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

No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

 -جميع انواع التأمني مقبولة

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن  Botox and fillersتخفيضات
ومجيع انواع الليزر
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
لدينا مختلف الطرق
Newmarket L3Y OB3
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ص .جناتي سمعان
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
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 خصم خاص للجالية العربية يوميًا490 Harry walker parkway south unit
العربيــــة 2
Newmarket
L3YTimes
)OB3 Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie
C2-95

Matt Dawoud

Sr. Mortgage Advisor

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

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6
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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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نريان نوتردام و نريان �أخري

اقرأ في هذا
العدد ايضاً
حزب كيبيك يرسل
رسالة عامة لسكان
كيبيك بخصوص قانون
العلمانية  ...............ص 14
ترودو يهدد مبقاضاة شير
بتهمة التشهير حول
قضية (أس إن سي الفال)
......................................ص 9
احلكومة الفيدرالية تعلن
عن متويل مالي مقداره
 1.3بليون دوالر لإلسكان
االقتصادي في تورنتو
......................................ص 9
األعتداء على كنسية جنع
الغفير بسوهاج واألمن
يغلق الكنيسة.......ص 11

ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر

يف عام الفني زُرت كاتدرائية «نوتردام دو باري» ،وكم
�أنبهرت بتلك التحفة املعمارية الرائعة الواقعة علي نهر
ال�سن يف قلب العا�صمة باري�س� ،أنبهرت بنوافذها امللونة
الوردية وبزخارفها و�أيقوناتها ومتاثيلها وبقبتها والتي ترتفع
�إيل ثالثة وثالثني مرت ًا ،ح�ضارة القرن الثالث ع�شر التي
يزورها ع�شرات املاليني �سنوي ًا من جميع �أنحاء العامل.
الكني�سة العظيمة التي �شهدت تتويج الأباطرة و معمودية
امللوك و جنازات الر�ؤ�ساء .وكم فوجعنا ظهر الأثنني
املا�ضي ونحن نري النار تت�صاعد من هذا املكان التاريخي
العظيم ،حزن و�صفه الرئي�س الفرن�سي ماكرون بـ «�أن
جزء منا ي�شتعل»ُ .فجعنا ونحن نري النريان ت�شتعل يف
�سقفها وبرجها املدبب ال�شاهق والذي يقرتب �أرتفاعه من
مائة مرت .م�شهد احلرق والذي و�صفه ترامب بـ «الفظيع»
وو�صفه الفاتيكان بـ «ال�صادم» وبوتني بـ «امل�ؤمل»� ،أثار
عقول وقلوب وعيون كل �أن�سان عاقل علي هذا الكوكب،
ولكن كان غريب ًا جد ًا �أن جتد �شامتني مهللني يف هذا امل�شهد
واحلادث ،فهذا ي�ضع �صور الكني�سة املحرتقة وي�صف امل�شهد
بـ «الرائع» و�أخر ي�صفه بـ «اجلميل» ،وهذا يقول «اللهم
�أكرث لهم كوارثهم» وذاك يحمد اهلل علي ما حدث  ،و�أخر
يتوجه بالدعاء بعبارات «عقبال رو�سيا» و «عقبال البيت

ابرام مقار

الأبي�ض» و�أخرون تتجاوز كراهيتهم
احلدود الإقليمية �إيل قارة �أوربا ب�أكملها
فيكتبون «�أوربا ت�سقط كالعاهرة» و
«ليتنا نري �أوربا ب�أكملها بهذا اجلمال»،
عبارات كراهية من �أنا�س ًا يعي�شون بيننا
ويحملون كل تلك امل�شاعر البغي�ضة يف بناية حترتق وح�ضارة
تُدمر وتاريخ ت�أكله النريان .عبارات ت�شعر معها بالرعب
�أن انا�س ًا لهم هذا الطابع الوح�شي .ولكن لأننا نعي�ش هذه
الأيام �أجواء تذكار �أيام امل�سيح الأخرية علي الأر�ض فن�ؤمن
�أن بعد ال�صلب قيامة ،ن�ؤمن �أن املحبة والإن�سانية واجلمال
�ستنت�صر علي البغ�ض والوح�شية والقبح ،ففي اليوم الأول
فقط جمع �أثرياء العامل �أكرث من  700مليون يورو ،ومن
الغد �سنبني نوتردام جديدة عظيمة �شاهقة ،وكما ُبنيت
نوتردام علي �أنقا�ض معبد «جوبيرت» الروماين يف القرن
الثالث ع�شر �سنبني نوتردام جديدة �أعظم علي �أنقا�ض
القدمية يف القرن احلادي والع�شرين .و�أكليل ال�شوك و خ�شبة
ال�صليب التي مل مت�سهم النريان ب�سوء �سيعودان مرة �أخري
بعد البناء ،و�سي�أتيها املئات لزيارتها ولي�س ع�شرات املاليني
بعد �إعمارها ،و�إذا كانت نريان نوتردام مت �إطفائها ،فنريان
كراهيتكم لن تُطف�أ �أبد ًا

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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در ٌع �أنثوي �ضد االغت�صاب
احلصن احلصني والدرع املتني كي
مالبس داخلية ُمضادة للرصاص
تستطيع اخلروج من بيتها والسير
وال مُيكن متزيقها بالسكني ،مزودة
في طريقها بسالم ،ومن يدري؛
بزر اتصال في حاالت الطوارئ
رمبا تضطر بعض اإلناث الرتدائه
وقفل ال ميكن فتحه إال من خالل
في بيوتهن حماية ألعضائهن
كلمة سر ،وجهاز تنبيه للشرطة
من نهش السكيرين والعربيدين
يعمل بخاصية حتديد املوقع «جي
ومرضى النفوس الذين يبدون على
بي إس» ،وكاميرا فيديو لتصوير
صورة محارم بينما يُخفون حتت
هاجم! هذا هو االختراع
وجه امل ُ ِ
جلودهم ذئابًا بشرية!
الذي بذلت الهندية الشابة «سينا
كوماري» ُجه ًدا كبيرًا للعمل زينب علي البحراني -في املاضي كان املُتحرشون
غتصبون يلقون بالالئم ِة على
عليه ،على أمل أن يُقلل من مخاطر
وامل ُ ِ
السعودية
املرأة ،أو على الظروف ،أو على
تعرض اإلناث لالغتصاب في والية
السفور ،أو على غالء املهور زاعمني
«أوتار براديش» حيث تعيش ،ورمبا
أنهم ال يجدون سبيالً إلشباع
والعالم أجمع!
في الهند بأكملها
ِ
عن اختراعها قالت «كوماري»« :ال مُيكن فتح غرائزهم احملمومة إال العنف واالعتداء على
القفل الذكي إال من خالل إدخال كلمة السر ،النساء ،اليوم يغدو هذا السلوك اإلجرامي
شخص ما التح ُرش بامرأة؛ ضربًا من ضروب الغباء بعد ثورة االتصاالت التي
وعندما يُحاول
ٌ
سبل التعارف بينهم وبني شبيهاتهم
سيقوم اجلهاز بإرسال رسائل طوارئ إلى أقارب يسرت ُ
وقت واحد من خالل الضغط من اإلناث املُرحبات بارتكاب الرذيلة! السؤال
املرأة والشرطة في ٍ
وتواصل« :بفضل وجود هنا :ما الذي يدفع كائنًا بشريًا لنهش جسد
على الزر في اجلهاز»،
ِ
بعنف غص ًبا عنه إال الطبيعة
آخر
بشري
كائن
قادرة
ستكون
الشرطة
فإن
جهاز حتديد املوقع؛
ٍ
ٍ
على الوصول إلى موقع اجلرمية سري ًعا وإحباط اإلجرامية املُتأصلة واجلنون مادام هناك آخرون
كائنات
غيره يستغلون شيئًا من ذكائهم إليجاد
ُمحاولة االغتصاب».
ٍ
بنقر ِة زرٍ باحثة على الشبكة العنكبوتية أخرى تتفق معهم في امليول الغريزية ذاتها دون
سرعان ما سنكتشف أن ثمة إيذاء مخلوق بريء؟! كال الفعلني جرمي ٌة بطبيعة
اإللكترونية ُ
ٌ
ٌ
شركة أوروبية شرعت بتسويق هذا االختراع احلال؛ لكن االغتصاب جرمية ُمضاعفة ألن فيه
فعالً ،وسعر القطعة منه تتراوح بني ما يُقارب تدمي ٌر لنفس وجسد الضحية الرافضة لهذا
مائة يورو ومائة وخمسني يورو ،وقد ينخفض الفعل.
مرض خبيث يُخفي وراءه
هذا السعر مبرور األعوام إذا لقي هذا املُنتج «امليول االغتصابية»
ٌ
إقباال ً
اضطرابات نفسي ٍة هائلة ُمستحقة للعالج
ورواجا جتاريًا كبيرًا يزيد من حركة عجلة
ً
ٍ
تصنيعه وانتشاره ليكون مبُتناول ذوات الدخل قبل الوصول إلى مرحلة ارتكاب اجلرمية ،وهذا
املرض إن لم يجد حلول جذرية توقفه عند حده
املالي املُتدني من النساء حول العالم.
يوم يُضطر فيه األطفال والرجال
هذا اخلبر الطريف بقدر أهميته ال مُيكن إال أن فقد نصل إلى ٍ
أيضا الرتداء تلك املالبس الداخلية الواقية من
يثير في نفس القارئ ذو امليول السوية (غير
ً
اإلجرامية) قدرًا من احلُزن ملستوى الهلع الذي الرصاص وشفرات السكاكني وتُقفل بكلمة
سر كي ال يتم اغتصابهم ،بل ورمبا يصل األمر
تسبب به املُغتصبون واملُتحرشون جنس ًيا
ٍ
لإلناث في بعض بقاع ُ
الكرة األرضية ،وال إلى إلباسها احليوانات األليفة ألن ذوي النوازع
نستثني منها منطقتنا العربية ،ليصلوا بها الشريرة قد يغتصبون أي شيء يسير أمامهم،
ظل يجتازهم!
إلى درجة االضطرار لتحصينها وتدريعها بهذا وأي ٍ

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

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

حتقيقات الهجرة
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة
قانونية
عاده جتري إجراء حتقيقات الهجرة من قبل وكالتني
للهجرة هما مصلحة الهجرة والالجئني واملواطنة
في كندا (( )IRCCاملعروفة سابقًا باسم اجلنسية
والهجرة الكندية ( )CICأو وكالة خدمات احلدود
الكندية ()Canada Border Service Agency
مجرد ابالغك او إعالمك أنه سيتم القيام
بتحقيقات تخص ملف الهجرة اخلاص بك ،فمن
املهم أن تقوم بالرد باقصي سرعه علي هذه
التحقيقات للدفاع عن نفسك.
الغرض من هذه التحقيقات هو معرفة ما إذا
كنت قد انتهكت أي قواعد ولوائح للهجرة .بنا ًء
على طبيعة االنتهاك املشتبه فيه  ،قد يُطلب
منك املشاركة في مقابلة أو في استجواب يتعلق
بالتحقيق .إذا زُعم أنك تنتهك أي بند من أحكام
قوانني الهجرة في كندا  ،فقد يتم اتخاذ قرار ببدء
إجراءات التنفيذ ضدك.
في بعض احلاالت  ،قد تمُ نح فرصة محدودة للرد
 ،إنه من مصلحتك دائ ًما االستفادة من هذه
الفرصة لتفادي جلسة استماع قد تؤدي إلى
إصدار أمر الترحيل اخلاص بك .في بعض األحيان
 ،سيتضمن التقرير استبيان ًا يجب ملؤه باإلضافة
إلى بيان موجز بشأن مخاوف وزير الهجرة فيما
يتعلق بعدم قبولك في كندا .قد يزعم التقرير ،
على سبيل املثال  ،أنك غير مقبول بسبب جنائي
 ،أو أنك قدمت عقد زواج بغرض احلصول على
اإلقامة الدائمة في كندا  ،أو أنك قدمت إلى
سلطات الهجرة الكندية اوراق مزوره تثبت عكس
احلقيقه بشان الوضع املالي اخلاص بك .
أيا كان سبب االدعاءات املوجهة ضدك  ،إذا تلقيت
استماره  ، 44فمن املهم مراجعتها بعناية ،
وطلب املشورة القانونية في أقرب وقت ممكن
 ،والرد وفقًا لذلك وفي الوقت احملدد .إذا متكنت
من تخفيف اخملاوف التي أثيرت في التقرير  ،فقد

يتم إغالق التحقيق
معك .ومع ذلك  ،إذا فشلت في معاجلة االدعاءات
بشكل كاف  ،فمن املمكن أن تبدأ  CBSAإجراءات
الترحيل إلبعادك من كندا.
كيف ميكنني احلصول على معلومات إضافية
حول إدعاءات الوزير ضدي؟
عادة  ،تتمثل إحدى طرق احلصول على معلومات
إضافية في الوصول على ملف الهجرة اخلاص بك
مبوجب قانون الوصول إلى املعلومات  ،والطريقة
األخرى هي ببساطة االتصال مبسؤول التحقيق
نفسه ملناقشة االدعاءات حتى يتمكنوا من الرد
بشكل أفضل.
ماذا يحدث بعد الرد على حتقيق الوزير؟
بعد الرد على تقرير القسم  ، 44سيتم إحالة
األمر إلى مسؤول الهجرة األقدم التخاذ قرار .في
بعض احلاالت  ،قد يكون القرار بإحالة املوضوع
إلى جلسة سماع أمام قسم الهجرة في مجلس
الهجرة والالجئني ( .)IRBفي هذه اجللسة  ،سيقرر
الوزير ما إذا كانت االدعاءات املقدمة تستند في
الواقع إلى أسس جيدة وإذا كان األمر كذلك ،
فما إذا كان يجب إصدار أمر الترحيل .في بعض
األحيان  ،قد يتم حتويل الضابط نفسه إلصدار أمر
الترحيل بعد مراجعة نتائج التحقيق.
يسعد مكتب غبريال للمحاماه مساعده كل
من يرغب في التقدمي علي برنامج تسجيل
الدخول السريع .))Express Entry
نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا
على عنوان مكتبنا :

330 Bay St, Suite 1400, Toronto,
Ontario, M5H 2S8
أو من خالل البريد اإللكتروني:

info@ghabryal.ca
أو من خالل الهاتف

647-606-3348

�إىل متى ي�ستمر هذا التعدي
ال�صارخ على حرمة الكنائ�س؟

بقلم :محمد فتحي

ضرب كهنة وسرقة مون واحتجاز أطفال في مصر؟؟ عار على مصر وعار على األمن
في حضانة في مبنى خدمات األنبا كاراس املصري.
العزل؟
السائح بنجع على الغفير مركز أخميم كيف يتم االعتداء على اآلباء الكهنة ُ
محافظة سوهاج مبنتهى الوحشية
والهمجية ودون رحمة وبكل كره وغل وحقد كيف يتم احتجاز األطفال الصغيرة؟
مت االعتداء باللفظ والضرب على أقباط كيف يا مدعني الدين تسرقوا ما ليس من
هذه القرية وأيضا على األب باخوم واألب حقكم؟
باسيليوس املسؤولني عن هذا املبنى ألنهم أطالب بالتحقيق الفوري فيما حدث
قاموا بشراء قطعة أرض مساحتها حوالي
أطالب مبعاقبة هؤالء الرعاع بأقصى عقوبة
 80متر مجاورة للمبنى أعتقد املتطرفني
قانونيا
املتشددين اإلرهابيني الرعاع أنها ستكون
كنيسة ،وسوف أتوقف هنا ،ولنفترض أنها أطالب بحق اآلباء الكهنة
ستبنى كنيسة ملاذا تنزعجوا وتغضبوا من ما حدث هو تقصير واضح من اجلهات األمنية
هذا؟!
أين السيد احملافظ؟
حتى متى تظل هذه األعمال الهمجية تتكرر أين السيد مدير األمن؟
على بيوت اهلل بال رادع وفي وجود شرطي
حاضر غائب عن املشهد؟ حتى متى يظل للتوضيح ...صمتكم هو مراعاة ودعم صريح
الرعاع مسكوت عليهم وهذا ال يحدث إال ملا حدث من اعتداءات.
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ا�سطوانة م�صاحلة الإخوان امل�شروخة
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بقلم خالد منتصر

يتر ّدد هذه األيام أن هناك مبادرة مصاحلة
مقدمة من بعض اإلخوان ،الذين في
ّ
السجون ،وقد صار حديث املصاحلة هذا
تصدع أدمغتنا في
أسطوانة مشروخة
ّ
توقيتات مك ّررة ومحسوبة بدقة ،ولألسف
هناك أكثر من ع ّراب من داخل تيارات
تسمى تيارات ليبرالية أو يسارية يسوق
ويجمل لتلك املصاحلة،
ويسوغ ويبرر
ّ
إنه صلح اخلداع والتقية ،مثلما خدعونا
ّ
يكفرونها ،لكنهم
بالدميقراطية التي
س ّلما ً للصعود ،سرعان
استخدموها فقط ُ
ما ركلوه بأقدامهم وأحرقوه ،حتى صار
رماداً ،سيخدعوننا باملصاحلة املزعومة،
لألسف هم لن يصاحلوك حتى لو جعلت
خدك مداساً ،ملاذا؟ ألن الفكرة اإلخوانية
ّ
القطبية تكفيرية ترفض مصاحلة اجملتمع
اجلاهلي الكافر من وجهة نظرهم ،وملن
يريد أن يتأكد ،فليقرأ لسيد قطب ،األب
الروحي احلديث لفكر التكفير.
سأعرض لكم بعض فقرات من كتابات
«قطب» لضيق املساحة ،وجملرد إنعاش من
ميتلكون ذاكرة السمك ،وعلى من يريد
االستزادة الرجوع لكتابيه الشهيرين
«معالم في الطريق» و«في ظالل القرآن»،
ولكم احلكم بعد قراءة هذه الفقرات
واإلجابة عن سؤال مفصلي ومهم
وحاسم ،وهو :هل عدم املصاحلة مع اجملتمع
اجلاهلي عقيدة إخوانية أم ال؟ ،يقول سيد
قطب« :ليست مهمتنا أن نصطلح مع
واقع هذا اجملتمع اجلاهلي ،وال أن ندين له
بالوالء ،فهو بهذه الصفة اجلاهلية غير
قابل ألن نصطلح معه ،إن أولى اخلطوات
في طريقنا هي أن نستعلى على هذا
اجملتمع اجلاهلي وقيمه وتصوراته ،وأال نعدل
من قيمنا وتصوراتنا قليالً أو كثيرا ً لنلتقي
معه في منتصف الطريق ،كال إننا وإياه
على مفرق الطريق ،وحني نسايره خطوة
واحدة ،فإننا نفقد املنهج كله ،ونفقد
الطريق».
«إن اإلسالم ال يقبل أنصاف احللول مع
اجلاهلية ،ال من ناحية التص ّور ،وال من
ناحية األوضاع املنبثقة عن هذا التصور،
فإما إسالما ً وإما جاهلية»« .إن االنطالق

باملذهب اإللهي تقوم في وجهه عقبات
مادية من سلطات الدولة ونظام اجملتمع
وأوضاع البيئة ،وحني توجد هذه العقبات
واملؤثرات املادية ،فال بد من إزالتها أوال ً
بالقوة» ،ثم يقول «إن اجلهاد ضرورة
لتحقيق ما يدعو إليه ،وأنه يجب حتويل
العقيدة إلى واقع تام حي متحرك ،وفى
جتمع عضوي حركي ،وفى تنظيم واقعي،
ّ
وأن يكون محور التجمع اجلديد حتت قيادة
جديدة غير قيادات اجلاهلية ،ملقاومة
اجملتمع اجلاهلي ،وإزالته من الوجود ،وإزالة
األنظمة والسلطات القائمة عليه»« .إن
العالم اليوم في جاهليته كاجلاهلية
التي عاصرها اإلسالم أو أظلم ،إن كل ما
حولنا جاهلية ،تصورات الناس وعقائدهم،
عاداتهم وتقاليدهم ،موارد ثقافتهم،
فنونهم وآدابهم ،شرائعهم وقوانينهم،
حتى الكثير مما يحسبه الناس ثقافة
إسالمية وفلسفة إسالمية وتفكيرا ً
صنع هذه اجلاهلية،
إسالمياً ،هو كذلك من ُ
إن اجلاهلية ليست فترة تاريخية سبقت
بعثة محمد ،صلى اهلل عليه وسلم،
بعد الناس عن
لكنها حالة تتك ّرر كلما ُ
منهج اهلل ،واتبعوا الطواغيت ،فحكام
العالم بوصفهم الراهن كفار ،والعالم
أجمع في وضعه الراهن ليس إال دار حرب
بالنسبة للمسلم ،ألن دار السالم هي التي
ّ
تنفذ شريعة اإلسالم» .انتهى االقتباس من
منظر التكفير األكبر سيد قطب ،وأمتنى
أن تنتهي أيضا ً تلك األسطوانة اململة من
أزيزها السمج اللزج ،فاإلخوان تيار ال يعرف
سوى اخلداع الثعباني والفاشية الدينية،
لذلك لم نسمع ولن نسمع أن السرطان
قدم تصاحلا ً مع اجلسد ،ألن فى دمار اجلسد
ّ
حياته.

