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B.Com

We Register new corporations Nabil Faltas,

ﻋﺿﻭ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﻛﻧﺩﺍ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8

dalya.tadros@desjardins.com

)(Lawrence Ave. E & Victoria Park
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 -جميع انواع التأمني مقبولة
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خاصـــــة Tel: 905.868.8000
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خاصـــــة
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905.771.0800
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C2-95
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North York, ON M2K 1E6
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BEAUTIFUL, PERMANENT
!teeth in just one day
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AmirAmir
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905-890-1100
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يف تقرير �صدر يف �صحيفة النا�شيونال بو�ست كتبه ال�صحفي «توم
بالكويل» حتت عنوان «بعد �إنتهاء تر�شحها بحزب املحافظني مبقاطعة
�أونتاريو ب�سبب تويتة عن الإ�سالم  ،غادة ملك الأن مر�شحة احلزب
بالربملان الفيدرايل» ،و�أ�شار التقرير �إيل �أن غادة مت �إ�ستبعادها من تر�شيحات
حزب املحافظني مبقاطعة �أونتاريو ب�سبب تويتة عن التطرف الإ�سالمي،
وهي التويتة التي ن�شرتها غادة يف �أعقاب حكم الأخوان وت�ضامن ًا مع
الإحتجاجات ال�شعبية �ضد حممد مر�سي ،بالإ�ضافة �إيل �أنه
حتدث عن و�صف غادة لإعالن عن احلجاب كان ن�شرته
جمموعة تُ�سمي الدائرة الإ�سالمية ب�أمريكا ال�شمالية علي
�أتوبي�سات مب�سي�ساجا بـ «امل�سئ» ب�سبب ما جاء باملكتوب
به ب�أن غطاء الر�أ�س تكرم بالعذراء �أم ي�سوع ومت �إرتداءه
من قبل امل�سلمات ،وهو ما �أ�شارت له غادة ب�أن الإ�ستياء
كان من �أ�ستغالل �شخ�صية م�سيحية رفيعة مثل العذراء مرمي يف
الأعالن .وبعدها ب�أيام ت�صدر منظمة �إ�سالمية تُدعي «املجل�س الوطني
للم�سلمني الكنديني» بيان ًا ن�شرته «جلوبال نيوز» ،تدعو فيه «غادة ملك»
للتنحي بزعم ت�صريحات لها عن التطرف الإ�سالمي بل  -ومن منطق
دفاع تلك املنظمة الإ�سالمية عن املثليني جن�سي ًا  -زعمت �أن «ملك» لها
ت�صريحات �ضد املثليني جن�سي ًا ،و�أن غادة رمبا لن ت�ستطيع خدمة املواطنني
الكنديني كافة يف دائرتها.
احلقيقة �أن غادة �ستعرب كل تلك الأزمات ال�صغرية والأتهامات ال�ضعيفة،
فالأمر ال يتعدي فقط حماولة لإ�ستبعاد مر�شح قوي من بني مر�شحي

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

ر�أي املحـــــــرر

ابرام مقـار

حزب املحافظني ،فاجلميع يعرف الفرق بني
الإ�سالمي وامل�سلم  ،بني �أن تنتقد املثليني جن�سي ًا
و�أن تنتقد بع�ض ما جاء مبناهج اجلن�س والتي
رف�ضها ع�شرات الأالف من الأباء ب�أونتاريو،
يعرف �أن احلديث عن التطرف الإ�سالمي لي�س
تخويف ًا من امل�سلمني ،وحينما تتحدث عن خطورة الإ�سالم ال�سيا�سي
ف�أنت ال تن�شر الكراهية بل ترفع الوعي من خماطر تلك التيارات
و�أجنداتها ،تلك التيارات التي يرف�ضها م�سلمني كثريين
قبل غريهم .من يعرفون «غادة ملك» يعرفون �أنها حالة
�إن�سانية و�شخ�صية جادة منفتحة علي الأخرين ،وبد ًال من
البحث عن تويتة هنا وهناك ،فيمكنك �أن تت�صفح �صفحة
التوا�صل الإجتماعي اخلا�صة بها لتجد دعم الكثريين لها ،من
م�سيحي و م�سلم و يهودي و هندو�سي و بوذي ومن �أي �صاحب
معتقد ودين وفكر� ،ستجد دعم �سنة و�شيعة و�أقباط وكلدان و�أرمن
ودروز و�أكراد و�أمازيغ� ،ستجد تويتات داعمة لها من «�أيريك لورينزن»
الرئي�س ال�سابق لـ « »LGBTبحزب املحافظني  ،و�ستجد دعم ال�شيخ
الأمام حممد التوحيدي� ،ستجد دعم من �سيدات م�سلمات حمجبات،
�ستجد دعم يدح�ض �أي �أتهامات مزعومة ب�أ�سالموفوبيا �أو هوموفوبيا.
�أخري ًا هناك تعليق طريف من �أحد الكنديني علي تقرير النا�شيونال
بو�ست والذي كتب عن «غادة» يقول« :ال �شك �أن تلك الإبت�سامة الرائعة
�ستجذب الكثري من الأ�صوات»
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ً
ُ
توفيقا ُ
و�صدفة
الزواج
ويبقى
في شريك حياته ،كما أن فكرة
الزواج – ال سيما في أيامنا هذه-
«االختيار» هنا غير دقيقة ،ألن
مشروع غير قابل للتنبؤات،
اإلنسان ال يتجول هنا بني متاجر
هناك أشخاص تشاء األقدار
فستان أو قميص؛ بل
الختيار
أن ينجح زواجهم من أ ّول مرَّة،
ٍ
يقف أمام عدد من االحتماالت
ويستمر بفضل توفيق رب
احملدودة التي توفرها طبقته
العمر ،اولئك
العاملني إلى آخر ُ
جُ
املتمعية وظروفه الشخصية.
محظوظون يستحقون أن
األمر خاض ٌع للصدفة والتوفيق
ندعو لهم بالبركة والسعادة
اإللهي إلى ح ٍد كبير مهما
في حياتهم الزواجية ،وهناك
من لم ينجح زواجهم في املرة زينب علي البحراني-
ظن اإلنسان نفسه حذرًا وذك ًيا،
السعودية
أيضا لتقلبات احلياة
وخاض ٌع
األولى وأجبرتهم الظروف على
ً
املُستقبلية وتطور شخصية
االنفصال؛ لكنهم ُو ِفقوا في
اإلنسان مبرور الزمن ،إذ حتى
زواجهم الثاني ،ومنهم من
لم يُوفق أكثر من مرَّة لكنه وجد نصيبه الشخص الذي تفرح ألنك وجدته بني ماليني؛
الصحيح في النهاية بفضل توفيق ربه قد ينقلب ذات يوم إلى نقيض الشخصية
أيضا ،وأشخاص يتزوجون لكنهم يكتشفون التي أحببته بسببها.
ً
بعد الزفاف مدى فشل تلك العالقة؛ لكنهم جناحك في عالقتك الزواجية سببه توفيق
يدوسون على قلوبهم ومشاعرهم ورغبتهم رب العاملني أكثر من أي جهود شخصية
املُلِحة في االنفصال كي ال ينها الشكل قد تكون بذلتها ،ثمة آخرون غيرك بذلوا
الظاهري للمشروع أمام الناس ،ويتظاهرون مثل ُجهدك ورمبا أكثر مع ُ
شركاء حياتهم
أمام اآلخرين أن كل شيء على ما يُرام ،وأنهم ولم ينجح األمر ،لذا ال تتصور أن لك احلق
سعداء كي ال يعرف غيرهم مدى في إطالق األحكام على زيجات اآلخرين
ُمستقرون ُ
أنت ال
حياتهم،
شركاء
مع
وتصرفاتهم
بعد
إال
يرتاحون
وال
وتعاستهم،
بؤسهم
ِ
موت الطرف اآلخر ،وأشخاص لم ينجح تعرفني ما يحدث وراء بابهما املغلق كي
زواجهم رغم ارتباطهم وانفصالهم عن تتهمني فالنة بأنها السبب في خراب بيتها
أكثر من شخص ،وآخرون ال ينجح األمر منذ ألنها ال تهتم بنفسها وال تعرف كيف
البداية؛ وتفشل كل ُمحاوالتهم لالرتباط تتعامل مع زوجهاُ ،هناك نساء يُشعلن
في الوصول إلى مرحلة «زواج» باألشخاص أصابعهن العشرين شمو ًعا إلرضاء أزواجهن
وأنت ال
الذين يختارونهم مهما فعلوا إلجناحها ،دون أن يحظني منهم بنظر ِة رِضا،
َ
ومهما بذلوا وقدموا من تنازُالت كبيرة أو تعرف ما يدور حتت سقف بيتهما لتتهمه
أنه السبب في ما حدث له ،هناك نساء ال
صغيرة.
قد يبدو تشبيه الزواج بـ»البطيخة» ُمبتذالً ،يُعجبهن من أزواجهن العجب ..تلك األحكام
لكن تنوع التجارب البشرية في إطار تلك التي تطلقينها على فالنة وتطلقها على
املُؤسسة األسرية يثبت أنه التشبيه اخليالي فالن قد تتجسد ذات يوم نابض ًة باحلياة
األقرب إلى الواقع ،إذ مهما بدا أن اإلنسان في عاملك لتكون ضدك فيصعقك انهيار
وجيها
«يختار» سيكتشف فيما بعد جوانب غير أسرتك دون أن ترى ملا حدث سب ًبا
ً
متوقعة لم يعلم بوجودها ولم يخترها يُقنع وجهة نظرك لألمور.

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

«خلونا نتكلم �شوية �سيا�سة”:
الليرباليون لن يخ�سروا االنتخابات
الفيدرالية ب�سهولة

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

مع اقتراب موعد االنتخابات الفيدرالية
الكندية ،يوم  21أكتوبر القادم ،يصبح
من املهم أن يهتم الكثيرون باحلديث في
السياسة ،بل واملشاركة فيها ،خاصة وأن
االنتخابات القادمة لن تكون محسومة كما
يتوقع البعض لفريق على حساب فريق.
فمن يتوقع أن أداء الليبراليني املتردي ميكن أن
يُسهل من مهم حزب احملافظني بقيادة أندرو
شير ،فهو لم يدرك بعد خبايا السياسة
وتقلب مزاج الناخبني .بالفعل على مدار
شهور طويلة ،كانت استطالعات الرأي
تشير إلى عدم رضاء
شعبي عام عن أداء رئيس
الوزراء الليبرالي جوستان
ترودو ،الشاب الوسيم.
وأرجع عدد من احملللني
السياسيني
واخلبراء
هذا األمر إلى ضعف
اخلبرة السياسية لترودو،
قبل تكليفه بتشكيل
احلكومة الفيدرالية.
ال أحد ينكر أن حزب احملافظني ،سار
على نهج الليبراليني ،بعد أن كشفت
استطالعات الرأي أن نسبة كبيرة ممن صوتوا
ملصلحة جوستان ترودو كان من النساء
والشباب ،فكان اختيار أندرو شير لرئاسة
حزب احملافظني ،خلفا لرئيس وزراء كندا
السابق ستيفان هاربر شير أيضا من حيث
اخلبرة السياسية ،وخاصة على مستوى
السياسة اخلارجية ،ال يختلف كثيرا عن
ترودو ،من حيث ضعف خبرته السياسية،
ولهذا فمالمح سياسته وأداء على املستوى
اخلارجي سيحدده حزمة املستشارين الذين
سيحاطون به.
يضاف إلى تردي أداء ترودو اخلارجي وعالقته
املتوترة مع اليمني الذي يحكم الواليات
املتحدة حاليا بقيادة دونالد ترامب ،وهذا
ميزة يتمتع بها شير ،حيث ينتمي تقريبا
لنفس التيار اليميني احملافظ ،عالوة على أن
شير ليس صديقا مقربا من أوباما وهيالري
كلينتون مثلما هو حال جوستان ترودو،
الذي كثيرا ما واجه صعوبات مع إدارة ترامب
في ملفات عديدة ،أهمية ملفات التجارة
البينية بني الواليات املتحدة وكندا ،خاصة
عند مفاوضات صياغة اتفاقية جديدة
للتجارة احلرة بديلة عن النافتا ،برغبة
منفردة من جانب ترامب ،الذي كان يرى أن
تخل مبصالح الواليات املتحدة ملصلحة
كندا واملكسيك.
وحاول ترودو تلطيف هذه العالقة مع
األخ غير الشقيق الواليات املتحدة ،عبر
استرضاءها بتوقيف مديرة شركة هواوي
الصينية في فانكوفر ،على الرغم من أن
املشكلة التجارية بني الصني والواليات
املتحدة .وطلب من ترامب التوسط لدي
حكومة بكني لإلفراج عن املواطنني الكندين
املقبوض عليهم في الصني ،ردا على توقيف

مديرة هواوي في كندا ،بغرض تسلميها إلى
واشنطن.
من ناحية أخرى ،جند أن ترودو بعد فضيحة
شركة الفالي ،بدأ في التحلي بالصمت
والهدوء ،وهو أمر غير معروف عنه ،حتى متر
هوجة االنتقادات اإلعالمية ،وبالفعل خفت
الهوجة.
أما األهم فإنه يتعلق بأمرين يقويان من
موقف ترودو في االنتخابات القادمة ،رمبا
ال يجعله بالضرورة فائزا فيها ،ولكنه
يجعله خصما عنيدا ألندرو شير ،األمر

األول والذي يجب التأكيد عليه أن إقليم
الكيبيك ،املعروف بنزعته إما الليبرالية
أن االستقاللية ،فلن يعطي بنسبة %100
أصواته للمحافظني ،إال إذا حدث تغير
جوهري.
ال أحد ينكر ذكاء أندرو شير في املشاركة
في االحتفال بعيد يوحنا املعمدان “جان
باتيست” وهو العيد الوطني للكيبيك يوم
 24يونيه املاضي ،واحلديث بالفرنسية طوال
زيارته للكيبيك ،إال أن الكيبيك تنظر دائما
إلى ترودو ،حتى وإن لم حتب سياساته على
أنه األبن البار لإلقليم ،والنائب عن دائرة
جاري في مدينة مونتريال ،إحدى أهم الدوائر
االنتخابية ،فضال عن متثيله للغة الفرنسية،
التي ال يتحدثها بقية الكنديني ،على
الرغم من أن الدستور الكندي ،ينص على
أن اللغتني الرسميتني للدولة الفرنسية
واإلجنليزية ،إال أنه فعليا الفرنسية متحدثة
فقط في الكيبيك وجزء من إقليم برونزويك
فقط .فهل يتخلى الناخبون في الكيبيك،
وهم ميثلون تقريبا  %20من إجمالي األصوات
في كندا عن ابن إقليمهم.
أما األمر الثاني ،الذي يجب أن يعمل عليه
احملافظون ،وهو التحسن الكبير في األداء
االقتصادي حلكومة الليبراليني ،في ظل
الوفرة في الوظائف ،وانخفاض معدالت
البطالة ملستوي أقل من  .%5.7ويكفي أن
نعرف مثال أن حكومة الليبراليني ،التي
خسرت االنتخابات في الكيبيك منذ
عامني تقريبا ،خسرت االنتخابات ،وهي
محققة فائض في امليزانية ،جتاوز  2.4مليار
دوالر ،تركته حلكومة اليمني الوسط حلزب
التضامن من أجل الكيبيك.
كل هذا يؤكد أنه علي احملافظني أن يبذلوا
الكثير من اجلهد القناع الناخبني بالتصويت
لهم أكتوبر القادم.

5
�سيادة الوزيرة
وال�سقطة الكبرية
قد يعتقد البعض انني أعني بالسقطة
ما قالته سيادة الوزيرة عن تقطيع من
يتحدث بسوء عن مصر باخلارج أو عن
اشارتها بعالمة النحر التي ال تليق بالطبع
بحساسية مركزها أو بخطاب صادر عن
شخص ذي منصب سياسي رفيع املستوى.
لكننا نستطيع أن نصنف هذه الهفوة على
أنها صدام حضاري وارد احلدوث بني ثقافتني؛
ثقافة شعبوية تستقي أمثالها ونكاتها
وتعبيراتها من مستنقع فكري وثقافي ال
يعترف بقيمة احلياة وال يقر بحقوق االنسان
وال يولي اهتماما باملواطن الفرد ،وثقافة
متحضرة متجد احلياة وتعلي من قيمة الفرد
وحتترم احلقوق واحلريات الشخصية وحتميها.
لكن السقطة التي أعنيها بدأت قبل ذلك
بكثير ومنذ وقت توليها احلقيبة الوزارية
حيث عكست تصرفاتها وتصريحاتها حرصا

و�أُغلق الباب

بقلم جورج توفيق

كفى  ..كفى ال حتكموا
بعقول جوفاء دون عرفان
فاهلل يف العال قا�ض عادل
وهو العظيم الديان
يفح�ص خفايا القلوب
ومييز بني احلنطة و الزوان
هو �أمر ف�صار  .قال و قد كان
فاهلل ال يحابي الوجوه
بل كل �شيئ مبكيال و ميزان
يرحم االن�سان و يبعده عن
ظلمة ابلي�س اجلائل احلريان
ارت�ضي ليعازر امل�سكني بالقروح و خبز
الأحزان
و الغنى يتنعم باخلري و البز و الأرجوان
ثم مات االثنان
ليعازر يتمتع مع �إبراهيم بالفردو�س و
الأح�ضان
و الغنى يتعذب باللهيب و النريان
�أراد �أن يبل ليعازر ا�صبعه و يربد الل�سان
لكن بعد فوات الأوان
يا غني لقد ا�ستوفيت خرياتك يف
حياتك
وها �أنت تتعذب االن
فلقد �أغلق الباب بعد �أن مر الزمان
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دوال اندراو�س

لقاء

هـذا الظـل!
عـادل عطيـة

هل أمعنت النظر في ظلك ،وحدثت نفسك ،وبستر!
شديدا على استرضاء النظام على حساب قائالً« :لِ َم يرافقني هذا اإلنعكاس األسود»؟!
 ..ونتذكر قصيدة «الظل والصليب» ،للشاعر
الفئة املنوط بها خدمتهم .فسيادة الوزيرة
عندما ترى ظلك العميق ،فهذا يعني أنك املصري صالح عبد الصبور!
تعلم كما نعلم جميعا -وان لم يصرح أحد-
أن أحد مقومات التعيني لهذا املنصب هو توجد حيث يوجد الضوء الكثيف ،ومع أن وجود
هناك من ال يستطيع أن يعيش إال في الظل:
أن يكون املرشح قبطيا وذلك حتى يسهل الضوء ضروري لوجود الظل ،إال أنه ال يصنعه ..ظل شخص آخر ،ظل فكرة ،ظل حائط ،ظل
عليه التعامل مع ملف أقباط املهجر الذين أنت من يصنعه ،وبحسب موقعك من الضوء ،شجرة!
تُغ ّير من حجمه واجتاهه!
ميثلون شوكة في حلق النظام مبا يثيرونه من
منهم من يرى في الظل رمزا ً للوجود ،والعدم
شغب وقالقل حال حدوث مشاكل طائفية.
الظل مليء :مبالمحنا ،وقصصنا ،وخواطرنا ،في زواله!
فاقباط املهجر استطاعوا تشكيل لوبي وأفكارنا ،وعندما نراه ،نتذكر الكثير من تاريخه..
ومنهم من يستخدمه مقياسا ً لقبوله ،أو
كبير وقوي كما استطاعوا تكوين عالقات
 ..نتذكر املزولة الشمسية ،أداة التوقيت نفوره من إنسان ما ،بالقول :هذا خفيف الظل،
متعددة مع الساسة واحلقوقيني الغربيني النهارية ،السحيقة في القدم!
وهذا ثقيله!
باالضافة إلى أن الدولة ال متلك اخضاعهم  ..ونتذكر معجزة إرجاع الظل إلى الوراء ،عشر
ومنهم من يرى فوائده العلمية ،وفي
كما تفعل مع أقباط الداخل ،ولكن الوزيرة درجات ،عالمة من اهلل القدير حلزقيا النبي!
حمايتهم من حدة أشعة الشمس احلارقة!
في افتقار واضح الى الكياسة وفن املفاوضة
 ..ونتذكر ما كان يحدث في أوروبا خالل
ومنهم من اكتشف اجلمال في الظل،
وفي إصرار بائس على احلفاظ على منصبها،
تعاملت مع قضاياهم باستعالء النخبة العصور الوسطى ،عندما كانت تتم معاقبة وتوصلوا إلى استخدامه من أجل احلصول على
واثبتت أنها رمبا متثل الدولة لدى األقباط ظل النبيل ،عوضا ً عن جسمه ،كاجراء حتايلي تأثيراته الرائعة!
يجنبه األذى الفعلى!
ان الضوء هناك دائماً ،والظل أيضاً ،واإلبتهال:
لكن العكس غير صحيح ،وبالتالي فقد
 ..ونتذكر الكرتون الشهير «صاحب الظل «بظل جناحيك استرني ،من وجه األشرار الذين
فشلت في أن تخلق قنوات تواصل حقيقية
معهم بل أنها  qaamtباستعدائهم بعدة الطويل» ،عن رواية للكاتبة األمريكية جني يُخربونني»!
تصرفات وتصريحات كان ابرزها انكارها
لوجود اضطهاد للمسيحيني في مصر.
بهذا التصريح الذليل نكأت الوزيرة جرحا
غائرا شديد احلساسية في قلب كل مهاجر
قبطي سواء اشتغل بالعمل احلقوقي أو لم
يفعل .جرح تعود جذوره إلى خمسينيات
القرن املاضي حني بدأت أولى موجات الهجرة يطلقون علي اخلبيث  ،وأنا كذلك ،أنا مرعب الناس وأكثرهم وضاعة
والتي تسببت فيها سياسات عبد الناصر القلوب ،أنا األسم الذي يخشاه حتي من لم وخسة وال يستحقون
القومية االسالمية التي قوضت مشاعر يعرف اخلوف لقلبه سبيآل قبل ذلك ،أهاجم حتي شرف كلمة
الهوية القبطية لدى مسيحيي مصر ،ثم بال ضراوه وال رحمة  ،ال تعنيني الدموع وال انسان  .ولكني أعترف
من بعدها سياسات السادات التي أدت إلى ألتفت إلي صراخ  ،كم كسرت قلوبآ وحطمت لكم اليوم رأيت الوضاعة واخلسة احلقيقية،
تصاعد احلركات االصولية االسالمية متزايدة نفوسآ  ،كم يتمت أطفاآل ورملت نساء ،و رأيت ما لم يخطر علي بال أكثر الناس
معها مظاهر االضطهاد الديني والتي لم فجعت آباء وأمهات في فلذات أكبادهم  ،كنت وضاعة ان يحدث  ،رأيت سفلة اجلنس البشري
تقل حدتها في عصر مبارك وال السيسي من حينما ازور أحدآ احمل معي شهادة الوفاة وقد مارسوا هوايتهم في القتل بعد انفجار
بعده .سبعون عاما من االغتراب والتشتت ولم يكن من ذلك مفر .حتي جاء عام
عبوة ناسفة كانوا يحملونها بجوار
خارج البالد نتيجة لالضطهاد املمنهج الذي  ١٩٦٩حني انشأ ألد أعدائي في
هذا املكان العظيم والعجب كل
مارسته الدولة ضد األقباط ...آالف احلوادث بالدكم وهو املعهد القومي
العجب انهم يظنون انهم
عرفت مرارة
لألورام،
يتقربون إلي اهلل مبا يفعلون
الطائفية التي يعاني منها مسيحيو
الهزمية وانكسر كبريائي
 ،اليوم رأيت أطفاآل يعانون
الداخل وآالف الكوارث التي يروحون ضحايا
 ،نعم مازلت أنتصر كثيرآ
من أكثر االمراض فتكآ
لها تريد الدولة وممثلوها محوها بجرة قلم.
ولكني أيضآ أذوق الهزمية
حتملهم أمهاتهم وتهرول
ومع كل احتكاك بينهم وبني األقباط
مرارآ ،كنت أنظر متعجبآ
بهم في الشوارع هاربني
يضيفون وزرا جديدا إلى قائمة طويلة من للعاملني فيه وهم يكدون
من موت الي موت  ،وكأن
احلزازات واالتهامات واملساومات والتخوين ويتعبون و يعانون من اجل
املوت يطارد هؤالء ولم يكتفي مبا
والتخويف يعمق األزمة بني الطرفني و يزيدها انقاذ حياة مرضاهم  ،وكنت ازداد
افعله باجسادهم فيضع يده في يد
احتقانا .ومع األسف ما زالت الدولة تنتهج شراسة فكانوا يحاربون بكل ما امتلكت
احط البشر وأكثرهم خسة ليقتلوا ويروعوا
نفس النهج األحادي الرؤية الرافض لتغيير أيديهم رغم ضعف األمكانات وللعجب كانوا هؤالء الضعفاء ،ابعث رسالتي تلك العداء
خطابها السلطوي املتعجرف واملتجاهل ينتصرون ،وأعترف كم جترعت مرارة تلو مراره االنسانية والي منبع اخلسة والوضاعة  ،اي
ألهمية الدور الذي يلعبه أقباط الداخل وانا أري احد مرضاي يعود للحياة  ،كم جترعت نوع من العقول في رؤوسكم حتي تعتقدون
واخلارج على حد سواء في حتقيق االستقرار املرارة وأنا أري طفآل يبتسم أمآل في الشفاء ان اهلل سيدخلكم اجلنة إذا ما قتلتم أو
اجملتمعي والنماء االقتصادي .ولذلك فعندما وكنت اموت كمدآ حني يخرج هذا الطفل روعتم أطفاآل ونساء ورجاآل ومسنني ابتالهم
سقطت وزيرة النظام في الهوة بني الثقافتني بصحبة أبويه صحيحا ً معافي وكأن شيئآ اهلل بأعظم ابتالء كهذا؟ اي تفكير جنوني
ووقعت في براثن االعالم لم يتدخل لنجدتها لم يكن وينتصر املعهد من جديد  ،أقول يجعلكم تظنون أنكم حني تقتلون األمل في
أحد وتركوها تروح ضحية لصلف الدولة لكم اآلن كم ساعدني الكثير  ،منهم من عيني طفل أو تقتلون الطفل ذاته تتقربون
وعنجهيتها ورفضها االعتراف بأهمية أستورد أو ادخل الي البالد موادآ مسرطنه إلي اهلل حاملني دماء األطفال بني ايديكم
األقباط والدور الذي يلعبونه في احلياة ومنهم من غض بصره عن صرف مصانع أو قربانآ ؟ يطلقون علي خبيث وأنا كذلك ،
السياسية .فهل يكون هذا درسا لكل من شركات ملواد تسرطن الناس  ،ومنهم حتي فاسمعوا رسالتي من ورمآ خبيثآ الي أخبث
يأخذ على عاتقه القيام بدور الوسيط على من تركني بأهماله أعبث كما اشاء في أخلبثاء ؛ سوف تندحرون و سوف تنتهون
جسد املصريني .كنت أراهم أصدقائي ولكني وستبقي إبتسامة االطفال في مصر وحتي
حساب األمانة والشرف والضمير؟
ايضآ كنت احتقرهم  ،كانوا في نظري أحط مزابل التاريخ سترفض أن تكون مأوي لكم.

