقات اجلهاز املعاون للبرتغالي جيسفالدو فيريرا املدير الفني السابق للفريق
وذلك بعد أن أقر االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أحقيتهم في احلصول على  700ألف
دوالر ،حيث يحاول مسئولو النادي األبيض جدولة املبلغ ودفعه في أقساط شهرية،
باالتفاق مع مساعدي فيريرا ،خو ًفا من التصعيد وتعرض فريق الكرة خلصم  6نقاط من
رصيده ببطولة الدوري املصري ،،بعدما سبق ومت التوصل إلى اتفاق نهائي مع الثالثي كرمي
احلسن واليكيسس موندومو وجونيور أجوجو على جدولة املستحقات اخلاصة بهم خو ًفا
من خصم النقاط.

لوبيتيجي يقال من تدريب ريال مدريد و�سوالري البديل امل�ؤقت
لم ينل فرصة تدريب منتخبه املثالي في كأس العالم ،ولم يحقق أي قدر من النجاح أو
يترك أثرا ضئيال من الذكريات السعيدة في محطته التالية فبعد  4أشهر و 17يوما من
إعالنه مدربا لريال مدريد ،حانت النهاية ،وانقضت رحلة لوبيتيجي بفرمان من فلورنتينو
بيريز رئيس النادي الذي استهلك كل مخزون الصبر .ريال مدريد نشر بيانا رسميا أعلن
فيه إنهاء العالقة مع املدرب اإلسباني الذي حضر في يوم  12يوليو املاضي ،مع تعيني
سانتياجو سوالري مدرب ريال مدريد كاستيا كمدرب مؤقت للفريق .
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Dental Advice
Wisdom Teeth

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

الغسوالت الفموية هي سوائل تستخدم بطريقة املضمضة من أجل
العناية بصحة أو مظهر أو رائحة الفم واالسنان.
ما هي أنواع الغسوالت الفموية؟
 الغسوالت الفموية املستخدمة إلزالة رائحة الفم وميكن أن حتوي موادمنعشة للفم مثل املنثول والثيمول ،وقد يكون لها تأثير مطهر خفيف
ومؤقت.
 الغسوالت الفموية املستخدمة للوقاية من تسوس االسنان وحتتويعلى الفلورايد.
 الغسوالت الفموية املستخدمة للوقاية من التهاب اللثة أو عالجه،وحتوي على مواد مضادة للويحة اجلرثومية مثل الكلورهكزيدين .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد
للوقاية من تسوس االسنان.
 الغسوالت الفموية املستخدمة لتبيض االسنان وحتوي على مواد مبيضة لألسنان مثل مادة تترابوتاسيومبيروفوسفات .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد.
 الغسوالت الفموية املستخدمة للعناية باألسنان احلساسة .تكون هذه الغسوالت مركبةمن مواد مالئمة للمرضى ذوي األسنان احلساسة تقي من التهاب اللثة .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من
الفلورايد.
ما أهمية الغسوالت الفموية؟
مما سبق نالحظ أن الغسوالت الفموية ذات أهمية متعددة بحسب احلالة؛ فيمكن أن تكون مفيدة في إنعاش
رائحة الفم وفي الوقاية من تسوس األسنان وتبييضها .أما االستخدام األكثر أهمية لها فهو الوقاية من
تشكل اجلراثيم.
ً
ميكن أن تتشكل اللويحة اجلرثومية يوميا ،وميكن أن تتطور مع الزمن إلى النخر السني ،وتؤدي إلى رائحة كريهة
للفم وإلى التهاب اللثة .إن استخدام الغسوالت الفموية التى حتتوى على مواد مضادة للجراثيم يعد ضروريا ً
للوقاية من تشكلها في بعض احلاالت التي تستدعي استخدامها
ومنها التهاب اللثة ونزف اللثة وبعد العمليات اجلراحية السنية.
ينصح معظم اطباء االسنان باستخدام الغسوالت الفموية في
احلاالت التي تستدعي استخدامها ،ولكن بدون مبالغة واتباع األمور
التالية لالستفادة منها بشكل أفضل:
 استخدام فرشاة األسنان وخيط األسنان قبل استخدام الغسول. استخدام كمية محددة ومناسبة من الغسول حسب ما هوموصى على العبوة أو حسب تعليمات طبيب األسنان.
 فترة املضمضة املالئمة هي ثالثني ثانية بصق السائل من الفم بشكل كامل بعد انتهاء املضمضة. -عدم األكل أو التدخني ملدة ثالثني دقيقة من استعمال الغسول.
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ال�سباحة ت�ساعد على تخطي
امل�شكالت النف�سية

علــــوم وطب

للسباحة فوائد بدنية عديدة ،لكن هل تعلمون حجم
تأثيرها النفسي اإليجابي علينا؟ ومن هنا ،نقلت صحيفة
اإلندبندنت عن دراسة جلمعية السباحة في إجنلترا أكدت
أن السباحة بانتظام ميكن أن تساعد في احلد من أعراض
القلق أو االكتئاب وأن الغوص املنتظم في املسبح قد يكون مفي ًدا على املدى الطويل.
ووفقا للدراسة فقد وجد  ١،٤مليون بالغ في اململكة املتحدة أن السباحة املنتظمة لها تأثير
إيجابي على قلقهم أو اكتئابهم على املدي الطويل ..وعالوة على ذلك ،فقد ذكر ما يقرب من
نصف مليون من البالغني البريطانيني الذين يسبحون ويواجهون مشاكل صحية عقلية أن
السباحة أدت باستمرار إلى تقليل زياراتهم لألطباء من أجل مناقشة صحتهم العقلية.
ووجدت الدراسة أن نحو  ٣،٣مليون بريطاني فوق سن الـ ١٦ممن لديهم مشاكل في الصحة
العقلية يسبحون مرة واحدة على األقل كل أسبوعني إلى ثالثة أسابيع ..وعندما سئلوا عن كيفية
تأثير السباحة على حالته العقلية ،ذكر  ٪٤٣من السباحني أنها جتعلهم يشعرون بالسعادة ،وقال
 ٪٢٦منهم إن ذلك يجعلهم يشعرون بأنهم أكثر حماسا ،وقال  ٪١٥إن ذلك يجعل من السهل
عليهم التعامل مع احلياة اليومية.

«الغذاء والدواء»:
ال �صحة لت�سبب القهوة بال�سرطان
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ما يتم تداوله بأن شرب
القهوة سبب لإلصابة بالسرطان؛ الحتوائها على مادة األكريالميد
الناجتة عن عملية حتميص حبوب النب.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن األكريالميد مركب كيميائي يتكون في األغذية النشوية عالية
الكربوهيدرات حال تعرضها لدرجات حرارة عالية (تزيد على  120درجة مئوية) ،وهو ما قد ينتج في
القهوة أثناء مرحلة التحميص ،إال أن القهوة ال تعتبر مصدرا رئيسيا للتعرض الغذائي لهذه املادة.
وأشارت بعض الدراسات إلى أن استهالك القهوة بشكل معتدل ميكن أن يكون له أثر إيجابي على
صحة املستهلك؛ الحتوائها مركبات مضادة لألكسدة قد تساعد في انخفاض خطر اإلصابة
مبعظم أنواع السرطان.
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كلمات عا�شت

كن شريفا ً أميناً ..ال ألن الناس يستحقون الشرف واألمانة بل ألنك
أنت ال تستحق الضعة واخليانة.

«عباس العقاد»

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

من نوادر جحا
اصطحب أحمقان وبينما هما ميشيان في الطريق يوما قال أحدهما لآلخر تعال نتمنى .فقال األول أمتنى
ان يكون لي قطيع من الغنم عدده  1000وقال اآلخر امتنى أن يكون لي قطيع من الذئاب عدده  1000ليأكل
أغنامك ،فغضب األول وشتمه ثم تضاربا.
مر جحا وسألهما فحكيا له قصتهما وكان جحا يحمل قدرين مملوئني بالعسل فأنزل القدرين وكبهما
على األرض وقال لهما اراق اهلل دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقني.

