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ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﻳﺪ.ﺹ
 ﳒﺎﺗﻲ ﺳﻤﻌﺎﻥ.ﺹ

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

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔNo $2.00 co-pay
ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
No $6.11 co-pay

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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�سنوات ما بعد الثالثني من يونيو

بهذا العدد تبد�أ «جود نيوز» عامها ال�ساد�س ،وحينما �صدر
العدد الأول للجريدة يف دي�سمرب  2013كان ذلك يف �أعقاب
ثورة  30يونيو والتي جاءت ت�صحيح ًا لثورة  25يناير ،و�أعتقدنا
وقتها �أن �أ�سم اجلريدة �سيكون علي م�سمي كـ «جود نيوز»،
�أعتقدنا �أن ال�شعب الذي خرج باملاليني �ضد الفا�شية الدينية
قبل �أ�شهر قليلة من �صدور العدد الأول ،لن يقبل �سوي بدولة
مدنية حديثة تقوم علي املواطنة والعدل وامل�ساواة ،ولكن بعد
�سنوات للأ�سف ظل تزاوج ال�سلطة بالدين كما كان يف عهد
الأخوان ،وك�أن �أجندة التيارات الدينية هي التي مازالت حتكم،
ق�ضايا �إزدراء الأديان واحل�سبة وتدخل الأزهر وخانة الديانة
واحلكم الديني ب�أغلب �صفاته مازال هو من يحكم امل�شهد� .أما
علي �صعيد الأقباط والذين كان له الدور الأهم يف الثالثني من
يونيو �أو يف دفع �ضريبة �سقوط النظام ال�سابق والذي �أعترب هو
و�أتباعه و�إرهابييه �أن الأقباط عدو ًا رئي�سي ًا له ،مل يتغري يف الأمر
�شئ بل رمبا �أ�سوء من عهد مبارك .فعلي مدي ثالث �سنوات
فقط �إ�ست�شهد  29قبطي يف تفجري الكاتدرائية بالعبا�سية  ،و 7يف
العري�ش  ،وثالثون �شهيد ًا بطنطا و  27يف الأنبا �صموئيل الأويل
و  7يف مذبحة الأنبا �صموئيل الثانية .وعلي مدي ثالث �أيام
فقط الأ�سبوع املا�ضي ،مت حرق كني�سة يف ديروط ،ومت الإعتداء
علي الع�شرات من �أقباط قرية «كوم الراهب» ب�سمالوط بعد

ابرام مقار

�ساعات من �إقامة �أول قدا�س لهم مببني
كن�سي ،وتال الإعتداءات -كالعادة-
جل�سة عرفية �أ�ضاعت حق املجني عليهم
و�أمرت ب�إغالق املبني وعدم ال�صالة فيه،
وتال احلادثتني حادث �إطالق نار من
رقيب �شرطة علي مقاول قبطي و�أبنه باملنيا ،م�شهد مل يقت�صر
فقط علي القتل بل وقف ال�شرطي القاتل غري مبايل و�سط �أفراد
�شرطة �أخرين غري مبالني حتي بطلب «الإ�سعاف» للمجني عليه
والذي كان مازال علي قيد احلياة لوقت بعد احلادث .وتناول
الإعالم احلادث بطريقة �أ�سوء كثري ًا من الع�صور ال�سابقة ،فقد
لزم الأغلبية ال�صمت والبع�ض الأخر من الإعالميني وجه اللوم
للأقباط �أنف�سهم!! ،و�صلت �إيل �أن �أحدهم يقول للأقباط «�أتقوا
اهلل يف م�صر!!» .حتي جناح ال�ضغط القبطي عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي جلعل اجلرمية «قتل عمد مع �سبق الإ�صرار والرت�صد»
رمبا يخلو من تفائل من �أن يتم الرتاجع عنها يف �أي ًا من درجات
التقا�ضي القادمة .بكل �أ�سف الدولة التي حلمنا بها بعد الثالثني
من يوينو غري موجودة  ،والأخبار ال�سارة التي بحثنا عنها للن�شر
بـ «جود نيوز» علي مدي تلك ال�سنوات مل جندها يف �أغلب
الأحوال  ،و�أحالم الأقلية القبطية بامل�ساواة مع الأغلبية حتولت
�إيل كابو�س.

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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�أنانية ال ُبد منها
ُمقابل ،وإذا ُمنعوا عن جتاوز
كي يستطيع اإلنسان ُمساعدة
حدودهم أو ُطل َبت منهم أُجرة
الضعفاء ال بد وأن يكون قويًا،
املركبة التي سيعبرون بها جسر
وكي يصل إلى مستوى الق َّوة
طموحاتهم نحو مصالحِ هم
الكافية ملُساعدة اآلخرين ال بد وأن
اتهموا الشخص الذي رفض
يتحامل على ضعفه في البداية
بالغرور
إيَّاه
استغاللهم
ويُساعد نفسه بنفسه ،وخالل
والغطرسة والتك ُّبر واألنانية
تلك املرحلة؛ مرحلة الصبر ،وبناء
كي ال يُفتضح الوجه احلقيقي
الذات بصمت ،وكتمان األلم،
ألنانيتهم.
وتضميد اجلروح ذات ًيا ،والتسامي
البحراني-
علي
زينب
ما يسميه أولئك «أنانية» هو
عن التذمر والشكوى ،قد يرى فيه
السعودية
السلوك املثالي جتاه تطلُّعاتهم
شخصا ميلك ما ال ميلكون،
الناس
ً
«االستغاللية» ،والباب احلازِم
ويستطيع ما ال يستطيعون،
الذي يُصفق في وجه طبيعتهم
ف ًيغرقونه بطلباتهم ويُثقلون
عليه بتوقعاتهم التي تنتظر منه توفير التي حتترف امتصاص دماء مشاعر اآلخرين
خدمات قد يعجز عن توفير مثلها لنفسه ،وجهودهم ،لع ّلهم يرجعون إلى أنفسهم
ٍ
ثم يلومونه حني يُعلن عن عدم استطاعته ويفيقون من غفلتهم ،وينفضون عن
بتهذيب ورفق ،ولو أنهم أرواحهم غبار كسلهم ،فيواجهون مصائرهم
بصدق أو يعتذر
ٍ
ٍ
رأوا املعارك التي يُحاول االنتصار فيها على بشجاع ٍة وإقدام ل ُيحققوا ما حققه غيرهم
ساحة حروب أيَّامه؛ الكتشف بعضهم أن بجدارتهم ،أو يرضون بدفء أس ّرتهم مكان ًا
حياتهم أسهل وأهنأ وأكثر كسالً ورفاهية دافئًا دائ ًما لهم.
إن ما يبذله العصاميون جُ
املتهدون من طاق ٍة
من كواليس مسرح حياته.
كامل على ذواتهم يجعلهم
ات استغالل ّي ٍة وجه ٍد واعتمادٍ
بعض البشر ميتازون بشخص َّي ٍ
ٍ
ُّ
ُ
سلم بحاجة حلشد كل ُمكتسباتهم املعنوية
تواكلة ،ال تُريد بذل أدنى ُجه ٍد لتسلق ُ
ُم ِ
أهداف أكبر وأعلى،
لتحقيق
وتركيزها
واملادية
بساط
يحملها
أن
ُريد
ت
بل
اخلاص،
جناحها
ٍ
شخص آخ ٌر وهي غافية يتمكنون بعدها من مد يد العون لألشخاص
الريح الذي ميلكه
ٌ
لتستيقظ وجتد نفسها فوق السحاب .هذا الذين يحتاجون ُمساعدتهم حقًا وليس
النوع من الكائنات البشرية غير الناضجة الد ّلوعني والتافهني ممن يتص ّورون العالم
ُ
يعمل عب ًدا ُمسخرًا حتت إمرتهم ،وإذا كان
مبا فيه الكفاية ،ممن يُشبهون بتصرفاتهم
الطحالب والعوالِق اجلرثومية ،ال يعرفون إال التركيز على الهدف مع جتا ُهل املُشتتات
األخذ دون عطاء ،وال يُدركون أن ُ
لكل شيء في يُسمى «أنانية»؛ فهي أنانية ِعالج َّية ضرورية
هذه احلياة ثمن معنوي أو مادي سوا ًءا ص ُغر ال بُد منها ،كي يُحافظ املرء على ُمكتسباته
أو ك ُبر ،وأن العيش فوق كوكب األرض قائم التي دفع ثمنها من عرقه ودمه ودموعه لئال
على املصالح املُتبادلة :ال شهيق دون زفير ،وال يستولي عليها « ُق ّطاع ُ
الطرق» من سالبي
زفير دون شهيق ..وألجل راحتهم الشخصية النجاح و ُمدمري كل أشكال الفوز والتف ُّوق ،وال
ينسجون شباكهم حول العصاميني ينزف ما تبقى من طاقته فيتداعى وينطفئ
جُ
واملتهدين ليأكلوا من ثمار تعبهم ،ويشربوا جنمه قبل أن يصل إلى بر األمان احلقيقي الذي
من اآلبار التي حفروها بعرق جبينهم دون ينشده.

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

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

1 844 355 6939

�إنها اجلرمية الطائفية الأخطر على الإطالق!!
بقلم :أحمد طه النقر
بغض النظر عن عدد القتلى ،أعتقد أنها اجلرمية الطائفية األخطر
واألبشع منذ تبنى «املؤمن» أنور السادات ذلك التيار الوهابي
اجملرم الذي يحتقر املسيحيني ويكفرهم ويحرم التعامل معهم أو
مبادلتهم التحية ،ويحرض على استباحة دمهم ،وهو الفكر الكارثي
الذي دعمته السعودية مبليارات الدوالرات حتى تغلغل في كل أوصال
اجملتمع ومؤسساته وخاصة التعليم واالزهر واألجهزة األمنية ،ولكن
االختراق األخطر للفكر الوهابي املدمر واملمول بأموال النفط ،مت عن
طريق اجلمعية الشرعية اإلسالمية وغيرها من اجلمعيات الدينية
التي تفرغت لنشر الفكر السلفي الوهابي حتت ستار األعمال اخليرية واملساعدات اإلنسانية
واألنشطة التعليمية التي شملت إنشاء آالف املدارس اإلسالمية اخلاصة التي يديرها سلفيون
أو متأسلمون والتي ال تقبل طالبا ً مسيحيني وال يُرفع فيها علم مصر أو تُؤدى له التحية.
ونتيجة لفساد الدولة وغيابها أو تغييبها ،وخاصة في األقاليم ومحافظات الصعيد البعيدة
عن العني والقلب ،حتولت مصر الى مجتمع سلفي متخلف بامتياز وتفشى اجلهل والتعصب
وكراهية اآلخر وتصاعدت أعمال العنف الطائفي التي استهدفت املسيحيني كـــ»كفار» أو
حلفاء للحكومة (وهنا تبرز مسئولية وأخطاء الكنيسة؟!!) من دون هذا التمهيد ،لم يكن
من املمكن تقدمي تفسير مقنع أو قريب من الصحة جلرمية إقدام شرطي على قتل مواطن
مسيحي وابنه بسالحه امليري وبدم بارد ،وأمام الكنيسة املكلف بتوفير احلماية واألمن لها
ولـــــــ»شعبها»!!
وذلك يؤكد أن هناك مشاعر «كراهية دفينة» ضد املسيحيني لدى أفراد الشرطة وخاصة صف
الضباط الذين اخترقهم التدين السلفي الشكلي وأقنع الكثيرين منهم بأن «النصراني» ميكن
قتله ودفع ديته ،واملثل الشعبي يقول «اللي تعرف ديته إقتله»! ،واحلقيقة أنني منذ قرأت خبر
وشاهدت الفيديو اخلاص بها وأنا أتساءل في حزن وكمد «ألم يكن من املمكن
هذه اجلرمية املروعة
ُ
أن يكتفى القاتل بقتل األب أو االبن فقط ويترك أحدهما لألم الثكلى أو األرملة املكلومة!!
علي هو َمن من األب واألبن ُقتل أوالً؟!!..بل
واألغرب من ذلك سؤال آخر مازال يطاردني ويسيطر ِّ
بلغ خيالي املصدوم حد متني أن تكون رصاصات القاتل قد أصابت األب أوال ً حتى ال يُقتل األب
مرتني ،مرة وهو يرى أغلى ما في حياته يسقط أمامه مجندال ً برصاصات الغدر ،ومرة وهو يتلقى
بقية الرصاصات في صدره!!..طبعا ً من العبث أن نتصور أن تطوف مثل هذه األفكار اإلنسانية
بعقل وقلب وحش جاهل وطائفي متعصب مثل ذلك القاتل ،ولكنه بؤس األحوال وفقر الفكر
وسوء البلوى والعاقبة التي أغرقنا فيها مشروع السادات الوهابي الكارثي!! ولن يكون هناك
مخرج من هذا املستنقع إال مبحاكمة تاريخية وطنية لعصر السادات ومشروعاته الكارثية!!

Two open positions available
in Downtown Toronto
off the Subway Dundas Station

1/ electronic repair technician
2/ customer service/ sales person
Salary range from $14 till $20 depending
on the experience level
Email the resume’ to

dundassquare@mobileklinik.ca
Or call 416-543-5930
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لقاء

يا حكام م�صر ويا حكماء م�صر...
يعز علينا
بقلم :سمير بشاي
يعز على أن أرى وأقرا وأسمع مقاالت وأراء حرة
من ضمائر أناس عقالء مثل فاطمة ناعوت،
طارق حجي خالد منتصر ،سيد القمني،
الشيخ احمد كرمية ،احمد عبده ماهر ،وغيرهم
كثير ثم تتغافل عنها عقول وأفعال وضمائر
باقي البشر في مصر اليوم!
هل يقول كل هؤالء الرواد والعقالء واملفكرين ما
تعجز عقولنا البشرية عن استيعابه او تقديره
أو تنفيذه؟!
كيف وملاذا تكون حرية العقيدة واإلميان والتفكير
مببادئ اإللهة ماعت الهة احلق منذ  3300سنة
ثم فجأة تندثر ومتحى وتسحق؟!
هل هكذا ميكن أن تقوم دول أو تستمر دول في
الوجود حتى هذه اللحظة في القرن الواحد
والعشرين ؟!!
متنعون بناء دور العبادة ألقباط مصر وهم الورثة
احلقيقيون لتاريخ وحضارة مصر التي نشأت
على ضفاف النيل منذ سبعة آالف سنة ؟!!
مرة أخرى ،أعود وأقول أن حكومة مصر
طلبت من رؤساء الطوائف املسيحية الثالثة
االرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت قائمة
بعناوين الكنائس لتقنني أوضاعها فتقدمت
هذه الكنائس بقائمة تشمل  3730كنيسة
فاجتمع اخلبراء واملستشارين والناصحني
واملرشدين لدراسة هذا الطلب اخلطير وصدر
عن ذلك أمرين.

بقلم :عـادل عطيـة

األول هو املوافقة على تقنني أوضاع  %2فقط
من عدد الكنائس املطلوبة ،والثاني هو تسريب
عناوين باقي الكنائس للجماعات املتشددة
حتى يتظاهروا أمامها ملنع إقامة أي شعائر
دينية فيها بالرغم أنه كان يقام فيها الصلوات
منذ سنوات قبل ذلك!
عجبي  ..الصلوات كانت تقام في هذه الكنائس
منذ عشرات السنني ولكن عندما ذكرت في
القائمة املقدمة فعرف املتشددون أماكنها
وجتمهروا أمامها ملنع الصلوات! ترى كيف
تسربت هذه العناوين لهؤالء املتشددين ؟!
وأين الدولة في مثل هذا الهراء؟! هل يوافق
الدستور على هذه املعاملة الغير متساوية بني
املواطنني؟! أال يقول الدستور أن جميع املواطنني
سواء وأنه ال فرق بني أي مصري وآخر بسبب
اللون أو العقيدة؟!
كيف يجرؤ مجموعة من املتشددين أن
يتجمهروا أمام أماكن العبادة ملنع املصلني من
إقامة شعائرهم؟!
وأين القانون والدستور والدولة في كل ذلك؟!
وبالتالي أين األمن واألمان الذي وعد به اهلل
جلميع األمم والشعوب واملوجود في جميع دساتير
العالم؟! هل فقدنا احلق والعدل واملساواة
وحرية العبادة في بلدنا ووطننا احلبيب مصر؟!
ومتى سيعود احلق والعدل واألنصاف واملساواة؟!
اللهم انى بلغت اللهم فاشهد  ..وحتيا مصر.

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

ليتكم تتمثلون
بعدوكم!

GoodManImmigration.ca

تكرهونها كراهية متوارثة أبدية ،وتطلقون
عليها ،بغضب ال يغفر« :الشيطان األكبر»!
نعوت أخرى ،واحدة منها فقط،
وكم من
ٍ
كفيلة بأن تُذهب بأمريكا إلى جحيم من
صنع األمم املتحدة!
أعتقد أن هذه الكراهية املصنوعة
خصيصاً ،وببراعة شريرة ،مردها ،كما في
حتد من
ظنكم ،إلى كونها ،كقوة ُمقتدرةّ ،
أطماعكم التوسعية ،التي تسعى بدأب ال
ينقصه التأويل.
ما من مرة تذكرون فيها سيئات األمريكان،
وإال وتن ّبرون على أنهم من نسل حقراء
أوروبا ،الذين مارسوا االبادة ضد الشعوب
األصلية ،واستوطنوا أرضهم قبل أكثر من
خمسمائة عام!
وكأنكم لم تفعلوا ما هو أقسى وأعتى
وأفظع ،عندما غزومت أرض مصر ،وأبدعتم
في التنكيل بأهلها ،فأحرقتم قلوبهم
على وطنهم املسلوب ،وأحرقتم نفوسهم
على مالهم وأعراضهم وبنيهم ،وأحرقتم
أرواحهم على كنائسهم وكتبهم املقدسة،
وأحرقتم عقولهم على مكتبتهم التي
لم يكن لها نظير في العالم ،ثم قطعتم
ألسنتهم حتى ال يصرخون!
أما هؤالء الذين تصفونهم باحلثالة ،فقد
أثبتوا في النهاية ،أنهم إنسانيون ،وأصحاب
ضمير يصحو ،حتماً ،من غفوته؛ فقد
اعترفوا باجملازر التي أقترفوها بحق الشعوب
األولى ،وأق ّروا ،لهم ،بأنهم أصحاب األرض
األصليني .وكإعتذار حقيقي منهم،
واحتراما ً لثقافتهم التي كادوا ميحونها
من الوجود في يوم من األيام ،أطلقوا على
كثير من األماكن هناك ،اسماء مشتقة من
لغتهم ،مثل« :كنتاكي» ،و»أوكالهوما»..

وعلى كثير من عتادهم احلربي ،مثل:
«توماهوك» ،و»أباتشي» ..وعلى بعض
الصناعات األخرى ،مثل السيارة الفخمة:
«شيروكي» ..ونحتوا أنصابا ً تذكارية تليق
بزعمائهم الروحيني ،أقاموها إلى جانب
العظماء املعاصرين ،وذلك في الساحات
العامة ،في مختلف املدن والواليات .وهي
إضافات جليلة ،من الذين جعلوا من األرض
التي أحتلوها دولة عظمى ،تقود العالم
بعد أن كانت مجرد مساحات مختفية وراء
احمليطات ،فأظهروا للعالم كله الفرق بني
تخرب!
س
ّ
ستعمر وامل ُ ّ
امل ُ ً
أما أنتم فال تعرفون معنى الندم واإلعتذار،
ألنكم تعتقدون أنكم متتلكون احلقيقة
كاملة ،مع أنكم تز ّيفون التاريخ ،وتغ ّررون
بالضمائر؛ فتطلقون على “الغزو” اسم
“فتح” ..وكأن مصر كانت مغلقة ،وبال
صاحب!
وتنكرون بوقاحة جريئة ،أنكم أشعلتم النار
اآلكلة في مكتبة اإلسكندرية ،وان الذي
فعلها ،اناس غيركم!
وما زلتم تواصلون جرائمكم الوحشية ضد
الشعب القبطي األصيل ،فتحرمونهم
من املشاركة في إدارة بالدهم ..وحترقون
كنائسهم ..وتس ّبون كتبهم املقدسة..
وتختطفون نسائهم ..وتعتدون على
شرفهم ،وعلى ممتلكاتهم ،وعلى أموالهم..
ثم تطلقون عليهم لفظ «خواجات»؛ ظنا ً
منكم ،أن معناها “الغريب” ،أو الذي يأتي
من خارج الوطن ،فتنكرون عليهم حتى
مصر ّيتهم!
...،...،...،
يا من تصفون عدوكم ،بفواحش الكلم..
ليتكم تتمثلون به!