ميالد ميكاييل املر�شح امل�صري الثالث حلزب
املحافظني مبدينة م�سي�ساجا
بعد منافسة ساخنة مساء األثنني املاضي،
اخلامس عشر من أبريل ،أستطاع الكندي من
أصل مصري «ميالد ميكاييل» الفوز بأصوات
أعضاء حزب احملافظني بدائرة «مسيساجا -
سنتر» ليصبح مرشح احلزب رسميا ً عن تلك
الدائرة في اإلنتخابات الفيدرالية في أكتوبر
القادم
اجلدير بالذكر أن املرشحان من أصل مصري،
«غادة ملك» و «هاني توفيليس» كانا قد فازا قبالً
بتمثيل حزب احملافظني عن دائرتي «مسيساجا  -ستريتسفيل» و «مسيساجا  -ايرين
ميلز» علي الترتيب.

لقاء

رفيق على الطريق
عـادل عطيـة

في الطريق إلى عمواس ،كان يسير املعروف دروبه .ومبحبته وقوته؛ تكون
رجالن ،يتحدثان عن مواضيع يومهما الرحلة اختبارا ً ثريا ً ومثمراً!
العابر ،املتمركزة على موت املسيح على ما يزال يتجلى لنا من خالل قراءتنا
الصليب!
للكتاب املقدس ،وصلواتنا .وبريدنا أن
كم كثير من األسئلة ،لكن نعرف ،أنه ما يزال يرافق أناسا ً عاديني
كان لديهما ّ
اليوم ،ويتحدث معهم!
لم يكن لديهما إجابات كثيرة!
أحياناً ،نعرف حضوره من خالل صوت
فجأة..
انضم يسوع إليهما ،وأصغى بحماس ،منخفض خفيف ،صوت سالم داخلي
آت في وسط العاصفة!
وحرص ،إلى هذين املسافرين املغمومنيٍ ،
وأحياناً ،يأتي إلينا من خالل صديق ،أو
قدم إجابات ،من شأنها أن تزيل
ثم ّ
ّ
قدم تشجيعاً ،أو تعز ّية ،أو
ي
سفر،
رفيق
الفائضة!
حيرتهما
ُ ّ
كان املوضوع املركزي للقصة ،هو هذا بصيرة!
طوبى لنا؛ ألن مشهد عمواس هو مثال
السؤال« :هل يسوع م ّيت؟»!..
مرة أخرى؛ إذ يتكرر كل يوم في كنائسنا
وكانت اإلجابة..
عندما يأتي كسر اخلبز على املذبح بعد
إن يسوع قام من املوت ،وقبره فارغ!
عظة يسوع عن موسى واألنبياء .هذه
وهو ما يزال يأتي إلينا ،في تساؤالتنا هي اللحظة التي يتكلم فيها اهلل
التي ال تنتهي ،ويصغي إلينا ،متفهما ً شخصيا ً مع شعبه ،ويقدم نفسه قوتا ً
تشككاتنا ،ألنه يعرفنا أكثر مما نعرف بجسده املذبوح!
أنفسنا!
لقد وعد املسيح أن يكون معنا إلى
وما يزال يسير معنا ،على طريق انقضاء الدهر؛ وبإمكاننا أن نثق ،كما في
معاناتنا ،وحيرتنا ،ومستقبلنا غير املاضي ،بأنه يحفظ هذا الوعد!...

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
info@GoodManImmigration.ca

GoodManImmigration.ca
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عامل العقارات

 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
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 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من
املبيعات.ماوكانيلي:
اجمالىعلي
حتصل
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
جتمع
(« )»905في
والتيال توزع
دوالرأالف
415,316عبر
إعالنك
إنتشار
•
البيع
أماكن سعر
إرتفع متوسط
الورقيةفى باقي
األعداد فى املائة .و
بأرتفاع قدره 5.40
السعر الى
متوسط
املائة 40.مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
بأكثرفى من
والعرب
قدره 1.50
املصريني بإرتفاع
الي  315,223دوالر
أتاواالسوق لكافة املناطق:
بيان وحتركات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

هل تنوي متلك مسكنا ألول مرة؟ ()4
واخلمسون
الثالث
العدد
يناير 2016
السبت 2
مسكنا ألول
يتملك
واعفاءات -ملن
تسهيالت
هناك

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

عقارات نيوز

مرة أهمها :في مقاطعة اونتاريو هناك إعفاء من
إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
دفع ضريبة نقل امللكية العقارية (ضريبة تطبق مرة
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
&RPSRVLWHالورقي « »PDFفي
ومشاهدة العدد
األالف
7RZQKRXVHعبر دخول
إنتشار إعالنك
•
$SDUWPHQW
$OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
واحدة عند التسجيل) بحد أقصى  4000دوالر.

www.good-news.ca
األليكتروني
موقع اجلريدة
75(%7RWDO





وفي تورنتو هناك اعفاء إضافي  $4475من الضريبة
+DOWRQ5HJLRQ

 عبر 
• 
بصفحة اجلريدة علي
مشجع
تواصل  100ألف
إنتشار إعالنك
اإلضافية التي تطبق على تورنتو فقط .أي ان اول
3HHO5HJLRQ


يعقوب 


ادوارد
:
اعداد
 $368,333من ثمن املسكن معفاة من الضريبة
نيوز الكندية»
«جريدة جود
حتت أسم
«فيس بوك» -
موقع الـ
&LW\RI7RURQWR





العقارية ملقاطعة اونتاريو ،وأول  $400,000معفاة من ضريبة تورونتو.
<RUN5HJLRQ



يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة 
سرطان
خصوصا
األنسان
تهدف للربح ،
مؤسسة ال
تصدر عن
نيوز»
«جود
جريدة
إذا كان املشتري أكثر من فرد فيجب ان يكون اجلميع لم يسبق لهم شراء بيت من قبل واال فلن
'XUKDP5HJLRQ


الرادون 
عقارات مننيوز
وانطالق غاز
متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير
صفحاتها باأللوان
 وجميع
يتمتع اجلزء من ثمن العقار باإلعفاء ،اخلاص بالشخص الذي سبق له الشراء من قبل .مثال
2UDQJHYLOOH






اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

ون

الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
ذلك :زوج وزوجة يشتريان عقارا مناصفة واحدهم متلك من قبل فيكون مقدار االعفاء .%50
\6RXWK6LPFRH&RXQW




املنطلق
الرادون
الغاز
األشعاع او
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية
:
ال�شهر
هذا
تخفي�ضات
ملعرفة
املجاين
الرقم
علي
بنا
أت�صل
�
وللتمتع باإلعفاء باإلضافة إلى الشراء ألول مرة يشترط ان يكون السن على األقل  18عاما

واألبحاث
خطرا
يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
الصحةو الذى
على التجاري
في اجملال
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل اما
ومتمتع بإقامة شرعية في كندا وأن يعيش على األقل  9شهور باملسكن .وإلى بقية االمتيازات
الصناعى تعمقا
ابحاث اكثر
يحتاج انالى
الداخلية للمنازل.
 311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
فى اجملال
القادمة .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع ذكر
في احللقة
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
اعداد  :ادوارد يعقوب
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
م اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
اء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
NOA BOULES
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املنطلق
ى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون
C: 4162766538
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
T: 416-686-1500
واألبحاث
تشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة
إدارة عقارات Property management -
F: 416-386-0777
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
E: noa.boules@century21.ca
تعمقا
واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر
www.century21.ca/noa.boules
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
عية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
801 York Mills Road, Unit# 300,
North York, ON
شعة يقول
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة
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السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون
1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296تأثرية عل
اجلرانيت ....و
sam.m.ibrahim@gmail.com

Atef Nekhil

Office : 416 391 3232

استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار 0319
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

Mortgage Agent

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

Estate S
SOLD

Richmon

License #11995

Professional
We Work for you NOT
the lenders Real

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers
SOLD

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties
D Bad Credit

Good
SOLor

Lowest mortgage rates BARRIE

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

%X\ 6HOOLQ
ZLWK125,6
Independently Owned & Operated
&DOOIRU'HWD
SOLD

SOLD

Richmond
Member of Hill

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V

البعض ان
الرئه الذ
املشع .و
هذا الكال
ال تصل ا
مازالت م
ألثبات او
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ال�سبت � 20إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد ال�ساد�س والثالثون بعد املائة

�إعـــالنـــــات

St George Centre
7:00 PM - 10:00 PM
Maple Banquet Hall

6:00 PM - 9:00 PM

التذاكرحمدودة  -للح�صول على تذاكر ات�صل على :جريدة «جود نيوز» الكندية
1-844-355-6939
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مجلة “لوهيريسون” -فرنسا
اكتفاء ذاتي

ال�سبت � 20إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد ال�ساد�س والثالثون بعد املائة

بي بي سي عربي

حياتي ال تق ّدر بثمن” ...احلملة التي تهدف
إلى القضاء على الدعارة في هولندا»

الشبان ال يعرفون بالضبط مايريدون؛
ولكنهم ال يسمحون ألحد البتة بأن
تقدر بثمن” ،اسم حملة أطلقت من خالل
“حياتي ال ّ
يقترح عليهم أن يريدوا شيئا ً آخر.
وسائط التواصل االجتماعي في هولندا تهدف إلى
جترمي الدعارة في البالد .وسترفع عريضة بهذا املعنى
مجلة «ريدرز دايجست»-أمريكا
وقعها نحو  42الفا ً من الشباب إلى البرملان الهولندي
أسرار التجارة
ملناقشتها .يذكر أن القوانني السارية في هولندا هي من
أكثر القوانني تساهالً فيما يتعلق بالدعارة.
ضاعف بائع زهور في ساحة «تيمتر»
ويطالب موقعو العريضة والنشطاء املناصرون لهم أن
في باريس دخله بتعليقه الفتة على
نافذة احملل تقول« :أزهاري رخيصة تتم مقاضاة اولئك الذين يزورون العاهرات” ،وذلك حسب
بحيث يستطيع حتى األزواج تقدمي ما يطلق عليه “النموذج االسكندنافي».
ونشرت اجملموعة املسؤولة عن هذه احلملة ،التي
بعض منها إلى زوجاتهم».
تستلهم أفكارها جزئيا ً من الرؤى املسيحية والنسوية،
صورا ً في موقع انستاجرام ،تظهر مؤيدين لها وهم
مجلة «لوهيريسون» ،فرنسا
تقدر بثمن”
يرفعون الفتات كتب عليها “حياتي ال
ّ
ثمن وثمن!
و”ماذا لو كانت أختك؟” و”الدعارة سبب ونتيجة إلنعدام
املساواة” 0ولكن ،وردا ً على نشر هذه الصور ،كتب
عندما يدفع املرئ ثالثة آالف يورو ثمنا ً
أحدهم« :أنا عاملة طوعية في مجال الدعارة ،وهناك
للوحة ،فهذا يعنى أنه يحبها وأما إذا
العديدات مثلي .هذه احلملة جتعل عملي أكثر خطرا
دفع ثمنها ثالثمئة ألف يورو ،فذلك ألن
بشكل كبير»!
اللوحة تستهوي اآلخرين.

سي إن إن العربية
ما سر اخليمة املغلقة في
استقبال السيسي بأمريكا؟

نزل الرئيس املصري في منزل معروف
باسم «بلير هاوس» .ويقع في 1651
جادة بنسيلفانيا (القريب من البيت
األبيض) وهو منزل مخصص الستقبال
زوار الرئيس األمريكي ،ويشرف عليه
رئيس البروتوكوالت في البيت األبيض.
نصب خيمة أمام مدخل «بلير هاوس»
ليس أمرا ً غير عادي ،فقد سبق وأقيمت
خيم أمامه في استقبال عدد من
الزعماء والقادة لعل أبرزها استضافته
للرئيس األمريكي األسبق ،باراك
أوباما قبل تنصيبه رسميا ً بعد فوزه
باالنتخابات األمريكية ،العام .2009
ووفقا ً لوزارة اخلارجية األمريكية ،فإن
دعوة أي رئيس أو قائد دولة للنزول
واملكوث في بلير هاوس ،يُع ّبر عن منزلة
عالية للضيف وشرف له ،باعتبار تاريخ
املنزل الذي بني العام  1824واستضاف
العديد من املراسم املهمة.
وقد أظهر مقطع فيديو وقوف موكب
الرئيس املصري داخل خيمة على باب
الفندق الذي ينزل به قبل أن يقوم
مرافقون بإغالق اخليمة بشكل كامل.
وهناك تكهنات بأن هذه اخلطوة تأتي
لدواع أمنية «غير معهودة» كما
ِ
وصفها نشطاء ،وتساؤالت عمن
يرافق الرئيس املصري في موكبه وال
يُراد الكشف عنهم أمام عدسات
الكاميرات التي كانت في املوقع.

نافذة على �صحافة العامل

صحيفة «تاميز»-بريطانيا

القذافي أخفى  30مليون دوالر
أمريكي في قبو الرئيس اإلفريقي
السابق “زوما”

في تقرير كتبته
الرين كونوي –
سميث ،بعنوان:
“القذافي أخفى30
دوالر
مليون
أمريكي سرا ً في
قبو رئيس جنوب
إفريقيا السابق جاكوب زوما”.
قالت :إن لغز اختفاء مليارات الدوالرات من الزعيم الليبي
الراحل معمر القذافي أخذت منحى جديدا ً وسط تقارير
تفيد بأنه خبأ هذه األموال في قبو زوما رئيس جنوب
إفريقيا السابق جاكوب زوما.
وأضافت أنه مت الكشف عن هذا املبلغ خالل نقله من
قبو في منزل زوما في ناكاندال إلى مملكة إسواتيني
املعروفة سابقا ً بسوازيالند ،تبعا ً لصحيفة صنداي تاميز
إفريقيا .وأشارت كاتبة املقال إلى أن القذافي نقل هذه
املبالغ املالية لزوما للحفاظ عليها قبل فترة قصيرة
جدا ً من مقتله على أيدي الثوار في أكتوبر 2011
وتابعت بالقول إن زوما ( 76عاما) نفى مسبقا ً معرفته
باملكان الذي يخبئ فيه القذافي أمواله في جنوب
إفريقيا .وأردفت أنه بعد مقتل القذافي ،بذلت احلكومة
الليبية اجلديدة جهودا ً حثيثة للكشف عن أموال
القذافي املهربة للخارج إال أن جهودها تعقدت بسبب
استمرار القتال بني اجلماعات املسلحة للسيطرة على
ثروة البالد وثروته النفطية.
ً
وطلبت السلطات الليبية مرارا من سيريل رامافوسيا،
رئيس جنوب إفريقيا للمساعدة في البحث عن هذه
األموال ،إال أن لم يستجب لهذه الدعوات ،بحسب
كاتبة التقرير.
وأضافت أن رامافوسيا ( 66عاماً) زار مملكة إسواتيني
في  3مارس املاضي برفقة بعض الوزراء األمن والعالقات
الدولية لتشغيل مناقشات غير محددة مع امللك
مسواتي الثالث الذي يترأس عائلة سوازي امللكية.
وختمت بالقول إن زوما كان صديقا ً مقربا ً للقذافي وزاره
عدة مرات في طرابلس في عام  2011بالنيابة عن االحتاد
االفريقي في محاولة فاشلة للتوصل إلى اتفاق سالم.

6210 Finch Ave. W,
U 101c,
Etobicoke, ON
M9V 0A1
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صحيفة املشهد السودانى

اجلنرال البرهان ...رجل البشير في حرب اليمن الذي أصبح رئيسا
للمجلس العسكري

أعلن رئيس اجمللس العسكري
االنتقالي ،الفريق أول ركن عوض
بن عوف ،عن التنازل عن منصبه
واختيار ،على حد قوله ،من يثق
فيه وفي خبرته وجدارته لهذا
املنصب ،واختار الفريق أول عبد الفتاح برهان
خلفا له.
وقال ابن عوف في بيان عبر تلفزيون السودان
القومي ،إنه ترك املنصب إلى من يثق في
كفاءته وقدرته وعليه مت االختيار بعد التشاور،
الفريق أول عبد الفتاح البرهان».
رئيس اجمللس العسكري االنتقالي السوداني
اجلديد ،هو املفتش العام للقوات املسلحة،
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ،الذي
عينه البشير ،نهاية فبراير العام املاضي،
ضمن تغييرات عسكرية واسعة داخل صفوف
القوات املسلحة.
البرهان هو قائد القوات البرية السابق ،املشرف
على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق
مع محمد حمدان دقلو ،قائد قوات الدعم
السريع السودانية.
أصدر البشير قرارا بتعيينه وترقيته من رتبة
الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول ،وعينه
مفتشا عاما للقوات املسلحة ،في  27فبراير
.2018
وبحسب تقارير إعالمية ،عاش البرهان أكثر
حياته مؤخرا متنقال ما بني دولتي «اليمن،
واإلمارات».