حول حادث معهد الأورام...
ر�سالة من ورم خبيث

جورج مو�سى
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بعد رفعها لو�صاية الرجل على املر�أة يف ال�سفر...
هل ينطلق �سلمان بال�سعودية نحو احلداثة؟
سمح للمرأة
مبا يعرف بـ»بيت الطاعة» كما ُ
السعودية بقيادة السيارات منذ عامني
تقريباً ،وهناك اجتهاد للمساواة في الرواتب
بينها وبني الرجل.
أول سفيرة للمملكة في الواليات املتحدة
أصبحت األميرة رميا بنت بندر بن سلطان
آل سعود أول سفيرة للمملكة في الواليات
املتحدة والعالم ،بعد عقود من التهميش
والتمييز والقمع بحق املرأة في اململكة.
وعملت السعودية أيضاً ،منذ  2016على

تقليص الهيئات الدينية في داخل اجملتمع
السعودي ،كما أنها عملت على تلميع
“صورتها احملافظة” عاملياً ،فوافقت على افتتاح
صاالت السينما وإقامة احلفالت املوسيقية،
وافتتاح “ديسكو” ،األمر الذي واجه معارضة
شديدة من احملافظني.
سلمان يحاول تلميع صورة اململكة
وال شك أن السعودية ماضية في مهمة
تلميع صورتها التي اختزلت في العقود
األخيرة كمملكة دينية «منغلقة» .حتى أن
ولي العهد السعودي ذهب إلى حد استقبال
وفد من رموز املسيحية اإلجنيلية األصولية
األميركية في خطوة نادرة بحلول نهاية العام
الفائت.
حقيقة بناء كنيسة في السعودية
يرى مراقبون مقربون من األمير السعودي
محمد بن سلمان أنه يعتزم بناء كنيسة في
السعودية والسماح للمسيحني املوجودين
في السعودية أن ميارسوا معتقداتهم الدينية
بحرية تامة حيث نقل عنه أنه قد قال في
إحدى اجملالس أن زمن منع املسيحني دخول
مكة واملدينة قد ولى ونحن هنا في السعودية
يجب أن نكون منفتحني على جميع الديانات
ويجب أن نقوم ببناء كنيسة مبكة .مع العلم
أنه حتى اآلن ممنوع على املسيحني املتواجدين
في السعودية ممارسة شعائرهم الدينية
وممنوع عليهم ادخال الكتاب املقدس بتاتا ً إلى
اململكة .ولكن ملتصدر تصريحات مباشرة
وواضحة بشأن بناء كنيسة من عدمه ولكن
تصريحات العاهل السعودي تبشر باخلير
جتاه العالقات بني السعودية وقاطنيها من
املسيحيني من حيث حقوق وحرية ممارسة
الشعائر الدينية املسيحية الى حد كبير.
السعودية حتتضن ألول مرة «أسبوع املوضة
العربي»

استضافت اململكة العربية
السعودية العام املاضي للمرة
األولى «أسبوع املوضة العربي»
مع عروض أزياء يقتصر احلضور
فيها على النساء .وكانت
التظاهرة تنظم حتى اآلن في
دبي ،باإلمارات ،لكنها باتت تقام
اآلن في الرياض بغياب املصورين
وبحضور النساء فقط.
ومن بني املصممني األجانب املشاركني في
هذا احلدث ،أسماء كبيرة
لها وزنها في عالم املوضة
واألزياء ،من أمثال الفرنسي
جان بول غوتييه واإليطالي
روبرتو كافالي ،إلى جانب
محليني
مصممني
تقدمتهم أروى البناوي
التي تلقى تصاميمها
رواجا في املنطقة ،والتي
قدمت مجموعة حتمل
اسم «سوتبل ومان».
سلمان..ورؤية مشروع
2030
بات السعوديون ينطلقون
بسرعة كبيرة لتحقيق رؤية  2030التي
وضعها ولي العهد األمير محمد بن سلمان،
ومت إطالقها مبباركة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نهاية
إبريل عام .2016
هذا احللم السعودي الكبير ميكن اختصاره
في كلمات معدودة حتدده محاور الرؤية
الرئيسية ،وهي( :اقتصاد مزدهر ،مجتمع
حيوي ،ووطن طموح) ،أما البرامج التنفيذية
للرؤية فتتلخص في (برنامج التحول الوطني،
وبرنامج جودة احلياة ،وبرنامج التوازن املالي،
وبرنامج صندوق االستثمارات العامة ،وبرنامج

تقرير :د .ماريانا يوسف
التخصيص ،وبرنامج تطوير
القطاع املالي) ..أي وبشكل
آخر ميكن القول ،إن« :اململكة
العربية السعودية قررت أخيرا
فتح صندوق كنزها الذي
ظل مغلقا منذ تأسيسها
واستثماره بشجاعة كبيرة،
لصناعة مستقبلها وفق ما
تريد هي ،ال وفق ما متليه ظروف
األسواق العاملية ،واملستجدات السياسية».
فمن ناحية بناء (االقتصاد املزدهر) تهدف
رؤية  2030إلى تخليص الدولة من اعتماد
اقتصادها بشكل كلي على تصدير النفط،
فالسعودية ثرية جدا ببدائل الطاقة املتجددة
غير املستغلة بجانب ثروتها الضخمة من
الذهب والفوسفات واليورانيوم بجانب
اإلمكانات التجارية اجلبارة التي يوفرها
موقعها اجلغرافي ،وثروتها البشرية والثقافية
والسياحية شبه املعطلة ،ولذلك تستهدف
الرؤية بحسب وثيقتها الرسمية رفع نسبة
الصادرات غير النفطية من  %16إلى  %50على
األقل من إجمالي الناجت احمللي غير النفطي،
ورفع ترتيب السعودية في مؤشر أداء اخلدمات
اللوجيستية من املرتبة  49إلى  25عامليا،
ورقم  1إقليميا ،هذا باإلضافة إلى رفع نسبة
االستثمارات األجنبية املباشرة من إجمالي
الناجت احمللي من  %3.8إلى املعدل العاملي ،%5.7
واالنتقال من املركز  25في مؤشر التنافسية
العاملي إلى أحد املراكز الـ 10األولى.
في النهاية ال ينكر أحد اجملهود اجلبار الذي
يقوم به العاهل السعودي لتغيير ثقافة
ذلك اجملتمع املغلق على ذاته منذ عقود ليرى
وجوها قليلة من احلداثة والتطور وان كان غير
كافيا بعد اال انه خطوة ال تنكر على الطريق
يتمنى العالم باسره ان يستكملها محمد
بن سلمان قبل .2030

spend
an 8 day tour
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بدأت الثورة السعودية في يونيو العام املاضي
حينما سمح للمرأة بقيادة السيارة ،فكانت
تلك أولى مظاهر الثورة اجملتمعية في الرياض
على العادات والتقاليد واملفاهيم املغلوطة
والتي كانت تقلص من دور املرأة وتخفض من
شانها ،أن قيادة املرأة للسيارة من أبرز مظاهر
الثورة االجتماعية .هي فعال ثورة لكنها ليست
من األسفل لألعلى كباقي الثورات لكنها
من األعلى لألسفل .لذلك هي تعتبر حتوال
اجتماعيا بعالج الصدمة ،فقيادة املرأة وكل
التغييرات التي حدثت مؤخرا في السعودية
من الفعاليات الترفيهية وتغيير للمناهج
التعليمية وتنقيح بعض التفسيرات الدينية
وخاصة املرتبطة باملرأة ،ال ميكن أن حتدث من
دون تلك اإلرادة والقيادة ،حيث أن الوضع معقد
جدا في السعودية ومازالت األفكار احملافظة
واأليدولوجيات املتشددة مغروسة في طبقة
واسعة من اجملتمع.
ألول مرة بالسعودية تعيني امرأة نائبة لوزير
العمل
كما جاءت خطوة تعيني امرأة نائبة لوزير
العمل مباشرة بعد االعالن عن فتح باب
التجنيد االختياري أمام الفتيات لاللتحاق
باحلياة العسكرية برتبة مجند ،األمر الذي
تداولته وسائل اإلعالم على نطاق واسع.
وقد سعت اململكة العربية السعودية إلى
توسع في متكني املرأة من دخول سوق العمل
بوظائف كانت محرمة عليها من قبل.
وأعلنت وزارة العدل السعودية عن حاجتها
لشغل عدد من الوظائف للنساء مبسمى
“كاتب عدل” على املرتبة السابعة ،للعمل
ككاتبات عدل مبختلف مناطق اململكة.
كما قامت الوزارة مؤخرا بتعيني العديد
من النساء املؤهالت في مجاالت القانون
والشريعة واالجتماع واإلدارة والتقنية في
الوزارة للمرة األولى.
الرياض تسمح للمرأة بالسفر دون والية
الرجل
اعتمدت اململكة العربية السعودية ،رسمياً،
تعديالت فى نظام وثائق السفر ،وقانون
األحوال املدنية بالنسبة للمرأة ،تسمح لها
وألول مرة بالسفر دون والية.
حيث أصدر العاهل السعودي املرسوم امللكي
الذى تضمن تعديالت فى نظام وثائق السفر
وقانون األحوال املدنية بالنسبة للمرأة ،حيث
أشار املرسوم إلى أن التعديالت تشمل تعديل
املادة الثانية من القانون ،بحيث تسمح مبنح
جواز السفر لكل من يقدم طلبا ً بذلك من
حاملى جنسية اململكة ،وذلك وفقا ً ملا حتدده
الالئحة التنفيذية.
كما تضمنت تعديالت قوانني نظام وثائق
السفر منح الذكر واألنثى نفس احلقوق ،فيما
يتعلق بـ«حرية السفر» إذا ما جتاوز الشخص
الـ 21عاما ً وقصر القانون من يلزمون
باستخراج تصاريح السفر ،على من هم فى
سن احلضانة ،والقصر ،واملتوفى وليهم فقط.
افتتاح “ديسكو” في جدة يثير السخط
والسخرية في السعودية
لقد أوقفت وزارة العدل السعودية العمل

تقـــــــــــارير

to the
Holy Land
on the

footsteps of Jesus
From only CAD $ 2890

includes the air-4/5* hotel- A/C coach- guide-two
meals a day- entrance fees to the religious sites .

Children Have Discount

Call Samir 647-892-4226

Savior Tours
www.saviortours.com
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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
ال�سبت � 10أغ�سط�س  - 2019ال�سنة ال�ساد�سة  -العدد الرابع والأربعون بعد املائة
 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
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
حتصل علي ما يلي:
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
قدره 1.50
املصريني بإرتفاع
الي  315,223دوالر
املائة 40.مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
بأكثرفى من
والعرب
أتاواالسوق لكافة املناطق:
بيان وحتركات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

مازال سوق العقارات قويا ...ولكن!
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
$SDUWPHQW
&RPSRVLWHالورقي « »PDFفي
ومشاهدة العدد
7RZQKRXVHعبر دخول
إنتشار إعالنك
•
$OO7\SHV
$WWDFKHGاألالف'HWDFKHG

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





+DOWRQ5HJLRQ




بصفحة اجلريدة علي
مشجع
تواصل  100ألف
عبر
إعالنك
•
يعقوب
إنتشار :ادوارد
اعداد
3HHO5HJLRQ





نيوز الكندية»
«جريدة جود
«فيس بوك» -
&LW\RI7RURQWR

حتت أسم 

موقع الـ 

سرطان
خصوصا
األنسان
<RUN5HJLRQ




البعض انها تسبب تهديدا لصحة 
،
للربح
تهدف
ال
مؤسسة
عن
تصدر
نيوز»
«جود
جريدة
الرادون
غاز
وانطالق
الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر
'XUKDP5HJLRQ





صفحاتها باأللوان
املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحةوجميع
2UDQJHYLOOH




اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
ون
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى.
\6RXWK6LPFRH&RXQW


ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادوناملنطلق 
علي
بنا
أت�صل
�
الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر  :
واألبحاث
الصحة
على
خطرا
متثل
التى
النسب
الى
تصل
ال
التشطيبات
لفخامة
كعنوان
املطابخ
مناضد
اسطح
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
تشير احصائىات الربع الثاني من عام  2019الى قوة سوق العقارات وذلك لقوة االقتصاد قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
اجلديدةيقول
االنشاءاتمشعة
حلركة وجود مواد
تشير الى
األبحاث االن
الكندياحدث
ولكن
اساسا
التى ترجع
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
يعقوب
املضطردة في االزدياد و الطلب اعداد
ادواردالشراء
املتزايد  :على
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
وااليجار نظرا العداد القادمني اجلدد الى كندا احملتفظة
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
بقوة دفعها .ولكن امكانيات الشراء مازالت ضعيفة
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
بالنسبة ملستويات الدخول املتوسطة التي تأثرت الى
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
حد كبير بالقيود املبالغ فيها على القرض العقاري التى
NOA
اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
BOULESأما فى
قدرة  6.9فى املائة.
ى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
C: 4162766538
فرضها نظام احلزب احلاكم بقيادة ترودو ونأمل ان يفوز
املائةT:ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات قدرة  1.8فى
416-686-1500
لتشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
F: 416-386-0777
اكثرالقيود
ابحاثتلك
ويزيلوا
االنتخابات
احملافظني في
املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
املبيعات مبقدار  61.1فى
E: noa.boules@century21.ca
تعمقا
القادمة الى
واملوضوع يحتاج
مستمرة
خ واألحواض مازالت
www.century21.ca/noa.boules
امكانياته
الدخل
متوسط
املواطن
يستعيد
عية االخرى حتي
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
الى
ليصل
املاضى
العام
ألثبات او نفى ذلك.
801 York Mills Road, Unit# 300,
North York, ON
شعة يقول السابقة في الشراء.
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.

عقارات نيوز

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة
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1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296تأثرية ع
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

Professional Real Estate S

License #11995

We Work for you NOT the lenders

SOLD

Richmond


Residential / Commercial mortgage

First time home buyers SOLD

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment
D properties
SOLor

Good
Bad Credit
BARRIE

Lowest mortgage rates

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

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

SOLD

SOLD

Richmond Hill
Member of

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.

البعض ا
الرئه الذ
املشع.
هذا الكال
ال تصل
مازالت م
ألثبات او
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مجلة «ريدرزدايجست»

قطار اهلل

علق على لوحة اإلعالنات الى جانب خط
السكة احلديد بني كونيكتكت ونيوهيفني
في الواليات املتحدة اعالن جاء فيه« :ان الرب
آت قريباً» ،فأضاف احد االشخاص« :ولكن،
ٍ
ليس اذا ركب قطار نيوهيفن».

نافذة على �صحافة العامل
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موقع «بي جي آر» التقني

«سوني» تطرح مكيف هواء في
حجم الهاتف الذكي

مجلة «قراءات للجميع» فرنسا

كبرياء فنان

يعد الفرنسي كابييلو واحدا ً من اشهر
مصممي امللصق االعالني (البوستر) .وقد
تسلم ذات يوم الرسالة اآلتية من أحد
اشهر صانعي املشروبات الكحولية:
«اننا ننظم مباراة الختيار أفضل ملصق
لالعالن عن منتجاتنا .ويسعدنا أن نطلع
على بعض تصاميمك الصاحلة لالستخدام
على لوحات االعالن وسيمنح امللصق الفائز
جائزة مقدارها عشرون الف فرنك .ونعتذر
عن عدم اعادة امللصقات اخلاسرة الى
اصحابها «.
فاستشاط کابيیلو غيظاً ،ورد برسالة
نارية تقول:
«انظم مباراة الختيار افضل مشروب
كحولي في فرنسا ،ويسعدني أن أجرب
بعض منتجات شركتكم .واعتذر عن عدم
اعادة النماذج اخلاسرة الى اصحابها».
نيويورك تاميز

مراهق يفوز ببطولة العالم في
«فورتنايت» ويحصد  3ماليني دوالر

جنح مراهق أمريكي في الفوز ببطولة كأس
العالم للعبة «فورتنايت» اإللكترونية،
ليحصل على مكافأة قيمتها ثالثة ماليني
دوالر.
وتعد البطولة من أضخم بطوالت العالم
في األلعاب اإللكترونية ،من حيث املشاركة
بعدما تقدم لالشتراك بها  40مليون العب
من أنحاء العالم ،وتنافسوا خالل عشرة
أسابيع.
وصعد  100العب لنهائي البطولة ،حتى
متكن كايل جيرسدوف ،صاحب الـ 16عاما،
من التتويج بها .وجاء في املركز الثاني ،صبي
بريطاني يدعى جادين أشمان ،وقد فاز بنحو
 1.1مليون دوالر.
وتتمثل قواعد املسابقة بأن يتم إنزال
 100العب على جزيرة حتتوي على أسلحة
ومعدات خاصة ،وعلى الالعبني تصفية
بعضهم حتى بقاء آخر شخص على اجلزيرة.

دعا االرتفاع اجلنوني لدرجات احلرارة حول العالم،
شركة «سوني» اليابانية إلى تطوير مكيف هواء
ميتاز مبواصفات خيالية وسعر اقتصادي.
وأطلقت “سوني” حملة ناجحة جلمع متويالت،
لصالح تكييفها احملمول ،الذي يتم وضعه في
خلفية القميص ،ويعدك بحصولك على أكثر
هواء منعش خالل فصل الصيف ،بحسب موقع
“بي جي آر” التقني .ويطلق على املكيف اسم “ريون
بوكيت” ،ويتم التحكم فيه بواسطة تطبيق على
الهواتف الذكية ،من خالل تقنية “البلوثوت” ،وهو
قادر على تخفيض درجة احلرارة في ظهرك من 36
إلى  22درجة مئوية .وستطرح “سوني” مكيف
هواء “ريون بوكيت” بسعر اقتصادي ،يبدأ من 117
دوالر أمريكي .ولكن ما يعيب املكيف هو قصر
عمر بطاريته ،إذ تنتهي في أقل من ساعتني عمل
فقط ،ولن يطرح في وقت قريب ،إال خالل العام
املقبل  ،2020ومن املتوقع أن يكون املوعد في
شهر مارس املقبل ،تزامنا مع األوملبياد الصيفية
في اليابان .وتخطط “سوني” لطرح مكيف هواء
“ريوم بوكيت” في اليابان كبداية ،قبل أن يصبح
متوافرا في الدول األخرى.
«رويترز»

سوق مستحضرات التجميل
للرجال تزدهر في بريطانيا

ذكرت شركة «يوجوف»
لألبحاث أن رجال من بني
كل  20رجال يستخدم
مستحضرات التجميل
بانتظام في بريطانيا ،ويبدو أن السوق تزدهر حيث
حققت شركة لبيع مستحضرات التجميل
للرجال رواجا كبيرا بعد شهرين فقط من
تأسيسها .أسس دانيال جاري شركة “وور بينت”
ملستحضرات جتميل الرجال بعد أن تعرض للتنمر
في املدرسة واستعان مبستحضرات جتميل
شقيقته الستعادة ثقته في نفسه.
وتعرض الشركة منتجات تتراوح بني كرمي األساس
للبشرة وأحمر اخلدود ومستحضرات تعطي
البشرة اللون البرونزي وتأسست في نوفمبر
 2018وتزدهر أعمالها حتى اآلن.
وقال جاري لـــــ”رويترز” “كانت رحلة رائعة
بالنسبة لنا ،نعمل منذ سبعة أشهر وأنت
تعرف بعنا كل منتجاتنا بعد شهرين فقط».
وأضاف “أعتقد أن هذا يُظهر حجم الطلب في
هذه السوق اآلن» .وتقول شركة “وور بينت” إنها
حققت منوا في املبيعات الشهرية بنسبة .% 36
ومن ناحية أخرى تخصص متاجر مستحضرات
التجميل مثل تيلت مساحات أكبر لعرض
مستحضرات للرجال .وتقول شركة يوجوف
إن رجال من كل عشرين تقريبا في بريطانيا
يستخدمون مساحيق التجميل بانتظام ونحو
واحد باملئة يستخدمونها يوميا.