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

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


 3HHO5HJLRQ


اسألتكمة.الى@gmail.com :
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض
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
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

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

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

اجلرانيت ....وتأثرية ع

License #11995

We Work for you NOT the lenders

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

 


 

416.889.4296

Mortgage Agent

Mortgage Agent







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




1396
Don
Mills
Road
'XUKDP5HJLRQمن العام املاضي
 39.6فى املائة لنفس الشهر
قدرة



B121 Toronto
 M3B
OA7
املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





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




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
sam.m.ibrahim@gmail.com
بإنخفاضمقارنة ب 6
 137.90دوالر
القدممناملربع ليصل
خالل MLSوالى ذلك
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
Office
391
3232
املائةكان
:1.8416قدمفىمربع .و
املبيعات838قدرة516,
ملساحة املؤجرة
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت ا
ليصلسعرالى  254.65د
Fax.: 416 391 0319
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
مبقدار 61.1
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع و
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
متوسط
للمكاتبالىوصل
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اماالعامبالنسبة

Atef
Nekhil
7

1-844-355-6939
Atef Nekhil





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

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

Member of

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

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

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة
توقعات  2019لسوق العقارات في تورونتو

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

يعقوب
ادوارديعقوب
اعداد� :إدوارد
�إعداد:

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
على
بالنسبة لعام  2019فهناك الكثير من العوامل التي تنبئ بعدم تأثر سوق العقارات في تورونتو من ارتفاع سعر الفائدة
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
القروض العقارية .أي ان االقبال على الشراء سيستمر بنفس املعدالت السابقة مما يعني استمرار االرتفاع باألسعار .هذا طبقا
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
لتوقعات «تي دي بانك».
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
حيث أوضحت الدراسة ان اهم تلك العوامل هو الزيادة الكبيرة في اعداد القادمني اجلدد الي كندا والذين يختار معظمهم
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
واملوضوعمن
مستمرة  340الفا
مازالت 2020بــــ
واألحواضحتى عام
املطابخالتي تأتي
تقدر االعداد
وضواحيها
االستقرار في
اجلدد .اكثر تعمقا
املهاجرينابحاث
يحتاج الى
حيث فى
استعماله
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وكالة االنباء الفرنسية:
افتتاح مطعم أمريكي للوجبات
الغريبة بهدف التعرف على
ثقافات الشعوب

افتتح «متحف األطعمة املقززة» في مدينة
لوس أجنلوس األمريكية ،بهدف تعريف الزوار
على ثقافات وأطعمة الشعوب اخملتلفة ،ويضم
املتحف حوالي  80طبقا من هذا النوع.
ويقول سامويل ويست مؤسس املتحف إن
الفكرة واتته على ضوء النقاش املتزايد حول
موارد البروتينات واألمن الغذائي املستدام من
الناحية البيئة .وأوضح أن املتحف يستمر ملدة
شهرين ،وسبق أن أقيم املعرض في بلده األم
بالسويد في أكتور /تشرين األول املاضي.
ويقول ويست الذي يحمل شهادة في علم
النفس« :إذا متكنا من تغيير مفهوم االشمئزاز
لدى الناس قد نتمكن من جعلهم ينفتحون
على بروتينات مستدامة جديدة» ،وضرب أمثلة
بأطباق اجلراد في نيجيريا ،وديدان املوبان في
جنوب أفريقيا.
بطاقة دخول املتحف عبارة عن كيس خاص
بالتقيؤ ميكن للزوار استخدامه حال شعروا
بغثيان جراء النماذج املعروضة القادمة من 40
دولة مختلفة.
وقد تثير بعض األطعمة املعروضة االشمئزاز
بسبب رائحتها الكريهة ومنها جنب األبواز
الفرنسي ،حلم أسماك القرش من أيسلندا،
وسمك سارسترومنج السويدي الذي يعتبر
من األطعمة التي تتمتع بأقوى رائحة في
العالم ،ويؤكل عادة في الهواء الطلق ،ومكون
من سمكة مخمرة ملدة  6أشهر على األقل.
ويقول إندرياس إرينز أحد مسؤولي املعرض
إن الكثير من الدول أعربت عن امتعاضها
خليار األطعمة التي متثلها .وأضاف« :طبق
(الفيجيمايت) األسترالي أثار أزمة بعض
الشيء» ،في إشارة إلى معجون أسود وسميك
يستخدم في السندويشات ،مؤكدا« :لقد
امتعضوا من إدراجه ضمن أطعمة املعرض».
ويؤكد إرينز أن «املعرض يهدف إلى دفع الناس
لعدم احلكم على طعام ثقافات أخرى واإلسراع
في القول بإنه كريه ،ولو كنا أطلقنا على هذا
املعرض اسم (متحف استدامة الطعام) أو
(معرض الفروقات الثقافية) ما كان أحد ليأتي
لزيارته وما كان ليثير االهتمام لو فعلنا ذلك».
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نافذة على �صحافة العامل

«واشنطن بوست» تدعو
ترامب للتحرك من أجل
املعتقلني بالسعودية
صحيفة
وجهت
بوست»
«واشنطن
إلى إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب،
مطالبة إياه بالتحرك
من أجل الصحفيني
والناشطات املعتقالت
في السعودية.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها ،إنه «يبدو أن
إدارة الرئيس ترامب ال تدافع عن قضية مقتل
خاشقجي ،فبإمكانها على األقل أن تدعم
النساء املعتقالت في السجون السعودية».
وجاء في املقال «يبدو أن إدارة ترامب لن تتخذ
خطوة نحو السعي إلى العدالة بالنسبة
لقضية خاشقجي .ومع ذلك ،بإمكانها القيام
على األقل بطلب من محمد بن سلمان أن
يخلي سبيل الناشطات املعتقالت ،وإذا فشل
ولي العهد في اجتياز هذا االختبار البسيط ،فال
ميكن اعتباره شريكا موثوقا للواليات املتحدة
مرة أخرى» ،وفقا للصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن إدارة الرئيس ترامب ال تزال
تدافع عن ولي العهد السعودي في مسألة
قتل خاشقجي.
وص ّرح وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو
األربعاء أن «السعوديني دفعوا الثمن» ،وع ّلقت
الصحيفة على كالمه قائلة إن محمد بن
سلمان ونظامه لم يدفعوا ثمنا مه ًما حيال
جرمية خاشقجي ،إذ يقال إن فريق االغتيال
الذي أرسل إلى إسطنبول لتنفيذ اجلرمية قد
مت توقيفهم ،وال يتم ذكر أي معلومة حول
التهم املوجهة إليهم ،وال عن محاكماتهم،
وال العقوبات احملتلمة ضدهم ،ولم تُنشر حتى
أسماؤهم.
وأضافت الصحيفة أن «إدارة الرئيس ترامب
تقول إنها فرضت حظر السفر على 17
سعوديا ،إال أن حظر السفر وجتميد األموال ال
يعني شيئا لهؤالء».
وأكدت الصحيفة أن بقاء جرمية مقتل
خاشقجي دون عقاب ليس فشال أخالقيا
فحسب ،بل هو في نفس الوقت ضياع فرصة.
وأعلنت وكالة االستخبارات املركزية األميركية،
مؤخرا ،أنها توصلت إلى أن «قتل خاشقجي
كان بأمر مباشر من ابن سلمان».
ومن جهته ،شكك ترامب في تقرير الوكالة،
وتعهد بأن يظل «شريكا راسخا» للسعودية،
وهو ما دفع إلى تشكيك اإلعالم األميركي في
طبيعة عالقاته مع بن سلمان.

الفايننشال تاميز :صراع القوى العاملية بشأن هواوي يحاكي أفالم التجسس
نشرت صحيفة الفايننشال تاميز مقاال كتبه ،جيمس كينج ،يتحدث فيه
عن صراع القوى العظمى بشأن شركة تكنولوجيا االتصاالت الصينية،
هواوي.
ويقول كينج إن اعتقال املديرة املالية لشركة هواوي ،منغ وان تشو ،في
كندا بطلب من الواليات املتحدة يعكس صراعا خفيا بني القوى العظمى.
ويذكر أن مديري اخملابرات في بريطانيا وكندا وأستراليا خرجوا فجأة النتقاد الصني إما بشكل صريح
أو ضمنا.
واتفقوا كلهم في الرسائل التي وجهوها على شبكة اجليل اخلامس للهاتف النقال باعتبارها أداة
بالغة األهمية في حياة الناس ،وعليه البد أن تديره الشركات املوثوق فيها دون غيرها.
وكانت شركة هواوي بالنسبة لهم خارج هذه الدائرة .فقد حظرت الواليات املتحدة وأستراليا
الشركة الصينية .أما نيوزيالندا فقد حددت نشاطها .وأعلنت شركة االتصاالت البريطانية أنها
تعتزم إقصاءها من التنافس على صفقة اجليل اخلامس.

ديلى ميل تعرض أفضل  5مذكرات فى عام ..2018
ميشل أوباما أبرزها
مع نهاية عام  ،2018اختار موقع «ديلى ميل» البريطانى ،أفضل  5مذكرات كتبت خالل هذه السنة
من جميع أنحاء العالم ،ووصف املذكرات بأنها تتسم بالشجاعة واجلنون.
«الرحلة» لـ ميشيل أوباما
قدمت ميشيل أوباما فى مقدمة سيرتها الذاتية كيف ولدت فى أسرة من الطبقة العاملة
فى شيكاغو ،ودرست فى جامعة برينستون وأصبحت محامية فى شركة محاماة مرموقة فى
شيكاغو ،وحتدث كيف التقت بالرئيس بارك أوباما ووصفته بأنه كان منعشا وغير تقليدى وغريب،
وحتدث بصراحة مطلقة عن املشاكل التى تعرضت لها باعتبارها زوجة رجل سياسى.
«الطفل فى املاء» لـ توم جريجورى
فى وقت متأخر من بعد ظهر يوم  6سبتمبر عام  ، 1988خرج صبى صغير من القناة اإلجنليزية
للوصول إلى شاطئ شاكسبير كليف فى دوفر ،تعثر ثالث خطوات ،ثم وقع ركبتيه ،كان الصبى
يسمى توم جريجوري ،وكان فى احلادية عشرة من عمره وأصبح أصغر شخص يسبح على اإلطالق،
يكتب عن السباحة التى قام بها ملدة  11ساعة و 54دقيقة ،قائال« :فقط أنا ،أجلس على احلصى،
لقد مررت بشيء فظيع انتهى أخيرا ً  ،وشعرت فقط بإحساس عميق بالراحة ،كان اإللهام وراء إجناز
«توم» غير العادى هو مدرب السباحة الذى يدرس له ويسمى «جون بوليت» الذى كان يدير نادى
السباحة فى لندن ،هذه املذكرات مكتوبة بشكل جميل غالبا ً ما تكون مفعمة بالنشاط وتعطى
نابضا باحليوية.
حسابًا ً
«ليست القصة كاملة» لـ أجنيال هوث
«فجأة أنا كبرت» تكتب الصحافية والروائية أجنيال هوث ،التى ولد عام  1938عن تفاصيل حياتها،
حيث إنها تربت فى مدرسة داخلية للبنات ،درست الفن فى باريس وإيطاليا قبل أن تعود إلى
مواجهة األعمال التجارية لتصبح مغنية ،وقد ادى شوقها للكتابة فى عام  ،1959فهذا الكتاب
عبارة عن مجموعة ثرية وجذابة ،لذا فو يشبة مجموعة من القصص املسلية عن املاضى.
«أول رجل فى» لـ انت ميدلتون
كتب ميدلتون فى مذكراته ،قصة طفولته املضطربة التى أدت إلى تقلده للعديد من املهن والتى
منها الغمل مبهنه القوارب اخلاصة وبعض من اخلدمات العسكرية قبل أن يصبح أحد مشاهير
التليفزيون ،ويختتم كل فصل فى كتابه بأنك لديك دائما خطة.
روبرت جرافيس لـ جان مووركروفت ويلسون
يكتب جان مووركروفت ويلسون ،مذكرات روبرت أحد أعظم شعراء احلرب العاملية األولى ،ولد
جريفز فى عام  1895وبدأ فى كتابة الشعر فى سن املراهقة ،اندلعت احلرب بعد أسبوع من
مغادرته املدرسة وانضم إلى هناك و عمره  19عام ،وفى عام  1926بعد  8سنوات زواجه وقع غريفز
فى حب الشاعرة األمريكية لورا رايدجن التى وصفها أحد أصدقائه بأنها املرأة األكثر جنونا.
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احتجاجات منتجي االلبان ونشطاء البيئة اثناء اجتماع رؤساء
مجلس مدينة تورنتو يصوت
شرطة املرور في أونتاريو تنشر
وزارات املقاطعات في مونتريال
باملوافقة على بيع املاريجوانا
أسماء قادة املركبات املتهورين
من خالل القطاع اخلاص نظم منتجي االلبان ونشطاء احملافظة على البيئة وقفات احتجاجية خارج املبني الذي أجتمع فيه على االنترنت لفضحهم

صوت مجلس مدينة تورنتو مؤخرا لصالح
السماح للمتاجر اخلاصة املرخص لها ببيع
املاريجوانا بأن تفتح ابوابها للعمل العام
املقبل ،وقد صوت عشرون مستشار من
بينهم عمدة مدينة تورنتو لصالح االقتراح
وصوت أربعة مستشارين ضد القرار.
ويسمح التشريع االقليمي للمقاطعة
بفتح متاجر بيع املاريجوانا بشرط أن تبعد
عن املدارس مبسافة  150متر ،وكذلك
صوتت مجالس مدن مسيسوجا وماركهام
بعدم فتح متاجر لبيع املاريجوانا بها حيث
عارض سكان املدينتان هذا بشدة ،ويجب
على كل املدن في أونتاريو ان تقرر ما إذا
كانت ستقبل او ترفض وجود محالت لبيع
املاريجوانا بها قبل  22يناير .2019

كل رؤساء الوزارات في املقاطعات الكندية مع جسنت ترودو مؤخرا في مونتريال ليؤكدوا متسكهم
باحلفاظ على البيئة وتضررهم من فتح سوق االلبان في كندا للمنافسة االمريكية.
وقال جاك ليفيبفرا من منتجي االلبان ،أن منتجي االلبان جاءوا ليقولوا للحكومة أن تتوقف عن
استخدام صناعة االلبان كورقة مساومة لالتفاقات التجارية ،مشيرين الى اتفاق التجارة احلر
الذي وقعت عليه كندا مع الواليات املتحدة واملكسيك مؤخرا والذي فتح سوق االلبان في كندا
للمنافسة االمريكية مبا يقرب من  %4وهذا يعني خسارة االالف من الدوالرات في االيرادات لبعض
منتجي االلبان الكندين.
وأضاف جاك أن منتجي االلبان يتسألون اآلن عما إذا كان عليهم ترك هذا العمل وماذا يقولون
لعائالتهم واطفالهم؟ وردا على هذا قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك أن جسنت ترودو أكد له انه
سيتم تعويض هؤالء املتضررين من منتجي االلبان وتعمل احلكومة اآلن على تقرير مبالغ التعويض
 ،وأيضا أحتجت جماعات البيئة خارج مبني اجتماعات رؤساء وزارات املقاطعات وكانوا يريدون أن
يعترف هؤالء بأن خفض إنتاج الغاز والنفط أمر حيوي للمحافظة على البيئة ،وأن متتثل كندا
التفاق باريس اخلاص بالبيئة ،وقال متحدث من نشطاء البيئة وهو كيث ستيوارت إن اصالح التغير
املناخي ميكن أن يكون ايضا إصالح القتصادنا ليصبح أكثر عدال ويوفر فرص عمل جيدة ويبني
مستقبل اخضر لألجيال القادمة.

أستاذة في جامعة ووترلو في أونتاريو حتصل على جائزة نوبل

استلمت الدكتورة دونا ستريكالند جائزة نوبل
مؤخرا في السويد ،وحصلت على ربع قيمة اجلائزة
البالغة  1.01مليون دوالر أمريكي وحصل العالم
الفرنسي جيرارد مورو علي الربع الثاني من قيمة
اجلائزة وحصل على نصف قيمة اجلائزة العالم
الثالث أرثر استكني من الواليات املتحدة.
والدكتورة دونا ستريكالند من مدينة جولف في
أونتاريو وتبلغ من العمر  59سنة وتعمل أستاذة
في جامعة ووترلو ،وبفوزها بجائزة نوبل في
الفيزياء تصبح ثالث امرأة في العالم تفوز بهذه
اجلائزة واول امرأة كندية تقوم بعمل متميز في الفيزياء ،وكانت الدكتورة دونا قد اكتشفت تقنية
جديدة تدعم أشعة الليزر القصيرة ذات النبض العالي والتي أصبحت جزءا أساسيا في جراحات
انطلق الصاروخ الروسي سويوز إلى املدار تصحيح النظر اليوم ،إثناء دراستها للدكتوارة في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين حتت
الفضائي بسالم مطلع الشهر اجلاري إشراق الدكتور جيرارد مورو ،في جامعة روتشستر في نيويورك ،وقال متحدث من جامعة ووترلو إن
وهو يحمل ثالثة من رواد الفضاء ،ومنهم هذه حلظة سعادة كبيرة بالنسبة للفائزة وللحرم اجلامعي ولكندا ككل.
رائد الفضاء الكندي ديفيد سانت جاك
الطبيب والذي يبلغ من العمر  48سنة
وكان معه أثنان اخران من رواد الفضاء ،ومت
أطالق الصاروخ في الساعة  6.31صباحا
بالتوقيت الشرقي من قاعدة بايكونور
من كازاخستان ووصل الصاروخ إلى املدار
ذكر تقرير من جلنة حقوق االنسان في أونتاريو بأن
الفضائي بسالم.
وقال ديفيد في أول تعليق له من الصاروخ الشخص االسود في تورنتو قد يتعرض للقتل من
انه شاهد غروب الشمس في منظر الشرطة أكثر بـــ 20مرة من الشخص االبيض،
يحبس االنفاس ،وسوف يقوم ديفيد اثناء وقال التقرير بأن هناك تواجد كبير للناس السود
فترة وجوده في احملطة الفضائية ملدة ستة في حوادث العنف والتعامل مع الشرطة ،مبا في
أشهر ونصف بإجراء عدد من التجارب ذلك استخدام القوة واطالق النار ،واملواجهات
العلمية ملعرفة أثار ضعف اجلاذبية على املميتة.
كثافة العظام والدماغ وضغط العني وذكر التقرير أيضا ان هناك بيانات مقلقة وتثير
لرواد الفضاء ،وكذلك سيستخدم تدريبه اخملاوف بشأن التمييز العنصري عند استخدام
الطبي في محاولة تطوير برامج جديدة القوة ،وقام البروفسور سكوت االخصائي في علم االجرام من جامعة تورنتو بتحليل البيانات التي
للمحافظة على صحة رواد الفضاء مت جمعها من محققني متخصصني قاموا بالتحقيق في جميع تعامالت الشرطة مع الناس والتي
ملساعدة ناسا في معرفة كيفية أعداد رواد تضمنت أصابات حقيقية او موت او ادعاءات باعتداء جنسي في الفترة ما بني عامي  2000و.2006
فضاء ملهمة محتملة إلى املريخ ،باإلضافة والفترة ما بني عامي  2013و.2017
إلى العناية الطبية برواد الفضاء الذين وعلى الرغم من أن السود يشكلون  %8.8من سكان تورنتو ،فقد وجدت جلنة حقوق االنسان أن
هؤالء االفراد ميثلون نسبة كبيرة في حتقيقات الشرطة ،فمن بني  187قضية تخص االفراد السود
معه.
وقد أمضي ديفيد سانت جاك سنوات من ومت حتليل بياناتها ما بني عامي  2013و ،2017كان هناك  %25.4من هذه القضايا حققت فيها وحدة
التدريب لهذه املهمة ،وهو عاشر كندي التحقيقات اخلاصة %28.2 ،منها استعملت الشرطة القوة و %36أطلقت الشرطة النار ،و%61.5
يشارك في مهمة فضائية ،هذا وقد استعملت الشرطة القوة التي أدت إلى املوت ،و %7منها أطلقت الشرطة النار مما أدى إلى املوت.
شاهدت احلاكم العام لكندا جولي باييت وخلص التقرير إلى أن هناك مزيد من الناس البيض يحملون أسلحة ويستعملونها اكثر من
ممثلة امللكة مع حشد هائل من اجلموع الناس السود إذا هاجمتهم الشرطة او هددتهم ،وقد صدر بيان من شرطة تورنتو ومجلس خدمات
انطالق الصاروخ الروسي إلى الفضاء ،الشرطة في تورنتو يرد على هذا التقرير ،وقال البيان أنه ال توجد منظمة محصنة ضد التحيز
وجولي باييت كانت هي نفسها رائد فضاء العلني او الضمني وإن الشرطة تعمل بنشاط ملعاجلة هذه القضية ،وطلبت جلنة حقوق االنسان
سابق واكملت مهمة في احملطة الفضائية من شرطة تورنتو البدء في جمع البيانات القائمة على التمييز والتحيز واالبالغ عنها علنا ،وافادت
شرطة تورنتو بانهم سيقبلون التوصيات ،ولكنهم يريدون مزيد من الدراسات على البيانات
عام  1999وعام .2000
القائمة على العرق من قبل فريقهم االستشاري املناهض للعنصرية.

