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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل

 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن
ومجيع انواع الليزر 

منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   Ëôe AGQò©dG á«dó«°U

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

فلت ل ن
äÉcô°ûdGh OGôaCÓd á«Ñjô°V äÉeóNh áÑ°SÉfi

www profififittexplllorer co
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Tel: 416-848-7247Tel: 416-848-7247Cell: 416-903-7113Cell: 416-903-7113

85 CURLEW DR. #103 NORTH YORK, ON M3A 2P885 CURLEW DR. #103 NORTH YORK, ON M3A 2P8

Maximize your 
Tax Savings 

with Us
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Skymark Smile Centre
25 Kingsbridge Garden Circle 

Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1
  Tel:   905-890-1100
 Fax:  905-890-1107

DENTIST

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca
www.skymarksmilecentre.ca 

Dr. Rob Eisen

Dr. Amir Guorgui

Dr. Lana Douleh

Iójô÷ÉH ∫É°üJÓd1 844 355 6939

áFÉŸG ó©H ô°ûY ™°SÉàdG Oó``©dG  - á°ùeÉÿG áæ``°ùdG - 2018 ¢ù£°ùZG 11 âÑ°ùdGwww.good-news.cawww.good-news.ca

gnjournal@gmail.com
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Hany Fayez, CPA, CMA
• Personal & Corporate taxes

• Tax planning
• Corporate reorganization

• CRA Audit & Appeals
Email: hfayez@rogers.com
1000-250 Consumers Road

Toronto, ON M2J 4V6

Tel: (416) 553-8302
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Skymark Smile Centre
25 Kingbridge Garden Circle Unit 10

Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca 

Call Us Today!
905-890-1100

Dr. Rob EisenDr. Amir Guorgui Dr. Lana Douleh

WE SPEAK: 
Arabic, Protuguese, French, 

Italian, Spanish, English

• Dentistry for all ages

• IV Sedation

• Same day dental implants

• Cosmetic dentistry

• Invisalign

• Tooth whitening

• Wisdom teeth extraction

• Emergency Appointments

NOW 
OPEN!
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا العدد 
ايضاً

في  وحذر  تباين 
حلفاء  مواقف 
جتاه  السعودية 
كندا ..............ص 11

الرئيس  سيادة 
لنا  السيسي... 
عتاب لديك .. ص 19

السلع  أسعار 
وشك  على  املعلبة 
كندا  في  االرتفاع 
..........................ص 9

نتاج  الكون  هل 
أم  عشوائي  خلق 
عقالني؟  تصميم 
........................ص 19

راأي املحـــــــرر

اأ�شباب الت�شعيد العنيف والغريب من ال�شعودية �شد كندا 

مت  بالريا�ض  الكندية  لل�سفارة  تغريدة  علي  لل�سعودية  ومفاجئ  عنيف  فعل  رد 

ن�سرها يوم اجلمعة الثالث من اأغ�سط�ض احلايل علي »تويرت«، اأعربت فيها ال�سفارة 

نا�سطني  والتي طالت  االإعتقاالت  من  االأخرية  املوجة  ال�سديد حيال  قلقها  عن 

�سقيقة  بدوي«  »�سمر  النا�سطة  وبينهم  اململكة،  يف  االإن�سان  حقوق  جمال  يف 

باإزدراء االإ�سالم ولقي حكمًا  املدون ال�سعودي الليربايل »رائف بدوي« واملتهم 

بال�سجن ع�سر �سنوات مع اجللد األف جلدة، وطالبت ال�سفارة الكندية بالريا�ض 

الفور.  علي  االإن�سان  حقوق  نا�سطي  جميع  عن  باالإفراج  ال�سعودية  ال�سلطات 

الوقت  نف�ض  يف  فريالند«  »كري�ستيا  الكندية  اخلارجية  لوزيرة  بيان  جاء  كما 

بعدها  ال�سعودية  ال�سلطات  لرتد  ال�سعودي،  اجلانب  من  املطالب  نف�ض  يحمل 

�سخ�سًا  الكندي  ال�سفري  واإعتبار  للت�ساور،  كندا  يف  �سفريها  باإ�ستدعاء  ب�ساعات 

غري مرغوب فيه، واأن عليه مغادرة البالد خالل 24 �ساعة، مع جتميد العالقات 

الطالب  اأالف  عودة  وكذلك  لكندا  ال�سعودي  الطريان  ورحالت  التجارية 

ال�سعوديني ممن يدر�سون باجلامعات الكندية. ومما ال�سك فيه اأن الرد ال�سعودي 

يحمل قدر كبري من الغرابة فهذه لي�ست املرة االأويل التي تنتقد فيها كندا ملف 

حقوق االأن�سان بال�سعودية وحتديدًا يف ق�سية »رائف بدوي« والذي تعي�ض زوجته 

واأوالدة مبقاطعة كيبيك، ففي يناير 2015 ويف عهد حكومة هاربر ال�سابقة، اأنتقد 

واأعترب  »بدوي«  علي  اجللد  حكم  بريد«  »جون  وقتها  الكندي  اخلارجية  وزير 

ال�سعودية  ال�سلطات  وطالب  التعبري  وحرية  االإن�سانية  للكرامة  اإنتهاك  العقوبة 

وقتها.  الكندي  الدينية  احلريات  �سفري  بينت«  »اأندرو  اأنتقده  كما  عنه،  بالعفو 

بل اأن حكومة »ترودو« احلالية �سبق لها التعر�ض لهذا االأمر ففي نوفمرب 2016 

ال�سعودية  وطالبت  بدوي«  »رائف  حب�ض  اإ�ستمرار  الكندية  اخلارجية  اأنتقدت 

باالإفراج عنه وال�سماح له باالإنتقال للعي�ض مع اأ�سرته بكندا، بل ويف اأبريل هذا 

العام اأعرب »ترودو« للعاهل ال�سعودي امللك �سلمان عن قلقه الإ�ستمرار حب�ض 

املرة  هذه  والعنيف  املختلف  ال�سعودي  الفعل  رد  �سبب  فما  وعليه  »بدوي«. 

الرد  لهذا  ال�سعودية  دفعت  هامة  اأ�سباب  ثالث  هناك  اأن  راأيي  ويف   ... حتديدًا 

املختلف عن ما �سبق:

نقد  ال�سعودية حلملة  العربية  اململكة  تتعر�ض   : اأواًل 

غربية مت�ساعدة ب�ساأن ملف حقوق االأن�سان �سواء يف 

ال�سعودية  اليمن، فوجدت  اأو يف  ال�سعودي  الداخل 

مفادها  واالأوربي  الغربي  للخارج  ر�سالة  الرد  يف هذا 

الإو�ساعها  خارجية  اإنتقادات  تقبل  لن  ال�سعودية  اأن 

الداخلية، وهو ما عرب عنه متامًا »جيورجيو كافيريو« 

اإن هذا الت�سعيد »ر�سالة« لي�ست  الباحث املتخ�س�ض يف ال�ساأن اخلليجي بالقول 

موجهة لكندا فح�سب، بل اأي�سا للدول االأوروبية وغريها، باأن انتقاد ال�سعودية 

ال�سعودية وكندا ال يتجاوز  التجاري بني  التبادل  اأن حجم  له عواقب. وخا�سة 

االأربعة مليارات دوالر يف العام وهو اأقل من مثيله بني ال�سعودية والدول االأوربية.

يف  بالف�سل   - معلنه  تكن  مل  واإن  حتي   - داخلية  �سعودية  حالة  يوجد   : ثانيًا 

اأهدافها   الرابع دون موؤ�سرات علي حتقيق  عا�سفة احلزم، فاحلرب تدخل عامها 

اأو القدرة علي اخلروج بخ�سائر اأقل، فجاء هذا الرد ومع دولة عظمي مثل كندا 

للح�سول علي ن�سر ولو رمزي ُيغطي علي بع�ض اأثار ما يحدث يف اليمن.

واالأخري  ترامب  االأمريكي  بالرئي�ض  وطيدة  عالقة  لها  االأن  ال�سعودية   : ثالثًا 

ما  بل كثريًا  ترودو«،  الكندي »جا�سنت  الوزراء  رئي�ض  مع  معلنة  يف حالة عداء 

ي�سف ترامب ترودو بـ »ال�سخ�ض ال�سعيف والغري �سادق«، وبالطبع هذا املوقف 

االإدارة  مع  العالقة  تعزيز  �سالح  يف  �سي�سب  حكومته  و  ترودو  �سد  ال�سعودي 

االأمريكية احلالية، ويوؤكد علي الوالء ال�سعودي الكامل لرتامب واإدارته ومدي 

الت�سامن معه.

التعامل  اإزدواجية  يف  ولكن  ال�سعودي  الرد  يف  فقط  لي�ست  الغرابة  اأن  احلقيقة 

باإزدراء  متهم  �ساب  عن  »ترودو«  يدافع  فكيف  نف�سه،  الكندي  الوزراء  لرئي�ض 

بـ  واملتعلق   »103  Motion« اأطلق  من  وهو  بال�سعودية  االإ�سالمي  الدين 

بدوي«  »رائف  لـ  عقوبات  �سيحمل  لقانون  حتول  اإذا  والذي  »االإ�سالموفوبيا« 

نف�سه اإن فعلها يف كندا؟! ... فهل يعي ال�سيد رئي�ض الوزراء هذا االأمر ويفهمه 

، لُيفهمنا نحن اأي�سًا!!

 ابرام مقار
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يستغل  أن  باملرء  يُفترض  رمبا 
قدرته على الكتابة في طرق أبواب 
»املثقفون«  يعتبرها  مواضيع 
لكن  جادة،  قضايا  و«النُّخب« 
املُعاشة  اليوميَّة  احلياة  تفاصيل 
في عاملنا الثالث تضع اإلنسان في 
مواجهة مواقف ُمستحقة للطرح 
ُمعاجلتها  أمل  على  واملُناقشة 
لــــ«اجلادين« هامشية،  بدت  وإن 

سطحية، أو حتى تافهة.
نداء  إحلاح  أن  احملترم  أيُّها  تخّيل 
الطبيعة البيولوجي خارج مسكنك 
أجبرك على اللجوء لدورة مياه عاّمة 
)من  حاجتك  فيها  تقضي  أن  راجًيا 

في  املُباِشر  غير  املُهذب  األسلوب  يفهمون  ال 
الكالم فليتخيلوا أنهم كانوا محصورين بحاجة 
مكاٍن  أو  بولهم  سراح  فيه  يطلقون  مكاٍن  إلى 
وما  مفاجئ(،  إسهاٍل  أمر  افتضاح  من  يُنقذهم 
حتى  نفسك  على  اخلالء«  »بيت  باب  أغلقت  أن 
عليه،  الهويَّة  مجهولة  بيٍد  الَطرقات  انهمرت 

كيف سيكون رد فعلك؟
آداب اللياقة العاّمة تقضي بأنه يكفي أن يطرق 
الشخص الذي بداخل دورة املياه طرقات خفيفة 
الباب ليسمعها الشخص الذي في اخلارج  على 
االنتظار  أو  االنصراف  إما  بوجوده، فيختار  ويعلم 
لكننا  هو،  يدخل  ثم  اآلخر  يخرج  أن  إلى  بهدوء 
نعاني في مجتمعاتنا من ظاهرة عجيبة غريبة، 
الباب  بطرق  يستمّرون  اخلارج  في  الناس  أن  وهي 
طرًقا عنيًفا حتى إن لم يأتِهم رد، ومنهم اللذين 
هناك  »هل  سائلني:  أصواتهم  مبلء  يصرخون 
من  ُكنت  وإذا  بالداخل؟«،  أحٍد  من  هل  أحد؟ 
أقصى  ستبذل  املُهذبة  املؤدبة  البشرية  الفئة 
ما بوسعك للرد على هذا السؤال دون استخدام 
عن  صوته  لًيعلن  املاء  بعض  ستسكب  صوتك، 
وجودك، أو تطرق الباب بأصابعك ُملتزًما بضوابط 
جلعلهم  يكفي  هذا  أن  وُمفترًضا  اللياقة، 
أو  فينصرفون  بالداخل،  شخٍص  وجود  يُدركون 
بل  يفهمون،  ال  هؤالء  من  كثير  لكن  ينتظرون، 
درجة  إلى  عقولهم  في  الغباء  هرمونات  ترتفع 
املسموعة  اإلشارات  تلك  تلقي  بعد  حتى  أنهم 
يستمرون بطرق الباب، ويرفعون من نبرة صوتهم 
ذاته: »يوجد أحد؟ هل هنا أحد؟«،  بالسؤال  أكثر 

على  سيعرف  أحمٍق  أي  أن  رغم 
الفور أن هناك أحد مادام هذا األحد 
سَكَب املاء أو ضرَب األرض بحذائه أو 
بالتأكيد  الباب!  على  بأصابعه  نقر 
األحد  هذا  كان  سواء  أحد،  هناك 
انسانًا أو حيوانًا أو جنًيا خفًيا؛ لكن 
بالّداخل أحد! لكنهم يُصّرون على 
على  إلجبارك  والُصراخ  الباب  قرع 
الرد بصوتك، كي يعرفوا فقط هذا 
حاجته«  »يقضي  الذي  الشخص 
هو  الذي  احمُلرج  للموقف  ُمراعاة  دون 
داخل  التحدث  أن  عن  وعدا  فيه! 
ومدعاة  ُمستحب،  غير  أمٌر  احلّمام 
لتسلل اجلراثيم إلى داخل الفم، فإن 
هناك من يشعرون باخلجل من اإلعالن عن كونهم 
حشرهم  الالئق  من  وليس  املكان،  هذا  داخل 
على  بإجبارهم  وإحراجهم  احلرجة  الزاوية  في 

التعريف بأنفسهم.
ال  من  هناك  أن  األصدقاء  بعض  حدثني  كما 
املكان،  ذاك  في  الكالم  على  بإجبارك  يكتفون 
علمهم  رغم  عمًدا  الباب  فتح  يُحاولون  بل 
املكان  هذا  حلساسية  تقدير  دون  بالداخل  أنك 
وال  معطوبًا  الباب  قفل  كان  وإذا  وخصوصيته! 
غرائبية  معركة  تدور  إغالقه  بإحكام  يسمح 
والشخص  غصًبا  الدخول  يريد  الذي  الوقح  بني 
يقضي  التي  العصيبة  اللحظة  بتلك  احمُلاصر 
فيها حاجته، أحدهما يدفع الباب دفًعا كي يدخل 
غصًبا، واآلخر يقاوم من اجلهة األخرى دافًعا الباب 

في االجتاه املُعاكس كي ال يُفتح الباب عليه!
اثنتني  أن  عندما ُكنُت تلميذة في املدرسة؛ أذكر 
خالل  الدراسي  الفصل  دخلتا  التلميذات  من 
األرض  على  تقعان  تكادان  وهما  احلصص  إحدى 
السبب  عن  سألتهما  وعندما  القهقهة،  من 
ُفالنة؛  »املعلمة  خبيثة:  تشٍف  بنبرة  أجابتا 
رأيناها تدخل دورة مياه اخملصصة للطالبات، وما 
أن أغلقت الباب على نفسها حتى طرقنا الباب 
عليها بعنف، وعندما سألت بخوف: من؟ من؟ لم 
جُنبها، ثم ركضنا هاربتني«! اعتبرُت هذا السلوك 
تصرًفا صبيانًيا في سن طيش، لكن كيف ُيكننا 
أن نعذر البالغني الراشدين ممن يفترض أن يكونوا 
ومبادئ  التهذيب  أسس  على  ألبنائهم  مربني 

اللياقة واللباقة اإلنسانية؟

ام ابتعدوا عن باب احلمَّ

زينب علي البحراني- 
السعودية

منذ أيام قليلة تلقيت عبر 
خبر  مصر  في  أصدقائي 
ورموز  أساتذتي  أحد  وفاة 
وهو  مصر،  في  الصحافة 
صفوت  أحمد  األستاذ 

حترير  ومدير  باملصور  الصحفي  احلليم،  عبد 
وطني السابق، ومدير حترير مجلة طبيبك اخلاص. 
توفى األستاذ صفوت عبد احلليم عن عمر يناهز 
قيمة  اهلل  رحمه  صفوت  األستاذ  كان  عاما.   86

مهنية وإنسانية ال تعوض.
مهنيته  من  ونهلت   ،2000 عام  عليه  تعرفت 
وتعلمت من سلوكياته اإلنسانية، حسن التعامل 
املستوى  على  كان  العطاء.  وحب  اآلخرين،  مع 
كان  للحياة.  ومحبا  ومبتسما  كريا  الشخصي، 
منوذجا للمصري املسلم املستنير احملب للجميع، 
كل  بتعليم  يهتم  كان  املهني  املستوى  وعلى 
من حوله قواعد وأصول مهنة الصحافة وأصول 

اللغة وتوظيفها.
كان »عم صفوت« كما يحلو للكثيرين ممن تعاملوا 
الكتابات  يعشق  يلقبوه،  أن  منه،  وتعملوا  معه 
اإلنسانية في مقاله األسبوعي. كان يهتم كثير 
كان  التي  أسرته،  عن  والروايات  احلكايات  بقص 
اللذان  وبنته،  ابنه  وجناحات  ويحبها،  يعشقها 
مجاالتهما  في  العلمية  املناصب  ألعلى  وصال 
العلمية في مصر والدامنارك. كان دائم احلكايات 
كان  التي  عصمت،  السيدة  حياته  شريكة  عن 
فخره  أما  للجميع.  عنها  ويحكي  كثيرا  يحبها 
بإبنه الدكتور أكمل في الدامنارك، والدكتورة رغد، 

فكان محل تقدير وإبهار كل من حوله.
لعب كل من »سليمان شفيق« أطال اهلل عمره، 
و«صفوت عبد احلليم« رحمه اهلل، دورا مهما في 
الصحافة،  ومهنة  وبينه  بيني  الوصال  حبال  مد 
التي أخذتنا منها على املستوى االحترافي كندا، 
بعد أن غيرت مجال العمل الصحفي كلية على 
املستوى املهني، واجتهت إلى قطاع التكنولوجيا، 
بجانب  كثيرة  خبرات  منها  اكتسبت  الذي 

اإلمارات  في  عملت  أن  بعد  الصحافة، 
املؤسسات  إحدى  مع  طويلة  لسنوات 
االبتكار  في  املتخصصة  اإلقليمية 

وريادة األعمال والتكنولوجيا.
ذكريات كثيرة، وخبرات أكثر، اكتسبتها 
مع األستاذ صفوت رحمه اهلل، تعلمت منه أهمية 
الكرم والعطاء املهني مع اآلخرين، ألن اإلنسان ال 
أو يعيش مبفرده، وهذه إحدى  يستطيع أن يعمل 
حيث  الكبيرة،  املهنية  املؤسسات  وثقافات  قيم 

الدور الكبير لفريق العمل.
ومهنيا  وقورا،  اهلل،  رحمه  صفوت  األستاذ  كان 
كبيرا، محبا للحياة واالبتسامة، يعشق التعامل 

مع اآلخرين، وتقديرهم. 
إحدى  باعتباره  وفاته،  بخبر  كثيرا  تأثرت 
الشخصيات اإلنسانية والراقية، رحمه اهلل. ومتع 
الكثير على  الذين تعلمنا منهم  بقية أساتذتنا 
املستوى املهني واإلنساني الصحة والعافية، ألنه 
فنجاح  مبفرده.  شيء  كل  يتقن  إنسان  يوجد  ال 
مهارات  على  األساس  في  يعتمد  مؤسسة  كل 
املتوفرة  البشرية  الثروة  قيادة  في  اإلدارة،  فريق 
أن يكون شخصا فاشال  ولذا ليس غريبا،  لديها. 
في مكان ما، وباهر النجاح في مكان آخر، بسبب 
تغير شخصية وثقافة اإلنسان، وانظروا إلى منوذج 
محمد صالح الذي كان العبا فاترا في تشيلسي، 

ثم أصبح العبا عامليا في ليفربول.
تقيم  كيف  تعلمك  الوقت  مع  وخبراتها،  احلياة 
رؤساءك ومديرك سواء كنت في العمل أو تركته، 
ناجحني،  أم  فاشلني  املديرين  هؤالء  كانوا  إذا  وما 
وهذا األمر يشعرك باالرتياح أنك قادر على تقييم 
من حولك بصورة موضوعية، يساعدك في فهم 
التجاهل  أو  باالمتنان  والشعور  األمور،  من  كثير 
أن  تود  ال  ورؤساء  مديرين  فهناك  البعض.  جتاهل 
تذكر اسمهم، وهناك آخرين تعيش حياتك كلها 

وأنت تدين بالفضل واألستاذية لهم. 
وصبر  احلليم  عبد  صفوت  أحمد  عم  اهلل  رحم 

أهله ومحبيه.

موعد من الأ�ساتذة

مونتريال – عبد املسيح يوسف

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

خال�س 

التهاين القلبية 

للعرو�س ماجدولني 

كرمية ال�صاعر 

عادل رم�صي�س 

وللعري�س 

�صهري عاطف 
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أيتها األم العذراء النقية،
التي بنعمتك،

يشرق نور صيامك في مواسمنا!
احلنون  تأتني وتضعني يدك  ليتك 

على شفاهنا؛
فال نصوم إال ليتكلم الرب فينا، 

وبنا.
فال نتحدث إال بالكلمات احلسنى،

وإال عن أفراح العطاء بال حدود؛
إحتراماً للذين يفتقدون اخليز،

واملاء.
وعندما جنلس إلى مائدة إفطارك 

املقدسة،
اثنان، أو ثالثة، أو أكثر...