6210 Finch Ave. W,
U 101c,
Etobicoke, ON
M9V 0A1
W
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موقع “سكاي نيوز»

الهند حتظر “الطالق بالثالثة”
وتعتبره جرمية

أعلن البرملان الهندي ،عن إقراره قانونا يحظر «الطالق
بالثالثة» ويعتبره جرمية تصل عقوبتها إلى احلبس
 3سنوات ،فيما أثار القرار جدال كبيرا بني مسلمي
الهند .قررت احلكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي املضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم
معارضة شرسة ألحزاب املعارضة وفشل محاولة سابقة إلقراره في مجلس الشيوخ.
وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن “ممارسة من العصور
الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ».
وتابع مودي أن “البرملان قد ألغى الطالق بالثالثة وصحح خطأ تاريخيا بحق املسلمات ،إنه انتصار
للعدالة بني اجلنسني سيعزز املساواة في اجملتمع .الهند تبتهج اليوم!».
وكانت احملكمة العليا قد اعتبرت في عام  2017أن “الطالق بالثالثة” مخالف للدستور وطلبت من
احلكومة إصدار تشريع يحظره ،كما نقل موقع “سكاي نيوز».
وغالبا ما تشتكي املسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل
“واتساب” ،ما يحرمهن من املطالبة بتعويضات.
موحد لألحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطالق
وطاملا دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون ّ
وامللكية ،علما بأن الدستور الهندي يجيز ألتباع الديانات اخملتلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية
للفصل في قضايا األحوال الشخصية واإلرث.
لكن مسلمي الهند البالغ عددهم  180مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا ،بحجة أنه ميس
بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.

مجلة «سيدتي»

فستان زفاف

قامت عائلة أمريكية ،تدعي عائلة «كينجستون» ،بتوارث عادة غريبة من نوعها :حيث قاموا
بتوارث «فستان الزفاف” ملدة  120عاماً ،فأول عروسة ارتدته كان عام 1895م ،وبعدها ظل
الفستان يتنقل بني بنات العائلة حتى اليوم ،واستغرق تنظيفه  200ساعة ،بسبب اللون
األصفر املوجود به.
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برنامج جتريبي يفتح الباب أمام عمال البناء غير
املسجلني في تورنتو الكبرى
كشفت أوتاوا عن برنامج
جديد من شأنه أن يفتح
الطريق أمام املهاجرين من
عمال البناء غير املسجلني
في منطقة تورنتو الكبرى،
وهذا البرنامج اجلديد سيقبل
 500عامل من عمال البناء
واالنشاءات باإلضافة الى افراد
أسرهم وسيفتح باب التقدمي
لهذا البرنامج يوم  3سبتمبر القادم من خالل مؤمتر العمال الكندي الذي سيقوم بفرز
املرشحني املؤهلني واحالتهم للتقييم النهائي من قبل إدارة الهجرة.
وقال حسن يوسف رئيس مؤمتر العمال الكندي؛ إن عدد عمال البناء غير املسجلني هنا
في كندا هم باآلالف ،وبعض هؤالء العمال يقيمون هنا منذ خمسة سنوات ولديهم
أسر استقرت هنا ،ونحن بحاجة الى إيجاد طريقة حلل وضعهم القانوني ،فإن العديد
منهم جاءوا الى كندا بصفة مقيم مؤقت ملدة صاحلة لسد النقص في عمال البناء
وبسبب السياسة املعمول بها ما بني عامي  2011و 2015والتي تتطلب من العمال
االجانب املؤقتني مغادرة كندا ،بعد أن عملوا هنا أربعة سنوات ،وحتظر عليهم العودة الى
كندا ملدة أربعة سنوات ،أختار العديد منهم البقاء بصورة غير قانونية واستقروا هنا
مع أسرهم وهم يعيشون في خوف واحباط ،وهذا جعلهم عرضة الستغالل أصحاب
االعمال وإساءة معاملتهم ،ولهذا يعتبر البرنامج اجلديد خطوة حلماية بعض عمال
البناء مع أسرهم واحلفاظ على سوق العمل في كندا.
ووفقا ألخر التوقعات التي أعدتها شركة بناء القوي العاملة في كندا ،فإن أونتاريو
حتتاج الى  26100عامل بناء إضافي خالل العشرة سنوات القادمة .بسبب تقاعد حوالي
 91100فرد يعملون حاليا في هذا اجملال ،وقال حسن يوسف رئيس مؤمتر العمال الكندي
ان عمال البناء الغير مسجلني الذين يعيشون في مناطق تورنتو ،ودرهام ،ومسيسوجا
وضواحيها ،ومنطقة يورك عليهم أن يتقدموا بطلبات للعمل في االنشاءات واملباني
ليحصلوا هم واسرهم على االقامة الدائمة إذا مت اختيارهم للوظائف املطلوبة ،وتقدمي
الطلبات األولية مجانا ولكن كل من يتأهلون للمقابلة الرسمية ولفحص اوراقهم امام
مسؤولي الهجرة يدفعون الرسوم املطلوبة لذلك.
أما عن الشروط الواجب توفرها في مقدمي الطلبات فهي:
•أن يكونوا قد دخلوا البالد بصورة مشروعة قانونية في البداية وعاشوا في كندا ملدة
خمسة سنوات على االقل
•إثبات دفع ضريبة الدخل الكندية
•القدرة علي التحدث باللغة االجنليزية او الفرنسية
•لديهم فرد من عائالتهم يعيش في كندا واما أن يكون مقيم دائم او مواطن كندي او
يكون زوج او طفل
•ال توجد لديهم جرائم سابقة من شأنها ان جتعلهم غير مقبولني في كندا (غير
انتهاك قانون الهجرة بسبب جتاوز مدة إقامتهم في البالد عن احلد القانوني).
أما عن الفئات العمالية املطلوبة فتشمل ما يلي:
•عمال بناء ومساعدي عمال بناء
•عمال مهرة في تشغيل معدات النقل واآلالت
•مشغل كارين
•مشغل معدات ثقيلة (غير كارين)
•جنارين وعمال تركيب لألبواب والشبابيك واالسقف واالرضيات اخلشبية والسيراميك
والطالء ،وفني كهرباء وتدفئة ،للبنايات السكنية والتجارية ،وغيرهم.
وسوف تتم دراسة الطلبات علي أسس جديدة وسيتم قبول  500من املتقدمني املؤهلني
وترسل لهم رسائل تفيد حتويل أوراقهم للتقييم النهائي في إدارة الهجرة.

طالب من تورنتو يحصل على أعلى االوسمة في
معرض العلوم الكندي ويتوجه للمسابقة الدولية
حصل مانينج ويتبي البالغ من العمر  23عاما على أعلى االوسمة واعتراف وطني من
معرض العلوم الكندي لقيامه بتطوير جهاز ميكن لألفراد املكفوفني أو ضعاف النظر ارتداؤه
ليساعدهم على التعرف على البيئة التي حولهم ومعوقات الطريق.
وقال مانينج ويتبي لقد أخذت شهرا ونصف من وقت دراستي في الصف الثاني عشر
لتطوير هذا اجلهاز ،وكان من دواعي سروري أن أرى جناح لكل العمل الذي قمت به وانتصار
على جميع اخملاطر التي اجتزتها والتي كان من املمكن أن تقلل من عالماتي بالنسبة للقبول
في اجلامعة ،وسوف يلتحق مانينج بجامعة أوتاوا هذا اخلريف ولكن قبل ذلك سوف يذهب
الى بلغاريا لالشتراك في مسابقة االحتاد االوربي للعلماء الشباب.
وقال مانينج لقد عملت طوال الصيف من أجل هذا اجلهاز ،وحاليا فإن اجلهاز يعطي القدرة
ملن يستعملونه على التنقل في محيطهم بثقة واستقالل وراحة وهناك جزئيني لهذا
اجلهاز ،واحد به مجموعة من أجهزة االستشعار جلمع املعلومات من املناطق احمليطة
باملستعمل ثم يجمع نظام االتصاالت املعلومات املكانية ،حيث يحسب معلومات عن عمق
العقبات احمليطة باملستعمل وموقعها أيضا ،ويركز اجلهاز على إعطاء املستخدم له فهما
أكبر للبيئة احمليطة به من خالل اهتزازات ،وقال مانينج انه يتطلع لتوسيع عمل اجلهاز
من حيث املسار من خالل نظام (جي بي أس) حتي يوفر الراحة ألولئك الذين يستخدمونه .

تفشي املرض ببكتريا الساملونيال
في كندا

أرتفع عدد املصابني ببكتريا الساملونيال في جميع
أنحاء كندا ،ووصلت عدد احلاالت املؤكدة باالختبارات
املعملية منذ بدأ انتشار هذا املرض عام  2017حتى
 25مايو  2019الى  584حالة ،وأعلنت وكالة الصحة
العامة الكندية عن ان هناك ماال يقل عن  96حالة
مرضية هذا العام حتى نهاية يوليو املاضي في جميع
أنحاء كندا مبا في ذلك مقاطعة بريتش كولومبيا
والبرتا واونتاريو ومانيتوبا ونيوبرونزويك ودخل  28من
هؤالء الي املستشفى وتوفي شخص واحد ،والتزال
التحقيقات جارية.
وتشير النتائج االولية إلى ان حلوم الدجاج النيئة
وحلوم الديوك الرومية النيئة مسؤولة عن تفشي
املرض ببكتريا الساملونيال ،ولكن لم حتدد الوكالة
منتج معني حتى يتم استدعاؤه من االسواق ،ولكنها
تطلب من الكنديني أن يتأكدوا من طهي الدجاج
والديوك الرومية طهيا جيدا ،وأن يغسلوا جميع
االنية والسطوح التي تالمس هذه اللحوم غسال
جيدا حتى يحموا أنفسهم من االصابة بالساملونيال.
وليس هذا هو االنتشار الوحيد للساملونيال ،فقد
أصدرت الوكالة إشعار اخر مرتبط مبنتجات الدجاج
النيئ اجملمدة يوم  24مايو املاضي ،وتبلغ عدد احلاالت
املرضية بسبب بكتريا الساملونيال كل عام ما يقرب
من  6500حالة ،وميكن لهذه البكتريا أن تؤثر على
الناس من جميع االعمار وتشمل أعراض املرض؛
احلمى والقشعريرة والغثيان وتشنجات البطن وميكن
أن تستمر هذه االعراض ملدة تصل إلى سبعة أيام،
وعلى أولئك الذين يعانون من هذه االعراض االتصال
بالطبيب املعالج على الفور.

احملكمة الفيدرالية في كندا :وصف
النبيذ املصنوع في الضفة الغربية
بأنه “منتج إسرائيلي” هو غش وخداع
تقدم دافيد كاتنبورج بشكوى للقضاء الكندي
بأن امللصقات على النبيذ املنتج في الضفة
الغربية من إسرائيل تصفه بانه من انتاج
اسرائيل ،وهذا قد يسهل على إسرائيل ضم
أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إليها ،وحكمت
احملكمة الفيدرالية الكندية بأن هذا الوصف
مخادع وغاش ويتعارض مع حق التعبير ويجعل
الكنديني غير مرتاحني لهذا.
وبدأت هذه القضية منذ عامني كشكوى لوكالة
فحص االغذية الكندية ووصلت املناقشات إلى
حافة السياسة اخلارجية وحقوق الكنديني،
ووفقا ملبادئ وكالة فحص االغذية الكندية فإن
تسمية النبيذ بانه منتج اسرائيلي هي تسمية
كاذبة وهو مينع املنتجني االصليني من حرية
التعبير احملمية بامليثاق ويشير قرار احملكمة الى
حركة املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات
ملقاطعة املنتجات واخلدمات االسرائيلية في
محاولة للضغط السياسي على إسرائيل
لالنسحاب من الضفة الغربية.
وعلي الرغم من أن احملكمة استمعت إلى حجج
مستفيضة بشأن مشروعية املستوطنات
اإلسرائيلية فإنها لم تصدر أي قرار بشأن هذه
املسألة وركزت فقط على القرارات االدارية
الصادة من وكالة فحص االغذية الكندية ،وقال
شيمون كوفلر رئيس مركز الشؤون االسرائيلية
بعد مراجعة قرار احملكمة (هناك أخطاء جوهرية
في احلكم ونحن نحث احلكومة الكندية
على استئناف هذا احلكم املضلل) وقد أشاد
الناشطون املؤيدون للفلسطينيني بهذا القرار
باعتباره انتصار ،وكتب دميتري السكاريس املدافع
عن هذه القضية يقول (نأمل ان تقبل حكومة
ترودو قرار احملكمة وال تهدر املزيد من أموال دافعي
الضرائب في استئناف هذا القرار).
وقد أصدر مجلس مراقبة املشروبات الكحولية
في أونتاريو توجيها إلى البائعني بعدم وصف هذا
النبيذ بانه من منتجات إسرائيل ولكن قامت
املنظمة اليهودية (بناي بريث) بالضغط على
وكالة فحص االغذية الكندية ومجلس مراقبة
املشروبات الكحولية فنقضت هذا القرار.

منظمة “السيخ ألجل العدالة” في كندا ترفع دعوى تشهير ضد الهند
تخشى منظمة السيخ الكندية من محاولة احلكومة الهندية التدخل في االنتخابات
الفيدرالية القادمة بعد نشر عدد من املقاالت في الصحف الهندية تتهم السيخ الكنديني
بالتحريض على العنف في البنجاب وقالت إن احلكومة الكندية تدعمهم.
وقال محامي من املنظمة العاملية للسيخ في كندا إن عددا من املقاالت في وسائل االعالم
الهندية في شهري يونيو ويوليو نقلت عن مصادر حكومية في الهند أن السيخ الكنديني
يقفون وراء أنشطة إرهابية تستهدف الهند ،ويعتقد أن االنتخابات الفيدرالية التي تلوح
في االفق هي السبب وراء هذه املقاالت ،ألن احلكومة الهندية تريد وقف تأثير السيخ
سياسيا على اجملتمع الكندي ،ويعرف أن هناك  19نائبا من السيخ في حكومة كندا منذ
عام  2015ويسعي معظمهم الى إعادة انتخابهم.
وقال محامي املنظمة العاملية للسيخ أن هذه املقاالت التي تنشرها احلكومة الهندية حتط من سمعة وقدرة السيخ
داخل كندا ،وانه ال يوجد دليل على وجود تطرف او عناصر إرهابية في مجتمع السيخ في كندا وقد قامت منظمة
حلقوق االنسان مقرها تورنتو تروج حلق السيخ في إقامة دولتهم املستقلة برفع دعوي تشهير ضد الهند امام احملكمة
العليا في أونتاريو في يوليو املاضي تبلغ قيمتها  2.5مليون دوالر ،تقول فيها أن الهند هي مصدر ملا ال يقل عن ثالثة
مقاالت تتهم فيها كذبا السيخ بالتواطؤ مع وكالة االستخبارات الباكستانية الستهداف ضباط الشرطة واألفراد
العسكريني الهنود.
هذا وقد أشار مقال في صحيفة هندوستان إلى إن عالقة كندا مع الهند ستظل متجمدة مالم تدين حكومة كندا
أي حتركات موالية حلركة (خالسيتان) والتي تعتبرها الهند مجموعة متطرفة من السيخ – وأبلغ وزير خارجية الهند
اجلديد املفوض السامي الكندي بهذا الكالم وقاله مرة أخرى لوزيرة الشؤون اخلارجية الكندية كريستيا فريالند في
اجتماعهم علي هامش قمة قادة مجموعة العشرين في اليابان ولم ترد احلكومة الهندية بعد على دعوى التشهير
هذه .
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كيف �أختار �صديقات العمر؟

اتيكيت

العائلــــــــة

 االلتزام باملواعيد مطلوب في حالة دعوتك للغداء أو العشاء .وعند اجللوس على املائدة ال تسرعإلى أخذ مكانك قبل أن حتدد ربة البيت مكانك بني املدعوين.
 في أثناء وجود عدد كبير من األصدقاء للزيارة يجب مراعاة تقسيم الوقت بني اجلميع ،وعدمالتركيز على شخصية معينة.
 صوتك املنخفض في أثناء حديثك ،واحلركات القليلة ليديك ،وكذلك ثبات جسمك في أثناءحتدثك لآلخرين وفي أثناء سيرك دليل على أنك إنسان مهذب.

لكل �أكلة حكاية:
منذ الصغر نحتاج إلى صديقة نثق بها ،تقف
إلى جانبنا في كل أمورنا ،وترافقنا في حياتنا،
ولكن في ظل التعرف على الكثير من األصدقاء
أو التعرض للكثير من خيبات األمل ،نقع في حيرة
من حيث إيجاد الصديقة احلقيقية.
إليك األسلوب األمثل حتى تتمكني من
اختيار صديقات العمر:
 -1الصديقة املرحة :ال بد أن تفضلي الصديقة
التي متتلك الروح املرحة الضحوكة على الصديقة
التي تفضل احلزن ومتيل إلى العبوس ،وال حتب أن
تشعر بالسعادة والفرح ولو لفترة قصيرة.
 -٢الصراحة والشفافية :ال بد أن تختاري
الصديقة التي تشعرين معها أثناء احلديث
بالراحة والصراحة في جميع األحاديث التي
تخبرينها بها ،يعني أال تكوني مضطرة إلخفاء
احلقيقة وتزييف بعض األحاديث معها.
 -٣البقاء الدائم :الصديقة احلقيقية التي يجب
أن تسعي الختيارها هي من تبقى معك دائما
في كل أمور حياتك ،تقف بجانبك في جميع
املنعطفات التي متر بك دون كلل أو ملل.
 -4الشعور واإلحساس :الصديقة احلقيقية هي
تلك التي تشعر مبدى حزن وسعادة صديقتها،

فتجدينها مبادرة بالسؤال عنك في حزنك وفي
سعادتك ،دون أن تكوني بحاجة للحديث عن أي
أمر يزعجك.
 -5الناصحة واملرشدة :إن الصديقة احلقيقية
هي تلك التي تكون ناصحة ومرشدة إن رأتك على
خطأ ،كما أنها ترشدك جلميع األمور التي ترى
فيها جانبا من القصور منك.
 -6املراعية واملقدرة :الصديقة احلقيقية هي
تلك التي تراعي صديقتها في شتى ظروفها ،في
حزنها أو فرحها ،أو مدى انشغالها في كل أمور
حياتها ،بل وتقف إلى جانبها من دون أن تطلب
ذلك.
 -٧التوافق الفكري :ال بد أن تختاري الصديقة
التي تتوافق معك فكرياً ،أو في أسلوب ومنط
احلياة الذي ترين أنه املالئم لكما ،كما أن أسلوب
حواركما أو النقاش بينكما يوجد به الكثير من
املالءمة والتوافق.
8التشجيع والدعم :الصديقة حقا ً
8هي تلك التي جتدينها بجانبك دائما ً في شتى
أمورك ،وتشجعك على جميع األمور ،وعلى
النجاح ،واملضي قدما ً في طريق النجاح والتطور
لتراك في أعظم منصب وأعلى مرتبة.

اخمللالت

قدماء املصريني كانوا أول من اخترع اخمللل ،حيث قاموا بتخليل
اخلضراوات على سبيل التخزين ،حيث كانوا يستخدمون املاء
بامللح للتخزين ،ولقد انتقلت اخمللالت إلى باقي دول العالم
ولعبت دورا ً مهما في اكتشاف كولومبوس لألمريكيتني عام
.1492
في تلك األيام كانت العديد من الرحالت العابرة للمحيطات تعارض بشدة ألن البحارة كانوا يصابون
بنقص فيتامني  Cألن غذاء البحارة كان يعتمد على األغذية احملفوظة ،وفي رحلة كولومبوس كان
هناك شخص مسئول عن توفير الغذاء يدعى أمريكو فسبوتشي ،قام بتوفير كميات كبيرة من
اخمللالت الغنية بفيتامني  Cمما يساعد على القيام بالرحلة واكتشاف أمريكا التي سميت على
اسمه.

كيف تتعاملني مع زوجك ال�صامت؟
صمت الزوج من أبرز ما يثير غضب الزوجة ،التي
تقف حائرة أمام صمت زوجها .ولكن على ماذا
يدل صمت الزوج وكيف تتعاملني معه؟ هذا ما
سنكشف عنه.
يختلف الرجل واملرأة عن بعضهما البعض
في الكثير من األشياء .لكل منهما طبيعته
اخلاصة في التعامل مع األمور والظروف والبيئة
احمليطة بهما .على سبيل املثال متيل املرأة إلى
الكالم واحلديث للتعبير عما متر به ،أما الرجل
غالبا ً ما مييل إلى الصمت وعدم احلديث ولعل
هذا األمر أكثر ما يثير استياء كثير من الزوجات.
إن كان زوجك سيدتي من هذا النوع من الرجال،
يسعدنا أن نقدم لك هذه الطرق والنصائح التي
ستساعدك في التعامل مع زوجك الصامت.
∑الصمت قد يكون دليال على أن زوجك مير
بأزمة:
كما ذكرنا فيما سبق ،الرجل حينما يصمت وال
يتكلم كثيرا ً فهذا معناه أنه مير بأزمة معينة أو
بظروف صعبة تؤرق عليه حياته أو مشاكل في
العمل .طبيعته متيل إلى الصمت حينها وليس
إلى احلديث والفضفضة كما هو احلال مع
املرأة .لذلك حينما جتدين أن زوجك صامتا بهذا
الشكل ،ال حتاولي أن تنتقديه أو أن تشتكي،
بل اسعي إلى أن تتحدثي معه للتخفيف عنه
أخبريه مثال« :متى تشعر بالرغبة في احلديث،
أنك ستجدني دائما ً مستعدة لالستماع لك».
∑االستهزاء والنقد يضايقان الرجل:
حينما تستهزئ املرأة بزوجها أو تنتقده بشكل
الذع ،فإنه يقوم بالصمت أو ينقطع عن احلديث
معها بشكل دائم .ألنه يعلم أن زوجته لها
حكم مسبق على كالمه وآرائه باالستهزاء
والنقد شديد اللهجة ،لذلك إن كنت تقومني
بهذا األمر فاسعي للتوقف عنه وابدئي في
مدح آراء زوجك وأفكاره ،بهذا ستكسبني ثقته
مما يجعله يلجأ دائما إليك للفضفضة والتعبير
عن مشاعره وما يضايقه.
∑الرجل ال يعبر لفظيا عكس املرأة:
ألن اجملتمع يشجع الرجل بأال يبث مبشاعره ،جند
أن في أغلب األحيان شخصية الرجل تختلف

عن شخصية املرأة .فهو ال يجيد التعبير
لفظية عن طريق الكلمات عكس املرأة التي
أكدت الدراسات اإلجتماعية والبحثية أنها
متتلك قدرات أعلى في املهارات اللغوية والتعبير
عما يجيش بداخلها .فاجملتمع يسمح للنساء
أن تعبر عن مشاعرهن ونعتبر عامة أن النساء
اللواتي ال يفعلن ذلك تكون قاسيات وليست
رقيقات .لذلك ضعي في حسبانك هذا األمر وال
تلحي كثيرا على زوجك أن يكون مثلك متمكنا
من التعبير.
∑تفكير الرجل يجعله يبتعد عن
التفاصيل:
املرأة متيل إلى أدق التفاصيل في وصفها
لألشياء أو في حديثها عنها .هذا عكس الرجل
متاما ً الذي يسقط كثيرا ً من التفاصيل ويفضل
الدخول في صلب املواضيع بشكل مباشر .قد
يكون هذا واحد من أسباب صمته في بعض
األحيان ألنه ال يحب إسهاب املرأة في احلديث.
لذلك حاولي أن تقللي من ذكرك لتفاصيل
األشياء قدر استطاعتك إن لم يكن لها داع.
∑ال حتاولي أن تقومي بتغيير شريكك:
من أكثر األمور التي تستفز الشريك وتضايقه،
هي محاولة املرأة القيام بتغييره .هذا األمر لن
يصل بك إلى ما تريدينه .لكنه ،سيؤدي إلى أمر
عكسي متاما ً سيؤثر على عالقتك معه بشكل
سلبي .لذلك اصبري وتعاملي معه كما هو
وقدريه بدون أن تشعريه بأنك ترغبني في تغييره.
لكون في النهاية ستستطيعني احلصول على
ما تريدين.
في األخر يجب أن تعلمي سيدتي أن حالة
الصمت بأي حال لن تدوم لألبد فهي ليست
صفة متأصلة في الرجل ،لذلك حاولي
اقتناص الفرص حتى تخرجيه منها.
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الق�صة الكاملة حلادث انفجار معهد الأورام

تقـــــــــــارير
تقرير :جرجس ابراهيم

أعاد حادث معهد االورام املأساوى مبنطقة فم اخلليج مصر القدمية ،الذى شهدته مصر واسفر عن و وقع مايزيد عن  50مصاب وقتيل  ،حادث قطار
رمسيس األليم إلى الواجهة من جديد والذى كان قد أودى بحياة  20مواطنًا واصاب  43فى مارس املاضى.
لم يفصل بني احلادثني سوى  5أشهر مع
اختالف الظروف واملالبسات لكل منهما
حيث يعود حادث رمسيس إلى اصطدام
القطار بـ “صدادة حديدية” في محطة
رمسيس ،وهي احملطة املركزية للقطارات
بالقاهرة ،لينفجر خزان الوقود في القاطرة
الرئيسية .
ويرجع حادث معهد االورام تفجير احدي
السيارات املالكى احململة باملتفجرات التي
كانت تسير عكس اجتاه السير بشارع
كورنيش النيل أمام معهد األورام بدائرة
قسم شرطة السيدة زينب ،اصطدمت
باملواجهة بعدد  3سيارات ،األمر الذى أدى
حلدوث انفجار نتيجة االصطدام.