وصول رائد الفضاء الكندي
ديفيد سانت جاك إلى
احملطة الفضائية

جلنة حقوق االنسان في أونتاريو :ذوي البشرة السوداء أكثر
عرضة لإليذاء من الشرطة

بدأت شرطة املرور في أونتاريو في نشر أسماء
االشخاص املتهمني بالقيادة بتهور على
االنترنت بغرض فضحهم امام العامة ،وقال
رئيس شرطة مرور منطقة يورك ،أن أسماء
هؤالء الذين يقودون سيارتهم بتهور ستعلن
كل يوم أثنني على تويتر وصفحة الشرطة
على الفيس بوك وقد مت بالفعل االعالن عن
قائمة من  16فرد اتهموا بالقيادة املتهورة ما
بني  30نوفمبر و 3ديسمبر ،وأعلن ايضا عن
املنطقة التي يقطنون فيها وأعمارهم ،وهؤالء
الستة عشر لم يدانوا بعد.
وقال واحد من شرطة املرور ،أن الهدف من
هذا هو جعل القيادة املتهورة غير مقبولة
لدى اجملتمع وحث كل أفراد اجملتمع املساعدة
في إبالغ الشرطة عن هؤالء االفراد إذا قاموا
بالقيادة ثانية وهم حتت أمر من الشرطة
بالتوقف عن القيادة ،وأضاف الشرطي أن
األرواح البريئة تتعرض للخطر كل يوم بسبب
هذا السلوك غير املسؤول ،وان من يقودون
بتهور يستحقون االهانة الناجتة عن نشر
أسمائهم على االنترنت ،وسلط الشرطي
الضوء على حادثة شهيرة عام  2015والتي
فيها قتل شاب متهور يدعي ماركو موتسو
أربعة أفراد من عائلة واحدة حني كان يقود
سيارته حتت تأثير الكحول وقام بصدم سيارة
كان يقودها رجل مسن وهو جد ألطفال ثالثة
كانوا معه في السيارة ،وقتل االربعة على
الفور ،وقال الشرطي كنا نعتقد أن نشر هذه
احلادثة سيرعب االخرين الذين يقودون بتهور،
ولكن لألسف ارتفع عدد السائقني حتت تأثير
الكحول واخملدرات في منطقة يورك من 1200
الي  1400العام املاضي.
وعن فكرة نشر أسماء السائقني املتهورين
على االنترنت قالت أحدهن إن هذا شيئا رائعا
وأنتقد أخرون هذا فقال هل ستعتذر الشرطة
ملن لم تثبت إدانته وهل (املتهم مذنب حتى
تثبت براءته) ،وقد أقدمت شرطة املرور على
نشر أسماء هؤالء السائقني الذين يضبطون
بالقيادة حتت تأثير كحوليات او مخدرات قبل
فترة وجيزة من تغييرات في القانون اجلنائي
تعطي شرطي املرور احلق في اجراء اختبار وجود
الكحول او اخملدرات في الدم ألي سائق سيارة
مشتبه فيه.

1-844-355-6939
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كم ً
وقتا تبقى الوجبات �صاحلة
بعبوات حفظ الأطعمة

جلأ البعض إلى وضع األطعمة في عبوات خاصة حلفظ
األطعمة ساخنة أو باردة أو ملنعها من التلف ،لكن هذه
العبوات ال تضمن عدم تلف األطعمة ،في حال تركت بداخلها
لوقت طويل.
وعندما يتعلق األمر بتعبئة احلليب والعصائر واللنب ،فاألمور على ما يرام ،طاملا أن درجة حرارة
حافظة الطعام ال تزيد عن  40درجة مئوية ،وللتأكد من ذلك ،يُنصح بوضع احلافظة في
الثالجة طوال الليل ،قبل وضع األطعمة واملشروبات بداخلها.
أما حلفظ األطعمة الساخنة ،يجب تدفئة الوجبة في البداية إلى درجة احلرارة املطلوبة،
ومن ثم وضعه داخل احلافظة ،للحفاظ على درجة حرارته ألطول فترة ممكنة.
وتنمو البكتيريا بشكل أسرع عندما يكون الطعام دافئاً ،لذلك يجب أال تزيد فترة حفظ
الطعام عن  3ساعات ،ويجب تسخني احلافظة قبل وضع الطعام بداخلها ،وغالبا ً ما يتم
لدى اقتراب فصل الشتاء مييل الكثير من األشخاص إلى قلة احلركة والبقاء في املنزل تخطي هذه اخلطوة ،لكنها أساسية للحفاظ على الطعام.
لذا عليك غلي كمية مناسبة من املاء ،ثم تعبئة حاوية الطعام باملاء املغلي مع تغطيتها
لفترات طويلة ،ويعزفون عن القيام بنشاطات خارج املنزل.
وفي الكثير من البلدان ميثل تساقط األمطار الغزيرة وتهاطل الثلوج فرصة للكثيرين ثم انتظري خمس دقائق أثناء تسخني الطعام ثم أفرغي احلاوية من املاء وضعي وجبات
الطعام داخل احلاوية الساخنة.
لالسترخاء في منازلهم وقضاء أوقات مميزة برفقة عائالتهم وذويهم.
ولتحقيق أكبر قدر من الفائدة واملتعة من قضاء الوقت مع من حتب ،أورد موقع «سيمبيز»
اإللكتروني قائمة بالنشاطات التي ميكن القيام بها مع شريك احلياة ،على النحو التالي:
 -1اللعب بالثلج
في فصل الشتاء غالبا ً ما يتساقط الثلج في شهري ديسمبر ويناير ،وتصبح الفرصة
متاحة أمام الزوجني للعب بالثلج في حديقة منزلهما ،وذلك بدوره يضفي جوا ً من املرح
والود بينهما.
ّ
تؤكد دراسات حديثة تأثير عدد ساعات
 -2اجللوس بجانب املوقد
قد يحول الطقس البارد من اخلروج في نزهة مع شريك حياتك ،لذا ميكنك أن تنتهز الفرصة النوم على مستوى التحصيل العلمي
لقضاء وقت مميز برفقة نصفك اآلخر إلى جانب املوقد ،وجتاذب أطراف احلديث واسترجاع للطالب .وتشير دراسة بريطانية من
جامعة بايلور إلى أن أقل من  %10من
ذكرياتكما سوية.
الطلبة في املرحلة الثانوية واجلامعية
 -3إعداد وجبة برفقة الشريك
توجه إلى املطبخ برفقة شريك حياتك ،وقم مبساعدته في إعداد وجبتكما املفضلة .وبعد يحافظون على  8ساعات نوم يوميا ً او
حتى احلد األدنى وهو  7ساعات.
االنتهاء ميكنكما تناول طعام العشاء سوية على ضوء الشموع.
وفي الوقت الذي يحتاج الطفل في
 -4ممارسة لعبتكما املفضلة
ميكنك االستفادة من وجودك في املنزل في ممارسة لعبتك املفضلة مثل ألعاب الفيديو أو مرحلة مبكرة إلى النوم لبناء خاليا الدماغ
وليتمكن جسمه من النمو السليم ،من الضروري أن يبذل اآلباء جهدا ً إضافيا ً ملساعدة
الشطرجن لقضاء وقت ممتع ورائع برفقة من حتب.
الطفل على عادات نوم صحية خالل مرحلة ما قبل املراهقة وما بعدها.
 -5مشاهدة فيلمكما املفضل
قد يكون اجلو في اخلارج باردا ً لدرجة حتول دون ممارسة أي نشاط خارجي برفقة الشريك ،لذا وحتث التوصيات الصحية على أن يحصل الطفل خالل أول عامني له بعد الوالدة على ما بني
 11و 14ساعة من النوم يومياً.
ميكنك أن تختار فيلما ً مميزا ً لالستمتاع مبشاهدته مع شريك حياتك.
وفي مرحلة ما قبل املدرسة بني عمر  3و 5سنوات يحتاج الطفل إلى ما بني  10إلى  13ساعة
نوم يومياً.
وتقل ساعات النوم املطلوبة للطفل خالل املرحلة ما بني  6و 13سنة إلى ما بني  9و 11ساعة
نوم يومياً.
وخالل مرحلة املراهقة يحتاج بني  14و 17سنة يحتاج الطفل إلى  8إلى  10ساعات نوم
يومياً ،لكن ميكن أن يحصل على  7ساعات في اليوم خالل بعض أيام األسبوع على أن يع ّوض
خالل العطالت األسبوعية.
وتلعب تهيئة مناخ البيت للنوم في وقت مبكر دورا ً هاما ً في تثبيت مواعيد الذهاب إلى
الفراش ،كما يساعد تقليل استخدام الشاشات اإللكترونية قبل موعد النوم بساعتني
كل سيدة قد سبق ومرت بهذا املوقف الذي
على سهولة النعاس.
تكتشفني فيه أ ّن املالبس التي قمت لت ّوك
بغسلها ليست نظيفة وبيضاء كما يجب
بل أن لونها مييل الى الرمادي .وبالتأكيد
أيضا أنك لهذا الغرض تقومني بتجربة الكثير من األدوات واملستحضرات وحتى احليل
ً
التي تسمعينها من حولك لتحصلي على ثياب ناصعة البياض ونظيفة كما يجب .وألن
قال اخلبير األملاني برند جالسل إن املطبخ يعد مرتعا ً
هذا املوضوع يهمك ككل ربة منزل ،ما رأيك أن حت ّلي هذه املسألة بحيلة جديدة وسهلة
للجراثيم وامليكروبات ،لذا ينبغي االلتزام ببعض
واقتصادية على حد سواء؟! وما عليك سوى استخدام األسبرين لذلك .كيف؟
• إذا كنت تغسلني مالبسك البيضاء على يديك :ضعي  300جرام من أقراص األسبيرين القواعد الضرورية لنظافة املطبخ .وأوضح عضو
الفوار في وعاء من املاء الساخن ثم قومي بوضع املالبس املتّسخة في الوعاء واتركيها طيلة الرابطة األملانية ملواد العناية باجلسم ومساحيق
الليل .وستالحظني فر ًقا كبيرا في مالبسك في اليوم التالي .لكن يجب عليك تكرار هذه الغسيل أنه ينبغي توخي احلرص واحلذر عند
ً
التعامل مع اللحوم النيئة والبيض بصفة خاصة.
العملية حتى تصبح مالبسك ناصعة البياض.
• اما إذا كنت تغسلني هذه املالبس بواسطة الغسالة :ضعي املالبس البيضاء التي تغير لذا ينبغي تنظيف كل أدوات املطبخ ،التي تالمس
ّ
لونها في الغسالة مع اجلرعة التي تستخدمينها عادة من مسحوق الغسيل ثم أضيفي هذه األغذية ،بعد االستخدام مباشرة.
لها قرصني من األسبرين واتركي الغسالة تعمل بطريقة عادية .ستالحظني بعد اإلنتهاء ولهذا الغرض ينبغي غسل ألواح التقطيع
من الغسيل أن مالبسك قد عادت جديدة وناصعة البياض.يحتوي األسبرين على نوع من البالستيكية في غسالة الصحون بواسطة منظفات في صورة أقراص أو مسحوق؛ حيث
أيضا .لذا حتتوي هذه املنظفات على مواد تبييض ذات قوة تنظيف أعلى .كما ينبغي تنظيف أسطح
األسيد ال يجعله قادرًا على تبييض املالبس فحسب بل على إزالة البقع الصعبة ً
استخدميه من اآلن وصاعدا في غسيلك وال داعي للجوء الى مساحيق غالية الثمن طاملا العمل والثالجة جيدا ً مباء ساخن ومنظف .ومن املهم أيضا ً استبدال املناشف واإلسفنجات
ً
مرة كل أسبوع نظرا ً ألن الكثير من اجلراثيم تظل عالقة بها ،خاصة اإلسفنجات.
أن األسبرين متوفر في منزلك.

كم �ساعة نوم يحتاجها الطفل ليتمكن من التح�صيل
العلمي؟

�ضعي �أقرا�ص الأ�سبريين
يف الغ�سالة لتنظيف
املالب�س البي�ضاء

قواعد ذهبية لنظافة املطبخ
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“جود نيوز” ترصد حادث الشهيد عماد وجنله ديفيد

النيابة تتراجع وتعتيم إعالمي وغضب كنسي
االنبا بيمن :البد من مشاركة أبناء املنيا أحزانهم ...األنبا أغاثون :األقباط ميرون مبراحل قاسية نفسية واجتماعية
لم تكن هي الواقعة األولى بأن يقوم فرد من
الشرطة املصرية مكلف بتأمني وحماية
كنيسة باستخدام سالح الدولة «سالح
القانون» في قتل املواطنني االقباط الذي كلف
بحمايتهم وكانت الواقعة األولى عندما قام
أمني الشرطة يدعي عامر عاشور عبد الظاهر،
أمني الشرطة مبركز بني مزار في شهر يناير
من عام  2011عندما استقل مندوب الشرطة
الذي يعمل مبديرية أمن املنيا العربة  9بالقطار
رقم  979من محطة سمالوط ،وبعد حترك
القطار قام بإشهار مسدسه امليري وأطلق
النار عشوائ ًيا على الركاب األقباط عندما علم
انهم اقباط من خالل ارتداء الصلبان وااليقونات
املسيحية مما تسبب في قتل واصابة  6أقباط
من اسرة واحدة.
وأخيرا جاءت واقعة قيام رقيب شرطة يدعي
ربيع املقيم بقرية اخليالة مبركز أبو قرقاص
مبحافظة املنيا املكلف بحماية الكنيسة
الروسية ببندر مدينة املنيا بإطالق الرصاص من
سالح الدولة بقتل الشهيد عماد وجنله ديفيد
لتشكل واقعة جديدة في سجل العالقة بني
األمن واألقباط السيما في محافظة املنيا
املرتبكة بظل الطائفية البغيضة املنتشرة
في جسد احملافظة والتي قد تنظر بتكرر هذا
املشهد عدة مرات.
وترصد «جود نيوز» تفاصيل املشهد عن قرب
في هذا التقرير وتدق ناقوس اخلطر من تكرار
هذه االعتداءات في حال عدم وجود قانون رادع
في ظل تراخي الدولة في تعاملها مع ملف
االعتداءات على االقباط وارواحهم ومملتكاتهم
وامنهم وحياتهم واسرهم وكنائسهم وهو ما
بات يشكل ظاهرة منتشرة بقوة في االعوام
االخيرة حتتاج إلى دراسة متأنية من علماء
االجتماع للوقف على انها هل هي منظمة ام
وليدة الصدفة؟ ،وهل حتتاج إلى حل أمني ام
حل ثقافي تنموي اقتصادي ام كالهما معا؟
قال مايكل ماهر ابن خال الشهيد عماد
كمال ،ان عماد وجنلة يعملون في املقاوالت
والهدم وأن هناك قطعة أرض بجوار كنيسة
نهضة القداسة بوسط مدينة املنيا ،طلب
منهم العمل معهم ،لهدم العقار القدمي
لبناء عقار جديد ،واثناء الهدم وان هناك احد
االصدقاء الشهيد عماد كان معه دراجة نارية
«موتسيكل» قام بركنها بجوار «دشمة»
حراسة الكنيسة فحدث مشادة كالمية
بينهم وبني رقيب الشرطة يدعي ربيع مكلف
بحراسة الكنيسة ،ومت الصلح بينهم ولكن
جاء اليوم الثاني من وقوع املشاجرة بعد
استالم الرقيب الشرطة عمله في مساء اليوم
التالي واستغل الرقيب فرصة مغادرة العمال
بهدم املنزل قام بإطالق الرصاص من سالحه
امليري على الشهيد عماد كمال مما تسبب في
مقتله ومقتل جنلة ديفيد.
وذكرت مصادر امنية ان رقيب الشرطة ربيع
قام بتغير موعد عمله كي يكون موعد وجوده
في ساحة احلادث متناسب مع وجود املقاول
على ان يكون عمال الهدم قد غادرو عملهم
خشية تدخلهم ومنع حدوث اجلرمية والتي
وقعت في حدوث الساعة السادسة مساء
وهو وقت متأخر طبقا لفصل الشتاء في
صعيد مصر.

وبحسب املصادر التي رفضت ذكر اسمها ان
رقيب الشرطة قدم اجراء اتصال مبأمور قسم
شرطة املنيا عندما شاهد الشهيد عماد
وجنله واخباره بأنه لديه اخبار تفيد بحدوث
عامل ارهابي قد يستهدف الكنيسة مما دفع
باملأمور بان يصدر له تصريح بإطالق الرصاص.
حبس  4أيام للشرطي
أمرت النيابة العامة للمنيا بحبس ربيع رقيب
شرطة املكلف بحراسة أحد الكنائس مبدينة
املنيا ،أربعة أيام على ذمة التحقيقات .ووجهت
النيابة تهمة القتل العمد لألب وابنه ،واعترف
ربيع ،الشرطي املتهم بارتكابه الواقعة أمني
شرطة ،نتيجة خالف بينه وبني اجملني عليهما،
اللذان كانا يقومان برفع أنقاض منزل مقابل
لكنيسة نهضة القداسة ،املكلف بحراستها
الشرطي املتهم ،في إطار عملهم في املقاوالت
مبدينة املنيا.
وتوجه فريق من نيابة املنيا لكنيسة نهضة

تعتيم اعالمي
علمت «جود نيوز» ان مسؤولي ملف االعالم
باألجهزة األمنية أصدروا قرار مبنع النشر واقعة
مقتل شهيدي املنيا عماد وجنله ديفيد ،على ان
يكون النشر من خالل البيانات الرسمية التي
يصدر النائب العام او وزارة الداخلية .فحني مت

احلادث نهائي.
غضب كنسي
ورغم قرارات الكنيسة الرسمية التي طالبت
بالصمت واالحتكام للقضاء ،قام األنبا بيمن،
أسقف نقادة وقوص بتنظيم وقفة صالة
بجميع كنائس وأديرة اإليبارشية لدعم أقباط
املنيا ،ومن مختلف املراحل العمرية وقال االنبا
بيمن «كلنا جسد واحد ،هو جسد املسيح
وكان ال بد من مشاركة أبناء املنيا أحزانهم،
حتى ال يشعروا أن الكنيسة في وادي وهم في
وادي أخر».
وتابع األنبا بيمن“ :كلنا هنفرح وهيتمجد اسم
اهلل في كنيسته ،كما وعدنا :أبواب اجلحيم
لن تقوى عليها”.
وقال االنبا اغاثون أسقف مدينتي العدوة
ومغاغة بشمال محافظة املنيا «احلزن في
كل بيت قبطي ،وليس في إيبارشية املنيا وأبو
قرقاص ،بل في كل اإليبارشيات» .وتابع األنبا
أغاثون ،في مداخلة هاتفية مع قناة «مي
سات»« :إحنا في صدمة وذهول مما حدث ،أن
املسئول عن حراسة األقباط ومقدساتهم هو
من يقتل الناس» .وأكد على ان األقباط ميرون
مبراحل قاسية نفسية واجتماعية ووجودية.

توزيع منشور على كافة القنوات الفضائية
القداسة اإلجنيلية باملنيا ،وقامت النيابة واخلاصة التي تعمل في مصر مبنع احلديث عن
بالتحفظ على كاميرات الكنيسة ،لتفريغها
لكشف وقائع مقتل قبطيني ،مساء األربعاء
وترصد الكاميرات وقائع ما حدث قبل وقوع
اجلرمية وكيفية حدوثها.
اجلنازة
وشهدت املنيا جنازة ملتهبة شارك فيها نحو
ألفي من أهالي مدينة املدينة وقراها ،صعدت بهذا العدد تبدأ «جود نيوز» عامها السادس ،لتواصل
هتافات غاضبة منها :يارب ،كيرياليسون ،جناحها  -مبعونة اهلل  -فعلي مدي سنوات ،شرفنا بلقاء
واحد اتنني ...حق الشهدا فني.
وخالل اجلنازة وقعت مشادات كالمية لعدد أفضل الشخصيات في حوارات نقلتها صحف مصرية
من املشيعني مع بعض افراد الشرطة الذين عديدة وكان أهمها مع قداسة البابا تواضروس  ،ورئيس
الوزراء حازم الببالوي  ،ونواب برملان ووزراء سابقني
تواجدوا باجلنازة.
وترأس صالة اجلنازة على نيافة األنبا مكاريوس ،ووسياسيني وكتٌاب ورياضيني .ونقلت صحيفة الـ
أسقف عام املنيا وابوقرقاص ،واألنبا اغاثون «لوموند» الفرنسية الشهيرة مقاال ً عن اجلريدة .علي مدي
أسقف مغاغة والعدوة ،وعشرات القساوسة خمس سنوات قدمنا العديد من اجليل الثاني من املوهبني
والشمامسة ،بكنيسة األنبا بيشوي واألنبا
في الكتابة ،وحرصنا علي أن نقدم ٌكتاب موهوبني،
بوال مبنطقة عزبة شاهني مبدينة املنيا.
وجميعهم له خبرات عديدة إحتراما ً للقارئ وما يتناوله
نيابة املنيا تتراجع
تراجعت نيابة املنيا بعدما وجهت تهمة القتل عبر «جود نيوز» .علي مدي خمس سنوات ،حرصنا أن نقدم
لرقيب الشرطة وهو ما يعني ان تكون اقصى شكل مييزنا ويحترم القارئ ،وحل مسئولي حترير «جود نيوز» ضيوفا ً مع أشهر
عقوبة للمتهم 15عام ،وعدلت التهم إلى البرامج املصرية ومت اإلشارة ملوقعهم باجلريدة .وكما جنحنا في أن نكون توليفة
تهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد محترمة ومحترفة من ٌ
الكتاب ،منهم عضو البرملان الكندي ،واألستاذ جامعي،
والتي تصل عقوبتها لإلعدام ،وذلك رمبا بعد والباحث ،والدارس ،وخبراء في مجالهم سواء األسرة أو املشورة أو الطب أو طب
حالة الغضب الكبيرة التي شهدها الشارع
األسنان أو العقارات وأعضاء بنقابة الصحفيني في مصر وكندا.
املصري وخصوصا االقباط.