هل تعلم ...؟

*هل تعلم أ ّن األنف واألذن من األعضاء الوحيدة *هل تعلم أ ّن الفيل يع ّبر عن حزنه بالبكاء ،وهو
في جسم اإلنسان التي ال تتو ّقف عن النّمو طوال بذلك يشبه اإلنسان في التّعبير عن ر ّدات فعله
بالدموع فمن ّ
الظاهر أ ّن الفيلة تبكي حني حتزن
فترة احلياة.
أو حني تفقد أحد صغارها ،وتصاحب تلك ال ّدموع
*هل تعلم أ ّن معدة اإلنسان حتتوي على ما يقارب تص ّرفات تشبه تص ّرفات البشر؛ حيث حتتفظ
بعظام صغارها بعد موتها من ش ّدة حزنها عليها
 35مليون غدة هضم ّية.

امل�شعلجي
«املشعلجى» هو موظف كان يتبع بلدية القاهرة
يحمل شعلة وينطلق قرب غروب الشمس فى
الشوارع احملددة له ويصعد عبر السلم اخلشبى
لينير أعمدة اإلضاءة التى كانت تعمل بالزيت
حتى يطمئن املارة فى الشوارع ،وبالطبع لم تكن
الشوارع الداخلية تتمتع بالرفاهية نفسها التى
كانت حكر على الشوارع الرئيسية فى اإلنارة،
حيث كانت تتم عملية إنارة الشوارع الفرعية
واحلوارى املصرية بجهود األهالى.

جــود تاميـــــز
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نظرية التطور «»Evolution

حتدثنا في املقاالت السابقة عن أدلة وحدانية
التصميم ووحدانية اخلالق وعن نشأة الكون وتواصل
احلياة بنقل اجلينات ،وسنعرض في هذا املقال الى
الدليل السادس وهو نظرية التطور.
هذه النظرية وهي من أهم النظريات التي تتبناها
اآلن كل األوساط العلمية املعتبرة ،والتي يصر
العلماء ومعهم كل احلق في أنه لو حدث جتاهلها
وكما كتبت سابقا وسأشرح الحقا -لنتج عنذلك كوارث بشرية ،وهذه النظرية اكتشفها ولم
يخترعها العالم البيولوجي اإلجنليزي «تشارلز روبرت
دارون « - 1882-1809والذي لم يكن يوما من امللحدين
وقد نشر نظريته في كتاب أصل األنواع في 1859ولم يتم قبولها من معظم العلماء إال في 1870
ولكن في عام  1950مت القبول العام لكون االنتقاء
الطبيعي هو القاعدة األساسية لتطور اخمللوقات.
وال أريد أن ينزلق بعض من املؤمنني تسرعا وراء بعض
من غير املتخصصني في القول بأن نظرية التطور-
وكما قالوا وال زال بعضهم يقول جهال بأن كروية
األرض ودورانها حول الشمس ومثلها نظرية التطور
 -تتعارض مع وجود اهلل .ذلك ألنه وعلى عكس ما

يقولون متاما فإن التطور كان هو خطة اهلل (القوانني
اإللهية) المتام عملية اخللق وتطويره ليتناسب مع
البيئة الطبيعية احمليطة والتي هي أيضا -وكما
أثبتنا في مقاالت سابقة -من خلق اهلل وهذا التطوير
يتم عن طريق االنتقاء الطبيعي ليجعل هذه اخلالئق
أفضل وأكثر مناسبة لهذه البيئة املتطورة بدورها
أيضا لألفضل.
وأستعير جملة مما كتبت في التطور وهي :أن بداية
ومدة «وطريقة التطور» لهذا اخللق وتتابعه ليس
هو املهم؛ ولكن املهم أنه من تصميم قوة عاقلة
حكيمة غير متغيرة لها قوانني ثابتة نسميها اهلل.
وأضيف إن نظرية التطور صحيحة ولها العديد من
الشواهد واألدلة العلمية الكثيرة والتي ال حتصي وال
ميكن جتاهلها ومن أهمها دراسة احلفريات القدمية
وحديثا أبحاث دي ان آيه  DNAكما أن لها -وهذا هو
األهم -تطبيقات علمية معقدة ودامغة ال حتصي وال
ميكن معها إنكار نظرية التطور ومنها:
 )١أنها كانت املدخل لفهم تاريخ احلياة ،وعلم األحياء
احلديث ،ووظائف اجلينات.
 )٢االنتقاء الصناعي :بغرض انتقاء خصائص متميزة

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

كفاله الوالدين واالجداد

سبق وان تعرضنا إلى بعض األسئلة املتكررة عن
السوبر فيزا للوالدين إلى كندا وفي هذه املقالة
سوف نتعرض لبعض من األسئلة املتداولة عن
إمكانية كفالة الوالدين واالجداد لكندا وماهي
املتطلبات والشروط الالزمه لكفالة الوالدين
واالجداد.
ما هي الشروط واملتطلبات
الالزمة لكفالة الوالدين
واالجداد؟
يجب على الشخص الكفيل
أن يكون عمره  18عا ًما على
األقل وأن يكون مواطن كندي
أو لديه حق اإلقامة الدائمة
في كندا وكما يتعهد الكفيل
بدعم الشخص املكفول
ماليا على أال يحتاج الشخص
املكفول إلى مساعدة اجتماعية
من احلكومة الكنديه باإلضافة
إلى قدرة الكفيل على توفير كل
االحتياجات األساسية اخلاصة بالكفيل باإلضافة
إلى االحتياجات اخلاصة بالوالدين أو االجداد الذين
يرغب الكفيل في كفالتهم.
هل هناك شروط أخرى ملزمة للمكفوليني؟
يجب على املتقدمني للحصول على اإلقامة الدائمة
من خالل برنامج كفالة الوالدين واألجداد بإمتام
االختبارات الطبية والفحص اجلنائي باإلضافة إلى
اكتمال مرحلة جمع البيانات اخلاصة بالشخص
املكفول وخلفيته.
هل تنطبق أهلية الكفيل بشكل عام في جميع
احلاالت أم ان هناك قيود قد تعييق الكفيل عن
كفالة ورعاية أحد الوالدين أو أحد اجلدود؟
هناك العديد من املعايير التي تستخدمها إدارة
الهجرة الكندية لتحديد أهلية الكفيل لكفالة
أي من الوالدين أو اجلدين على سبيل املثال وليس
احلصر وجود الكفيل بأحد السجون الكندية
إلرتكابه جرمية ما أو إعالن اإلفالس للكفيل وعدم
مقدرته لتسديد الديون والقروض.
كما الميكن للكفيل كفالة الوالدين أو اجلدين في
حالة تلقي الكفيل مساعدات مالية من احلكومة
الكندية أو من احملافظة على سبيل املثال وليس

احلصر املعونة االجتماعية (ولفير) أو في حالة عدم
اإللتزام بإي تعهد يتعلق بتقدمي الدعم املالي قد
تعهد به الكفيل سابقا لرعاية أحد األقارب كالزوج
أو الزوجة أو األطفال.
ما هي العوائق التي قد تعيق املكفول من
الكفالة؟
بالرغم من أن معظم
شروط الكفالة مرتبطة
بالكفيل وتاريخ وجوده
بكندا املتعلق بسجلة
اجلنائي او املالي إال أن إدارة
الهجرة الكندية قد ترفض
طلب الكفالة حال وجود
سجل جنائي للشخص
املكفول والذي ميثل خطرا
على األمن الكندي خالل
تواجده بكندا ولذلك تقوم
إدارة الهجرة الكندية بطلب
نسخة من الصحيفة
اجلنائية لألشخاص املكفولني من بلدهم األصلي
للتأكد من عدم وجود أي سجل جنائي للشخص
املكفول.
إلى متى يتحمل الكفيل املسؤولية املالية
ومسؤولية رعاية الوالدين أو اجلدين الذين قام
بكفالتهم؟
تختلف مدة الكفالة وما يترتب عنها من فئة
ألخرى وتعتبر «مدة التعهد» هي الفترة الزمنية
التي تتحمل فيها املسؤولية املالية عن الشخص
املكفول وتبدأ من اليوم األول لوصول الشخص
املكفول كندا حتت مسمى حصوله على حق
اإلقامة الدائمة بكندا وهذه الفتره او املده تعتمد
على عمر او سن الشخص املكفول ،كما تختلف
كل مقاطعه عن األخرى.