حادث معهد األورام

ضجت مناطق فم اخلليج ومصر القدمية
مدو نتيجة وقوع
واملنيل بصوت انفجار
ٍ
انفجار مبحيط معهد األورام عند مدخل
شارع ومنطقة قصر العيني وعلى الفور مت
الدفع بـ  10سيارات إطفاء للسيطرة على
حريق محيط االنفجار.

“ 19قتيال وكيس أشالء”

النيل أمام معهد األورام بدائرة قسم شرطة
السيدة زينب ،فاصطدمت باملواجهة بعدد 3
سيارات ،األمر الذى أدى حلدوث انفجار نتيجة
االصطدام.

التعامل مع احلادث

هرع إلى مكان احلادث على الفور  ١٠سيارات
إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير
احلماية املدنية بالقاهرة ،والدفع بـ  ٢٥سيارة
إسعاف إلى موقع احلادث؛ لنقل املصابني.

الداخلية تكشف التفاصيل

قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي في
اليوم التالي للتفجير  ،إن احلادث نتيجة عمل
إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها
منذ عدة اشهر من محافظة املنوفيه شمال
مصر بداخلها كمية من املتفجرات التي كان
يتم نقلها إلى أحد األماكن الستخدامها
في تنفيذ إحدي العمليات اإلهاربية ،مشيرة
إلى وقوف حركة حسم التابعة جلماعة
اإلخوان اإلرهابية وراء اإلعداد والتجهيز لتلك
العملية.

السيسي يعزي

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ،عن
تعازيه ألسر الشهداء في احلادث اإلرهابي
اجلبان ،متمنيا ً الشفاء العاجل للمصابني.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة املصرية
بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة
اإلرهاب الغاشم واقتالعه من جذوره
متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.
النيابة تبدأ املعاينة واتخاذ اإلجراءات
القانونية
وبدأت النيابة العامة حتقيقات موسعة في
حادث االنفجار الذي وقع بالقرب من معهد
األورام قبل قليل وقام فريق من محققي
النيابة باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية
جتاه احلادث الذي خلف عددا من الضحايا
بني وفيات وإصابات سيقوم فريق النيابة
مبناظرة جثامينهم وكذلك معاينة مكان
وقوع احلادث وندب اخلبراء الفنيني اخملتصني
إلعداد تقاريرهم عن احلادث وأسبابه في إطار
التحقيقات التي جتريها النيابة حول احلادث.

عقب احلادث بساعات معدودة عقدت
الدكتورة هالة زايد ،وزيرة الصحة والسكان،
مؤمترا صحفيا مبعهد ناصر لإلعالن عن آخر
أعداد مصابي معهد األورام ،أعلنت فيه
ارتفاع عدد الوفيات  ،إلى  19قتيال باإلضافة
إلى “كيس أشالء” ،ووصل عدد املصابني إلى
 30مصابا ،منهم حاالت شديدة اخلطورة.
غياب اعالمي
غابت كل وسائل االعالم املصرية عن تغطيه
احلدث و لم تنشر بوابة جريدة االهرام او
وكالة انباء الشرق االوسط الرسمتني اي
اخبار تشير من قريب او بعيد عن التفجير ،
ولم تقوم اي قناة فضائية مصرية بتغطيه
احلدث سواء خاصة او حكومية بالرغم من ان
مسرح االحداث يبعد مبسافة قريبه جدا عن
مقر التلفزيون احلكومي مبنطقة ماسبيرو
 ،فحني كانت القنوات العربية و االجنبية
تنقل بث مباشر لالحدث و من بينها قناة
البحث عن باقي اجلثث بالنيل
اجلزيرة والتي تصنفها احلكومة املصرية أكد مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن
كقناة معادية للنظام احلاكم .
قوات اإلنقاذ النهري بدأت عمليات البحث
 3روايات لتبرير احلادث
والتمشيط في اجملرى املائي املقابل ملعهد
بعد احلادث مباشرة في ظل اختفاء وسائل األورام بحثا عن جثث ضحايا في املياه،
االعالم املصرية و عدم صدور اي بيانات والتأكد من وجود جثث .
رسمية من اجهزة الدولة لوقت طويل و وأضاف املصدرأن قوات احلماية املدنية تقوم
متابعة املواطنني املصريني للحدث من خالل مبعاينة مبنى معهد األورام بالتنسيق مع
القنوات العربية او االجنبية او منصات جلنة هندسية للتأكد من سالمة املبنى من
التواصل االجتماعي ،بدأت املتواجدون فى عدمه.
محيط احلادث مبنطقة فم اخلليج وضع
ترميم مكان االنفجارات
تصورات وسيناريوهات ألسباب ومالبسات قال املهندس محسن صالح ،رئيس مجلس
احلادث فالبعض تكهن أن احلادث يعود إلى إدارة شركة املقاولون العرب ،إن الدكتور
عمل إرهابي مفخخ استهدف املارة ومبنى مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء،
معهد األورام والبعض اآلخر تصور أنه كلفهم بترميم معهد األورام بعد حادث
انفجار نتج عن اصطدام سيارة محملة االنفجار .
بأسطوانات غاز بسيارة أخرى ،حتى كشفت وأوضح «صالح» ،أنهم بدأوا في جتهيز املعهد
املعاينة اآلولية عن سبب اإلنفجار الذى وقع لبدء أعمال الترميم ،مؤك ًدا أنهم يسارعون
بسبب سير إحدى السيارات املالكى املسرعة اخلطى لالنتهاء من عملية ترميم معهد
عكس االجتاه بطريق اخلطأ بشارع كورنيش

األورام في أقرب وقت ممكن.

فتح باب التبرع لترميم املعهد

فتح االعالمي عمر اديب باب التبرعات
لترميم املعهد القومي لالزرام والسيما
وانه املكان احلكومي الوحيد اخملصص لعالج
مرضي االورام والسرطان في مصر  ،و تبرع

الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد
ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات املسلحة
و في استجابة سريعة يعلن بتخصيص
مبلغ خمسني مليون جنيه للمعهد القومي
لألورام” ،كما تبرع رجل االعمال جنيب
ساويروس وبعض رجال االعمال .

احلكم التاريخى من الق�ضاء امل�صري يحظر بيع الكنائ�س
�أو هدمها و�أوجب ترميمها
اصدر املستشار الدكتور محمد عبد
الوهاب خفاجى ،نائب رئيس مجلس
الدولة ،حكما ً قضائيا ً فريدا ً مبنح
الكنيسة حصانة املسجد.
وكانت محكمة القضاء اإلداري
باإلسكندرية الدائرة األولى بالبحيرة
برئاسة املستشار الدكتور محمد
عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس
مجلس الدولة قبلت تدخل البابا
تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية
وبطريرك الكرازة املرقسية باعتباره
رمزا دينيا منضما جلهة اإلدارة ملنع
هدم كنيسة برشيد مبحافظة
البحيرة مت بيعها للمدعى من
بطريكية الروم األرثوذكس ومت
تسجيل عقد البيع ،في حكم تاريخى خطير يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور
العبادة ألصحاب األديان السماوية.
وأكدت احملكمة مجموعة من املبادئ القانونية في هذا اجملال أهمها أنه ال يجوز هدم الكنائس
أو حتويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم األرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها
مخالفا للنظام العام وحلكم احملكمة الدستورية العليا الذي ساوى بني املسجد والكنيسة في
كونهما دار للعبادة.
وألول مرة قلبت احملكمة تدخل البابا تواضروس في الدعوى بهدف حماية كنسية من هدمها
باعتباره رمزا دينيا للديانة املسيحية بغض النظر عن الطوائف واملِلل ،وأكدت أيضا على حظر
هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها ألن حكم الدستورية سابق عليها
ويسمو على جميعها.
حرصا
وجاء في نص احلكم انه يحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها،
ً
على قدسية األديان وحرية العقيدة ،ومنح الكنيسة ذات حصانة املسجد ،تأسيسا على أن دور
العبادة متى أقيمت فيها الصالة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ،وال ترد عليها
تصرفات البشر ،وال يجوز تغيير األغراض الدينية إلى دنيوية.
وكانت احلكومة املصرية رفضت هدم كنيسة مبحافظة البحيرة اشتراها أحد املواطنني من األروام
األرثوذكس اليونانيني اجلنسية ،ووقفت احلكومة أمام القضاء رفضا لهدم كنيسة ،ويتداخل البابا
تواضروس الثانى ،بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (األرثوذكس) ،باعتباره رمزا دينيا
للديانة املسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو امللة التى تنتمى إليها.
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اجمللس الوطني للمسلمني الكنديني يدعو
غادة ملك للتنحي بسبب تغريدات على مواقع
التواصل  ..وغادة ترد
دعا اجمللس الوطني للمسلمني الكنديني
مرشحة حزب احملافظني بدائرة «مسيساجا
– ستريتسفيل» للتنحي بسبب نشرها
تعليقات أعتبرها اجمللس اإلسالمي مسيئة
لإلسالم وجملتمع املثليني جنسيا ً وذلك علي
مواقع التواصل االجتماعي ،وقالت نادية
حسن نائبة املدير التنفيذي للمجلس ،إن
«غادة ملك» قامت بالتعليق على االسالم
واملثليني جنسيا ً وهذا يظهر إنها لن تعرف
كيف تخدم جميع املواطنني في منطقتها
«مسيساجا – ستريتسفيل».
وتخوض غادة ملك االنتخابات ضد النائب
الليبرالي جاجان سيكاند ،ووفقا ً لصحيفة
«ناشيونال بوست» فإن غادة قد نشرت
تغريدة عام  2013تلقي باللوم على التطرف
االسالمي في التدهور االقتصادي في مدينة
ديترويت ،وأتهمت غادة ايضا بدعمها خلبير
يدعو إلى العالج التحويلي للمثليني جنسياً.
وفي تصريح لصحيفة جلوبال لم تنكر غادة
مشاركتها في أرسال رسائل محددة ولكنها
قالت إنها «ال تؤيد العالج التحويلي وستقف
دائما مع املسلمني الكنديني» ويذكر أنه قد
مت التدقيق على حسابات غادة ملك على
وسائل التواصل االجتماعي كجزء من قبول
ترشيحها ضمن حزب احملافظني عام .2016
وقالت نادية حسن املديرة التنفيذية بالنيابة
للمجلس الوطني للمسلمني الكنديني إن
مكتبها اتصل بغادة ولكن لم يرضيهم ردها،
ولذا قرر اجمللس دعوتها للتنحي ،وقالت نادية
حسن إن العالج التحويلي متت إدانته من قبل
املهنيني االطباء وتنظر كندا اآلن جلعله غير
قانوني ،أما بالنسبة لغادة ملك فبحسب
السيرة الذاتية التي نشرت على موقعها
االلكتروني ،فقد عملت مديرة مبؤسسة
ديليوت وهي حاصلة علي بكالوريوس في

الهندسة امليكانيكية من مصر ،وجاءت الى
كندا قبل حوالي  28عاما.
وبعد عزل محمد مرسي من منصبه
عام  ،2013قالت بصفتي مصرية قبطية
مسيحية أعرف ماعانته عائلتي وأصدقائي
في كثير من االحيان في ظل حكم مرسي
واالخوان املسلمني ،وهذا يجعلني أظهر
أفضل ما عندي ،ومع أن هذه التغريدات
قد أرسلتها منذ أكثر من نصف عقد من
الزمان فأنا افهم كيف ان بعضها قد يراه
البعض غير الئقاً ،وقالت أيضا؛ في مثل هذه
املشاركات القدمية على اإلنترنت فمثلي مثل
عشرات االباء واالمهات في أونتاريو دعمت
مراجعة منهج التربية اجلنسية وهذا هو
السبب في أن حكومة أونتاريو قررت التشاور
مع االباء واالمهات ،وأنا فخورة بأن أكون جزءا
من حزب احملافظني في كندا وهو حزب يدعم
املثليني جنسياً ،وكنائبة عنكم سأمثل
جميع ناخبي ،وأنا أعارض متاما ما يسمي
العالج التحويلي الذي يجبر شخص ما على
محاولة تغيير ميوله اجلنسية ضد إرادته،
وفي هذه االنتخابات أنا أركز على القضايا
التي توحدنا جميعا ككنديني وال تقسمنا،
هذا وقد ظهر أندرو شير زعيم احملافظني الى
جانب غادة في مهرجان التراث اللبناني في
مسيسوجا الشهر املاضي .

تقـــــــــــارير

استطالع :معظم الكنديني يدعمون مساعدة
إيتام مقاتلي داعش

يبدوا أن غالبية الكنديني متعاطفون مع
محنة االطفال االيتام ملقاتلي تنظيم
الدولة االسالمية (داعش) الذين تقطعت
بهم السبل في الشرق االوسط ،ولكن
معظمهم ال يشعرون بنفس الشعور جتاه
االفراد البالغني الذين سافروا الى داعش
لالشتراك معها.
وقد وجدت دراسة استقصائية جديدة
ملؤسسة (نانوز) لألبحاث بتكلفة من وكالة
أنباء (سي تي في) وشملت عينة عشوائية
من  1000شخص في جميع أنحاء كندا ،أن
ما يقرب من ستة من كل عشرة كنديني
يؤيدون الى حد ما إعادة االطفال اليتامى
أبناء مقاتلي داعش الذين يحملون اجلنسية
الكندية الى البالد ،وكان بول ووركمان
الصحفي من أنباء (بي بي سي) قد ذكر
الشهر املاضي أن هناك  28امرأة واطفالهم
عالقون في مخيمات الالجئني السوريني ،ومن
بينهم طفلة تدعي أميرة تبلغ من العمر 4
سنوات كان والديها الكنديان قد انضموا
الى تنظيم داعش ثم قتال في الغارات اجلوية
في وقت سابق من هذا العام مع أخوتها
الثالثة ،وقام عمها في كندا بالضغط علي
احلكومة الكندية للسماح بعودتها الى
كندا ،ولكن وزير الدفاع هارجيت ساجان
قال إن أوتاوا ال متلك الدعم الالزم في سوريا
إلعادة الفتاة الصغيرة الي كندا ،وايضا قال

املسؤولني الفيدراليون لعم الفتاة أن اختبار
احلمض النووي مطلوب إلثبات نسب الفتاة
وجنسيتها وهو إجراء سيستغرق شهورا.
ووجدت الدراسة االستقصائية أن واحدا من
كل ثالثة مشاركني قد أيدوا فكرة إعادة ايتام
تنظيم داعش ،وإن  %29أخرون ايدوا الفكرة
الى حدا ما ،وعارض حوالي واحد من كل أربعة
هذه الفكرة متاما أي بنسبة  %23في حني
عارض  %13هذه الفكرة الى حدا ما ،ولكن
معظم الكنديني ال يشعرون بنفس شعور
الشفقة هذا جتاه زوجات مقاتلي داعش ،ولم
يوافق باملرة ما يقرب من  7من كل  10كنديني
حوالي ( )%46على هذه الفكرة ،ولم يوافق
الى حد ما ( )%20على االقتراح الذي يدعوا
الي السماح للكنديات الالتي سافرن الى
الشرق االوسط مع ازواجهن مقاتلي داعش
للعودة الي كندا في حالة مقتل أزواجهن
وترملهم ،ووافقت الغالبية العظمي من
الكنديني علي أن أي فرد بالغ من الكنديني
سافر الى الشرق االوسط لالنضمام الى
تنظيم داعش أو ذهب للعيش في أراضي
يسيطر عليها هذا التنظيم ينبغي أن يفقد
اجلنسية الكندية ،ووافق على هذا أكثر من
سبعة افراد من كل عشرة افراد كنديني
مشاركني في هذه الدراسة ولم يوافق سوى
أثنان من كل عشرة أشخاص او حلد ما لم
يوافقوا

جسنت ترودو يقوم بزيارة تاريخية
حلانة تخص املثليني في فانكوفر

السودان ..التوقيع باألحرف األولى على اإلعالن الدستوري

قام رئيس وزراء كندا
جسنت ترودو بزيارة
تاريخية إلى حانة املثليني
في فانكوفر ،مبناسبة
بداية أسبوع الفخر الذي
يحتفل به هؤالء ،والتقط
معهم صورا وصافح
احلاضرين في احلانة ،ومع
أن الزيارة استغرقت 15
دقيقة ولكنها كانت
كافية لترك انطباع جيد لدى العمالء.
وبهذه الزيارة يصبح ترودو أول رئيس وزراء لكندا يزور حانة للمثليني ،وهذه ليست املرة االولي
التي يظهر فيها دعمه جملتمع املثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ،ففي عام  2016قام ترودو
بالسير في موكب الفخر للمثليني جنسيا في تورنتو وكانت هذه اول مرة يقوم فيها رئيس
وزراء لكندا بالسير في هذا املوكب.
وبعد عام واحد أعتذر علنا للكنديني املثليني الذين طردوا من وظائفهم في اجليش ،واقترح
الغاء قانون االدانات غير العادلة ،حتى ميكن شطب سجالت الكنديني الذين أدينوا مبمارسة
نشاط جنسي مثلي ،ومت الغاء القانون بالفعل في يونيو العام املاضي ،وأيضا التزمت
حكومته بدفع  85مليون دوالر تعويضات لضحايا ما يسمى بــــ «تطهير املثليني» خالل
العام نفسه .

وقع ممثلو اجمللس العسكري احلاكم وقوى احلرية والتغيير باألحرف األولى ،على اإلعالن الدستوري
الذي طال انتظاره في السودان .وقال نائب رئيس اجمللس العسكري محمد حمدان دقلو ،إن
“اتفاق يؤكد انتصار اإلرادة الوطنية ،والنتيجة ال غالب وال مغلوب».
وأضاف املسؤول العسكري الشهير باسم “حميدتي”“ :سنقتص قصاصا عادال من كل من
أجرم في حق الوطن واملواطن» .واعتبر القيادي في قوى احلرية والتغيير عمر الدقير ،التوقيع على
اإلعالن الدستوري ميثل حلظة تاريخية للسودان ،ويفتح صفحة جديدة في البالد.
وقال املبعوث األفريقي إلى السودان محمد احلسن ولد لبات ،إن التوقيع على الوثيقة يجسد
التالحم بني اجليش والشعب في السودان .كما أوضح املبعوث اإلثيوبي إلى السودان محمد
درير ،أن االتفاق يؤسس لبناء حكم مدني دميقراطي يحقق املساواة للجميع.
وتابع درير“ :الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة االنتقالية التي سيكون شغلها الشاغل حتقيق
السالم مع احلركات املسلحة .أظهرنا للعالم أجمع أن األفارقة يستطيعون حل مشاكلهم
بحلول أفريقية دون تدخل خارجي .وكان اجمللس احلاكم واملعارضة ،وضعا اجلدول الزمني لتنفيذ
اتفاق تقاسم السلطة في البالد
وقالت مصادر أن تشكيل مجلس السيادة سيعلن يوم  18أغسطس اجلاري ،فيما يعني رئيس
الوزراء يوم  20من الشهر ذاته ،وتشكل احلكومة بعد ذلك بـ 8أيام .أما أول اجتماع مشترك
جمللس الوزراء بالسودان ،فسوف يعقد في األول من سبتمبر ،حسب املصادر ذاتها.
وكان اجمللس العسكري وقوى احلرية والتغيير توصال إلى اتفاق تقاسم السلطة “انتظره الشعب
السوداني منذ االستقالل” ،حسب تعبير رئيس اجمللس عبد الفتاح البرهان.
وأكد الوسيط اإلثيوبي اخلاص للسودان ،محمود درير ،أن االحتاد األفريقي هو الضامن لالتفاق في
السودان ،وأن جامعة الدول العربية داعم مهم لهذه املرحلة ،للمشاركة في بناء سودان جديد.
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تقـــــــــــارير

«مسيحيات في البطاقة… مسلمات في اإلرث»
حملة للمطالبة بحق املسيحيات في االحتكام إلى شريعتهن
أطلقت املبادرة املصرية حملتها اجلديدة حتت
عنوان« :مسيحيات في البطاقة ...مسلمات في
اإلرث» بهدف التنبيه إلى معاناة آالف النساء
املسيحيات احملرومات من احلق في االحتكام إلى
مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة اإلرث،
وإصرار احملاكم على تطبيق مبادئ الشريعة
اإلسالمية باخملالفة للنص الصريح في املادة
الثالثة من دستور  2014على أن مبادئ شرائع
أتباع الديانات السماوية هي املصدر الرئيسي
للتشريع في أمور أحوالهم الشخصية واختيار
قياداتهم الروحية .وشددت املبادرة على أن
مصدر هذا العوار اخلطر هو غياب تشريع يف ِّعل
املادة الدستورية ،دومنا إخالل
بباقي املواد الدستورية التي
حتظر التمييز على أساس
النوع وتكفل حرية االعتقاد
للكافة دون متييز ،وكذلك
في ظل غموض التنظيم
القانوني احلالي والذي يفتح
الباب لهذا االنتهاك اخلطر.
من جانبها اعلنت املبادرة
املصرية للحقوق الشخصية
انضمامها إلى عدد كبير
من نواب البرملان واألحزاب
ومنظمات اجملتمع املدني التي
دعت مرارًا إلى ضرورة اإلسراع
بإصدار قانون موحد لألحوال
الشخصية للمسيحيني املصريني يضمن
احتكامهم إلى مبادئ شريعتهم مبا ال يخل
بنص املادة الثالثة وباقي أحكام الدستور ،كما
تطالب املبادرة بضرورة تطبيق نصوص الئحة
األقباط األرثوذكس الصادرة في  1938إلى حني