جـــود نـــيوز تبد�أ عامها ال�ساد�س
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تقـــــــــــارير

اال�سرة الكندية املتو�سطة �ستدفع  400دوالر �أكرث انخفا�ض معدل البطالة يف كندا �إىل �أدنى م�ستوى
له منذ �أكرث من  40عاما
ل�شراء املواد الغذائية عام 2019
سوف تدفع االسرة الكندية املتوسطة
واملكونة من أربعة أفراد  400دوالر أكثر
لشراء املواد الغذائية وما يقرب من 150
دوالر أكثر لتناول الطعام في املطاعم خارج
البيت ،وهذا ما تنبأ به التقرير السنوي
ألسعار املواد الغذائية ،ووفقا ملا جاء في
هذا التقرير الذي أعده باحثني من جامعة
جويلف وجامعة دالهوسي فإن أسعار
املواد الغذائية سترتفع ما بني  1.5و%3.5
عام  ،2019وهذا يعني أن االسرة املتوسطة
سوف تنفق  12157دوالر على شراء املواد
الغذائية العام املقبل ،بزيادة تبلغ  411دوالر عن عام .2018
وذكر التقرير أن اخلضروات ستشهد أكبر قفزة في االسعار وتتراوح ما بني أربعة وستة في
املائة  ،ومن املتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم واملأكوالت البحرية بنحو  1إلى  ،%3وكان التقرير
السنوي ألسعار املواد الغذائية عام  2015قد تنبأ بارتفاع أسعار اللحوم واملأكوالت البحرية
بنسبة  ،%6ولهذا فإن توقع انخفاض اسعار هاتني الفئتني هو توقع خطير كما يقول الباحثني،
ولكنهم على ثقة من توقعاتهم ،وقالوا إنهم يعتقدون أن هناك فائض كبير في كميات
اللحوم وإن الكنديني يهتمون اكثر بتناول البروتينات النباتية البديلة مثل العدس والكينوا،
وقد أصبح هذا التحرك نحو البروتينات النباتية واضح في الشركات التي تصنع الطعام وفي
املطاعم.
ويعزوا مراقبو الصناعة الطلب على البروتينات النباتية الي الوعي الصحي للناس واخملاوف من
استخدام املضادات احليوية في تربية املاشية ،وقالوا إن شركات البقالة ستحاول اعادة الناس
لشراء اللحوم احلمراء بتخفيض أسعارها.
ووفقا للتقرير فإن أقبال الناس على تناول البروتينات النباتية سيرفع من أسعار اخلضروات
العام القادم ،وسترتفع أسعار الفاكهة من  1إلى  ،% 3ومنتجات اخملابز بنفس النسبة وااللبان
سترتفع من  0الي  ،%2وسترتفع تكاليف تناول الطعام في املطاعم ما بني  2و %4بسبب
تكاليف التشغيل وزيادة احلد األدنى لألجور ،وكانت توقعات التقرير السنوي ألسعار املواد
الغذائية دقيقا إلى حد ما عام .2018

انخفض معدل البطالة في كندا إلى أدني
مستوى له منذ  40عاما ،فقد اضافت كندا
 94100وظيفة جديدة في شهر نوفمبر
املاضي ،وهذه أكبر زيادة شهرية منذ عام 2012
وكان من ضمنها  89900وظيفة بدوام كامل
و 78600وظيفة في القطاع اخلاص ،وسجلت
نسبة البطالة في شهر نوفمبر املاضي إدنى
معدل لها ووصلت الى .%5.6
وقد أرتفع عدد الوظائف اجلديدة في ستة
مقاطعات في كندا وكان على رأسها كيبيك
والبرتا ،وشهد قطاع االنتاج والبضائع زيادة مقدارها  26900وظيفة وقطاع البناء 14800
وظيفة وقطاع اخلدمات  67200وظيفة وقطاع الوظائف املهنية املتخصصة والعلمية
والتقنية  26000وظيفة ،وقد أستمر متوسط االنخفاض في االجر في الساعة للوظيفة
بدوام كامل ووصل إلى  % 1.46وكان اخلبراء يتوقعون منو متسارع الوتيرة في االجور ولكن حدث
العكس حيث انخفضت األجور.
ويراقب البنك املركزي عن كثب هذه التغيرات قبل اتخاذ قرار يحدد سعر الفائدة على االموال
املقترضة ،وكان البنك املركزي قد رفع سعر الفائدة خمسة مرات منذ عام  2017بناء على
االداء القوي لالقتصاد الكندي وسيعلن البنك عن سعر الفائدة اجلديد في شهر يناير القادم.

توترات بني ال�صني وكندا ب�سبب اعتقال املديرة
التنفيذية ل�شركة هواوي يف فانكوفر
فانكوفر :تصاعدت التوترات بني الصني
وكندا على أثر قيام الشرطة الكندية
باعتقال املديرة التنفيذية وأبنة صاحب
شركة هواوي العمالقة في التكنولوجيا،
وقد اعتقلت السيدة مينج وانزهو أثناء
تغيير الطائرة في مطار فانكوفر الدولي،
وتبلغ السيدة مينج من العمر  46عاما ومت
القبض عليها مبوجب أمر قضائي يدعي
إنها ارتكبت احتياال ماليا مستعملة فرع
للشركة غير رسمي يسمي سكايكوم للقيام بإعمال جتارية مع شركات االتصاالت االيرانية
بني عامي  2004و 2009منتهكة بذلك العقوبات الدولية املفروضة على إيران.
وقد أنكرت مينج هذه االدعاءات من خالل محاميها ووعدت بالتصدي لها إذا مت تسليمها
للسلطات االمريكية التي طلبت من الشرطة الكندية القاء القبض عليها.
ووفقا لوثائق احملكمة التي قدمتها وزارة العدل االمريكية ،فإن السيدة مينج تواجه عدد من
التهم اجلنائية وكل واحدة من هذه التهم يعاقب عليها بالسجن ملدة أقصاها  30عاما إذا
أدينت ،هذا وقد حكمت احملكمة العليا في مقاطعة بريتش كولومبيا مؤخرا باإلفراج عن
السيدة مينج بكفالة مقدارها  10مليون دوالر مع  16شرطا لإلفراج عنها مبا في ذلك ،أن تالزم
منزلها في فانكوفر ما بني الساعة  11مساء حتى الساعة  6صباحا اال إذا حصلت على إذن
كتابي من احملكمة بغير هذا ،او ألسباب طبية ،وأن تسلم جواز سفرها وأي وثائق للسفر إلى
احملكمة وأن يوضع على كاحلها سوار معدني الكتروني ملتابعة حتركاتها وأن يتم تعيني اثنان
ملراقبتها املستمرة وعليها أن تدفع تكاليف السوار االلكتروني وتكاليف الذين يراقبونها.
هذا وقد افرجت عنها الشرطة بعد أن دفعت كفالة نقدية مقدارها  7.5مليون دوالر ومت تغطية
الباقي من قبل ثالثة أشخاص وضعوا منازلهم كوديعة لدي احملكمة وقدم شخص رابع 50
الف دوالر بشيك معتمد الى احملكمة ،وقال املدعي العام الفيدرالي الكندي أن السيدة مينج
لديها حافز للفرار بسبب فترة السجن الطويلة احملتملة التي ستواجهها إذا مت تسليمها
وإدانتها في الواليات املتحدة ،وان لدى السيدة مينج موارد كبيرة لتهرب إلى الصني التي ليس
لديها أتفاق تسليم مع الواليات املتحدة.
ويعرف أن مبيعات شركة هواوي قد بلغت  102مليار دوالر عام  ،2018مبا يتجاوز شركة آبل
في مبيعات الهواتف الذكية ،وقال الرئيس دونالد ترامب عن هذه القضية انه سينظر
للتدخل فيها لدى وزارة العدل االمريكية إذا كان هذا في مصلحة االمن القومي االمريكي او
سيساعد على صياغة صفقة جتارية مع بكني ،ومؤخرا ضغطت الواليات املتحدة االمريكية
على الدول األخرى لتحد من استخدام التكنولوجيا اخلاصة بشركة هواوي محذرة من إنها
تفتح لنفسها فرصة لسرقة معلوماتها ومراقبتها.
وقد خلقت القضية توترات بني كندا والصني التي حذرت من عواقب اعتقال مينج ،كما
اعتقلت الصني مؤخرا دبلوماسي كندي هو ميكل كوفريج محلل للشئؤن الدولية وقال
جسنت ترودو ان احلكومة الكندية تسعى للحصول على اجابات حول اعتقال ميكل جوفريج
ومن غير الواضح ما إذا كان هناك اي صلة بني احلالتني .ومن جانبها حذرت كندا الكنديني
املسافرين للصني من «التحلي بدرجة عالية من احلذر» وطلبت من احلكومة الصينية مزيدا
من فرض األمن على سفارتها بسبب االحتجاجات واملشاعر املناهضة لكندا.
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حقائق �ضد الإحلاد ()10

عجائب جدار كرات الدم احلمراء وف�صائل الدم

في هذه اجملموعة القادمة من املقاالت سننتقل
إلى أدلة علمية أكثر تعقيدا ،ولكنها أشد داللة
على وجود اهلل .وهي متعلقة مبادة تخصصي.
وعلى أي فقد حاولت قدر املستطاع تبسيطها
رغم تعقيداتها -ليستطيع القارئ العادياملدقق فهمها والتمتع بها .واسأل اهلل أن
يعينني على تلك املهمة.
الدليل الثامن :عجائب جدار كرات الدم
احلمراء وفصائل الدم
األعجوبة األولى :هي في شكل هذا اجلدار فهو
مقعر من اجلهتني وهذا الشكل يضمن ثالث
أشياء:
ا) أكبر مسطح ممكن مع أقل حجم؛ وبذلك
يتيح تواجد -وأقول صدق وال اكذب  ٥-ماليني كرة
في املليمتر املكعب الواحد من الدم .وعليه فمع
وجود ذلك العدد الرهيب من كرات الدم -حوالي
 ٢٥تريليون كرة -وبهذا التقعير من اجلهتني فقد
أدي ذلك إلى تواجد مسطح رهيب يضمن تبادل
أكبر حجم من الغازات في أقل وقت.
ب) انسياب الدم في األوعية الدموية الكبيرة
بصورة منتظمة جدا .في شكل طبقات؛
أقلها سرعة هي املالصقة جلدار األوعية؛ ليتيح
الوقت الكافي لتغذية اجلدار العضلي لألوعية
باألكسجني ،ليتمكن من االنقباض للحفاظ
على ضغط الدم ،بينما أسرع الطبقات في
وسط األوعية وذلك لضمان سرعة وصولها
للشعيرات الدموية التي تغذي األنسجة.
ج) عدم انفجار كرات الدم في حالة دخول بعض
السوائل من بالزما الدم إليها ،الن اجلدار في هذه
احلالة سوف يتحدب ويسمح بزيادة في حجم
الكرات بدون توتر اجلدار.
األعجوبة الثانية :هي في نفاذية جدار الكرات
احلمراء والتي تسمح بسهولة تبادل الغازات
ليصل تركيز األوكسجني بالهيموجلوبني إلى
نفس تركيزه في الرئة وذلك في غضون-صدق
وال اكذب -ربع ثانية وهذا الزمن عجيب في دقته
وفي حسابه ،ذلك ألنه ميثل أقل زمن ممكن ملرور
الكرات في الرئة ،والذي يحدث في حالة تسارع
ضربات القلب الى أعلى معدل في االنسان.
األعجوبة الثالثة :هي في حجم كرة الدم؛ فهو
أكبر قليال من حجم الشعرات الدموية وذلك
بهدف ضمان وجود مقاومة نسبية ملرور الكرات،
وعليه بطء سيرها وذلك إلتاحة أطول وقت
ممكن لتبادل األوكسجني وغيره من املواد بني
كرات الدم واألنسجة ،ولكن لضمان أال تنكسر
الكرات بسهولة من جراء ضغط الشعيرات
عليها فهي قابلة لالنثناء بسبب جدارها
البالستيكي املرن.
األعجوبة الرابعة واألغرب :هي في انخفاض
عدد أنواع مولدات األجسام املضادة ()Antigens
على جدار الكرات احلمراء .وهذه األعجوبة هي
التي إتاحة السهولة النسبية في نقل الدم
والذي ال يوجد سائل بديل له -من شخص إلىآخر-وذلك مقارنة بصعوبة توافق Antigens
بني البشر في نقل األعضاء األخرى مثل الكلي
والكبد وغيرها .وقد أدت هذه السهولة نقل
الدم إلى التقدم الرهيب في اجلراحات والذي
بدأ مع فكرة نقل الدم في عام  1665بواسطة
العالم اإلجنليزي ريتشارد لوورد وذلك في الكالب.
وأصبح أمنا في اإلنسان بعد اكتشاف فصائل
الدم في عام  1991بواسطة الطبيب النمساوي
كارل النستينر .وهذه امليزة تعني متاما أن القوة
اخلالقة احلكيمة وبعلمها املسبق األزلي تقدر
األشياء قبل حدوثها وجتهز لها.

ونعرض تفصيالت أكثر دقة تؤكد لنا هذا العلم
املسبق األزلي للقوة اخلالقة .وذلك فيما يخص
الفصائل الهامة في عملية نقل الدم في
اإلنسان وهما:
أوال  :ABO systemفانه طبقا لعلم الوراثة فان
الصفة  Oهي الصفة املتنحية بينما الصفتني
 A - Bسائدتني .وعليه فتبعا لقوانني الوراثة
كان من املفترض ،أن تكون فصيلة  Oهي األقل
شيوعا ،وفصيلة  ABهي األكثر شيوعا بني
البشر .ولكن القوة اخلالقة -والتي سخرت
اخلليقة كلها لصالح اإلنسان  -كسرت هذا
القانون  -في هذه احلالة  -لتكون فصيلة - O
وعلي عكس املفروض  -هي األكثر شيوعا %40
من البشر؛ ذلك ألن الدم من الفصيلة  Oهو
األكثر فائدة؛ ألنه ميكن وبكميات معقولة نقله
ألي إنسان وأي كانت فصيلته ألن فصيلة O
معطي عام .وجعلت من فصيلة  ABهي األقل
شيوعا  %5من البشر؛ ذلك ألن الدم من الفصيلة
 ABهو األقل نفعا لألخرين؛ ألنه ال ميكن نقله إال
لشخص له نفس الفصيلة وعليه فقد سخرت
هذه القوة اخلالقة كل األشياء لصالح اإلنسان
وهذا يؤكد ما يعتقد به املؤمنون عن اخلالق.
ثانيا وهو األكثر إذهاال هو ما يخ ص �Rh sys
 : temذلك أن األجسام املضادة في  - Rhوعلى
عكس األجسام املضادة اخلاصة ABO system
 وبسبب صغر حجمها فانه ميكنها أن تعبرمن دم األم وعبر املشيمة لتحطم كرات الدم
اخلاصة باجلنني وهذا فقط  -وأقولها فقط  -لو
كان اجلنني  Rhموجب ،واألم  Rhسالب ومتتلك

ينتمون لفصيلة  Rhسالب – وعلى عكس
فصائل - ABOيولدون بدون أجسام مضادة ضد
فصيلة  Rhموجب وبهذا تضمن األمهات والدة
الطفل األول -على األقل -سليما وحتى لو كان
من فصيلة  Rhموجب بشرط عدم تعرض األم
السالبة قبل احلمل لعملية نقل دم من فصيلة
 Rhموجب ،والذي يحدث فقط كنتيجة إلهمال
طبي يستلزم محاسبة الطبيب املسؤول.
 )٣حتى بعد تعرض األمهات لكرات دم من
فصيلة  Rhموجب وذلك من خالل احلمل السابق

بطفل موجب فان تكوين األجسام املضادة
يحدث بالتدريج ويزداد بعد كل حمل قبل أن
يصبح خطرا على األجنة؛ وعليه ميكن لكثير
من األمهات السالبات والدة أكثر من طفل
موجب سليم وليس فقط الطفل األول .وهذا
يفسر أنه برغم أن نسبة األمهات ذو الفصيلة
السالبة قد يصل إلى  %15فان نسبة األطفال
املضارين من هذا املرض ولرحمة القوة اخلالقة

ا.د .ناجي اسكندر
فهي أقل من نصف في املائة.
هوامش :إن أكثر الفصائل نفعا للبشر وهي
 Oموجب هي األكثر شيوعا ،وذلك على عكس
 ABسالب وهي األخطر واألقل نفعا فهي األقل
شيوعا.
وفي اخلالصة :فان احلقائق املذهلة واملتعلقة
بجدار هذه الكرات احلمراء -والتي متثل أبسط
أنواع اخلاليا باجلسم -تثبت أن وراء اخللق قوة
“حكيمة رحيمة” جتلت رحمتها في حالة احلقائق
املتعلقة بفصائل الدم  ABOو .Rhوهي “قوة
عليمة” ومنذ األزل بأدق التفصيالت ،وهي “قوة
قادرة” على أن تسخر القوانني وعلى أن تكسرها
لصالح اإلنسان وليستفيد من ذلك الحقا .فهل
يعقل بعد كل ما عرضناه من تفصيالت دقيقة
ومذهلة أن يكون وراء هذا اخللق قوة عشوائية
غير عليمة وغير مقدرة ملعنى الرحمة وغير
قادرة على أن تسخر القوانني وأن تكسرها إذا
لزم اإلمر وذلك لصالح اإلنسان وهي التي ال تدري
أصال عنه شيئا؟
تنويه واجب :هذه املقاالت تثبت باألدلة
العلمية فقط وجود اهلل وال تستند إلى أي
معتقدات أو أسانيد دينية ال يؤمن أصال
امللحدون بها .وهي أيضا ال تناقش أو تدعو إلى
معتقد بعينه.

الهيئة القبطية الكندية

واملنظمة الكندية املصرية حلقوق االنسان
أجسام مضادة ضد فصيلة اجلنني -أي ضد Rh
موجب  -وال يحدث في األم تكوين لهذه األجسام
املضادة إال بطريقتني وهما  :لو مت نقل دم موجب
لها قبل احلمل .أو حلمل مسبق جلنني موجب.
ولكن ألن وراء اخللق قوة حكيمة وعليمة ورحيمة
وقادرة على تسخير األشياء لصالح اإلنسان.
فقد أسست وبعلمها املسبق األزلي ما يحد
جدا من هذه الظاهرة في حالة  Rh systemوهو:
 )١أن عدد البشر ومنهم النساء واألمهات الذي
ميكن أن حتدث معهم هذه املشكلة  -لكونهم
فصيلة  Rhسالب  -أقل من  ,%15ومن املذهل
والغريب جدا وما يدفعنا أكثر لإلميان بحكمة
ورحمة القوة اخلالقة هو أن هذه النسبة
لألمهات من فصيلة  Rhسالب تزداد انخفاضا
في الدول األقل متديناً ،أي التي متتلك خدمات
طبية أقل للتعامل مع هذا الوضع الطبي
الصعب لتصل أحيانا إلى  %1فقط في دول
العالم الثالث ،ومن األكثر إذهاال ،هو أن فصيلة
القرود والتي مت اكتشاف فصائل  RHليس
بينهم أية أفراد  Rhسالب ،وعليه ال حتدث
عندهم هذه املشكلة أبدا؛ وحيث ال ميكنهم
التعامل مع هذه املشكلة لعدم وجود أطباء
قردة في الغابات! وهنا تبدو عناية اخلالق حتى
بأقل مخلوقاته قدرا.
 )٢أن األشخاص -ومبن فيهم األمهات -والذين

ومنظمة التضامن القبطي ومنتدى الشرق االوسط للحريات
تدعوكم لوقفة سلمية أمام القنصلية املصرية مبونتريال
نظرآ لتصاعد االحداث في الفترة األخيرة ،حيث مت حرق كنيسة قبطية ،وغلق كنيسة
قبطية أخرى و مت القبض على تسعة اقباط  ،وقتل رجل شرطي مسلح لرجل قبطي
مسالم وابنه ،واختفاء سيدة قبطية ،كل هذا يعنى (استباحة االقباط في مصر) .فكان
البد أن نرسل صرخة إلى اهلل اوالً ،والى العالم أجمع ،حتى يعرف اجلميع الذى تتعرض
له اُسرنا القبطية من اضطهاد في مصر ،ولكى يعي اجملتمع الكندي مدى املعاناة التي
يعانيها الشعب قبطي في مصر .وذلك من خالل وقفة سلمية للتعبير عن تضامنا مع
الشعب القبطي في مصر في كل ما يعانون منه من ألم وظلم واضطهاد.