ا.د .ناجي اسكندر

للنباتات واحليوانات ،وقد مارسه اإلنسان بالفطرة
منذ اآلالف السنني ،ولكن مت تقنيته علميا بعد
إقرار نظرية التطور وفيما يعرف بالهندسة الوراثية
والتي أمكن عن طريقها “تطوير” املنتجات الزراعية
واحليوانية لزيادة كمياتها بصورة مذهلة وأدى ذلك
إلى اختفاء اجملاعات برغم االنفجار السكاني الرهيب،
والتي كانت وإلى عصر قريب حتصد ماليني األرواح
وأخرها مجاعة الصني بني عام 1959و 1961والتي
حصدت أرواح  30مليون من البشر.
 )٣التطور املوجه :والتي مت استخدامه في التعامل مع
 DNAإلنتاج بروتينات بخصائص محددة مثل اإلنزميات
والعقاقير واملضادات احليوية اجلديدة والهرمونات
والتي مت استخدامها لعالج املئات من األمراض.
 )٤فهم وتفادي مقاومة اجلراثيم للمضادات احليوية
والذي يحدث بسبب االنتقاء الطبيعي للجراثيم
األكثر مقاومة.
 )٥مبراقبة تطور الكائنات مت الكشف عن اجلينات
الالزمة لتكوين أجزاء اجلسم اخملتلفة وفهم اخللل
اجليني في بعض األمراض وكيفية التعامل معه من
خالل األحياء اجلزئية.
 )٦التطعيم ضد األمراض لتطوير مقدرات جهاز
املناعة عند البشر؛ والذي مت بواسطته القضاء على
معظم األوبئة والتي لطاملا حصدت مئات املاليني من
البشر.
 )٧ومن أغرب وأحدث التطبيقات املهمة هو
“التطور التلقائي” وهو ما حدث في علم الكومبيوتر
باستخدام األجلوريزم املتطور والذكاء الصناعي الذي
وضع استراتيجية التطوير ملقدرات الكومبيوتر
لتطوير البرامج اخلاصة بحل املشاكل الهندسية
ثالثية األبعاد وبصورة أكثر كفاءة من البروجرامات
التي يضعها مصممون من البشر وأيضا لزيادة
كفاءة الكومبيوتر ذاته.
ونظرية التطور ال تقول أبدا أن الصخور تتطور
لتصبح نباتا ،وال النباتات تتطور لتصبح حيوانا،
وطبعا ال تتطور احليوانات لتصبح إنسانا .وإن اعتمد
النبات على الصخور (التربة) ،واحليوان على النبات،
واإلنسان على النبات واحليوان ولكن هذا ال يعني -وهو
ما لم تقول به أبدا نظرية التطور -تطور أحدهم إلى
األخر .ولكنها قالت بوجود سلف واحد لألنواع التي
حتمل صفات مشتركة .وأيضا يفسر التطور ما ال
نستطيع أن ننكره في علم احلفريات من انقراض
أنواعا معينة من النباتات واحليوانات لتعد الظروف
املناسبة لنباتات وحيوانات أكثر تطورا وصالحية
لظهور االنسان .مثال :كان انقراض الديناصورات منذ
 ٦٥مليون سنة بفعل النيزك الذي اصطدم بكوكب
األرض أو لتغيرات طبيعية أخرى هو ما أعطي البيئة

مطلوب عميل ل�شركة �سياحة

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

املناسبة لظهور الثدييات ومنها وأهمها اإلنسان
فقد كانت هذه هي الترتيبات اإللهية خللق اإلنسان
وأيضا كان هذا “التطور” هو طريقة اخلالق العبقرية
في خلق كائنات مختلفة  -كل يناسب متاما الظروف
البيئية واخملاطر التي يتعرض لها -وذلك عن طريق
االنتقاء الطبيعي لألنواع األكثر مناسبة وأيضا
هي الطريقة التي تفسر االختالف وسببه بني أنواع
اخلالئق وداخل النوع الواحد من الكائنات  ،فاالختالف
يتيح لالنتقاء الطبيعي اختيار األصلح منها للبيئة
وهذا االنتقاء يفسر بدوره سبب االختالف بني سالالت
اخللف وسالالت السلف ،وهذا التنوع واالختالف
يخدم أهدافا كثيرة ،لعل من أهمها أنه يفسر تباين
ردة الفعل للمخلوقات اخملتلفة جتاه نفس الكوارث
الطبيعية واألمراض؛ ومبا يسمح ببقاء األصلح
منها ملواجهة هذه الظروف والكوارث .وأيضا كان
التطور قانونا وخطة لقوة عاقلة مبدعة في تطوير
مخلوقاتها إلى األفضل واألكثر مناسبة وحسب
خطة تتبع خطوات معينة مرتبة يتم فيها تغير
البيئة الطبيعية إلى األفضل ثم يعقب ذلك اختيار
األصلح من النباتات واحليوانات لهذه البيئة.
وفي اخلالصة :فان وجود خالق وراء اخللق ال يعني
أن اخللق يتم بصورة فجائية أو غير مرتبة أو أنه مت
في حلظة ولكنه حدث تبعا خلطة متدرجة عبقرية
منظمة ومرتبة .ذلك ألنه ال ميكن تصور خلق النباتات
إال بعد خلق التربة الطبيعية املناسبة ،وال خلق
احليوانات اال بعد خلق النباتات ،وال خلق اإلنسان إال
بعد خلق النباتات واحليوانات ،وعليه حدث هذا اخللق
عن طريق التطور املتزامن واملتالحق واملبدع للبيئة
أوال ثم مت انتقاء اخمللوقات التي تناسب هذه البيئة.
وهذا ما حتدثنا به فقط نظرية التطور وهو كيف طور
اخلالق مخلوقاته الطبيعية واحلية؟ ونخلص بأن وجود
مثل هذه اخلطة املبدعة العبقرية املنظمة املتدرجة
لتطور الكائنات البد من أن يكون من تصميم قوة
عاقلة حكيمة قادرة منظمة ومرتبة ومدركة ألهمية
التسلسل ولكيفية وطريقة تتابعه .وال ميكن أن
يكون من نتاج قوة طبيعية عشوائية غير مرتبة
وغير مدركة لشيء؛ واال حلدث العكس متاما وتطورت
مثال الكائنات إلى خالئق أسوأ في مواصفتها; وفي
هذه احلالة كان ذلك سيجرنا إلى مجموعة تساؤالت
مزعجة .ولكن بسبب نظرية التطور نحن منتلك
اليوم دليال علميا منطقيا دامغا أخر على أن وراء
هذا اخللق قوة عاقلة وحكيمة وقادرة ،وضعت خطة
عبقرية ومحكمة ومنظمة ومرتبة لظهور خالئقها
ولتطويرها إلى األحسن واألفضل ،ولتجعل منها
أكثر مناسبة للتغيرات البيئية املتطورة بدورها من
حولها؛ هذه القوة العاقلة نسميها نحن املؤمنون
اهلل .تنويه واجب :هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية
فقط وجود اهلل وال تستند إلي أي معتقدات أو
أسانيد دينية ال يؤمن أصال امللحدون بها .وهي أيضا
ال تناقش أو تدعو إلى معتقد بعينه.