االنتهاء من هذا القانون.
ودعت املبادرة للمشاركة بالتدوين عن أي
انتهاكات امتنعت فيها احملاكم ،أو اجلهات
اإلدارية ،عن تطبيق النص الدستوري الصريح،
وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم
لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه
اآلالف من النساء املسيحيات يوميًّا .كما
دعت املبادرة إلى متابعة موقعها اإللكتروني
وصفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي
للتعرف على اإلصدارات والفعاليات املقبلة في
إطار تلك احلملة
انطالق احلملة بالتزامن مع اصرار احملكمة

املصرية للحقوق الشخصية ،في القضية
رقم  2793لسنة  2018وراثات حلوان ،بتطبيق
مبادئ الشريعة املسيحية الواردة في املادة
 245من الئحة األقباط األرثوذكس الصادرة في
 ،1938التي تنص على توزيع اإلرث بالتساوي بني
الورثة من ذكور وإناث .رفضت احملكمة الطلب
املقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا
ملبادئ الشريعة اإلسالمية ،متجاهلة النص
الدستوري ونصوص الئحة األقباط األرثوذكس.
مما اضطرت مقدمة الطلب إلى استئناف
إشهاد الوفاة والوراثة ،استنادًا إلى جتاوز
القاضي لسلطته الوالئية ،التي تعني عدم
فصله في خصومة أو املساس بأصل احلق
عند إصدار إشهاد الوراثة .إذ كان من املتعني
عليه حال وجود نزاع ميس بأصل احلق ،أن يحيل
أمر حتقيق إشهاد الوفاة والوراثة إلى احملكمة
اخملتصة (احملكمة االبتدائية) ،لكنه لم يفعل
بالرغم من موافقة كافة الورثة على ما ورد
في طلب مقدمة اإلعالم .واالستئناف محجوز
للحكم بجلسة  21يوليو .2019
من جانبها صرحت احملامية هدى نصر اهلل:

تطبيق الشريعة اإلسالمية حلالة ارث
مسيحي
انطلقت احلملة بالتزامن مع رفض الدائرة ()7
وراثات حلوان ما جاء بطلب إعالم الوراثة الذي
تقدمت به هدى نصر اهلل ،احملامية باملبادرة

“نص املادة الثالثة من دستور  2014يعد خطوة
معقولة في طريق تفعيل مبدأ املواطنة وحرية
العقيدة ،وإن كان قاصرًا على أتباع الديانات
السماوية .ولكن إقرار هذا النص دون تفعيله،
يعد إهدارًا لتلك املبادئ ،ويجب اتخاذ إجراءات
فعلية الستصدار قوانني في املسائل احملددة
بهذا النص وأبرزها مسائل األحوال الشخصية
للمسيحيني مبا ال يخل بباقي أحكام الدستور.
نص املادة الثالثة من الدستور احلالي يعنى
تطبيق مبادئ الشريعة املسيحية املمثلة
في اللوائح السارية حاليًّا ،على املسيحيني،
في كافة مسائل األحوال الشخصية ،ومنها
اإلرث .والنص الدستوري اجلديد ينسخ فور
إصداره النصوص القانونية السابقة لصدوره
واخملالفة ألحكامه ،ما يعنى حتمية تطبيق
أحكام الئحة األقباط األرثوذكس في مسائل
اإلرث على األقباط األرثوذكس في الوقت احلالي
وما تقرره من مساواة في األنصبة امليراثية
بني الذكر واألنثى ،حتى قبل استصدار قانون
لألحوال الشخصية للمسيحيني».
وأكدت هدى على مسألة الوعي ،موضحة أن
قضيتها رمبا تسهم بعض الشيء في تعريف
األقباط بحقوقهم .وتقول إن الدعم ،الذي
وجدته من مثيالتها من املسيحيات ،سيمكنها
من مواصلة طريقها حتى حتصل على حكم
ينتصر لها ولهن.
مبادئ الشريعة املسيحية كانت تطبق على

تقرير :إيهاب أدونيا
االقباط قبل صدور الدستور احلالي
وجدير بالذكر أن مبادئ الشريعة املسيحية
كانت تطبق على املسيحيني قبل صدور
الدستور احلالي في بعض مسائل األحوال
الشخصية كالزواج والطالق ،في حني تطبق
مبادئ الشريعة اإلسالمية في مسائل األحوال
الشخصية األخرى ،ومنها اإلرث ،وذلك على
الرغم من أن قانون املواريث الصادر في 1943
قد أُضيف إليه نص خاص بإرث غير املسلمني
مبوجب القانون  25لسنة  1944يقرر تطبيق
شريعة املتوفى من غير املسلمني ،حال موافقة
الورثة جمي ًعا على تطبيقها ،إال أن هذا القانون
غير ُمفعل.
حكم فردي ..إحدى احملاكم تطبق التعاليم
املسيحية في امليراث
ففي عام  2016أقرت إحدى احملاكم
تطبيق التعاليم املسيحية في
امليراث بني أخ وأخته ،لتقسم
التركة بينهما بالتساوي .لكن
بحسب الكثير من النشطاء
واحملامني املسيحيني ،فإن هذا
احلكم حالة غير متكررة في
احملاكم املصرية.
حيث حصلت «وداد منقوريوس»
على حكم قضائى يقضى
باملساواة بني الرجل واملرأة فى
امليراث ،إذ توفت شقيقتها وتركت
عقارات وأموالاً  ،وصدر حكم من
احملكمة أول درجة يقضى بتطبيق
الشريعة اإلسالمية لكنه عدل فى االستئناف.
وكانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة
“ ”158أحوال شخصية ،قد قضت منذ شهور
باملساواة بني الذكر واألنثى في امليراث لألقباط
األرثوذكس ،وفقا للمادة  3من الدستور واملادة
 247من الئحة األقباط األرثوذكس.
االقباط يلجئون الى «قسمة التراضى»
بعيدا عن اللجوء للمحاكم
جرى العرف ان االقباط عادة ما يلجئون ملا يعرف
بـ «القسمة الرضائية» (أي القسمة بالتراضي)
فيما بينهم ،بعيدا عن احملاكم ،وبغض النظر
عن التقسيم الوارد في إعالن الوراثة .وأحيانا
ما يلجأ األب لتقسيم امليراث بني أبنائه وبناته
قبل أن يتوفى.
وبينما يلجأ بعض األقباط ملسألة القسمة
الرضائية ،تنفيذا لتعاليم دينهم ،يلتزم آخرون
بإعالم الوراثة الصادر من احملكمة .ويبررون ذلك
بأنه التقسيم الذي أقرته الدولة ،حتى وإن
كان يخالف تعاليم املسيحية .ويعتبر متسك
هؤالء بإعالم الوارثة ،بدافع املصلحة ،فالرجل
في النهاية سيكون املستفيد األكبر ،إذا
منحه إعالم الوراثة ضعف نصيب شقيقته
بالرغم من مخالفة ذلك لتعاليم الدين
املسيحي .األسرة املسيحية تتفق في أغلب
األحوال على طريقة التقسيم فيما بينهم دون
اللجوء للقضاء ،لكن األخ دائ ًما ما يكون سبب
االعتراض ويطلب تطبيق الشريعة اإلسالمية
التي تعطيه الضعف.
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بني املعاني والكلمات

عندما استحدث فالسفة االغريق افكارهم
وصاغوا نظرياتهم الوجودية وامليتافيزيقية،
فانهم استعملوا الجل صياغتها االلفاظ التي
كانت شائعة في زمانهم ،وقد اكسبوها معاني
جديدة غير املعاني البديهية املعروفة .وكذلك
فعل الرسل واالنبياء ،والشعراء واالدباء ،والباحثون
والعلماء على مر العصور ،فقد استعمل كل
منهم لغة زمانه وصاغ املعاني مبفردات عصره
واوانه ،مضيفا ً لبعض الكلمات معاني جديدة.
ومن الطبيعي ان تظل هذه املعاني بعيدة عن
فهم من ال يعرفها ،ولهذا حتتاج النصوص الى
تفاسير وشروحات جتلي املعاني وتظهر اخلفيات.
كما يقول القديس بطرس السدمنتي ”:ان
النصوص كالكنوز اخملفية ،والتفاسير كاجلواهر
املرئية “.
وال يقف التفسير عند معرفة املعنى الفليولوجي
للكلمات .وامنا البد من معرفة ما لها من دالالت
منبثقة عن ثقافة الناس في تلك العهود
املنصرمة ،وعن املدلوالت اجلديدة التي اضيفت
اليها .فكثيرا ما تستعصي علينا مدلوالت
االلفاظ والكلمات واجلمل والعبارات واالشعار
والنثريات ،حتى وان لم نقتطعها من سياق
عصرها .ويظل املعنى احلقيقي لها كامنا في
عقل الفيلسوف ،ومستترا في وجدان الشاعر،
ومحجوبا ً في عالم الغيب.
وعندما اقبل الناطقون بالعربية على دراسة
التراث اليوناني انتقلت الفاظ ومصطلحات
كثيرة الى لغتهم ،كما اكتسبت بعض االلفاظ
معاني اخرى جديدة غير معانيها املعروفة عندهم
ض “ ،و “ وعلة “ و “ معلول “،
مثل “ جوهر “ و “ َعرَ ْ
و “ ماه ِّية “ ،و “هيولي “  ...الخ.
واذا اخذنا مثاال على ذلك ،كلمة لوغوس \
لوجوس ( اليونانية ،فمن هذا اللوغوس ،دخلت
كلمة « لغة « الى اللسان العربي .فالعرب االوائل
كانوا يسمون اللغة لساناً ،فيقولون « لسان
العرب « ،اي لغة العرب .ومن اللوجوس ايضا،

عرفت اللغات االوربية كلمة ( )euqigolاي منطق.
واذا تركنا املعنى الفليولوجي ،ونظرنا الى
املفهوم الفلسفي للـ “ اللوغوس “ ،كما تصوره
افالطون ،جند ان اللوجوس عنده هو العقل
الوسيط الذي خلقه املبدأ االول(اهلل) لكي يخلق
به العالم ،الن اهلل – في رأي افالطون  -هو خير
محض ،ويستحيل عليه االتصال بالعالم اتصاال
مباشرا لذلك فقد خلق ذلك الوسيط ليخلق به
املادة.
وفي فاحتة بشارته االجنيلية ،استعمل القديس
يوحنا كلمة لوجوس في حديثه عن الهوت
املسيح (كلمة اهلل) ،قال “ :في البدء كان
اللوجوس(الكلمة) ،واللوجوس كان عند اهلل،
وكان اللوجوس اهلل “ (يو .)1وهنا نالحظ امرين
هامني :االول ان كلمة لوجوس اكتسبت في
معنى جديدا ومختلفا ً عن
السياق االجنيلي
ً
معناها في فلسفة افالطون .اللفظ واحد ولكن
معناه الفلسفي غير معناه االجنيلي .فاللوغوس
االفالطوني هو مخلوق وسيط؛ اما اللغوس
االجنيلي فهو ازلي “ :في البدء كان اللوغوس “ .وله
كمال وجوهر الالهوت “ :واللوغوس كان اهلل “.
وعند الالهوتيني هو “ عقل اهلل الناطق او نطق
اهلل العاقل” .وهو ازلي بازلية الذات ،ويستحيل
تصور الذات بدونه .وهو اقنوم في جوهر الثالوث،
علما بان معاني “ االقنوم” ،و “اجلوهر” ،و”الثالوث”
في الالهوت املسيحي تختلف عن معانيها
الفليولوجية واملعجمية .فعندما تستعمل
في االلهيات تكتسب معاني اخرى جديدة غير
معانيها اخلاصة باملوجودات .فاالقنوم – وهو كلمة
سريانية – يدل على شخص ذي جوهر مستقل.
بينما القانيم الثالوث جوهر واحد وليس ثالثة
جواهر .وكلمة “جوهر” عندما تخص املوجودات
تقتضي حمل االعراض ،بينما جوهر الثالوث
روحاني منزه عن االعراض.
ووحدانية االقانيم في اجلوهر تشبه – مع الفارق
العظيم  -قرص الشمس الذي ينبثق عنه النور
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وتتولد منه احلراراة .فاحلرارة
والنور واجلرم ليسوا ثالثة
جواهر مختلفة بل جوهر
واحد ،وليسوا ثالثة شموس
بل شمس واحدة .هكذا –
مع الفارق –وحدة االقانيم
(الصفات الذاتية) في اجلوهر
والذات.
وعند ن ُقل االجنيل الى العربية،
ت ًرجم “اللغوس” الى “ كلمة “ ،واصبحت الكلمة
مخصوصة باملسيح وحده ،كلمة اهلل ،ومتضمنة
نفس معنى اللوجوس االجنيلي .كما انها فقدت
معناها اللغوي املعروف الذي يدل على اللفظ او
القول ،كما فقدت خاصية التأنيث واجلمع .ولهذا
قيل في االجنيل “ في البدء كان الكلمة « و «
الكلمة صار جسدا « ،ولم يقل :كانت وصارت.
فاملسيح – وفقا للعقيدة املسيحية  -ليس هو
كلمة من كلمات الوحي وال مفردة من مفرداته.
وقد ميز بعض الفقهاء بني كالم اهلل املكتوب
وهو عندهم حادث اي مخلوق ،وبني كالمه
النفسي وهو عندهم قدمي بقدم الذات اي ازلي
بأزليتها .فقولهم بقدم كالمه النفسي يضاهي
عقيدة املسيحيني في قدم اللوغوس او العقل
االلهي .واللوجوس (الكلمة) يقابل صفة العلم
االلهي عند املتكلمني ،والعلم عندهم هو احد
الصفات الذاتية ،وهي سبع صفات عند االشاعرة،
اكتفى املعتزلة منها بثالثة هي العلم واحلياة
والقدرة ،كما اختلفوا في نسبة الصفات الى
الذات ،فقالت املعتزلة ان الصفات هي احوال
للذات او اسماء لها او هي عينها « :ان اهلل عالم
بعلم وعلمه ذاته ،حي بحياة وحياته ذاته ،قادر
بقدرة وقدرته ذاته «(امللل وال ِن َحل للشهرستاني).
وفي (االسماء والصفات ،صـ  ،) 28نسب
االمام البيهقي هلل نوعني من الصفات ،هما:
صفات الذات؛ وصفات الفعل؛ وأما صفات
اخلبر(الصفات اجلسمية) ،فقد حمل بعضها

العمل احلقوقي  -ملحة تاريخية ()٢
حتدثنا في املقال السابق عن نشأة االمم املتحدة
وتوقيع جميع الدول علي « امليثاق العاملي
حلقوق االنسان «  ،ثم سردنا  ١١مادة من مواد
هذا امليثاق العظيم الذي يعلو من قيمة
االنسان ويضع حدا للممارسات التعسفية
التي تقوم بها احلكومات املارقة في العالم .
اليوم دعونا نسرد باقي مواد امليثاق ونقرأها
جيدا  ،ونضع في االعتبار انها تعاقد بني
الشعب وبني احلكومة التي حتكم  ،حتي نعرف
اين نحن من حقوقنا املسلوبة.
املادة .١٢
تعسفي في
تعريض أحد لتدخُّ ل
ال يجوز
ُ
ُّ
حياته اخلاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه
متس شرفه وسمعته.
أو مراسالته ،وال حلمالت ُّ
ولك ِّل شخص حقٌّ في أن يحميه القانو ُن من
مثل ذلك التدخُّ ل أو تلك احلمالت.
املادة .١٣
( أ ) لك ِّل فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار
مح ِّل إقامته داخل حدود الدولة.
( ب ) لك ِّل فرد حقٌّ في مغادرة أ ِّي بلد ،مبا في
ذلك بلده ،وفي العودة إلى بلده.
املادة .١٤
( أ ) لك ِّل فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى
خالصا من االضطهاد.
والتمتُّع به
ً
( ب ) ال ميكن التذرُّ ُع بهذا احل ِّق إذا كانت
هناك مالحق ٌة ناشئ ٌة بالفعل عن جرمية غير
سياسية أو عن أعمال تناقض مقاص َد األمم
املتحدة ومبادئها.
املادة .١٥

( أ ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
تعسفًا ،حرما ُن أ ِّي شخص من
( ب ) ال يجوزُّ ،
جنسيته وال من حقِّه في تغيير جنسيته.
املادة .١٦
( أ ) للرجل واملرأة ،متى أدركا س َّن البلوغ ،حقُّ
التز ُّوج وتأسيس أسرة ،دون أ ِّي قيد بسبب
ال ِعرق أو اجلنسية أو ال ِّدين .وهما متساويان
في احلقوق لدى التز ُّوج وخالل قيام الزواج ولدى
انحالله.
الزواج إال َّ برضا الطرفني املزمع
( ب ) ال يُعقَد
ُ
زواجهما رضا ًء كام ًل ال إكرا َه فيه.
( ج ) األسر ُة هي اخللي ُة الطبيعي ُة واألساسيةُ
في اجملتمع ،ولها حقُّ التمتُّع بحماية اجملتمع
والدولة.
املادة .١٧
( أ ) لك ِّل فرد حقٌّ في التملُّك ،مبفرده أو
باالشتراك مع غيره.
تعسفًا.
( ب ) ال يجوز جتري ُد أح ٍد من ُملكه ُّ
املادة .١٨
لك ِّل شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان
وال ِّدين ،ويشمل هذا احلقُّ حرِّيته في تغيير دينه
أو معتقده ،وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده
بالتع ُّبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم،
مبفرده أو مع جماعة ،وأمام املأل أو على حدة.
املادة .١٩
لك ِّل شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير،
ويشمل هذا احلقُّ حرِّيته في اعتناق اآلراء دون
مضايقة ،وفي التماس األنباء واألفكار وتلقِّيها
ونقلها إلى اآلخرين ،بأيَّة وسيلة ودومنا اعتبار

للحدود.
املادة . ٢٠
( أ ) لك ِّل شخص حقٌّ في حرِّية االشتراك في
االجتماعات واجلمعيات السلمية.
( ب ) ال يجوز إرغا ُم أح ٍد على االنتماء إلى
جمعية ما.
املادة .٢١
( أ ) لك ِّل شخص حقُّ املشاركة في إدارة
الشؤون العامة لبلده ،إ َّما مباشر ًة وإ َّما
بواسطة مم ِّثلني يُختارون في حرِّية.
( ب ) لك ِّل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حقُّ
تقلُّد الوظائف العا َّمة في بلده.
ُ
مناط سلطة احلكم،
( ج ) إراد ُة الشعب هي
تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات
ويجب أن
َّ
نزيهة جترى دوريًّا باالقتراع العام وعلى قدم
املساواة بني الناخبني وبالتصويت السرِّي أو
بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
املادة .٢٢
لك ِّل شخص ،بوصفه عض ًوا في اجملتمع ،حقٌّ
في الضمان االجتماعي ،ومن حقِّه أن تُو َّفر له،
من خالل اجملهود القومي والتعاون الدولي ،ومبا
يتَّفق مع هيكل ك ِّل دولة ومواردها ،احلقو ُق
االقتصادي ُة واالجتماعي ُة والثقافي ُة التي ال
غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في
حرِّية.
املادة .٢٣
( أ ) لك ِّل شخص حقُّ العمل ،وفي حرِّية اختيار
عمله ،وفي شروط عمل عادلة و ُمرضية ،وفي
احلماية من البطالة.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
على الذات ،وحمل بعضها االخر
على الفعل ،قال « :صفات اهلل عز
اسمه قسمان احدهما صفات ذاته،
وهي ما استحقه فيما لم يزل وال
يزال؛ واالخر صفات فعله ،وهي ما
استحقه فيما ال يزال دون االزل
 ...ومنه ما طريق اثباته ورود اخلبر
الصادق به فقط كالوجه واليدين
والعني في صفات ذاته وكاالستواء
على العرش واالتيان واجملئ والنزول ونحو ذلك من
صفات فعله فثبتت هذه الصفات لورود اخلبر بها
على وجه ال يوجب التشبيه .»...
وافرد الثبات الصفات اخلبرية ابوابا خاصة ،مثل «
باب ما جاء في اثبات صفة السمع « « ،باب ما
ذكر في الساق « « ،باب ما ذكر في ال َق َدم والرِ ْجل»
 ..الخ .وفي باب ال َق َد ْم والرِ ْجل استشهد بحديث
اجلنة والنار « :ال تزال جهنم تقول هل من مزيد
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط
وعزتك « .وفي باب الساق استشهد مبا جاء
بالقران الكرمي « :يوم يُكشف عن ساق ويدعون
الى السجود فال يستطيعون « ،وايده باحلديث:
« فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن «،
وقد تأوله ابو سليمان بقوله « فيحتمل ان يكون
معنى قوله يوم يكشف ربنا عن ساقه اي عن
قدرته « .وقال اخر معناه « التجلي لهم وكشف
احلجب « ،وقال ثالث ان اهلل « يكشف لهم عن
ساق لبعض اخمللوقني من مالئكته او غيرهم
فيجعل ذلك سببا لبيان ما شاء من ُحكمه في
اهل االميان واهل النفاق «(االسماء والصفات،
مخطوط طبعة الهند صـ .)252 -052
واذا كان العقل قد وجد تخريجات لتاويل الصفات
اجلسمية ،اوليس حريا به ان يقبل الصفات
االقنومية العارية عن اجلسمية والتعددية؟!
وخاصة ان الوحي قد صرح بأن « اهلل روح والذين
يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي ان يسجدوا «
(يو  )4؟!

إيهاب يني  -الهيئة القبطية الكندية

( ب ) جلميع األفراد ،دون أ ِّي
متساو
أجر
متييز ،احلقُّ في ٍ
ٍ
على العمل املتساوي.
( ج ) لك ِّل فرد يعمل حقٌّ
في مكافأة عادلة و ُمرضية
تكفل له وألسرته عيش ًة
الئق ًة بالكرامة البشرية،
وتُستك َمل ،عند االقتضاء،
بوسائل أخرى للحماية
االجتماعية.
( د ) لك ِّل شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين
واالنضمام إليها من أجل حماية مصاحله.
املادة .٢٤
لك ِّل شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ،
وخصوصا في حتديد معقول لساعات العمل
ً
وفي إجازات دورية مأجورة.
املادة .٢٥
( أ ) لك ِّل شخص حقٌّ في مستوى معيشة
يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته،
وخاص ًة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن
َّ
والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية
الضرورية ،وله احلقُّ في ما يأمن به الغوائل في
حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو التر ُّمل أو
الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف اخلارجة
عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
( ب ) لألمومة والطفولة حقٌّ في رعاية
خاصتني .وجلميع األطفال حقُّ
ومساعدة
َّ
التمتُّع بذات احلماية االجتماعية سواء ُولِدوا
في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.