املكان :أمام القنصلية املصرية مبونتريال
1800 Av. McGill College, suite 900, Montreal, QC H3A 3J6
محطة مترو ( )Peelعلى حط املترو االخضر
التاريخ :يوم السبت املوافق  ٢٢ديسمبر
امليعاد :من الساعة  ١٠صباحاً وحتى  ١٢ظهراً
لالستفسار:

عادل داود 514-609-7575

جورج دميان 514-594-5671
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«كانت األرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة ...
وقالوا هلم ننب النفسنا مدينة وبرجا راسه بالسماء
ونصنع النفسنا اسما لئال نتبدد على وجه كل
األرض ...فبددهم الرب من هناك على وجه كل األرض
فكفوا عن بنيان املدينة .لذلك دعي إسمها بابل الن
الرب هناك بلبل لسان كل األرض» (تك.)9-1 :11
وروى أبو الفدا في اخملتصر (صـ )26 ،25نبأ البرج
بقوله« :ان بني نوح الذين نشأوا بعد الطوفان،
اجتمعوا على بناء حصن يتحرزون به خوفا ً من
مجيء الطوفان مرة ثانية ،والذي وقع رأيهم عليه
ان يبنوا صرحا ً شامخا ً تبلغ رأسه السماء ،فجعلوا
له إثنني وسبعني برجاً ،وجعلوا على كل برج كبيرا ً
منهم يستحث على العمل ،فانتقم اهلل تعالى
منه ،وبلبل ألسنتهم إلى لغات شتى .ولم يوافقهم
عابر على ذلك ،واستمر على طاعة اهلل تعالى ،فبقاه
اهلل تعالى على اللغة العبرانية ،ولم ينقله عنها».
وهو يذكر هنا ان سبب انشائه يكمن في خشية
بني نوح ان يدهم الطوفان األرض مرة ثانية .وافاض
في احلديث عن شكل البرج ،وهو لم يرد في النص
الكتابي السابق ،ولكنه وافق في ذكر عقاب اهلل
لبني نوح ببلبة االلسن .وذكر ان عابر لم ينله
ما نال اآلخرين من امر البلبلة ،ولكن عابر يرد في
النص الكتابي متأخرا عن زمن بلبلة االلسن ،كما
ان املؤرخ الكبير ينسب لعابر وملن سبقه التحدث
باللغة العبرية علما بأن العبرية كانت مقتصرة
على بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح بن
فالج بن عابر ،ولم تشمل كل من تناسل من عابر،
فقد خرجت من عابر اقطاب كثيرة لكل منهم لغته
اخلاصة.
وجاء في (املطالب النظرية ،صـ  )491ان ابيدان
(من مصر البطلمية) نقل عن فاروز الكلداني خبر
البرج الشهير ،اخرجه عنهما اوسابيوس القيصري
والقديس كيرلس السكندري ،جاء فيه:
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برج بابل
“ان الرجال األولني استكبروا بقوتهم وارتفاع
قاماتهم فأخذوا يحتقرون اآللهة ويظنون نفوسهم
أسمى وأعظم منهم ،فحملتهم كبرياؤهم على
ان يشيدوا صرحا عجيبا في ارتفاعه وهو اآلن بابل.
وبينما كاد راسه يناطح السماء عصفت االرياح
بامداد اآللهة فحطمت مراقي البناء وكفاءتها على
البنائني ،وسميت هذه اخلرابات بابل ،والناس الذين
كانت لغتهم واحدة الى ذلك احلني شرعوا منذ
حينئذ يتكلمون لغات مختلفة بأمر اآللهة”.
وفي عام  ،1876عثر في موقع بابل القدمية على لوح
عرف بإسم إيزاجيال -محفوظ اآلن مبتحف اللوفر
– وهو يقدم وصفا ً معماريا ً ملعبد إيزاجيال اخملصص
لعبادة بعل مردوك رب البابليني .وفى وسطه كان
يقوم برج عرف بإسم (بيت تأسيس السماء واألرض).
ويؤكد ذلك أيضا ً أثر اخر عثر عليه جورج سميث ،وهو
على شكل هرمي ،نقش عليه باخلط املسماري أيضا
ما قام بترجمته العالم أوبر ...“ :البناء األكبر لنبوخذ
نصر ملك بابل األول ...الطلل األكبر الذي في بابل انا
بنيته وهيأته ،وقد رفعت رأسه إلى العالء بالقرميد
املغشي بالنحاس...بناه ملك قدمي ،لكنه لم يتم
رأسه .فتركه الناس منذ أيام الطوفان متكلمني
كالما مشوشا .وزالزل األرض والرعود زعزعت اللنب،
وشققت اآلجر املستوي امللبس به البناء .فتهدم
اللنب وتكون منه تالل؛ فألهم مروداخ قلبي ألجدد
بناءه ...وكذلك أعدت تشييد ما كان (– ”...ارنست
بابلون ،اآلثار الشرقية صـ .)64
وبعدما تفرق أبناء نوح كونوا عشائر كل منها حملت
اسم جدها األكبر من بنيهم .واستقرت كل عشيرة
في بقعة من بقاع األرض خلعت عليها اسمها الذي
سبق وأخذته من جدها األكبر .ومبرور الزمن حتولت
هذه القبائل إلى شعوب وأمم كثيرة نشأت عنها
احلضارات القدمية في سومر ،وأكد ،ومصر ،وبالد
اإلغريق ،وفينيقية ،وغيرها .وقد نشأت احلضارة من

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

تفاعل االنسان مع البيئة .وما نتج
عنه من أدوات صنعتها يداه وأفكار
ومعتقدات استنتجها بعقله من
خالل النظر في العناصر البيئية
من حوله .ومن هذا وذاك تطورت
اللغات واأللسن .الى جانب ما
توارثوه بالنقل من ادم ونوح واآلباء،
ومما عمله فيه خيالهم.
وكان اعتقاد البشر في األلوهية
ميثل حجر الزاوية في بناء احلضارة
فأقيمت املذابح واملعابد لتكرمي اآللهة .وبنيت املقابر
على اختالف أشكالها ما بني املستطيل ،والشكل
الهرمي اعتقادا في بعث البشر بعد مماتهم.
وال يعلم احد ما هي اللغة التي كان يتكلم بها
الناس قبل الطوفان ،النها حجبت حتى عمن كانوا
يتكلمونها ،ولذلك فان ما ذكره ابن العبري من ان
القديسني باسيليوس وافرام قاال بأن الناس من
ادم إلى عابر كانوا يتكلمون السريانية ،ليس فيه
ما يوجب الصحة ألن السريانية نشأت من امتزاج
اآلرامية بالعبرانية .ويؤكد ذلك املطران يوسف
الدبس في (تاريخ سورية ،جـ ،1مجلد  ،1صـ )139
مبا نقله عن القديس افرام السرياني قوله“ :يظهر
ان اهلل محا من ذاكرتهم لغتهم القدمية التي كانت
تعمهم جميعا وبدلها بلغة خاصة بكل فريق منهم
 ...واستمرت اللغة القدمية عند اسرة واحدة فقط”.
لقد كان الناس قبل بلبلة األلسن يتكلمون لغة
واحدة عندما كانوا يعيشون في نطاق محدود نسبيا
من األرض املعمورة انذاك ،ولم يكونوا قد تفرقوا بعد
وذهبوا إلى مجاهل القارات .ولكن هذه اللغة قطعا
غير معروفة وليست هي واحدة من اللغات التي
نشأت بعد الطوفان .وقد كانت ابسط كثيرا من لغة
القبائل البدائية التي تعيش في مجاهل القارات.
وذلك الن املنتج احلضاري – املادي واملعنوي-كان ضئيال

قصة املبشر االمريكي الذي كتب في مذكراته قبل ان يُقتل:
إلهي ال أريد أن أموت...ولكن ليكن هذا جملدك
جون الن تشاو  ٢٦سنة مبشر أمريكي وتعيش أسرته في فانكوفر .قاد جون
رحالت تبشيرية مسيحية في اخلارج وسافر إلى جزر كثيرة صغيرة ،وكانت
أخر رحالته في شهر نوفمبر من هذا العام إلى جزيرة سينتينيليس التابعة
للهند في خليج البنغال ،وهي جزيرة معزولة عن العالم منذ قرون كثيرة
ترفض االتصال بالعالم اخلارجي وتتعامل بعنف وبعداء جتاه الغرباء.
ومبوجب القانون الهندي يحظر على الناس زيارة هذه اجلزيرة والتي قد يبلغ
عدد سكانها  ١٠٠فرد ،وقد اعتمدت احلكومة الهندية سياسة العزلة لهذه
اجلزيرة وال تتدخل مطلقا في حياة القبيلة التي تعيش فيها حتى ال تنتقل
إليهم األمراض والتي قد تقضي عليهم جميعا ألن ليس لهم مناعة ضدها،
وكان جون تشاو قد قام برحالت تبشيرية الى أفريقيا وغيرها من املناطق وفي
شهر نوفمبر وصل مليناء بلير في الهند بتأشيرة سياحية ودفع نقود إلى
خمسة من الصيادين ليأخذوه إلى جزيرة سينيتنيليس ليقوم بتبشيرهم
باملسيحية وكتب في مذكراته التي وصلت إلى عائلته يقول (رمبا تعتقدون انني مجنون في كل هذا ولكني أعتقد انه من املفيد
أن نعلن يسوع لهؤالء الناس ،وقال أنه يفعل ذلك لتأسيس ملكوت يسوع على اجلزيرة ،وقال ال تلوموا املواطنني اذا قتلوني) .وقد
حاول جون مقابلة اهالي اجلزيرة مبفرده وكتب في مذكراته التي شاركتها والدته مع جريدة واشنطن بوست ،انه غادر البالد في
قارب صغير إلى اجلزيرة النائية التي تعيش فيها قبيلة صغيرة في أكواخ ووصف السكان هناك بأن طولهم ال يتعدى خمسة
اقدام وخمسة بوصات وانهم دهنوا وجوههم مبادة صفراء وانهم ردوا عليه بغضب حني حاول أن يتحدث معهم بلغتهم وان ينشد
اغانيهم الدينية.
وقال جون في مذكراته ايضا ،إنه صاح بصوت عالي (أنا أسمي جون وانا أحبكم ويسوع يحبكم) واطلق عليه واحد من االحداث
سهما اخترق إجنيله املقاوم للماء وقال السيد جيف كينج رئيس منظمة مسيحية كان جون تشاو على إتصال معهم إثناء رحلته
للجزيرة ،أن جون نزل إلى اجلزيرة ثالثة أو أربعة مرات في يوم واحد قبل أن يُقتل.
وفي املرة األولى رجع إلى قاربه بعد اطالق سهم عليه اخترق إجنيله ولكنه عاد ثانية ونزل على اجلزيرة ومعه هدية سمكتان كبيرتان
وإن سكان اجلزيرة قبلوا الهدية وجلسوا معه ملدة ساعة ولكنهم هددوه بالقتل وطلبوا منهم عدم العودة واطلقوا عليه السهام،
فعاد إلى قاربه ثم بالتدريج رجع للجزيرة للمرة الثالثة ،وهذه املرة شاهده الصيادين من على بعد خالل مكبر الصور واالهالي
يطلقون السهام عليه ويقتلونه ثم يدفنونه ،وقال رئيس املنظمة املسيحية أن جون كان يحلم بالقيام بعمل عظيم ولكنه انتهى
بقتله ،وفي بيان لعائلة جون قالت «كان ابنا محبوبا واخا وعما واعز صديق لنا ،وكان مسيحيا مبشرا لآلخرين ،ومدرب لكرة القدم
ومتسلق للجبال ولقد أحب اهلل واحلياة وساعد احملتاجني ،ولم يكن لديه سوى احلب لسكان جزيرة سينيتنيليس ،وانه ذهب إلى
هذه اجلزيرة برغبته احلرة ونحن نسامح الذين قتلوه».

للغاية ال يتعدى تسمية األشخاص،
واحليوانات ،واألشياء احمليطة ،الى
جانب بعض التعابير الشعورية.
لقد كانت اللغات في مهدها بسيطة
ومحدودة للغاية ،تناسب احلياة
البدائية التي كان الناس يعيشونها
في ذلك احلني .وهذه اللغات هي وليدة
شعوب تناسلوا من اشخاص ُمعينني
سواء كانوا معروفني او غير معروفني
لدينا .فعلى سبيل املثال نرى انه من
سام خرج العيالميون بلغتهم ،واالشوريون بلغتهم،
واالراميون بلغتهم ،والعبرانيون بلغتهم ،وغيرهم
الكثير والكثير ممن ال ميكن ان نسلم بان لغة من
لغاتهم التي نشأت بنشأتهم كانت مستعملة
قبل أن يولدوا .فمن يستطيع ان يدلل على أن اللغة
اإلجنليزية مثال كانت موجودة قبل ان يوجد األجنليز .أو
أن اللغة الفرنسية كانت موجودة قبل ان يولد اجلد
األكبر للفرنسيني؟!
وميكننا ان نفسر التشابه بني بعض اللغات وبعضها
األخر على اعتبار ان الشعوب لم تكن منعزلة متاما
عن بعضها ،بل كانت تتقارب فيما بينها عن طريق
الهجرات اجلماعية والفردية ،وعن طريق الغزوات
واحلروب .وكثيرا ما كانت تنصهر الشعوب الغالبة
واملغلوبة فيما بينها أيضا ،ومن ثم تنشأ عن
اندماجها لغات جديدة .ومثال على ذلك ان اللغة
االمهرية نشأت عن اختالط السبأيني املهاجرين،
وهم ساميني بالكوشيني احلميني .كما أن اللغة
العربية اصبحت لغة التخاطب لشعوب متباينة
األجناس واألعراق مثل دول شمال افريقية وهم
حاميون ،وشعوب شرق البحر املتوسط .فقد حلت
محل الفينيقية واآلرامية التي كانت لغة التخاطب
في الهالل اخلصيب منذ القرن السادس قبل امليالد
وحتى صدر املسيحية.

مجلس الشيوخ األمريكي يقر مبسؤلية
بن سلمان بقتل خاشقجي  ....والرياض
ترد “نرفض التدخل في شؤننا “
عبرت الرياض عن رفضها
لقرارات مجلس الشيوخ
بشأنها،
األمريكي
واعتبرته تدخال سافرا
في شؤونها ،بعد أن
تبنى مجلس الشيوخ
األمريكي قرارا ً يُحمل
ولي العهد السعودي املسؤولية عن مقتل الصحفي جمال
خاشقجي ،كما دعا أعضاء اجمللس الرئيس دونالد ترامب لوقف
الدعم العسكري للسعودية في حرب اليمن.
و نددت السعودية بقرارات مجلس الشيوخ األمريكي بشأن
عالقتها باحلرب في اليمن وقضية مقتل الصحافي جمال
خاشقجي ،واعتبرت السعودية ذلك تدخال سافرا ً في شؤونها،
رافضة التعرض لولي عهدها األمير محمد بن سلمان ومحذرة
من التداعيات على العالقات بني البلدين.
وتضمن بيان لوزارة اخلارجية أن اململكة تستنكر املوقف الذي
صدر مؤخرا من مجلس الشيوخ والذي بني على ادعاءات
واتهامات ال أساس لها من الصحة ،ويتضمن تدخال سافرا في
شؤونها الداخلية ،ويطال دور اململكة على الصعيدين اإلقليمي
والدولي .وكذلك رفضها التام ألي تعرض لقيادتها ممثلة بخادم
احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده بأي شكل من األشكال أو
املساس بسيادتها أو النيل من مكانتها”.
كما دعت إلى أال يتم الزج بها في اجلدل السياسي الداخلي في
الواليات املتحدة ،منعا حلدوث تداعيات في العالقات بني البلدين
يكون لها آثار سلبية كبيرة على العالقة اإلستراتيجية املهمة
بينهما”.
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تركي �آل ال�شيخ يودع اجلماهري

يحررها سمير اسكندر

أثار رئيس هيئة الرياضة السعودية ،املستشار تركي آل الشيخ
اجلدل مجددا على مواقع التواصل االجتماعي بعد تغريدات وداع.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه مبوقع التواصل االجتماعي “تويتر” 5
تغريدات تتضمن مقاطع فيديو بها أغنيات مختلفة عن الوداع.
جاءت التغريدة األولى لرئيس هيئة الرياضة السعودية ،بنشر
مقطع أغنية للفنان راشد املاجد بعنوان “بودعكم يا أحبابي”.
وحظيت التغريدة بتفاعل واسع ،حيث قال أحد املغردين “سنفتقدك” ،وقال آخر “ما
املوضوع ،اهلل يحفظك لتكمل جناح املشروع الرياضي الذي أضحى واضحا للمأل”.
فيما جاءت تغريدات من آخرين تؤيد رحيله عن هيئة الرياضة السعودية ،حيث قالت
مغردة “سك الباب وراك” .كما نشر آل الشيخ تغريدة أخرى بعنوان “بليغ حمدي —
بودعك عود قمة الشجن” .وقال أحد املغردين تعليقا على التغريدة“ :أين ذاهب؟” ،ورد
آخر “فخر الرياضة السعودية أبو ناصر” .فيما قال آخر“ ،هرمنا من أجل هذه اللحضه
التاريخية” .كما أضاف آل الشيخ تغريدة ثالثة بعنوان “عبد الكرمي عبد القادر —
وداعية” .ثم أتبعها بتغريدتني ألغنية “يا ناصر” من غناء فنان العرب محمد عبده،
وكلمات تركي آل الشيخ.

العب كرة قدم يدخل مو�سوعة «غيني�س» برقم ي�صعب حتطيمه
 24عاما كانت كفيلة بدخول الالعب األوروغواياني ،سباستيان
أبريو ،موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية .العب كرة القدم
أبريو دخل املوسوعة العاملية لألرقام القياسية ،كونه أكثر
الالعبني في تاريخ كرة القدم الذي يلعب في صفوف  28ناديا
عامليا .صاحب الـ 42عاما وقع عقدا مع ناديه اجلديد ،ريو برانكو
البرازيلي قادما من ديبورتيس التشيلي ،بحسب مانشرت
صحيفة « ”lanacionاألرجنتينية ،ليصبح النادي رقم  28في
مسيرة الالعب التي بدأت في عام .1994
وكان الرقم القياسي ألكثر الالعبني تنقال بني األندية مسجال باسم األملاني ،لوتز
فانتسيل ،والذي لعب لـ 25ناديا .الى أن “اجملنون” كما يلقبونه في بالده ،قد حطم هذا
الرقم ،هذا وتطلق اجلماهير األوورغوايانية على أبريو ،لقب “اجملنون” بسبب مزاجه
احلاد ،والذي يعتبر أحد األسباب الرئيسية لعدم استمرار الالعب في نادي محدد
لفترة طويلة .هذا وسبق أن لعب أبريو في الدوري البرازيلي واألرجنتيني واملكسيكي
والتشيلي باإلضافة للعبه في الدوري اإلسباني في صفوف ناديي ديبورتيفو الكورونا
وريال سوسيداد باإلضافة للعبه في الدوري اإلسرائيلي.

ريــا�ضـــــــة

ر�سميا ...حممد �صالح يفوز بجائزة �أف�ضل العب يف
�أفريقيا املقدمة من «بي بي �سي»

فاز الالعب الدولي املصري محمد صالح ،جنم ليفربول اإلجنليزي ،بجائزة
هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ألفضل العب أفريقي في عام .2018
وتغلب صالح ( 26عاما) على كل من :زميله في ليفربول السنغالي ساديو
ماني ،واملغربي مهدي بنعطية ،مدافع يوفنتوس ،والغاني ،توماس بارتي
العب أتليتكو مدريد ،والسنغالي كاليدو كوليبالي ،مدافع نابولي .وسجل
صالح في الدوري املمتاز  44هدفا في  52مباراة لعبها مع ليفربول في املوسم املاضي .وهذه هي
املرة الثانية على التوالي ،التي يتوج فيها صالح باجلائزة للمرة الثانية بعد فوزه بها العام املاضي.
وأصبح صالح ،ثاني العب عبر تاريخ اجلائزة التي بدأت في عام  ،1992الذي يظفر بها لعامني
متتاليني بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا ،بحسب موقع شبكة بي بي سي .كان صالح ،ثالث
العب مصري يتوج باجلائزة بعد كل من محمد بركات ،ومحمد أبو تريكة عامي  2005و 2008على
الترتيب.
علق صالح على الفوز باجلائزة قائال« :إنه شعور رائع للفوز مرة أخرى .أنا سعيد ،وأود أن الفوز
بها أيضا في العام املقبل!» .وتابع الفرعون املصري« :إن هدفه لعام  2019هو «الفوز بشيء مع
النادي حتى يشعر اجلميع باإلثارة» .يذكر أن محمد صالح ،الذي يتصدر قائمة الهدافني بالدوري
اإلجنليزي بعدما سجل  10أهداف حتى اآلن ،حقق إجنازات كبيرة هذا العام ،وقاد ليفربول إلى
نهائي دوري أبطال أوروبا ،باإلضافة ملشاركته في مونديال روسيا مع منتخب مصر ،بعد غياب 28
عا ًما ،وسجل هدفني في مباراتني.