لالت�صال

�شركة �سياحة و�سفر
تطلب موظف لديه على االقل
�سنة خربة
ا�ستخدام الكمبيوتر بكفاءه
اجادة اللغة العربية واالجنليزية
416-994-5822 or 416-751-7025

or email: travelconsultant600@gmail.com

خواطر مسافر
إلي النور ()80
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الراعي والرعية

ملاذا نقول في رثاء املسيحي “انتقل إلى األمجاد السماوية”

في هذا املقال أقدم إلى القراء األعزاء كلمات تُقرب
هذه الرؤية املسيحية .وقد كتبتها في رثاء األخ
الصيدلي رفعت صموئيل ولكن أبدأ بشرح األسباب
وراء تلك الرؤية واملؤدية لها:
« وأنا قد أعطيتهم اجملد الذي أعطيتني ،ليكونوا
واحدا ً كما أننا نحن واحد « (يو.)٢٢:١٧
* إن مجد املسيح لإلنسان هو القصد اإللهي من
جتسد ابن اهلل وكلمته يسوع املسيح ،والرب يصرح
بتحقيقه له في ختام إرسالية جتسده .واإلستعالن
الكامل جملد املسيح لإلنسان سيكون في السماء.
أما في هذا الزمان فإن مجد املسيح ُمستَعلَن جزئيا ً
على مستوي روح اإلنسان ،وينعكس على عقله
فكراً ،ونفسه شعوراً ،وجسده سلوكاً.
* لذلك فإن وظيفة الكنيسة األساسية -رعا ًة
ورعية ،إكليروسا ً وشعبا ً -هي السعي احلثيث من
خالل عمل الروح القدس باجتاه كمال استعالن مجد
املسيح للمؤمنني في السماء.
إن اخلالص املسيحي لإلنسان الذي بدأ بتجسد
ابن اهلل ،لم يكن فقط الستعادة اإلنسان لرتبته
األولي التي خلقه اهلل عليها ،والتي كشف سفر
التكوين عن طبيعتها أنها حياة الشركة بني اهلل
واإلنسان ،كما ظهر من احلديث املتبادَل بينهما
والكاشف عن مدي تلك الشركة .إن تدبير خالص
اهلل -الثالوث -لإلنسان بتجسد املسيح ابن اهلل،
كان من أجل الرجوع باإلنسان إلي حياة الشركة بني
اهلل واإلنسان ،ثم االمتداد بها إلى ما كان مرسوما ً
لها قبالً من االحتاد باهلل .لقد فشل آدم األول في
حتقيق هذا القصد اإللهي لإلنسان .كما فشل
اليهود -شعب اهلل اخملتار -في حتقيقه بناموس
موسى .فحققه آدم الثاني يسوع املسيح ابن اهلل
وابن اإلنسان.

* وقد خصص آباء الكنيسة األرثوذكسية منذ
عصورها األولى تعبيرا ً الهوتيا ً خاصا ً عن قصد اهلل
من خالص اإلنسان املسيحي «تأليه اإلنسان في
املسيح يسوع « وباليونانية «ثيئوسيس».
* إن هذا التعبير ال يعني حتول طبيعة اإلنسان من
ناسوت البشر إلى الهوت اهلل .وللتوضيح ،نقول
إنه كصورة املرآة املعكوسة ملا مت َّ في املسيح يسوع
عندما احتدت طبيعة اهلل بطبيعة اإلنسان بدون
اختالط وال امتزاج وال تغيير لكال الطبيعتني (صالة
القداس القبطي) .لذلك فإن جتسد اهلل هو سر
إلهي ،وتأليه أو تأله اإلنسان في املسيح يسوع هو
سر إلهي.
* «عظيم هو سر التقوى اهلل ظهر في اجلسد»
(١تيموثاوس.)١٦:٣
هنا يصف القديس بولس الرسول سر التجسد
اإللهي الذي فيه احتد الهوت اهلل بناسوت اإلنسان
في أقنوم ابن اهلل بدون اختالط وال امتزاج وال تغيير
سوا ًء للطبيعة اإللهية أو اإلنسانية ،ويقول بأنه
عظيم .فهل يقصد الوحي املقدس أن سر العظمة
هو في جتسد اهلل؟ وما اجلديد في ذلك من جهة
عظمة اهلل؟ فإنه معروف أن اهلل قادر علي أي شيء.
وجتسد اهلل ليس مبستحيل عليه! ولكن الروح
القدس يستعلن لنا أمرا ً عجيبا ً حقا ً على لسان
القديس بولس ألنه جاء بتعريف سر التجسد على
أنه «سر التقوى»!! والتقوى تُطلق على اإلنسان
وليس على اهلل .ألن اهلل قدوس .وهو ليس في
احتياج أن يتقي أحداً.
* هنا يستعلن لنا الوحي املقدس أن سر التجسد
اإللهي ،وما مت فيه من االحتاد بني الالهوت والناسوت
في أقنوم ابن اهلل بدون اختالط وال امتزاج وال تغيير،
إمنا هو يخص اإلنسان ،ومن أجل اإلنسان ،ولكي يتم

في اإلنسان بالدرجة األولى .وإال ما كان أطلق عليه
سر تقوي اإلنسان بل سر جتسد اهلل.
* لذلك نقول إن هذه اآلية رائدة وكاشفة (وغيرها
كثير في الكتاب املقدس) عن متام قصد اهلل من
جهة خلق اإلنسان أن يتحد في الطبيعة اإللهية
بدون خوف من أن يصير اإلنسان إلها ً أو يختلس
طبيعة اهلل .من أجل هذا استحضر الرب يسوع
آيات ونبوات مكتوبة منذ القدم تتكلم عن حتقيق
اشتياق اهلل وقصده من جهة خلق وتأليه اإلنسان
احملبوب باالحتاد في املسيح يسوع ربنا« :ألم أقل
إنكم آلهة وبنو العلي تُد َعون» (يو .)٣٤:١٠لقد كانت
هذه النبوات تسند اإلنسان في مسيرته على األرض
متغربا ً عن موطنه األصلي .كان يتعزى بها مترجيا ً
اليوم الذي تُ َفك فيه ختومها .إلى أن أتي األسد
اخلارج من سبط يهوذا (رؤية  )٥:٥يسوع املسيح
كلمة اهلل وأبنه الذي صار جسدا ً وفك اخلتوم فتأله
اإلنسان في املسيح يسوع .ورأى ابراهيم ذلك فتهلل
وفرح بتأليه اإلنسان في املسيح يسوع.

كلمة رثاء وعزاء في انتقال األخ
رفعت صموئيل:

* إننا نفرح بتجسد ابن اهلل في عيد امليالد اجمليد،
ولكننا نحزن بتأله اإلنسان في يوم انتقال أحبائنا.
وهذا بسبب كثافة جسد اإلنسان العتيق الذي
يحجب الرؤية عن إنساننا اجلديد في املسيح يسوع
ربنا الذي نلناه باإلميان واملعمودية.
وبالرغم مما يستلزمه تأليه اإلنسان في املسيح
يسوع ِمن استعالن مجد املسيح في اإلنسان،
وبالتالي انتقالنا إلى األمجاد السمائية «حيث