املادة .٢٦
( أ ) لك ِّل شخص حقٌّ في
التعليم
التعليم .ويجب أن يُو َّفر
ُ
مجان ًا ،على األقل في مرحلتيه
َّ
االبتدائية واألساسية .ويكون
االبتدائي إلزاميًّا .ويكون
التعليم
ُ
ُّ
متاحا
التعليم الفنِّي واملهني
ً
ُ
التعليم العالي
للعموم .ويكون
ُ
تاحا للجميع تب ًعا لكفاءتهم.
ُم ً
التعليم
( ب ) يجب أن يستهدف
ُ
التنمي َة الكامل َة لشخصية اإلنسان وتعزيز
احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
والتسامح
التفاهم
كما يجب أن يعزِّز
َ
َ
والصداق َة بني جميع األمم وجميع الفئات
العنصرية أو الدينية ،وأن يؤيِّد األنشط َة التي
تضطلع بها األ
املادة .٣٠
نص يجوز تأويله على
ليس في هذا اإلعالن أ ُّي ٍّ
نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو
جماعة ،أو أ ِّي فرد ،أ َّي ح ٍّق في القيام بأ ِّي نشاط
أو بأ ِّي فعل يهدف إلى هدم أ ٍّي من احلقوق
واحلرِّيات املنصوص عليها فيه.
اراك متعجبا  ،مندهشا  ،فاغر الفم بانبهار،
ولسان حالك يصرخ  :أين نحن من هذه املدينة
الفاضلة التي حلم بها سقراط والفالسفة
!!!!
انتظر يا صديقي …...
ال تتعجب قبل ان نتفحص سويا مواد هذا
امليثاق في العدد القادم .
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تقرير دويل يحذر� :صحة حممد �صالح و�ساديو ماين
يف خطر
يحررها سمير اسكندر

حذر االحتاد الدولي لالعبني
احملترفني من أن صحة الالعبني
الكبار ،ومن بينهم الدولي
املصري ،محمد صالح ،في خطر.
وذكر تقرير لالحتاد الدولي أن صحة
العبي كرة القدم معرضة للخطر،
وذلك بعدما جمعت بيانات عن 16
العبا من النخبة في الدوري اإلجنليزي ،ووجدت أن بعضهم لعب ما يقرب
من  80مباراة في املوسم ،وسافر أكثر من  110آالف كم.
وأوضح التقرير ،الذي نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” ،أن
“محمد صالح مبشاركته في  66مباراة هذا املوسم واملشوار الطويل في
دوري أبطال أوروبا ،عاش موسما مزدحما ،وخاض  %68من مبارياته بفترات
راحة تقل عن  5أيام ،وهو صاحب ثاني أعلى معدل خالل العينة التي قمنا
بدراستها».
وتابع التقرير “صالح لم يحصل على الوقت املناسب من أجل التعافي
كما هو احلال بالنسبة ألغلب احلاالت ،رغم أنه لعب  10مباريات فقط مع
منتخب بالده ،مبا في ذلك كأس العالم وهو ما سمح له باحلصول على
الراحة خالل بعض أوقات التوقف الدولي».
كما أشار التقرير إلى الالعب السنغالي ،ساديو ماني ،العب ليفربول ،الذي
لعب  70مباراة وسافر قرابة  100ألف كم من أجل متثيل بالده.
وذكر ثيو فان ثيجيلني ،السكرتير العام لالحتاد الالعبني احملترفني“ ،من أجل
تنفيذ هذا اجلدول اخلاص باملباريات ،الالعبني باتوا مطالبني ببذل أقصى ما
في جهدهم ،بدون احلصول على الراحة الكافية من أجل التعافي».
وأضاف “هذا يعني أنهم ال ميكنهم األداء بأفضل شكل ممكن ،واألسوأ أن
البعض منهم يعاني لفترات طويلة على املستوى البدني والذهني بسبب
ضغط املباريات».

حدث لأول مرة يف تاريخ ال�سعودية...
رايل “داكار” مب�شاركة قوية للن�ساء
تشهد السعودية ،ألول مرة
في تاريخها ،منافسات رالي
«داكار» الشهير ،الذي ينتقل
من قارة أمريكا اجلنوبية إلى
اململكة ملدة خمسة أعوام
بداية من عام .2020
أعلن احلساب الرسمي لرالي
“داكار” عبر موقع “تويتر”،
تسجيل أكثر من  200دراج
في فئتي الدراجات النارية ذات
العجلتني ورباعية العجالت
“كوادز” ،أسماءهم للمنافسة
في الرالي.
وأضاف احلساب أن «جميع الفرق املصنعية ستكون حاضرة في هذا الرالي ،وال تكاد تطيق صبرا
خلوض التحدي».
وذكرت صحيفة “سبق” السعودية ،أن عدد املشاركني في “داكار  ”2020يعتبر أكبر من الرقم
املسجل في “داكار  ”2019الذي أقيم في دولة البيرو ،وكذلك األعوام السابقة.
وانطلق سباق رالي داكار في  1978من باريس إلى داكار عاصمة السنغال ثم بقي في أفريقيا
ملدة  30عاما (وأقيم الرالي في دول عربية كاجلزائر واملغرب) ،قبل أن ينتقل عام  2008إلى أمريكا
اجلنوبية.
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ،خالل املؤمتر الصحفي
اخلاص بإطالق الرالي ،الذي عقد مبنتجع القدية القريبة من العاصمة الرياض ،إن السباق
سينطلق مطلع العام القام وبالتحديد  5يناير  2020من مدينة جدة على أن يكون خط النهاية
في مدينة القدية يوم  17يناير  ،بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية.
وسيكون مسار رالي داكار بطول  9آالف كيلومتر ،حيث سيعبر بعض أجمل املدن واملواقع في
اململكة العربية السعودية ،ويقام للمرة األولى في قارة آسيا على أراضي اململكة العربية
السعودية ،بعد  40عاما قضاها الرالي العاملي في أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وستكون اململكة
الدولة الـ 30في مسيرة رالي داكار منذ انطالقته عام .1978
وستشارك املصرية يارا شلبي في هذا الرالي كاول امراة تشارك في الرالى بالسعودية رغم ان
هذا اإلجناز لم يكن األول من نوعه الذي حتققه يارا ،حيث تعد أول سيدة مصرية وعربية تدخل
عالم رياضة الباراموتور ،وحققت املركز اخلامس في بطولة العالم للباراموتور في دورته الثالثة
التي أقيمت في منطقة الفيوم ،نهاية العام املاضي.

ريا�ضــــــــــة

الرتجي التون�سي يعلن نف�سه
بطال لدوري الأبطال
أعلن نادي الترجي التونسي ،تتويجه رسميا
بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا لعام ،2019
على حساب الوداد املغربي .ونشر النادي
التونسي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”،
أن احملكمة الرياضية أقرت بأحقية الترجي في
احلصول على اللقب.
وكان االحتاد األفريقي لكرة القدم “كاف” قرر
إعادة مباراة الترجى التونسي والوداد املغربي
في نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب
محايد لعدم توفر شروط السالمة واللعب
النظيف في ملعب “رادس».
 وتوج الترجي التونسي بطال ملسابقة دوري
أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي
والرابعة في تاريخه بعد قرارات حتكيمية
مثيرة للجدل ،رفض على إثرها الوداد

البيضاوي املغربي استكمال املباراة ،قبل أن
يقرر االحتاد األفريقي إعادة املباراة.
وتوقفت املباراة التي جمعت الترجي والوداد
على ملعب “رادس” في الدقيقة ( )61ملطالبة
العبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو
الستكشاف مدى صحة هدف سجله جنم
الفريق املغربي وليد الكرتي وألغاه احلكم
بداعي التسلل ،عندما كانت النتيجة (-1
 )0لصالح الترجي .وبعد نحو  75دقيقة من
توقف املباراة ،أطلق احلكم اجلامبي باكاري
جاساما صافرة النهاية ،باعتبار الوداد
منسحبا.

ر�سميا ...احتاد �أمريكا اجلنوبية لكرة
القدم يقرر �إيقاف مي�سي � 3أ�شهر ويغرمه
قرر احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم «كونيمبول» ،إيقاف
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،العب برشلونة ثالثة أشهر
باإلضافة إلى تغرميه  50ألف دوالر .وأكد االحتاد في بيان رسمي
بأن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية رفقة
املنتخب األرجنتيني ملدة ثالثة أشهر.
كان ميسي تعرض للطرد في مباراة املركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا األخيرة أمام
تشيلي وهو ما جعله ينفجر غاضبا ،ليتهم مسؤولي االحتاد بالفساد ويصرح« :ميهدون
البطولة ليتوج بها الفريق املستضيف “البرازيل” ،الفساد واحلكام مينعون الناس من االستمتاع
بكرة القدم وهم يدمرونها ،لم أتواجد حلظة تتويجنا بامليدالية حتى ال أشارك في هذا الفساد».
وميكن لالحتاد األرجنتيني االستئناف على قرار إيقاف ميسي خالل الـ  7أيام املقبلة ،وفقا للبيان
الرسمي الذي نشره احتاد أمريكا اجلنوبية .يذكر أن األرجنتني لديها مباراتان وديتان في الواليات
املتحدة في سبتمبر ضد تشيلي واملكسيك وأخرى في أكتوبر أمام أملانيا ومباراة أمام البرازيل.
وسيغيب ميسي عن املباريات األربعة ،لكنه سيعود للمشاركة مع التاجنو مرة أخرى في
نوفمبر.

ال�سي�سي :مدرب املنتخب القادم م�صري

«لن نتعاقد مع مدرب أجنبي” ،هكذا جاء تعليق الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي على اختيار املدرب القادم ملنتخب
مصر .قال السيسي ضمن فعاليات مؤمتر الشباب السابع في
العاصمة اإلدارية “خالل حديثي مع أشرف صبحي وزير الرياضة،
أكد لي أن املدرب القادم ملنتخب مصر ،مصري” ،وأكمل ضاحكا
“لن نعتمد على مدربني أجانب» .وأضاف السيسي “ملاذا ال
توجد لدينا ثقة في املدرب املصري؟ يجب أن نعطي الفرصة .يجب التعامل بجدية وجترد وعدم
مجاملة وانتقاء في أي أمر ،حتى نضمن حتقيق النجاح» .وأكمل السيسي “ليس من املنطقي
أال نستطيع إخراج  1000العب كرة قدم جيد من شعب قوامه  100مليون نسمة» .وعن ملف
عودة اجلماهير للمدرجات ،أضاف السيسي “هذا أمر خاص بوزارتي الشباب والرياضة مع وزارة
الداخلية ،هم املسؤولون عن حتديد املوعد» .وأمت “بات اآلن لدينا منظومة أمنية وتنظيمية جيدة
لدخول اجلماهير ،ورأينا ذلك في كأس أمم أفريقيا  .»2019وكان املدرب املكسيكي خافيير أجيري
قد رحل عن تدريب منتخب مصر ،عقب توديع كأس األمم األفريقية من دور الستة عشر على
يد جنوب أفريقيا .وعقب رحيل أجيري ،مت ترشيح العديد من األسماء لتولي تدريب املنتخب
املصري ،وكان على رأس املدربني الوطنيني املرشحني ،الثنائي حسن شحاتة وحسام البدري.

Egyptian Artisan Bakery

2 vacancies for 2 bakers.
Perm/FT. Wage $16 to $18/hr.
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread,
Pastries, Sweets & Desserts. Lang of work:
English. Must have 5+yrs exp. Ancient Pita
7370 Woodbine Ave. Unit 20
Markham, ON L3R 1A5.
Email resume:
ancientpita@rogers.com
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 5أنواع من الفاكهة تعالج الهاالت السوداء

Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

عالج فطريات اللثة

فطريات الفم هي عبارة ،عن نقاط بيضاء اللون تنتشر على اللسان ،أو
احللق ،أو على الشفاه أو على اجلزء الداخلي من اخلدين ،وسبب تشكل
هذه الفطريات هو ضعف البكتيريا النافعة في الفم ،وهذا الضعف
يشكل خلل في توزان القوى بني كل من البكتيريا النافعة ،وكذلك
الفطريات ،وكذلك إهمال نظافة األسنان بعد كل وجبة يساعد على
تشكل الفطريات ،وكذلك اإلفراط في تناول املضادات احليوية ،يساعد
على تشكل الفطريات؛ أل ّن املضادات احليوية ،تضعف البكتيريا،
وتقسم اإلصابة بفطريات الفم إلى قسمني،
إصابة متوسطة ومن املمكن عالج هذه احلالة بشكل سريع ،وإصابات
مدة عالجية طويلة من املمكن أن تتجاوز السنة.
حادة وهذه اإلصابة حتتاج إلى ّ

األعراض

ظهور بقع بيضاء في جوانب الفم ،وعلى اللسان.
ّ
تشكل طبقات صفراء اللون ،وهذه الطبقات تكون ملحوظة.
حرقان خفيف في كل من احللق والفم.
تناقص في حاسة الذوق.

العالج

احلفاظ على نظافة األسنان بشكل يومي ،فمن الضروري
تنظيف األسنان مرتني كل يوم.
غني
املضمضة مرتني كل يوم مبغلي القرنفل ،فالقرنفل
ّ
بخصائص ّ
متكنه من تطهير وتخليص الفم ،من البكتيريا.
ّ
باخلل ،فالوسط احلامضي بيئة غير مناسبة
توزان الوسط احلامضي في الفم ،وذلك من خالل املضمضة
لنمو وتكاثر البكتيريا.
اللنب الزبادي يساعد بشكل كبير في عالج الفطريات ،لذا من األفضل شربه بشكل يومي.
صحي ومفيد ،للمساعدة على التخ ّلص من هذه الفطريات بشكل أسرع .مضادات
غذائي
اتّباع نظام
ّ
ّ
البكتيريا مثل ميكوساتني ،وهذا العالج فعال لإلصابات الشديدة بالفطريات.
طرق الوقاية
تنظيف الفم بشكل يومي ،وبطريقة صحيحة.
جتنّب تناول احللويات ،ويجب بعد تناولها تنظيف الفم بشكل جيد .من األفضل جتنّب استخدامات غسول
الفم .تناول األطعمة الغنية بفيتامني  ،B12وكذلك احلديد بكثرة.
اإلقالع عن التدخني ،وكل مشتقات التبغ.
ّ
تشكل فطريات الفم.
جتنّب كل من القلق والتوتر؛ ألنّهما من األسباب املهمة في

الطريقة الصحيحة للعناية
بسماعة األذن الطبية

أفادت مجلة «أبوتيكن أومشاو» األملانية بأن العناية
املنتظمة بسماعة األذن الطبية ت ُطيل عمرها
االفتراضي.
وعن كيفية العناية السليمة أوضحت اجمللة املعنية
بالصحة أنه ينبغي تنظيف السماعة مبعدل مرة إلى
مرتني أسبوعياً ،حيث ميكن إزالة االتساخات الظاهرة
للعيان بواسطة منديل تنظيف أو اسبراي تنظيف ذي
طهر وفرشاة .كما ينبغي استبدال البطاريات
تأثير ُم ِّ
ً
مرة أسبوعيا في حال االستخدام اليومي للسماعة.
ومن املهم أيضا حفظ سماعة األذن الطبية في صندوق
التجفيف طوال الليل ،والذي يعمل على جتفيفها من
الرطوبة بواسطة املراوح أو األشعة فوق البنفسجية.

علــــوم وطب

متثل الهاالت السوداء حتت
العينني مشكلة شائعة
بالنسبة للكثير من النساء
اللواتي يحرصن على
خال من
احلفاظ على مظهر ٍ
العيوب .وللتخلص من هذه
املشكلة ،أوردت صحيفة
“تاميز أوف إنديا” قائمة
بأنواع الفواكه التي ميكن
أن تساعد في التخلص
من الهاالت السوداء ،على
النحو التالي:
-1اجلوافة
تعتبر اجلوافة مصدرا ً هاما ً
لفيتامني سي ومضادات
األكسدة ،التي تساعد في
التقليل من ظهور الهاالت السوداء حتت العينني ،لذا يوصي خبراء التغذية باإلكثار من
تناول هذه الفاكهة.
-2األفوكادو
توفر الدهون الصحية وفيتامني  Hاملوجودة في ثمار األفوكادو ،الغذاء الصحي الالزم
للحصول على بشرة مشرقة خالية من أي تصبغات وخاصة حتت العينني.
-3الطماطم
ميكن معاجلة الهاالت السوداء عبر وضع عصير الطماطم على املنطقة التي تقع حتت
العني ،ألن الطماطم تساعد على تبييض البشرة ،وإعطائها مظهرا ً ناعما ً ونضراً.
-4اخليار
اخليار له خصائص تساعد على تفتيح البشرة ،وهو مليء بفيتامني  Kالذي يساعد في
تقليص الشعيرات الدموية وتقليل ظهور الهاالت السوداء .ميكن وضعه مباشرة على
البشرة أو تضمينه في نظامك الغذائي.
-5التوت
من املعروف أن مستخلص التوت يبطء عملية شيخوخة البشرة ،إذ حتتوي جذوره وقشوره
على خواص عالجية ممتازة ،إضافة إلى احتوائه على فيتامينات  Aو  Bو  ،Cلذا يُنصح بتناوله
بشكل منتظم لتفتيح البشرة والتخلص من الهاالت السوداء.

تعرف على
اآلثار اجلانبية
لالستغناء عن
الكربوهيدرات
التغذية
خبيرة
قالت
األملانية جابرييال كاوفمان،
إن االستغناء التام عن
الكربوهيدرات من أجل إنقاص
الوزن والتمتع بالرشاقة
ينطوي على آثار جانبية تهدد الصحة.
وأوضحت كاوفمان أن الكربوهيدرات متثل مصدر الطاقة
الرئيسي للجسم ،حيث يستمد اجلسم طاقته من اجللوكوز
املوجود في الكربوهيدرات.
وفي حال االستغناء عنها ،يلجأ اجلسم إلى حرق الدهون
لتحويلها إلى طاقة ،وهي عملية شاقة وتستغرق وقتا ً طويالً،
األمر الذي يتسبب في الشعور املستمر بالتعب واإلرهاق
وضعف التركيز.
كما أن عملية حتويل الدهون إلى طاقة تكون مصحوبة بزيادة
إنتاج ما يعرف “باألجسام الكيتونية” ،األمر الذي يتسبب في
انبعاث رائحة كريهة من الفم.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتسبب االستغناء التام عن الكربوهيدرات
في حرمان اجلسم من األلياف الغذائية املهمة لعملية
الهضم ،ومن ثم يعاني املرء من مشاكل الهضم كآالم البطن
واإلمساك.
لذا شددت كاوفمان على أهمية احتواء النظام الغذائي على
الكربوهيدرات وتناولها باعتدال ،محذرة من االستغناء التام
عنها دون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية .جدير بالذكر
أن مصادر الكربوهيدرات تتمثل في اخلبز واألرز واملعكرونة
والسكر والفواكه واخلضروات.

هل السكر ضروري لكوب الشاي؟

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن إضافة السكر
إلى كوب الشاي أمر غير ضروري على اإلطالق .وتوصل
الباحثون إلى هذه النتيجة ،بعد دراسة حالة مجموعة
من الرجال ،اعتادوا على إضافة السكر إلى الشاي
بشكل دائم.
ومتت متابعة  64من محبي السكر ،من قبل باحثني
في جامعة ليدز وجامعة لندن على مدار شهر واحد،
ومت تقسيمهم إلى مجموعتني ،تناول أفراد األولى كمية
السكر التي اعتادوا عليها مع الشاي ،في حني بدأ أفراد
الثانية بتقليص الكمية حتى وصلوا إلى شرب الشاي
بدون ّ
سكر.
ومن بني أفراد اجملموعة التي خفضت استهالك السكر
بشكل تدريجي ،توقف  %46عن تناول السكر في الشاي
بالكامل ،في حني أن  %6من اجملموعة األخرى توقفوا عن
إضافة السكر لتحلية الشاي ،على الرغم من أنهم
لم يكونوا مرغمني على ذلك ،بحسب صحيفة ميرور
البريطانية.
وقال الباحثون “اإلفراط في تناول السكر ميثل مشكلة
صحية عامة ،والسكر في املشروبات يسهم بشكل
كبير في إجمالي االستهالك .واحلد من تناول السكر
مع املشروبات قد يساعد بالتالي في تقليل االستهالك
الكلي».

الر�سائل احلربية
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کان اباطرة الرومان يرسلون
باخبارهم العسكرية الهامة
الى قادة جيوشهم عن طريق
كتابتها بالوشم على رأس
أحد الفدائيني بعد حالقته ،ثم
يرتدي الفدائی باروكة شعر،
ويسافر الى قادة اجليوش وبعد
أن يتسلم القادة الرسالة،
يقومون بقطع رأسه خوفا ً
من أن تقع الرسالة في ايدي
اإلعداء!
وكذلك استخدم الرومان
احليوانات امليتة ،فكانوا يضعون
الرسالة في جوفها ويضعونها
في املاء ،فيحملها التيار الى
حيث يريدون!
أما برید املاء ،فكانت الهند
اول من استعمال هذا النوع
من البريد .فكانوا يضعون
الرسالة الهامة في داخل ثمرة
جوزهند مجوفة يضعونها
في املاء ،فتسبح مع التيار
الى اجلهة املرسلة إليها ،إال
ان االسكندر اكتشف هذه
احليلة .وكان قواده يظنون ان
سقوط جوزالهند في املاء امر
طبیعی ،إال انه امسك بواحدة
منها وفتحها ،فوجد بداخلها
رسالة حربية!

حيلة القا�ضي
جاء رجالن أمام قاضي القضاة،
يقول األول إنه سلم للثاني
مائة دينار ،على أن يحفظها
أمانة حتى يعود من السفر،
ويقول الثاني إنه لم ير الرجل
األول.
سأل القاضي الرجل صاحب
النقود:
هل أعطيتها له أمام أحد ،وهل
أخذت عليه إيصاالً؟
رد الرجل :ال.
سأل القاضي :أين أعطيتها
له؟
رد الرجل :في مسجد املنصور.
قال القاضي :إذن اذهب إلى
املسجد ،وهات مصحفا ً حتلف
عليه أنك صادق!
بعد خروج الرجل بنصف
ساعة ،سأل القاضي الشخص
اآلخر الذي ينكر أخذه للمال:
هل تعتقد أن الشخص الذي
ذهب وصل إلى املسجد؟
فقال الرجل بسرعة ومن دون
تفكير :ال ،فاملسجد أبعد من
ساعة!
وهنا عرف القاضي أن هذا
الشخص کاذب ،وأنه ينكر حق
صاحب املال ،فألزمه برد األمانة.

من عجائب الأرقام
198 = 123- 321
198 = 234- 432
198 = 345- 543
198 = 456- 654
198 = 567- 765
198 = 678- 876
198 = 789- 987

«الأبدية» هي...
إبقاء البسمة على شفتيك ريثما تؤخذ الصورة.
انتظار من يقطر سيارتك املعطلة.
التنصت لقرقعة املفتاح في قفل الباب في الثانية فجراً.
محاولة اكتشاف أخطاء تافهة في حسابك املصرفي.
عشرون دقيقة من الرياضة البدنية.
عدم اختالس النظر الى الفطائر قبل نضجها.
االستماع الى ولد في السادسة يقص عليك أحداث فيلم مثير.
البحث عن مخرج
الطريق
من
وأنت
العامة
االجتاه
تسلك
اخلاطىء.
ترويض جرو جديد.
الضوء
انتظار
األخضر في اشارة
السير بعد أن
تعاين مكانا ً خاليا ً
في اجلهة املقابلة
اليقاف سيارتك.