ر�سميا ..تعيني الزارتي مدربا للأهلي امل�صري
أعلن نادي األهلي ،حامل لقب الدوري املصري املمتاز لكرة القدم ،تعيني األوروغوياني مارتني
الزارتي ،رسميا ،مدربا للفريق .ويأتي تعيني الزارتي ،خلفا للمدرب املؤقت محمد يوسف ،وفق ما
ذكرت وكالة رويترز .وقال النادي عبر صفحته في موقع «فيسبوك» إنه سيعقد مؤمترا صحفيا،
لإلعالن عن كافة التفاصيل اخلاصة بالتعاقد مع مدربه اجلديد .وذكرت تقارير محلية أن عقد
الزارتي ميتد ملوسم ونصف حتى صيف  ،2020وبراتب شهري قيمته  125ألف دوالر ،على ما أوردت
«فرانس برس» .وأقال األهلي مدربه السابق ،الفرنسي باتريس كارتيرون ،عقب اخلروج من كأس
العرب لألندية األبطال ،وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الشهر املاضي .وسيتولى
الزارتي مهمته رسميا اعتبارا من املباراة ضد الداخلية املقررة في  26ديسمبر احلالي واملؤجلة
من املرحلة السادسة .وميلك الزارتي ( 57عاما) خبرة تدريبية ألكثر من  20عاما ،أشرف خاللها
بشكل خاص على تدريب الوصل اإلماراتي ( )2003-2002وريال سوسييداد اإلسباني (-2009
 ،)2011ويونيفرسيداد كاتوليكا ( )2013-2012ويونيفرسيداد تشيلي ( )2015-2014التشيليني،
وقاد األخير إلى احراز الكأس والكأس السوبر احملليتني (.)2015
ويحتل األهلي ،املركز الثامن في الدوري املصري ،برصيد  20نقطة من  10مباريات مع  7مباريات
مؤجلة ،بفارق  15نقطة عن غرميه التقليدي الزمالك املتصدر مع  3مباريات مؤجلة له أيضا.
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Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

علــــوم وطب

فوائد و�أ�ضرار ارتداء اخلوامت ...من حت�سني
عمل القلب �إىل الأمرا�ض اجلن�سية

أعد موظفو جامعة كانساس تقريرا وحتدثوا عن فوائد وأضرار ارتداء
اخلوامت .وفقا لهم ،بدأ األشخاص في ارتداء هذه املنتجات املعدنية
ليس فقط للزينة .والحظ العلماء أن ارتداء خامت الزواج ليس بالصدفة ،فإنه يدعم الرغبة
اجلنسية طوال حياة الشخص .ومع ذلك ،ميكن أن يعمل بشكل عكسي في حال عدم خلعه من
تعد أشعة األسنان السينية X-rayفي كثير ال
فترة ألخرى ،وفق موقع “وان”.
هذه
تساعد
من فحص األسنان الروتيني .اكتشف كيف
يوصي اخلبراء بإزالته في الليل .خالف ذلك ،ميكن للشخص مواجهة مشاكل صحية ،فضال عن
األشعة الطبيب في مراقبة صحة الفم واألسنان.
اختالل في الوظائف اجلنسية ،وذلك في حال كان اخلامت ضيقا.
وأضاف اخلبراء إلى أنه إذا ما ارتدى الشخص اخلامت على األصبع الصغير ،فإن ذلك يؤدي إلى حتسني
ما هي أشعة األسنان السينية؟
عمل املعدة واألمعاء ،بينما لو مت ارتداؤه في اإلصبع الوسطى ،فذلك يؤدي إلى تقوية القلب
واألوعية الدموية.
أشعة األسنان السينية هي صور خاصة تسمح لطبيب
األسنان بإلقاء نظرة فاحصة على الهياكل داخل الفم ،مبا في ذلك األسنان ،واجلذور ،والعضة ،كما ميكن للشخص إرتداء اخلوامت على جميع األصابع في نفس الوقت ،ولكن في نفس الوقت
مينع فعل ذلك أكثر من  5ساعات يوميا ،حيث ميكن التعرض إلى فشل في القلب ونوبات الربو.

)Dental X-Rays (1

وعظام الوجه.
وتنطوي العملية على وضع فيلم األشعة السينية داخل الورق املقوى أو البالستيك ،ويتوجب
على املريض أن يعض عليها وميسك به للتأكد من التقاط األشعة في املكان الصحيح .قد يتم
تكرار العملية اعتمادا ً على عدد الزوايا ومناطق الفم التي يريد الطبيب رؤيتها .يرتدي املريض
درعا ً واقيا ً حلماية اجلسم من أشعة اجلهاز بينما تؤخذ األشعة السينية.
ميكن للطبيب استخدام األشعة السينية إللقاء نظرة على:
تسوس االسنان :والذي ميكن أن يكون بني األسنان أو حتى حتت احلشوات
االلتهابات :في عظام الفم.
ورم في الفم ،أو خراج
أي تغييرات في أسنان أو عظام
الفم
مشاكل في األربطة التي حتافظ
على األسنان في مكانها
مشاكل تطور األسنان عند
األطفال
مواقع انحشار األسنان (األسنان
العالقة في أنسجة اللثة أو
العظام)

■

على عك�س ال�شائع ...خرباء تغذية ين�صحون بالأرز لإنقا�ص الوزن
وجد العلماء أن األرز يعد وسيلة
فعالة إلنقاص الوزن الزائد ،ووفقا
لهم ،فإن األرز األسود يساهم
بشكل خاص في إزالة الدهون.
أجرى الباحثون جتربة على الفئران
اخملبرية ،حيث قاموا بإضافة األرز األسود
املطبوخ إلى طعامهم .وبعد ذلك ،توقفت
عملية تراكم الدهون في الكبد بشكل
ملحوظ .حتى لدى مجموعة الفئران التي
قاموا بإطعامهم أغذية حتتوي على كميات
كبيرة من السعرات احلرارية .كما الحظ العلماء
أيضا انخفاض في مستويات الكوليسترول،
وفق موقع «وان» .ووفقا للعلماء ،فإن األرز
األسود يتمتع مبؤش جاليسيمي منخفض
(هو تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من

 0لـ 100بناء على مدى ارتفاع سكر
الدم بعد تناولها) ،حيث يصل إلى
 42.3نقطة ،بينما األرز األبيض يتمتع
بـ 64نقطة وهو تقريبا مثل البطاطا.
كما نصح اخلبراء بعدم تناول األرز
األبيض لألشخاص الذين يعانون من مرض
السكري من النوع الثاني .وأشار العلماء أن
التناول املفرط لألرز األبيض ميكن أن يؤدي إلى
اإلصابة بارتفاع ضغط الدم ومتالزمة أيضية
(هي مزيج من االضطرابات الصحية تنتج
بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة).
ونصح العلماء األشخاص الذين يتابعون
وزنهم بشكل منتظم ،حتويل األرز األبيض إلى
األسود ،فإنه يساعد على التخلص من الوزن
الزائد على خالف نظيره األبيض.

■
■

■
■
■

■
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اقوال م�أثورة

ما أكرمك أيتها األرض وما أطول أناتك ،نحن جندف وأنت تباركني ،نحن ننجس وأنت
تطهرين .نحن نهجع وال نحلم ،وأنت حتلمني في سهرك السرمدي ،نحن نكلم صدرك
بالسيوف ،وأنت تغمرين كالمنا بالزيت والبلسم .نحن نستودعك اجليف ،وأنت متلئني
بيادرنا باألغمار ومعاصرنا بالعناقيد.

كيف ت�صنع بركان جماور ملنزلك

جربان خليل جربان

للحصول على بركان قرب منزلك ما عليك إال أن حتفر حفرة في تربة جافة بعمق يقارب
 25سم ،ثم كون مزيجا ً من مسحوق الكبريت وبرادة احلديد الناعمة واملاء العادي حتى
يصبح شكل املزيج كاملعجون ،قم بعد ذلك بدفن هذا املزيج في الصباح الباكر في
احلفرة التي حفرتها ،وبعد عشر ساعات تقريبا ً ستنشق األرض محدثة فوهة بركانية
تخرج منها النار والدخان األصفر املائل إلى السواد وكأنه بركان حقيقي مصغر جداً،
لكن ينبغي التنويه إلى أن هذه التجربة حتتاج ألن يكون اجلو حار نسبيا ً

هل تعلم ؟!
الصور ،فإنّك سترى الكثير من
_ أنّه عندما تبحث في جوجل عن رقم  241543903في ّ
صور النّاس الذين يضعون رأسهم في ال ّثالجة.
ثم انتظرت قليالً ،ستقوم جوجل بأكل صفحة البحث.
 إذا كتبت في جوجل ّ zerg rush هل تعلم أنّه سيموت  101شخصا ً خالل الـ 60ثانية القادمة ،وسيولد  216طفالً. هل تعلم أ ّن شبك ّية العني حتتوي على نحو  90مليون خل ّية حس ّية مسؤولة عنالصور ومتييز األلوان.
التقاط ّ

بدأ باص رحلة وفيه عدد من الركاب ،في توقفه األول نزل ثلث الركاب
وصعد  40راكبا ً جديداً ،وفي التوقف الثاني نزل ربع املوجودين وصعد
 52راكبا ً جديداً ،وفي التوقف الثالث نزل خمس الركاب وصعد 35
راكبا ً جديد ،وفي احملطة األخيرة نزل جميع الركاب البالغ عددهم
 163راكباً .كم عدد الركاب الذين بدأ الباص رحلته بهم؟

احلل128=35-163 :
1 6 0 =4 /5 ×1 2 8
1 0 8 =5 2 -1 6 0
1 4 4 =3 /4 ×1 0 8
1 0 4 =4 0 -1 4 4
 156=2/3×104إذن في
البداية كانوا 156

�ألغاز ريا�ضية

اخترب قوة مالحظتك ...كم قط ترى يف ال�صورة؟

مطلوب عميل ل�شركة �سياحة

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

جــود تاميـــــز
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اعتداءات على �أقباط «كوم الراهب» ب�سبب مبنى
كن�سي واجلل�سة العرفية تغلق الكني�سة
قام متشددون باالعتداء
على منازل اقباط قرية كوم
الراهب التابعة للوحدة احمللية
بشوشه مركز سمالوط
باملنيا ،بسبب قيام االقباط
بفتح مبنى كنسي جديد
تابع ملطرانية سمالوط
واقامة اول قداس إلهي فيه.
فوجئ األقباط بوصول قوات
األمن امام املبنى للمطالبة
بغلقه قبل انتهاء القداس،
ومت التفاوض وانتظروا انتهاء
القداس ليتم غلق املبنى الذي يخدم  2500قبطيا.
ورغم وضع حراسة على املبنى اال ان االقباط فوجئوا بعد غلق املبني بيوم بتحرك بعض املتشددين
وقذفوا منازل االقباط باحلجارة وهم يرددون هتافات التكبير واالحتجاج على صالة االقباط ،رغم
التواجد األمني بالقرية ،بينما خرج بعض االقباط ووقفوا أمام املبنى املغلق وهم يرددون عبارات
«كيرياليسون كيرياليسون».
وعقد بعد ذلك جلسة الصلح بني أقباط ومسلمي قرية «كوم الراهب» مبركز سمالوط محافظة
املنيا ،وذلك بأحد منازل كبار عائالت قرية «ابو سيدهم» وضمت عدد من رجال الدين املسيحي
واإلسالمي وشخصيات عامة.
وتبال الطرفني كلمات احملبة واالخاء والدعوة إلى السالم ونبذ الفتنة وفي نهاية اجللسة مت توقيع
اتفاق وشرك جزائي قيمته مليون جنيه ألي طرف يبدأ بالتعدي على الطرف الثاني ،وتأكيد على
ما مت التوصل إليه من اتفاق في اجللسة األولى التي عقدت في نادى الشرطة اليوم أن تترك
مسألة الكنيسة للجهات اخملتصة في حسم موقف املبنى دون تدخل أي طرف أو إمالء من أحد
بعد ان تتقدم الكنيسة باألوراق الرسمية للحصول على املوافقات والتأكيد بأن دولة القانون
هي التي حتكم وليس طرف على حساب أخر.
وايضا اتفقوا على ان يتوجه الطرفان إلى منازل القرية لتوضيح املوقف وشروط االتفاق وتهدئة
األوضاع ،على ان يتم اإلفراج عن جميع املقبوض عليهم من املسيحيني واملسلمني على خلفية
األوضاع التي وقعت مؤخرا والتعهد بعدم جتدد أحداث العنف.

الربملان الأوروبي يدين �إنتهاكات حقوق الأن�سان
والتمييز �ضد الأقباط يف م�صر
تبنى البرملان األوروبي األسبوع املاضي ،قرارًا يدين االنتهاكات املستمرة للحقوق الدميقراطية
األساسية  ،والتمييز ضد األقباط في مصر ،مطال ًبا احلكومة املصرية بإنهاء حملتها ضد
املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنشطاء واألقباط واجملتمع املدني.
وفي خطوة نادرة ،نص القرار ،الذي وصفه الكثيرين بأنه اخلطوة األكثر صرامة من البرملان األوروبي
جتاه مصر في السنوات األربع على أسماء  18من املدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني في
احلقل اإلعالمي ،وطالب باإلفراج الفوري عنهم.
ودعا القرار السلطات املصرية إلى وقف كافة التحقيقات اجلنائية املوجهة ضد املنظمات غير
احلكومية ،مبا في ذلك القضية املعروفة إعالم ًيا بـ «قضية اجملتمع املدني» ،وكذلك إلغاء قانون
املنظمات غير احلكومية .وتناول القرار كذلك اإلشارة إلى التحقيقات اجلارية بشأن قتل باحث
الدكتوراه اإليطالي جوليو ريجيني ،فضلاً عن االنتخابات الرئاسية التي جرت العام املاضي.
وبسبب ما سبق كرر البرملان دعوته للدول األعضاء إلى وقف تصدير تكنولوجيا املراقبة واملعدات
األمنية إلى مصر ،حيث أنها «ميكن أن تسهل الهجمات على املدافعني عن حقوق اإلنسان
ونشطاء اجملتمع املدني» .يذكر أن البرملان األوروبي ليس له سلطة فرض أمور تتعلق بالسياسة
اخلارجية للدول األعضاء ،غير أنه يقدم املشورة ويبرز اخملاوف فقط .ويُنتخب أعضائه كل خمس
سنوات بالتصويت املباشر من املواطنني .ويأتي هذا القرار في الوقت الذي زادت فيه دول أوروبية
صادراتها األمنية إلى مصر ،حيث قامت كل من أملانيا وفرنسا وحدهما بتصدير األسلحة
والتكنولوجيا األمنية إلى مصر مبليارات اليوروهات.

االمارات ت�شكل جلنة عليا لعام الت�سامح
أعلن الشيخ محمد بن راشد ،رئيس مجلس الوزراء فى اإلمارات وحاكم دبى ،عن تشكيل
جلنة عليا لعام التسامح ،لتتولى التنسيق فى مهام ما تسعى اإلمارات إلى تنفيذه خالل عام
التسامح  .2019وقال الشيخ محمد بن راشد« :وجهنا اليوم بتشكيل اللجنة العليا لعام
التسامح برئاسة األخ عبداهلل بن زايد ..لديهم مهمة وطنية كبيرة ..نسعى من خالل عام
التسامح لتكون اإلمارات املرجع العاملى الرئيسى لسياسات التسامح وممارساته وقوانينه
وأدواته وأبحاثه ودراساته ..اإلمارات والتسامح وجهان لعملة واحدة».
وكان الشيخ محمد بن راشد ،رئيس مجلس الوزراء فى اإلمارات ،أكد أن العام املقبل 2019
سوف يكون عام التسامح فى اإلمارات ،فى إطار تعزيز الدور العاملى الذى تلعبه الدولة كعاصمة
للتعايش والتالقى احلضارى».

تقـــــــــــارير

الت�أله من منظور كتابي
رامز ارمانيوس-ماجستير الدراسات الالهوتية
جامعه الفال-كندا
تكلمنا في املقال السابق وأوضحنا أن املسيح جتسد لكي يؤلهنا
وأن هذا هو كمال احلب اإللهي جتاه البشرية .وبعد نشر املقال،
أرسل لي أحد األصدقاء رسالة متعجبا ً من متسكي مبوضوع التأله
بل وقدم لي نصيحته أن أترك احلوار في هذه املواضيع التي ال تهم الناس .ان صديقي معه
كل احلق ،فهذه املواضيع ال تهم أغلب الناس ألنهم ال يعلمون عنها شيئا! واألدهى اننا قد
تربينا على بعض األفكار اخلاطئة التي ترسبت في أذهاننا منذ الطفولة وبالتالي من الصعب
أن تتغير.
ان املسيحية هي طريق التأله ،وقد أتى املسيح الينا في اجلسد وتأنس أي اتخذ الطبيعة
اإلنسانية لكي يعطينا حياته .وقد إهتم الالهوت الشرقي في القرون األولى مبوضوع التأله،
وان هذا التأله هو الهدف األساسي لتجسد املسيح .وقد خلص اآلباء هذه العقيدة وذلك
بتكرارهم بأشكال مختلفة العبارة املشهورة« :صار اهلل إنسانا ،لكي يصير اإلنسان إلها»
ففي هذا املقال أحاول ان أوضح ما هو التأله من منظور كتابي آبائي.
التأله لفظ كتابي:
إن عقيدة أو لفظ التأله هو فكر كتابي أي له جذور وأصول كتابية .فلم يخترعه اآلباء بل
تعلموه وعاشوه فعلموه لنا .ففي سفر املزامير يقول املرتل( :أَن َا ُقلْ ُت :إِن َُّك ْم آلِ َه ٌة وبَنُو الْ َعلِ ِّي
ُكلُّ ُك ْم .مزامير)6:82
َ
َ
س َم ْكتُوبًا ِفي
سو ُع« :ألَ ْي َ
وأيضا :ربنا يسوع املسيح نفسه استخدم هذا اللفظ :أ َجاب َ ُه ْم ي َ ُ
هلل ،وَال َ
وس ُك ْم :أَن َا ُقلْ ُت إِن َُّك ْم آلِ َه ٌة؟  35إ ِ ْن َقا َل آلِ َه ٌة ألُول ِئ َك الَّ ِذي َن َ
صار َ ْت إِلَ ْي ِه ْم َكلِ َم ُة ا ِ
ن َا ُم ِ
َ
لمْ
َ
ْ
َ
ُوب» (إجنيل يوحنا.)35-34:10
يمُ ْ ِك ُن أ ْن يُ ْنق َ
ض ا كت ُ
وقد فسر القديس اثناسيوس عبارة (كلمة اهلل) في اآلية السابقة على أنها تشير إلى
اللوغوس (أقنوم الكلمة) الذي حل بيننا متجسدا ً واعتمد على هذه األية في كتاباته ضد
األريوسيني( .ضد األريوسيني  .)39 :1وبناءا ً على تفسير القديس أثناسيوس لآلية السابقة،
فهو يشرح في كتاب جتسد الكلمة ما قدمه املسيح للبشرية:
ً
[ينبغي أن يُعرف هذا أيضاً ،أن الفساد الذي جري لم يكن خارج اجلسد ،بل كان ملتصقا به،
وكان األمر يحتاج إلى أن تلتصق بها حلياة بدال ً من الفساد ،حتى كما صار املوت في اجلسد
تصير احلياة في داخل اجلسد أيضاً .لهذا السبب كان من الصواب أن يلبس اخمللص جسدا ً إذا
احتد اجلسد “باحلياة” ال يعود يبقي في املوت كمائت ،بل إذ قد لبس عدم املوت فإنه يقوم ثانية
ويظل غير مائت فيما بعد .وألنه كان قد لبس الفساد ،فإنه لم يكن ممكنا أن يقوم ثانية مالم
يلبس احلياة( ].جتسد الكلمة فصل  ،٤٤ص )١٣٠-١٢٩
هذا هو هدف مجئ الكلمة في اجلسد ،وهو تقديس اإلنسان واشتراكه في احلياة اإللهية.
فكما قال القديس بطرس( :شركاء الطبيعة اإللهية) بطرس الثانية « :٤ :١اللَّ َذي ْ ِن ب ِ ِه َما َق ْد
َصي ُروا {ب ِ َها ُ
وَ َه َب لَنَا المْ َ َوا ِعي َد الْ ُع ْ
شرَ َكا َء َّ
ني ِم َن
له َّي ِةَ }،هارِب ِ َ
ظ َمى وال َّث ِمي َن َة ،لِ َك ْي ت ِ
الط ِبي َع ِة اإل ِ ِ
سادِ الَّ ِذي ِفي الْ َعالَم ب ِ َّ
الش ْه َو ِة».
الْ َف َ
ِ
واجلميل أننا نصلي ليتورجيا بهذا املفهوم الكتابي واملشروح آبائيا ،فنصلي في ثيؤطوكية
اجلمعة قطعة “ :4هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له”.
فقد أعطانا اهلل أننا نكون شركاء الطبيعة اإللهية (بالنعمة) ،ولكن في إبن وحيد اجلنس
هو يسوع املسيح وهو إله من نفس جوهر اآلب (بالطبيعة) ،لكن اهلل قد تبنانا لنكون أوالده
بالتبني (وليس بالطبيعة بل بالنعمة) .هذا هو عمل املسيح للنفس وداخل النفس البشرية.
اذا ً فاملسيح الرب هو مخ ّلصنا ألنه هو اإلله اإلنسان .في شخصه يصير اإلله إنسانا ً ويصير
ّ
يشكل املسيح الرب أعجوبة مزدوجة :أنسن َة اهلل
اإلنسان إلهاً .بشخصه اإللهي اإلنساني
وتألي َه اإلنسان .هذا هو اخلبر السار ،خالصة مجمل العهد اجلديد ...يا جملدك ايها اإلنسان
املتأله واملتأللئ بحياة املسيح فيك.