تكونني في وسطنا..
»خبزنا  على  بالبركة  يدك  متدين 

كفافنا«،
وتصلي من أجلنا؛

فال نضع على مائدة شرفك،
إال ذبائح احلب، والرحمة.

وإال فطائر احلمد، والشكر.
املمدودة  أفواهنا  نفتح  وعندما 

للطعام..
ال نضحي بإياننا من أجل »طبق 

عدس«!
وشم  من  أيدينا  نغسل  وال 

الصليب،
من  شريرة  تطويبة  أجل  من 

شرير!
صيامك.. صيامك..

نحن على دربِك..
يا أمنا العذراء.
فتشفعي لنا،

إلى  يسوع  يأتي  أن  أجل  من 
مائدتنا كل يوم؛

ويأل حياتنا ببركات صيامك!

بقلم: عـادل عطيـة

•Free Consultation • Sponsorship 
• Express Entry • Business stream 
• Refugee Application • Citizen-

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.

Good Man Immigration

GoodManImmigration.ca

Said Mikhail

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

جميع خدمات الهجرة

ا�ست�سارة جمانية

ات�سلوا ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER

على مائدة لقاء
إفطارك!

حتدثنا في املقاالت السابقة عن طرق وكيفية 
كندا  خارج  أو  داخل  من  اللجوء  طلبات  تقدمي 
أن  يعرف  أن  اللجوء  طالب  على  يجب  ولكن 
هناك العديد من املساعدات احلكومية املتاحة 
اللجوء  طلب  نظر  فترة  خالل  اللجوء  لطالب 

سواء كان طالب اللجوء خارج أو داخل كندا.
الكندية  احلكومة  تقدم  املثال  سبيل  عل 
لطالب اللجوء الرعاية الصحية بشكل محدود 
الصحية  االحتياجات  تغطي  والتي  ومؤقت 
لطالبي اللجوء الذين ال يكنهم احلصول على 
التأمني الصحي املقدم من احملافظة أو املنطقة 

املقيم فيها طالبي اللجوء.
من  املقدمة  الصحية  الرعاية  برنامج  يتد 
طلب  قبول  بعد  حتى  الفدرالية  احلكومة 
على  اللجوء  طالب  حصول  وخالل  اللجوء 
حتت  كشخص  كندا  داخل  الوضع  تعديل 

احلماية.
يتم  كندا  خارج  من  اللجوء  طالبي  حالة  في 
الرعاية  برنامج  على  احلصول  أحقية  حتديد 
الصحية للحكومة الفدرالية من قبل ضابط 
ثالثة  يشمل  عام  وبشكل  اخملتص.  التأشيرات 

فئات:
برنامج  رعاية  حتت  الالجئني  األولي:  الفئة 
رعاية  حتت  الالجئني  أو  الفدرالية  احلكومة 
قبل  من  الالجئني  أو  الفردية  الرعاية  برنامج 
الفدرالية  للحكومة  املشترك  البرنامج 

والرعاية الفردية. 
الذين  األشخاص  أو  اجملموعات  الثانية:  الفئة 
يتم قبولهم كالجئني ألسباب إنسانية أو بناء 
على النظام العام لكندا من قبل دعوة مباشرة 
مستحقني  يكونوا  أن  على  الهجرة  وزير  من 
ببرنامج  اخلاصة  املساعدات  على  للحصول 

إعادة التوطني بكندا.
احلماية  طلبات  برنامج  الثالثة:  الفئة 
الطبية  االختبارات  إنهاء  بشرط  املستعجلة 
الوصول  اللجوء من خارج كندا و قبل  لطالب 

إلى كندا.

الصحية  الرعاية  برنامج  إلى  باإلضافة 
يكن  املهاجر  أهلية  على  وبناء  الفدرالي 
احلصول على العديد من اخلدمات املقدمة من 
سبيل  التوطني وعلى  مساعدة  برنامج  قبل 
املثال برنامج القروض للمساعدة على السفر 
الثقافي  والتوجه  املشورة  وبرنامج  كندا  إلى 
ودورات  الفورية  والترجمة  الترجمة  وخدمة 
حتسني اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية وخدمات 

التوظيف. 
البرامج  من  كل  أن  االعتبار  بعني  األخذ  يجب 
مواصفات  تتطلب  ذكرها  السابق  واخلدمات 
املهاجر  أهلية  حتديد  يتم  وعليها  خاصة 

للحصول على أي من البرامج السابق ذكرها.
طالبي  التوطني  مساعدة  برنامج  يقدم  كما 
اللجوء من خارج كندا في احلصول على بعض 
املساعدات املالية والتي تساعدهم في تسديد 
االحتياجات األساسية لالجئني في كندا وعلى 
مكان  على  للعثور  مساعدتهم  املثال  سبيل 
مؤقت للعيش فيه باإلضافة إلى مساعدتهم 
في العثور على مكان دائم للعيش فيه وشراء 
املنزلية األساسية وبشكل عام  األدوات  بعض 
االحتياجات  لتسديد  املالية  املساعدة  تقدمي 

العامة لالجئني في كندا.
كما تقدم احلكومة الكندية من خالل برنامج 
قروض الهجرة بعض اخلدمات املالية من خالل 
تقدمي قرض لطالب اللجوء لتسديد مصاريف 
األساسية  الطلبات  وتلبية  كندا  الي  السفر 
قيمة  تسديد  يتم  أن  على  بكندا  لالستقرار 
طالب  وصول  من  عام  انقضاء  بعد  القرض 
شهرية  دفعات  خالل  من  كندا  إلى  اللجوء 
قبل  من  الشهرية  الدفعة  قيمة  حتديد  ويتم 

احلكومة الكندية.
البريد  خالل  من  اقتراحاتكم  بقبول  نتشرف 
خالل  من  أو   info@ghabryal.ca اإللكتروني: 

الهاتف 6476063348
استشارة  مبثابة  املقالة  هذه  تعتبر  ال  تنويه: 

قانونية

تعرف على امل�شاعدات احلكومية املتاحة 

لطالب اللجوء خلل فرتة نظر طلب اللجوء

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

For Arabic call Maher Hanna: 647-839-7506
For English Call Mark Hanna

11:00 am - 3:00 pm: 437-839-7506
4:00 pm to 9:00 pm Michael Hanna:

647-678-9447

3M j 
For rEnovAtions

Home renovations service

1350 York mills rd , toronto m3a1z9

General renovations- 
paint- 

basement finish
Bathroom and kitchen 

renovations 
Indoor outdoor flow
outdoor renovations 

Hard wood- Laminate
Change stairs

نحن نتحدث العربية

 أسعار خاصة للجالية العربية 

Before

Before

After

After



ال�صبت 11 اغ�صط�س 2018 - ال�صــنة اخلام�صة -  العــدد التا�صع ع�رش بعد املائة 6

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

أعلنت toronto real estate Board أن 6,961 منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام MlS خالل شهر 
يوليو 2018 ومتثل هذه النتيجة ارتفاع مبقدار 18.6 % باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس 

الفترة من عام 2017 حيث كانت عدد الوحدات املباعة 5,869 وحدة. 
 وفي مدينة تورونتو فقط، والتي مثلت 37 % من املعامالت، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
824,336 دوالر باملقارنة 759,423 دوالر لنفس الشهر من العام املاضي وذلك بارتفاع قدرة 8.5 % وفي باقي 
ال GtA )»905«( وصل متوسط سعر البيع إلى 757,365 دوالر باملقارنة 737,387 دوالر لنفس الشهر 

من العام املاضي. 
وفي مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة على 2,002 شقة خالل شهر يوليو 
2018. استحوذت تورونتو على نسبة 70 % من أجمالي املبيعات. وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لــــــ GtA 546,984 دوالر بارتفاع قدره 8.9 %، وفي مدينة 
تورونتو فقط وصل متوسط السعر إلى 582,547 دوالر بارتفاع قدره 9.2 %. وفى باقي الــــــ )»905«( 

إرتفع متوسط سعر البيع إلى 461,255 دوالر بارتفاع قدره 10.3 %.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

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

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

1-844-355-6939

Professional Real Estate Services

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 416-846-9450 
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SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details
July 2018 Year-Over-Year Per Cent Change in the MLS® HPI

 
 Composite
))All Types

 Single-Family
Detached

 Single-Family
Attached

Town-
house

Apart-
ment

TREB Total -0.59% -4.15% -1.58% -1.53% 8.33%

Halton Region 1.95% 0.43% 4.74% 2.43% 4.62%

Peel Region 0.49% -0.70% 0.82% -2.38% 5.81%

City of Toronto 3.85% -2.91% 0.34% 0.31% 10.15%

York Region -9.06% -10.52% -9.63% -9.95% 2.24%

Durham Region -4.17% -4.63% -3.30% -5.10% 0.42%

Orangeville 1.34% 1.09% 1.30% - -

South Simcoe County -6.47% -6.60% -3.44% - -
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عامل العقارات

النمو  الدخل و معدل  تناسب األسعار مع  اي مدينة مكانا جيدا للعيش بها؟.... طبقا ملعايير احدى اجملالت الشهيرة: فان  الذى يجعل  ما 
املدينة  تقدمها  التي  اخلدمات  مستوى  وأيضا  اجلرية  ومعدل  الصحية  الرعاية  مستوى  ويشمل  التحضر  مستوى  و  والطقس  السكاني 
لسكانها،  كلها عوامل تلعب دورا هاما في خلق مدينة يحلو العيش بها. وقد حصلت اوكفيل على هذا اللقب طبقا لهذه املعايير. وذلك 
بعد جتميع وحتليل معلومات 415 مدينة عبر كندا بأكملها. ولكن كيف يؤثر هذا علي سوق العقارات بأوكفيل؟ نظرا لقرب اوكفيل من قلب 
تورونتو وانخفاض أسعار البيوت بها عن نظيراتها في تورنتو ووقوعها على شاطئ بحيرة اونتاريو وتوقع املشتريني لزيادة أسعار عقاراتهم في 
القريب العاجل وتوقع وصولها تدريجيا الى أسعار قلب تورونتو، كل هذا جعلها مكانا مرغوبا للعيش وذلك خالل األشهر القليلة املاضية 

وأيضا القادمة ورمبا هذا الوضع لن يستمر طويال اقصد من ناحية أسعار العقارات.
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Professional Real Estate Services
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Richmond Hill
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

اوكفيل حتصل على لقب احسن مدينة للمعيشة في كندا

اإعداد: اإدوارد يعقوب

Property management - إدارة عقارات

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

NOA BOULES

tel.: 289-400-1764
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ناشيونال انترست
أغرب طريقة في العالم لشرح قواعد 

السالمة في الطائرة

ابتكر مضيف طيران 
شركة فيرجن أمريكا 
جلذب  جديدة  طريقة 
رحلة  ركاب  انتباه 
كان  التي  الطيران 

على متنها، ليستمعوا إلى قواعد السالمة على 
منت الطائرة.

باري،  تونغو-  مايكو  الطيران،  مضيف  واضطر 
إهمال  أن سئم  بعد  لطريقة جديدة  اللجوء  إلى 
اجلوية،  السالمة  قواعد  إلى  لالستماع  الركاب 
والتي عليهم معرفتها للحفاظ على سالمتهم 

أثناء مواجهة حوادث طارئة.
ودهش الركاب وركزوا أنظارهم إلى املضيف مايكو 
أنغام  على  يرقص  الطائرة  إلى صالون  خرج  الذي 
بتعبيرات  األمان  قواعد  لهم  وشرح  املوسيقى 
وحركات جسدية مثيرة، أدخلت السرور إلى الركاب 

وجعلتهم يتابعون تفاصيل »قواعد األمان«.
ونشره  الركاب  أحد  صوره  الذي  الفيديو  وحقق 
وسائل  عبر  مشاهدة  مليون  من  أكثر  تويتر  على 

التواصل االجتماعية اخملتلفة.

مجلة »تامي«
حياة هادئة لبطل عاملي

أن  بورغ  بيورن  العاملي  املضرب  كرة  بطل  يفضل 
يعيش حياة هادئة على رغم ماليينه. وبينما نرى 
سواه من الرياضيني يقضي ليلته بني مباراة واخرى 
يكث  أن  بورغ  يفضل  املدينة،  مبلذات  مستمتعاً 
آرثر  ويتذكر  تسع ساعات.  وينام  البيت  في  الليل 
آش ما حدث خالل احدى مباريات بورغ في مدينة 
الشهيرة  االمريكية  نيفادا  )والية  فيغاس  الس 
اذا  وسألته  بورغ  »رأيت  واملقامرة:  اللهو  بأندية 
حالفه احلظ على الطاولة . فأجاب أنه ال يدري ملاذا 

اوجه اليه سؤاال عن أثاث املنزل«.

  نيويورك تاميز

ازرع سعادتك

قال احد خبراء احلدائق: »اذا شئت ان تكون سعيداً 
أن  أردت  وإن  بالسكر.  فعليك  واحدة  ساعة  ملدة 
واذا  فتزوج  االسبوع،  في  يومني  سعادتك  تطول 
خروفك  فانحر  كله،  االسبوع  تدوم  أن  لها  شئت 
فما  احلياة،  مدى  السعادة  نشدت  اذا  أما  وكله. 

عليك اال ان تزرع حديقة«.

   صحيفة »انديان اكسبرس«- بومباي

شعب شريف

قرية  في  جرية  خاللها  حتصل  لم  قرون  انفضت 
زارم الهندية. ويزعم سكان القرية أنه قبل مئات 
السنني، كان إذا قبض على لص في قريتهم وضع 
داخل حفرة بحيث ال يظهر منها سوى رأسه وكان 
يترك هكذا حتى يعترف بذنبه ويقطع عهداً بعدم 
زارم من  السرقة مرة أخرى وهذا سبب خلو قرية 
السنوية،  مهرجاناتهم  أحد  وخالل  حاليا  اجلرائم 
الهواء  في  متثيليات  زارم  سكان  من  فريق  يؤدي 
الطلق من ذلك التقليد، قاصدين تكرمي أسالفهم 
من  السرقة  نفسه  تسوله  من  وردع  ناحية  من 
زارم  أهالي  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  اخرى.   ناحية 
يسمحون بقطف الثمار الناضجة من حدائقهم، 
شرط أن توضع بذارها حتت األشجار التي قطفت 
زرع  من  احلديقة  صاحب  يتمكن  وهكذا  منها. 

شجرة جديدة.   

االندبندنت
رئيس الفلبني يدمر 68 سيارة فارهة 

قيمتها 5.5 مليون دوالر

على  دوتيرتي،  رودريغو  ي  الفلبني  الرئيس   أشرف 
عملية حتطيم أكثر من 70  سيارة فاخرة  و دراجة  
بواسطة  دوالر،  مليون   5.5 قيمتها  تبلغ  نارية 

اجلرافات في مقاطعة كاجايان  الفلبيني ة.
وحسب البيان الرئاسي فالسيارات والدراجات التي 
متّ إتالفها هي وسائل نقل مهربة ويجب التخلص 
منها، وقد تنوعت بني سيارات  المبورغيني  و بورش  
و مرسيدس بنز ، أما أغلب الدراجات النارية فكانت 

من طراز هارلي ديفيدسون.
على  فيه  أكد  خطابا  باملناسبة  دوتيرتي،  وألقى   
ضرورة أن تكون الفلبني مثاال يقتدى به في مجال 
أن  الضروري  »من  قال:  حيث  التهريب  مكافحة 
نظهر للعالم أننا منلك مكانًا مناسًبا لالستثمار 

واألعمال التجارية«.

وكالة االنباء األملانية
78 مليون طفل معرضون للموت 
بسبب تأخير الرضاعة بعد الوالدة

ذكرت األمم املتحدة أن ما يقدر بـ 78 مليون طفل 
املوت بشكل كبير  الوالدة معرضون خلطر  حديث 
خالل  أمهاتهم  حليب  رضاعة  لعدم  عام  كل 

الساعات األولى من والدتهم.
تأخير الرضاعة الطبيعية بني ساعتني و 23 ساعة 
يزيد من خطر الوفاة بنسبة 33% وقالت منظمة 
الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسيف( في دراسة شملت 76 دولة منخفضة 
اثنني من  إن  الدخل، يوم أمس االثنني،  ومتوسطة 
مباشرة  يرضعون  فقط  أطفال  خمسة  كل  بني 

بعد الوالدة.
وقالت هنريتا فور، املديرة التنفيذية لليونيسيف: 
»عندما يتعلق األمر ببدء الرضاعة الطبيعية، فإن 
البلدان،  من  العديد  في  شيء.  كل  هو  التوقيت 

يكن أن يكون هذا مسألة حياة أو موت«.
وحثت الهيئتان األمميتان احلكومات على تقدمي دعم 
الوالدة،  والعاملني الصحيني بعد  أفضل لألمهات 
الذي  وتقييد تسويق حليب األطفال االصطناعي 

يستخدم كبديل حلليب األمهات.
على حتفيز  وطفلها  األم  بني  اجللد  اتصال  ويعمل 
خاص  بشكل  غني  وهو  الطبيعي،  احلليب  إنتاج 
الوالدة  بعد  الواقية  املضادة  واألجسام  باملغذيات 
تأخير  أن  سابقة  دراسات  وأظهرت  مباشرة. 
الرضاعة الطبيعية بني ساعتني و 23 ساعة يزيد 

من خطر الوفاة بنسبة %33.
الفورية شائعة  الطبيعية  الرضاعة  أن  وفي حني 
ثلث  من  أقل  فإن  أفريقيا،  وجنوب  شرق  في  جداً 
الهادئ  واحمليط  آسيا  شرق  في  اجلدد  املواليد 

يحصلون على حليب أمهاتهم بسرعة.
وأشارت الدراسة إلى عدة أسباب لعدم الرضاعة 
الطبيعية للعديد من األطفال، مبا في ذلك ممارسة 
األم،  حلليب  األول  اإلنتاج  من  بالتخلص  تتعلق 
وتغذية األطفال حديثي الوالدة باملاء احمللى بالسكر 
تزايد  أو حليب األطفال االصطناعي. كما تسّبب 
إجراء العمليات القيصرية في انخفاض الرضاعة 
العاملية  الصحة  ملنظمة  وفقاً  الطبيعية، 

واليونيسف.

مجلة »نيتشر أسترونومي«
 

دراسة: حتويل الغالف اجلوي للمريخ.. 
مستحيل

خلص باحثون إلى أن املريخ ال يضم كمية كافية 
جوي  غالف  فيه  ليتشكل  الكربوني،  الغاز  من 
الحتضان  قابال  فيكون  الكفاية،  فيه  مبا  كثيف 
احلياة، ما قد يحبط آمال احلاملني بجعل الكوكب 

األحمر شبيها باألرض.
مجلة  في  نتائجها  نشرت  دراسة  تطرقت  وقد 
أن  مفادها  فرضية  إلى  أسترونومي«،  »نيتشر 
الكوكب  هذا  حتويل  التكنولوجيا  مقدور  في 

الصحراوي اجلاف، جلعله مشابها لألرض.
أو  الكواكب«  »هندسة  بـ  املفهوم  هذا  ويعرف 
في  االستخدام  شائع  وهو  األرضية«  »املماثلة 
اهتمام  أيضا  يثير  لكنه  العلمي،  اخليال  أعمال 
النظرية  هذه  في  التعمق  قرروا  الذين  العلماء 
فرضية  إلى  ماسك  إلون  امللياردير  تطرق  بعدما 
الكوكب  على  بشرية  مستوطنات  إنشاء 
وكالة  تطوره  الذي  املأهولة  املهمات  ومشروع 

الفضاء األمريكية.

مجلة )بلوس مديسني(
دراسة: موجات احلر تزيد من نسبة 

الوفيات

الوفيات  عدد  في  كبيرا  ارتفاعا  دراسة  توقعت 
بحلول  املناطق  بعض  في  احلر  مبوجات  املرتبطة 
باملناخ  تتعلق  سياسات  توضع  لم  إذا   2080 عام 

والصحة للحد من ذلك.
ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها، أن الوفيات 
املرتبطة مبوجات احلر قد ترتفع بشدة في املناطق 
مباشرة  تليها  االستوائية،  وشبه  االستوائية 

أستراليا وأوروبا والواليات املتحدة.
وتشير نتائج الدراسة املنشورة في مجلة )بلوس 
أكثر  سياسات  تطبيق  ضرورة  إلى  مديسني( 
صرامة لتقليص انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
املرتبطة  الوفيات  من  يحد  االنبعاثات  تقليل  ألن 

مبوجات احلر.
كلية  في  خبير  وهو  جاسباريني،  أنطونيو  وأشار 
لندن للصحة والطب االستوائي والذي شارك في 
اإلشراف على البحث، إلى أن عددا من البلدان في 
ملوجات  احلالي  الوقت  في  يتعرض  العالم  أنحاء 
حر مميتة وقال إن »من املرجح جدا« أن تزداد وتيرة 

موجات احلر.
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كندا تستخدم اختبار احلمض 

النووي وموقع األنساب 
للتحقق من هوية الالجئني

أن  الكندية  احلدود  خدمات  وكالة  قالت 
اختبار  يستخدمون  الهجرة  مسؤولي 
احلمض النووي وموقع األنساب على االنترنت 
للتعرف على جنسية املهاجرين وأصولهم، 
احلدود  خدمات  وكالة  باسم  متحدث  وقال 
تستخدم  الوكالة  أن  روبرتسون  جايدن  وهو 
اختبار احلمض النووي لتحديد هوية الالجئني 
طويلة  فترة  منذ  السجون  في  احملتجزين 
معرفة  في  األخرى  التقنيات  تفشل  عندما 
أن  بعد  هذا  تفعل  الوكالة  وإن  هويتهم، 
حتصل على موافقة العميل ومن املستحيل 
بحثها حتى  مت  التي  احلاالت  عدد  القول كم 
األنساب  وموقع  النووي  احلمض  باختبار  اآلن 

)شجرة العائلة( على االنترنت.
وعندما يتم التحقق من هوية الفرد وموطنه 
على  التركيز  املسؤولني  يستطيع  األصلي 
نواحي أخرى من التحقيقات في بالد معينة 
بشأن  اخملاوف  تثير  العملية  هذه  ولكن 
خصوصية البيانات التي يحتفظ بها موقع 

األنساب على االنترنت.
مسؤولي  أن  الهجرة  محامى  أحد  وقال 
بعد  عمالؤه  أحد  ترحيل  يحاولون  الهجرة 
في  وبحثوا  له  النووي  احلمض  اختبروا  أن 
اصال  أنه  فوجدوا  إليها  ينتمى  التي  األصول 
من نيجيريا بينما قال العميل أنه من ليبيريا، 
وكانت حكومة ترودو قد تعهدت بالعثور علي 
)بدون  السجن ألجل غير مسمى  بدائل غير 
توجيه تهمة( لالجئني الذين قد يكونوا خطرا 
غير  هويتهم  ألن  العامة  أو  الطيران  على 

معروفة وهذا استنادا إلى اللوائح الكندية.