بقلم  :د .رءوف إدوارد

املسيح جالس» ،إال أن طلبة املسيح من أجلنا
في يوحنا  ١٧كانت أن اليأخذنا من العالم بل أن
يحفظنا من الشرير .فهل هذا تناقض؟ إن تدبير
اخلالص متّمه أبن اهلل بتجسده ،ليكمله أبن االنسان
(أنا وأنت) بتأله اإلنسان .فخالص العالم مسئولية
الكنيسة واملؤمنني بعمل الروح القدسِ ،من بَعد
صعود املسيح.
*وبقائنا يطول في هذا الدهر ليس لنع ِّمر العالم
بل لنع ِّمر ملكوت اهلل .ولهذا كثرت أمثال املسيح
عن «السفر» وعن «إنسان مسافر» .لذلك فإن اآلية
الرائدة لإلنسان الذي اتضحت رؤيته واستنار وعيه
وأكتشف حقيقة وجوده في هذا العالم وتالمس
مع احلق ،وعرف الطريق ،فأنار الرب له احلياة ،هي قول
املسيح «دع املوتى يدفنون موتاهم أما انت فاذهب
ونادي بامللكوت».
* فالذي انحصرت مسيحيته واقتصرت رؤيته فقط
وطلبة املسيح أال يأخذنا من
في فرح التجسد ِ
العالم بل أن يحفظنا من الشرير ،هو أشقى جميع
الناس كقول بولس .فهذا اإلنسان قد مات وهو حي.
بل ميكنك القول هو يحيا موته كل يوم مع دقات
الساعة ويدفنه بيديه كل صباح.
* اما اإلنسان الذي يحول أيامه ولياليه إلي حياة
أبدية كل يوم ،بأن يعيش حياة القيامة في املسيح
قبل أن تأتيه حلظة موت جسده العتيق ،فإنه
باحلقيقة يعيش حياة التأله في املسيح يسوع وقد
غلب موته قبل أن يأتيه بسبب حياته في املسيح
وبسبب وعيه اليومي أنه تأله في املسيح يسوع.
فهو يسلك في حياته كل يوم بخطى ثابتة كإله
في املسيح يسوع وإليه ،وقد استنار وعيه بقول
املسيح «ألم أقل لكم إنكم آلهة وبنو العلي
تُد َعون»...السبح هلل
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حتدثنا في اجلزء األول عن كيف عبر اآلباء القديسني
عن عمق حبهم لوالدة االله العذراء مرمي وسجلوا
حبهم في سجالت خالدة يتسلمها األجيال
ليتعلموا ما مدى السبي الذي وقعوا فيه كل من
عشقوا حب مرمي حتى سبتهم بهذا احلب اخلالد
فأنطلق معبرا ومترجما على صفحات التاريخ،
فهيا بنا نقطف بعض الثمرات من اقوالهم
اللذيذة والرائعة التي سجلها لنا اآلباء في هذا
اجلزء الثاني.
لقد حبلت بك أمك بغير زواج ،كان في صدرها لنب
على غير الطبيعة اذ أخرجت من األرض الظمآنة
ينبوع لنب يفيض ،إن حملتك فبنظرتك القديرة
تخفف حملها ،وإن اطعمتك فألنك جائع ،وإن
سقتك فالنك عطشان ،وإن احتضنتك فأنت جمرة
املراحم فإنك حتضن صدرها (مار أفرام السريانى).
من ال يعترف أن عمانوئيل هو إله حقيقي ومن
أجل هذا أن العذراء الطاهرة هي والدة االله
لكونها ولدت جسدانيا الكلمة املتجسد الذي
من اهلل لكون الكلمة صار جسدا ليكن محروما
(القديس كيرلس).
لنقف في تخشع ممتلئ بالفرح أمام البذل
الالنهائي الذي حولنا من عبيد إلى حرية مجد
أوالد اهلل فتغمرنا بهجة فياضة لهذه احملبة
اإللهية وفى غمرة هذه البهجة تذكر أن السيدة
العذراء عاشتها في عمقها لتفهمها النعمة
الفريدة التي أسبغها اهلل عليها باختيارها األم
البنه الوحيد (القديس كيرلس عامود الدين).
اننا نؤكد أن االبن وحيد اجلنس قد صار إنسانا
حتى إذ يولد من امرأة حسب اجلسد يعيد اجلنس
البشرى فيه من جديد (القديس كيرلس الكبير).
إن كان ابن اهلل قد صار ابنا للعذراء فال تشك يا
ابن ادم إنك تصير ابنا هلل (القديس يوحنا ذهبي
الفم).
ولد باجلسد لكي تولد انت ثانية حسب الروح ولد

من امرأة لكي تصير أنت ابنا هلل (القديس يوحنا
ذهبي الفم).
عتيق األيام والعظيم داخل البطن جنينا بينما
هو غير محدود وبذلك صارت مرمي أعظم من
السموات واستضاءت بنوره ،فانظر إلى السماء
وإلى تلك األم البتول وأخبرني أيهما أقرب إليه
ومحبوب لديه؟ فمباركة انت في النساء ،يا مرمي
وممتلئة نعمة ،أنت يا مرمي السماء الثانية وأفضل
من الطغمات السمائية أو صارت أحشائك مركبة
نورانية ترتعد منها الشاروبيم وحدث هذا عندما
التقت مرمي العذراء باليصابات فقالت مبحبة “من
إلي أم ربي (القديس يعقوب
أين لي هذا أن تأتي ّ
السروجى).
لقد جتسد من مرمي العذراء وولد باجلسد ليلدنا
بالروح تواضع لكي يرفعنا احتد بطبيعتنا ليعطينا
موهبة الروح القدس ألن يوم ميالد ملك امللوك ورب
األرباب وإن جتسده كان من اجل خالصنا (القديس
يعقوب السروجى).
تعالى أيها احلكيم وأنظر الطفل داخل األقماط
وتأمل في أن يكون جميع اخلليقة معلقة بأمره
(القديس ساويرس األنطاكي).
تعجب منه ألنه موضوع في املذود وهو يدبر البحر
واليابسة (القديس ساويرس األنطاكي).
باألمس صنع أمه وأتى اليوم ولد منها هو الوحيد
قبل أدم وبعد مرمي (القديس ساويرس األنطاكي).
أمس واليوم هو يسوع ابن اهلل بغير ابتداء وشاء أن
يكون حتت االبتداء (القديس ساويرس األنطاكي).
الطفل املوضوع في املذود والصغير بني املساكني
ترتعد منه صفوف النار بعساكرها (القديس
ساويرس األنطاكي).
مرمي حملت الطفل في حضنها هذا الذي
يحمل كل األشياء وحملته األذرع وهو اجلالس
على مركبة الكاروبيم ،وارضعته لبنا وهو هيأه
فيها واعطته طعاما هو صنعه كإله (القديس

ساويرس األنطاكي)
عندما كان يرضع اللنب من أمه كان يرضع الكل
باحلياة هذا الذي كل اخلليقة ترضع صالحه
وتطلب منه الطبائع أن يعطيها قوتها ويعطى
املطر والظل ملزروعات األرض (القديس ساويرس
األنطاكي).
النار ملفوفة باألقمشة واللهيب يرضع حليب
العذراء (القديس ساويرس األنطاكي).
له اجملد ،قوته عظيمة ،من يقدر أن يجدها لكنه
اخفى قياسها حتت الثوب الذي كانت امه العذراء
تغزله له وتلبسه وأياه إذ اخلى نفسه من ثوب
اجملد (القديس ساويرس األنطاكي).
انفجرت ابواب اجلحيم أمامه فكيف احتوته
أحشاء مرمي ،واحلجر الذي على القبر تدحرج بقوة
فكيف اشتملته ذراعا مرمي العذراء (القديس
ساويرس األنطاكي).
حينما اريد أن أنظر الى العذراء والدة االله وأتأمل
في شخصها يبدو لي ألول وهله أن صوتا من الرب
يأتي صارخا بقوة في أذني ال تقترب إلى هنا ،اخلع
حذاءك من رجليك ألن املوضع الذي انت واقف
عليه أرض مقدسة (خر ( )5:3القديس ساويرس
االنطاكي).
متجيد للسيدة العذراء مرمي من وضع نيافة االنبا
رافاييل األسقف العام-:
السالم لك
السالم لك يا مرمي ...يا أم ابن اهلل
يا مرمي ........يا اول االفراح
السالم لك يا مرمي.......يا أم احلياة .السالم لك يا
مرمي ............يا باب حزقيال
السالم لك يا مرمي.........يا بشارة جبرائيل
السالم لك يا مرمي.......يا تي ثيوتوكوس
السالم
السالم لك يا مرمي........يا تابوت العهد
لك يا مرمي.......يا ثبات الوعد
السالم
السالم لك يا مرمي ........يا جبل صهيون
لك يا مرمي........يا حمامة نوح