جــود تاميـــــز
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�سن الي�أ�س  : Menopauseاجلزء الأول :م�شاكل �سن الي�أ�س
إن كلمة  menopauseال تعني سن اليأس
ولكنها لغويا تعني توقف احليض وهو توقف
فسيولوجي طبيعي دائم للدورة الشهرية في
املرأة .وأزيد بالقول إن اختيار كلمة سن اليأس
هو اختيار غير موفق للظاهرة الن األصح أن
يقال إنه سن الرحمة اإللهية ألن توقف الدورة
الشهرية مع تقدم العمر يؤدي إلى إعفاء املرأة
من عبأ احلمل واإلجناب والرضاعة ورعاية املولود
وهو ما ال يناسب العمر املتقدم.
ويحدث ذلك التوقف الفسيولوجي للدورة بني
عمر  ٤٠و ٥٥عاما ولكن من املهم أن نعرف
أن التغيرات املتالزمة له تبدآ قبل سنوات من
توقفه وتستمر لسنوات بعد توقف احليض.
هوامش :ان هناك توقف غير فسيولوجي ميكن
أن يحدث بصورة حادة وذلك بعد عمليات ازالة
املبيضني أو الرحم جراحيا ويحدث أيضا مع
بعض أنواع العالجات الكيمائية واإلشعاعية
ملرض السرطان.
ويوجد مرحلة تسمى حول سن اليأ س �Peri
 menopauseوهي الفترة االنتقالية بني أخر
دورات منتظمة إلى انقطاع احليض أي الفترة
التي تكون فيها دورات احليض غير منتظمة.
أما عن السبب حلدوث التوقف الفسيولوجي
الدائم للدورة الشهرية; فذلك يحدث كنتيجة
الستنفاذ البويضات القابلة لإلخصاب من
املبيضني وعليه يتوقف املبيض أيضا عن إنتاج
الهرمونات األنثوية وأهمها هرمون اإلستروجني
وهرمون البروجستيرون .وهو ما يتسبب في

توقف الدورة الشهرية وأيضا في الكثير من
أعراض سن الياس.
هوامش :قد حتدث زيادة طفيفة في الهرمون
الذكري التستوسترون قد تتسبب في زيادة
شعر اجلسم.
وال ميكن تشخيص سن اليأس إال بعد توقف
احمليض ملدة اثني عشر شهرا على األقل .وهذا
هام في حالة النساء التي تستخدم وسائل
ملنع احلمل فعليها اال توقف تلك الوسائل قبل
مضي  ١٢شهر من توقف احليض .وميكن أيضا
التأكد من حدوث سن الياس بقياس االنخفاض
في نسبة اإلستروجني في الدم.
أما عن أعراض سن الياس ،فهي تختلف من
امرأة إلى أخرى ،ولكن في العموم يوجد سبع
مجموعات من األعراض األساسية وهي:
1 1تغيرات في الدورة الشهرية:وتعني عدم انتظام الدورة الشهرية ،أي قصر أو
طول فترة احليض ،أو قصر أو طول الفترات بني
حدوث احليض او نقص أو زيادة النزيف املصاحب
للحيض عن املعتاد .أو زيادة في األعراض
املصاحبة للحيض مثل االنتفاخ والتعب

FURNITURE FOR SALE
Dinning room set with 12 chairs

Family Room

Call Suzy @ 416 725 1181

والصداع والتوتر.
2 2الهبات الساخنة   �Hot Flashes
وحتدث في  ٪٧٥من السيدات .وتعاني املرأة من
نوبات من هبات تستمر ملدة نصف دقيقة إلى
عشر دقائق وقد يصاحبها رعشة وعرق واحمرار
اجللد ،ويستمر ذلك في األغلب ملدة عام أو
عامني ولكن قد يستمر ألكثر من خمسة أعوام
وعندما تؤدي هذه الهبات الساخنة الضطراب
في النوم تسمي العرق الليلي .night sweats
3 3زيادة الوزن :وال يحدث ذلك إالفي بعض السيدات
4 4نقص في ساعات النوم ليالوأرق
ويحدث ذلك أكثر في الفترة حول سن الياس أو
مع سن اليأس بسبب ازالة املبيضني أو الرحم.
 -5تغيرات في املثانة البولية واملهبل والثدي
والرغبة اجلنسية
ا) نقص مقدرة التحكم في البول مع حدوث
تسريبات لنقاط من البول خاصة مع الضحك

ا.د .ناجي اسكندر
والعطس أو رغبة ملحة في التبول .وزيادة
معدالت اإلصابة بااللتهابات في املثانة البولية.
ب) جفاف املهبل واآلالم أثناء اجلماع اجلنسي
ونقص في مستويات اإلثارة اجلنسية عند اجلماع
وتغير في الرغبة اجلنسية غالبا بالنقصان
ج) تضخم وألم في الثدي
 -٦تغيرات في اجللد :
كنتيجة لنقص هرمون االستروجني وتشمل
جفاف اجللد وضعفه وزيادة التجعيدات.
 -٧تغيرات مزاجية ودماغية :
تأرجح املزاج وتوتر وتهيج وانفعال واكتئاب
خفيف ،ويحدث أحيانا اضطراب في مقدرة
التركيز والتذكر .ويصيب النسيان حوالي نصف
السيدات في سن الياس.
وميكن متابعة احللقة من على صفحتي علي
الفيس بوك  .Doctor Nagiأو علي قناة اليوتيوب
“سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي”.

أمريكا تكشف هوية سفاح تكساس...
قتل  20شخصا وأصاب  26آخرين
أوضحت السلطات األمريكية أ ّن املشتبه به في قتل  20شخصا وإصابة  26آخرين بسالح
ناري في مركز جتاري بوالية تكساس األمريكية ،شاب أبيض يبلغ من العمر  21عاما ،من
ضاحية ألني في تكساس .وذكرت تقارير إعالمية نقال عن مسؤولني من وكاالت إنفاذ القانون،
أ ّن املشتبه به يدعى باتريك كروسياس ،وأوضح قائد شرطة إل باسو ،جريج ألني ،أ ّن السلطات
تفحص بيانا من املشتبه به يشير إلى أ ّن “هناك رابطا محتمال بجرمية كراهية».
والبيان املؤلف من  4صفحات ،واملنشور على موقع “ 8تشان” اإللكتروني الذي عادة ما
يستخدمه املتطرفون ،الذي يُعتقد بأنّه من إعداد املشتبه به ،وصف هجوم وول مارت بأنّه “رد
على غزو أصحاب األصول اإلسبانية لتكساس” ،وأعرب املتطرف كذلك عن دعمه للمسلح
الذي قتل  51شخصا في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا
ولفتت السلطات إلى أ ّن املشتبه به استسلم للشرطة بعد تضييق الضباط اخلناق عليه،
وأظهر تسجيل مصور اقتياد الشرطة للمشتبه به مك ّبل اليدين إلى سيارة تابعة للشرطة
األمريكية .وأكد حاكم الوالية جريج أبوت للصحفيني“ :سنتعامل مع احلادث قضائيا على
أنّه قتل عمد وجرمية كراهية ،وهو ما يبدو عليه احلال متاما” ،مضيفا“ :ال أريد استباق األدلة».
ويعتبر هذا ثامن أسوأ حادث إطالق نار جماعي في التاريخ األمريكي احلديث ،بعد احلادث الذي
وقع في العام  1984في سان إيسدر وأسفر عن مقتل  21شخصا

تركيا تشرع في بناء أول كنيسة
في تاريخها احلديث
بدأ في تركيا بناء كنيسة في ضواحي إسطنبول لتصبح
األولى على اإلطالق في تاريخ تركيا احلديثة الذي يعود لـ96
عاما ً  ،الكنيسة مخصصة للطائفة السريانية األرثوذوكسية احملل ّية التي يبلغ عدد أتباعها في إسطنبول
 17ألف نسمة .وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر األساس ألول كنيسة سريانية في إسطنبول،
لتصبح بذلك أول مكان عبادة مسيحي على اإلطالق يتم بناؤه في تركيا بأسرها منذ قيام اجلمهورية في هذا
البلد قبل حوالي مئة عام.
وستخصص للسريان
وسيتم بناء الكنيسة في حي يسيلكوي بضاحية العاصمة االقتصادية للبالد،
ّ
األرثوذكس ،إحدى الطوائف املسيحية الشرقية الضاربة جذورها في هذه املدينة والتي تقيم صلواتها باللغة
اآلرامية ،لغة السيد يسوع املسيح بحسب التعاليم املسيحية.
وفي هذا السياق قال أردوغان خالل وضع حجر األساس للكنيسة في حفل نقل التلفزيون وقائعه مباشرة
على الهواء السبت إنّه “ملن واجب اجلمهورية التركية تلبية االحتياجات املكانية للطائفة السريانية ملمارسة
عبادتها ،والسريان هم أبناء قدامى لهذه املنطقة» .وميول أتباع الطائفة السريانية بناء هذه الكنيسة التي
يتم االنتهاء من تشييدها في غضون عامني .وكان أردوغان قد أصدر في  ،2009حني كان ما يزال
يتو ّقع أن ّ
رئيسا ً للوزراء ،أمرا ً لبلدية إسطنبول بالعثور على أرض لبناء كنيسة للطائفة السريانية احملل ّية التي يبلغ
عدد أتباعها في إسطنبول  17ألف نسمة لتصبح أول كنيسة على اإلطالق يتم بناؤها في تركيا احلديثة منذ
قيام اجلمهورية في عام  1923على يدي مصطفى كمال أتاتورك .ويشكو أبناء األقل ّيات املسيحية التركية،
الذين يشكلون  0.2باملئة من السكان ،من معاملتهم كمواطنني من الدرجة الثانية في بلد تدين األغلبية
الساحقة من أبنائه باإلسالم ويبلغ عدد سكانه  82مليون نسمة.
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خواطر مسافر
إلي النور ()98
كان سقوط البشرية كلها في أبينا آدم عندما أخطأ…ألنه أبو
البشر جميعاً .وكان خالص البشرية كلها في املسيح عندما
جتسد… ،ألن اآلب خلق آدم على صورة ابنه الوحيد كلمة اهلل.
فكان جتسده ضروري لتجديد خليقة اإلنسان التي تشوهت
بالسقوط ،وعلى نفس صورته األصلية األولى في املسيح.
كانت خطية آدم في عصيانه هلل بغواية الشيطان “احلية
القدمية” فتعريف اخلطية أنها ِف ٌ
عل معاكس هلل ،به أَدخَ ل
آدم طبيعة غريبة عنه طبيعته التي خلقها اهلل لتنتمي إلى
حياة اهلل وتنمو في اهلل ليتحقق لها اخللود فتصير على مثال
اهلل .هذه الطبيعة الدخيلة ال تنتمي إلى حياة اهلل بل تنتمي
إلى الشيطان وأسمها طبيعة املوت (عكس احلياة) وطبيعة
الفساد (عكس اخللود) .لذلك هي طبيعة مصيرها ال َع َدم في
“فنظرت وإذا فرس أخضر ،واجلالس عليه اسمه املوت،
الهاوية:
ُ
والهاوية تتبعه” (رؤيا .)٦
وقد مت خالص البشرية كلها في املسيح ،عندما لبس طبيعة
آدم بعد السقوط بالوالدة من عذراء من نسل آدم .ومبوت هذه
الطبيعة العتيقة على الصليب ،خلَّص الرب املتجسد البشرية
من طبيعة املوت الدخيل عليه والذي هو أصل كل خطية “ألن
الذي مات قد تبرأ من اخلطية”.
لقد أخذ املسيح بشريتنا والتحف بها فتبررت وتقدست .ولوال
هذا ما رأينا الروح القدس الذي فارق آدم عند السقوط ،يعود مرة
أخرى إلى اخلليقة اجلديدة لإلنسان في املسيح يسوع عند نهر
األردن .لقد بدأت اإلرهاصات األولي للخليقة اجلديدة لإلنسان
في املسيح يسوع حلظة احلبل به في بطن العذراء بحلول الروح
العلي تظلَّلها كقول املالك.
القدس عليها وبقوة اآلب
ِّ
لقد أشار الوحي املقدس إلى اخلليقة اجلديدة لإلنسان في
املسيح يسوع خالل إرسالية املسيح على األرض“ :كان الصبي
ينمو ويتقوى بالروح ،ممتلئا ً حكمة ،وكانت نعمة اهلل عليه”
(لوقا  .)٤٠:٢وأشار الوحي املقدس إلى أن الشيطان لم يستطع
أن يجد له موضعا ً إلى يسوع املسيح رغم هذه الطبيعة
العتيقة التي أخذها بالوالدة من نسل وذرية آدم األول وأماتها
على الصليب“ :رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء”
(يوحنا  .)١٤فعندما جاءت ساعة الصليب وسلطان الظلمة
قبض الشيطان على اخلليقة العتيقة التي تخُّ صه .وفي رأينا
أنه “ملا أخذ يسوع اخلل قال« :قد أ ُ ْك ِم َل» .ونكس رأسه وأسلم
الروح( ”.يوحنا  ،)١٩أن قول الرب «قد أ ُ ْك ِم َل» كان إشارة إلى موت
الطبيعة العتيقة كامالً على الصليب وليس إمتام إرسالية
اخلالص .ألنه كانت هناك محطات أخرى في إرسالية املسيح
خلالص اإلنسان لم تكن قد مت َّت بعد.
وبخالص البشر من طبيعتهم العتيقة على الصليب أستُعل َن
اإلنسان اجلديد في املسيح يسوع بقيامة املسيح ،ألن اإلنسان
س َك به،
اجلديد في املسيح يسوع لم يكن ممكنا ً للموت أن يمَ ِ
ألن املوت غريب عنه .وقد شرح الوحي املقدس ما قلناه في
السطور السابقة هكذا“ :فإذ قد تشارك األوالد في اللحم
والدم اشترك هو (املسيح ابن اهلل) أيضا كذلك فيهما ،لكي
يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت ،أي إبليس ،ويعتق أولئك
(ذرية آدم) الذين خوفاً من املوت كانوا جميعا ً كل حياتهم حتت
العبودية .ألنه (املوت) حقا ً ليس ميسك املالئكة ،بل ميسك نسل
إبراهيم (ذرية آدم الساقطة)”( .عب .)٢لهذا كان موت ابن اهلل
باجلسد ضرورة ،ألنه نهاية خلليقتنا من آدم الذي سقط ،وبداية
خلليقتنا في املسيح الذي قال “رئيس هذا العالم يأتي وليس له
في شيء( ”.يوحنا .)١٤
إن حقيقة ما مت َّ في خالص الرب يسوع املسيح للبشر ،وكيف
مت َّ ،سبق وتنبأ به العهد القدمي وشرحه كمبادرة من اهلل رب
القوات البار والقدوس من أجل خالص اإلنسان من أسر إبليس.
فقد ظل اإلنسان عاجزا ً ذليالً بطبيعته الساقطة ،ال يقوي
على خالص نفسه واخلروج من بيت ذلك العدو القوي والشرير
(متي  ،)٢٩:١٢حتى جاء من هو أقوى منه (الرب يسوع) وأقتحم
مملكة الشيطان ونهب بيته وأخرج اإلنسان خليقته إلى حرية
مجد أوالد اهلل .إن إرسالية التجسد اإللهي لم تكن صفقة مع
الشيطان أو خضوع البتزاز الشيطان ،يدفع فيها الرب الثمن
ويُصلَب كخاطئ بدال ً من اإلنسان كما علَّم بعض الشراح
من تعاليم دخلت خلسة على الالهوت الشرقي اآلبائي الذي
بحسب اإلجنيل ،وجاءوا بنظريات الهوتية مدرسية انتشرت في

الراعي والرعية
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املعمودية واخلالص في املفهوم املسيحي

العصور الوسطي بكنيسة الغرب .يقول الوحي املقدس في
حزقيال “ ٣٧كانت علي يد الرب ،فأخرجني بروح الرب وأنزلني في
وسط البقعة وهي مآلنة عظاما… فقال لي« :يا ابن آدم ،أحتيا
هذه العظام؟» فقلت« :يا سيد الرب أنت تعلم» .فقال لي« :تنبأ
على هذه العظام وقل لها :أيتها العظام اليابسة ،اسمعي
كلمة الرب :هكذا قال السيد الرب لهذه العظام :هأنذا أدخل
فيكم روحا فتحيون … وتعلمون أني أنا الرب» … وبينما أنا أتنبأ
كان صوت ،وإذا رعش ،فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه.
ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها ،وبسط اجللد عليها من
فوق ،وليس فيها روح .فقال لي« :تنبأ للروح ،تنبأ يا ابن آدم ،وقل

بقلم  :د .رءوف إدوارد

للروح :هكذا قال السيد الرب :هلم يا روح من الرياح األربع وهب
على هؤالء القتلى ليحيوا» .فتنبأت كما أمرني ،فدخل فيهم
الروح ،فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا.
ثم قال لي« :يا ابن آدم ،هذه العظام هي كل بيت إسرائيل ها
هم يقولون :يبست عظامنا وهلك رجاؤنا .قد انقطعنا .لذلك
تنبأ وقل لهم :هكذا قال السيد الرب :هأنذا أفتح قبوركم
وأصعدكم من قبوركم يا شعبي ،وآتي بكم إلى أرض إسرائيل.
فتعلمون أني أنا الرب عند فتحي قبوركم وإصعادي إياكم من
قبوركم يا شعبي .وأجعل روحي فيكم فتحيون ،وأجعلكم في
أرضكم ،فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل ،يقول الرب».
إن كل إنسان ومنذ أن ولدته أمه ،يحمل طبيعة آدم بعد
السقوط .وألن املسيح ابن اهلل قد احتد ببشريتنا في بطن
العذراء مرمي ،فإنه وهبنا أن نتحد به في جرن (بطن) املعمودية
املقدسة .هذه هي الوالدة الثانية لإلنسان ،وهي ليست من
نسل آدم بل من نسل املسيح وتتم بواسطة عمل الروح القدس
السري في ماء املعمودية املسيحية “أجاب يسوع« :احلق احلق
أقول لك :إن كان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر أن يدخل
ملكوت اهلل» (يوحنا  .)٣وفيها يتم لإلنسان املسيحي كل ما
مت َّ للمسيح في جتسده من موت للخليقة العتيقة “عاملني
صلب معه ..ف ُدفنَّا معه باملعمودية”
هذا أن أنساننا العتيق قد ُ
(رومية  ،)٦وميالد للخليقة اجلديدة لإلنسان في املسيح يسوع
“ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا
بقيامته” (رومية  ،)٦وإن كان املسيح قد متمه في اجمليء األول
علي مستوي الروح واجلسد في بشريته التي هي أصل اخلليقة
اجلديدة لإلنسان ،فإنه يتممه لنا اآلن نحن املؤمنني ،ولكن على
املستوي الروحي وبرجاء كمال حتقيقه باجلسد في آخر األيام
عند مجيء املسيح الثاني .والسبح هلل.

من أين لك هذا؟
بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
قد تسمح لك الظروف بأن جتلس سأقدم لك عزيزي القارئ ،بعض
وسط مجموعة من األشخاص الذين األمثلة البسيطة للتعليم والتي
يتباحثون في أمر ما .ويا حبذا لو
كان هذا االمر هو مسألة الهوتية أو
كتابية أو حتى طقسية .وهنا تقوم
بالصمت واالستماع سابحا في
عقول وأفكار اآلخرين .فتارة تستمتع
مبا يقال ،وتارة تود أن تصرخ في وجه
أحدهم قائال له :من أين لك هذا؟
عزيزي القارئ ،ان من أصعب الكلمات
التي تنطق بها أفواهنا هي كلمة
ال أعرف .انه لألسف موروث ثقافي
والسيما في أغلب اجملتمعات الشرقية .وردت في الكتاب املقدس« .فاذهبوا
وعمدوهم باسم
فبدال من استخدام كلمة ال أعرف ،وتلْ ِمذوا جميع األُمم،
ِّ
والتي ال تقلل ابدا من حجم قائلها ،اآلب واالبن والروح القدس ،وعلِّموهم أن
فيقال أي شيء .واألدهي ،أن أغلب يحفظوا جميع ما أوصيتكم به( ».مت
الناس تستنتج بعض التعاليم وذلك 19 :28و)20
من خالل خبراتهم ورؤيتهم الشخصية رسالة رومية 3 :1و ...« :4ابنه (يسوع
فقط .وكأن جتربتهم الشخصية هي املسيح) ،الذي صار من نسل داود من
مبثابة املرجع االساسي بل والوحيد جهة اجلسد ،وتعينَّ ابن اهلل بقوة من
لهم .لذلك أحاول جاهدا ،بنعمة الرب ،جهة روح القداسة ،بالقيامة من
أن أقدم لك ،عزيزي القارئ ،حملة سريعة األموات ،يسوع املسيح ربنا».
عن أهم مصادر التعليم في الكنيسة .رسالة كورنثوس األولى « :8-3 :15فإنني
مت إليكم في األول ما َقبـِلْتُه أنا
أوال :الكتاب املقدس
سلَّ ُ
يعتبر الكتاب املقدس هو أهم مصدر أيضاً :أن املسيح مات من أجل خطايانا
على االطالق .فهو ليس كتاب تآمالت حسب الكتب ،وأنه دُ ِف َن ،وأنه قام في
فقط كما يدعي البعض ،بل هو «روح اليوم الثالث حسب الكتب.»...
وحياة» (يو  .)٣٦ :٦في الكلمة املكتوبة رسالة فيليبي « :11-5 :2فليكن فيكم
يستعلن لنا الكلمة املتجسد ،ربنا هذا الفكر الذي في املسيح يسوع
يسوع املسيح! اتعجب كل العجب أيضاً :الذي إذ كان في صورة اهلل ،لم
سب خُ لْسة أن يكون ُمعادِال ً هلل.
ممن يقولون إن الكتاب املقدس ليس ي َ ْح ِ
آخذا ً صورة عبد،
نفسه،
أخلى
لكنه
مصدرا هاما من مصادر التعليم .لذلك
ِ

شبه الناس .وإذ ُوجـِ َد في
صائرا ً في ِ
الهيئة كإنسان ،وضع نفسه وأطاع
حتى املوت ،موت الصليب .لذلك ر َّفعه
اهلل أيضاً ،وأعطاه اسما ً فوق كل اسم،
لكي جتثو باسم يسوع كل رُكبة ممِ َّ ْن
في السماء و َم ْن على األرض و َم ْن حتت
األرض ،ويعترف كل لسان أن يسوع
رب جملد اهلل اآلب».
املسيح هو ٌّ
رسالة تيموثاوس األولى :3
عظيم هو س ُّر التقوى:
« :16وباإلجماع
ٌ
اهلل ظهر في اجلسد ،تبرَّر في الروح،
تراءى ملالئكةُ ،كرِز به بني األُمم ،أُو ِم َن به
في العالم ،رُفـِ َع في اجملد».
أليس هذا تعليما صريحا ؟؟ انها
مجرد أمثلة بسيطة جدا ولكن ألن
أغلب الناس لم تضع الكتاب املقدس
في مكانته احلقيقية ،فتاهت االفكار
وضلت العقول فأنحرف التعليم.
ألكتاب املقدس هو املصدر األهم
للتعليم .الكتاب املقدس هو املصدر
االهم للصالة ايضا .الكتاب املقدس
هو املصدر الوحيد القادر على تغيير
العقول وجتديد االذهان بل وإعطاء
معنى وقيمة لإلنسان وإيضاح الهدف
من وجوده على االرض.
والسؤال اآلن ،إن كان الكتاب املقدس
هو اهم مصادر التعليم ،فما هي
املصادر االخرى للتعليم؟
هذا ما سنجيب عنه في املقال القادم،
إن أحبت نعمة الرب وعشنا.