وذكرت صحف سودانية ،أن
البرهان كان من املقرر له إلقاء
البيان األول جمللس العسكري،
والذي كان ينتظره آالف
السودانيني.
وكانت هذه املرة الثانية التي يظهر فيه اسم
البرهان لإلعالم ،خالل أقل من شهرين ،فقد ورد
اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي صدرت في
شهر فبراير  ،2019وشملت تعيينات وتعديالت
في رئاسة األركان واجليش السوداني.
أكثر ما مييزه عن بقية رجال البشير إنه غير
مطلوب على ذمة أية قضايا من قبل احملكمة
اجلنائية الدولية ،كبقية رجال البشير.
كان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف
أعلن اخلميس املاضي عزل الرئيس عمر
البشير واعتقاله ،وبدء فترة انتقالية لعامني
تتحمل املسؤولية فيها اللجنة األمنية العليا
واجليش ،فيما اعتبره جتمع املهنيني السودانيني
الذي يقود االحتجاجات في السودان انقالبا
عسكريا.
وجاء تدخل اجليش بعد أشهر من احتجاجات
شعبية تصاعدت ضد غالء األسعار وحتولت
مؤخرا إلى املطالبة بتنحي البشير ،التي عدها
مؤامرة تعود أليام الربيع العربي.
وبإطاحة اجليش السوداني ،برئاسة البالد،
املشير عمر البشير ،تكون اخلرطوم شهدت
تاريخا حافال منذ استقاللها عام  1956بنحو
 10انقالبات ،جنح منها  4انقالبات.
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هيئة الشؤون العاملية الكندية آالف املدرسني يحتجون من أجل نظام التعليم اجلديد
حتذر الكنديني من السفر إلى جتمع آالف املدرسني خارج كوينز بارك مؤخرا
لالحتجاج على خطة املقاطعة إللغاء 3000
السودان واجلزائر
وظيفة تدريس على مدى السنوات األربع

أوتاوا :حذرت هيئة الشؤون العاملية الكندية
الكنديني من السفر إلى السودان بعد أن أطاح
اجليش بالزعيم عمر البشير الذي أستمر في
احلكم  30عاما ،والذي أعتقل مؤخرا بعد أشهر
طويلة من االحتجاجات واالضطرابات ،وقد
فرض اجليش حالة الطوارئ ملدة ثالثة أشهر في
السودان وهذا يعني أن قوات األمن تستطيع
تفتيش أي منزل أو مبني ومتنع احلركة والسفر
في أوقات معينة وميكن أن حتتجز أي فرد بناء
على شبهة النشاط اإلجرامي ،وقد قام وزير
الدفاع في السودان عوض بن عوف بإلقاء خطاب
على اجلماهير وقال إن اجليش سيستلم زمام
األمور ملدة سنتان جتري بعدها انتخابات ،ولكن
النشطاء املدنيون هناك أقسموا على مواصلة
املظاهرات.
وقالت هيئة الشؤون العاملية الكندية إن سفارة
كندا في اخلرطوم قد أغلقت بسبب الوضع
احلالي ونصحت الكنديني املقيمني في السودان
بأن يقللوا من حتركاتهم ويتجنبوا املظاهرات وإذا
حدث أن حوصر أحدهم داخل مسيرة أو مظاهرة،
فعليه االحتماء داخل مكان آمن ويكون لديه
ماء للشرب وطعام ويتأكد من وجود الوثائق
الرسمية إلثبات هويته ووثائق السفر معه.
وجاءت إقالة عمر البشير هذه بعد عدة إيام من
استقالة الرئيس اجلزائري عبد العزيز بو تفليقه
على أثر احتجاجات ومظاهرات في اجلزائر،
ونبهت لذلك هيئة الشؤون العاملية الكندية
املسافرين إلى اجلزائر بتوخي احلذر جتاه املظاهرات
السياسية هناك.

لوحات ترخيص جديدة
للسيارات الشخصية حتمل
شعار (أونتاريو مكانا للنمو)
أعلنت حكومة أونتاريو عن لوحات ترخيص
معدنية جديدة للسيارات اخلاصة وقالت إنها
ستبدأ في إنتاجها فور انتهاء اخملزون من اللوحات
القدمية ،وقالت إنها ستنفق ما يقرب من 600
ألف دوالر وهذا جزء من إعادة تصميم الشعار
اجلديد ونشره في املقاطعة وكذلك وضع هذا
الشعار علي رخص القيادة للسائقني وكان هذا
القرار جزء من ميزانية مقاطعة أونتاريو الذي
أعلن عنه مؤخرا.
وقالت حكومة فورد أن اللوحات املعدنية اجلديدة
للسيارات اخلاصة ستكون ذات خلفية من
اللونني األزرق الغامق والفاحت مع أحرف بالون
األبيض ورسم لزهرة التريليوم ذات الثالثة بتالت
البيضاء داخل دائرة ملونة وشعار يقول (أونتاريو
مكانا للنمو) وستحمل رخص قيادة السائقني
نفس الشعار ،وبالنسبة للشاحنات التجارية
سيكون الشعار (أونتاريو مفتوحة لالعمال
التجارية).
وهو نفس الشعار الذي أستخدمه دوج فورد
خالل حملته االنتخابية عام  ،2018هذا وقد
انتقدت زعيمة احلزب الدميقراطي اجلديد إندريا
هورواث هذا القرار وقالت إن احلكومة تستعمل
املال العام ألغراض حزبية ،وقال املسؤولني عن
إعادة تصميم لوحة ترخيص السيارات املعدنية
أن هذا سيوفر حوالي  4مليون دوالر حيث سيقل
حجم اللوحات املعدنية لتكون باحلجم العاملي
بدال من احلجم الكبير احلالي.

القادمة ،ودعا املدرسني حكومة املقاطعة
لتعزيز التمويل املالي للتعليم .وأشارت
حكومة املقاطعة في شهر مارس املاضي أنها
ستزيد حجم الفصول الدراسية في التعليم
املتوسط والثانوي ،وإنها تعتزم إلغاء  3475وظيفة تدريس بدوام كامل وستبدأ بإلغاء
 1558منها خالل هذا اخلريف .ومن املتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الوظائف لتوفير 581مليون
دوالر للمقاطعة على مدى أربعة سنوات ،ولكن هذه اخلطة أغضبت املدرسني والطالب
عبر املقاطعة .وكانت خمسة نقابات متثل معلمي املدارس احلكومية في املقاطعة
قد انضمت معا في هذه االحتجاجات التي جاءت بعد عدة أيام فقط من مشاركة
آالف الطالب في أكثر من  600مدرسة في جميع أنحاء املقاطعة في احتجاجات على
التغييرات في نظام التعليم ،وقالت زعيمة املعارضة أندريا هورواث للمحتجني (إن نظام
التعليم متعلق بخيط وأن رئيس الوزراء على وشك أن يقطعه ،ونحن هنا لنقول ال ،ليس
هذا ما نريده في مقاطعتنا ،ونقول ال ،ال للحديث عن قطع واحد بليون دوالر من نظام
التعليم العام لدينا).

احتجاز كندي لكتابة عبارات مسيئة خارج مكتب
جودي ويلسون في فانكوفر
اعتقلت شرطة فانكوفر رجال يبلغ من العمر  37سنة أستخدم بخاخات للطالء لكتابة
عبارات على الرصيف والشارع اجملاور ملكتب النائبة الليبرالية السابقة جودي ويلسون
التي طردها احلزب منذ أسبوع بسبب فضيحة شركة اإلنشاءات (أس إن سي الفالني )
وشملت الكتابة رسائل بأحرف حمراء وبيضاء كبيرة تقول (الكنديني يصدقون جودي
ويلسون) و(ترودو خائن) و(أجعلوا بريتش كولومبيا أفضل ساحل مرة أخرى) و(أجعلوا
كندا عظيمة ثانية) .وقالت الشرطة أن هذه العبارات لم تكن تهديدية أو مهينة وإنه
من املتوقع أن تفرض غرامة اقل من  5000دوالر على هذا الرجل ،وقد قام العمال بإزالة
الطالء ،من جانبها كتبت جودي ويلسون على تويتر تقول «بينما أقدر رغبة الناس في
إظهار دعمهم لي ،وحماسهم في التعبير عن أراءهم فإني أشجعهم على القيام بذلك
دون احلاق الضرر باملمتلكات اخلاصة أو العامة أو تعريض نفسهم لألذى» ،وقالت أيضا
في مقابلة مع وسائل اإلعالم إنها ترفض التهمه املوجهة لها بانها ساعدت على تعزيز
حملة حزب احملافظني لالنتخابات القادمة بإثارتها قضية شركة اإلنشاءات (أس إن سي
الفالني ) وقالت إنها تتفهم مخاوف أعضاء احلزب الليبرالي الذي كانت تنتمي له ،ولكنها
تكلمت احلقيقة وهي تقف بثبات ملا هو صحيح وصواب وتؤمن مبؤسسات دميقراطية
ومستقلة ومتمسكة بسيادة القانون.

ترودو يهدد مبقاضاة شير بتهمة التشهير حول قضية
(أس إن سي الفالني)
كشف زعيم حزب احملافظني أندرو شير عن إنه تلقى خطاب من محامي رئيس وزراء
كندا جسنت ترودو السيد جوليان بورتر يهدده برفع دعوي تشهير ضد رئيس الوزراء ،وقال
أندرو شير في بيانا له (إذا كان السيد ترودو يعتقد أن لديه
قضية ضدي فإني أحثه على متابعة تهديده على الفور ،وإن
الكنديون يرون أن يتم التحقيق في هذه القضية في إطار
قانوني حتى ال يتحكم الليبراليون في اإلجراءات ،وقال انه
يتطلع إلى شهادة جسنت ترودو حتت القسم في احملكمة).
ووصف أندرو شير هذا التهديد بانه تكتيك للترهيب يهدف
إلى إسكات حزب احملافظني الذين يطالبون بإجراء حتقيق
شامل ومستقل في هذه القضية ،وأضاف شير بأن هذا هو نفس النوع من التكتيك الذي
أستخدمه ترودو إلسكات النائبة العامة السابقة جودي ويلسون ،وإن هذا ما يفعله ترودو
عندما تقف أمامه ،فهو يهددك .وقال أندروا شير أننا لن نتراجع وسوف نستمر في القيام
بواجباتنا وسوف نصل إلى أعماق هذه القضية ،وقال محامي جسنت ترودو في رسالته إلى
أندرو شير (أن رئيس الوزراء يؤيد إجراء نقاش سياسي قوي وواسع حول املسائل املتعلقة
بالسياسة ولكن بيانكم -يقصد البيان الذي القاه أندرو شير -في مجمله يتجاوز مجرد
النقاش العادل ويشهر مبوكلي شخصيا ،وفي وظيفته كرئيس وزراء ،وإنه من اخلطأ القول
بأن ترودو تدخل في قضية (أس ان سي الفالني) أو إنه وجه جودي ويلسون بشكل مباشر
لتكسر القانون ،أو إنه طردها عندما رفضت اطاعته ،وكذلك من اخلطأ اإليحاء بان جسنت
ترودو علم بقلق جودي ويلسون من تدخل سياسي في هذه القضية ،أو إنه كذب علي
الكنديني في ذلك الشأن ،وإن البيان الذي أصدره أندرو شير يشير إلنخراط رئيس الوزراء
في سلوك غير شريف وهذا زائف متاما) .ورد محامي أندرو شير السيد بيتر دونارد على
ذلك اخلطاب قائال (إن أندرو شير لن يخاف من هذا التهديد وهو ببساطة يقوم بواجبه
الدستوري حملاسبة احلكومة ،وإذا كان ترودو جاد في رفع قضية تشهير فيجب على الفور
أن يتخذ خطوات للحفاظ على جميع الوثائق ذات الصلة بالقضية وإخطار جميع أعضاء
حكومته الذين شاركوا في القضية والذين نتوقع أن يتم استدعائهم لإلدالء بشهادتهم
أمام احملكمة ،وإذا لم يباشر ترودو في رفع القضية فإن هذا سيكون اعتراف صحيح منه بأن
كل ما قاله أندرو شير في بيانه أمام الكنديني صحيح ،وعلى أسس متينة من اإلثباتات.

احلكومة الفيدرالية تعلن عن
متويل مالي مقداره  3.1بليون دوالر
لإلسكان االقتصادي في تورنتو
تورنتو :أعلن رئيس وزراء كندا
جسنت ترودو عن أن احلكومة
الفيدرالية سوف توفر  1.3بليون
دوالر لتجديد وتطوير وحدات
سكنية بأسعار معتدلة في تورنتو ،وهذا املال سوف
يقدم على مدى  10سنوات ،مع  810مليون دوالر
ستعطي كقرض للمدينة و 530مليون استثمار مباشر
ملعاجلة التحديات في توفير املساكن االقتصادية.
وأعترف ترودو بأن مدينة تورنتو اكتسبت سمعة في
االرتفاع املبالغ فيه في أسعار الوحدات السكنية ،وقال
قد ال تستطيع شراء مسكن ولكن حتى الشقق بعيدة
عن متناول الكثير من الناس وعندما يكافح الوالدين
ألجل العثور على مكان يعيشون فيه مناسب لدخلهم،
وعندما يعيش كبار السن في قلق حول إيجار مسكنهم
فالبد أن نفعل شيئا حيال ذلك ،وسوف يساعد التمويل
الفيدرالي على جتديد  58ألف وحدة سكنية من املنازل
التي تديرها مؤسسة اجملتمع السكني في تورنتو والتي
بنيت منذ أكثر من خمسون عاما.
وأضاف ترودو قائال (إن وجود سقف فوق رأسك لن ينفع
إذا كانت النوافذ مخلعة والسباكة تالفة) واالستثمار
في السكن االقتصادي هو عبارة عن إعطاء فرصة
حقيقية وعادلة للنجاح للجميع ،وسوف تبدأ عمليات
جتديد الوحدات السكنية في تورنتو في هذا الربيع كما
قال عمدة تورنتو جون توري ،ورحب الرئيس التنفيذي
لشركة تورنتو لإلسكان االقتصادي بهذا اإلعالن
واالستثمار اجلديد والذي هو جزء من صندوق االستثمار
الوطني لإلسكان والذي تبلغ قيمته  13.2بليون دوالر
والذي يعمل على بناء مساكن جديدة بأسعار معقولة
في جميع أنحاء كندا.

ترودو يشارك مبوكب االحتفاالت
بعيد احلصاد لطائفة السيخ بعد
إزالة صفة املتطرفني عنهم
فانكوفر :قام جسنت ترودو
بزيارة واحد من أكبر معابد
السيخ في البالد ويقع في
شارع روس في فانكوفر ،والقي
خطابا مملوء باملشاعر وقال نحن
نحتفل اليوم بكل املساهمات
الرائعة لهذه اجلماعة التي
ساهمت في بناء كندا ألكثر من  120سنة وان منهم
اآلن قادة وسياسيني وفنانني وزعماء حقيقيني في كل
مجال ،وجلس احلاضرون على األرض مرتدين العمامات
امللونة وأرتدى ترودو عمامة ملونة وأذيعت خطب
العديد من القادة السياسيني على شاشتني ضخمتني
وحضر احلفل أيضا وزير الدفاع هارجيت ساجان ،وجاءت
زيارة جسنت ترودو ملعبد السيخ وتهنئتهم ببداية العام
اجلديد لديهم وعيد احلصاد بعد ساعات قليلة من إزالة
صفة التطرف واإلرهاب من التقرير العام للجماعات
اإلرهابية لعام  2018واملتعلق باجلماعات اخلمسة التي
تهدد أمن كندا.
وكان التقرير يذكر طائفة السيخ كواحد من هذه
اجلماعات اخلمس ،وأثار نشر التقرير غضب طائفة
السيخ وكانت االعتراضات انه ال توجد أدلة لدعم هذا
التقرير ،ولذا قال وزير السالمة العامة رالف جودال
انه سيطلب مراجعة اللغة التي أستخدمها التقرير
وقال إن الديانات بأكملها ال يجب أن تتساوي باالرهاب،
ويبلغ عدد أفراد الكنديني من طائفة السيخ في كندا
نصف مليون تقريبا ومعظمهم يعيشون في تورنتو
وفانكوفر .
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العائلــــــــة

من �آداب املائدة

 القامة املفرودة تعطي مظهرا ًأفضل فال تنحني على الطبق
في أثناء تناول الطعام ،بل افرد
قامتك وارفع الطعام إلى فمك.
 ال تضع امللعقة التي تأكل بهافي أي طبق من أطباق التقدمي.
كذلك ال تضعها في وعاء السكر.
 عندما يترك الطعام لبضعحلظات ،توضع األدوات املستخدمة
على الطبق اخلاص ،بحيث تكون أيدي األدوات إلى اخلارج وعندما ينتهي الطعام ،توضع متوازية
على الطبق على أن تكون األيدي في اجتاه الشخص.
 اجتاه الشوكة عند استخدامها في األشياء اللينة تكون من داخل الطبق إلى اخلارج. بعد تناول الطعام نضع الفوطة على يسار الصحن دون أن تطوى وال تلف وال تفرد. -إعادة املقعد إلى مكانه عند مغادرة املائدة من اآلداب املطلوبة.

كيف تتغلب على م�شكالت الر�ضيع؟

الهيئة القبطية الكندية
و منظمة الت�ضامن القبطي

يهنئون اجلالية امل�صرية
بفوز �أحد �أجدر و �أكف�أ �أبنائنا
لتمثيل حزب املحافظني
يف الإنتخابات الفيدرالية القادمة � -أكتوبر 2019

أهم فترة في حياة الرضيع ووالديه على
السواء هي السنة األولى من ميالده ،حيث مير
فيها الرضيع بتغيرات كثيرة بداية برضاعته،
ومرورا ً ببداية تناوله للطعام وعدم االستقرار
في ساعات النوم ،والتسنني.
* فقدان شهية الرضيع:
ومن أهم أسبابها:
 شكوى الطفل من املغصأو وجود مرض مثل :ارتفاع درجة
احلرارة ،الرشح ،انسداد األنف،
السعال ،احلساسية ،وفي هذه
احلاالت أو غيرها ،يجب العرض
على الطبيب ملعرفة السبب
احلقيقي وراء فقد شهية
املولود.
 التسنني :وهو ليس مرضاً،ولكنه قد يأخذ شكالً يؤثر في
شهية ومزاج الطفل ،فيحدث
ارتفاع طفيف في درجة احلرارة ،ورشح خفيف
وبخاصة عند ظهور األسنان بالفك العلوي،
وبعض احلساسية.
 خوف أو توتر الطفل بسبب الضوضاء ،أواألصوات العالية ،لذلك يجب إرضاع الطفل
وإطعامه في جو هاديء .وميكن إسماعه
موسیقی هادئة ،وتركه يلهو بشيء في يديه
في أثناء تناوله للطعام ،بحيث يكون وقت
تناوله الطعام وقتا ً طيبا ً وهادئا ً لك ولطفلك
على السواء.
 تناول األدوية وبخاصة املضاد احليوي ،وقدميتنع متاما ً عن األطعمة التي تؤكل بامللعقة،
ويفضل تناول السوائل فقط.
 تقدمي نوع جديد من األطعمة للطفل لميعتده من قبل ،أو تغيير األدوات التي يتناول
بها طعامه ،مثل إطعامه ألول مرة بامللعقة،
أو تغيير حلمة الببرونة القدمية بأخرى جديدة.
*عدم استقرار ساعات نوم الطفل:
من املعروف أن الطفل حديث الوالدة يصعب

التنبؤ بساعات نومه وساعات يقظته ،فهو
أحيانا ً ينام لساعات طويلة ،وأحيانا ً أخرى
ينام فترات متقطعة ،أو يظل يقظا ً لساعات
طويلة مع البكاء والصراخ.
ولكن سرعان ما يبدأ الطفل في االستقرار،
وبخاصة إذا كان يتمتع بصحة جيدة ،ويعيش
في جو هاديء ومستقر بالبيت.