السالم لك يا مرمي........يا
السالم
حواء اجلديدة
لك يا مرمي ........يا خيمة
االجتماع
السالم لك يا مرمي..........يا دائمة البتولية
السالم لك يا مرمي  .......يا ذهبية الثياب
السالم
السالم لك يا مرمي........يا رفقة اجلديدة
لك يا مرمي .......يا زهرة في الديار
السالم لك يا مرمي .......يا سحابة اشعياء
السالم لك يا مرمي  .......يا سماء االبن الوحيد
السالم لك يا مرمي ..........يا سلم يعقوب
السالم لك يا مرمي  ........يا شفيعة في اخلطأة
السالم
السالم لك يا مرمي........يا صديقة االبرار
لك يا مرمي .........يا ضامدة اجلراح
السالم لك يا مرمي........يا طبيبة النفوس
السالم لك يا مرمي .......يا ظبية في السوسن
السالم لك يا مرمي .........يا عليقة سليمان
السالم لك يا مرمي .........يا غالية االثمان
السالم لك يا مرمي ........يا فرح كل إنسان
السالم لك يا مرمي  ........يا قسط املن اجلديد
السالم لك يا مرمي .........يا كمال الفضائل
السالم لك يا مرمي  ........يا حلن البتولية
السالم لك يا مرمي .........يا مجمرة هارون
السالم لك يا مرمي ........يا مختارة من األب
ّ
مسكن الروح القدس
السالم لك يا مرمي  ......يا
السالم لك يا مرمي .........يا معمل االحتاد
السالم
السالم لك يا مرمي  ..........يا منارة ذهبية
لك يا مرمي  .......يا ممتلئة نعمة
السالم لك يا مرمي  ........يا نور يشفي العليل
السالم لك يا مرمي  ..........يا هداية التائهني
السالم
السالم لك يا مرمي  ........يا والدة االله
لك يا مرمي  ..........يا ينبوع مختوم
اشفعي فينا… يا شفيعة نفوسنا … وكوني
معنا معينة يوم انتقالنا
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مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول
الهوية بانكسي نفسها في اللحظة التي
بيعت فيها في مزاد لدار سوذبيز بأكثر من
مليون جنيه استرليني .وقالت دار املزادات
الشهيرة إن لوحة «فتاة مع بالون» التي تعد
أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها
مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل اإلطار
في الوقت الذي هوت فيه املطرقة لتعلن بيع
اللوحة مقابل  1042000جنيه استرليني
( 1.37مليون دوالر) وهو مبلغ يعادل السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان.
ونشر بانكسي صورة على تطبيق إنستجرام جلمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي
تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول «ها هي تضيع ،تضيع ،ضاعت .« ...وقالت دار
سوذبيز إن هذه «بالتأكيد» أول مرة ميزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في املزاد.
ولم يتسن احلصول بعد على تعقيب من دار املزادات على مكان ما تبقى من اللوحة أو كيف
اختلفت قيمتها في ضوء تدميرها الذاتي .ويشتهر بانكسي ،الذي يطلق على نفسه هذا
االسم وال تعرف هويته احلقيقية ،برسوم جدارية ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات
سياسية منها رسوم على اجلدار العازل الذي بنته إسرائيل بالضفة الغربية احملتلة ودمية
هوائية باحلجم الطبيعي في هيئة أحد معتقلي خليج جوانتانامو وضعها في أحد متنزهات
ديزني الند .وأصبحت أعمال بانكسي قيمة جدا بعدما كان يوما فنان جرافيتي مغمورا من
مدينة بريستول باجنلترا.

تعرف على املبنى الأكرث ً
رعبا يف �أفريقيا
اظهرت هذه الصور املذهلة املبنى السكني األكثر ارتفاعا ً في
القارة السمراء ،والذي يطل على مدينة جوهانسبرغ بجنوب
إفريقيا.
ً
يقع برج بونتي سيتي املؤلف من  55طابقا في ضاحية بيريا
القريبة من مدينة جوهانسبرغ .وكان البرج الذي يبلغ ارتفاعه
 173مترا ً قد استخدم في املاضي كموقع لتصوير قصص
اخليال العلمي والعديد من أفالم الرعب.
وقد التقط املعماري دمييتار كارانيكولوف ( 42عاماً) صورا ً لهذا
املبنى اخليالي أثناء رحلة للتعرف على احلياة البرية إلى جنوب
إفريقيا في مايو املاضي.
وكان البرج قد بني في عام  1975على شكل ناطحة سحاب
أسطوانية ،ليكون املعلم العمراني األبرز في البالد ،غير أن
ارتفاع نسبة اجلرمية في التسعينات دفع قاطنيه إلى مغادرته،
ليتحول إلى مكان مناسب لنشاط العصابات اإلجرامية ،وامتأل بأكوام من القمامة وصلت
إلى الطابق اخلامس.
وعلى الرغم من أن املبنى قد مت جتديده في السنوات األخيرة ،مع عودة قاطنيه تدريجيا ً إليه ،إال
أن املنطقة التي يقع فيها ال زالت تعاني من انتشار اجلرمية.
وقال دمييتار« :قبل لنا أن نتجنب الذهاب إلى احلي مبفردنا ،وخاصة هذا املبنى ألنه خطير للغاية،
حتى سائق سيارة األجرة ،أبدى دهشته لدى علمه بنيتنا الذهاب إلى هذا اجلزء من املدينة»
وأضاف« :بسبب سمعة املنطقة السيئة ،قررنا الذهاب ضمن مجموعة تابعة ملنظمة تعمل
لصالح األطفال ،وتقوم بجوالت في البرج برفقة مرشدين .لقد كان املكان يستحق التصوير»
وعبر دميتيار عن سروره لتمكنه من حتقيق حلمه في زيارة هذا الصرح املعماري املهم ،والذي
وصفه بأنه مساحة سريالية يشوبها الغموض ،وتنتشر في أرجائها عوالم خفية مرعبة،
بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل أونالين البريطانية.

�إعـــالنـــــات

برلني« :ليدي هوكا» ..مقهى للن�ساء فقط
عرفت املقاهي بجميع أنحاء العالم أنها تستقبل
الذكور واإلناث معا ،وغالبا ما تطغى فئة الذكور
على اإلناث ،ولكن في حركة فريدة من نوعها قرر
رجل ميلك مقهى أن يخصصه للنساء اللواتي ال
يحبذن االختالط.
ولو وجد أي ارتباك بشأن الزبائن املسموح لهم
بالدخول فإن عنوان املقهى هو «ليدي هوكا»،
وزيادة في التوضيح هناك الفتة في اخلارج مكتوب عليها «غير مسموح بالدخول سوى
للنساء فقط».
وتقول مديرة املقهى شاناي سندروك ،إن رب عملها هو صاحب فكرة هذا املقهى .وقالت
سندروك« :الشيء اجليد هو أن رب عملي لديه شقيقات ،لذلك فكر جيدا ،السيما إذا كانت
النساء متزوجات أو لديهن أطفال ،فرمبا ال يفضلن ،كنساء جميالت ،الوجود في مقهى
مختلط».
وأضافت« :أنا أيضا ال أحبذ أن تذهب شقيقتي للمقاهي اخملتلطة ألني أعرف كيف يتصرف
الناس .بالطبع ،يختلف األمر قليالً مع الطريقة التي نشأ عليها بعض األملان ،لكن بيننا أجانب
محافظني أكثر».
وافتتح املقهى في منطقة نيوكولن متعددة الثقافات في برلني في الصيف ,وبينما كانت
ردود فعل النساء إيجابية للغاية بافتتاحه توضح سندروك أن ردود فعل الرجال تباينت بشأنه.
وقالت« :أرى أن هناك انقساما في اآلراء ,أود أن أقول إن نحو  %50من الرجال يقولون إنهم يرون
أن هذا األمر ممتاز ألنهم ال يريدون بالضرورة أن تزور زوجاتهم أو أخواتهم أو بناتهم املقاهي
اخملتلطة .ثم هناك أولئك الرجال الذين ينظرون لذلك بشكل سلبي ألنهم ال يرون سببا لوجود
مقهى للنساء فقط».
وميكن انتقاد فكرة وجود مقهى للنساء فقط باعتبار أنها تشجع على الفصل بني اجلنسني،
لكن سندوروك تقول« :من األفضل الوصول إلى أرضية مشتركة إذا كان املقهى يتيح للنساء
حرية اخلروج واالختالط في بيئة آمنة ومريحة».
وجميع العامالت في املقهى من النساء .ويُسمح لرجال توصيل الطلبات ومالك املقهى
والشركاء التجاريني الذكور بدخول مبنى املقهى في غير ساعات العمل فقط.