طرد السفير وقطع العالقات التجارية 
والطيران أبرز نتائج األزمة غير املسبوقة بني 

كندا والسعودية 

استدعت اململكة العربية السعودية سفيرها في 
كندا واعتبرت السفير الكندي لديها شخص غير 
وأعلنت  البالد،  مغادرة  منه  وطلبت  فيه  مرغوب 
عن جتميد كافة التعامالت التجارية واالستثمارات 
اجلديدة بني اململكة وكندا مع احتفاظها باحلق في 
اتخاذ إجراءات أخرى. جاءت هذه التطورات املزعجة 
وزيرة  طلبت  أن  بعد  الدولتني  بني  العالقات  في 
الشؤون اخلارجية كريستيا فريالند ووزارة الشؤون 
الفوري  االفراج  اململكة  من  الكندية  الداخلية 
بدوي  رئييف  وهم  املدني  اجملتمع  نشطاء  عن 
واخته سمر بدوي الذين مت اعتقالهم في سجون 
اململكة  في  اخلارجية  وزارة  واعتبرت  اململكة، 
صريحا  تدخال  يعتبر  كندا  موقف  أن  السعودية 
وسافرا في الشؤون الداخلية للملكة السعودية 
التي  املواثيق  وجميع  الدولية  لألعراف  ومخالفة 

حتكم العالقات الدولية.
أن  السعودية  اخلارجية  وزارة  أضافت  جانبها  من 
كندا وغيرها من الدول عليها أن تعلم أن السعودية 
موقف  وإن  غيرهم،  من  أبنائها  على  أحرص  هي 
ادعاء  ويعد  ومستغرب  سلبي  موقف  هو  كندا 
للحقيقة  ومجافيا  وتفصيال  جملة  صحيح  غير 
وأن املذكورين مت إيقافهم من قبل النيابة واتهموا 
وفقا  عليهم  القبض  توجب  جرائم  بارتكاب 
حقوقهم  لهم  تكفل  التي  النظامية  لإلجراءات 
املعتبرة شرعا، ووفرت لهم جميع الضمانات خالل 
السعودية  وأعلنت  واحملاكمة،  التحقيق  مرحلتي 
أيضا عن إلغاء برامج املنح الدراسية في اجلامعات 
الكندية الذي تديره اململكة وحتويل جميع الطلبة 
إلى  عائالتهم  مع  طالب  آالف   7 عددهم  ويبلغ 

الواليات املتحدة وبريطانيا.

روسيا ونظام بشار االسد يصفون »ذوي اخلوذات 
البيضاء« باإلرهابيني ومروجي الشائعات

قال سكان مدينة حلب أن هؤالء املتطوعني في 
للغرب  يبدون  البيضاء«  اخلوذات  »ذوي  منظمة 
الدوالرات  من  املاليني  الغرب  لهم  ويوفر  أبطال 
ال  هؤالء  ولكن  )املنقذين(،  يدعونهم  ألنهم 
املدنيني  املتمردين وليس  وإنقاذ  باملال  إال  يهتمون 
تفرض  اؤامر  ينفذون  بل  مستقلني  ليسوا  وهم 
إرهابيون  وإنهم  اقوياء  أخرين  قبل  من  عليهم 

سترحب بهم كندا بأذرع مفتوحة.
ويعرف أن القوات الروسية كانت تريد استجواب 
سوريا،  من  للخروج  طريقهم  في  وهم  هؤالء 
القوات  تقوم  أن  من  هناك مخاوف  كانت  وأيضا 
املوالية لبشار األسد بقتل هؤالء املتطوعني مع 
عائالتهم مبجرد استعادة قوات األسد للمنطقة 

التي كانوا يقيمون فيها.

أونتاريو تعلن عن تغييرات في »الرعاية االجتماعية« وإلغاء البرنامج 
التجريبي ملساعدة محدودي الدخل

تورنتو: أعلنت حكومة احملافظني اجلديدة في أونتاريو عن تخفيض معدالت الدعم االجتماعي وإلغاء 
البرنامج التجريبي الذي يقدم مساعدات مالية لذوي الدخل احملدود في بعض اجملتمعات، وقالت وزيرة 
اخلدمات االجتماعية ليزا ماكلويد أن احلكومة سوف تأتي بخطة جديدة في غضون 100 يوم إلصالح 
النظام املفكك الذي تركته احلكومة الليبرالية السابقة. وقالت ماكلويد أن احلكومة السابقة أنفقت 
أموال ال متلكها املقاطعة لتقدمي معونات ال تعمل سوى القليل أو ال شيء لكسر حلقة الفقر في 
بعض اجملتمعات وإن أول خطوة للحكومة اجلديدة هو إلغاء برنامج احلكومة السابقة الذي يقضي 
الزيادة  تكون  بـــ 3% وسوف  أونتاريو  في  للعاملني  املالية  اإلعانة  وزيادة نسبة  املعوقني  بزيادة متويل 
اجلديدة فقط 1.5% بدال من السابقة. وقالت الوزيرة إن ما فعلته حكومة احملافظني اجلديدة اليوم هو 
الستعادة الكرامة لسكان أونتاريو وقالت »دعوني أكون واضحة فإن أفضل برنامج اجتماعي هو العمل 
لهؤالء الذين يستطيعون احلصول على وظيفة ولهذا فسوف أعمل مع زمالئي للتأكد بأن لدينا القدرة 
الوزيرة  توضح  ولم  باملال،  جيوبهم  ملء  يكنهم  حتى  العمل  ملوقع  واعادتهم  الناس  تشغيل  على 
مقدار ما سيتكلفه هذا التغيير ولكنها قالت أن هذا التغيير ليس لتوفير األموال بل إلصالح نظام 
مكسور، وسوف توقف احلكومة البرنامج التجريبي الذى لم يكتمل بعد الذى يقدم معونات مالية 
حلوالي 4000  فرد من محدودي الدخل في اجملتمعات احمللية وكان الفرد الواحد يحصل على 16989 دوالر 
في السنة ويحصل الزوجان علي 24027 دوالر في السنة، وهذا البرنامج لم يحقق النتائج املفترضة 
أندريا هورواث على  الديقراطي اجلديد  منه وهو مكلف للغاية«. من جانبها اعترضت زعيمة احلزب 
خطة حكومة احملافظني وقالت عنها إنها مروعة وستدفع الناس املكافحني إلى فقر عميق وإن إلغاء 
البرنامج التجريبي لدعم ذوي الدخول احملدودة يثير االشمئزاز، كما انتقد زعيم احلزب األخضر أيضا قرار 
حكومة احملافظني بتقليل الدعم االجتماعي قائال إن معدالت املساعدة املالية كانت منخفضة جدا 

وإن حكومة احملافظني اجلديدة تبدو مهتمة بهدم األشياء بدال من بنائها.

جون تروى يتعهد بعدم زيادة الضرائب العقارية 
في حال انتخابه ثانية

وعد عمدة مدينة تورنتو جون توري مؤخرا في مؤمتر صحفي وحتت شعار 
)خفض الضرائب( بإبقاء ضرائب املمتلكات على نفس مستوى التضخم 
الضرائب  ودعا  القادم،  اخلريف  في  ثانية  لفترة  انتخابه  أعيد  إذا  أقل  او 
خالل  عقارات  يتلكون  من  معظم  يكتبه  شيك  أكبر  بأنها  العقارية 

العام. وكان جون توري قد وعد بنفس الوعد في حملته السابقة عام 2014 وأستطاع أن يحافظ على 
وعده خالل فترة األربعة سنوات من عمله، ومع ذلك فإن التردد في رفع الضرائب على أصحاب العقارات 
قد أثار انتقادات عدد من املستشارين الذين حذروا من أن املدينة تعتمد اعتمادا كبيرا على ضريبة نقل 
املالية، وفي شهر مارس املاضي حذرت خطة مالية  ملكية األراضي والعقارات حتى تتوازن  الدفاتر 
طويلة االجل وضعها مدير املدينة السابق بيتر واالس بأن املدينة حتتاج إلى طريقة جللب مزيد من املال 

إذا كانت تريد اعتماد جدول اعمال موسع لبناء املدينة.

حكومة أونتاريو تطالب جسنت ترودو بإلغاء ضريبة الكربون

قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إن حكومته بالفعل قد قررت إنهاء برنامج )كاب أند تراد( 
حول  أسئلة  هناك  ولكن  السابقة،  الليبرالية  احلكومة  أدخلته  الذي 
تكلفة إنهاء هذا البرنامج وما الذي ستفعله حكومة أونتاريو ملكافحة 
تغير املناخ، وبسبب ذلك قد تخضع املقاطعة لضريبة كربون إجبارية 

تفرضها احلكومة الفيدرالية.
ووزير  مولرونى  كارولني  أونتاريو  في  العامة  النائبة  قامت  جانبها  من 
البيئة رود فيليبس بحث احلكومة الفيدرالية على عدم فرض ضريبة 
إتخاذ  على  بالفعل  يعملون  أنهم  قائلني  املقاطعة  في  الكربون  على 
قامت  هي  إذا  احملكمة  أمام  الفيدرالية  احلكومة  قرار  لتحدي  إجراء 

بفرض ضريبة الكربون على املقاطعة وقال وزير البيئة رود فيليبس جلسنت ترودو أن يتخلى عن خطته 
بفرض ضريبة الكربون.

أسعار السلع املعلبة على وشك االرتفاع في كندا

حذرت شركة »بيبسي كوال« جتار التجزئة من إنها سترفع أسعار العلب بنحو 1 سنت بداية من اول 
أغسطس اجلاري، وقالت إن زيادة األسعار هي شيء ينبغي أن يستعد له الكنديون في كل شيء بداية 

من الصودا إلى الشوربة.
في ذات السياق فقد بدأت املصانع الغذائية تتأثر باحلرب االقتصادية بني كندا والواليات املتحدة، ولهذا 
فستمرر الزيادة في أسعار االلومنيوم والتعريفات اجلمركية األخرى إلى املستهلكني، حيث أن تكلفة 

الشحن والتعبئة واملكونات قد زادت.
 ويعد ارتفاع أسعار املعادن وااللومنيوم هو العامل الرئيسي في التكلفة األساسية للمنتج النهائي، 
من ستة  واحدة  في  تصنع  كندا  في  تستهلك  التي  كوال  بيبسي  منتجات  من   %90 من  يقرب  وما 
محطات كندية للتصنيع ولكن االمدادات لهذه الصناعة تعبر احلدود عدة مرات وهذا يشرح كيف أن 

لزيادة التعريفة اجلمركية دور في ارتفاع األسعار.
 يذكر أن شركة بيبسي كوال ليست هي الوحيدة التي اضطرت لرفع األسعار على منتجاتها، فقد 
كشف الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكوال إنهم أيضا رفعوا أسعار املشروبات املعلبة عبر أمريكا 
الشمالية، وكذا فعلت شركة كامبل لألغذية التي اضطرت إلغالق مصنع لها، وهناك عامل أخر في 
كل هذا وهو قيمة الدوالر الكندي الذي يؤثر بقدر كبير علي سلسلة شركات البقالة التي تستورد 
جزء كبير من منتجاتها من الواليات املتحدة وسوف تقوم محالت البقالة بعمل كل ما في وسعها 

لكي ال ينفر الزبائن ولكن إذا استمر هبوط سعر الدوالر الكندي فستكون هناك زيادة في األسعار.

كندا ترحب بلجوء 05 عائلة من ذوي 
اخلوذات البيضاء بعد هروبهم املثير

تعتبر كندا من بني ثالثة دول غربية سوف تقبل 
في  تطوعوا  الذين  السوريني  من  مئات  جلوء 
تقوم  كانت  التي  البيضاء(  )اخلوذات  منظمة 
التي  األماكن  في  للمصابني  إنقاذ  بعمليات 
سوريا،  في  اجلوية  الضربات  جراء  من  تهدمت 
وهؤالء الذين يبلغ عددهم عدة مئات مع أسرهم 
إنقاذ  اإلسرائيلية في عملية  القوات  أخرجتهم 
الظالم حيث كان هؤالء  دولية هائلة حتت جنح 
يسيطر  منطقة  في  عائالتهم  مع  حوصروا  قد 
من  املنطقة ألكثر  هذه  وظلت  املتمردين  عليها 
أسبوع مركزا لهجوم عنيف من القوات الروسية 
التي تدعمها احلكومة السورية وقد شاركت في 
وهولندا  واملانيا  وفرنسا  إجنلترا  االنقاذ  عملية 

وكندا في عملية دولية شديدة السرية.
في عملية  تشارك كندا عسكريا  لم  أنه  يذكر 
على  اجلهود  في  ساعدت  ولكنها  هؤالء  إجالء 
األردن  إلى  وإحضارهم  سوريا  من  هؤالء  إخراج 
وذكرت التقارير الدولية أن 800 فرد قد وصلوا إلى 
اجليش  وقال  بسرعة،  تتغير  األرقام  ولكن  األردن 
املتطوعني  هؤالء  أعضاء  أنقذ  أنه  االسرائيلي 
)اخلوذات البيضاء( وابعدهم إلى األردن وهذه هي 
املرة األولى التي يتدخل فيها اجليش االسرائيلي 
في احلرب األهلية الطويلة في سوريا، وفي بيان 
أصدره بنيامني نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قال 
أن عملية إنقاذ املئات من املتطوعني في منظمة 
نتيجة  جاءت  عائالتهم  مع  البيضاء(  )اخلوذات 
ورئيس  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  لطلب 

وزراء كندا جسنت ترودو.
وأضاف نتنياهو أن هؤالء هم الناس الذين عرضوا 
حياتهم للخطر إلنقاذ حياة اآلخرين ولهذا فقد 
وافقت على مرور هؤالء عبر األراضي اإلسرائيلية 
املتطوعني  هؤالء  محنة  أن  ويعرف  األردن،  إلى 
وزراء  بني  مكثفة  مناقشات  موضوع  كانت 

اخلارجية في منظمة حلف األطلسي مؤخرا.
على  الكندية  احلكومة  وافقت  جانبها  من 
احضار 50 فرد من هؤالء املتطوعني مع عائالتهم 
ويتوقع  فرد،   250 إلى  العدد  يصل  أن  يعني  مما 
مع  العمل  في  فورا  البدء  الكنديني  املسؤولني 
كندا  إلى  هؤالء  إلحضار  املتحدة  األمم  مسؤولي 
أملانيا  تنضم  أن  وينتظر  القادمة،  الشهور  خالل 
وبريطانيا إلى اجلهود الرامية إلعادة توطني هؤالء 
ولم تخطط الواليات املتحدة ألخذ أي من هؤالء.
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توضح  األسئلة  هذه  على  الصريحة  إجابتك   
أو  بهدوء  أطفالك  مع  تتعامل  مدى  أي  إلى  لك 

بعصبية في الظروف املتغيرة.
• األسئلة:

لو كان  تنزعج من ضجيج طفلك، حتى  1-هل   
لعبا ولهواً؟ 

2- هل تعاقب طفلك على أخطائه تبعا حلالتك 
كنت  إذا  تعنفهم  أو  تضربهم  أي  النفسية، 
متضايق، وتتغاضى عن اخلطأ نفسه إذا كنت في 

عجلة من أمرك أو ال تريد أن تضايقهم؟
أطفالك  بأن  أحيانا  الشعور  ينتابك  هل   -3
ألن  وليس  إلغاظتك،  الضجة  إثارة  يقصدون 

طريقة اللعب تستدعي الضجة؟
 4-هل تربي وتهب أبناءك لكي تتباهى بهم أمام 
الناس فحسب؟ هل تفقد هدوئك بسرعة، وتلجأ 

إلى الصياح لتهدئة أطفالك؟
)أنت وشريك احلياة( في  أو تتكلم  5-هل تتعاتب 

أموركما بصوت عال أو عصبية أمام األطفال؟
تغير من  اختلفت مع شريك حياتك، فهل  6-إذا 
حالتك  مع  متشيا  أطفالك  مع  تعاملك  أسلوب 

النفسية؟
اإلجابة:

إذا كانت إجابتك »نعم« على أكثر من نصف، أو 
كل األسئلة، فأنت تتعامل مع أطفالك بعصبية 
على  »ال«  إجابتك  كانت  إذا  أما  غير محلها.  في 
كل أو معظم األسئلة فأنت تتعامل مع أطفالك 
بعض  يتخللها  قد  وسلسة،  هادئة  بطريقة 

العصبية البسيطة.
والعصبية تختلف عن احلزم أو الشدة املطلوبني 
في بعض املواقف، فكثرة الصياح والعقاب تنشأ 

التعامل  في  يجد صعوبة  ومتوتراً  طفال عصبياً 
مع الناس، أو يتعامل معهم بعصبية أيضا.

األسلوب  هو  األبناء،  لتنشئة  الطرق  وأفضل 
الطفل  له  يستجيب  ال  وقد  واملقنع،  الهاديء 
في باديء األمر، ولكن يكنك بحرمانه من شيء 
فيتعلم  فيه،  تؤثر  أن  بکی(،  لو  )حتى  له  محبب 
أو  صياح  دون  مرغوب،  هو  وما  مرفوض،  هو  ما 
ويتعلم  سلوكه،  من  يغير  وبالتدريج  عصبية، 

املباديء الثابتة في حياته.
يستطيع  ذكي  الطفل  إن  املتخصصون  ويقول 
بناء  معك  فيتعامل  النفسية،  حالتك  يعرف  أن 
عليها، فيزيد من الصياح والعناد إذا كنت عصبيا. 
الظروف، فهو لن  إذا كنت متساهال في كل  أما 
يستمع إلى توجيهاتك أو أوامرك حتى لو عنفته.

ومن األفضل أال تتوقع املثالية من األطفال، فلكل 
تفكيره،  وأسلوب  وبيئته  تنشئته  ظروف  طفل 
ولغرس  هو  ملصلحته  توجهه  أن  عليك  فقط 
األسس واألخالق احلميدة في طباعه، وكلما تقدم 
أكثر،  الرؤية  أمامه  وضحت  السن  في  الطفل 
بعد  مشقة  جتدا  ولن  مهارات.  واكتسب  وتعلم 

ذلك في توجيهه مادام األساس متيناً.