«حمرو�س» من الربملان� :أمالك «الأوقاف» تتعدى
تريليون جنيه
أكد سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة األوقاف ،أن إجمالي أمالك الهيئة تبلغ تريليون
و 37مليارا و 370مليونا و 78أف جنيه ،مبينًا أن ذلك جاء خالل احلصر الذي يتم ألول مرة ألمالك
هيئة األوقاف .جاء ذلك خالل اجتماع جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب ملتابعة تنفيذ توصيات
اللجنة التي وردت بتقريرها عن احلساب اخلتامي فيما يتعلق بالهيئات العامة االقتصادية
والهيئة القومية لإلنتاج احلربي للعام املالي .2017 - 2016
وقال «محروس» ،أمام اللجنة ،إنه مت تنفيذ توصيات اللجنة وإجراء حصر ألول مرة ألمالك الهيئة
منذ إنشائها .وأكد أن مساحة األطيان الزراعية للهيئة تبلغ نحو  390بقيمة تقديرية تبلغ 759
مليارا و 181مليون جنيه ،مبينًا أن هناك أطلس خاص بأراضي األوقاف ،مشيرًا إلى أن مساحة
األمالك «مباني وعقارات» اململوكة للهيئة بلغت  7ماليني و 391متر مسطح ،بقيمة تقديرية
 136مليارا و 824مليونا و 95ألف جنيه.
وأشار إلى أن مساحة األرض الفضاء اململوكة لألوقاف بلغت  9ماليني و 714ألف متر بقيمة
 141مليارت و 364مليون جنيه ،مشيرًا إلى أنه بذلك تتخطى أمالك الهيئة نحو تريليون جنيه.
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عن مسيح بيت حلم واملعمودية واإلفخارستيا”:عظم ال ي َ
ُكسر منه”
بقلم  :د .رءوف إدوارد

 في بيت حلم:هناك كانت بداية كينونة ابن اهلل في بشريتنا
بالتجسد اإللهي «الكلمة صار جسدا ً وحل فينا».
فالذي ُولِ َد في بيت حلم هو يسوع املسيح ابن اهلل
وابن اإلنسان في نفس الوقت ،يسوع :هو لقب ابن
اإلنسان من العذراء مرمي ،واملسيح :هو لقب ابن اهلل
اآلب ومن طبيعته .يسوع املسيح هو شخص واحد.
واالحتاد بني الالهوت والناسوت مت شخصه /أقنومه
في اللحظة األولى لبشارة العذراء بتجسد ابن اهلل
في أحشائها.
 في املعمودية املسيحية:يتم ميالد ثاني جديد لإلنسان ،حيث ينعم اهلل
بطبيعة جديدة لإلنسان غير طبيعته القدمية
املولود بها من أمه وأبيه .ومنشأ تلك اخلليقة
اجلديدة لإلنسان مت وبدأ في جتسد ابن اهلل في
أحشاء العذراء القديسة مرمي والذي ولدته في بيت
حلم اليهودية .فاملعمودية هي بداية كينونتنا في
املسيح يسوع بواسطة تلك اخلليقة اإلنسانية
اجلديدة فيه ،والتي ينعم بها علينا في املعمودية.
لذلك نقول إن املعمودية هي والدة جديدة أو ثانية لنا
من املسيح وفي املسيح وباملسيح ،بها نصير إخوة
للمسيح «من حلمه وعظامه» .فيصير هو «بكرا ً بني
إخوة كثيرين» ،ونصير نحن أبناء ألبيه بالتبني.
 وفي اإلفخارستيا:يتناول املسيحي جسد الرب يسوع املسيح ودمه،حيث يقدم الرب ذاته في هيئة خبز وخمر على
مائدة الكنيسة في القداس اإللهي للمؤمنني .وهو
نفس الناسوت الذي البن اهلل املتجسد في بيت
حلم -اليهودية-ألن ناسوت يسوع املسيح واحد ال
يتغير بالزمان واملكان ،هو هو في املاضي واحلاضر،
وهو اآلن في السماء وكان على األرض .لذلك رآه
يوحنا الرسول في سفر الرؤيا في السماء وعليه آثار
الصليب «كحمل قائم كأنه مذبوح».
 -وألن اهلل دبر لكل خليقة مصدر استمرارها ومنوها،

فكما يرضع املولود اجلديد أمه من خالل لبنها
كذلك نحن خليقة املسيح اجلديدة نتناوله من
خالل جسده ودمه في القداس اإللهي .وكما أن غذاء
األم ملولودها يضمن بقاء ومنو فلذة كبدها ،كذلك
التناول من جسد الرب ودمه يحفظ لنا هذه اخلليقة
اجلديدة التي فينا باحتادها بأصلها الذي جاءت منه
وتدوم فيه وبه ،والذي هو ناسوت الرب ،جسده ودمه
اإللهي املقدمان لنا في سر اإلفخارستيا.
 من أجل هذا قال الرب يسوع املسيح لنا «من يأكلفي ،وأنا أكون فيه».
جسدي ويشرب دمي يكون َّ
 فاإلفخارستيا هي متكني ومنو لتلك الكينونة التيالبن اهلل املتجسد في اإلنسان والعكس صحيح ،أي
كينونتنا في ابن اهلل املتجسد ،في مقابل خلقتنا
اجلسدانية العتيقة املوروثة من آدم األول.
 فهم آباء الكنيسة لتدبير خالص اهلل:* وقد خلص القديس أثناسيوس الرسولي ما سبق
شرحه عن تدبير اهلل من أجلنا في ابنه يسوع
املسيح فقال «صار اهلل إنسانا ليصير اإلنسان
إلها» .وقال ق .إغريغوريوس الالهوتي «اإلنسان هو
اخمللوق الوحيد املتميز عن بقية اخمللوقات ألنه الوحيد
الذي يقدر أن يصير إلهاً» .وبإختصار ،فإن التجسد
اإللهي في بيت حلم كان بغرض تأله اإلنسان من
خالل سر املعمودية وسر اإلفخارستيا .فاخلالص في
نهاية املطاف يتمحور في تأله اإلنسان.
* «إن الفهم األرثوذكسي للتأله ينبع من اإلميان
بأن اهلل في األساس متمايز عن كل شئت آخر،
فقد ع ّلم اآلباء أن طبيعتي املسيح الالهوتية
والناسوتية احتدتا بغير اختالط وال امتزاج وال فصل
وال تقسيم .وما تقوله الكنيسة عن تأله الطبيعة
البشرية هو ذاته ما تقوله عن ناسوت املسيح …
ففي املسيح ،الطبيعتان بقيا متمايزتان وسوف
يبقيان لألبد متمايزتان ،لهذا فهناك هوة ال ميكن
تقليصها بني طبيعتي اهلل واإلنسان ،وبرغم ان تلك
الهوة ال ميكن تقليصها ولكن هذا ال يعني أنه ال

ميكن التوفيق بني الطبيعتني ،فبالرغم أنه ال يوجد
اختالط بني طبيعتي الهوت وناسوت املسيح ،فهما
متحدتان بدون فصل أو تقسيم ،ومن اخلطأ فصل
معا،
طبيعتي الالهوت والناسوت أو خلطهما ّ
فال ميكن أن يصير احتادًا بني اهلل واإلنسان بحسب
اجلوهر ،ألن هناك هوة بني الطبيعة الالهوتية
والناسوتية ،فنحن نشترك في اهلل ذاته بالنعمة
اإللهية التي هي اهلل ذاته ،ألن نعمة اهلل ليست
مخلوقة ،ألنه كيف ميكن ملؤثر مخلوق أن يؤله
اإلنسان؟ ومن ال يؤمن بتأليه اإلنسان في املسيح
يسوع تصير له فكرة اخلالص مجرد سعى نحو
التحسن في التوجه األخالقي ،في حني أن الهدف
النهائي في األرثوذكسية هو االحتاد باهلل القدوس،
وهذا هو غاية خلق الكون ،هذا هو املُبت َغى النهائي،
هذا هو بهجتنا وسعادتنا وشبعنا .إن العطش
العميق في اإلنسان ال يهدف الرتقاء أخالقي ،فنحن
ال نحتاج أن نكون مسيحيني وال نحتاج أن نؤمن
باهلل لنحيا حياة أخالقية .بل عطش اإلنسان ليس
سوى اشتياق إلى االحتاد باهلل .وال ميكن لهذا االحتاد
أن يحدث إال إن أعطى اهلل ذاته لإلنسان بالنعمة.
وبها ميكن لإلنسان أن يحدث له احتاد حقيقي باهلل،
ً
ً
اشتراكا
اشتراكا حقيق ًيا [ليس مجرد
يشترك
مجازيًا] في حياة اهلل الفائقة غير املنتهية ،ولكنه
يظل إنسان ًا! وتتحقق الوحدة اإللهية -اإلنسانية
بدون املساس بالسمو اإللهي غير املبلوغ ،إذ يتحد
اإلنسان باهلل بغير امتزاج وال اختالط وال فصل وال
تقسيم».
* مما سبق شرحه نفهم أن ما متمه اهلل في ذاته أوال ً
في بيت حلم يقدمه لنا ويتممه فينا وفي كل بشر
يؤمن به من خالل سر املعمودية املسيحية وسر
اإلفخارستيا .لذلك فإن اإلفخارستيا هي امتداد
بيت حلم عبر املعمودية من أجل تأليه اإلنسان.
كسر منه «:
 «وعظم ال يُ َ* إن الالهوت املسيحي األصيل منذ الكنيسة

األولى في الشرق هو أساس التقوى املسيحية.
لذلك فإن االنشغال بأمر الهوتي بحسب الروحانية
الشرقية األرثوذكسية يقود بالضرورة إلى االمتالء
من الروح القدس وبالتالي إلى وقفة صالة .فبحسب
اختبار اآلباء «فإن الالهوتي هو الذي يصلي ،والذي
يصلي هو الالهوتي» .هذا هو الهدف من االنشغال
بالالهوت .ولكن لألسف فإن املناقشات الالهوتية
عند البعض تأخذهم بعيدا عن حقيقة الالهوت أنه
احلياة األبدية وبالتالي بعيدا ً عن هدفه «أتيت لتكون
لكم حياة « و»من يأكلني يحيا بي» ،فيتعاملون مع
الالهوت وكأنه علم ونظرية وكلمات .عندئذ يصير
حرفا يقتل ،ال روح حتيي .ويسهل لهم تقسيم الغير
كسر
منقسم ،بينما مكتوب عنه « وعظم ال يُ َ
منه».
ومن أمثلة ذلك ،تقسيم جسد املسيح إلى ثالثة
أجساد :جسد بيت حلم ،غير جسد املسيح الذي
نلبسه في املعمودية ونصير به أعضاء جسد
املسيح وكنيسته (هذا منشأ املفهوم املسيحي إن
الكنيسة هي جسد املسيح) ،غير جسد املسيح
الذي نشترك فيه بالتناول (اإلفخارستيا) .هذه
«نظرية األجساد الثالثة للمسيح» التي علم بها
كسر
البعض بينما املسيح جسد واحد «وعظم ال يُ َ
منه» ،لذلك فعندما نقسم جسد املسيح الواحد
غير املنقسم الذي يجمعنا ،فإننا ننقسم ونتفرق.
إن الذين يتصدون للمناقشات الالهوتية ،وليس أمام
أعينهم املسيح شخص واحد حي غير منقسم
كسر منه» ،يتوه منهم الهدف من
«وعظم ال يُ َ
الالهوت وهو حياة الشركة في دائرة حياة الثالوث
من خالل احتادنا باملسيح يسوع ربنا.
فالكالم عن الهوت املسيح هو حياة تنتج صالة.
هكذا نشأ علم الالهوت في كنيسة الشرق
االرثوذكسية .لذلك فإن الصلوات الكنسية
(الليتورجية) هي أدق مصدر للالهوت املسيحي
واحلياة املسيحية ...والسبح هلل.

حملات مضيئة في حياة البابا يوساب الثاني البابا)4-3(١١٥

جتميع الشماس ذياكون/جمال تكال اسعد

حتدثنا في اجلزء األول عن نشأة البابا يوساب
الثاني وبدأنا في سرد اهم اعماله .ونستكمل
معا اجلزء الثالث عن اهم تلك االعمال
ثالثا :اعتماد وزارة املعارف بإدخال الدين
املسيحي باملدارس:
بذل األقباط في عصر البابا يوساب الثاني
الـ  115جهود مضنية ليتعلم ابناء األقباط
الدين املسيحي في املدارس احلكومية واملدارس
احلرة وأصبح للدين املسيحي في وزارة التربية
والتعليم جلنة تضع برامج للدراسة وللكتب
املقررة على التالميذ املسيحيني.
وأصبح هذا احلق منصوصا ً عليه بالدستور
املصري وإن كان لم ينفذ وينتظم نهائيا ً إال بعد
اخلطاب التالي الصادر من قداسة البابا األنبا
يوساب في 1948/11/27م الذي قال فيه
«حضرة صاحب املعالى املفضال عبد الرازق
السنهورى باشا وزير املعارف العمومية...
نحيى معاليكم أطيب حتية مع الدعاء بدوام
سعادتكم ورفاهيتكم وبعد -تلقيت من بعض
أبنائنا شكاوى يقولون فيها إن بعض املدارس
األميرية واحلرة درجت أخيرا ً على تقرير كتب
الدين اإلسالمي وتعليمه للطلبة املسيحيني
فيها ،وعندما حتل حصة الديانة اإلسالمية
ويطلب هؤالء الطلبة اإلذن لهم باالنصراف
مينعونهم من ذلك ويجبرون على البقاء في
حجرة الدرس.
وبلغ األمر ببعض املدارس أنها تلزم الطلبة
املسيحيني بتأدية االمتحان في مادة الديانة

اإلسالمية وحتسب لهم درجات فيها ،وبعضها
يضع جوائز متنح للطلبة الذين يتفوقون في
درس هذه املادة من املسيحيني.
وال ريب في أن أمثال هذه التصرفات الصادرة من
بعض املدارس أو من مدرسي الديانة اإلسالمية
ال تقع موقع الرضى من نفس معاليكم خاصة،
ومن نفوس كبار الرؤساء في وزارة املعارف
العامة ،ملا حتتوى عليه من اعتداء صارخ على
احلرية الدينية التي كفلها الدستور جلميع رعايا
اململكة ،ومعاليكم أحرص الناس على احترام
هذه احلرية عالوة على أن قانون التعليم احلر
يحرم على املدارس تعليم التلميذ فيها دينا ً
غير دينه ولو رضى ذوه ذلك ،فباألولى التلميذ
الذى ال يرضى ذوه بتعليمه دينا ً غير دينه ،إن
الدين هو الينبوع العذب الذى نستقى منه
مكارم األخالق ،واألساس املكني الذى يتسنى
عليه تكوين املواطن الصالح ،فكم يكون جميالً
بوزارة املعارف لو أنها أعادت النظام الذى كان
متبعا ً في السنوات املاضية وهو متكني الطلبة
القبط  -وهم من الرعايا املصريني -من تلقى
دروس ديانتهم إذا توفر في كل مدرسة  15طالبا ً
على األقل يطلبون هذا التعليم ،إنها إن فعلت
هذا أمتمت املساواة بني أبناء هذا الوطن الواحد،
وأتاحت للجميع تكافؤ الفرص في هذه املادة
احليوية وخدمت البالد أجل خدمة.
حقا ً لو تلقينا كلمة يستريح بها خاطرنا في
هذا الشأن تنبئنا بأن لواء احلرية الدينية في
التعليم ال يزال خفاقاً،

وأن الوزارة تقوم من نفسها ومن عطفها
حارسا ً عليه حتى ال يجرؤ عابس على العبث
به ...واقبلوا يا صاحب املعالى الوزير املفضال
جزيل بل سالمنا ودعواتنا… (يوساب الثاني) ...
بنعمة اهلل بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة
املرقسية.
واستجاب السنهورى باشا لنداء البابا وظلت
شكاوى األقباط ترد للبطريركية من بعض
التجاوزات ولم تستقر تلقى أبناء األطفال ملبادئ
دينهم في املدارس إال بعد جهود أخرى تالية ،ومن
هذه اجلهود خطاب آخر للبابا اإلسكندري نفسه
هذا نصه «حضرة صاحب املعالى األستاذ القدير
أحمد مرسى بدر بك وزير املعارف حفظه اهلل...
نحيي معاليكم أطيب حتية مع أصدق الدعاء
وبعد ...لقد كان النهضة املباركة التي أخذمت
معاليكم في العمل عليها والسير إلى األمام
بها بإرشاد صاحب اجلاللة املليك املفدى أال
وهى تعميم الدروس الدينية في جميع مراحل
التعليم األثر الطيب في نفوسنا وفى نفوس
جميع محبى تقدم الوطن احملبوب.
وأنه ليسرنا أن ننتهز هذه الفرصة فنهدى
ملعاليكم ما سبق وجهناه حلضرتي صاحبي
املعالى السنهورى باشا وعلى أيوب بك في
مذكرات مستفيضة حوت ما أيده معاليهما
من ضرورة تعليم الدين املسيحي للطلبة
املسيحيني أسوة بإخوانهم املسلمني والسيرة
جنبا ً جلنب ،وكان لتصريح معاليهما ما أحتنا له
وقابلة جميع أفراد جاللة امللك القبط بالتقدير

والدعاء حلضرة صاحب
اجلاللة امللك وحلكومته
الرشيدة كما كان للنص
الرسمي -بعدم تعليم أي
طالب دينا غير دينه ولو رضى ذووه أكبر مطمئن
وأكبر رادع للجميع .وحيث أن العام الدراسي
أوشك على االبتداء لذلك رأينا أن نوفد ملعاليكم
حضرة صاحب النيافة األنبا يؤانس مطران
كرسي اجليزة والقليوبية ومركز قويسنا الذي
أنبناه عنا للتفاهم مع معاليكم على اخلطة
الالزمة والتعليمات التي ترونها معاليكم في
شأن تدريس الديانة املسيحية جلميع الطلبة
وجعلها مادة أساسية وما تقررونه معاليكم
نحو مدرسي الدين املسيحي وانتقائهم.
وإننا يا صاحب املعالى مع ثقتنا الكبيرة
في معاليكم وتقديرنا لوطنيتكم الرشيدة
وغيرتكم نحو تقدم وطنكم احملبوب وماضيكم
الناصع البياض خلير العنصرين وتآلفهما،
كل هذا يجعلنا على متام اليقني بجعل الدين
املسيحي مادة أساسية للطلبة املسيحيني في
جميع مراحل التعليم وأن تتفضلوا بإخطارنا مبا
تتخذونه نحو مدرسي هذه املادة ...أيدكم اهلل
بروح من عنده ونفع بكم الوطن وأمد حكومتنا
الرشيدة بعنايته وتوفيقه في ظل جالله امللك
احملبوب  ...وتقبلوا حتياتنا ...بابا اإلسكندرية
وبطريرك الكرازة املرقسية  21مسرى سنة
1665ش.
التتمة العدد القادم
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عامل بال حدود

�شاطئ من الف�شار على جزيرة �إ�سبانية

تركيا تبتكر �صرافا �آليا ال�ستبدال املواد البال�ستيكية مقابل الأموال

انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي صور لظاهرة طبيعية
جديدة ضربت شواطئ جزيرة فويرتيفنتورا اإلسبانية الواقعة
في احمليط األطلسي.
ونقل موقع « ”Metroالبريطاني خبرا عن الظاهرة احلاصلة على
شواطئ هذه اجلزيرة اإلسبانية الواقعة في احمليط األطلسي في
أرخبيل جزر الكناري.
ووصف املوقع الشاطئ كأنه مفروشا بالفشار حيث يسير املشاة
هناك فوق ذلك اللون األبيض الباهي على امتداد الساحل ،الذي
سوف يتضح فيما بعد عن قرب أنه قطع من الشعاب املرجانية
البيضاء اللون .وتعمل األمواج على غسل املرجان الذي يزداد بياضا ويبقى ممتزجا بالرماد البركاني
والرمال ،هذا األمر يقود إلى منظر قريب إلى الفشار اخمللوط بالفلفل األسود.

ابتكرت احلكومة احمللية في محافظة إسطنبول التركية طريقة رائعة حلث املواطنني على إعادة
تدوير مخلفات املواد البالستيكية.
وبحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية ،قامت بلدية إسطنبول بصنع آالت صرافة ميكنها
استبدال املواد البالستيكية مقابل بعض األموال.
وتأتي مبادرة احلكومة التركية بشأن املواد البالستيكية ،بعد حلولها في املرتبة الثامنة بعد املائة
في املؤشر العاملي للبيئة والذي تندرج فيه  180دولة.
وقالت ناشطة بيئية تركية ،إن الهدف هو االرتقاء مبستوى إعادة التدوير في تركيا إلى نسبة %35
خالل  5سنوات .ونشرت هذه اآلالت في ثالث محطات قطارات في مدينة إسطنبول ،وتأمل البلدية
في نشرها في جميع أرجاء احملافظة.

ال�سفارة الربيطانية يف رو�سيا تعلن عن وظيفة غريبة
أعلنت السفارة البريطانية في روسيا على
حسابها اخلاص عبر موقع «فيسبوك» عن وجود
فرصة عمل غير عادية .البعثة الدبلوماسية
البريطانية أعلنت عن وجود وظيفة شاغرة
للجادين ،هي مشرف على جزيرة ليهو الصغيرة.
وجاء في بيان السفارة بأن مهام املشرف
ستتضمن مراقبة النظام في اجلزيرة وإصالح
البيت املوجود هناك باإلضافة ملرافقة اجلوالت السياحية الى أنقاض دير سانت ماري الذي بني في
القرن الثاني عشر.
وبحسب البيان فإن اجلزيرة تقع في القناة اإلجنليزية ،في أقصى غرب جزر النورماندي وميكن الوصول
لها بالقارب أو مشيا على األقدام عند حدوث املد املنخفض في منطقة جونيرسي اجملاورة.
كما وأضافت السفارة بأنه توجد جميع وسائل الراحة على اجلزيرة من منزل مجهز ومرآب
للسيارات وجرار آلي باإلضافة حلديقة لزراعة اخلضروات وحمام للسباحة.