الرباط� :سيارات �أجرة جمانية تقل املر�ضى جما ًنا
أطلق سائقو سيارات األجرة الصغيرة بالرباط ،مبادرة إنسانية
فريدة من نوعها ،تهم نقل املرضى مجانا من أمام مستشفيات
العاصمة ،للتخفيف من معاناتهم خاصة في أوقات الذروة.
وتقرر نقل املرضى كل يوم اثنني من الساعة الثانية عشر إلى
الواحدة زواال ومن الرابعة إلى اخلامسة مساء ،إسوة مببادرة
مماثلة دشنها سائقو سيارات األجرة مبدينة الدار البيضاء
قبل أيام ،حيث توجد العشرات من سيارات األجرة من أجل نقل املواطنني املعنيني باألمر إلى
وجهاتهم.
ولقيت املبادرة استحسان العديد من نشطاء املوقع االجتماعي «فيسبوك» ،الذين أثنوا
على هذه املبادرة التطوعية ،باعتبارها تخدم مصالح فئات هشة ،فيما نادى آخرون بضرورة
تطبيقها لتشمل جميع املستشفيات واملراكز الصحية في مدن أخرى على صعيد اململكة.
اجلدير بالذكر أن السائقني املنضوين حتت لواء النقابة الوطنية لسائقي سيارات األجرة بجهة
الدار البيضاء -سطات ،اختاروا في وقت سابق املستشفى اجلامعي عبد الرحيم الهاروشي
لطب األطفال واملستشفى اجلامعي ابن رشد ،لنقل املرضى باجملان ،مبجرد خروجهم من
املؤسستني الصحيتني كل يوم اثنني.
وأفاد بيان أن هذه املبادرة وضعتها النقابة املنضوية حتت لواء االحتاد املغربي للشغل على
مستوى جهة الدار البيضاء -سطات ،لكون سائقي سيارات األجرة على علم مبعاناة املرضى
الذين يحلون باملستشفيات مع مشكل النقل في أوقات الذروة ،خاصة في حدود الساعة
الثانية عشر ظهرا واخلامسة مساء.

�سنغافورة :طائرة تقوم ب�أطول رحلة يف العامل تدوم � 19ساعة
أقلعت طائرة متلكها شركة «سنغابور إيرالينز» ،من سنغافورة في أطول رحلة جتارية في العالم تستغرق قرابة  19ساعة في طريقها إلى نيويورك.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن الرحلة «إس كيو  »22أقلعت عند الساعة  23,35وعلى متنها  150راكبا ً و 17من أفراد الطاقم.
وعلى منت الطائرة  67راكبا ً في درجة رجال األعمال و 94في الدرجة االقتصادية املمتازة في حني ليس هناك أي راكب في الدرجة االقتصادية.
ويتناوب طياران ومساعدان على قيادة طائرة اإليرباص للرحالت الطويلة «ايه 900-350.يو إل آر» التي ستجتاز  16700كيلومتر بني سنغافورة ونيويورك.
احلد األدنى من االستراحة القانونية
وأشارت شركة الطيران إلى أنه سيتم توزيع فترات عمل طاقم الطائرة ،بحيث يتمكن كل موظف من احلصول على ّ
وهي أربع ساعات.
ويكمن التحدي بالنسبة إلى الركاب ،في قضاء الوقت.
وسيكون بوسع أولئك الذين لم يُحضروا كتابا ً أو كتابني للقراءة ،االختيار بني أفالم وبرامج تلفزيونية تصل مدتها اإلجمالية إلى  1200ساعة ،أي ما يعادل سبعة أسابيع.
ستتضمن الوجبات على منت الطائرة أطباقا ً مختارة لتأمني «الرفاهية» في اجل ّو.
وبحسب شركة الطيران،
ّ
ومن أجل حتسني التجربة وخفص التوتر الذي ميكن أن ينجم عن قضاء يوم كامل في اجل ّو ،صممت الطائرة ليكون سقفها مرتفعا ونوافذها أكبر ،كما مت جتهيزها بإضاءة خاصة يُفترض أن حتد
من آثار اختالف التوقيت عبر اللعب على األلوان.
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The Story of the Fall
And the LORD God said, “The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his
hand and take also from the tree of life and eat, and live forever.” So the LORD God banished him from the Garden of Eden to work
the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and
a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. [Genesis 3:22-24]

“The Good Little Snake”

Everything was just fine for Stanley in the Garden of Eden.
He was a harmless little snake and just like all the other animal children, he just wanted to play with the mongoose and
the lambs and the turtles and the mice. See in the Garden of
Eden, none of the animals were enemies so they all played
together all day long. That is how it will be in heaven too.
Stanley loved foot races with the Cheetah. Oh, I forgot to
mention that snakes had legs and feet in the Garden of Eden
too. Well, everything was peaceful and fun and loving in the
garden until one day, all of a sudden, the garden became very
dark. The animals scurried about to try to figure out what
was going wrong.
“What is it?” Stanley pleaded with his best friend Morris the
Mongoose.
“Something is wrong with the Garden.” Morris cried out.
“But we should find Adam. He will know what to do.” Stanley said trying to calm his friend.
“That’s just the problem.” Morris yelled as they ran. “Adam
and Eve caused the trouble.”
They joined the throng of animals all rushing to the center
of the garden, the great tree of the knowledge of good and
evil. Suddenly they stopped at the ridge that surrounded the
center of the garden where God always walked and played
with his humans. There stood God, majestic and awesome
as always. Before him stood Adam and on her knees behind
Adam was Eve and she was weeping, something nobody had
ever seen before since there never was any sorrow in the
perfect garden. Then off a ways was a very strange beast. It
was a snake but not a sweet snake like Stanley and his brothers and cousins. This snake was huge, swelled up like he was
full of bad things and he was hissing and snorting like he had
been angry since the dawn of time.
“Do you know him Stanley?” Doris the Dove said landing
on Stanley’s head.
“No.” Stanley said. “He isn’t like any snake I ever saw. He
isn’t sweet and full of games and love like most snakes.”
“That’s because he isn’t a snake at all.” A voice came from
behind. Everyone turned and saw Henrietta the Hummingbird flitting from head to head. “A few minutes ago, all of us
Hummingbirds flew down there to find out what is going on.
That’s no snake, Stanley. That is God’s enemy. They call him
Satan and he has done a terrible thing.”
All of a sudden, there was a terrible earthquake and everybody was thrown every which way. Stanley screamed trying
to stay close to his friends but it was no use. Things were
falling and it was all he could do to tell which was up and
which was down. Chaos rained down for what seemed like
days and then all of a sudden, it was still. Stanley stared up
at the sky. Suddenly Henrietta appeared. “You ok Stanley?”