ويقول األطباء إنه بإمكانك مساعدة الطفل
على النوم الهاديء ،وذلك بإعطائه الفرصة
ليحرك يديه وقدميه بحرية دون أن حتمله
أو حتتضنه باستمرار ،مع تأمني املكان الذي
يتحرك فيه حتى ال يصطدم بشيء.
والطفل الذي تتاح له احلركة بحرية ينمو
جسمه وعضالته بصورة طبيعية ،فال حتمله
إال في وقت طعامه ،أو عند بكائه أو عند تغيير
مالبسه ،وعند مداعبته ،حتى ال يعتاد الصراخ
والبكاء إذا ترك دون أن حتمله ،وحتى يعتاد النوم
وحده في هدوء ،ومن املمكن أن حتمله في بداية
فترة النوم وتهزه هزة خفيفة  -لدقائق  -حتى
ينام ،ثم تتركه على سريره.
ومن املمكن أن تسمعه موسیقی هادئة أو
تغني له بصوت هاديء حتى يخلد إلى النوم.
وجتنب حمله أو هزه والسير به في حجرته
لفترة طويلة حتى ال ترهق نفسك ،وحتى
يكتسب صفة االستقالل واالعتماد على
النفس منذ سنوات عمره األولى.

من جتارب الأخريات

لتحاشي التصاق البطاطس في أثناء حتميرها ،تغسل باملاء الساخن بعد تقشيرها وقبل
حتميرها.
لتحمير عدد من وحدات البصل دون أن حتترق ،تغمس بالطحني (الدقيق) قبل حتميرها.
وفي أثناء احلياكة ،ارتدي فستانا ً داكنا ً إذا كنت تعملني في مالبس قامتة اللون ،والعكس
بالعكس حرصا ً على راحة بصرك وبخاصة عندما تعملني حتت ضوء الكهرباء أو غيره.
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الربتا زرقاء ..املحافظني املتحد برئا�سة «كيني» االعتداء على كن�سية جنع الغفري ب�سوهاج والأمن يغلق الكني�سة

ُي�شكل حكومة �أغلبية وهزمية �ساحقة للـ NDP

تعدى بعض العناصر املتطرفة على
مبنى كنسي في قرية جنع الغفير
مبركز أخميم مبحافظة سوهاج.
وقام البعض بالتعدي على كنيسة
األنبا كاراس ،بحجة أن اجلمعية
التابعة للكنيسة ليست مرخصة
على الرغم من حصولها على
ترخيص رسمي ،ومت االستيالء على
مواد البناء اخلاصة بأعمال البناء.
وأسفرت هذه االعتداءات عن إصابة اثنني من الكهنة ،وسط حالة من الكر والفر في القرية.
من جانبه قال القس باخوم جاب اهلل راعي الكنيسة ،إن الكنيسة التي حاول بعض املتشددين
التعدي عليها مقدم بشأنها أوراق ترخيص للجنة تقنني أوضاع الكنائس التابعة جمللس الوزراء.
وأشار «جاب اهلل» في تصريحات صحفية أن الكنيسة مت إغالقها لفترة مؤقتة حتى يعود الهدوء
إلى القرية ،بعد األحداث التي وقعت من بعض املتشددين في محاولة منهم للتعدي على مبني
جمعية تابعة للكنيسة مخصصة للخدمات الكنسية ومشهرة بترخيص من وزارة التضامن
االجتماعي ،مؤك ًدا أن األحداث بدأت عندما حاولت الكنيسة بناء دور جديد مببنى اجلمعية وذلك
جود نيوز الكندية :بعدد  62مقعد سيشكل حزب احملافظني املتحد  UCPبزعامة «جيسون األمر الذي رفضه املتشددين من القرية بحجة عدم وجود ترخيص.
كيني» حكومة أغلبية مبقاطعة البرتا ،وبذلك يصبح «كيني» رئيس الوزراء الثامن عشر وأضاف أنه قوات األمن تدخلت حملاولة إعادة الهدوء للقرية ،ومت غلق الكنيسة مؤقتًا حتى
للمقاطعة ،بينما ُمنيت رئيس احلزب الدميقراطي اجلديد  NDPبهزمية وذلك مبجموع مقاعد استقرار األوضاع.
 25مقعد فقط ،لتصبح أول رئيس وزراء حتكم ملدة واحدة فقط منذ 114عام .في خطاب الفوز
في مقر  UCPفي كاجلاري  ،قال رئيس الوزراء اجلديد للمقاطعة« ،جاسون كيني» :إن الناخبني
ً
إحباطا
في ألبرتا سمعوا بصوت عالي .وأكد علي أن هناك
عميقا ً في املقاطعة  ،مضي ًفا لقد حتولت ألبرتا إلى أنه
«محجوب» بحسب تعبيره .وأضاف «لقد أرسلت مقاطعتنا
اليوم رسالة إلى كندا والعالم أن ألبرتا مفتوحة للعمل».
وعلي اجلانب األخر قالت راشيل نوتلي  ،زعيمة احلزب
الدميقراطي اجلديد بألبرتا  ،والتي اعترفت بالهزمية إن سكان
املقاطعة قالوا كلمتهم  ،ووصفت عملها السابق كرئيسة
وزراء املقاطعة بأنه شرف ال يُصدق ،وأكدت علي أنها أنها
ستبقى زعيمة للمعارضة.

ثورة ال�سودان تعيق طموحات ال�سي�سي يف البقاء
حتى عام 2034

يبدو أن ثورة السودانيني وجناحهم في
اإلطاحة بالرئيس عمر البشير ،سيلقى
بظالله السياسية على وادي النيل بكامله.
فالرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،الذي
كان يخطط للبقاء في احلكم حتى عام
 ،2034بإجراء تعديالت دستورية ،تسمح له
بالترشح لدورتني إضافيتني مدتهما  12عاما
بعد انتهاء دورته الثانية واألخيرة عام 2022
بسب الدستور احلالي ،بدأ يفكر في خروج
آمن بهذه التعديالت ،ال تثير غضب املصريني
بشكل خاص ،والرأي العام العاملي بشكل
عام.
اخلوف من انتقال عدوى الثورة ،من اجلنوب،
جعل البرملان املصري ،يطرح أفكارا أخرى،
وصيغ جديدة للتعديالت الدستورية ،خاصة
املادة  ،140اخلاصة مبدد الرئاسة ،التي كان
ينص تعديلها على «انتخاب رئيس اجلمهورية
ملدة  6سنوات ميالدية ،تبدأ من اليوم التالي
النتهاء مدة سلفه ،وال يجوز أن يتولى الرئاسة
ألكثر من مدتني رئاسيتني متتاليتني» ،إضافة
إلى مادة انتقالية تنص على أنه «يجوز
لرئيس اجلمهورية احلالى عقب انتهاء مدته
احلالية إعادة ترشحه على النحو الوارد باملادة
 140املعدلة من الدستور».

وانتهت اللجنة الفرعية لصياغة التعديالت
الدستورية التي يترأسها رئيس مجلس
النواب ،علي عبد العال ،إلى االتفاق على مادة
انتقالية تعطي الرئيس احلالي االستمرار في
مدته احلالية  6سنوات على أن يجوز انتخابه
ملرة تالية.
ونص تعديل املادة  ،140على أن ينتخب رئيس
اجلمهورية ملدة  6سنوات ميالدية تبدا اليوم
التالي النتهاء مدة سلفه ،وال يجوز أن يتولى
الرئاسة أكثر من مدتني متتاليتني.
أما املادة  241مكرر فتنص على أن تنتهي
مدة رئيس اجلمهورية احلالي بانقضاء ست
سنوات من تاريخ إعالنه رئيسا للجمهورية
في  ،2018ويجوز إعادة انتخابه ملدة تالية.
وقال عبد العال ،إن «هذه املادة في املقترح
األول للتعديالت كانت تسمح ببقاء الرئيس
في منصبه حتى عام  ،»2034مشيرا إلى
أن «التغيير جاء استجابة للحوار اجملتمعي
واملناقشات.
ورغم رفض املعارضة ،ألي تعديالت ،تسمح
للسيسي ،بالبقاء في احلكم ،بعد عام ،2022
وهو نهاية املدة الثانية ،حسب الدستور
احلالي ،فإن التعديل األخير ميثل تراجعا من
النظام ،بعد األحداث التي شهدتها السودان.
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حزب كيبيك ير�سل ر�سالة عامة ل�سكان
كيبيك بخ�صو�ص قانون العلمانية
يحاول حزب كيبيك احلاكم
أن يرسل رسالة إلى شعب
كيبيك حول مشروع قانون
العلمانية (رقم  )21املثير
للجدل ،ولهذا استأجرت
احلكومة لوحة إعالنات من
احلجم الكبير على الطريق
السريع املؤدي للعاصمة
وكتب عليه (كيبيك تعرف
ما هو الصحيح لها ...شكرا
لك) وبينما ليس حلزب كيبيك
وضع رسمي في مجلس العموم فهو يبقي احلزب الوحيد الذي ميثل شعب
كيبيك في أوتاوا وهو يساند انفصال كيبيك.
وقال زعيم احلزب أيف فرانسوا بالنشيت أن اإلعالن يشير إلى مشروع القانون
رقم  21الذي قدمته حكومة املقاطعة الشهر املاضي والذي يحظر على
املوظفني العموميني ارتداء الرموز الدينية ،وقال رئيس وزراء املقاطعة فرانسوا
ليجولت أن استطالع للرأي أظهر أن  %67من شعب كيبيك يؤيدون فكرة
حظر ارتداء الرموز الدينية مثل احلجاب والعمامة للموظفني العموميني
الذين يشغلون مناصب في السلطة مبا في ذلك املعلمني وضباط الشرطة
والقضاة ،وإنه حان الوقت ليشرح شخص ما للكنديني باللغة اإلجنليزية
أن لدى كيبيك احلق وهي الوحيدة التي لها الشرعية التخاذ قرار بشأن
العلمانية داخل حدودها.
هذا وقد أدان كثير من السياسيني هذا املشروع ،فيقول ترودو انه ال يعتقد
أن الكثيرين من الناس سيشعرون انهم في مجتمع حر ،وأنتقد زعيم احلزب
الدميقراطي اجلديد جاميت سينغ والذي يرتدي هو نفسه العمامة هذا
املشروع ،وأنتقد زعيم حزب احملافظني أندرو شير هذا املشروع قائال إن اجملتمع
قائم على احلريات األساسية واالنفتاح الذي يجب أن يحمي احلقوق الفردية
األساسية.
وكانت احلكومة الليبرالية السابقة ملقاطعة الكيبيك قد تبنت قاعدة متنع
املواطنني الذين يغطون وجوههم من احلصول على اخلدمات العامة ولكن
مت تعليق هذا القانون بعد أن جادلت مجموعات احلريات املدنية بانه ينتهك
مواثيق احلقوق الكندية وميثاق كيبيك الذي ينص على حرية اإلرادة والدين.

ترودو يدافع عن التغيريات
اجلديدة لقوانني اللجوء التي
�أثارت جزع العمال الالجئني

أوتاوا :دافع جسنت ترودو عن التغييرات اجلديدة في
قوانني اللجوء التي أدرجت في مشروع امليزانية
الفيدرالية ،وقال إن حكومته تعمل على ضمان أن
نظام الالجئني في كندا عادل للجميع ،ومن شأن
هذه التغيرات أن متنع طالبي اللجوء من تقدمي طلب
للجوء إلى كندا إذا كانوا قد قدموا طلبا للجوء إلى
بعض البالد األخرى ومن ضمنها الواليات املتحدة،
وقال وزير األمن احلدودي عن ذلك انه من شأنه منع
الالجئني من (تسوق اللجوء) .ودق نقوس اخلطر
احملاميني والدعاء والذين يعملون مع الالجئني قائلني
إن هذا سوف يحرم الالجئني الضعفاء من حقوقهم
اإلنسانية ،وقال ترودو إن كندا شهدت أعدادا كبيرة
من طالبي اللجوء بسبب عدم االستقرار العاملي
وقال أن األهمية األولى عنده هي ضمان ثقة الكنديني
في نظام اللجوء الكندي وهذا يعني أن كل شخص
يأتي لكندا يجب أن يأتي وفقا للقوانني املعمول بها.
وقد عبر اكثر من  41ألف فرد من طالبي اللجوء
بشكل غير منتظم وعبر طرق غير رسمية على
طول احلدود الكندية األمريكية منذ أوائل عام .2017

تقـــــــــــارير

الواليات املتحدة تعترب كندا بلدا
رئي�سيا لغ�سيل الأموال
ذكر تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية
صدر في مارس عام  2019أن كندا تعتبر
بلدا رئيسيا لغسل األموال ألن عصابات
االجتار باخملدرات األجنبية تستغل
القوانني املتساهلة في كندا والضعف
في تنفيذ القانون ،ووضعت كندا ضمن
قائمة قصيرة لعدة بالد تعتبر مجال
ملعامالت كبيرة لغسل أموال اخملدرات مثل أفغانستان والصني وجزيرة فيرجن
البريطانية.
وقال التقرير أن عائدات اجلرمية التي تأتي من اخلارج يتم غسلها في كندا
ويقوم طرف متخصص ثالث بهذه العملية وتعتبر كندا معرضة بشكل
خاص لغسل األموال من خالل كازينوهات القمار والعقارات وشركات
اخلدمات املالية وخالل تبادل العمالت والشركات البحرية وتبادل االئتمانات
والديون الدولية والتي يقوم بها املصرفيون غير األمناء وتدخل هذه األموال
الدولة بدون أن تعبر احلدود.
وأشار التقرير إلى أوجه الضعف في تنفيذ القوانني واملالحقة القضائية
للمذنبني والناجت عن خصوصية القوانني في كندا والثغرات التي تسمح
للمحامني الكنديني بعدم اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة ،وقال التقرير إن
لدى كندا عملية كشف ورصد صارمة ولكنها يجب أن تعزز قدراتها في
مجال التنفيذ واملالحقة وإن الشرطة الكندية ليس لديها إمكانية الوصول
املباشر لقواعد البيانات اخلاصة بوكالة االستخبارات املالية في كندا.
وأفاد التقرير أيضا بأن كندا هي بلد رئيسي للمخدرات غير املشروعة ومصدر
خملدر الفنتالني ،وال تزال كندا تعاني من عدد متزايد من وفيات اجلرعات الزائدة
املرتبطة باملواد االفيونية والتي بلغت أكثر من  8االف وفاة منذ عام ، 2016
وكان النائب العام ملقاطعة بريتش كولومبيا قد التقي مع وزير األمن احلدودي
واجلرمية املنظمة الفيدرالي بيل بلير وطلب منه املساعدة لوقف غسل
األموال في املقاطعة ،واقترح الوزير إقامة قوة خاصة من الشرطة ملكافحة
غسيل األموال والقضاء علي غسل األموال العقارية والكازينوهات والتجارة
خاصة في املناطق شديدة اخلطورة مثل فانكوفر وتورنتو ومونتريال وتتضمن
اخلطة استثمار  200مليون دوالر ضمن امليزانية خالل خمس سنوات باإلضافة
لتمويل منتظم استجابة للقلق املتزايد من اجلرمية املنظمة والشبكات
املتخصصة في غسل األموال من خالل العقارات والشركات والتجارة.