كيف تتعامل مع تلك النماذج من ال�سخ�سيات؟
املت�سلط... املت�سائم... ال�سلبي... مثري الفتنة... اخلدوم

التعامل مع تلك الشخصيات فن وبخاصة أن 
في شخصيته،  مميزة  لكل شخص خصائص 
فتكون  عليها  تتعرف  أن  بذكاء  تستطيع 
صاحبها،  مع  للتعامل  املدخل  أو  املفتاح  هي 
وإليكم بعض مناذج من الشخصيات اخملتلفة:

الشخص املتسلط:
والسيطرة  األوامر،  إصدار  يحب  شخص  هو 
أي  تنته  لم  إذا  بالضيق  يشعر  املواقف،  على 
مناقشة في صاحله، أو كما يريد. وهو شخص 
دائما بصورة  واثقا  القائد،  أن يقوم بدور  يحب 

مبالغ فيها في رأيه.
معه،  للتعامل  منك  يتطلب  الشخص  هذا 
أن تكون ثابتاً في موقفك واثقا من كالمك إذا 
تناقشت معه على أن تكون هادئ وموضوعي 
عند التعامل معه، وال تعطه الفرصة لينتقد 
ذوقك أو مالبسك أو عالقتك بأسرتك، وال تدعه 

يتدخل في شئونك اخلاصة أو عملك.
الشخص املتشائم:

سوداء  الدنيا  أن  يشعر  الذي  أو  املتشائم 
دائما  يشعر  إنه  السوء.  له  يريدون  والناس 
بالظلم، وال يثق في أحد وال في نفسه أيضا، 
وهذا الشخص يشكو دائما ملن حوله بصرف 

النظر عن حقيقة واقعه.
والتعامل مع هذا الشخص يحتاج إلى احلكمة 
ومحاولة عدم إيذاء مشاعره، حيث أنه يشعر 
النقد،  إليه  وجه  إذا  زائدة  بحساسية  دائما 
وليكن كالمك  احملبة،  بعض  متنحه  أن  فحاول 
املتخصصون  يقول  إذ  ومرحا،  سريعا  معه 
معه  جتلس  فقد  »معد«،  شعور  التشاؤم  إن 
التي  نفسها  مبشاعره  فتشعر  الوقت  بعض 
لذلك  باالكتئاب.  يشعرك  مما  عنها،  يتحدث 
فيك،  يؤثر  تدعه  وال  فيه،  أنت  تؤثر  أن  حاول 
وشجعه على أن يركز على الصفات احلسنة 
عند الناس، وعلى أوجه احلياة املشرقة، وعلى 

الرجاء في اهلل.
الشخص السلبي:

العمل،  في  زميلك  أو  أقاربك  أحد  يكون  قد 
إال  رأيه  عن  يعبر  ال  رأي.  على  يثبت  ال  وجتده 
يعتمد  ال  شخص  وهو  الباقني،  آراء  سمع  إذا 
حتمل  يخشى  ما،  عمل  أو  خدمة  ألداء  عليه 
املسئولية، قد يعد ولكنه في معظم األحوال 

ال يفي بوعده.
منه  تتوقع  أال  عليك  يجب  معه  وللتعامل 
لك،  خدمة  ألداء  عليه  تعتمد  فال  الكثير، 
وليكن تعاملك معه على حجم معرفتك به، 

ونفسه.  قدراته  الحترام  تساعده  أن  وحاول 
أشعره باحملبة واألمان ألنه عادة يخشى أن يعبر 

عن رأيه خوفا من السخرية منه. 
الشخصية احملبة إلثارة الفنت: 

يتميز هذا الشخص بحب االستطالع لدرجة 
على  الذين  الناس  من  وبخاصة  فيها،  مبالغ 
زمالءه  أو  جيرانه  كانوا  سواء  به  وثيقة  صلة 
في العمل أو أقاربه، وهو يلجأ إلى نقل أخبار 
معارفه إلى اآلخرين، لكسب ثقة احمليطني به. 
فهو يريد أن يربح ثقة وصداقة من حوله بهذه 
املشكالت  من  الكثير  يسبب  مما  الطريقة، 
هذه  وصاحب  حوله.  وملن  له  املؤملة  واملواقف 
سلوك  هذا  سلوكه  أن  يشعر  ال  الشخصية 
أو  التشجيع،  إذا وجد  سيء ومشني وبخاصة 

األذن الصاغية من بعض معارفه.
أمور  في  كالم  أي  تتحاشی  أن  هو  هنا  ودورك 
هذا  أمام  عملك  أو  أسرتك  أو  ببيتك  خاصة 
نفسك  تعزل  ال  الوقت  نفس  وفي  الشخص. 
عنه، ولتكن عالقتك به في سالم وسطحية، 
أحد.  ضد  معك  ليتكلم  الفرصة  تعطه  وال 

وأوقفه عند حده بحزم ولباقة.
الشخص املضحي أو اخلدوم: 

عن  ويقدمها  للخدمة،  محب  شخص  هو 
حب وسعة صدر لكل الناس دون تفرقة، وقد 
بخدمات  يقوم  کي  وجهده  وقته  من  يقتطع 
لآلخرين دون مقابل، كما يشعر باحلرج والضيق 
كان  لو  حتى  ما  طلب  تلبية  يستطع  لم  إذا 

ذلك رغما عنه.
وفي  تقدره،  أن  الشخص  هذا  نحو  وواجبك 
الوقت نفسه ال تثقل عليه ألداء عمل ما لك 
زوج،  مثل:  منك،  قريباً  شخصا  كان  لو  حتى 
مطالبه  أيضا  له  إن  إذ  جار،  صديق،  زوجة، 
ومصاحله اخلاصة، وقد يجد حرجا في أن يعبر 
عن اعتذاره، وهو يتوقع منك أن تقدر هذا فيه 
دون أن يعّبر. فحاول أن تقدره وتقدم له خدمات 
حتى لو لم يطلبها بنفسه، وحتی ال يشعر أن 
معرفة الناس ومصادقتهم له إمنا هي من أجل 

تقدمي خدمات لهم.

هل تتعامل مع اأطفالك بهدوء؟

لذلك  منا يحب سماع مالحظات سلبية؛  أحد  ال  - مالحظة: 
احرص على جتنب ابداء مثل هذه املالحظات، عن إحدى اصدقائك 
سواء عن املالبس او في طريقة الكالم، ألن هذا يسبب له احلرج!

- نظام غذائي خاص:
إذا وجهت إليك دعوة لتناول وجبة العشاء أو الغداء، في الوقت 
الذي تتبع فيه نوعا من النظام الغذائي اخلاص )الرجيم( إلنقاص 
الوزن، فال تتردد في االعتذار عن قبول الدعوة. ألن قبول الدعوة 
مضيفك  بذل  التي  األصناف  تناول  على  تقبل  لن  أنك  معناه 
جهدا في إعدادها، مما يوجد جوا عاما من عدم االرتياح واحلرج 

لك وألهل بيت املضيف.
- دعوة إلى وجبة:

األصدقاء،  أو  األقارب  أحد  مبنزل  وجبة  لتناول  دعوة  تلبية  عند 
في  احترت  وإذا  املضيف  للبيت  مالئمة  هدية  معك  احمل 

اختيارها، فلتكن باقة من الزهور.
- عادة غير محببة:

احملترمة،  والسيدة  املهذبة  بالفتاة  تليق  الرأس« عادة ال  »هرش 
لذلك اقلعي عنها متاما أمام اآلخرين.

- اإلنصات مهم:
من احملبب للنفس أن ننصت باهتمام ملا يقوله غيرنا؛ وبخاصة 
من كبار السن الذين ييلون إلى سرد حكايات املاضي والذكريات 

احلديث،  أثناء  في  املقاطعة  فعدم  املثيرة.  واملغامرات  اجلميلة 
يدل على حسن االستماع واالحترام أيضا.

- عند الفوز، أو الهزية:
»تعّود أن تقابل النصر أو الهزية بروح رياضية، فإذا دخلت في 
مباراة مع صديق لك، فكن لطيف دائماً، سواء فزت أو هزمت، 
تظهر  بكلمات  انطق  ولكن  »الشماتة«،  أو  الغرور«  وجتنب 

مودتك.
- اجتماعيات:

التعبير عن  فإذا كنت ال جتيد  اآلخرين مطلوب،  احلديث وسط 
نفسك في التجمعات، فدرب نفسك على اخلروج من الصمت، 
إلى من  الضجر منك  ينتقل  ال  بالضيق، وحتى  حتى ال تشعر 

حولك.
- للتحية:

بالوقوف لتحيتهم،  البيت، عليك  الضيوف في  عند استقبال 
سواء أكانوا رجاال أم سيدات.

ربة  على  والسالم  التحية  بإلقاء  فعليك  ضيفاً،  كنت  إذا  أما 
البيت وصاحبه أوال، ثم على الضيوف اآلخرين.

اأ�سول لياقة وت�سّرف 

  مطلوب عميل ل�سركة �سياحة
�سركة �سياحة و�سفر

تطلب موظف لديه على القل

�سنة خربة

ا�ستخدام الكمبيوتر بكفاءه

اجادة اللغة العربية والجنليزية

416-994-5822 or 416-751-7025 لالت�سال
  or email: travelconsultant600@gmail.com 
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الغمو�ض ي�سيطر على حادث مقتل اأ�سقف دير 

اأبو مقار

لغز  لكشف  جهودها  االمنية  واالجهزة  العامة  النيابة  تكثف 
مقتل االنبا ابيفانيوس رئيس دير ابو مقار داخل اسوار الدير بالقرب 
بالرأس  إصابة  وجود  املعاينة  من  تبني  قاليته »سكنه«، حيث  من 
قرر  حيث  جنائية،  شبهة  ووجود  اجلمجمة  عظام  في  وتهشم 
لبيان  اجلثمان  تشريح  البحيرة  جنوب  لنيابات  األول  العام  احملامي 

أسباب الوفاة واألداة املستخدمة في اجلرية.
إصابة  وجود  عن  كشف  املبدئي  الشرعي  الطب  تقرير  وكشف 
اجلزء  في  وتهتك  اجلمجمة،  في  لكسر  أدت  حادة  بألة  مباشرة 

اخللفي من املخ أدى لنزيف باملخ وكسر فى عظام اجلمجمة.
ومازال فريق من النيابة العامة بإشراف احملامي العام األول لنيابات 
جنوب البحيرة يواصل التحقيقات واالستماع ألقوال رهبان وعمال 
دير األنبا مقار من أجل الكشف عن حقيقة وفاة األنبا أبيفانوس 
أسقف ورئيس دير القديس األنبا مقار بوادي النطرون، كما قامت 

النيابة بفحص الكاميرات اخلاصة بالدير.
وتراس البابا تواضروس الثاني، صلوات جنازة االنبا أبيفانوس والتي 
املشاركة فيها على أعضاء  اقتصرت  والتي  ابو مقار  بدير  اقيمت 
وهيئة  امللي  اجمللس  وأعضاء  والكهنة  والرهبان  املقدس،  اجملمع 

األوقاف وأسرة املتنيح األنبا أبيفانيوس.
عن  االرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  اعلنت  متصل  سياق  وفي 
جتريد الراهب »اشعياء املقاري« وعودته إلى اسمه العلماني »وائل 
سعد«، كما اشيع أن الراهب فلتاؤس املقاري بدير أبو مقار بوادي 
النطرون قام مبحاولة انتحار فاشلة بقطع شريان يده وإلقاء نفسه 

من أعلى املستشفى الذي يعالج بها.

اأخرًيا... ال�سالم يعم جنوب ال�سودان

وقع رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وزعيم املعارضة، رياك مشار، 
اتفاًقا نهائًيا بشأن تقاسم السلطة، بهدف إنهاء احلرب األهلية، 
ويعتزم مبوجبه زعيم التمرد العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية، 

كنائب أول للرئيس بني 5 مسؤولني في هذا املنصب.
رئيس  جماعة  من  عضًوا   20 هناك  سيكون  االتفاق،  وبحسب 
جنوب السودان في احلكومة اجلديدة، املؤلفة من 35 عضًوا، بينما 
باقي  على  أصغر  معارضة  ومجموعات  مشار  جماعة  ستحصل 

املناصب.
وعرقية،  شخصية  خالفات  بفعل  تفاقم  الذي  الصراع  أن  يذكر 
تسبب في مقتل عشرات اآلالف، وشرد ما يقدر بربع سكان البالد، 
البالغ عددهم 12 مليون نسمة، ودمر اقتصاد جنوب السودان، الذي 

يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط اخلام.

جدل برو�سيا بعد ظهور »الإله كوزيا« واأتباعه

األلوهية،  مدعي  ظهور  بعد  روسيا  داخل  اجلدل  من  حالة  أثيرت   
والذي  »اإلله كوزيا«،  الذي يطلق على نفسه اسم  بوبوف،  أندريه 
قام عدد من أتباعه بجرم االحتيال واستخدام العنف ضد املواطنني.

السلطات  لقانون  طبقا  للعقوبات  االلوهية  مدعي  ويتعرض 
الروسية وقد أثبت التحقيق أن املتهم أندريه بوبوف، املعروف باسم 
أنشطتها  كانت  طائفة   2007 سبتمبر  في  أنشأ  كوزيا«،  »اإلله 
مرتبطة بالتسبب في إحلاق أضرار بصحة املواطنني، كما اجتذب 
وأبلغهم  الدينية،  الطائفة  هذه  قيادة  إلى  األشخاص  من  عددا 

بنواياه الشريرة.
في  الكهنة  ثقة  استغل  األلوهية  مدعي  »ان  العام  املدعي  وقال 
املشاركة  حق  على  وحصل  الروسية  األرثوذكسية  الكنيسة 
أنشأ  ثم  الكنيسة،  عن  نيابة  املناسبات  من  وغيرها  املعارض  في 
أيديولوجية غسل  وأجرى معاجلة  »الرب كوزيا«،  الدينية  الطائفة 

فيها عقول وأدمغة مشاركيه وأتباعه«.
ومتيزت هذه املنظمة بتسلسل هرمي داخلي صارم، وفرض عقوبات 
رغبات  تنفيذ  يرفضون  الذين  املطيعني  غير  أتباعها  على  قاسية 
وأوامر زعمها، وقال املدعي »كانت الطقوس مصحوبة بأفعال غير 

قانونية، مثل استخدام العنف لتأديب غير املطيعني والعصاة«.
أتباعه العصاة ما بني 100  فاإلله بوبوف، وفقا لالدعاء، قام بجلد 
أو  املطاطي،  بالشبشب  أو  بالسوط  سواء  جلدة  ألف   1.2 إلى 

بواسطة حزام من اجللد ولكمات بواسطة يديه الضخمتني.

»ا�ستعال ق�سية الق�ض برون�سون«.. اأمريكا 

تفر�ض عقوبات... وتركيا ترد

القليلة  األيام  شهدت 
التوترات  من  موجة  املاضية 
بني اجلانب األمريكي والتركي، 
السلطات  قيام  بسبب 
التركية بالبدء في محاكمة 
األمريكان  القساوسة  أحد 
وزارة  دفع  مما  اإلرهاب،  بتهمة 
لفرض  األمريكية  اخلزانة 

احلميد  عبد  التركي،  العدل  وزير  هما  أتراك  وزيرين  على  عقوبات 
غول، ووزير الداخلية، سليمان سويليو، والتي اتهمتهم وزارة اخلزانة 

األمريكية بارتكاب انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان.
وطالبت تركيا برفع العقوبات على وزيريها خوًفا من أّن هذا األمر 
أمريكا  لكن  الدولتني،  بني  العالقات  على  سلبي  بشكل  سيؤثر 
لم تستمع لهذا احلديث واستمرت في عقوباتها، مما دفع أردوغان 
مسؤولني  على  مثيلة  عقوبات  وفرض  اخلط  نفس  على  للسير 
أمريكان، حيث أمر بتجميد أصول وممتلكات وحسابات وزيري العدل 

والداخلية األمريكيني.
العدالة  حلزب  عام  مؤمتر  في  ألقاها  كلمة  خالل  أردوغان  وخرج 
والداخلية  العدل  وزيري  ممتلكات  جتميد  عن  لٌيعلن  والتنمية، 
األمريكيني في تركيا سيرًا مببدأ املعاملة باملثل، معلًنا أن اخلطوة 
األخيرة التي اتخذتها الواليات املتحدة األمريكية دفاًعا عن القس 

أندرو برانسون، ال تليق بحليف وشريك استراتيجي.
 2016 أكتوبر  منذ  األمريكي  القس  التركية  السلطات  وحتتجز 
بها  املعترف  غولنيست«،  »جماعة  تنظيم  في  التواطؤ  بتهمة 
العمال  حزب  دعم  في  وكذلك  تركيا،  في  إرهابية  كجماعة 
االتهامات  برونسون  القس  وينفي  البالد،  في  احملظور  الكردستاني 

ويصفها بأنها »مشينة ومثيرة لالشمئزاز«.

تباين وحذر يف مواقف حلفاء ال�سعودية 

جتاه كندا

األزمة  تتصاعد  فيما 
بني  الدبلوماسية 
أصدر  وكندا،  السعودية 
بيانات  الرياض  حلفاء 
بدرجات  تضامنية، 
ملوقف  دعما  متباينة، 

اململكة، احلاد واملفاجئ في مستوى رد الفعل الذي وصل إلى طرد 
السفير الكندي ووقف برنامج ابتعاث الطلبة السعوديني وتعليق 

كافة الرحالت اجلوية السعودية من وإلى كندا.
أية  اململكة  مع  تضامنية  بيانات  أصدرت  التي  الدول  تتخذ  ولم 
إجراءات عملية ضد أوتاوا، واكتفت بإعالن التضامن ورفض التدخل 

في الشؤون الداخلية للمملكة.
تلتها  السعودية،  مع  املتضامنة  الدول  أولى  البحرين  وكانت 
اإلمارات. وكان الفتاً أن البيان اإلماراتي لم يسّم كندا باالسم في 
وتبلغ  اقتصادية كبيرة.  البلدان بعالقات  يرتبط  اإلدانة، حيث  بيان 

االستثمارات اإلماراتية في كندا 30 مليار دوالر 
وحتتل كندا الترتيب األول في جذب االستثمارات اإلماراتية من أصل 
70 دولة. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بني البلدين 14.3 

مليار درهم )3.9 مليار دوالر( بنهاية 2016.
السعودية  بني  احلالية  األزمة  في  التصعيد  استمرار  فإن  لذلك 
السعودية، فمطلوب منهم  حللفاء  مزدوجاً  وكندا سيمثل حرجاً 
االستراتيجي  والتحالف  كندا  مع  الكبيرة  املصالح  بني  املوازنة 
مع السعودية. وقد يؤدي سوء التقدير إلى نتائج سلبية من هذا 
الطرف أو ذاك. ولم يتضمن البيانان، اإلماراتي والبحريني، اإلعراب 
ما  وهو  املوقف«،  هذا  جتاوز  من  البلدان  يتمّكن  أن  »في  األمل  عن 

تضمنه املوقفان الكويتي والعماني.
العالقات  مرتبة  إلى  كندا  مع  خليجي  بلد  أي  عالقات  ترقى  وال 
اإلماراتية الكندية. ومع ذلك فإن كندا متواجدة بقوة في سلطنة 
لألملنيوم  في شركة »صحار«  وعمان  لإلمارات  وهي شريك  عمان، 

في صحار العماني، والتي تبلغ تكلفتها ملياري دوالر.
 4 استثمار  في  الرغبة  لديها  الكويتية  الشركات  إحدى  أن  كما 

مليارات دوالر في قطاع البتروكيماويات الكندي.
وفي ضوء هذه املعطيات، من غير احملتمل أن تتخذ الدول اخلليجية 
املؤيدة للسعودية مواقف تؤدي إلى مزيد من تصعيد األزمة، لكنها 
الوقت نفسه، قد ال متلك الكثير لتفعله من أجل التخفيف  في 

من حدة اإلجراءات السعودية.

موجة اإ�سرابات جديدة ت�سرب اإيران

من  جديدة  موجة  اندلعت 
اإلضرابات الفئوية والعمالية 
في أنحاء متفرقة داخل إيران، 
بالتزامن مع بدء تطبيق أولى 
األمريكية  العقوبات  حزم 
انسحاب  بعد  طهران،  ضد 
النووي  االتفاق  من  واشنطن 
وتشمل  املاضي.  مايو  في 

التنفيذ،  حيز  دخلت  التي  األمريكية  العقوبات  من  األولى  احلزمة 
كما  األولية،  املواد  وواردات  املالية  التعامالت  جتميد  مؤخرا، 
في  وستعقبها  التجاري،  والطيران  السيارات  قطاعي  تستهدف 
نوفمبراملقبل، تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك 

املركزي اإليراني.  
اإلضراب جاء اعتراضاً على خفض رواتبهم بالتزامن مع تدني قيمة 
العملة احمللية أمام الدوالر األمريكي ألقل مستوياتها، في الوقت 
معهم  اجللوس  أو  مطالبهم،  تلبية  املسؤولني  أحد  رفض  الذي 

للتفاوض حول حقوقهم املهدرة. 
نفطية  خدمات  عمال  أن  رسمية  إيرانية  إعالم  وسائل  وأعلنت 
اإلثنني، في حقل نفطي بحري  دخلوا إضراباً مفتوحاً، منذ مساء 

بجزيرة »خارك«، أكبر منفذ بحري لتصدير النفط اخلام اإليراني. 
استاد  عمال  من  عدداً  أن  بالفارسية،  الناطق  زمانه«  »راديو  وذكر 
»آزادي« الرياضي في طهران، نظموا مسيرات احتجاجية؛ اعتراضاً 
على استمرار سياسات الفصل التعسفي، قبل أن يطوقوا أسوار 

وزارة الرياضة اإليرانية. 
إضرابهم  أيام  عدة  منذ  احلديدية  السكك  عمال  يواصل  كما 
على  اعتراضاً  وشاهرود؛  وسرخس،  سمنان،  مثل  متفرقة  مبناطق 

تدني دخلهم املالي، وسط حالة معيشية متردية. 