21
ذات إعاقة بيدها ..تونسية تنجح
بالبكالوريا بقلم في فمها
«أنا قوية وقادرة على
فعلها ..على هذه الورقة
البيضاء أن تتزين بزرقة
السماء وأن تتراقص
بني أسطرها األحرف
والكلمات واألرقام التي
علقت بذاكرتي على مدار سنة كاملة» هكذا حتدت رنيم
نفسها في أول أيام مناظرة بكالوريا (اختبار ختم الدروس
الثانوية) لسنة  .2019وتتنقل الفتاة ملسافة كيلومتر
وحدها على كرسيها املتحرك من منزلها مبنطقة اجلديدة
مبحافظة منوبة شمالي تونس إلى املعهد بكل ثقة،
عند الباب تودع والدتها بابتسامتها العريضة البريئة
لتستقبلها في اخلارج وعلى طول الطريق حتيات املارين الذين
يغدقونها مبشاعر احلب واالحترام .رنيم السهيلي شابة
تختلف عن كل بنات وأبناء جيلها  -رافقتها منذ والدتها
إعاقتها اجلسدية التي متنعها من حتريك يديها وقدميها
ولكنها لم تستسلم إلعاقتها وخلقت من ضعفها قوة
جبارة لتسلق سلم النجاح .واكتشفت رنيم منذ كانت في
سن اخلامسة من العمر قدرتها على الكتابة عبر إمساك
القلم بفمها ،فعلمت أنها هبة من اهلل وتعودت خالل
سنوات الدراسة في املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية
على الكتابة بتلك الطريقة بكل سالسة وإلى االرتقاء من
سنة إلى أخرى .وتقول للجزيرة نت «تقبل األمر بطريقة
ال يتخيلها أي إنسان واعتبر إعاقتي أمرا ً عاديا ً وجلأت منذ
صغري إلى اخلروج من املنزل ،فأنا اجتماعية ألبعد احلدود
ومحبة للحياة وال أعترف بشعور الوحدة» .ومرت رنيم (19
سنة) بلحظات ضعف قليلة ،لكنها سرعان ما تتمالك
نفسها وتتغلب على مشاعر احلزن والفشل التي حتاول
التسلل إلى قلبها متسلحة بروح املقاومة التي تتحلى
بها.
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عامل بال حدود

غرامات مضاعفة ومصادرة قدرات ذهنية خارقة ..كوريات شماليات
يحفظن آالف األرقام في دقائق
السيارة ..قانون مرور صارم
في كرواتيا
حصلت كوريا الشمالية على العديد من الكؤوس
كرواتيا،
بدأت
قانون
تطبيق
يتسم
للمرور
با لتشد د
والصرامة ،مبوجبه
قائدو
يواجه
السيارات دفع غرامات أعلى بكثير
في حال ارتكاب مخالفات ،ويصل
األمر إلى إمكانية مصادرة السيارة.
وضاعف القانون اجلديد الذي وافق
عليه البرملان في الـ 12من يوليو
املاضي ،الغرامات اخلاصة باخملالفات
املرورية ،وبينها السير عكس االجتاه
على الطرق السريعة ،وجتاوز سرعة
 50كيلومتراً /ساعة في املناطق
السكنية ،وجتاوز اإلشارة احلمراء،
والقيادة حتت تأثير مخدر ،والقيادة
بدون رخصة ،أو برخصة منتهية
الصالحية.
وتشمل اخملالفات أيضا ً رفض قائد
السيارة اخلضوع الختبار الكشف
عن الكحوليات أو اخملدرات ،والفرار
عقب ارتكاب حادث مروري سقط
فيه قتلى أو جرحى.
كما ضاعف القانون الغرامة على
مخالفات أقل جسامة ،مثل القيادة
دون استخدام حزام األمان ،والتحدث
في الهاتف احملمول أثناء القيادة.

كان سيصبح أول رائد فضاء أفريقي أسود ..
دراجة تنهي حياة ماسيكو
توفي اجلنوب أفريقي األسود مانديال ماسيكو الذي كان سيصبح أول رائد فضاء من قارة
أفريقيا عن عمر يناهز ثالثني عاما ً بحادث دراجة نارية ،وفق ما أفادت به عائلته قبل أيام.
وفاز مانديال ماسيكو امللقب برائد الفضاء األفريقي عام  2013بحق املشاركة في رحلة
فضائية يبلغ طولها  103کیلومترات على منت مركبة فضائية أميركية من طراز لینکس
مارك ،ليصبح أول أفريقي أسود يسافر إلى الفضاء.
ومت اختيار ماسيكو مع  22شخصا ً آخر في رحلة ملدة ساعة إلى الفضاء ،بعد أن فاز على
مليون مرشح من  75دولة ،في مسابقة نظمتها وكالة «أكس أبولو» برعاية الشركة
األنغلوهولندية يونليفر وشركة للسياحة الفضائية وتدرب ماسیکو ملدة أسبوع في
أكادميية كينيدي للفضاء في فلوریدا على برنامج يشمل القفز مع السقوط احلر ورکوب
الطائرات املقاتلة وحتمل السرعة ،غير أن الرحلة التي كانت مقررة في عام  2015مت تأجيلها
إلى وقت الحق.
وكان مارك شاتلورث أول أفريقي أبيض سافر إلى الفضاء عام  2002قبل أن يتوفی مانديال
ماسيكو األفريقي الذي كان املتوقع أن يكون أول أفريقي أسود يحقق اإلجناز ذاته .وتقول
صديقة املتوفى ستمبيل شابانغو في تصريحات صحفية إن مانديال كان سيلهم الشباب
األفريقي مبمثل حي وواقعي لقدرتهم على حتقيق العديد من اإلجنازات املهمة.

قانون حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ في هولندا
دخل قانون حظر النقاب في هولندا حيز التنفيذ ،ويشمل احلظر ارتداء أغطية الوجه في
املواصالت العامة واملباني احلكومية ومؤسسات التعليم والصحة.
ويرتدي عددًا قليلاً ج ًدا من النساء النقاب في هولندا ،وأنه ليس من املعلوم كيف سيمكن
تطبيق القانون بحزم في هولندا التي تعد آخر الدول األوروبية التي تفرض حظرًا مماثلاً بعد
فرنسا وأملانيا وبلجيكا والنمسا والدمنارك.
وكانت جماعات حقوقية وإسالمية في هولندا أعلنت معارضتها للقانون الذي يدعى
“احلظر اجلزئي على أغطية الوجه” ،كما أعلن حزب إسالمي في روتردام استعداده لدفع
الغرامة املالية التي تقدر بـ 150يورو نيابة عن مرتديات النقاب.

وامليداليات في بطولة العالم األخيرة للذاكرة في
هوجن كوجن.
وكانت هذه املشاركة هي األولى لبيوجن ياجن ،وأتت النتيجة مقنعة .وقد مثلت البالد 3
طالبات ،وغادر الوفد الكوري الشمالي هوجن كوجن مع  7ميداليات ذهبية ،و 7فضيات،
و 5برونزيات .وتدرس الكورية الشمالية باجن أون سيم  52بطاقة من أوراق اللعب ،ثم
تقلبها وتأخذ رزمة ثانية وتقوم بترتيبها مثل الرزمة األولى من دون ارتكاب أي خطأ.
وتقول “باجن” ،البالغة من العمر  22عاماً“ :ال أقول إن األمر سهل ،لكن لو خصصتم
الوقت وبذلتم مجهودا ً ميكنكم احلفظ» .وتضيف“ :إذا كنتم تستمتعون باحلفظ،
فاألمر ليس بالصعوبة التي يتخيلها الناس».
وحلت “باجن” في املركز الثاني ببطولة العالم ،من بني أكثر من  260مشاركاً ،حيث
جاءت خلف الصينية ويي كينرو .ومن إجنازاتها حفظ سلسلة من  5187رقما ً ثنائيا ً
(صفر وواحد) في غضون نصف ساعة ،وحفظ  1772ورقة لعب في غضون ساعة.
وفي مسابقة السرعة ،متكنت من حفظ تسلسل رزمة ورق لعب من  52بطاقة في
غضون  17,67ثانية  .

بـ  80متر كنافة ..هطاي التركية حتتفل بالوطن األم
صنع طبق كنافة بطول  80متراً ،بوالية هطاي جنوبي تركيا ،في إطار االحتفاالت
ُ
بالذكرى السنوية الثمانني النضمامها إلى الوطن األم وأقيمت الفعالية التي
نظمتها بلدية الوالية ،في حديقة أتاتورك مبدينة أنطاكيا ،التي تشتهر بهذا النوع
من احللويات .واستخدم في صنع الكنافة البالغ طولها  80متراً 803 ،كجم من
العجينة ،و 603كجم من اجلبنة ،و 603كجم من السكر ،و 301كجم زبدة ،و 30كجم
من الفستق العنتابي واستغرق حتضير الكنافة نحو أسبوع ،وتولى  10أشخاص من
ذوي اخلبرة في صنع احللويات إعدادها على النار ،قبيل توزيعها على اجلماهير.
وفي كلمة بهذه املناسبة ،قال رئيس البلدية لطفي صافاش ،إن طول الكنافة
املعدة في إطار االحتفاالت السنوية بانضمام هطاي إلى الوطن األم ،يزداد مترا ً كل
عام .وشدد صافاش ،على أن هطاي ستظل وطنا ً تركيا ً إلى األبد ،طاملا بقيت األرض
تدور .وفي  23يوليو  ،1939انضمت هطاي مبراسم رسمية إلى الوطن األم ترکیا.

من قلب احمليط إلى املزاد  ..عكاز ناجية من تيتانيك
بيع عكاز مزود بضوء كهربائي
يعود إلى ناجية من حادث السفينة
تيتانيك كانت تشير به طلبا
للمساعدة من قارب جناة ،مقابل
 62500دوالر في مزاد للسلع البحرية
في والية رود آيالند األميركية .وقال
رئيس دار مزادات غيرنسي ،أرالن
إيتينغر ،إن العرض األعلى على عكاز
إيال وايت کان  50ألف دوالر ،باإلضافة
إلى الرسوم اإلضافية التي أضافتها
دار املزاد.
وكان تقدير ثمن العكاز قبل املزاد
يتراوح بني  300ألف و  500ألف دوالر.
ونقل العكاز إلى غيرنسي من قبل عائلة ويليامز في ميلفورد بوالية کونیتیکت .وقال إيتينغر
إن بعض أفراد األسرة اختلفوا على البيع .ومت حل املشكلة قبل املزاد ،لكن النزاع رمبا جعل
املزايدين احملتملني قلقني .وأضاف إيتينغر أن املزايد الفائز قال إنه كان هناك بالنيابة عن صديق
له في اململكة املتحدة.
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Andrew Scheer’s Health & Social
Programs Guarantee
For many Canadians toon increasing to meet the
day, health care has beneeds of all Canadians,
come a defining icon of
and ensure a quality pubour society. Understandlic health care system in
ing the origin and evoluevery province, no mattion of the concept, the
ter what.
views and values of its
This week, Conservachampions and critics, Bob Saroya, tive Leader Andrew
and the historical events
Scheer announced his
Member of
that influenced its impleHealth and Social ProParliament
mentation will demongram Guarantee: a comstrate that health care is
mitment to maintain and
ever-changing — a delicate bal- increase the Canada Health Transance between public expectations, fer (CHT) and the Canada Social
medical knowledge, technological Transfer (CST) by at least 3% per
change, economic and human re- year, as is currently mandated in
sources, and political will. Health legislation. In 2019-2020, the two
care is something close to every- transfers are providing $55 billion
one’s heart; it is a testament of our to provinces and territories. Under
democracy, as well as the epitome a new Conservative government,
of a humanitarian state.
Canadians will be able to count on
We know how important it is to en- stable and predictable health and
sure quality public health care and social program funding. Andrew
social programs in every province. Scheer and the Conservatives are
Andrew Scheer’s Health and So- going to continue to highlight our
cial Program Guarantee provides positive plan to help Canadians get
his guarantee and his commitment ahead while reminding voters that
to increasing both the Canada Justin Trudeau is not as advertised.
Health Transfer and the Canada Sincerely,
Social Transfer when elected Bob Saroya
Prime Minister this October. That Conservative Member of Parliament
means federal spending will keep for Markham-Unionville

88 UNLICENSED CHURCHES, SERVICE
BUILDINGS GRANTED LEGAL STATUS
The committee in charge of legalizing the status of unlicensed
churches presented the reviews of
the status of churches and service
buildings carried out since July 1.
The reviews took place upon the
request of the founders, and resulted in the approval to legalize
88 churches and affiliated service
buildings, so that the total number
of unlicensed churches and affiliated buildings that are legalized turns
1,109.
Fifty-six of those have met the safety requirements, and the committee is
still working on the rest to meet the safety terms.
The news was announced during a meeting between Prime Minister Mostafa Madbouly and the committee encompassing Minister of Justice
Mohamed Hossam Abdel Rahim, Local Development Minister Mahmoud Shaarawy, Minister of Housing, Utilities and Urban Communities
Assem al-Gazar, and other officials.
Unlicensed places of worship are spread across the country and the state
has been making endeavors to resolve that problem. For mosques, the
Ministry of Endowments has been trying to legalize such places and ensure prayers are led by licensed preachers. In 2014, the number of unlicensed mosques was estimated at 30,000.
Egypt Today

IT MIGHT NOT BE
POSSIBLE, BUT IT
IS ATTAINABLE?
“That’s impossible… no way... no one
can do that… there’s no way I can ever
reach that high a bar.”
That’s the most common reaction to
whenever I preach a message about
God’s standard for our purity - a standard
that can be summed up in one verse:
“But among you there must not be even a
hint of sexual immorality, or of any kind
of impurity, or of greed, because these
are improper for God’s holy people.”
(Ephesians 5:3)
NOT EVEN A HINT! Not even a hint of
impurity in your habits. Not even a hint
of impurity in your relationships. Not
even a hint of impurity in your thoughts.
Not even a hint of any kind of impurity!
IS THAT EVEN POSSIBLE? CAN WE
EVER ATTAIN SUCH A STANDARD?
This might surprise you but the two questions above don’t have the same answer.
The answer to one is YES and the other
is NO. Huh???
First of all, is that standard possible? NO
WAY! There’s no way that anyone can
live in the world today and avoid all the
impurity and lust that is all around us.
You can’t even go to the grocery store
to buy milk for your child without being
inundated with sexual messages at the
checkout line. 3 TIPS TO IMPROVE
YOUR SEX LIFE… or THE SECRET
LOVE AFFAIR OF CELEBRITY X (of
course I only know this because others
have told me about it :))
It’s everywhere! You can’t go anywhere
without being bombarded with impure
sights and sounds which lead to the host
of impure thoughts and feelings that
plague us today.
So instead of striving for God’s standard
of NOT EVEN A HINT – which we feel is
impossible and unreasonable – we adapt
it. We lower the bar. We water down
His standard and create our own. Joshua
Harris, best-selling author of many books
including Sex Is Not the Problem (Lust
Is): Sexual Purity in a Lust-Saturated
World, calls this “the diet mentality.”
A lot of us have developed a diet mentality toward lust. We really want to cut
back on lust because we know it’s not
healthy and it makes us feel bad. But
like some rich, calorie-laden chocolate

Father Anthony
Messeh
dessert, lust is just too tasty to resist completely. Surely God will understand if we
break our diet and nibble a little lust now
and then.
The diet mentality makes sense and
sounds like a good plan when compared
to how the rest of the world is living. But
there’s one problem…IT ISN’T GOD’S
STANDARD! God’s standard is NOT
EVEN A HINT. God says that lust and
impurity has no place in your life. I am
not saying it is easy, but we have to at
least agree that it is what God says. And
if God says it, then we have no right to
change it or water it down.
Jesus Himself even spoke about this high
standard of God and the importance of
holding to that high standard in an even
more blunt and straightforward way - see
Matthew 5:27-30 – as He said that whatever/whoever causes you to sin needs to
be cut off and cast away immediately, no
matter how precious or dear it might be
to you.
NOT EVEN A HINT means we must
fight against lust and impurity in our
eyes, in our thoughts, in our conversations. We must strive for purity in our
music-listening, in our movie-watching
and in our web-surfing. We can’t accept
the world’s standard for relationships or
behavior or TV shows or jokes or anything.
Why? Because “among you there must
not be even a hint of sexual immorality,
or of any kind of impurity, or of greed,
because these are improper for God’s
holy people.”
Is that possible? I already told you the
answer is NO. But can we attain it? ABSOLUTELY. Why?
I’ll answer that
question with a passage from the Bible
for now and I’ll elaborate on it more later
this week.
“Thus says the Lord to you: ‘Do not be
afraid nor dismayed because of this great
multitude, for the battle is not yours, but
God’s … Do not fear or be dismayed; tomorrow go out against them, for the Lord
is with you.” (2 Chronicles 20:15-17)
God’s standard of purity might not be
possible but it is attainable. Now it’s
time to go out there and do our best to
get it.

RIDDLE TIME
A pet shop owner had a parrot with a sign
on its cage that said “Parrot repeats everything it hears”. Davey bought the parrot and for two weeks he spoke to it and
it didn’t say a word. He returned the parrot but the shopkeeper said he never lied
about the parrot. How can this be?
Answer for the last issue:
4 bees and 3 flowers

By:
Philo Girgis
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Radical Acceptance

I used to laugh when I heard people saying that
self care is important. I mean, sure, taking care
of ourselves sounded important. But society
makes it sound like self-care requires you to get
a manicure, plan a vacation, buy expensive products, eat meals out, etc.
And to be honest, this sounded EXHAUSTING.
Think about it: you get home from work after a
long day. Do you have the energy to go to the
gym? Maybe not. Do you have the money at this
moment to purchase a spa package every weekend? Maybe not. Those were my thoughts exactly.
So, was I a failure at self-care? Was there something wrong with me?
After speaking with a few role models, mentors,
and close loved ones, I began to learn something
critical: self-care doesn’t have to be expensive
or time-consuming. Self-care can mean simply
taking the time to close your eyes and be thankful for the day passing in peace. Self-care can
mean soaking your feet in water after a long day
at work. Self-care can mean turning your phone
off and chatting with a loved one or friend for 15
minutes, rather than checking emails.
Another thing that I learned is how important
self-care really is. When I get caught up in work
and life - as I’m sure we all do - the last thing
on my mind is self-care. I focus on what I need
to get done, and I plan on how I will do it. But
soon enough, this led to burning out. I felt tired.
Physically, mentally, and emotionally. I didn’t feel
the ‘spark’ that I once felt about work, studying,
relationships, myself, and life. It was only when
I started to FORCE myself to engage in self-care
did I realize how necessary it was.
At first, I did not want to stop working at night there was simply too much to do, and I would fall
behind if I took a break. But the only
way out of this messiness was to slow
down. So, I scheduled in ‘me time’.
I forced myself, each week, to set a
self-care goal. One week, it was turning
my computer off from work 10 minutes
early so that I could play a puzzle. The
other week, it was coming home from
work and writing about my feelings and
my day. Another time, it was planning
one fun thing to do with my family during the weekend.
Of course, this was very much forced
at the beginning. I did not like feeling
that I was ‘wasting time’ not working.
But after forcing myself to do it for a few
months, I realized that if I did not take
time ‘out’ to do these things, I would
have been miserable - at work, at home,
and within my soul. Starting to take
time for myself, away from the hustle

and bustle of life, allowed me to rejuvenate. It
helped me see that while life was busy and crazy, I could only fulfill my responsibilities, goals,
and dreams if I took care of myself first.
And to different people, self-care means different things. Think of strategies that serve you,
things that brighten up your mood, strengthen
your body, fuel your spark, and engage you.
It does not have to be timely, expensive, or effortful. Whatever you choose to do to take care of
yourself, simply ensure that you do it. And don’t
expect it to come easy at first. Yes, you may have
to force yourself to do some self-care at the
start. And maybe some days, you won’t feel like
taking a break because life will be too busy. But
if you stick with it, if you insist within yourself
that you will take the time ‘out’ to nagged in selfcare, you will soon reap the benefits. You will feel
stronger, brighter, and happier - physically, mentally, emotionally, socially, and spiritually.
Think of it this way - would you tell your friend
to work all-day, everyday, without resting? Would
you allow your car to go without cleaning, filling
up on gas, fixing the tires, etc? Would you allow
your pet to run around all day without eating,
playing, getting a bath and haircut, etc? Likely
not. Sometimes, when self-care is too hard or life
is too busy - or I simply feel ‘icky and don’t want
to do it’, I remind myself that if I am not feeling
my best, I cannot do the rest.
Life is tough, but so are you.

Articles
Coptic Christians in Sudan
About half a million Coptic
Christians live in Sudan, a
country now going through
dramatic political changes
after three decades of rule
by the same person. As in
other cases (such as Egypt),
a people-powered revolution
could have the potential to Garnett Genuis
bring about positive change, Member of Parliment
but it could also be hijacked
by the wrong people. I have called for Canada to
be engaged and seek to play a constructive role in
the context of rapidly evolving and fragile events
in Sudan.
From 1989 until 2019, Sudan was ruled by dictator
Omar al-Bashir. Many human rights abuses including against various ethnic and religious minorities,
were committed by his regime. In July of 2010, alBashir was indicted by the International Criminal
Court for genocide. He had previously been indicted for crimes against humanity and war crimes. It
is a great shame to our international system that,
despite being indicted for the “crime of crimes”
al-Bashir was able to continue to rule and travel
abroad for almost a decade.
In late 2018 a protest movement began in a number of Sudanese cities calling for al-Bashir to step
down and seeking for the advancement of democracy and human rights. The movement was barely
noticed or covered in western nations. After the
experience of the so-called Arab Spring, where the
result was generally protracted conflict and terrible
violence (Libya and Syria) or a return to the status
quo (Egypt), many in the west are gun-shy about
giving vocal support to people power revolutions
in this region of the world.
I thought at the time, though, that it was important
to speak out in support of the protestors. Unlike
countries ruled by secular dictatorships with human
rights problems, Sudan was ruled by a genocidal
extremist. Just as with Iran, the realistic alternatives
in Sudan were all clearly better than the regime.
The protest movement precipitated the ouster of
al-Bashir on April 11th of this year, but he was replaced by a military council. Protestors continued
to demand an immediate transfer to civilian-led
administration on the road to democracy. In the ensuing months, negotiations between protestors and
the new military government have been punctuated
by incidents of terrible violence against protestors.
The current reality, then, is one in which almost
anything could happen. Either a transition to functioning democracy with protection for minorities or
sharp returns to the brutality of an al-Bashir like
leader are possible.
Canada should seek to promote an effective democratic transition for Sudan by increasing public
pressure on the regime and by imposing individual
sanctions on those who refuse to put a stop to violence against protestors. These limited actions by
Canada, which wouldn’t cost us much, could have
a substantial impact on the advance of human rights
at this critical time.
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