15
الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()18
«وبنو ارام عوص وحول وجاثر وماش (تك .)10يقول
يوسيفوس وايرومنوس ان عوص هو الذي بنى دمشق.
ويعتقد ان نسله استوطن في وتراخونيتس لو3:1
الواقعة بني فلسطني وسوريا .ومن نسله جاء ايوب
الصديق .ويقول املؤرخون العرب ان عاد من أبناء عوص
بينما ثمود وجديس من أبناء كاثر (جاثر) اخيه .ومنزل
ثمود كان باحلجر بني الشام واحلجاز .وعوص هذا غير
عوص ابن ناحور الذي ورد ذكره هو واخيه بوزا في
الوثائق االشورية كقبيلتني متجاورتني تسكنان في
صحراء سورية الشرقية .اما حول ،فيعتقد انه اقام بني
باشان واجلوالن ومن اسمه جاءت بحيرة احلولة .بينما
يرى يوسيفوس انه سكن في ارمينيا.
واختلف احملققون في محل اقامة جاثر ما بني جنوب
وشرق دمشق ،وشمال اجليدور ،حيث قامت مملكة
جشور التي يرجح نسبتها إليه؛ بينما يشير املؤرخون
العرب الى سكناه في ثمود وجديس .اما اخوه ماش
فلم يستدل الباحثون على موطنه ،وامنا وتأرجحت
الظنون بني وسط وشمال سوريا إلى جوار أخوته .وهو
من الشعوب التي اطلق عليها املصريون القدماء اسم
خارو اي الغرب او سكان الغرب.
وتكاثر االراميون وكونوا عشائر وقبائل ،البد وانها
كانت -مثل غيرها من كل شعوب األرض-تتعارك
فيما بينها على الكآل والزعامة ،حتى ال امرها الى
ثالث ممالك مستقلة .وكانت منطقة الصراع بينهم
متتد من جبال لبنان في الغرب إلى ما وراء الفرات في
الشرق ،ومن جبال طوروس في الشمال إلى دمشق وما
وراءها في اجلنوب .ويقول ج .ل .مايرز ،فجر التاريخ صـ
.108ان االراميني كونوا مملكة لهم في منتصف األلف
الثانى قبل امليالد ،فكانوا يهددون اآلموريني واحلوريني
واحلثيني امليتانيني.
ويقول فيليب حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني
صـ  ،175ان األراميني واألخالموا الذي ورد ذكرهم في
حوليات اآلشوريني هما شعب واحد ،ويدلل على ذلك

ال�سبت � 20إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد ال�ساد�س والثالثون بعد املائة

اآلراميون
مبا جاء في سجالت تغلت فالسر األول “ :لقد زحفت
الى وسط األخالمي اآلراميني اعداء االله اشور سيدي”؛
بينما نرى في النص االجنليزي عند جيمس بريتشار ،ان
اداة العطف تفيد بأنهما شعبان مختلفان؛ وان كانا
متجاورين حيث ان امللك اآلشوري يذكرهما معا في
حملتة:
“twenty eight times (i fought) the Ahlamu peoples
and the Arameans , … « - Ancient near eastern
275 .texts, p
وانقسم اآلراميون إلى ثالث ممالك إحداها كانت
متاخمة لألراضي اآلشورية في الشمال وكانت
عاصمتها دمشق .ومنها اتخذ ابراهيم اليعازر
الدمشقي خادمه الوفي والقائم على بيته (تك:15
 .)2وكانت لهم مملكة ثانية عاصمتها صوبة؛ وامتدت
هذه اململكة من جبل لبنان غرباً ،إلى حدود مملكة آرام
دمشق شرقا ً يحدها شماال ً زحلة .واململكة الثالثة
عرفت باسم ارام النهرين لوقوعها بني الفرات ورافده
اخلابور .وكانت عاصمتها حاران .وذكرت في سفر
التكون باسم فدان آرام( .تك 4 :29و)5؛ وفي اخبار
الفراعني باسم نهارين .ودعاها العبرانيون ،أرام التي
في عبر النهر (2صم .)16 :10وفيها كانت تقع مدينتا
نصيبني والرها اللتان اشتهرتا كمركزين للثقافة
واآلداب السريانية.
وفي حران ،اقامت عشيرة ابراهيم فترة قبل انتقالها
إلى كنعان مرورا بدمشق .ومن كنعان بعث ابراهيم
لعازر الدمشقي ،في سفارة ،الى فدان ارام ليأتيه
برفيقة عمر اسحق ،فوقع االختيار االلهي على رفقه
بنت بتوئيل اخت البان (تك .)20 :25ومن ارام أيضا،
اقترن يعقوب بابنتي خاله البان هما راحيل وليئة
(تك )29،28وباثنتني من السراري هما زلفة وبلهة،
فأجنبنت له األسباط .وكان بلعام ارامي اجلنسية (عد23
 ،7:تث.) 4:23
وفي عصر القضاة تعرض بني بعقوب للغزو االرامي

قاده كوشان رشعتامي وخضعوا له
ملدة ثماني سنوات ،ثم تخلصوا منه
على يد عثنيئيل بن قناز اخا كالب
(قض.)8،10 :3
ولم يتوقف الصراع بني االراميني
وبني اسرائيل ابان عصر امللوك
فقد وقعت بني الشعبني صدامات
ومعارك كثيرة ،في عهـد
شـاؤل(1صم  .)47 :14وداود(2صم
5،2 : 8صم )16 : 10وسليمان
(1مل )25:11واسا (1مل.)18 :15
وبعد موت سليمان وانقسام اململكة بني يربعام
ورحبعام؛ أخذ ملوك آرام يفتعلون الوقيعة بني
اململكتني ويناصرون الواحدة ضد األخرى .من ذلك أن
بنهدد األول ،ملك آرام دمشق ،نقض عهده مع بعشا
ملك إسرائيل ،وانضم إلى آسا ملك يهوذا ،مقابل
األواني الذهبية اخلاصة بالهيكل والقصر .وانقض
احلليفان على مملكة إسرائيل واستوليا على بعض
املدن (1مل 2 ،15أخ  .)16وظلت إسرائيل خاضعة لـ آرام
يؤدون لها اجلزية حتى صعد عمرى على عرشها وحتالف
مع آرام ضد آشور .والتقى جنود احللفاء بجيش آشور
عند قرقر نحو عام  853ق.م وخرج شلمناصر الثالث
االشوري منتصرا.
وفى عهد آخاب إبن عمرى صعد بنهدد على رأس
جيشه يعاونه إثنان وثالثون ملكا ً وحاصر السامرة،
ثم دخل الفريقان فى عدة جوالت حربية كان النصر
فيها حليفا ً آلخاب (1مل .)20وبعد نحو ثالث سنوات
استجاب آخاب لدعوة يهو شافاط ملك يهوذا ليقف
بجانبه ضد آرام .وكان يهو شافاط يرغب فى استعادة
راموت جلعاد من اآلراميني .ودخل احلليفان املعركة؛
ولكنهما عادا يجرا ازيال الهزمية (1مل )22؛ النه صدق
األنبياء الكذبة ،ولم يعبأ بتحذير الوحي له على لسان
ميخا النبي نبي اهلل.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
وبعد بنهدد ،تصدى حزائيل لهجمات
االشوريني؛ ووسع حدود مملكته على
حساب مملكة اسرائيل في عهد ياهو
(2مل .)33-32 :10وملا مات ياهو ،وخلفه
إبنه يهوآحاز عوضا ً عنه فإنه ظل
خاضعا ً آلرام يؤدى لها اجلزية  .وحتققت
نبؤة اليشع النبي عندما اتاه حزائيل
يستخيره في مرض بنهدد ملك ارام،
فقال له اليشع بان بنهدد سوف يُعافى
من مرضه ،ولكنه بعد ذلك سيموت.
كما اخبره بأنه سوف يجلس مكانه على عرش ارام،
وانه سيحارب اسرائيل وينتصر عليهم (2مل .)12 : 8
وبعد ذلك حول حزائيل وجهته إلى أورشليم عازما ً
على أخذها ،لكنه اكتفى بخزائن الهيكل وخزائن قصر
يهوآش ملك يهوذا.
وفي شهر يوليو من عام  1993كشف املنقبون النقاب
في بيت دان عن لوحة من البازلت حتمل اسم حزائيل
ملك ارام دمشق .قال فيها ان هدد (إلهه) جعله ملكاً؛
وحتدث عن انتصاره في معركة راموت جلعاد على يورام،
واخزيا ،وياهو .وادعى انه َقتل يورام .ولعله اصاب في
ذلك بعض الشئ الن يورام جرح بالفعل في املعركة
ولكنه لم ميت بل اجهز عليه رجال ياهو وهو في
طريقه الى يزراعيل ليتطبب هناك(2اخبار 2 ، 22مل .)8
وفي عهد بنهدد الثانى ،استرد يوآش ملك إسرائيل
املدن التى وقعت فى أيدى األراميني بعد ثالث جوالت
حربية2(.مل.)13
وأدى حتالف فقح ملك إسرائيل مع رصني ملك
دمشق ضد أحاز ملك يهوذا ،الى طلب احاز املساعدة
من االشوريني ،مما افضى أدى إلى سقوط دمشق على يد
تغلت فالسر الثالث سنة  732ق.م ،وسقوط السامرة
سنة 722ق.م على يد شلمناصر اخلامس وسرجون
الثاني؛ فتحققت في األولى نبؤة ارميا النبي (إر)23 :49؛
وفي الثانية نبؤة عاموس النبي (عا .)9 :9 ،13 :3
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تعرف على قرعة ك�أ�س �أمم �أفريقيا م�صر 2019

يحررها سمير اسكندر

أجريت قرعة كأس األمم األفريقية،
املقامة في مصر يونيو املقبل .وأسفرت
القرعة ،التي أجريت ألول مرة على سفح
األهرامات ،عن مواجهات عربية متوازنة
في كل مجموعات البطولة ،ولكن أسود
األطلس ،املنتخب املغربي ،هو الوحيد
الذي أوقعته القرعة في مجموعة املوت
برفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
ومن املقرر أن يفتتح املنتخب املصري البطولة مبواجهته أمام زميبابوي ،فيما
سيلعب باجملموعة األولى إلى جانب منتخبات أوغندا والكونغو الدميقراطية.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
اجملموعة األولى :مصر ،الكونغو الدميقراطية ،أوغندا ،زميبابوي.
اجملموعة الثانية :نيجيريا ،غينيا ،مدغشقر ،بوروندي.
اجملموعة الثالثة :السنغال ،اجلزائر ،كينيا ،تنزانيا.
اجملموعة الرابعة :املغرب ،كوت ديفوار ،جنوب أفريقيا ،ناميبيا.
اجملموعة اخلامسة :تونس ،مالي ،موريتانيا ،أنغوال.
اجملموعة السادسة :الكاميرون ،غانا ،بنني ،غينيا بيساو.
ويقضي نظام البطولة في نسختها اجلديدة ،التي تشهد مشاركة 24
منتخبا للمرة األولى ،بتأهل صاحبي املركزين األول الثاني في كل مجموعة
بنهاية الدور األول إلى الدور الثاني (دور الـ ،)16كما يرافقها أفضل 4
منتخبات جاءت في املركز الثالث.
وفي نهاية فعاليات الدور األول (دور اجملموعات) ،يكون ترتيب املنتخبات األربع
في اجملموعة طبقا لعدد النقاط التي يحصدها كل فريق في مبارياته الثالث
باجملموعة.
وإذا تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط يكون الترتيب طبقا لعدة معايير
تطبق تباعا حلني حسم أحدها للترتيب حيث يأتي في مقدمتها النقاط
التي يحصدها كل من هذه الفرق في مواجهة الفريق أو الفرق املتساوية
معه في عدد النقاط ،فإذا استمر التساوي يتم اللجوء ملعيار فارق األهداف
في املواجهات املباشرة بني الفريقني أو الفرق املتساوية.
وإذا استمر التساوي يتم اللجوء للمعيار الثالث وهو عدد األهداف التي
سجلها هذا الفريق في مرمى الفريق أو الفرق املتساوية معه في رصيد
النقاط.
وإذا استمر التساوي ،يتم اللجوء للمعايير التالية تباعا أيضا ،وهي فارق
األهداف العام في اجملموعة ،ثم رصيد األهداف املسجلة لكل فريق ،وأخيرا
إجراء قرعة بني الفريقني أو الفرق املتساوية ،لتحديد املتأهل منها إلى الدور
الثاني.

بعد خلع الب�شري ...حترك عاجل من «كاف»
ب�ش�أن مباراة الهالل والنجم ال�ساحلي

ريا�ضــــــة

كشفت تقارير صحفية
تونسية ،عن أن االحتاد األفريقي
لكرة القدم (كاف) ،حترك بصورة
عاجلة بشأن مباراة اإلياب
بني الهالل السوداني والنجم
الساحلي التونسي في كأس
األفريقية.
الكونفيدرالية
أشارت إذاعة «جوهرة إف إم»
التونسية إلى أن الهالل طلب تأجيل وتعديل مكان إقامة مباراته
أمام النجم الساحلي في أم درمان ،بسبب األحداث التي يشهدها
السودان في الوقت احلالي .وكان الفريق أول عوض بن عوف وزير
الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن بيان أن
القوات املسلحة اعتقلت عمر البشير وحتفظت عليه في مكان
آمن ،وبدء الفترة االنتقالية ملدة عامني.
وفي بيان بثه التلفزيون السوداني ،أكد عوض بن عوف إطالق
سراح كل املعتقلني السياسني في جميع أنحاء البالد ،وإعالن
حالة الطوارئ ملدة  3أشهر وحظر التجوال ملدة شهر من العاشرة
مساء وحتى الرابعة صباحا ،وتشكيل مجلس عسكري حاكم،
وحل مؤسسة الرئاسة ،وإعالن وقف إطالق النار الشامل في كل
أنحاء البالد ،ووضع دستور دائم للبالد بنهاية الفترة االنتقالية.
وأضاف أنه مت تعطيل الدستور ،وحل اجمللس الوطني ومجلس
الواليات وحكومات الواليات ومجالسها التشريعية ومجلس
الوزراء ،مع استمرار عمل النيابة والقضاء .وطمأن عوض بن عوف
دول العالم بااللتزام باالتفاقات الدولية واستمرار عمل السفارات
والبعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى السودان.
من جانبها ،قالت اإلذاعة التونسية ،إن عدة مصادر في «كاف»
أكدت أن االحتاد األفريقي وافق على تعديل موعد املباراة إلى 22
أبريل اجلاري ،ونقلها إلى العاصمة املصرية «القاهرة» بدال من أم
درمان.
وكان النجم الساحلي قد فاز في مباراة الذهاب بثالثة أهداف
مقابل هدف وحيد في ملعب سوسة.

على خطى والده...
ابن رونالدينيو يوقع
�أول عقد احرتايف له

وقع جواو منديز ،ابن النجم
البرازيلي السابق رونالدينيو ،على
عقد مدته  5سنوات مع نادي
كروزيرو البرازيلي.
يسير منديز على خطى والده
في عالم كرة القدم بعد توقيعه
لعقد جديد مت فيه ترفيعه إلى
الفريق األول في نادي كروزيرو
البرازيلي.
ويتميز مينديز مبهارات فنية
عالية ،وقدرة على اللعب في عدة
مراكز ،وسرعة ،وقدرة مميزة على
إنهاء الهجمات ،وفقا لتصرح
املدير الفني للنادي ،بحسب
ما نقلت صحيفة «”Mirror
البريطانية.
وحتدث أماريلدو ريبيريو ،املدير
الفني لكروزيرو ،قائال“ :إنه العب
طويل القامة ،لديه مهارة فنية
عالية .وميكنه اللعب في مركز
املهاجم الصريح أو املهاجم
الثاني .وحتى مع طول قامته،
يتمتع بالسرعة وقدرة ممتازة على
إنهاء الهجمات”.
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Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

تسنني االطفال ()2
لتخفيف االم التسنني عند األطفال ينصح بالتالي:
هناك العديد من األمور التي من املمكن أن تلجأ لها األم من
أجل التخفيف عن الطفل هذه املرحلة الصعبة ،وتساعده في
تخطيها بدون أي مضاعفات ،ومن أهمها:
كمادات املياه الباردة:
وهي الكمادات التي تتطلب من األم أن تكون قادرة على
استخدامها بالطريقة الصحيحة ،فيجب أن تقوم األم
باستخدام الفوطة ،ووضعها على جبني الطفل ،ويجب أال
تغطي الرأس بالكامل ،ويجب أيضا أن تقوم األم بغسل أقدام الطفل ،ونصفه من أسفل ،وال
تعرض البطن للماء ،حتى ال يصاب بالبرد أو االنفلونزا وغيرها ،ويجب عندما تقوم بإعطائه
الدواء أن تخفف حرارته أوالً.
املرهم املسكن:
وهو اجلل الذي يباع في الصيدلية ،ويساعد األم والطفل في كل
األحوال على تخفيف األلم ،فهذا اجلل يتم دهنه على اللثة في فم
الطفل ،وهو يعتبر كمخدر يساعد في شق األسنان بدون أن يكون
هناك أي ألم يشعر به الطفل ،وهذا اجلل ال بأس إن تناوله الطفل
أو بلعه ،فهو معد خصيصا ً لهذه املرحلة.
املشروبات الباردة:
وتساعد املشروبات الباردة في تخفيف األلم ،فيمكن أن تقوم األم
بوضع العصير الطبيعي والبارد في رضعة الطفل ،وتساعده ذلك في تخفيف األلم بوضوح،
وذلك يساعده في تخطي هذه املرحلة بأقل تعب ممكن ،كما وتبرز األسنان بعد ذلك بدون أن
يتعب الطفل؛ ألن األم لديها الطرق الذهبية في حل هذه املشكلة الصحية التي تصيب الطفل.
العضاضة:
استخدمي العضاضة ما يجعل الوضع أفضل ويقلل من األلم ،ولكن اغسليها جي ًدا .إذا كنت
قد بدأت مرحلة إدخال الطعام ،قدمي له شرائح من اخليار واجلزر والتفاح والكمثرى وغيرها.
خافض احلرارة:
خافضا للحرارة إذا كانت حرارة طفلك مرتفعة.
استخدمي
ً

■

علــــوم وطب

الرمد الربيعي

د .ماري جرجس

يعد الرمد الربيعي مرض من األمراض
املوسمية ويحدث وقت دخول الربيع مع تشبع
اجلو بحبوب اللقاح ومع ارتفاع درجة احلرارة.
من يعانون من أمراض احلساسية هم أكثر
عرضي للرمد الربيعي ،وكذلك الذكور أكثر
عرضة من اإلناث لإلصابة بالرمد الربيعي.
أعراض املرض:
التهاب في امللتحمة ملتحمة اجلفن والعني.
حكة في العني مع احمرار شديد.
دموع في العني.
عدم حتمل الضوء املباشر.
ظهور نتوءات صغيرة في اجلفن
تورم في اجلفن
تورمات ليفية حول القرنية في حالة
االلتهابات الشديدة

العالج:

ارتداء نظارة شمسية.
غسيل العني مباء فاتر وضع كمادات ثلج
فوقها
استخدام قطرات للعني مضادة للحساسية.
استخدام قطرات الكورتيزون.
جتنب التعرض للشمس والغبار
عالج التورم الليفي حول القرنية
جتنب فرك العني متاما والبعد عن احلرارة
املرتفعة قدر اإلمكان
عدم ارتداء العدسات الالصقة مع وجود اي
نوع من االلتهابات

وإلى موضوع جديد

■
■

■
■
■

■
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بكل لغات العامل:
�صباح اخلري
بالفرنساوي :بوجنور
باإليطالي :بوجنورنو
باألسباني :بوينوس دياس
بالبرتغالي :بوم ديا
باإلجنليزي :جود مورننج
باألملاني :جوتن مورجن
بالهولندي :غويبه مورغن
بالروسي :دوبروي أتورو
بالتشيكي :دوبري دِن

د�ستور
دخلت كلمة الدستور اللغة
العربية عن طريق التركية
نقالً عن الفارسية .وتعني في
األصل «القاعدة» أو «القانون».
ودستور بالفارسية كلمة
مركبة من «دست» ومعناها
القاعدة .و«ور» أي صاحب.
وكانت تطلق أصالً على الدفتر
الذي يسجل فيه أسماء اجلنود
ومرتباتهم ،أو الدفتر الذي جتمع
فيه قوانني امللك ونواهيه.
والكلمة باإلجنليزية تعني
طريقة إقامة األشياء .وال
تختلف في الفرنسية ،ولكن
بنطق مختلف ،وتعني نفس
املعنى .وقيل إن الكلمة
كانت تستخدم في معنى
مختلف على عهد شيشرون،
وكانت تعني «شكل جسم
اإلنسان» ،ثم أصبحت تعني
التنظيم ،ثم راجت في بداية
القرن الثامن عشر للتعبير
بطريقة فضفاضة عن
مجموعة القواعد التي تنظم
عمل السلطتني التنفيذية
والتشريعية.