حقائق جديدة يف �سراء قطر ل�ست�سافة كاأ�ض العامل

كشفت وسائل اعالم بريطانية واقعة جديدة في ملف استضافة 
إلى  »فيفا«  من  املكلف  الفريق  جلأ  إذ   ،2022 العالم  لكأس  قطر 
»عمليات سوداء« سرية في حملة دعائية لتقويض ملفات الدول 
الدولي  االحتاد  لقوانني  انتهاكا  يشكل  ما  وهو  املنافسة،  األخرى 
لكرة القدم. وتظهر أن رسائل إلكترونية، أن الفريق املكلف بامللف 
إيه«  آى  »سى  وعمالء  عامة  عالقات  لشركة  أمواال  دفع  القطري 
ملفات  تستهدف  مضللة«  »دعاية  لــ  الترويج  بهدف  سابقني 
األمر  املتحدة، حتى يستقر  والواليات  دول منافسة مثل أستراليا 
البريطانية، أن قطر  النهاية لقطر. كما تؤكد وسائل االعالم  في 
لم تألو جهدا في توظيف أشخاص مؤثرين من أجل العمل داخل 
بني  معدوم«  »الدعم  بأن  انطباع  خللق  املرشحة،  األخرى  الدول 
هي  الدوحة  وأن  العالم،  كأس  الستضافة  الدول  هذه  مواطني 

األنسب الستضافة البطولة.
إليها  يستند  التي  األساسية  املعايير  ألحد  باخملالفة  هذا  وكل 
»الفيفا« هو أن حتظى الترشيحات بدعم قوى من مواطني الدولة 
املتقدمة لالستضافة، وما ذهبت إليه قطر أفقد معايير املنافسة 
العالم  كأس  استضافة  على  القادرة  الوحيدة  وكأنها  وجعلها، 

.2022
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الوزراء  رئيس  تورى  جون  تورنتو  عمدة  حث 
عمن  بكفالة  االفراج  بإلغاء  ترودو  جسنت 
واحد  كان  وهذا  النار،  بإطالق  اتهامه  يتكرر 
في  تورنتو  عمدة  قدمها  طلبات  عدة  من 
رسالة إلى جسنت ترودو وهي حتدد رؤيته ملنع 

العنف املسلح في املدينة.
هو  واجبي  »إن  العمدة  قال  رسالته  وفي 
حظر  عن  فقط  نتحدث  ال  أننا  من  التأكد 
أن  ولكن  القوانني  وتعزيز  النارية  األسلحة 
النارية  األسلحة  حظر  على  بالفعل  نعمل 

وتعزيز القوانني«.
 30 العام  هذا  اآلن  حتى  ُقتل  قد  أنه  يذكر 
املدينة  في  نار  إطالق  واقعة   233 ومتت  فرد 
العمدة  وطلب  الشرطة،  إلحصاءات  وفقا 
في  النار  بإطالق  املتهمني  احتجاز  ترودو  من 
وعدم  محاكمتهم  تتم  حتى  السجون 
سمعت  لقد  وقال  بكفالة،  عنهم  االفراج 
كيف  الشرطة  وضباط  الشرطة  رئيس  من 
انهم مستاؤون وقلقون من حقيقة أن هناك 
من يقبض عليهم جلرية إطالق النار والذين 
جرائم  أو  بالفعل  جنائية  سوابق  لديهم 
ويعودون  بكفالة  سراحهم  يطلق  ثم  مماثلة 

إلى الشوارع ثانية.
إلى  الفيدرالية  احلكومة  العمدة  ودعا 
استخدام عقوبات صارمة مع جتار األسلحة 

وكذلك  تورنتو  في  األسلحة  بيع  ومكافحة 
في  للتحكم  صرامة  أكثر  تدابير  اتخاذ 
األسلحة التي تدخل البالد عبر احلدود وفحص 

الصحة العقلية للمشترين لألسلحة.
وقال العمدة أيضا إذا لم تنجح سياسة حظر 
األسلحة النارية، فإنه يريد من حكومة كندا 
املدينة  في  حكومية  مستودعات  تنشأ  أن 
القانوني  املالك  يلزم  حيث  األسلحة  حلفظ 
املستودعات  هذه  داخل  بتخزينه  للسالح 
ويتسلمه فقط عندما يريد الصيد أو ممارسة 
هواية الرماية، وتضمنت رسالة العمدة إلى 

ترودو أيضا طلب دعم مالي قدره 47 مليون 
املسلح  بالعنف  املتعلقة  للمبادرات  دوالر 
التليفزيونية  الدائرة  كاميرات  وضع  ومنها 
من  تضررا  األكثر  اجملتمعات  في  املغلقة 
على  والتركيز  األمن  وتعزيز  املسلح  العنف 

العنف بني الشباب.

بعد 233 حادثة و30 قتيال خالل عام 2018 بالبالد

متى تقول كندا وداعا حلوادث اإطالق النار؟!

رئي�ض احلزب الدميقراطي اجلديد يطلب من احلكومة ال�سماح 

للمدن بحظر الأ�سلحة النارية

أوتاوا: طلب رئيس احلزب الديقراطي اجلديد 
من  رسميا  سينغ  جاميت  الفيدرالي 
جسنت ترودو السماح الفوري للمدن بحظر 
إلى  مطولة  رسالة  وفي  النارية،  األسلحة 
منهج  سينغ  جاميت  حدد  ترودو  جسنت 
عدد  زيادة  إن  فقال  اجلرية،  إلى  للتصدي 
الشرطة ليس حال للعنف املسلح في املدن 
ألن هذا يزيد من انعدام الثقة بني اجملتمعات 
سينغ  جاميت  يقول  ذلك  من  وبدال  احمللية 
األسلحة  بحظر  للمدن  السماح  يجب 

النارية وهذا من شأنه أن يساعد السلطات احمللية على التعامل مع حقيقة أن العديد من 
جرائم القتل باألسلحة النارية تتم بأسلحة مرخصة قانونيا.

وطالب جاميت باملزيد من املوارد لوكاالت خدمات احلدود الكندية للحد من تهريب األسلحة 
وطلب  املسلحة  العصابات  على  للقضاء  اخملصصة  املالية  املساعدات  وزيادة  احلدود  عبر 
ذلك  جاء  والعنصرية،  الكراهية  جرائم  ضد  عالي  بصوت  تتحدث  أن  احلكومة  من  أيضا 
احلكومة  وقالت  اليوناني،  احلي  في  دانفورث  شارع  في  املارة  على  النار  إطالق  اعقاب  في 
الفيدرالية إنها تبحث في السبل الكفيلة للقضاء على العنف املسلح والسماح للمدن 
باملزيد من املرونة للقيام بذلك وقد صوت مجلس مدينة تورنتو لصالح الطلب الذي قدمه 

جاميت سينغ وحظر بيع األسلحة النارية في املدن.

الكنديون امل�سنعون لأ�سلحة نارية بوا�سطة 
اآلة الطباعة قد يواجهون ال�سجن

قالت احلكومة الفيدرالية الكندية أن الكنديون 
نارية  أسلحة  بأنفسهم  يصنعون  الذين 
بواسطة آلة الطباعة )ثالثية األبعاد واجملسمة( 
يواجهون  سوف  لذلك  تصريح  أخذ  بدون 
باسم  املتحدث  وقال  بذلك،  أدينوا  إذا  السجن 
أنه  فيليب  جان  كندا  في  العامة  السالمة 
دون  أو حيازته  ناري  قانونيا تصنيع سالح  ليس 

ترخيص مناسب وشهادة تسجيل.
بهذا  بيان  العامة  السالمة  وزير  أصدر  ولقد 
لصناعة  خطة  أمريكية  شركة  نشرت  بعدما 

مسدس باستعمال آلة طباعة )ثالثية االبعاد مجسمة( على االنترنت، ويكن استعمال 
هذه اخلطة لصنع مسدس من البالستيك، ويستطيع االمريكيني قانونيا صناعة أسلحة 

خاصة بهم الستخدامهم الشخصي ولكن القيام بذلك في كندا غير قانوني.
النارية  األسلحة  بصناعة  املتصلة  التطورات  كثب  عن  احلكوميني  املسؤولني  ويراقب 
بواسطة استعمال آلة الطبع )ثالثية األبعاد(، وبغض النظر عن أسلوب تصنيع السالح 
الناري فيجب احلصول على رخصة جتارية لتصنيعه وتخضع جميع األسلحة النارية لقانون 
خاص بها وللقانون اجلنائي واألنظمة املتصلة به، وأي شخص يخالف القانون قد يواجه 
عن  اخلبراء  وقال  األولى،  للمخالفة  أدني  كحد  سنوات  ثالثة  أو  سنوات   10 ملدة  السجن 
هذه األسلحة املصنوعة من البالستيك أنها قد تنفجر إذا لم يتم صنعها من بالستيك 
األسلحة  هذه  وخطورة  دوالر،  االف   10 تتكلف  غالية  آلة طباعة  وبواسطة  اجلودة  عالي 
البالستيكية أن أجهزة كشف املعادن ال تستطيع الكشف عنها وهذا قد يضع أداة في 

يد اجملرمني ال يكن تعقبها.

وفقا إلحصاءات الشرطة فقد 
وقع منذ بداية هذا العام حتى 

اآلن حوالي 233 حادثة إطالق نار 
ونتج عنها 30 قتيال في شتى 
انحاء كندا... والسؤال الذي 

يطرح نفسه ما هي املقترحات 
او القرارات املقدمة التي يكن 
ان تتخذها كندا للتقليل من 

تلك احلوادث

عمدة تورنتو يطلب من ترودو تشريع ينع االفراج بكفالة عن املتهم للمرة الثانية بإطالق النار
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يرصد  تقرير  حق«  املواطنة  »مجموعة  أصدرت 
الرئاسية  الفترة  خالل  االقباط  ضد  االنتهاكات 
األولى للرئيس عبد الفتاح السيسي أي منذ يونيو 

2014 حتى مارس 2018.
حتدثنا في اجلزء األول والثاني والثالث عن اختطاف 
واألبعاد  القبطي  اجملتمع  على  وتأثيره  املسيحيات 
الطائفية للخطف اجلنائي، وعن التهجير القسري 
الى  وكذلك  النازحني  جتاه  الدولة  ومسئولية 
اجللسات العرفية باعتبارها جلسات تهدر سيادة 
ضد  جرية  باعتباره  اجلماعي  العقاب  القانون، 
الكنائس  على  االعتداء  حاالت  وكذلك  اإلنسانية 
جلنة  تشكيل  وعن  الفترة  تلك  خالل  متت  التي 
يعكس  والذي  بالكنائس  اخلاصة  األوضاع  توفيق 
تشدد الدولة جتاه ترخيص الكنائس وسوف نتطرق 
للحديث في هذا اجلزء عما رصده التقرير عن القتل 
البلطجة وفرض  الهوية، وعن   واالستهداف على 
وعن  اإلرهاب  نيران  مرمى  في  واألقباط  اإلتاوات، 

مذابح األقباط في ليبيا ودور الدولة.

القتل واالستهداف على الهوية:
الدينية  الهوية  على  استهداف  حالة   26 وقعت 
في الفترة بني يونيو 2014 إلى مارس 2018 انتهت 
أربعة حاالت منهم فقط باإلصابات بينما سقط 
ومت  العنصري  االستهداف  لهذا  ضحية  قتيل   24
اثنني  على  حكم  أشخاص  خمسة  على  القبض 
شحاتة  سمعان  القس  قتل  في  باإلعدام  منهم 
اآلخرين  على  حكم  بينما  عدلي  يوسف  وقتل 
قبطيات  طعن  حوادث  في  مخففة  بأحكام 
هدم  وبسبب  عقليا  مختل  انه  بادعاء  بعضهم 
متكن أجهزة الدولة من أدوات البحث اجلنائي خاصة 
في حاالت القتل على الهوية التي غالبا ما ترتبط 

بعمليات إرهابية وحتتاج أدوات وآليات خاصة في

وحتتاج  اجلناة  على  القبض  فرص  من  تزيد  البحث 
إلى رؤية تشريعية لألمر.

ويؤكد التقرير ان القوانني املصرية تعاني من أزمة 
»الدينية،  الهوية  على  القتل  مع  التعامل  في 
على  االعتداء  أو  اللونية...«  اجلنسية،  العرقية، 
في  أي مسار  له  يتخذ  لم  ما  وهو  الهوية  أساس 
على  االعتداء  أو  القتل  لكن  املصري،  القانون 
انه  جملرد  الشخص  استهداف  هو  الهوية  أساس 
مسيحي أو من أصحاب البشرة السوداء أو بدوي 
أمر  هو  الهويات  من  وغيرها  شيعي  أو  مثلى  أو 
يتجاوز كونه جرية قتل أو اعتداء إمنا يجب أن يتم 
دراسته اجتماعيا وامنيا وإقرار قانون ألنه يهدد امن 

وسالمة اجملتمع ككل.
رفض  رغم   – دينية  كأقلية  األقباط  ويصنف 
االقباط لهذا املصطلح-نظرا لقلة عددهم مقارنة 
ثقافي  موروث  لهم  أن  كما  املسلمة  باألغلبية 

وتراثي مختلف عن األغلبية املسلمة.
الدولية وجد فقط ما يخص االعتداء  في املصادر 
على أساس الهوية اجلنسية دون غيرها وال يوجد 
جرية  يخص  املصري  القانون  في  متاح  نص  أي 

االستهداف أو القتل على الهوية.

البلطجة وفرض اإلتاوات:
مارس  إلى   2014 يونيو  من  الفترة  في  انتشرت 

2018 عصابات تخصصت في فرض اإلتاوات
وأحيانا  ممتلكاتهم  على  واالستيالء  األقباط  على 
عدد  أن  فنجد  أهلهم  من  فدية  وطلب  خطفهم 
العصابات املرصودة وصل إلى أربعة عصابات وهى 
بأسيوط  ز«  »ر  بسوهاج،  أ«  و«ع  بسوهاج  ب«  »ز 
هذه  قامت  حيث  بأسيوط  ح«  »أ  وأشهرهم 
يذكر من  تدخل  أي  دون  األقباط  بترويع  العصابات 
احلكومة حتى أن عصابة »أ.ح« بعد القبض على 
سليم  ساحل  أقباط  ترويع  في  استمرت  زعيمها 

وتتوسع هذه العصابات في املناطق التي تنسحب 
على  وتعتمد  سيادتها  تفرض  وال  الدولة  منها 
اجللسات  وعلى  احلكم  في  والعصبيات  العوائل 
اخلارجني  بعض  النزاعات فيشعر  فيفض  العرفية 
وسيادتها  مستباحة  البلد  ان  القانون  على 
منتهكة فيستهدف الفئات االجتماعية األضعف 
هذه  تكون  أن  يكن  وال  الدولة  ستهملها  التي 

الفئات عصبيات.
تلقى  لم  املصري  القانون  في  البلطجة  جرية  إن 
في  خاصة  املصري  املشرع  من  الكافي  االهتمام 
عقوبتها الهزيلة التي ال تزيد بأي حال عن سنتني 
الى  القانون  يتطرق  ولم  مكرر   375 املادة  مبوجب 
طرح جديد من شأنه املساس باألقليات واالعتداء 

على ممتلكاتهم أو بتكوين تنظيم
عصابي إلكراه الغير على اخلضوع إلرادته.

األقباط في مرمى نيران اإلرهاب:
وقع 19 هجوم إرهابي على األقباط في الفترة بني 
يونيو 2014 ومارس 2018 حيث وقع 7 اعتداءات بزرع 
العمليات  موقع  الختبار  هيكلية  بعضها  قنابل 
فيما بعد مثل التي مت زراعتها في كنيسة القديس 
مار جرجس بطنطا قبل الهجوم االنتحاري بعشرة 
مارمينا  بكنيسة  زراعتها  مت  التي  تلك  أو  أيام 
الن  لكن  كالهما  بتفكيك  األمن  وقام  بحلوان 
األمن  ينتبه  فلم  بصورة جديدة  نوعية  الهجمات 
اختبار  القنبلة كان مجرد  وزراعة  االختراق  أن  إلى 
وأدى هذا إلى تفاقم الوضع فيما بعد في هجمات 

إرهابية أكثر عنف.
على  اآللية  باألسلحة  هجمات  خمسة  تنفيذ  مت 
األقباط لم يسفر عن سقوط قتلى في حادث واحد 
بسنورس  اإلجنيلية  الكنيسة  على  الهجوم  وهو 
 40 فيهم  فسقط  اآلخرين  الثالثة  وأما  بالفيوم 
بينهم ضابط شرطة في كمني دير سانت كاترين 

وأمني شرطة في كنيسة مارمينا بحلوان.
مت الهجوم االنتحاري على ثالثة هجمات استهدفت 
وبولس  بطرس  القديسني  وهم  كنائس  ثالث 
الرسول  مرقس  والقديس  البطرسية  بالعباسية 
طنطا  ومارجرجس  “املرقسية”  باإلسكندرية 
مصاب  الـــــ200  وقرابة  قتيل   78 فيها  سقط 

والقي األمن القبض على خلية التفجيرات.
تطور  شهدت  األقباط  على  اإلرهابية  الهجمات 
نوعي كبير من الطعن الذي مت تنفيذه في5 حاالت

حوادث  ثالثة  في  سيدات  وأربعة  قس  بينهم 
واالستهداف  التفجير  إلى  خمور  محل  وصاحب 
األمر  يسبق  دوما  وكان  اخلفيفة  باألسلحة 
األمن  ولكن  وطبيعته  للمكان  واختبار  تخطيط 
على  واملتاريس  األمني  بالشكل  اكتفي  املصري 
على  والعمل  والتحليل  أملعلوماتي  األمن  حساب 
الزالت  متطرف  ديني  خطاب  من  اإلرهاب  أسباب 
الدولة ترعاه إلى خطاب إعالمي يحتاج إلى اإليان 

أكثر  مبادئ  وبث  باحليادية 
إنسانية.

ليبيا  في  األقباط  مذابح 
ودور الدولة:

حتول  ليبيا  في  األقباط  ملف 
بني سنة 2015 إلى 2018 ملف 

إعالمي تتظاهر فيه احلكومة
لألقباط  للثأر  هبت  التي  احلكومة  بانها  املصرية 
األمر سليم في جزء  وإن كان  ليبيا  املذبوحني في 
منه فالطائرات املصرية خرجت لضرب أهداف في 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تخص  إنها  قيل  ليبيا 
في  ايجابي  أثر  له  كان  ما  وهو  املذبحة  نفذ  الذي 

خلخلت قوات تنظيم الدولة اإلسالمية
في درنة.

وأصدر رئيس اجلمهورية قراره ببناء كنيسة باسم 
العور  بقرية  رأسهم  مسقط  في  ليبيا  شهداء 
باملنيا ولكن األمر له أبعاد أخرى ففي سنة 2014 
سقط سبعة شهداء في ليبيا على يد اجلماعات 
أهلهم  طلب  وملا  الدولة  تتحرك  ولم  اإلرهابية 
مت  باسمهم  كنيسة  بناء  بسوهاج  الفزارة  بقرية 
الرد عليهم في سبتمبر 2015 إن الظروف األمنية 
ال تسمح وبالرغم من سقوط 29 قتيل قبطي في 
ليبيا في الفترة بني يونيو 2014 وديسمبر 2015 إال 
أن احلكومة املصرية لم تركز إال مع احلدث األكبر 
في  يعانوا  كانوا  من  هناك  أن  تدرك  ولم  إعالميا 
دخول جثامني ذويهم إلى مصر و لم يتم صرف أي 

مستحقات أو إعانات أو تعويضات لهم.
ومن آن إلى أخر تظهر أخبار عن ظهور أجساد ال 

21 املذبوحني في ليبيا وإن الدولة املصرية
من  سنة  من  أكثر  مدار  وعلى  لعودتهم  تنسق 

تداول هذه األخبار عادت أخيرا اجلثامني.

األقباط في التعليم:
يقدم  املصري  التعليم  الزال  التعليم  ملف  في 
عقبة  قصة  اإلعدادي  األول  الصف  في  لألطفال 
بن نافع مبا فها أخطاء تاريخية حول دخول العرب 
ديني  تعليم  وتشمل  أفريقيا  وشمال  مصر  إلى 
باألساس أكثر منه تاريخيا لكنه داخل مادة اللغة 
األقباط  األطفال  حتقير  من  يشمل  مبا  العربية 
تعلم  على  ويجبرهم  أجدادهم  وتاريخ  لتاريخهم 
تاريخ ديني لشخصيات دينية مثل عقبة بن نافع 
أحد قادة الغزو العربي ملصر وشمال افريقيا ال متت 

لهم بصلة.
متطرفة  أفكار  يدرس  األزهري  التعليم  ويظل 
ذلك  على  أدل  وال  األخر  رفض  يتم  حيث  للطلبة 
قام  الذي  التطوير  لألزهر  األعلى  اجمللس  رفض  من 
من  فحذفت  األزهر  ملناهج  األساتذة  بعض  به 
التطوير كل ما يس األخر بصلة وأطلقت عليهم 
أحادية  يوضح  متطرف  موقف  في  املسلمني  غير 
األسماء  كافة  بحذف  وقامت  األخر  ورفض  الفكر 
املسيحية ودروس التعايش املشترك و صورة البابا 
تواضروس بجوار شيخ األزهر بحسب ما صرح به 
الدكتور أبو زيد محمود أبو زيد رئيس جلنة تطوير 
واستبقى  املستقيل  االبتدائية  األزهرية  املناهج 
التكفير  دروس وفتاوى  األعلى لألزهر كافة  اجمللس 

ورفض األخر في مناهجه.
فاألمر  األكبر  املعضلة  اجلامعي  التعليم  ويبقى 

كله في التعليم اجلامعي خاضع إلرادة األفراد في

اجلامعة والتمييز ضد األقباط يأخذ عدة 
 2014 يونيو  من  الفترة  في  مستويات 
حاالت  ثالثة  رصدنا   2018 مارس  وحتى 
ومناذجه  التمييز  تدرج  عن  تعبر  واضحة 
في التعليم العالي املصري ضد الطلبة 
بالتجاهل  كانت  األولى  فاحلالة  األقباط، 

املباشر لكونها األولى على دفعتها.
التي  غطاس  زكى  مجدي  أمل  للطالبة  وكانت 
اآلثار ورفض  اآلداب قسم  األولى على كلية  كانت 
عميد الكلية تعينها معيدة وجتاوزها وعني الثاني 
لفيفيان  فكانت  الثانية  احلالة  أما  الدفعة  على 
كانت  حيث  الوادي  جنوب  بجامعة  نعيم  عريان 
الن  التعيني  أحقية  ولها  دفعتها  على  الثانية 
إن  اثنني معيدين سنويا وخاصة  كل قسم يختار 
جامعة جنوب الوادي تنتدب مدرسني نظرا لكونها 
في  التربية  كلية  أن  إال  جغرافيا  بعيدة  جامعة 
واحد فقط  إلى  املعيدين  نزلت بعدد  دفعة فيفان 
تعيينها  فرصة  من  القبطية  الطالبة  لتحرم 

معيدة. 
احلالة الثالثة وقعت في كلية التجارة جامعة 
اإلسكندرية للطالب بطرس جبرائيل إبراهيم 
السنة  في  مادة  في  رسب  بأنه  فوجئ  حني 
النهائية له بالرغم انه كان األول على دفعته 
لم  وحني  الدراسة  سنوات  اربعة  مدار  على 
تكن العرقلة في مادة كافية حيث انه حصل 
على املركز الثاني بدال من األول واجلامعة تعني 
كلية  قامت  معيدين  األوائل  االثنني  سنويا 
التجارة جامعة اإلسكندرية بتخفيض العدد 

هذا العام ليتم اإلطاحة بالطالب القبطي.
املنبع هي  التجفيف من  تطبيق سياسة  إن 
التي انعكست على عدم وجود عمداء كليات 
أقباط أو رؤساء جامعات أقباط وهو ما أضعف 
املناصب  هذه  في  القبطي  واحلضور  الوجود 

بسبب اإلقصاء من املشاركة من املنبع.
عميد  أول  وجود  نرصد  ذلك  من  وبالرغم 
سويف  بني  جامعة  احلقوق  لكلية  “باإلنابة” 
عاطف  والدكتور  رتيب  رابح  الدكتور  وهو 
جامعة  األسنان  طب  كلية  عميد  شاكر 
القاهرة ليشكل االثنان نسبة اقل ربع باملائة 
وخاصة  حكومية  جامعة   64 وجود  ظل  في 
بداخلهم حوالي ألف كلية وأكثر من خمسة 

األلف قسم.
كما أن هناك إهمال واضح لتدريس احلضارة 
املصرية  واجلامعات  املدارس  في  القبطية 
حيث أن مصر وقعت على اتفاقية مكافحة 
مادتها  ومبوجب  التعليم  مجال  في  التمييز 
اخلامسة فقرة تلزم احلكومة املصرية بضرورة 
أبنائهم  تعليم  في  األقليات  بحق  االعتراف 
يطرح  لم  األمر  ولكن  وثقافتهم  لغتهم 

وليس موضع اهتمام الوزارة.
املتكررة سنويا في  املشكلة  احلال  وبطبيعة 
التعليم املصري على كل مستوياته هو وضع 
أو يوم  أيام األعياد املسيحية  االمتحانات في 
نداءات  عدة  صدرت  وقد  بعدها  ويوم  قبلها 
للمسئولني بذلك لكن بال أي استجابة وال أي 
استعانة بقبطي ملساعدتهم في معرفة أيام 

أعياد فئة من اجملتمع والطلبة. 