Happy
birthday
Matthew

“Yes, I think so Henrietta.” He said rolling over. Then he
noticed something terrible. His legs were gone. “Hey no I’m
not. Somebody stole my legs.”
“They weren’t stolen Stanley.” The little bird explained.
“God passed judgment on the great evil snake because he
brought sin into the garden.”
“Well that’s not my fault!” Stanley complained. “Why should
I suffer because someone else did wrong?”
“Everybody is suffering, Stanley.” She continued. “Look
around you, the garden is gone. See over there. That fierce
angel with the fiery sword is standing guard over it. Nobody
can go back. The earth and the people are fallen because
Adam and Eve did the one thing they were not supposed to
do.”
“What could they do that was so bad?’ Stanley wondered.
“They kept the garden nice and made sure we all had names
and played with us every day. Wait, they didn’t,” he gasped.
“Yes, they ate the apple they were told not to eat. It was
the only rule and they broke it. And now not only are they
cursed, they brought the curse on all of us.” So he learned to
crawl without his legs right over to Adam and Eve.
“Look at me.” He said to them. “My beautiful legs are gone.
I look stupid like this. What are we going to do? Is there
any hope for us?” He pleaded with the two very sorry humans. Finally, Adam turned and looked into Stanley’s eyes
and smiled and touched his head. There was love in his eyes,
and hope.
“I know you are sad. We all are Stanley.” Adam said to the
little snake. “But God will not leave us to perish. He loves
us too much for that. Before we were punished, he gave a
promise that some day, his own son will come to earth and
make it all like it was before. He will defeat the evil snake,
Satan and defeat death and make everything perfect again.”
“He will?” Stanley said almost crying in happiness at that
news. “Maybe then I will get my legs back.”
“Don’t worry Stanley.” Eve said picking him up so he could
slither around her fingers. “You look cute like this and we
will all take care of each other until the Son of God comes
and fixes it.
“I promise to take care of you too, and Henrietta and Morris and all my friends.” He promised and when she put him
down, he coiled around her toes. He was still sad but now he
had salvation to hope for. And besides, he kind of liked being
cute without his snake legs. At least for a little while.
“For God so loved the world that he gave his one and only
Son, that whoever believes in him shall not perish but have
eternal life. For God did not send his Son into the world to
condemn the world, but to save the world through him. [John
3:16-17]

Saturn Facts
Perhaps the most beautiful planet in our
solar system (other than earth of course) due
to its spectacular ring system, Saturn is a gas
giant that features many extreme physical
features and atmospheric conditions.
• Saturn is the
second largest
planet in our
solar system
and is another
gas giant.
• Saturn has a
small rocky
core covered with liquid gas.
• It is surrounded by a system of rings that
stretch out into space for thousands of
kilometres.
• The rings are made up of millions of ice
crystals, some as big as houses and others
as small as specks of dust.
• Saturn is very light as it is made up of more
hydrogen than helium so it is less dense. If
we could fit Saturn into a bathtub it would
float (but that would have to be one big
bathtub!)
• Like Jupiter, Saturn has many moons
which surround it.
• Saturn is not a peaceful planet. Storm
winds race around the atmosphere at
800kmp/h.
• Saturn has a very strong magnetic field
which traps energy particles resulting in
high levels of radiation.

RIDDLE
TIME
If one man can dig
one hole in two
days, how long will
it take for two men
to dig half a hole?

Answer for the
Last Issue:
Breath

Happy
birthday
Bella

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

The feeling of ‘laziness’ always enters my mind when I allow myself
to do ‘nothing’. But I am learning to sit with this and remind myself that I have been productive,
and part of being kind to myself is
not working. It is relaxing, doing
something fun, and not being ‘busy’
with work. It is being busy with

myself, my hobbies, my self-care.
We all struggle with this - certainly
more when we are overworked or
stressed. Remind yourself that it is
okay to take a break when you need
to recharge. It is alright to take some
time for yourself, to step into quietness, and to do something fun. As
long as you are able to manage your
duties and responsibilities, taking
breaks and ‘not being busy’ is not
only helpful - it is necessary.
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Carbon Tax Gimmicks
Bob Saroya,
Member of
Parliament

We have all known for a while that Justin Trudeau’s carbon tax plan was anything but a real plan. And now it’s official, it is an election gimmick.
Even with his announcement of carbon
tax rebates on October 23rd, the Prime
Minister has yet to release the documents that would show the true cost
of his carbon tax plan. He expects Canadians to trust his judgment and just
blindly believe that these new rebates
will cover it.
Well, the reality is that this carbon tax
will just serve to make things more expensive. Household items will increase
making it more difficult to feed our
families; heating our homes will get
even more difficult with heating costs
increasing by about $200.
The Liberal Government has also admitted that there will be an increase of
11 cents per litre at the pumps. This will

make it even harder for hard working
Canadian families to get to and from
work and to get to after school activities such as hockey games and soccer
practices.
It is glaringly obvious that the Liberals

don’t have a real environmental plan.
The carbon tax won’t work – just look
at BC: the highest carbon tax in Canada
and its emissions continue to rise! It is
also home to the highest gas prices in
North America.
Canadians can see through this election
gimmick. The Conservatives will hold
Justin Trudeau to account. Our Conservative Party believes that it’s more
important to have a real plan that actually reduces global emissions – and that
takes time and careful consideration.
That’s why we are working on a detailed
and comprehensive environmental plan
that will help the wallets of Canadian
families while still helping the environment.

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

Justice and Returning ISIS Fighters
Our Conservative Party
particular way because
recently put forward a
my grandmother was a
motion in the House of
Holocaust survivor. She
Commons calling on the
had a Jewish father, and
government to do more
she was hiding out in
to address the issue of reGermany itself during
turning Daesh/ISIS fightthe Second World War.
ers, and to present a plan Garnett Genuis Many members of her
to that effect within 45 Member of Parliment extended family were
days.
killed.
Canadians are very conGrowing up, my parents
cerned that people who have put particular emphasis on Hofought for this terrorist organiza- locaust education, and especially
tion would be able to return to on the trials which took place at
Canada. I have met with a member Nuremburg where Nazi war crimiof the Yazidi community, a survi- nals were brought to justice. This
vor of the genocide perpetuated by was the first time in history where
this group, who recalled to me en- perpetrators of genocide were put
countering one of her persecutors on trial.
here in Canada. Canada should Up until the Nuremburg trials, perbe a welcoming place for genuine petrators of genocide might have
refugees, but not a safe haven for either faced the vengeance of their
international criminals.
victims or lived without conseThis issue hits home for me in a quences. When the international

reality is conceived of as a lawless
anarchic environment, the only
possibilities are vengeance and impunity. But justice is the sublime
middle way between vengeance
and impunity – justice is that which
is due for crime – neither more nor
less. It is the right and the necessary way to respond to crimes of
this magnitude.
Western nations must commit to
doing the hard work that is necessary to bring genocidal terrorists
to justice. Last week, our party put
forward a motion in the House of
Commons calling on the government to finally present a plan to
bring returning members of Daesh/
ISIS to justice. The motion requires
that such a plan be tabled within
the House of Commons within
45 days. Fortunately, the motion
passed, so we will look forward to
seeing that plan and evaluating it.

It can be difficult to charge people
for specific crimes that have taken
place overseas. One possible way
to ensure justice would be to create
new categories of offences for socalled “terrorist travelers”. In the
past, Conservatives have proposed
making it a criminal offense to
travel to certain regions of Iraq and
Syria (recognizing certain exceptions such as reporting or humanitarian work). Nobody ever goes to
Daesh-controlled territory just to
see the sites. Criminalizing travel
which clearly aims at supporting
a genocidal death cult would help
ensure that perpetrators are brought
to justice.
If we want to deter future violence
and ensure the protection of our
own society, we must ensure that
we have effective tools to bring
people to justice when they go
overseas to fight.