املخالف

كان طفيلي يسافر في
قافلة مع جماعة .وأرادوا أن
يشاركهم في أعمالهم.
فقالوا له:
«اشتر لنا حلما»ً.
فقال« :ال أحسن الشراء،
وقد يخدعني اجلزار»
اشتروا اللحم ،وطلبوا منه
أن يوقد النار ،فقال:
«أنا كسالن ،وقد أسهو
فتحرق النار اخليمة!»
بعد إشعال النار ،طلبوا منه
أن يطهو ،فقال:
«ال أعرف الطبخ ،وأخشى أن
يفسد اللحم بعد عنائكم
في شرائه!»
فلما جهز الطعام قالوا له:
هل تتقدم لتأكل؟
رد الرجل« :أكره أن أخالفكم
في كل شيء ،فتظنوني
مخالفا ً لألبد بال سبب!»

دخول احلمام م�ش
زي خروجه!
لهذا املثل ،قصة ،يحكى أن
أحد األشخاص افتتح حماما ً
بلديا ً وأعلن أن دخول احلمام
مجانا ً مبناسبة تخصه.
فرح الناس وأقبلوا عليه
إقباال ً كبيراً ،فقد رأوا صاحب
احلمام ال يأخذ بالفعل ماال ً ممن
سبقوهم في الدخول.
وبعد أن اكتمل العدد بالداخل
وانتهى بعض الداخلني من
حمامهم بالفعل ،فوجئوا عند
اخلروج بصاحب احلمام محتجزا ً
مالبسهم ويرفض تسليمها
لهم إال بعد دفع مبلغ حدده
لهم؛ فسأله الزبائن احملتجزون:
ألم تقل بأن دخول احلمام
مجاني؛ فرد عليهم قائالً:
دخول احلمام مش زي خروجه!

ال�ضحك خري دواء
من حفر حفرة
مر شخص أحمق بسيدة
تبكي بجانب أحد القبور.
توقف الرجل وقد آمله بكاء
املرأة وسألها :ملاذا تبكني؟ ملن
هذا القبر؟
فردت السيدة والدموع تغطي
وجهها :إنه قبر زوجي ،توفي
رحمه اهلل باألمس.
فسألها األحمق :وماذا كان
يعمل زوجك؟ فردت املرأة:
كان يحفر القبور.
رد األحمق بسرعة :هذا جزاؤه.
ألم يكن يعلم أن من حفر
حفرة وقع فيها؟!

جــود تاميـــــز

حقاق �ضد الإحلاد ()14

19

ال�سبت � 20إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد ال�ساد�س والثالثون بعد املائة

من �أعاجيب الق�شرة املخية للجهاز الع�صبي
الأعجوبة الثانية :مقدرة التعقل والتفاهم ...ومتيز وظائف الق�شرة املخية بني ف�صي املخ «الدليل الأقوى»

األعجوبة الثانية من أعاجيب القشرة اخملية :أن هذه
األعجوبة متثل أعلى مراتب اخللق والتي تخص اإلنسان
دون سائر الثدييات؛ والتي هي في مقدرة القشرة
اخملية على التعقل والتفاهم بالكالم املنطوق واملقروء
ومقدرتها على االستدعاء والتعرف ،وإدراك أجزاء
الشيء ضمن الكل.
أقر العلماء حتى عام  1960أن مراكز الكالم موجودة
في القشرة اخملية للفص اإليسر وذلك في األشخاص
الذين يستخدمون اليد اليمني بصفة أساسية وهم
ميثلون  %93من البشر وعليه سمي وقتها الفص
األيسر بالفص السائد؛ الن اضطراب سريان الدم
املغذي ملراكز التفاهم بسبب جلطة أو نزيف يؤدي إلى
فقدان ملحوظ في مقدر ًة الشخص على التواصل
بالكالم املنطوق أو املكتوب .بينما ال يحدث نفس
الشيء في حالة إصابة الفص األمين ولذلك سمى
بالفص غير السائد أو اخلامل ،إلى أن جاء عالم اسمه
سبري Sperry وأثبت عكس ذلك بتجارب موثقة
وشيقة في الستينات من القرن املاضي ،وحاز بسببها
جائزة نوبل في عام  1981كما سنعرض ذلك للقارئ
العزيز الحقا.
هوامش %7 :من البشر يعتمدون أساسا على اليد
اليسرى ،وفي  %70من هؤالء توجد مراكز التواصل
بالكالم أيضا في الناحية اليسرى من املخ ولكن يتميز
هؤالء بأنهم أكثر موهبة ولكن نسبة إصابتهم مبرض
صعوبة التعلم في املدارس dyslexia أكثر مبقدار 12
مرة ومتوسط أعمارهم يقل قليال عن أقرانهم الذين
يعتمدون أساسا على اليد اليمني.
كان العالم سبري يعمل كجراح للمخ واألعصاب
وقد فكر أنه في حالة املرضي املصابني بنوبات صرع
شديدة فانه بقطع األلياف العصبية التي تصل بني
فصي املخ عبر corpus callusum فانه سيحصر
اإلشارات الكهربائية املسببة لنوبة الصرع في فص
واحد وعليه يخفف من حدة النوبات وقد كان .ولكنه
ألول مرة في تاريخ البشرية ،مت الفصل التام بني فصي
املخ؛ وعليه أمكن دراسة وظائف كل منهما على
حدة ،ودون تداخل مع وظائف الفص األخر ،فالحظ
االتي:
أوال :بعد اختفاء صورة ملعقة مثال مت عرضها على
الفص األيسر فقط وملدة ثواني فانه ميكن بسؤال
الشخص عما رأى؟ أن يجيب بانه رأى ملعقة وعليه مت
التأكد بان الفص األيسر مختص باستدعاءاملعلومات
Recall التي سبق عرضها عليه .بينما عندما مت إعادة
نفس التجربة على الفص األمين لميتمكن الشخص
من تذكر ما مت عرضه ولكنه عندما عرضت عليه
سكينة وملعقة وشوكة ومت سؤاله بانعليه االختيار
من بينهم مما عرض عليه مسبقا من هذه اجملموعة
متكن من اختيار امللعقة وعليه تأكد أن الفص األمين
يختص فقط بالتعرف على ما مت عرضه علهيه�Recog
nition. وميكن تصور احتياج الشخص العادي لكلتا
الوظيفتني االستدعاء والتعرف ،مثال :في االمتحانات
النظرية والشفوية يطلب من الطالب «استدعاء»
املعلومات لإلجابة عليها ،بينما في األسئلة متعددة
االختيارات MCQs فان الطالب يطلب منه «التعرف»
على اإلجابة الصحيحة من بني املعروض أمامه.
رسام في القرن الثامن عشر يقوم
ثانيا :كان هناك ّ
برسم وجه إنسان بصور الفاكهة فالرأس مثال
يرسمها في شكل بطيخة ثم يرسم حبتي عنب
لتمثل العينتني ثم جزرة مقلوبة لتمثل األنف ثم
موزة لتمثل الفم والصورة في النهاية متثل وجه
إنسان .وعندما عرضت هذه الصورة على الناحية
اليسرى وسئل عما مت رؤيته؟ أقر بانه رأى مجموعة
من الفواكه كل على حدة ولكنه لم يلحظ إنها متثل
مجتمعة وجه إنسان وعليه فالفصاأليسر «تفصيلي
«يهتم بالتفصيالت وليس بالصورة الكاملة ،أما في
حالة عرض الصورة على الفص األمينفقد أقر بانه رأى
رسم ميثل وجه إنسان أي أن الفص األمين «شمولي»
يهتم بالصورة النهائية وال يستغرق في التفصيالت
وميكن تصور أنه في حالة الشخص العادي فانه البد
من إدراك التفصيالت والصورة العامة التي تصنعها
تلك التفصيالت أي األجزاء ضمن الكل؛ فيقول في

هذه احلالة أري مجموعة
فواكه تشكل في مجموعها
وجه إنسان.
ثالثا :لوحظ أن أصابات الفص
األيسر ملراكز الكالم تؤدي
إلى عجز ملحوظ في مقدرة
التواصل عن طريق الكالم
املنطوق أو املقروء فقد يفقد
الشخص القدرة على النطق أو
على القراءة أو على فهم ما استمع إليهأو ملا قرأه وذلك
تبعا إلى املركز املصاب واخملتص بالعملية املفقودة،
وفي أي من هذه احلاالت فاناملصاب يفقد أيضا مقدرة
الكتابة ،وفي حالة الصم والبكم يفقد لغة اإلشارة
والتي متاثل الكتابة .وعليه تغير اسم الفص األيسر
من الفص السائد إلى الفص التصنييفي� Categori
cal بينما في حالة إصابات الفصاألمين فان الشخص
ينطق ويقرأ ويفهم املعنى الواضح ملا سمع أو قرأ،
ولكنه يفقد الدرجات األعلى منالتواصل وهي مقدرة
َقص القصص أو كتابة الشعر في حالة الشعراء أو
النوتة املوسيقية في حالة امللحنني وال يفهم لغة
اجلسد ولون الكالم هل هو هزل أو جد مدح أم ذم
واملشاعر التي تعبر عنها الكلمات وال مييز املوسيقي
عند سماعها .وعليه تغير مفهوم الفص األمين من
الفص غير السائد أو اخلامل إلى الفصالتمثييلي�Rep
resentative أي اخملتص بالدرجات األرقى من التفاهم.
فاحلقيقة أنه عندما يقرأ الفصاأليسر كلمة حصان
نستحضر صورة ما تعنيه الكلمة أي صورة احلصان
بالفص األمين بل هو معني أيضا بتجسيم ورسم
الصور لالجتاهات واألماكن واألشياء في اخليال .وقد
قال سبري للتعبير عن الفرق بنيوظائف الفصني في
جملة مازحة «إن مشاعري وتصوراتي جتاهك بالفص
األمين يحاول الفص األيسر أنيجد الكلمات املناسبة
للتعبير عنها.»
رابعا :يوجد مركز في القشرة اخملية يقوم بتحويل
كلمات القراءة الصامتة إلى كلمات مسموعة في
ذهن القارئ فقط وتلك العملية الزمة لفهم ما نقرأ
حتى مع الصمت؛ وإصابة ذلك املركز جتعلنا ال نفهم
إطالقا مانشاهده ونقرأه من كلمات.
خامسا :تتأكد أعاجيب اخللق واخلالق وبصورة رهيبة
في وجود مراكز في القشرة اخملية أكثر تخصصا
وتعقيدا ،فهناك مراكز تختص بالتعرف على الوجوه
فقط ،وإصابة تلك املراكز جتعل الشخص غير قادر
على التعرف على األخرين عند رؤيتهم -رغم أنه يراهم
بوضوح  -ومن الغريب أنه فور سماع ما ينطقون به
فانه يتعرف عليهم في احلال من أصواتهم  .وهناك
خلل في مركز معني يؤدي إلى خلبطة في ترتيب
مقاطع الكلمة الطويلة الواحدة عند طلب إعادتها
بعد سماعها ،وخلل في مركز أخر يؤدي إلى خلبطة
في اجلزء األول فقط من الكلمة فبدال من أن يقول
اجلس علىchair يقول مثال إجلس على ،stairوخلل
في مركز أخر يؤدي إليى فقدان األسماء اخلاصة وال
يؤثر على نطق األفعال والصفات واألسماء العامة،
فيقول املصاب عند سؤاله أين ذهبت؟ ذهبت إلى
مطعم رائع ويفقد االسم اخلاص بهذا املطعم،
ومركز أخرإصابته تؤدي فقط إلى اضطراب في أسماء
احليوانات وليس أسماء النباتات أو األشخاص ،ومركز
أخر خاص بالقراءة واإلستهجاء وعليه فإصابته تؤدي
إلى صعوبة التعلم ، Dyslexiaومركز أخر خاص
باألرقامواحلسابات وعليه فإصابته تؤدي لصعوبة أداء
العمليات احلسابية.Acalculia
وفي اخلالصة ،فان هذا التكامل العجيب الرهيب بني
القشرة اخملية لفصي املخ في تنفيذ أعلى ما ميز اهلل
به اإلنسان عن سائر الثدييات وهي مقدرة االستدعاء
والتعرف ،ورؤية التفصيالت ضمن الصورة اإلجمالية،
ومقدرة التواصل بالكالم املنطوق أو املكتوب ،وفهم
لون الكالم وما يعبر عنه من مشاعر ولغة اجلسد
واملقدرة على َقص الروايات وكتابة الشعر واملوسيقي
والتعرف على األحلان املوسيقية .كل هذه الوظائف
العقالنية جدا شديدة التعقيد ال ميكن أن تكون
نتيجة لقوة غير عاقلة عشوائية أو كنتيجة للنشوء

واالرتقاء أو بسبب االنتخاب
الطبيعي كما يحدث في سائر
الكائنات ،والذي قد نسلم بانه
كان الزما الستمرار احلياة.
ولكن أعجوبة العمليات
العقالنية للقشرة اخملية غير
أساسية جملرد االستمرار في
احلياة؛ بدليل عدم متتع معظم
الثدييات بالكثير منها رغم
أن أعمار عدد منها يطاول أو يزيد عن عمر اإلنسان.
وعليه فاناختصاص اإلنسان ومتيزه بالتعقل دون سائر
اخمللوقات ال ميكن أن يكون إال بفعل قوة عاقلة ،ففاقد
الشيءال يعطيه .كما أنه وبسبب هذا العقل ومقدرة
االستدعاء والتعرف والتفاهم واملعرفة والتواصل
أمكن لإلنسان معرفة اهلل والتصديق بحتمية وجود
اخلالق للخالئق ،وعليه اإلميان بوجود هذا اخلالق وعبادته
وهو ما يفسر ملاذا أختص اخلالق اإلنسان دون سائر
خالئقه بالتعقل؟ ذلك ليتواصل بعقله مع خالقه
بالتعبد له .فهل كان من املمكن أدراك هذه القوة
اخلالقة العاقلة مبخلوقات فاقدة للعقل؟ أو هل كان

ا.د .ناجي اسكندر
من املمكن أن ت َخَ لَّق قوة غير عاقلة مخلوقات تتميز
بالتعقل .وأقول للملحدين إن ُكنتُم تعون وتفهمون
بعقولكم ما قد ذكرت ،ودللت عليه فهل ميكن أن
تكون عقولكم هذه التي وعت ما قلت إال من صنع
قوة عاقلة قادرة؟ هذه القوة العاقلةالقادرة نسميها
نحن املؤمنون املتعقلون اهلل احلكيم القادر اجلبار .فان
أمنتم أو نكرمت وجودها فذلك اإلميانأو اإلنكار فعلتموه
بعقولكم فهل وجدت عقولكم تلك من قبل قوة غير
عاقلة أو من العدم فأبسط البديهيات التي نتفق
جميعا عليها أولها :أن ال شيء يستحدث من العدم،
وثانيها :أن فاقد الشيء ال يعطيه؛ وعليهأفال تعقلون
بوجود هذه القوة العاقلة؛ إن ُكنتُم حقيقة عاقلون
وحتاجون.
تنويه واجب :هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية
فقط وجود اهلل ،وال تعتمد على أي أسانيد دينية
ال يؤمن بها امللحدون أصال .كما إنها ال تناقش وال
تدعو إلى أي معتقد بعينه.

هل أمر الكتاب املقدس بشرب اخلمر
المْ ُ
ْ
ر؟
ك
س
ِ
بقلم :رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا

تكلمنا في املقال السابق عن أصل كلمة اخلمر في
الكتاب املقدس ،وأوضحنا أنها تأتي بثالث معان
وذلك بالرجوع للنص األصلي الذي كتبت به الكلمة.
وأوضحنا انه ال يجب أن ننزع اآلية أو نفسرها مبعزل عن
السياق الذي يتكلم فيه الكتاب ،وأشرنا إلى أهمية
دراسة الكتاب والرجوع إلى اللغة األصلية املكتوب
بها الكتاب املقدس .وتوقفنا عند سؤال هام جدا وهو:
س ِكر؟
هل أمر الكتاب املقدس بشرب اخلمر المْ ُ ْ
لمْ
ُ
س ِكر،
قط ًعا .لم يأمر الكتاب املقدس بشرب اخلمر ا ْ
بل حذر الكتاب من شرب اخلمر املُسكر حيث قال:
اج ،وَ َم ْن ي َ َترَن َُّح ب ِ ِه َما
س ِك ُر َع َّج ٌ
ستَهْ زِئ َ ٌة .المْ ُ ْ
«اَلخْ َ ْم ُر ُم ْ
يم( ».أم  )1 :20وكذلك فى العهد اجلديد
َفلَ ْي َ
س ب ِ َح ِك ٍ
لخْ
لخْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َسك ُروا بِا ْمرِ ال ِذي ِفي ِه ا ال َع ُة» (أف :5
إذ يقول»:وَال ت ْ
.)18
إن للخمر بعض االستخدامات الطيبة ،فقد جاء في
الكتاب املقدس إستخدامات للخمر منها للعالج
ض َم َد
كما جاء في قصة السامري الصالح « َف َت َق َّد َم وَ َ
ب َعلَ ْيهَ ا زَيْتًا وَخَ ْمرًا ،وَأَر ْ َك َب ُه َعلَى دَاب َّ ِت ِه،
احات ِ ِه ،وَ َ
ِجرَ َ
ص َّ
وَأَت َى ب ِ ِه إِلَى ُف ْن ُدق وَا ْع َتنَى ب ِ ِه( ».لو  )34 :10ألنه معروف
أن الكحول لتطهير اجلروح.
كذلك نصح القديس بولس تلميذه تيموثاؤس املريض
جتمع املياه فى البطن نتيجة
مبرض اإلستسقاء وهو ُ
لعدم كفاءة الكبد وهذا تاريخ ًيا بسبب أن تيموثاوس
كان يسكن فى أسيا الصغرى (تركيا حال ًيا) وكان
نهر ملئ بالبكتيريا والطمى فالرسول
يشرب ما ًء من ٍ
بولس طلب منه استعمال قليل من اخلمر إلضافته
فى اإلناء املُستخَ دم للشرب ليجعل األشياء املُضرة
تترسب فيستطيع الشرب .فالنص الكتابي هكذا
اس َت ْع ِم ْل
يقول« :ال تكن في ما بعد شراب ماء ،ب َ ِل ْ
سقَا ِم َ
خَ ْمرًا َقلِيالً ِم ْن أ َ ْج ِل َم ِع َدت ِ َ
ك الْ َك ِثيرَ ِة».
ك وَأ َ ْ
( 1تى  . ) 23 :5فبولس لم يقل لتيموثاوس إشرب
خمرا ،بل قال له «استعمل» اخلمر .أي استعمل اخلمر
لتنقيه الوعاء .النص فى اليونانى:

وال يأخذ أحد كالم الرسول بولس كحجة على شرب
َس َك ُروا بِالخْ َ ْمرِ الَّ ِذي
اخلمر ألنه هو نفسه قال« :وَال َ ت ْ
ِفي ِه الخْ َالَ َع ُة» (أف .)18 :5
النص فى اليونانى:
* كذلك وألن اخلمر يُشير للفرح فتم استخدام اخلمر
فى سكب مقدار منه على التقدمات كإشارة للفرح
فى خيمة اإلجتماع.