التقرير  لهذا  عرض  من  الرابع  اجلزء  كان  هذا 
العدد  في  األخير  اجلزء  استكمال  وسيتم 

القادم.

االنتهاكات ضد االقباط في مصر من يونيو 2014 إلى مارس 2018 )اجلزء الرابع(
19 هجوم إرهابي على األقباط أشهرها حادثة البطرسية واملرقسية باإلسكندرية 

29 شهيد قبطي ذبحوا بيد داعش بليبيا
26 حالة استهداف على الهوية الدينية

تقرير: إيهاب أدونيا
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الشرق  شعوب  لدى  بارزة  مكانة  اخللق  قصة  احتلت   
والغرب واتخذت طابعا اسطوريا امتزجت فيه احلقيقة 
باخلرافة، فالقدماء املصريون اعتقدوا أنه في البدء كان 
احمليط األزلي وفيه كان تل أزلي ومنه خرج اتوم أول اآللهة 
الذي ابتدأ بخلق تفنوت آلهة الرطوبة، وشو إله الهواء. 
السماء،  آلهة  نوت  وأجنبا  »تفنوت«  بـ  شو  اقترن  ثم 
وجب إله األرض. وهكذا حتى جاء أول ملوك مصر، فأول 

الفراعنة هو من نسل اآللهة-كما كانوا يعتقدون. 
وعند البابليني أيضاً لم يتجاوز االعتقاد في اخللق مرحلته 
البدائية املعهودة عند القدماء. ففكرة اخللق من العدم 
لم نقرأ عنها شيئا أقدم مما ورد بسفر التكوين، وذكرت 
من  بها  كان  وما  األولى  اخللق  مادة  البابلية  األسطورة 
التشويش، وكل ما فعله مردوك هو فصل السماء عن 
األرض ثم اعطاء الشكل املستقر للبسيطة، كما تقول 
 la( في مؤلفه )Jacques Vicari( األسطورة التي اوردها

:).tour de Babel
»في البدء كان املاء العذب، واملاء العكر)احلمأة( مختلطني 
هذا  بتنظيم  مردوك  قام  ثم  األزلي.  احمليط  في  معاً 
التشويش، عندما فصل بني اإلثنني، مما أوجد قطراً أعلى 
والقطر  السماء،  كون  األعلى  والقطر  أسفل.  وقطراً 
األسفل شمل األرض والبحار واجلبل املقدس. وفى أسفل 
وعلى  الفاصل...  احلد  هو  والبحر  اجلحيم.  تكون  األرض 

هذه األرض خلق مردوك البشر خلدمة اآللهة.« 
وقطعا كان احلديث عن بدء اخلليقة -وغيره -معروفا قبل 
كتابة التوراة وقد تناقله البشر شفاها بالتسليم جيل 
من بعد جيل حتى انتهى به األمر إلى أن يصبح محض 
السلوك  ليس  ليصحح  الكتابي  الوحي  فجاء  أساطير 
فقط بل واالعتقاد ايضا، وذلك برد كل شيء إلى مصدر 
أول وأوحد، هو اهلل القدير، وذلك بقوله »في البدء خلق 
اهلل السماوات واألرض. وكانت األرض خربة وخالية وعلى 
وجه الغمر ظلمة وروح اهلل يرف على وجه املياه« )تك1: 

.)2- 1
فيما  ومختلفة  كثيرة  بروايات  العرب  املؤرخون  وأمدنا   
يتعلق بقصة اخللق فمن ذلك ما رواه الطبري في )تاريخ 

األمم والرسل وامللوك، جـ1، صـ 36(، قال:
يخلق  ولم  املاء؛  على  عرشه  كان  وجل  عز  اهلل  إن   ..«
أخرج  اخللق  يخلق  أن  أراد  فلما  املاء،  قبل  مما خلق  شيئاً 
فسّماه  عليه،  فسما  املاء،  فوق  فارتفع  دخاناً،  املاء  من 
فتقها  ثّم  واحدًة،  أرضاً  فجعله  املاء  أيبس  ثّم  سماًء، 

يوم  يومني:  في  أرضني  سبع  فجعلها 
األرض على  اإلثنني، فخلق  ويوم  األحد 
... واحلوت في املاء  حوت، واحلوت النون 
على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر 
والصخرة  صخرة،  على  وامللك  ملك، 
ذكرها  التي  الصخرة  وهي  الريح،  في 
في  وال  السماء  في  ليست  لقمان 
فاضطربت  احلوُت،  فتحرك  األرض، 
اجلبال  عليها  فأرسى  األرض،  وتزلزلت 

فقّرت، واجلبال تفخر على األرض ».
ولم يرد في النص التوراتي إن عرش اهلل كان على املاء، بل 
قال بأن روح اهلل يرف على وجه املياه كناية عن هيمنة 
القدرة اإللهية على كل شيء في الوجود وعلى كل فعل 

خلقي.
وقدم علماء الطبيعة نظريات كثيرة حول نشأة األرض 
التي  تلك  أشهرها  ولعل  الشمسية،  اجملموعة  وتكون 
التي  امللتهبة  الغازات  األرض كانت كتلة من  بأن  تقول 
هائل،  سدمي  عن  الكواكب،  من  كغيرها  انفصلت، 
الواحدة تلو األخرى حتى لم يتبقى منه غير نواته التي 
وبدأ  رويدا،  رويدا  تبرد  األرض  وأخذت  الشمس.  كونت 
واحمليطات.  البحار  عنه  جنمت  الذي  املاء  بخار  يتكاثف 
املياه  اجتمعت  اإللهي  باألمر  أنه  التكوين  في  جاء  وقد 
في مكان واحد )تك1 : 6 - 12(. فاملياه املذكورة هنا هي 
مياه كوكب األرض؛ وكوكب األرض هو واحد من اجملموعة 
الشمسية؛ واجملموعة الشمسية حتتل مساحة ضئيلة 
لكي  الشمس  شعاع  يحتاج  التي  اجملرات  إحدى  في 
يخترقها إلى عشرين ألف سنة ضوئية، واجملرة التي بهذا 
املبعثرة  اجملرات  الكثير من  واحدة من  إال  احلجم ليست 

في الكون. 
وصفا  صـ3.(،  جـ2،  والتاريخ،  )البدء  في  املقدسي  وأورد 
النص  ورد في  مما  يكاد يكون مستوحي  التكوين  حلادثة 
التوراتي، قال فيه: »وفي صدر التوراة التي في أيدي أهل 
الكتاب ان أول ما خلق اهلل السماء واألرض. وكانت األرض 
اهلل  وريح  األرض؛  على  الظلمة  وكانت  خاوية.  خربة 
النور فكان  املاء. فقال اهلل ليكن  تعالى يرف على وجه 
النور؛ فرأى اهلل حسناً فميزه من الظلمة وسماه نهاراً؛ 
وسمى الظلمة ليالً. وقال: ليكن رفيعاً وسط السماء، 
فليحل بني املاء والسماء، فكان سقفاً ييز بني املاء الذي 
أسفل وبني املاء الذي هو أعلى؛ وسماه سماء. وقال اهلل: 

وليكن  السماء،  حتت  الذي  املاء  ليجمع 
اليبس، فكان كذلك. فسمى مجتمع املاء 
اهلل:  وقال  األرض.  اليبس  وسمى  البحار، 
ذا  والشجر  والعشب  الزهر  األرض  لتخرج 
اهلل  قال  ثم  ذلك  األرض  فأخرجت  احلمل، 
السماء  سقف  في  نوران  »ليكن  تعالى 
آيتني  وليكونا  والنهار  الليل  بني  ليميزا 
نوران  فكان  والسنني  والشهور  لأليام 
النهار  لسلطان  فاألكبر  واألصغر  األكبر 
فرأه  الليل«  لسلطان  والنجوم  واألصغر 
نفس  كل  املاء  »ليحرك  تعالى  اهلل  وقال  حسناً  اهلل 
حية وليطر الطير في جوف السقف وخلق اهلل ثمانني 
وكل طائر  نفس حية جلنسها  املاء كل  وحرك  عظاماً« 
جلنسه فرأى اهلل ذلك حسناً فقال امنوا واكثروا وامألوا 
األرض وقال اهلل تعالى »نخلق بشراً كصورتنا وشبهنا 
ومثالنا ويكون مسلطاً على سمك البحار وطير السماء 

ودواب األرض« فخلق آدم على صورته ومثال وشبهه«. 
وقد ذكر موسى النبي حادثة اخللق مجملة: »في البدء 
وفي   – ذلك  بعد  ذكر  ثم  واألرض«،  السماوات  خلق اهلل 
عقول  يناقض  وال  القدماء،  عقول  يناسب  ايجاز شديد 
احملدثني-مراحل إعداد وتكوين اجملموعة الشمسية وعلى 
من  متنها  على  تستقبل  سوف  التي  األرض  رأسها 

شرفه اهلل بان خلقه على صورته ومثاله. 
كانت  وأنها  وخالية،  خربة  كانت  األرض  أن  إلى  وأشار 
غارقة في بحر من الظلمات يغلفها بخار املاء الذي بدأ 
عميلة  أخر  إلى  واحمليطات...  البحار  كون  حتى  يتكاثف 
اإلعداد التي جاءت في اإلصحاح األول من سفر التكوين.

واختلفت آراء املؤرخني فيما كان أول اخللق ما بني القلم، 
في  اآلثير  ابن  قال  والظلمات،  والنور،  واملاء،  والعرش، 

)الكامل في التاريخ، جـ، صـ18، 19(:
آخرون:  وقال  عليه،  فاستوى  العرش،  اهلل  خلق  ما  »أول 
العرش فوضعه على  العرش، وخلق  املاء قبل  خلق اهلل 
القلم  بعد  تعالى  اهلل  خلق  الذي  إن  قيل:  وقد   ... املاء 
املاء  ثم  الظلمات،  ثم  الهواء،  ثم  العرش،  ثم  الكرسي، 
املاء خلق قبل  إن  ... وقول من قال:  العرش عليه  فوضع 
العرش، أولى بالصواب ... وقد قيل: إن املاء كان على منت 
خلقا  فقد  كذلك  كان  فإن   ... العرش  خلق  حني  الريح 
قبل العرش. وقال غيره: إن اهلل خلق القلم قبل إن يخلق 

شيئاً بألف عام«. 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)1( بقلم : قليني جنيب - مونتريال 
اخللق والتكوين

دعاني أحد اخلدام املباركني  إللقاء محاضرة عن عمل 
املوضوع،  لهذا  ومتهيد  وكبداية  اخلالصي؛  املسيح 
من  أستطيع  مدخالً  يكون  لكي  سؤاالً  طرحت 
خالله أن ابدأ في طرح ومناقشة هذا املوضوع. قمت 
بعبارة  املقصود  وما  بطرح سؤاالً عن معنى اخلالص 
املناقشة  بدأت  وهنا  الصالح؟  مخلصي  يسوع  ربي 
قاعدة  أي  وجود  عدم  هو  أفزعني  ما  ولكن  واحلوار، 
أقوم بشرح  لكي  عليها  ارتكز  أن  أستطيع  الهوتية 
هذا املوضوع. وهنا قد قررت أن أضع موضوع اخلالص 
بعض  في  نتحاور  أن  احلضور  من  وطلبت  جانباً، 
معنى  في  البداية  وكانت  أوالً.  األساسية  املفاهيم 

املسيحية.

ما معنى املسيحية؟
حياة؛  املسيحية  أن  متاماً  ونتيقن  نؤمن  أن  يجب 
فهي ليست مجموعة عقائد، وال مجموعة شرائع 
وفرائض، وال مجموعة قوانني، وال مجموعة نظريات 
اهلل.  حياة  هي  حياة،  املسيحية  ايديولوچيا،  أو 
فاملسيحية ليست تركيباً فلسفياً بل هي حياة اهلل 
نفسه. وإن كانت هي حياة اهلل نفسه، فهي إذاً حياة 
احملبة وحياة املغفرة وحياة القداسة. بل إن املسيحية 

هي طريق التأله.
في الفصل 54 من كتاب جتسد الكلمة، قال العظيم 
اثناسيوس: »ألن كلمة اهلل صار إنساناً لكي يؤلهنا 

على  نحصل  لكي  جسد  في  نفسه  وأظهر  نحن، 
احلقيقي لكل  فالهدف  املنظور«،  الغير  اآلب  معرفة 
إنسان مسيحي هو أن يتأله، أي أن يصير إلهاً، أَي أن 

يشترك في احلياة اإللهية.
لم يعلن لنا اآلب إال في شخص ابنه يسوع املسيح 
ألن اآلب »لم يره أحد قط ولكن اإلبن الوحيد الذي هو 
في حضن اآلب هو َخبر« )يو 1: 18(. فقد َخبر يسوع 
جوهره«  ورسم  مجده  »بهاء  ألنه  اآلب  عن  اهلل  ابن 

)عب1: 3(.
ويسوع املسيح هو االبن األزلي فهو ابن اهلل وكلمته 
إلى  دخل  اَي  إنساناً  الزمان  في  صار  جوهره،  وصورة 
في  ليجسد  أي  اإلنسان  ليؤله  واتخذ جسداً  الزمن 
احملبة،  اإلنسان  في  يجسد  أن  مبعنى  حياته  اإلنسان 
الزمن  مدى  على  واملغفرة،  واملسامحة،  والعطاء، 
مسيحي  إنسان  ألي  األسمى  الهدف  إذاً  والتاريخ. 
أن تكون له حياة املسيح، كما قال  أي  يتأله،  أن  هو 
إلى أهل فيلبي:  الرسول في رسالته  معلمنا بولس 
 ،)21  :1 )فيلبي  ربح«  واملوت  املسيح  هي  احلياة  »لي 
عطاء  املسيح،  حب  املسيح،  حياة  لإلنسان  فيكون 

املسيح، غفران املسيح.

والسؤال اآلن هو كيف تتحقق نعمة التأله 
في اإلنسان أو كيف يصير اإلنسان إلهاً؟

ذَا  حراً  اَي  ومثاله،  صورته  على  اإلنسان  اهلل  خلق 

اإلرادة  وبهذه  حرة...  إرادة 
يختار  أن  اإلنسان  يستطيع 
مع  يكون  أن  سواء  موقعه 
لذلك  عنه.  خارجاً  أو  اهلل 
فهو  إلهاً،  يصير  أن  شاء  إذا 

قادر بنعمة اهلل ان يبلغ إلى الكمال. فاإلنسان يصل 
فيه،  املوضوعة  اإلنسانية  يحقق  عندما  التأله  إلى 
املسيح  قال  فحينما  حقاً.  إنساناً  يصير  عندما  أَي 
كامل«  السماوي  أباكم  أن  كما  كاملني  »فكونوا 
)متى 5: 48(، هو بهذه اآلية ال يعطي حتدياً للبشرية؛ 
بل  للتنفيذ،  قابلة  ال يعطي وصية غير  املسيح  ألن 
هي وصية في متناول اإلنسان املسيحي الذي يتكل 
فإن  فيه،  احلقة  اإلنسانية  وتتحقق  اهلل  نعمة  على 
حياة  فيه  تتجسد  حقيقياً،  إنساناً  اإلنسان  يكون 

املسيح؛ وهذا هو التأله.
أما بالنسبة للبعد اخلالصي للتأله، فهذا مت في جتسد 
ابن اهلل وِفي التدبير الذي أمته في الصليب والقيامة، 
إذ لوال هذا العمل ملا استرد اإلنسان القوة لكي يبلغ 

إلى املثال الذي دعاه إليه اهلل منذ بدء اخلليقة.
إن رحلة التأله تبدأ على األرض، تبدأ في هذه احلياة. 
اإلنسان،  بتأله  اإليان  إلى  دعوة  هي  فاملسيحية  إذاً 
بل هي الطريق لتأله اإلنسان، فنحب كما أحب اهلل، 

ونغفر كما غفر اهلل.

الهدف األسمى
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

رد البابا تواضروس 
علي حادث مقتل 
االنبا ابيفانيوس

اإلسكندرية  بابا  الثانى  تواضروس  البابا  طمأن 
وقال:  األسبوعية  عظته  فى  القبطى  الشعب 
احلادث  وقع  وحني  تهتز،  فال  بخير،  أديرتنا  كل 
له  انظروا  ابيفانيوس،  لألنبا  وقع  الذى  املؤلم 
وجانى،  عليه  مجنى  بها  جرية  وأي  كجرية، 
سواء أكان 10 أو واحد ال نعرف، والتحقيقات فى 
اجلرية أمر عادى جدا، والغرابة إنها وقعت فى دير 
وفى حق رئيس دير، وبها مجنى عليه وهو األنبا 

ابيفانيوس وجانى ال نعرفه حتى اليوم.
عليه  تعمل  حتقيق  أى  تواضروس:  البابا  وتابع   
ومفيش   ، وحكم  قضية  هناك  يصبح  النيابة، 
حاجة للخواطر، »اجلرائم مفهاش خواطر وليس 
وأصدرنا  أي خطـأ،  على  يتستر  أن  أحد  لصالح 
قرارات  وسنصدر  الرهبانى  األداء  لضبط  قرارات 
فى  يساعدنا  أن  الكنيسة  شعب  وعلى  أخرى 

ذلك.
نعم  تسيب،  البعض  تواضروس:  البابا  واعترف 
الدير ألنه هو  حدث تسيب، والراهب يعيش فى 
على  ضربناه  واحد  مفيش  احلياة،  اختار  الذى 
السبب فى قبول  الدير، وهو  روح  ايديه قولناله 
الكهنوتية  الدرجات  وأوقفنا  رهبنة  أو  أخوة  أي 

فى األديرة.
هناك  التاريخ،  عبر  تواضروس:  البابا  واستكمل 
البابا  واستشهد  اخلطيئة  فى  سقطوا  رهبان 
كثيرة  الرهبانى  التاريخ  فى  القصص  قائال: 
وقال  ملعلمه  راهب  ذهب  كثيرة،  أيضا  ،واحلروب 
له »مللت من الدير ألن اخوتي يضايقونني كثيرا 
وأسمح لي أن أبنى قالية خارج الدير«، فرد عليه 
رئيس الدير: إن لم تكن حتتمل مضايقات األخوة 

فكيف حتتمل محاربات الشياطني؟
يظهر  مجتمع  كل  فى  تواضروس:  البابا  وتابع 
يهوذا، وفي كل 12 شخص يظهر يهوذا، يهوذا 
يخون  من  هناك  ولكن  بكاملها،  اخليانة  يثل 
بنسبة 40% أو 10%، وهناك خائن مثل يهوذا، فال 
تهتزوا يا أخوتي، ال تهتزوا أبدا، هناك اهلل ضابط 

الكل.
واحد  سواء  تهتزوا  ال  تواضروس:  البابا  وشدد 
يهوذا  فعله  ما  نفس  وهو  منتحرش،  أو  انتحر 
فى  إننا  األحباء  أيها  وأعرفوا  أستاذه  خان  حني 
اهلل  أمام  ومسئولية  ضمير  لدينا  الكنيسة 
العالم،  سياسات  أو  العالم  بفكر  نتحرك  وال 