القب�ض على رجل �أخرب الأطفال �أن �سانتا غري حقيقي
قامت شرطة تكساس األمريكية بالقبض على متظاهر قال
لألطفال إن شخصية سانتا كلوز غير حقيقية.
واستدعيت السلطات إلى كنيسة في كليبورن ،والتي
استضافت وجبة فطور بحضور سانتا ،وألقت الشرطة
القبض على آرون أوربانسكي ( 31عاماً) ،مع ثالثة متظاهرين
اعتدوا على الكنيسة.
وتقول السلطات ،إن أوربانسكي رفض الرحيل ،واستمر
بإحداث إضطرابات خارج الكنيسة ،ومت حجزه في مركز
إنفاذ القانون مبقاطعة جونسون ،بتهمة االعتداء على املمتلكات العامة ،بحسب موقع كانوي
اإللكتروني.
وع ّلق عمدة كليبورن سكوت كاين على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك« :ال تعبثوا مع
سانتا» .وأضاف مازحاً ،أعتقد أنهم يرغبون باحلصول على الفحم في جواربهم من سانتا ،قبل
ظهورهم أمام احملكمة».

«�سي �إن �إن» متنح لقب «بطل العام» لطبيب يعالج الأطفال
جمانا
اهدت شبكة «سي إن إن» األمريكية الطبيب ريكاردو
بون تشوجن ،لقب «بطل العام» في  ،2018جلهوده في
معاجلة املرضى مجانا وعنايته بعائالتهم.
وأوضحت الشبكة أن «الطبيب عالج العديد من
األطفال الذين سافروا مع ذويهم من املناطق النائية
إلى عاصمة بيرو ليما؛ سعيا للعالج» ،ولفتت إلى أن
تلك الرحلة تكون خطيرة في أغلب األحيان ألنهم
يعبرون جباال وأنهارا وطرقا غير ممهدة أو آمنة.
وأضافت« :كما أنهم عند بلوغ ليما ال يستريحون ،إذ
ال يستطيع أغلبهم حتمل تكلفة البقاء في فندق ملدة طويلة ،ويجبرون على النوم على األرض
في املستشفى» ،مشيرة إلى قول الطبيب إنه «لم يستطع حتمل رؤية العائالت وهم نائمون على
األرض ،لذلك قرر أن يتخذ خطوة حيال ذلك».
ووفقا للشبكة ،قدم بون تشوجن ،من بيرو ،لألطفال املرضى وعائالتهم إقامة وطعاما ودعما مجانيا
عندما كانوا في ليما.
وأشارت «سي إن إن» إلى أن الطبيب تلقى جائزة مالية قدرها  100ألف دوالر أمريكي لتنمية
أعماله اخليرية ،بجانب تصدره قائمة «أبطال العام» التي تتضمن  10أفراد ،يتلقى كل منهم 10
آالف دوالر ،مضيفة أن اجلائزة متنح ملن يفوز بتصويت يجرى عبر موقعها اإللكتروني.

طفلة �إيطالية تر�سل خطابا �إىل امللكة
�إليزابيث الثانية وتفاج�أ بو�صول رد
«حتتاج األحالم لبذل اجملهود من أجل حتقيقها» ..عبارة قالتها معلمة
لتلميذتها ذات الـ 9سنوات ،عندما أعربت األخيرة عن رغبتها في
التعرف على امللكة إليزابيث الثانية ،لتقرر الصغيرة في النهاية إرسال خطاب بخط يدها مللكة
بريطانيا.
ماريا تيريزا ،الطالبة في الصف الرابع االبتدائي بإحدى مدارس مدينة كاليرنو مبقاطعة ريجيو إمييليا
اإليطالية ،دفعها حبها للغة اإلجنليزية وشغفها واهتمامها الكبير بالعائلة املالكة البريطانية،
وكلمات معلمتها «سونيا» التشجيعية ،إلى اإلمساك بالقلم والورقة وكتابة خطاب إلى ملكة
إجنلترا ،وإرساله لها ،بحسب ما ذكره موقع «ال جازيتا دي ريجيو» اإليطالي احمللي.
وبكثير من احلب واحلماس كتبت «ماريا» رسالتها إلى امللكة إليزابيث والتي احتوت على كلمات
التقدير ورسومات رقيقة بخط يديها.
وحسبما ذكر املوقع اإليطالي ،فاألمر الذي لم يتوقعه أحد ،متثل في وصول رد امللكة إليزابيث على
«ماريا» في خطاب أرسل لها خصيصا ،تهنئها فيه على حبها ومودتها ،وتطلب منها الكتابة لها
مجدداً ،في نفس يوم عيد ميالدها الـ.9
جاء ذلك بعد بضعة أيام من إرسال «ماريا» خطابها مللكة إجنلترا ،والذي وصل عن طريق البيت
وأشكرك على
إليك
ِ
امللكي البريطاني باسم امللكة ،والذي جاء فيه« :طلبت مني امللكة أن أكتب ِ
رسالتك ورسوماتك الصغيرة التي رسم ِتها من أجلها ،امللكة ترى أنك في غاية اللطف لكتابتك
عليك رغم مئات الرسائل التي تتلقاها كل يوم ،وامللكة
هذا اخلطاب لها ،ولذلك طلبت مني الرد
ِ
ذكرت في رسالتك».
منك الكتابة لها مرة أخرى ،كما
ِ
تطلب ِ
وقالت سونيا باراتو ،معلمة ماريا للغة اإلجنليزية والتاريخ« :بدأ كل شيء العام املاضي ،عندما
بدأت ماريا في متابعة أخبار العائلة املالكة البريطانية والسؤال عنها ،وبصفة خاصة عن امللكة
إليزابيث».
وأضافت« :حضرت الطفلة هذا الصيف دورة تعليمية في اللغة اإلجنليزية ،وفاجأتني في أحد األيام
برغبتها في مقابلة جاللة امللكة شخصياً ،لذلك كتبت لها رسالة تعبر لها عن أمنيتها».
وأوضحت أن ماريا كتبت الرسالة وقرأناها على زمالئها في الصف وقمنا بإرسالها ،ثم فوجئنا برد
امللكة إليزابيث من خالل مسؤوليها».

�إغالق الهواتف وبدء املحادثات� ..شرطان لطلب الأكل يف
«مطعم املحادثة»
في الوقت الذي تسيطر فيه الهواتف احملمولة واألجهزة
اإللكترونية على حياتنا ،قررت أجنيال جارجيولو مالكة أحد
املطاعم الصغيرة في مدينة نابولي اإليطالية ،اخلروج عن
املألوف ،من خالل عمل مباردة بطلبها من الزبائن إغالق
هواتفهم أثناء تناول الطعام في مطعمها «بواتّا» ،بحسب
موقع «ال ريبوبليكا» اإليطالي.
وتصف «أجنيال» صاحبة مطعم «بواتّا» أو  Buattaبأن الطبق
الرئيسي في هذا العالم الصغير اجلميل املوجود في حي فوميرو ،في نابولي ،هو “الكلمة” ،املكان
الذي يطلب من زبائنه إغالق الهاتف احملمول والتحدث مع بعضهم البعض ،والبعد عن أي وسائل
مشتتة ،أثناء تناول الطعام ،فقط الدردشة.
“أردت إنشاء مكان يشعر فيه اجلميع بالراحة ،كما لو كانوا في املنزل ،غالبا ً ما أجلس مع الزبائن
ألحتدث عن كل شيء ،الطهي ،املشاكل ،األفكار ،املشاريع واألحالم أيضاً” هكذا وصفت صاحبة
“مطعم احملادثة” فكرتها عن املبادرة.
تعود فكرة “مطعم احملادثة” أو إغالق الهواتف احملمولة أثناء تناول الطعام إلى مسابقة كانت تقوم
بها “أجنيال” مع عماتها ،ثم قررت تنفيذها مع زبائنها في مطعمها الصغير.
“في البداية بدأ املوضوع كلعبة من خالل كتابة الفتة مدون عليها عبارة “مطعم احملادثة” ومع
الوقت وجدت أن الفكرة بدأت في العمل والنجاح بالفعل ،في عالم يتخفى فيه األشخاص الذين
يريدون التحدث مع بعضهم البعض”.
في “مطعم احملادثة” ميكن االستمتاع بتناول الوجبات الساخنة املكونة من املكرونة باألنشوجة
أو اإلسباجتي مع بلح البحر أو سمك القد أو اجلمبري أو السردين املقلي وغيرها من األطباق
اإليطالية الشهية ،كل ذلك باإلضافة إلى التحدث مع أصدقائك وأحبائك في أجواء مريحة بعيدة
عن عالم الهواتف احملمولة.
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The Love of God
And hope does not disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us.
[Romans 5:5]

“Love in a Bottle”

Brad and Janet had to do a science report on a current event in science
going on in their community for their sixth grade science class. Then
they saw in the paper that a scientist on the other end of town was
almost ready to get a breakthrough on bottling an important thing that everyone needs. So they called up and got
permission to come out and be there for the final tests.
When Brad and Janet arrived, the laboratory wasn’t exactly what they expected.
“Brad, this looks like an old castle more than a laboratory
of a scientist.” Janet complained.
“For goodness sake, Janet, get a hold of yourself. It’s OK.
Lots of scientists use old buildings. It helps them save
money. Ring the bell.” So Janet pushed the huge black
button but instead of a DING DONG, the sound of a gong
rang through the entire building. It was getting dark so
they were eager to be inside. The sound of footsteps came from inside
and then the big wooden door that was more like a church door than
a business creaked and moaned and opened. There in the doorway
was a very strange man. He was small, about as small as Brad and
Janet and they were children. He was bent over and his back seemed
to pooch out in back like there was something wrong with it. He had
stringy hair and he spoke badly, like he had a bad speech impediment.
“Are you Brad and Janet?” He said in a strange way that made them
both get goose bumps.
“Yes,” Janet said, “I am the girl member of the team.” She said realizing how dumb that sounded.
“Please come in. Doctor Stein has been waiting for you. My name
is Gregor, please feel welcome.” The big door slammed shut like it
would never open again and they followed Gregor up a long spiraling staircase to an upper room that looked like it opened to the night
sky where a storm was brewing. Another huge door opened and they
came into a laboratory that was a full of whiling lights and colorful fluids boiling and percolating all over the place. Suddenly from
behind a work station a wild haired silly looking man appeared. He
was tall, lanky, his glasses were taped in the middle and his hair went
everywhere.
“Brad, Janet, I am so glad you are here for this important night. I am
Doctor Stein. Frank Stein but call me Doctor Stein. You met Igor.”
The crazy man said talking fast with his hands and arms going everywhere as he talked.
“I thought his name was Gregor.” Brad objected.
“Gregor, Igor, what’s the difference?” Said the doctor. “What’s important is what I have here. Look in these bottles. In these bottles
I have the final two formulas for bottling the most important need
mankind has ever had. Yes, I have perfected the formula to bottle
love. Think of it Brad. You too Janet. If I can bottle love, nobody will
be unloved ever again. They can just drink my formula and, whammo, instant love.”
“But that doesn’t really make sense because…..” Janet started to say
but she couldn’t interrupt.
“THIS IS PERFECT.” The doctor yelled throwing his arms all
around him. “The formulas are at their perfect moment right now. We
have to get an experiment done. Now, formula number one, its ready.
Igor come here, drink this.” And he handed his bent over servant the
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vial with some of the fluid that was supposed to be love. Igor drank
it, then he began to twitch and make weird noises.
“EEK, IKE, OOPS, YOWZA!” Igor said and then he fell to the
ground. He didn’t exactly stand back up but got up on his hands and
knees. “Arf.” He barked. “Arf arf” and he began panting
and acting exactly like a dog.”
“Oh my.” Janet said quietly.
“You said a mouthful Janet.” Said Doctor Stein. “That’s
all wrong. If you have love in a bottle, it shouldn’t turn
you into a dog. We need more love in the world, not more
dogs.” And he went to the counter and got a shot. “Here
Igor, this is the antidote.” He gave Igor the shot. Igor
rolled over to have his belly scratched then twitched.
“EEK, IKE, OOPS, YOWZA!” he said and then he stood
up. “Master can’t we use mice or somebody else for these
experiments? I am getting worn out turning into things.”
“You mean you have tried your love in a bottle on him before?” Brad
said with outrage.
“Well yes.” The doctor confessed. “Those experiments didn’t exactly
work out. The first time it changed him into a lemur. Let me see then
there was the time he was a ferret, an entire band of circus acrobats
and a stick.”
“Don’t forget an eggplant, a girl scout, John Wayne, the entire cheerleading squad for George Washington Carver Middle School and Elvis” Igor remembered painfully.
“Yes some of the formulas have not gone very well.” Doctor Frank
Stein said sadly. “But this time I think we got close. He was a dog and
after all, everybody loves dogs.”
“You can’t get love inside you by drinking a medicine.” Janet finally
said firmly getting tired of all this foolishness.
“What do you mean?” The mad scientist asked.
“You can only get the love of God in you from Jesus?” She continued. “The Bible tells you all about it.” Janet said and she took out
her Bible and showed Igor and Doctor Stein where Jesus taught his
disciples that all of us have to accept Jesus as our savior and that then
His love would fill our hearts to overflowing.
“You mean God just pours love into your heart and you don’t have to
drink anything?” Doctor Stein asked.
“That’s right and you don’t have to buy anything or even be a good
person because Jesus will come in and make you a good person from
the inside out.” Brad added remembering all the good things Janet
and he had learned in Sunday school.
“Well there goes the plan to get rich selling love in a bottle.” The
doctor said sadly.
“But you can be full of His love right now. You too Igor. If you let us
pray with you to accept Jesus.” Brad continued.
So the doctor and Igor accepted Jesus and their hearts were full of
God’s love for the rest of their lives. God used their amazing talents for good things, to help poor people and cure diseases. And they
never again made a formula that turned people in eggplants, ferrets
or Elvis and none of their medicines made people go. “EEK, IKE,
OOPS, YOWZA!”
Jesus replied, “If anyone loves me, he will obey my teaching. My
Father will love him, and we will come to him and make our home
with him. [John 14:23]

Kids & Youth
Jupiter Facts

• Jupiter is the largest planet in our Solar system. It is so
big that more than 1300 Earths could fit inside it.
• Thick, colorful clouds of deadly poisonous gases
surround Jupiter. The quick spinning of the planet whips
up the atmosphere, creating the bands around the planet.
• If you were to descend into Jupiter, the thin, cold
atmosphere becomes thicker and hotter, gradually
turning into a thick, dark fog. In the blackness about
1000km down the pressure squeezes the atmosphere so
hard that it becomes like liquid.
• At the centre of Jupiter is a rocky core, slightly bigger
than Earth but weighing about 20 times more.
• Surrounding the core is an ocean of liquid hydrogen,
about 1,000 kilometres deep.
• Jupiter has many storms raging on the surface, most
notably the big red spot which is the largest hurricane
in our Solar System. It’s been raging for over three
hundred years.
• Jupiter has a very strong magnetic field, you would weigh
two and a half times as much as you would on Earth.
• Jupiter has many moons circling around it. Four of these
moons are bigger than Pluto.

RIDDLE
TIME
I can bring a smile
to your face, a tear
to your eye, or even
a thought to your
mind. But, I can’t be
seen. What am I?

Answer for the
Last Issue:
A bar of soap

By:
Philo Girgis
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Trudeau’s Failures Continue with the United
Nations Global Compact for Migration

Bob Saroya,
Member of
Parliament

Last week, the federal
Conservatives announced
our opposition to Justin
Trudeau’s plan to sign
Canada onto the United
Nations Global Compact
(GCM) for Migration. The
GCM is a UN-led effort to
set international standards
and responsibilities around
migration. Our Party introduced a unanimous consent motion calling on the
government to not sign
onto the GCM, which the
Liberals defeated.
Conservatives have always
stood up for secure borders
and a safe and orderly immigration system. We believe Canada must be in
control of our borders and
have full autonomy over
who enters our country.
That is why we strongly
oppose Canada signing on
to the UN Global Compact
for Migration. Canadians
– and Canadians only –
should make decisions on
who comes into the country and under what circumstances, not foreign entities like the UN. Instead
of committing Canada to
multinational
migration
agreements which infringe

on our sovereignty, the
Prime Minister should instead focus on fixing the
crisis he created at the
Canada-US border.
If Justin Trudeau proceeds
with his plan, a Conservative government will
withdraw Canada from the
UN Global Compact for
Migration. Conservatives
have a strong track record
of capably and compassionately managing our
immigration system by
putting the world’s most
vulnerable first and we
will continue to do so.
I also want to take this
opportunity during this
wonderful time of the year
to wish everyone, a very
Merry Christmas and a
Joyous New Year! Please
take the time to enjoy the
presence of family and
friends and be safe during
the holiday season.
Merry Christmas!

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member of
Parliament for MarkhamUnionville

Articles

Don’t Sign UN Compact on Migration
debate happening around
Imagine if your neighbours
the proposed UN compact
got together and decided that
on migration - officially
you all needed to sign a neightitled the «Global Combourhood compact on who
pact for Safe, Orderly and
everybody would let into their
Regular Migration.» It is a
houses. 
Why? Because whoUN agreement which says
ever is coming into the neigha variety of different things
bourhood affects all of us and
Garnett
Genuis
about human migration. Its
we want our neighbourhood to
Member of Parliment proponents tell us that it is
be a welcoming place.
both very important (so we
But suppose you decide not
to sign. You say that you›re happy to need to sign it) and not at all going to
welcome guests into your house, but impinge on the sovereignty of countries
it should be up to you decide who and in terms of setting their own migration
when, because it›s your home. You have policies (so that we don›t have to worry
nothing against taking guests, but you about it).
figure that what you do in that respect is It seems to me fairly obvious that both
of these things are unlikely to be true siyour business.
Your neighbours reply that you should multaneously: it cannot be both imporsign the compact regardless, because it›s tant and innocuous.
non-binding. It still leaves you with total Opponents of the pact recognize that it
control over who comes into and out of is not formally binding in a legal sense
your house. There should be no problem, at the moment, but note that we should
so that you can sign it anyways. Nothing take seriously issues in the text of even
«aspirational» international agreements.
really changes after all.
This could lead you to ask: if I still am We’ve seen before how what starts as
the one deciding who comes in and out, recommendations can evolve more and
according to policies I set and decisions more teeth over time. Further, the govI make, then what›s the point of the com- ernment of Canada signing the agreepact in the first place? If it really doesn›t ment appears to be a way of articulating
mean anything at all, then why bother? what it considers best practice in terms
Why has everyone gone to the trouble of of migration. So, for example, elements
of the agreement that call for curtailing
negotiating it?
Well, they say, it sets collective aspira- speech which is critical of certain types
tions. No thanks, you say. If it means of migration (perhaps illegal migration)
something, then I don’t want to sign it should still concern us, even if we don’t
because I want to be in control of my know exactly how they will be worked
home. If it means nothing, then why take out in practice.
the chance? At worst it’s harmful, and at When presented with an agreement that
is either harmful or irrelevant, Canada
best it’s irrelevant.
This, in my view, sums up the current has no reason to sign on.

Loneliness and Health

There is an innate need for us, as humans, to interact with others. Feeling
like we are loved, cared for, and supported is essential. We want - and
need- to feel that we belong,
An  article I recently read tries to
describe some reasons for why being
lonely makes us feel worse. In simple
words, feeling lonely induces a ‹stress
response› in our bodies. Hormones,
like cortisol, get released. Cortisol is also known as the ‘stress
hormone’. It is important for many
functions, like lowering inflammation.
However, high levels of cortisol are
harmful because it weakens our immunity.
The theory is this: loneliness activates cortisol release, which
dampens our immune response,
makes us susceptible to illness, and

affects our mood. Put it together, and you have an individual
who is not feeling well physically, mentally, or emotionally.
Think about what happens when you
feel ‘lonely’. You likely feel isolated
and alone. You want to feel as though
someone is there to listen to you,
comfort you, or simply be present.

We are social beings. Having someone who cares for us is critical. This
is especially important when we
are faced with troubles, but we
need to feel that we belong even

when we are not in distress.  
One thing to take away from this is
that it is okay to ask others for support. It is normal and healthy to want
to have ‘alone time’ sometimes, but
when you are feeling down and need
comfort, do not be ashamed or reluctant to ask a loved one to be there
with you. They might not solve
your problems or remove your
pain, but feeling surrounded by
love and support can empower you and make you feel safe.  
Remember: you are worthy and
deserving of love, respect, and
support. Whatever you are going
through, you are not alone - and you
don’t need to be. Find someone who
you know genuinely wants and is willing to support you, and take comfort
in knowing that this feeling of belonging, of having someone around you,
is normal and healthy. Your body,
mind, and soul will thank you for it.
P.S. Also remember that God is always there, even if you cannot find
a physical being with you! God is
watching you 24 hours a day, 7 days

a week. He will NEVER leave you
in isolation or despair, so do not
hesitate to call on Him - He is literally a prayer away! Whenever I
feel that no one understands or is around
to help me, I turn to God. I know that He
will always understand what I am going
through, and His peace is unlike
any other! Turn to the Bible for words
of comfort, and ask God in prayer to
fill you with peace, love, calmness,
and strength. His love never fails!
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