كما جاء فى الكتاب
«الخْ َ ُر ُ
اح ُد تُ َق ِّد ُم ُه
وف الْ َو ِ
لخْ
َ
ُ
َّ
احا ،وَا ُروف الثانِي
َ
ص َب ً
ش َّي ِة .وَ ُع ْ
ش ٌر
تُ َق ِّد ُم ُه ِفي الْ َع ِ
يب
ت الرَّ ِّ
ض ،وَ َ
س ِك ٌ
ِم ْن دَ ِقيق َملْت ٍ
ني ِم ْن زَي ْ ِ
ُوت ب ِ ُرب ْ ِع الْ ِه ِ
لخْ
لخْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
اح ِد.وَا ُروف الثانِي
وف ال َو ِ
ني ِم َن ا ْمرِ لِلخَ ُر ِ
رُب ْ ُع الْ ِه ِ
ْ
َ
ْ
يب ِه
ش َّي ِةِ .مثل ت َ ْق ِد َم ِة َّ
اح وَ َ
تُ َق ِّد ُم ُه ِفي ال َع ِ
س ِك ِ
الص َب ِ
س ُرورٍ ،وَ ُقو ٌد لِلرَّ ِّبُ .م ْحرَ َق ٌة دَائ ِ َم ٌة ِفي
ت ْ
َص َن ُع لَ ُه .رَائ ِ َح ُة َ
أ َ ْج َيالِ ُ
اع أ َ َما َم الرَّ ِّبَ ،ح ْيثُ
م
ت
االج
ة
م
ي
اب
ب
د
ن
ع
م
ك
خَ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُهن َ
أ َ ْجت َِم ُع ب ِ ُك ْم أل ُ َكلِّ َم َ
َاك( ».خر .)42-39 :29
شرب اخلمر في الكتاب املقدس؟
*هل يوجد أحد
َ
نعم .بالطبع هناك الكثير الذين شربوا اخلمر وسكروا،
ولكن هذا لم يكن بأمر إلهي فمثلاً شرب نوح اخلمر
وسكرَ وكانت النتيجة أن نوح تعرى ورأى أحد أوالده
عورته ،وكانت النتيجة ُمخزية ،كذلك بنات لوط
أعطتا للوط اخلمر وسكرَ وكانت النتيجة ُمخزية
أيضا.
ً
وهناك أوالد هارون اللذان شربا خمرًا ودخل خيمة
اإلجتماع وقربا نارًا غريبة أمام الرب فكانت النتيجة
أن نزلت نار وأكلتهم ،وبعدها منع اهلل اخلمر إذ قال
س ِكرًا ال َ ت ْ
َشرَ ْب أَن َْت وَبَن َ
ُوك
اهلل لهارون« :خَ ْمرًا وَ ُم ْ
َ
َم َع َ
َ
اع لِك ْي ال تمَ ُوتُوا.
م
ت
االج
ة
م
ي
ك ِع ْن َد دُخُ ولِ ُك ْم إِلَى خَ
ْ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
لمْحُ
لمْ
َّ
ُ
ُ
س وَا ل ِل
َفرْ ً
ضا دَ ْهرِيًّا ِفي أ ْج َيالِك ْم وَلِلت َّْم ِييزِ بَينْ َ ا َق َّد ِ
َّ
َ
سرَائِيل َج ِمي َع
يم ب َ ِني إ ِ ْ
وَبَينْ َ الن َِّج ِ
س وَالطا ِهرِ ،وَلِ َت ْعلِ ِ
وسى»» (ال :10
ض الَّ ِتي َكلَّ َمهُ ُم الرَّ ُّب بِهَ ا ب ِ َي ِد ُم َ
الْ َفرَائ ِ ِ
.)11- 9
*يقول قائل أن السيد املسيح حو َل املاء إلى خمر
ويأخذ هذا كحجة لوجود اخلمر!!.
الرد :لقد حول السيد املسيح بالفعل املاء إلى خمر
ولكن اخلمر املصنوع لم يكن خمرًا ُمسكرًا والدليل
على ذلك شهادة رئيس املتكأ .ولكيال يقول أحد أن
الشهادة قد صدرت عن أناس سكارى ال يدرون الفارق
بني اخلمر واملاء ،جاءت الشهادة من رئيس املتكأ .حيث
كانت عادة اليهود أن رئيس املتكأ يحرص أال يسكر،
إذ يلتزم بتدبير أمر العرس بوقارٍ وحكم ٍة فقد قيل
شرب
عن رئيس املتكأ« :وملا ذاق» ،أي لم يكن بعد قد
َ
حتى من هذا اخلمر ،إمنا ذاقه ،والكلمة أتت في األصل
» مبعنى “أتذوق”،
اليوناني «جيفوماى
يس المْ ُت ََّكإ ِ المْ َا َء المْ ُت ََح ِّو َل خَ ْمرًا ،وَلَ ْم
“ َفلَ َّما ذَا َق رَئ ِ ُ
لك َّن الخْ ُ َّدا َم الَّ ِذي َن َكان ُوا ق ِدَ
ي َ ُك ْن ي َ ْعلَ ُم ِم ْن أَي ْ َن ِه َيِ ،
ْ
لمْ
َ
َ
ُ
َ
َ
يس وَقال ل ُه:
يس ا تَّكإ ِ ال َعرِ َ
ْ
اس َت َق ُوا المْ َا َء َعلِ ُموا ،دَ َعا رَئ ِ ُ
َ
لجْ
َ
ً
ُ
َ
س ِك ُروا
ان إِنمَّ َا ي َ َ
«ك ُّل إِن َ
ض ُع الخْ َ ْمرَ ا ِّي َدة أوَّال ،وَ َمتَى َ
ْس ٍ
ت الخْ َ ْمرَ الجْ َ ِّي َد َة إِلَى
َف ِحي َن ِئ ٍذ ال ُّدو َن .أ َ َّما أَن َْت َف َق ْد أَب ْ َق ْي َ
اآل َن!»( .يو  )10 ، 9 : 2وهذا دليل إلثبات أن اخلمر املتحول
كان خال ًيا من الكحول.
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ﺧﻮﺍﻃﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭ )(٨٩
* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡﺴﺪ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﳉﻨﺲ
)ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﷲ( ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺒﺲ ﺟﺴﺪ
ﺍﺑﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﺳﻤﻪ ﻳﺴﻮﻉ ﳊﻈﺔ ﺍﳊﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺃﺣﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﻣﺮﱘ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺻﺎﺭ ﻭﺍﺭﺛﺎ ﹰ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻭﺍﺭﺛﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﺑﻴﻬﺎ
ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺍﷲ »ﺣﺴﻨﺔ ﺟﺪﺍﹰ« ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﳌﻮﺕ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻫﻮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ .ﻭﻗﺪ ﻭﺛﱠﻖ
ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺇﳝﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻠﻮﺍﺗﻬﻢ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﻣﲔ
ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ .ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﻮﻟﻪ »ﻭﺍﳌﻮﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﺪ ﺇﺑﻠﻴﺲ ...ﺃﻧﺎ
ﺍﺧﺘﻄﻔﺖ ﻟﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﻮﺕ«.
* ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺨﺔ ﺍﻟﺮﺏ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺟﻌﻞ
ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﺸﺮ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﲢﺎﺩ
ﺍﻟﺮﺏ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺴﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﺣﺸﺎﺀ ﻣﺮﱘ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ
ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳋﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻵﺩﻡ
ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺒﺴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺏ ﻓﻲ ﲡﺴﺪﻩ .ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻟﻘﺐ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺏ
ﹶ
ﹶ
ﺽ ﺗﹸﺮﹶﺍﺑ ﹺ ﱞﻲ.
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ »ﺍﻹﹺﻧ ﹶ
ﹾﺴﺎ ﹸﻥ ﺍﻷﻭﱠ ﹸﻝ ﹺﻣ ﹶﻦ ﺍﻷﺭ ﹾ ﹺ
ﺎﺀ« ) ١ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ
ﻤ
ﺍﻟﺴ
ﻦ
ﻣ
ﺏ
ﺍﻹﹺﻧ ﹶ
ﹾﺴﺎ ﹸﻥ ﺍﻟ ﱠﺜﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﺮﱠ ﱡ ﹺ ﹶ ﱠ ﹶ ﹺ
.(٤٧:١٥
ﻳﻀﻢ ﻓﻴﻪ -ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ  -ﺁﺩﻡ
* ﻓﺂﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻷﻧﻪ ﱡ
ﺍﻷﻭﻝ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺧﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻞ ﲟﻌﺘﻘﺪﻩ
ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ  ،ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﳊﺔ ،ﹴ
ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻪ ،ﺃﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮ ،ﺷﺮﻳﺮ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ،ﺃﻭ
ﺻ ﱢﺪﻳﻖ ،ﻗﺪ ﻟﺒﺴﻬﺎ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺍﷲ ﺟﺴﺪﺍ ﹰ ﻟﻪ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺣﻤﻞ
ﻓﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻠﻮﻗﺔ .ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺟﻤﻌﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ
ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻓﻲ ﲡﺴﺪﻩ ﻭﻇﻬﻮﺭﻩ
ﹺ
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ﻫﻞ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ؟
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺏ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺃﺧﺬ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻓﺪﺍﻫﺎ ﻭﺧﻠﱠﺼﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻵﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻫﺬﺍ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﺳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺃﻭ ﺳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﲟﻌﻨﻲ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﷲ ﳋﻼﺹ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﹾ
»ﺍﳊﹶﻖﱠ
ﺃ ﹶ ﹸﻗﻮ ﹸﻝ ﻟﹶ ﹸﻜ ﹾﻢ :ﺇﹺﻧ ﹸﱠﻜ ﹾﻢ ﺃﹶﻧﹾﺘ ﹸﹸﻢ ﺍﻟﱠ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﺗ ﹺﹶﺒ ﹾﻌﺘ ﹸﹸﻤﻮﻧﹺﻲ ،ﹺﻓﻲ
ﺍﻟﺘ ﹾﱠﺠ ﹺﺪﻳ ﹺﺪ)«...ﻣﺖ (٢٨:١٩
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﺑﻦ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻵﺩﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﲡﺴﺪﻩ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﻪ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧ ﹺ ﹶﻌﻢ ﻭﻭﻫﺒﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ ﻟﻴﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﳌﺴﻴﺢ.
*ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻴﻘﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻫﻲ ﻣﻘ ﱠﺪ ﹶﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥﺃﺧﺬ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﳋﻠﻖ ﻗﺒﻼﹰ ﻓﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ...ﻻ ﻓﺮﻕ...
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ.
* ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻘﺔ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ
ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﺬﺭﻳﺘﻪ ﺇﻟﻲ ﻫﺎﺑﻴﻞ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﻗﺎﻳﲔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ،ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ
ﺧﻠﻘﺔ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﳋﻠﻮﺩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ
ﺳﻘﻮﻁ ﻭﻓﺸﻞ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ.
* ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻧﺮﻱ ﹺﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﹶﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ
ﺍﳌﺴﻴﺢ ،ﺑﻞ ﻭﻳﻘﺘﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﻬﻮﺫﺍ ﺍﻹﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻲ
ﻭﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺑﻴﻔﺎﻧﻴﻮﺱ ﺃﺳﻘﻒ ﺩﻳﺮ ﺃﺑﻮ ﻣﻘﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﹶﻣﻦ ﳝﺜﻠﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺼﺒﲔ.
ﻭﻧﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺃﻧﺎﺳﺎ ﹰ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﷲ
ﳋﻼﺹ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﹺﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺴﺪ ﻭﻣﻮﺕ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ
ﺳ ﹺﻤ ﹸﻌﻮﺍ:
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ » :ﹶ« ﹶﻗﺎ ﹶﻝ ﹶﻛ ﹺﺜﻴ ﹸﺮﻭ ﹶﻥ ﹺﻣ ﹾﻦ ﺗﹶﻼﹶ ﹺﻣﻴ ﹺﺬ ﹺﻩ ،ﺇﹺﺫﹾ ﹶ
ﺴ ﹶﻤ ﹶﻌ ﹸﻪ؟
»ﺇ ﹺ ﱠﻥ ﻫ ﹶﺬﺍ ﺍﻟﹾ ﹶﻜﻼﹶ ﹶﻡ ﹶ
ﺻ ﹾﻌ ﹲﺐ! ﹶﻣ ﹾﻦ ﻳ ﹶ ﹾﻘ ﹺﺪﺭﹸ ﺃ ﹶ ﹾﻥ ﻳ ﹶ ﹾ
«… ﹺﻣ ﹾﻦ ﻫ ﹶﺬﺍ ﺍﻟﹾ ﹶﻮ ﹾﻗ ﹺﺖ ﺭ ﹶ ﹶﺟ ﹶﻊ ﹶﻛ ﹺﺜﻴ ﹸﺮﻭ ﹶﻥ ﹺﻣ ﹾﻦ ﺗﹶﻼﹶ ﹺﻣﻴ ﹺﺬ ﹺﻩ

ﺍﺀ ،ﻭﹶﻟﹶ ﹾﻢ ﻳ ﹶ ﹸﻌﻮﺩﹸﻭﺍ ﹶﳝ ﹾ ﹸ
ﺸﻮ ﹶﻥ ﹶﻣ ﹶﻌ ﹸﻪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾ ﹶﻮﺭ ﹶ ﹺ
 (٦٦:٦ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻴﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻛﻤﻌﻠﻢ )ﺭﺍﺑﺎﻱ(
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﺃﻭ ﺇﻧﻪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﹶﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻴﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻭﻣﺴﻴﺤﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳊﻜﺎﻡ“ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﹾﹸ
ﺳ ﹺ ﹾ ﹶ
ﻮﻉ» :ﺇﹺﻧ ﱢﻲ ﻻ ﹶ ﺃ ﹶ ﹺﺟ ﹸﺪ
ﺲ ﻟﹺ ﹸﺮﺅﹶ ﹶ
ﺑﹺﻴﻼﹶ ﹸﻃ ﹸ
ﺎﺀ ﺍﻟﻜ ﹶﻬ ﹶﻨ ﹺﺔ ﻭﹶﺍﳉ ﹸﻤ ﹺ
ﹶ
ﹾﺴ
ﻧ
ﺍﻹ
ﺍ
ﺬ
ﻫ
ﻲ
ﹺﻋﻠﱠ ﹰﺔ ﹺﻓ
ﺎﻥ« )ﻟﻮﻗﺎ  .(٤:٢٣ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﹺ ﹶ ﹺ
ﻳﺨﺎﻑ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻟﻴﻼﹰ ﻟﻜﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ
ﺟﺴﺪ ﻳﺴﻮﻉ  -ﺃﻱ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  -ﻟﻜﻰ ﻣﺎ
ﻳﻜﺮﻣﻪ ﻭﻳﺮﺃﻑ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻄﻮﺭ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ
ﹶﻣ ﹶﺜﻠﻬﻢ ﹶﻣ ﹶﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﹺﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﺘﺮﻉ
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺱ ﻭﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻭ ﺃﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻷﻣﲔ ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﺐ ﻭﺗﻄﻴﻴﺐ ﺟﺴﺪ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻮﺳ ﹶ
ﻒ ﺍﻟﱠ ﹺﺬﻱ ﹺﻣ ﹶﻦ ﺍﻟﺮﱠﺍ ﹶﻣ ﹺﺔ ،ﻭﹶ ﹸﻫ ﹶﻮ
ﺇﻧﺴﺎﻥ» :ﺛﹸ ﱠﻢ ﺇ ﹺ ﱠﻥ ﻳﹸ ﹸ
ﺴ ﹶﺒ ﹺﺐ ﹾﺍﳋﹶ ﹾﻮ ﹺﻑ ﹺﻣ ﹶﻦ
ﻟﻜ ﹾﻦ ﺧﹸ ﹾﻔ ﹶﻴ ﹰﺔ ﻟﹺ ﹶ
ﺗﹺﻠﹾ ﹺﻤﻴ ﹸﺬ ﻳ ﹶ ﹸ
ﺴﻮ ﹶﻉ  ،ﻭﹶ ﹺ
ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹸ
ﹶ
ﹶ
ﻳ
ﺪ
ﺴ
ﺟ
ﺬ
ﺄ
ﻳ
ﻥ
ﺃ
ﺲ
ﻃ
ﻼ
ﻴ
ﺑ
ﻝ
ﺄ
ﺳ
ﺴﻮﻉﹶ،
ﺧﹸ
ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ
ﺍﻟﹾ ﹶﻴ ﹸﻬﻮﺩﹺ ،ﹶ ﹺ
ﹶ
ﺴﻮﻉﹶ .ﻭﹶ ﹶﺟﺎ ﹶﺀ
ﺲ .ﹶﻓ ﹶﺠﺎ ﹶﺀ ﻭﹶﺃﺧﹶ ﹶﺬ ﹶﺟ ﹶ
ﺴ ﹶﺪ ﻳ ﹶ ﹸ
ﹶﻓﺄﹶﺫﹺ ﹶﻥ ﺑﹺﻴﻼﹶ ﹸﻃ ﹸ
ﺴﻮ ﹶﻉ ﻟﹶ ﹾﻴﻼﹰ،
ﺃﹶﻳ ﹾ ﹰ
ﻮﺱ ،ﺍﻟﱠ ﹺﺬﻱ ﺃﹶﺗ ﹶﻰ ﺃﹶﻭﱠﻻ ﹰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳ ﹶ ﹸ
ﻀﺎ ﻧﹺﻴﻘﹸﻮﺩﹺﳝ ﹸ ﹸ
ﹶ
ﻳﺞ ﹸﻣ ﹼﺮ ﻭﹶ ﹸﻋﻮﺩﹴ ﻧ ﹾﹶﺤ ﹶﻮ ﹺﻣ ﹶﺌ ﹺﺔ ﹶﻣﻨﹰﺎ .ﹶﻓﺄﺧﹶ ﹶﺬﺍ
ﻭﹶ ﹸﻫ ﹶﻮ ﹶﺣﺎ ﹺﻣ ﹲﻞ ﹶﻣﺰﹺ ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﱠ
ﺎﺏ ،ﹶﻛ ﹶﻤﺎ
ﻴ
ﻃ
ﺍﻷ
ﻊ
ﻣ
ﺎﻥ
ﻔ
ﻛ
ﺄ
ﺑ
ﻩ
ﺎ
ﻔ
ﻟ
ﹴ ﹶ ﹶ
ﹶﺟ ﹶ
ﺴ ﹶﺪ ﻳ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹺ
ﺴﻮﻉﹶ ،ﻭﹶ ﹸ ﹺ
ﹶ
ﻟﹺﻠﹾ ﹶﻴ ﹸﻬﻮﺩﹺ ﹶﻋﺎﺩﹶ ﹲﺓ ﺃ ﹾﻥ ﻳﹸ ﹶﻜ ﱢﻔﻨﹸﻮﺍ) .ﻟﻮﻗﺎ (٤:٢٣
* ﻭﻻﻫﻮﺗﻴﺎ ﹰ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺏ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺧﻼﻝ
ﲡﺴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺷﺎﺑﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ
ﻣﺎ ﺧﻼ ﹺﻓﻌﻞ ﺍﳋﻄﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﺪ » ﹶﻣ ﹾﻦ
ﻄ ﱠﻴ ﹴﺔ؟« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(٤٦:٨
ﹺﻣﻨ ﹸﹾﻜ ﹾﻢ ﻳﹸ ﹶﺒ ﱢﻜ ﹸﺘ ﹺﻨﻲ ﹶﻋﻠﹶﻰ ﺧﹶ ﹺ
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﹺﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺧﻄﻴﺔ.
ﺑﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﺟﻪ ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﻓﺴﺎﺩ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﳋﻄﻴﺔ ،ﺛﻢ
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ﺑﻘﻠﻢ  :ﺩ .ﺭﺀﻭﻑ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ
ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ.
ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﻫﻮ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻮﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﺃﺑﻄﻞ
ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﻣﻮﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ -ﺃﻱ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﷲ ]ﻭﺍﳌﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﺪ
ﺇﺑﻠﻴﺲ ...ﻫﺪﻣﺘﻪ .ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ[.
ﺇﻥ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﳋﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺴﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﺏ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﹰ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ ،ﻷﻥ
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺻﺎﺭ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﹰ ﻟﻨﺎ ﻭﻧﻌﻤﺔ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﷲ
ﳋﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﻓﺪﺍﺀ ﺍﳌﺴﻴﺢ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻵﻳﺔ » ﻧ ﹶ ﹾﻌﻠﹶ ﹸﻢ ﺃ ﹶ ﱠﻥ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﻣ ﹾﻦ ﹸﻭﻟﹺ ﹶﺪ
ﷲ ﻳ ﹶ ﹾﺤ ﹶﻔ ﹸ
ﻆ
ﷲ ﻻ ﹶ ﻳﹸﺨﹾ ﹺ
ﹺﻣ ﹶﻦ ﺍ ﹺ
ﻄ ﹸﺊ ،ﺑ ﹶ ﹺﻞ ﹾﺍﳌ ﹶ ﹾﻮﻟﹸﻮﺩﹸ ﹺﻣ ﹶﻦ ﺍ ﹺ
ﺴ ﹸﻪ ،ﻭﹶ ﱢ
ﺴ ﹸﻪ » )١ﻳﻮﺣﻨﺎ .(١٨:٥
ﺍﻟﺸﺮﱢﻳ ﹸﺮ ﻻ ﹶ ﹶﳝ ﹶ ﱡ
ﻧ ﹶ ﹾﻔ ﹶ
* ﻭﻟﻐﻮﻳﺎ ﹰ ﻓﺈﻥ »ﺍﻹﳒﻴﻞ« ﻣﻌﻨﺎﻩ »ﺍﻟﺒﺸﺎﺭﺓ
ﺍﳌﻔﺮﺣﺔ« ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺟﻤﻌﺎﺀ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﻟﻠﺮﺏ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ.
ﻓﻜﻤﺎ ﻭﻫﺐ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﳋﻠﻖ ﻟﻜﻞ ﺑﺸﺮ ﻓﻲ ﺁﺩﻡ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻭﻫﺐ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺎ
ﺃﻓﺴﺪﻩ ﻋﺪﻭ ﺍﳋﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﺑﺸﺮ ﻟﻴﺼﻴﺮ
ﻋﻠﻲ ﹺﻣﺜﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻠﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﺑﻦ
ﺍﷲ ،ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺒﺴﻪ ﻭﺿﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺴﻴﺢ
»ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ« ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﺪ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﱠﺼﻪ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺏ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻴﺤﻲ
»ﻭﹶﻟﹺﻲ ﹺﺧﺮﹶ ﹲ
ﻈﻴﺮﹶ ﹺﺓ،
ﺍﻑ ﺃﹸﺧﹶ ﹸﺮ ﻟﹶ ﹾﻴ ﹶ
ﺴ ﹾﺖ ﹺﻣ ﹾﻦ ﻫ ﹺﺬ ﹺﻩ ﹾﺍﳊﹶ ﹺ
ﹶ
ﺻ ﹾﻮﺗﹺﻲ،
ﻳ ﹶ ﹾﻨ ﹶﺒ ﹺﻐﻲ ﺃ ﹶ ﹾﻥ ﺁﺗ ﹺ ﹶﻲ ﺑ ﹺ ﹺﺘﻠﹾ ﹶﻚ ﺃﻳ ﹾ ﹰ
ﹶﺴ ﹶﻤ ﹸﻊ ﹶ
ﻀﺎ ﹶﻓﺘ ﹾ
ﺍﺣ ﹲﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(١٦:١٠
ﺍﻉ ﻭﹶ ﹺ
ﻭﹶﺗ ﹸﹶﻜﻮ ﹸﻥ ﺭ ﹶ ﹺﻋ ﱠﻴ ﹲﺔ ﻭﹶ ﹺ
ﺍﺣ ﹶﺪ ﹲﺓ ﻭﹶﺭ ﹶ ﹴ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻵﺗﻲ.
ﻭﺍﻟﺴﺒﺢ ﷲ.