وانتبهوا إلى الصفحات الصفراء.
ليس  اهلل  نشكر  تواضروس:  البابا  واستكمل 
املسيح  اإليان هو  يحمى  ومن  نخفيه  ما  لدينا 
»مفيش حاجة اسمها كدا خالص، اإليان ليس 

سلعة لكى نحميه
الضعف  حتت  مازالنا  كبشر  :نحن  مضيفا 

البشرى، وقد اختص املسيح بعض تالميذه
 وتذكر البابا تواضروس يهوذا وقال : حني سألوه 
لم  واملعجزات  نسيها  التعاليم  كل  إن  قال   ،
تدخل قلبه، لقد دخل فيه الشيطان، وعدو اخلير 
الدير،  يحاربنا، فمن خرج من العالم، ودخل إلى 
نقاوة  على  حتافظوا  أن  جميعا  ومسئوليتكم 
»التليفون«  مكاملة  حتى  والراهبات  الرهبان 
»ملهاش  الزيارة  أو  الهدية  أو  الزمة،  ملهاش 
باستمرار  تضبط  أن  للكنيسة  البد  الزمة«، 
بالقرارات  له  أمر ال عالقة  الرهبانية، وهو  احلياة 
األديرة فى  اتخذناها بعدما اجتمعت جلنة  التى 
ثالث ساعات ، واتخذنا تلك القرارات ولم أتخذها 

كبابا اإلٍسكندرية منفردا
مجمعية  جلنة  لدينا  تواضروس:  البابا  وأشار 
تختص بشئون الرهبان والرهبنة واألديرة وحتدث 
حتقيق  حتتاج  والتى  وحتلها،  كثيرة  مشكالت 
نحقق فيها وال أحد يعلم شيئا ، ولدينا خطوات 
الراهبة، أحيانا  أو  الراهب  نتخذها إلصالح حياة 
يأخذ  وأحيانا  ديره،  داخل  ننصحه  وأحيانا  ننذره 
وأحيانا  »سكنه«،  قاليته  داخل  يطبقه  قانون 
ننقله دير ثاني، وحني ينتقل راهب من ديره يعني 
إنه انتقل من عائلته، وأحيانا ينقل نهائيا حسب 
الشلح  أو  التجريد  يحدث  وأحيانا   ، اخلطـأ  نوع 
إن كان كاهنا وهى خطوات الزمة لضبط احلياة 

الرهبانية »الدنيا متبقاش سايبة«
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يحررها سمير اسكندر 

احل�سري... اأكرب لعب يف تاريخ كاأ�ض العامل يعلن اعتزاله اللعب دوليا

العالم  كأس  بتاريخ  مباراة  في  يشارك  سنا  العب  أكبر  أصبح  الذي  احلضري،  عصام  املصري  احلارس  اعتزل 
)السابق(  والزمالك  األهلي  أندية  وأعلن حارس مرمى  باأللقاب.  دوليا بعد مسيرة حافلة  اللعب  القدم،  لكرة 
واإلسماعيلي حاليا في بيان »لكل بداية نهاية. هذه سنة احلياة. اآلن بعد تفكير طويل واستخارة اهلل )عز وجل( 
قررت اعتزال اللعب الدولي«.  وقال احلضري )45 عاما( »اليوم بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما على مباراتي األولى 
بقميص املنتخب الوطني املصري رأيت أنها اللحظة األنسب لتعليق قفازاتي بعدما وفقني اهلل لتحقيق كل 

ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا احلبيب.
وتابع »اآلن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها طوال سنوات كفاحي وحتملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليال ونهارا كي أكون عند 

حسن ظنكم بي وأظل األجدر بحراسة مرمى املنتخب ألجيال متعاقبة«.
وأضاف احلضري »أنا اآلن في غاية الفخر حيث حميت شباك املنتخب الوطني في 159 مباراة دولية مشاركا في حتقيق إجنازات غير مسبوقة 
أهمها لقب بطل بطولة أمم أفريقيا 4 مرات ومركز الوصيف في بطولة 017، وقد حصلت على لقب أفضل حارس في البطولة االفريقية خالل 
العربية عام 2007 وأخيرا حتقيق احللم األهم واألكبر  الفوز بذهبية دورة األلعاب  الوطني في  املنتخب  أربع نسخ. وأوضح »كما شاركت مع 
الشقيق  السعودي  املنتخب  أمام  اجملموعات  بدور  الثالثة  املباراة  في  ثم شاركت  روسيا  في   2018 العالم  كأس  لنهائيات  بالوصول  واألغلى 

ألساهم في كتابة اسم مصر في تاريخ املونديال كأكبر العب في تاريخ البطولة«.
دور  مباريات  آخر  في  السعودية  أمام  مع مصر  عندما ظهر  يوما،  و161  عاما   45 بعمر  العالم  كأس  في  يشارك  أكبر العب  احلضري  ويعتبر 

اجملموعات في روسيا وجنح في إنقاذ ركلة جزاء وظهر بشكل رائع في اللقاء رغم اخلسارة 2-1 بسبب هدف في اللحظات األخيرة.

القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  حدد 
»كاف«، يوم 3 سبتمبر املقبل، موعدا 
من  النهائي  ربع  الدور  قرعة  لسحب 
وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي 

الكونفدرالية.
أن  لـ«كاف«  الرسمي  املوقع  وكشف 
أبطال  دوري  نهائي بطولتي  ربع  قرعة 
الكونفدرالية  ستقام  أفريقيا وكأس 

فى مصر 3 سبتمبر.
مصر  عن  ممثال  األهلي  النادي  وينافس 
املركز  يحتل  حيث  األبطال،  دوري  في 
األولى  اجملموعة  ترتيب  بجدول  الثاني 
برصيد 7 نقاط قبل جولتني على نهاية 
دور اجملموعات، خلف الترجي التونسي، 
نقاط،  ثالث  بفارق  الصدارة  صاحب 
الترجى  على  ضيفاً  األهلى  ويحل 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة قبل 
األوغندي  سيتى  كمباال  يستقبل  أن 

فى اجلولة السادسة.
ترتيب  البورسعيدي  املصري  ويتصدر 
نقاط،   8 برصيد  الثانية  اجملموعة 
نهضة  على  واحدة  نقطة  بفارق 
جولتني  قبل  الوصيف  املغربي  بركان 
اجملموعات  دور  منافسات  نهاية  على 

ببطولة الكونفدرالية.

3 �سبتمرب.. �سحب قرعة 

ربع نهائي دوري اأبطال 

اأفريقيا والكونفدرالية

وزارة الريا�سة تر�سم مالمح عودة اجلماهري يف خم�ض �سروط
وزارة الرياضة بيانا رسميا على خلفية االجتماع الذي 
حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهاني أبو 
ريدة رئيس احتاد الكرة واملهندس هشام حطب رئيس 

اللجنة األوملبية وممثلي األندية مؤخرا.
وجاء البيان كالتالي:

اجلماهير  عودة  وجوب  على  الدولة  حرص  إطار  في 
إلي املدرجات في دوري كرة القدم، واإلهتمام واحلرص 
وليس  سالمتهم  على  واحلفاظ  اجلماهير  بتأمني 

منعهم.
الشباب  وزير  صبحي  أشرف  الدكتور  اليوم  اجتمع 
اإلحتاد  مع  والرقابية  األمنية  واألجهزة  والرياضة 
مت  وقد  األندية،  رؤساء  والسادة  القدم  لكرة  املصري 
الرؤى  لوضع  األطراف  كافة  إلى  واالستماع  النقاش 
اخلاصة بدخول اجلماهير في ضوء التكليفات اخلاصة 

بذلك.

فقد مت اإلتفاق على ما يلي:
1- البدء بالتدرج في دخول اجلماهير وذلك 
األضحى  عيد  وبعد  سبتمبر   1 من  بدءا 

املبارك.
املصري  اإلحتاد  قبل  من  متكاملة  دراسة  إعطاء   -2
الى  ترسل  والتي  الفترة  تلك  خالل  القدم  لكرة 
اجلهات املعنية تنسيقا مع األندية على أن يتم الرد 
البدء  تتضمن  والتي  تاريخه  من  إسبوع  غضون  في 
في االستعانة بطلبة جامعات مصر لدخول املباريات 
والتنسيق  االستادات  وحتديد  املباريات  جلدول  طبقا 
والرياضة  الشباب  ووزارة  العالي  التعليم  وزارة  مع 
للطريقة  وفقا  وذلك  القدم  لكرة  املصري  االحتاد  مع 

احملددة من قبل اإلحتاد.
بالتدرج  املرتبطة  اجلماهير  لتوعية  تصور  وضع   -3
مع  لها  واملنسق  الدخول  ونسب  لنوعية  طبقا 

اجلهات املعنية واالحتاد.
للدورى  اجلماهير  عودة  تنظيم  يتم   -4
والكأس وغيرها من أنشطة االحتاد بتنظيم 
إحتاد الكرة مع األندية تنسيقا مع اجلهات 

املعنية ) وزرات وأجهزة تنفيذية(.
االحتاد  قبل  من  متوازي  بشكل  العمل  يتم   -5
كاملة  ودراسة  آلية  وضع  في  القدم  لكرة  املصري 
لدخول اجلماهير بشكل مطلق تشمل :- االستادات 
وجتهيزاها طبقا ملسئوليات األطراف كال فيما يخصه 
التأمني  نظام  التذاكر-  نظام  االحتاد-  بإشتراطات 
الشامل لدخول اجلماهير، والربط بشكل مركزي مع 

االحتاد املصري واألندية.
املنتخب  مباريات   ، القدم  كرة  احتاد  قبل  من  يقترح 
البطوالت  واملباريات االفريقية والعربية وفقا للوائح 

والدورات املنظمة لتلك املباريات.
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  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

أن  شأنها  من  التي  املشاكل  إلى  األسنان  تتعرَّض  قد 
تسوس  املشاكل  هذه  ومن  العمل،  على  قدرتها  في  تؤّثر 
أعراضه؟ هي  وما  األسنان؟  تسوس  هو  فما   األسنان، 

عند  املنتشرة بشكٍل كبيٍر  األمراض  األسنان من  يعتبر تسّوس 
البشر، وال يعتبره البعض من األمراض ذات التأثير الكبير، لذلك 
نرى الكثير ممّن يُصابون به ال يحاولون تلّقي أّي عالٍج مما يزيد من 
األجناس  جميع  ومن  العمرّية  الفئات  كل  أنَّ  كما  مضاعفاته، 

مهّيئة لإلصابة بتسّوس األسنان.
أعراض تسوّس األسنان:

تَختلف األعراض والعالمات التي تراِفق تسّوس األسنان تبعاً ملكان التسّوس وشّدته؛ ففي بداية 
التسّوس ال تظهر أّي عالماٍت وأعراٍض على املصاب إال أّنه بعد فترٍة من اإلصابة وخاصًة عند تعّمق 

التَّسّوس في السن تظهر بعض العالمات واألعراض، منها:
ظهور البقع الطبشورية في السن املصابة؛ حيث تبدأ األمالح بالتحلل ثم تظهر البقع البنية 

ن. وبعدها تبدأ البقع السوداء بالظهور على شكل نخٍر في السِّ
 انبعاث الرائحة الكريهة من الفم.

عام وخاصًة احللويات  عور بألٍم يتراوح ما بني اخلفيف والشديد، ويزداد هذا األلم عند تناول الطَّ الشُّ
والسكريات. 

حساسية األسنان عند تناول األطعمة. 
ظهور الصديد في املنطقة احمُليطة بالسن املصاب. 

فقدان الشهّية وعدم الرغبة في تناول أّي طعاٍم نتيجة 
االضطرابات  حدوث  إلى  التسّوس  يؤدي  وقد  األلم، 
فإنه  الفك  عظام  إلى  التسّوس  وصل  إذا  الهضمّية. 
قد يتسّبب بتوّرم في املنطقة املصابة وارتفاع درجات 

احلرارة.

ت�سو�ض ال�سنان

العنکبوت  املذهلة شباك  الطبيعة  من اسرار 
هندسية  باشكال  خيوطها  نسج  وعملية 
اسرار  من  لغزا  وظلت  العلماء  اذهلت  دقيقه 
على  تتوافر  ذلك  كل  عن  ففضال  الطبيعية. 
تساعد  لزجة  مادة  الشباك  هذه  خيوط 
العناكب على اصطياد فريستها فاذا ما مس 
شباك  الفريسة  تلك  اعضاء  من  عضو  ای 
بوسعها  يعد  ولم  بها  التصقت  العنكبوت 

االفالت فتقع لقمة سائغة.
حاول مجموعة من العلماء کشف جوانب من 
بطرق  خاصة  وشباكها  العناكب  حياة  اسرار 
لزجة  مادة  قطرات  وجود  لهم  فثبت  كيماوية 

تلعب دورا بارزا في احليلولة دون تسرب البكتيريا 
الى تلك اخليوط املؤلفة في مجموعها من مواد 
بروتينية وافسادها كما يوجد في هذه اخليوط 
مواد الغاليوم والهدروجني والفوسفات املبيدة 
أثرا  تترك  ال  احلوامض  أن  والغريب  للبكتيريا، 
تأثير  تفقد  وال  البروتينية  واملواد  اخليوط  على 

املادة اللزجة.
 ان العلماء لم يتوصلوا بعد الى معرفة اسرار 
فترة  طوال  اللزجة  القطرات  تلك  جفاف  عدم 
طويلة وعدم فقدانها املرونة. ويعتقد هؤالء آن 
اللزجة  املادة  البرولیدون في هذه  وجود 8% من 
يتص الهواء فتحافظ القطرات على رطوبتها.

احذر هذه املخاطر عند خ�سارة الوزن ب�سكل �سريع

يبحث الكثيرون عن أسرع الوسائل خلسارة أكبر قدر ممكن من الوزن الزائد 
في وقت قياسي، لكن األطباء، يحذرون من األعراض اجلانبية اخلطيرة خلسارة 
الوزن السريعة. وقال الدكتور األسترالي براد ماكاي “إذا كنت تخسر الكثير 

من الكيلوغرامات الزائدة على مدى أسبوعني، فإن معظم هذا الوزن يكون على شكل سوائل، 
بحيث ينتهي احلال بجفاف اجلسم«. وأضاف “يشعر الكثير من الناس بالتعب طوال الوقت عند 
خسارة الوزن بشكل سريع، ويكن أن يصابوا برائحة الفم الكريهة، وغالباً ما يعانون من مشاكل 
في البطن أيضاً، كما أن ذلك يضع الكثير من الضغط على القلب«. وحذر الدكتور ماكاي من 
العالمات  أكثر  “إحدى  قال  حيث  الوزن،  خسارة  عند  إليها  االنتباه  يجب  التي  العالمات،  بعض 
الوزن السريعة، هي الشعور بآالم في الصدر،  الناجتة عن خسارة  للمشاكل في القلب  شيوعاً 

والتي يصفها بعض املرضى، وكأّن حزاماً مربوطاً بشكل شديد حول صدرهم«.
وبدالً من محاولة إنقاص الوزن بشكل سريع، نصح الدكتور ماكاي، باتباع نظام حمية متوازنة، 

بعد استشارة الطبيب اخملتص، لتجنب أية مشاكل صحية غير مرغوبة. 

�سر �سباك العنكبوت

فوائد جديدة لفيتامني »د« غري قوة العظام

القلب  أن لفيتامني »د« فوائد حيوية في حماية  أبحاث جديدة  وجدت 
من الفشل، والوقاية من السكري والسرطان والزهاير، ودعم الصحة 
النفسية واملناعة، وتقليل الصلع. ويأتي اهتمام الدراسات بالفيتامني 
فيه مناطق  الذي تشهد  الوقت  في  الشمس«  »فيتامني  الذي يسّمى 

ألشعة  املباشر  التعّرض  قلة  عنه  ينتج  احلرارة  درجات  في  مسبوق  غير  ارتفاعاً  العالم  من  عديدة 
الشمس. نقص فيتامني “د” عامل مشترك بني حاالت سرطان الثدي وتشير تقارير طبية عديدة إلى 
تزايد ظاهرة نقص فيتامني “د”، والتي تصل إلى معدالت كبيرة في دول الشرق األوسط وخاصة لدى 
النساء. وبحسب األبحاث اجلديدة يساعد فيتامني “د” على منع انسداد الشرايني، وحماية القلب من 
الفشل. بينما يعتبر نقص الفيتامني من العوامل املشتركة بني حاالت سرطان عديدة، وأنه كلما زاد 

مستوى فيتامني “د” في اجلسم كلما قل خطر اإلصابة بسرطان الرئة.
أنه يحمي من  “د” احليوية في اجلسم، ومنها  أدوار فيتامني  الضوء على  أبحاث جديدة  وقد سلطت 
الزهاير، ويساعد على تخفيف اآلالم املزمنة، ويزيد من حرق دهون اجلسم وينع تراكم الدهون حول 
اخلصر. وتعتبر أشعة الشمس املباشرة من أفضل مصادر احلصول على فيتامني “د”، إلى جانب صفار 

البيض، واألسماك الدهنية ، وكبد البقر، واحلليب ومنتجات األلبان، والفطر. 

دوالي املريء
د. ماري جرجس

األوردة  واحتقان  وتوسع  متدد  هي  املريء  دوالي 
ضغط  الرتفاع  نتيجة  وذلك  املريء  جدار  املبطن 

الوريد البابي
انفجار هذه  احتمال  زاد  االحتقان  زاد هذا  وكلما 
األوردة وحدوث نزيف وحينها يحتاج املريض نقل 

دم 

اسباب ارتفاع ضغط الوريد البابي
1-  أمراض الكبد املزمنة

ألنها  وسي  ب  مثل  الفيروسي  الكبد  التهاب   
النسيج  فيتغير  الكبد  في  تليف  تسبب 
وحدوث  الدم  تدفق  يعيق  مما  للكبد  الطبيعي 

املريء  الوردة  في  احتقان 
وحدوث الدوالي 

1- البلهارسيا املزمنة
البابي  الوريد  انسداد   -2

الرئيسي
اعراض دوالي املريء

دوالي املريء ال يصاحبها أي اعراض أو ألم، والعرض 
الوحيد هو تقيؤ دم وهذا يحدث عندما تنزف، لذا 
وعمل  دورية  الكبد عمل فحوصات  مريض  على 

منظار للتشخيص.
العالج

أن  يكن  كما  جراحي،  واخر  وقائي  عالج  هناك 
تدفق  من  حتد  التي  البروبرانولول  أقراص  تعطي 
باحلقن حيث  يعالج  البابي، كما  اجلهاز  الدم في 
يقوم اجلراح بعمل منظار وأبناءه يتم حقن الدوال 
وجتنب  الدم  تصريف  لتسهيل  وذلك  وإغالقها 
فيتم  اجلراحي  العالج  اما   bypass نزيف  حوث 

بوضع مجازات وريدية.
وإلى موضوع طبي جديد...

اأطعمة يحتاجها املري�ض وقت العالج الكيميائي

شائعة  أعراض  والقيء  والغثيان  الشهية  فقدان 
العالج  يفاقم  أن  ويكن  السرطان،  مرضى  لدى 
يبدأ  الوقت  مرور  مع  األعراض.  هذه  الكيميائي 
شعوره  من  ذلك  ويزيد  الوزن،  فقدان  في  املريض 
بالتعب. لذا، ينصح األطباء املرضى بتناول كميات 
أكبر من الطعام وعدم االستسالم لفقدان الوزن. 
زيادة  على  تساعد  األطعمة  من  مجموعة  إليك 

الوزن، ومقاومة عملية فقدانه:
الفواكه  من  حصص   5 السرطان  مريض  يحتاج 
البروكلي في  أن يكون  وينبغي  يومياً،  واخلضروات 

صدارتها.
 امليلك شيك: يسّمى امليلك شيك »حمية السرطان«، ألنه عنصر رئيسي في تغذية املريض، إلى 
جانب أنه مفيد بشكل عام للصحة. يحتوي امليلك شيك على مجموعة من املصادر الغذائية 
التي تزّود اجلسم بسعرات حرارية تعّوض فقدان الوزن، خاصة أنه غني بالدهون والسعرات احلرارية، 

وال يتطلب املضغ، ويكن تناوله بسرعة، كما أن مذاقه يكون مقبوالً.
اللحم من األطعمة  أثناء العالج من السرطان ينبغي أن تكون شريحة ستيك  اللحم:  ستيك 
التي  املغذيات  أهم  من  وهو  بالبروتني  غنية  ألنها  للمريض،  الغذائي  النظام  في  األساسية 
يحتاجها اجلسم للتغّلب على آثار العالج الكيميائي. حتتوي شريحة الستيك عادة على 50 غراماً 
من البروتني، و260 سعرة حرارية. ويكن زيادة السعرات عن طريق إضافة البطاطس املهروسة، أو 

املعكرونة مع زيت الزيتون.
البيض: من أسهل الطرق للحصول على البروتني والسعرات احلرارية تناول البيض. يجب اعتماد 
أو مقلياً، كما يكن  أو مسلوقاً  البيض مخفوقاً  تناول  للمريض. يكن  البيض كوجبة خفيفة 
البروتني  من  أكبر  نسبة  على  يحتوي  ألنه  البيض  صفار  تناول  الهام  من  الفطائر.  مع  تناوله 

واملغذيات الدقيقة التي يحتاجها اجلسم في هذه املرحلة.
من  احلد  على  ويساعد  وخفيف  لطيف  ألنه  الكيميائي،  العالج  أثناء  خيار جيد  الزبادي  الزبادي: 
والعضالت.  العظام  صحة  على  يساعد  ما  والبروتني  الكالسيوم  على  الزبادي  يحتوي  الغثيان. 