ﻫﻞ ﺗﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻲ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ » «Easterﳌﺎﺫﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻭﻗﺖ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ
ﺁﻟﻬﺔ ﻭﺛﻨﻴﺔ؟
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ؟
ﺇﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻤﺮی
)ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ( ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﻳﻨﺘﺴﺐ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ
ﻟﻠﻔﺼﺢ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ
ﺑﺎﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻤﺮی ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺧﻼﻑ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﲔ ﺣﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻴﺪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﻭﺃﺧﻴﺮﺁ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴﺪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ
»ﺍﻟﺒﺪﺭ« .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ » «Easterﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ » «Eastreﻭﻫﻲ ﺁﻟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌ ﹼﻴﺪﻭﻥ ﲟﻮﺕ ﻭﻗﻴﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻴﺪ
ﺍﻟﻔﺼﺢ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ  Niceneﺳﻨﺔ ٣٢٥ﻡ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﺢ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺭﺳﻤﻴﺎﹰ .ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻴﺪﺍ ﹰ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﻤﻪEaster .
ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻣﻮﺍ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ .ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ  Easterﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻭﺱ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ  «Paschaﺑﺎﺷﺎ“
ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺑﺎﺳﻚ ” Pashﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺴﻤﻮﻥ  «La Pazﻻﺑﺎﺯ“ ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ «Pesahﺑﻴﺴﺎ« ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ  .ﻓﻔﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ،
ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻓﺼﺤﻨﺎ .ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﲢﺘﻔﻞ ﺑﺄﻧﻪ »ﺣﻘﺎ ﻗﺎﻡ« ﻭﻗﺪ ﻧﺴﻴﺖ
ﺁﻟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻴﺪ.

ﻫﻞ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﷲ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﻼﻡ ﻭﺭﺅﻯ؟
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ :ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﷲ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﻼﻡ
ﻭﺭﺅﻯ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻟﻜﻲ ﻧﺘﺄﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ .ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﷲ .ﺇﻥ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﻭﺇﺑﻠﻴﺲ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﷲ ﻟﻨﺎ ﺇﺭﺍﺩﺍﺗﻪ ﻭﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ" :ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻮ ﻣﻮﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ
ﻭﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ .ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﺘﺄﻫﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ".

21
16

ال�سبت � 20إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد ال�ساد�س والثالثون بعد املائة
ال�سبت  22ابريل  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد ال�ساد�س والثمانـــون

�إعـــالنـــــات
اإعـــالنـــــات

محالت  Stop & Goمبسيسوجا
تهنئ
نيافة احلبر اجلليل/
االنبا مينا
اسقف مسيسوجا
وغرب كندا
وجميع االباء الكهنة
والشعب القبطي
بعيد
القيامة اجمليدة
داعني اهلل
أن تكون أيام سعيدة
علي عمالئنا الكرام

رؤوف مجلي والعائلة
وجميع العاملني
مبحالت ستوب اند جو

905 607 8507
2901 Eglinton Avenue West,
Mississauga,ON. L5M 6J3

ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت رؤوف ﻣﺠﻠﻰ
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Are you a Money Machine?
By: Dalya Tadros

Take a moment to picture having
a machine at home that would
generate money for you every
two weeks. That would be a great
machine to invest in, wouldn’t
you agree?! You would probably
decide that it is a machine worth
ensuring, just in case it breaks
down and you need to fix it. It is
a valuable asset.
As a matter of fact, you represent
that money machine to your
family. You are the source of
income, maybe the only source of
income and someone else depends
on you financially. Have you
thought what would happen to
your family if you were no longer
there to provide for them? People
tend to avoid the subject of life
insurance but its actually one that
you cannot afford to ignore.
Life insurance can alleviate the
financial hardships a family will
experience as a result of death.
You will have the peace of mind
that your loved ones are financially
protected and can cover their on

Family Corner

Saturday, April 20th, 2019 - Issue (136)

going daily expenses, make the
mortgage payments and continue
living in the house and your kids
have the means to pay for tuition.
At Desjardins we offer a
comprehensive suite of insurance
products and financial services
uniquely designed to protect
what matters most to you. We
will work with you to assess the
type of insurance you need and
how much you need. We strive to
provide you with lifetime value –
not only by constantly looking for
ways to save you money, but we
will also be here at every stage of
your life to ensure your coverage
continues to meet your changing
personal and financial goals.
Desjardins Group was founded in
1900 and is the largest cooperative
financial group in Canada.
Desjardins has a reputation of
being both stable and secure
and has one of the highest credit
ratings in the industry.
Let us help you today plan for
your tomorrow.

كل عام وانتم بخري مبنا�سبة عيد القيامة املجيد

The greatest of
these is love…
My child asked me he other day “How
come some families are different?”
I asked “How so?”
She replied “Well, some families have
two moms, others two dads, some like
ours are a mom and dad…how come?”
I simply asked “How come what? Do you
look like everyone else?”
She replied “No, I am unique”
I answered “Exactly. So are those family
situations. They are each unique.”
She asked again “But are we allowed to
marry someone like us? Girl and girl or
boy and boy?”
I said “No. That isn’t allowed in our
church but it doesn’t mean that we judge
anyone whose parents are different than
ours. Jesus told us to love one another and
not judge others. That is up to Him. Besides, those families are exactly like us in
that there are parents and children. I have
two moms, my mother and my mother-inlaw (daddy’s mommy). Some people have
a mom and a step-mom, others have no
mom at all or no daddy at all. How ever
the family is made up does not make it
different than us…it just makes it unique.”
She nodded in understanding and tried to
comprehend it all. As she processes this in
her 7-year-old mind, I wonder to myself,
how will this impact her future decisions?
How could this potentially change her?
Was my response adequate? Should I add
more details?
Two days later, my daughter came into
the house crying. Her friend with the two
mommies was bullied at school. She was
being called names and told that she is
a “freak”. I asked her about her actions,
thoughts and feelings. What she said next
really impressed me.
She was upset by the comments. She
asked them where they heard such horrible judgements. They told her that it came
from their parents. They overheard their
mom or dad call the gay couple “freaks”
and so their daughter naturally inherited
that title. My daughter told them that “Jesus judges, we should just love.”
She was upset because she couldn’t do
more. She was crying because she felt a
high level of empathy for hey friend. She
was sad because people could be so mean.
We talked and I told her that there will
always be people in the world who will

By:
Sylvia Martignani
judge and bully. People who lack so much
love in their heart and confidence in their
souls that they are disrespectful to others.
We chatted about the need to be tolerant
and accept others. We chatted about differences and how beautiful this world is
because of its diversity. We chatted about
cancer, autism, her glasses, her sister’s
moles and my wavy-not-so-curly-greyhair. We chatted about weight and height
and how we are tiny people. We chatted
so much about how beauty is embedded
in uniqueness.
I am moved to write this article to remind
you that if we go back to Genesis, you
will see God’s clear instruction to “be
fruitful and multiply; fill the earth and
subdue it; have dominion… (Gen 1:28).
He doesn’t want us to only multiply in the
literal sense of the word which is having
children and merely breeding like other
creatures. He was referring to spiritual
reproduction. We need to bear the fruits
of the holy spirit: demonstrating love, joy,
peace, longsuffering, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control
(Gal 5:22-23).
In all of this, we must remember the one
foundational tenet of our faith. When
asked which commandment was the greatest and most significant in the Law; Jesus
replied, ”Love the Lord your God with all
your heart and with all your soul and with
all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like
it: Love your neighbor as yourself. All the
Law and the Prophets hang on these two
commandments (Matt 22:36-40).”
In saying this, I wish we can educate our
children about the fruit of the Holy Spirit.
I pray that these parents of children who
label and unilaterally condemn other parents and their children to see their folly
and have mercy in their words. I hope that
grace and love may abound in the way you
teach your children. I entreat you to seek
wisdom before judgement and discern between the letter of the law and spirit of
the Lord. It is not appropriate to use religion and the Bible as a weapon of hatred
and condemnation. God alone can judge
his creation. We were created to love and
teach our children about love. The greatest commandment of all.
Until next time.

RIDDLE
TIME
Imagine you are in a sinking boat and
surrounded by sharks. What could you
do to survive?

Answer for the Last Issue:
The letter n

By:
Philo Girgis
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The Truth About the Carbon Tax
On April 1st, Justin
largest emitters
Trudeau’s Carbon
will continue to
Tax came into effect.
pollute for free
What does that mean
while families
for Canadians? Well,
and small busiit means that all of
ness owners get
us are now paying
hit with the full force of the
Bob
Saroya,
more for gas, grotax.
Member of
ceries, home heating
For wealthy Liberals like
Parliament
and living expenses.
Justin Trudeau, an extra
What’s worse, is that
$100 a month on a grocery
it’s only going to get
bill or electricity bill might
more expensive in the future.
not be a big deal, but it matters a
As we all watched, gas prices lot to a family trying to make their
went up 5 cents a litre all because household budget last to the end
of the Liberal Carbon Tax and of the month.
further increases in that price will That’s why a Conservative govcontinue.
ernment, led by Prime MinisLet me tell you the real story, the ter Andrew Scheer, will scrap the
story that Justin Trudeau doesn’t Liberal Carbon Tax, and help Cawant Canadians to know. His Car- nadians get ahead.
bon Tax does nothing for the environment. In fact, Justin Trudeau Sincerely,
cut a special carbon tax side deal Bob Saroya
with Canada’s largest emitters. Conservative Member of Parliament
That side deal means that these for Markham-Unionville

Breaking Habits:
Using Coping Statements
we have talked about selfcompassion: learning to be
kind to ourselves. It is truly
difficult to do this all the
time, especially when life
gets frustrating. Being kind
to ourselves means that we
acknowledge that:
1) No one is perfect
2) Struggles and challenges
- and even mistakes - do not
define us
3) We are not valuable or
loved because of our appearances or accomplishments.
While looking ‘good’ and
being successful are important, we are worthy regardless of these
4) Being gentle and kind to ourselves
means understanding that we are
enough. But it also means that we can
always grow and improve
As we practice compassion to ourselves, it is helpful to have some coping
statements to keep us focused on our
values, goals, and dreams. There are
different coping statements you can
repeat at various times in your life. You
can even make your own!
Now, let’s be real: sometimes you
can say a statement to yourself - and
it won’t ‘make anything better’. You
might not even believe what you are
telling yourself! If this happens, why
should you use the phrases at all?
Well, the reality is that the more you
repeat or tell yourself something, the
more you will believe it. The brain is

Good Friday

With Good Friday and Easter
of suffering than what is
approaching, I think Christypical in Canada. Cotians (especially in the West)
lombia is coming out of a
need to make a point of rebloody struggle between
membering the true violence
the government and farof the Crucifixion. No sane
left terrorist group FARC.
person enjoys thinking about
Other violent armed
violence, and we are very
groups exist as well. The
culturally removed from eras
Garnett Genuis country in general is less
or places where the public
well-off
economically
Member of Parliment
execution and torture of peothan we are, and is strugple was routine. Many peogling to accommodate
ple in the West prefer to look to imag- refugees fleeing violence and privaes of the empty cross, the resurrected tion in Venezuela.
Christ, and more stylized less graphic Given this reality, I was not surprised
images of the Crucifixion. The actual to see that the predominant religious
violent content of the crucifixion is images were those of the crucified
uncomfortable and unfamiliar.
Christ and of St. Michael the ArchFor ancient Christians, on the other angel about to stab Satan. Perhaps
hand, even the empty cross or styl- suffering and evil are more evident
ized images of crucifixion evoked the to people in Colombia, and so they
feeling of horror and revulsion that identify with images of a suffering
we would feel seeing a contemporary Christ and of a God who dispatches
photograph of a person being tor- his angels to defeat evil and protect
tured. Ancient Christians knew what the vulnerable. Theirs is a very differcrucifixion really was, and yet they ent experience from that of many in
boldly displayed it. Hanging a cross the West, who want to look away from
in a church was somewhat like hang- suffering and evil.
ing an image of the murder weapon The violence of Good Friday reminds
after a mass shooting, perhaps with a us that Christ suffered for and suffers
model of the body of a victim on dis- with those who face violence and deplay as well. The cross says, “Look at pravation today. He is on their side.
this violence, through which we are Although it is not necessarily our first
redeemed.”
instinct, privileged people must also
The violence of Christ’s Crucifixion look and meditate upon these images.
is important for many reasons. One of They especially need to be reminded
them is that it reminds us of how God that God takes the side of those who
identifies with those who experience suffer, and that we must be ready to do
suffering. He is on their side, chal- the same. Privileged people need to be
lenging the powerful to seek justice reminded of how a willingness to suffor any vulnerable person facing op- fer for others is the necessary means
pression.
of transformation.
I recently spent a couple days in Co- Our aesthetic experiences will inevilombia, a deeply Catholic country tably influence our behaviour and our
which has a much greater experience priorities. Behold the cross!
very adaptive. Your mind
will learn what you tell it.
So, if you repeat negative
thoughts all day, you will
begin to believe them. Similarly, if you repeat coping
phrases, you’ll internalize
them as well!
I encourage you to either
search for coping statements, or think of your own.
Repeat them to yourself,
and reflect on what you are
actually saying. For example, one of my favourite
statements is ‘you can do
hard things’. To me, this
means that regardless of
what challenges I may face,
I will get through them. I
will survive. I may have
to work hard for it, and it
might be painful, worrisome, uncomfortable, or
even distressing and frustrating. But I CAN DO IT.
What are your ‹go-to› coping statements? How do
they help you get through
tough times?
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INDIAN SNACKS
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BIG SAVINGS ON
DAILY ITEMS

DRIED CRANBERRY
JB Brand
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STEAMED RICE
Tilda Brand - 240g
Brown Basmati
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PROMOTION PERIOD: APR 19TH TO APR 25TH, 2019

BLACK EYED BEANS
& URAD GOTA
Global Choice Brand - 4lb
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2.59

$

/EA

Spectrum Brand - 340g
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To check out our weekly flyer & avail of our special
weekly deals and exclusive promotions, follow us on
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