تشير التقارير الطبية إلى أن البكتريا اجليدة املوجودة في الزبادي مفيدة لألمعاء وتعّزز املناعة.
اللحم املشوي: يكن إعداد أنواع من اللحم املشوي مع البطاطس واجلزر والقرنبيط، أو طبخه 
يفضل  الغثيان.  وجتنب  نفسه،  شفاء  على  اجلسم  البقري  اللحم  بروتني  يساعد  البخار.  على 
إضافة مجموعة من البهارات لتحسني مذاق اللحم، خاصة التوابل التي تساعد على مقاومة 

السرطان مثل الكركم.
يكون  أن  وينبغي  يومياً،  واخلضروات  الفواكه  من  حصص   5 السرطان  مريض  يحتاج  البروكلي: 

البروكلي في صدارتها لقدرته على مقاومة السرطان.
املوز: يحتوي املوز على مواد مضادة لألكسدة تساعد على مكافحة ورم السرطان، وهو من أفضل 
الفواكه التي يكن تناولها وقت العالج الكيميائي. بالطبع ينبغي تناول مجموعة متنوعة من 

الفواكه، في صدارتها املوز. ويكن إضافة شرائح املوز إلى زبدة الفول السوداني أو اجلنب.
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اأجنحة ال�سماء

لل�شاعرة املغربية   زهرة الطاهري

 مل تكن لدي ذكريات �شاحرة 

 لأ�شحر بها الده�شة 

 اأو لأتباهى بها

 ومل اأحقق اأي اإجنازات 

 لأحتفل بها 

 ومل اأمل�س الأعياد 

 لأ�شدقها 

 كل ما لدي خ�شائر فادحة 

 واأغان حزينة 

 يفي�س منها امللح 

 واجلرح 

 والنفعال 

 ومازال بقلبي حزن        

 كثيف احلزن 

 ومازال بيني 

 وبيني 

 خريف للإ�شتعال 

و�شتاء

 مل تكن لدي اأيدي 

 خلف الباب املق�شودة 

 ومل يرمي احلظ نظرة باجتاهي 

وكان الفرح عني دائما �شاهي

اأو ل يراين

 فما اأق�شاك يا زمن

 وما اأق�شى فيك الإن�شان 

 الذي خذلني 

 كما خذلتني 

 وكم خذلني 

 كما فعلت عيون براقة 

 وكم توقفت على اأقا�شي الغربة 

 ووقفت كخيبة يف خيبة 

 وحتليت بلياقة معنوية 

 وحتليت باإ�شراقة 

 وجتدولت يف الأعاىل بكربياء 

 فاحلزن يك�شر اأجنحة الطيور 

ل اأجنحة ال�شماء

هل تعلم؟!

أن بعض أنسجة العناكب لو امكن فكها ووضعها في خط • 
مستقیم ستمتد حلوالي خمسمائة كيلو متر؟!

أن النحل يقطع مسافة ال تقل عن 140 الف ميل جلمع ما • 
يكفي من رحيق األازهار لصنع رطل واحد من العسل؟!

أن أول طيارة في العالم هي الفتاة االجنليزية ایمی جونسون؟!• 
أن أول قاطرة سكة حديد سارت من مدينة ليفربول ملدينة • 

مانشستر، وقد اخترعها اإلجنليزي جورج ستيفنسون - يوم 
األربعاء املوافق 18 من سبتمبر سنة 1830 م ، وهو في عامه 

التاسع واالربعني من عمره؟!

لكل �سهر حكاية
اأغ�شط�س )اآب(

باسم •  البدء  في  عرف 
واستمد  »سكتیلیس« 
من  ذلك  بعد  اسمه 
اغسطس  االمبراطور 
قيصر ألنه أصبح قنصال 
واحتفل  الشهر،  هذا  في 
فيه،  احلربية  بانتصاراته 

وعدد ايامه 31 يوما.
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اأنت ل�شت من الب�شر
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ووراءة اأبواب اجلحيم

دماء على 

الطريق اإىل 

ال�شلة!
�شعر: عـادل عطيـة

 الو سيدي، هناك بالغ عن اختفاء سيدة والزوج يصر 
على رؤيتك؟

دعه يدخل، أجاب املالزم الشاب.. 
بدا  الثالثينيات  إلى غرفته رجل في   وبعد قليل دخل 
يا  أرجوك  اللون..  ووجهه أصفر  وعيونه حمراء  منهارا 
ذهبت  للمنزل  زوجتي  تعد  لم  البارحة  منذ  سيدي، 
للمدرسة كعادتها ولكنها لم تعد بعد. أنا ال أستطيع 
وأصدقائها  أهلها  كل  مع  اتصلت  بدونها.  العيش 

وجيرانها ال أحد يعرف عنها شيئا.
أجلسه الضابط الشاب وهدأ من روعه واستمع إليه. 
أجل  من  يستطيع  ما  كل  بفعل  إياه  واعدا  ودعه  ثم 

زوجته.
ومخبريه  عناصره  وأرسل  الالزم  بإجراء  الضابط  قام 
بحثوا, سألوا، استعلموا.. ولكن النتيجة هي: السيدة 
املعتاد،  باملوعد  مدرستها  غادرت  الفاضلة  واملربية 
تظهر  ولم  ملنزلها،  ودخلت  املعتاد،  الطريق  وسلكت 

بعدها.
بكل  استحلفك  سيدي  للضابط،  مجددا  الزوج  عاد 
أنا  أجن  أكاد  زوجتي..  لي  جتد  بأن  لديك  غالي  هو  ما 
إنها   ... هكذا  لوحدي  املنزل  في  العيش  أستطيع  ال 

حتضرني في منامي ويقظتي، تأكل وتشرب معي.
ضاق الضابط ذرعا بالزوج؛ فقرر أن يوسع البحث وجعل 
الزوج هدفه األول بعد املراقبة والبحث ملدة ثالثة أشهر 
تبني أن الزوج على عالقة مع زميلة املفقودة، ويخرجان 
ميراث  من  األكبر  احلصة  له  والزوج  معا،  للنزهة 

املفقودة.
لغرفة  أنزله  أكثر  عليه  يضغط  أن  الضابط  وقرر 
مرة  كل  وفي  ومرات  مرات  اخملتصني  عند  التحقيق 
عتب  بنظرة  ويقول  منه  تسيل  والدماء  الزوج  يصعد 
للضابط، واهلل ال أعرف شيئا هل تريدني أن أنزلها من 

أنفي؟.. أنا املتضرر الوحيد من غيابها.
احتجزه أليام, عذبه أليام ثم أطلق سراحه. 

أحس الضابط الشاب بأنه ظلم الزوج, ولكن مهنته 
يشك  وأن  االجتاهات,  بكل  يبحث  أن  منه  تتطلب 

الزوج ويعتذر له، بعد أن  باجلميع.. قرر أن يذهب ملنزل 
عصرا  احلديقة  باب  طرق  وبالفعل  عمله.  من  ينتهي 
ممتعض  وهو  به  ورحب  بالضابط  وتفاجأ  الزوج  فخرج 

مقطب اجلبني.
بادره الضابط باالعتذار؛ فانفرجت أسارير الزوج ودعاه 

للدخول.
قال الضابط: أفضل اجللوس في احلديقة، فاجلو جميل، 

واملكان ظريف. 
سار  بينما  القهوة،  لتحضير  الزوج  دخل  الفور  وعلى 
الضابط في احلديقة، وهو يتنسم عبير األزهار اجلميلة 
الفواحة، وبينما واقف أمام حوض زهور أحس ببالطة 
عاد  النظر  ودقق  قدميه  بني  نظر  قدمه،  حتت  تتحرك 
إلى الوراء قليالً، وبنظرة فاحصة، أحس بان هناك شيئا 
املكان،  هذا  في  ترتيبه  تغير  قد  البالط  كان  غريبا.. 
هناك  نعم  بعيد.  من  ينظر  وجلس  إلى كرسيه  وعاد 
اختالف في ترتيب البالط ملساحة متر مربع على األقل، 

فاألسطح غير متساوية وكأمنا يد عبثت به.
شيئا.  بنفسه  أضمر  وقد  املكان  وغادر  القهوة  شرب 
وعاد  املكان  إلى  املاهرين  أحد عناصره  بعث  الليل  في 
له باجلواب الشافي. وعلى الفور بعث في طلب الزوج 
فأحضروه له مكبال وأرسله لتحت )غرفة التحقيق(... 
وعندما صعد والدماء تغمر وجهه، وقف أمامه متحديا 

وأعاد مقولته: هل تريد مني أن أنزلها من أنفي؟
على  قوية  صفعة  وصفعه  بسرعة  الضابط  استدار 
وجهه وهو غير نادم هذه املرة على فعلته.. نعم هذه 
احلديقة.  في  فاجلثة  أنفك؛  من  تنزلها  سوف  املرة 
وسوف تذهب لتعيد متثيل جريتك. بهت الرجل وانهار.

ووضع  الزوجة  غافل  بأنه  الزوج  اعترف  التحقيق  وفي 
بانيو  في  أوصالها  قطع  ثم  األكل  في  منوما  لها 
احلمام ووضعها ضمن أكياس نايلون محكمة اإلغالق، 
احلديقة..  في  لها  أعده  الذي  املكان  إلى  ليال  وحملها 

وكل ذلك من أجل أن يحظى بثروتها... املنزل!
لكن عدالة السماء، كشفت، حقيقة الزوج الذي صدر 

بحقه حكم باإلعدام وأعدم.

لغز الزوجة املختفية
الأحداث جرت يف �شتينات القرن املا�شي يف دم�شق ب�شوريا
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من  أجزاء  بعض  في  ويَرَوْن  يتفقوا  امللحدين  كل 
الكون ظواهر عشوائية، وفي البعض األخر مالمح 
امللحدون  يختلف  ولكن  منظم  عقالني  تصميم 
إلى  العشوائية  الظواهر  نسبة  عن  بينهم  فيما 

التصميمات العقالنية في صناعة هذا الكون 
التصميم  أن  افترضنا  لو  ولكنه حتى 

فالبد  1%؛  فقط  يثل  العقالني 
لهذا التصميم العاقل وأيا كانت 
ألنه  مصمم؛  وجود  من  نسبته 
مصمم  بغير  منظم  تصميم  ال 

والنظام  والعقل  باحلكمة  يتميز 
هذا  مصمم  نسمي  املؤمنون  ونحن 

الكون اهلل. 
من  يأتي  لم  عاقل  مصمم  بوجود  االعتقاد  وهذا 
العاطفة أو من االعتقاد )اإليان(. وإمنا جاء ألسباب 
واحدا،  دليال  اليوم  نذكر منها  منطقية ال حتصي 
سلسلة  في  األخرى  الكثيرة  األسباب  ونتابع 

املقاالت القادمة بإذن اهلل: 
واحملكمة  املعقدة  القوانني  األول: حزمة  الدليل 
والتي حتكم هذا التصميم والتي اُكتشف الكثير 
في  نالوا  حينما  الغرور  وأخذهم  امللحدون  منها 
الرفيعة،  العلمية  اجلوائز  هذه  اكتشافاتهم 
ونسوا أنهم لم يخترعوا قانونا واحدا منها؛ فهم 
مخترعني  وليسوا  القوانني  لهذه  »مكتشفون« 

لها. 
اختراعا،  اكتشافاتهم  من  عليه  يطلق  ما  وحتى 
فهو لم يكن من املمكن الوصول إليه دون االلتزام 
بهذه القوانني التي وضعها وخلقها هذا املصمم 
في  هي  ما  هذه  مخترعاتهم  فحتي  العاقل، 
القوانني  هذه  على  »تطبيقات«  إال  األمر  حقيقة 
هذه  على  االعتماد  دون  إليها  الوصول  يكن  وال 
القوانني وااللتزام بها، والعالم يضع هؤالء العلماء 
الذكاء  هرم  قمة  في  واخملترعني  املكتشفني 

اإلنساني. 
كان  إذا  طرحه  ينبغي  الذي  فالسؤال  وعليه 

العلماء الذين يتلكون أفضل العقول كان 
لزاما عليهم في حتقيق مكتشفاتهم 
إلى  )تطبيقاتهم(  ومخترعاتهم 
لم  التي  القوانني  هذه  إتباع 
من  فهل  هم،  يضعوها 

املعقول أو املقبول أن تكون 
من  نفسها  القوانني  هذه 

ال  طبيعية  عشوائية  قوة  وضع 
ذكاء لها؟  أم هي من وضع قوة عاقلة 
بالقطع تفضلهم ذكاءا؟ اإلجابة املؤكدة 
القوة  تلك  تكون  أن  البد  أنه  هي:  والبديهية 
في عقلها  فائقة  قوة  قوانينها هي  اتبعوا  والتي 

وذكائها نسميها نحن املؤمنون اهلل.  
في  حتى  أنه  على  العلماء  من  كبير  عدد  ويتفق 
فهي  عشوائية  تبدو  والتي  الظواهر  بعض  حالة 
تتبع نفس القوانني الثابتة ولكن اختالف النتيجة 
الختالف  وليس  الظروف  لتغير  كنتيجة  حدث 
هذه القوانني؛ فإنه بإعادة جتربة ما مع تثبيت كل 
وهذا  النتيجة.  نفس  على  نحصل  متاما  الظروف 
يؤكد أن حتى في حالة تلك الظواهر العشوائية 
قوة  وليس  العاقلة  القوة  نفس  تتبع  فإنها 
في  ما  كل  وراء  العاقلة  القوة  وهذه  عشوائية. 
توقع  ولكن يظل  أم منظما  الكون عشوائيا كان 
العلماء للنتائج العشوائية والبناء عليها أصعب 
إن لم يكن مستحيال وذلك بسبب تغير الظروف، 
بينما في حالة ما نسميه بالتصميمات العاقلة 
احملكمة  الثابتة  القوانني  بهذه  أيضا  واحملكومة 
الظروف  ثبات  بسبب  نتائجها  توقع  يسهل  فإنه 
واألمثلة على توقع النتائج ال حتصي والتي بلغت 
سهال  واحدا  مثاال  اليوم  منها  أورد  متناهية  دقة 
مثل حساب املواقيت اليومية والسنوية والقرنية 

واكتمال  الهالل  ظهور  ومواقيت  الخ  واأللفية 
وعليه  وغيرها؛  الشمس  وخسوف  القمر 
على  املهيمنة  القوانني  هذه  فثبات 
تصميمات  من  الكون  في  ما  كل 
يؤكد  عشوائية  أو  منتظمة 
من  ألنه  ورائها  عاقلة  قوة  وجود 
قوانني  توجد  أن  املنطقي  غير 
قوة  صنع  من  ثابتة  محكمة 

عشوائية متغيرة. 
وفي اخلالصة، فاخللق وإن بدا للناظر في 
بعض من تصميماته منظما بسبب ثبات الظروف 
أو في البعض األخر عشوائيا بسبب تغير الظروف 
قوانني  تتبع  احلالتني  في  التصميمات  فهذه 
قوة  ورائها  يكون  أن  البد  وعليه  محكمة  ثابتة 

- وليست قوة  ثابتة غير متغيرة وحكيمة  عاقلة 
عشوائية متغيرة - وهذه القوة يسميها املؤمنون 
اهلل.  ونلتقي بإذن اهلل في املقاالت الكثيرة القادمة 
مع أدلة علمية أخرى أكثر داللة تؤكد وجود اهلل.  

فقط  العلمية  باألدلة  تثبت  املقاالت  هذه  تنويه: 
ال  دينية  إلى معتقدات  استنادا  وليس  وجود اهلل، 
يؤمن امللحدون بها أصال. وأيضا وفي نفس الوقت 
تدعو  أو  تستند  أو  تناقش  ال  املقاالت،  هذه  فإن 

ملعتقد معني.

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق �سد الإحلاد “3” ..هل الكون نتاج خلق ع�سوائي اأم ت�سميم عقالين؟

على  أشكرك  أن  الرئيس  سيادة  يا  لي  اسمح 
مصر  كرامة  لرد  به  قمت  الذي  الرائع  العمل 
قبطيا  ليبيا عشرون  في  الدواعش  قتل  أن  بعد 
على هوية الدين وأرجو أن تسمح لنا أن نشكرك 
والرسمية  الشخصية  مجهوداتك  على  أيضا 
لعودة رفاتهم إلى أرض الوطن بعد جهد جهيد 
ملعرفة  جيناتهم  وحتليل  أشالئهم  جمع  بني  ما 

هوياتهم وعودتهم إلى أرض الوطن.
الشموخ  هذا  فإن  الرئيس  سيدي  يا  ولكن 
الوطن  أرض  إلى  شهدائنا  عودة  في  العظيم 
يتناقص بحدة مع جميع املعطيات احلالية التي 
أرض  يوميا ألقباط مصر سواء على  نراها حتدث 

الوطن أو على مستوى قنصلياتنا في اخلارج.
فإن أجهزة الدولة األمنية تستطيع أن جتد فردا 
ويبتزهم  املارة  يخيف  أسود  كلب  معه  واحدا 
مواطن  مليون   90 بني  من  الدقي  منطقة  في 
بجثث  ألقت  منفردة  سيدة  جتد  أن  وتستطيع 
ثالثة أطفال في أكياس القمامة الساعة احلادية 
عن  يبعد  للقمامة  مقلب  في  مساء  عشر 
ساعة   24 خالل  في  أميال  بعدة  أقامتها  مكان 
جثث  اكتشاف  أو  الكلب  واقعة  عن  اإلبالغ  من 
األطفال أما في حوادث خطف القاصرات أو هدم 
مجهوال  يبقى  الفاعل  فإن  حرقها  أو  الكنائس 

مهما طالت األيام؟! 
هل يعقل يا سيادة الرئيس أن يتظاهر العشرات 
يومني  إلى  تطول  ملدة  الكنائس  أمام  املئات  أو 
واجملالت  اجلرائد  في  صورهم  وتظهر  أكثر  أو 
على  يقبض  ال  ولكن  الفضائية  القنوات  وعلى 
يصبحوا  جميعهم  أن  حيث  منهم  واحد  أي 
مجهولني رغم طول مدة تظاهرهم وهتافاتهم 

وعدوانيتهم.
هل يكن أن نقبل أن هذا الوجود األمني املكثف 
املوجود في كل أرض مصر ال يعرف وال يكتشف 
وال ينع هدم أو حرق مبنى كنيسة بالكامل بدون 

القبض على أي شاهد أو دليل؟!! 
وماذا يا سيادة الرئيس عن محافظ املنيا السابق 
الذي هدم كنيسة في محافظته بالبولدوزرات... 
هل هذا أيضا لم يكن معروفا لسيادتكم وجلميع 
اجلهاز األمني في مصر الذي صنف في وقت من 

األوقات أنه رقم واحد في العالم؟!
بناء  موضوع  تعلم  أنت   ... الرئيس  سيادة  يا 
طلبت  فقد  املعرفة،  حق  مصر  في  الكنائس 
الكنائس  بعدد  حصرا  الكنائس  من  احلكومة 
واجتمع  أوضاعها،  لتقنني  متهيدا  وعناوينها 
مجلس الوزراء املوقر ولم يسمح إال باملوافقة على 
الطلبات  مجموع  من  فقط   %3.7 أوضاع  تقنني 
تسربت  لقد  ذلك؟   بعد  حدث  فماذا  املقدمة... 
هذه القائمة التي حتوى 3730 كنيسة وعناوينها 
إلى العناصر املتشددة لتقوم هذه العناصر بعد 
هذه  في  يصلون  الذين  املوطنني  بإرهاب  ذلك 

أن  بحجة  الكنائس 
غير  األماكن  هذه 
للعبادة  مرخصة 

عشرات  منذ  الشعائر  بها  يقام  بأنها  علما 
السنني ولكنها تنتظر التقنني. ترى كيف عرف 
هؤالء املتشددون بأسماء وعناوين الكنائس الغير 
أو  باحلرق  وتهديدها  ليقوموا مبهاجمتها  مقننة 
اآلن  األمنية  األجهزة  عمل  أصبح  هل  األغالق؟! 

هو ترويع األقباط بدال من تأمينهم؟!
استمرارية  على  نص  القانون  بأن  أيضا  وعلما 
الصالة بهذه الكنائس حتى لو كانت لم حتصل 
على الترخيص بعد؟ وأين الدولة يا سيادة الرئيس 
من  مجموعة  هو  بأعمالها  يقوم  من  كان  إذا 
بالتفتيش  الذين ليس لهم األحقية  املتشددين 
أو حتى استجواب هذه الكنائس؟! ثم كيف يصر 
هؤالء املتشددين بإغالق الكنيسة أو منع دخول 
األمنية  األجهزة  تستجيب  ثم  إليها؟!  املصلني 
فعال  وتقوم  قانونية  الغير  املشاغبات  لهذه 

بأغالق هذه الكنائس.
يا سيادة الرئيس... هل نحن فعال في دولة مصر 
عمرها  يزيد  التي  الضمير  وفجر  احلضارة  مهد 
يتحكم  غابة  في  أم  سنة   7000 عن  احلضاري 
فيها مجموعة من املتشددين عديي األهلية؟!... 
أن  األفراد  من  جملموعة  الدولة  تسمح  كيف 
أي حق  بدون  الدولة  في  بالتحكم  فعال  يقوموا 

أو سند من القانون؟! وأين إذن سيادة القانون؟!
دورتني  في  جناحك  أثناء  في  الرئيس:  سيادة  يا 
لم  الوزارية،  التعديالت  من  وعديد  انتخابيتني 
هل  ترى  حقيبة،  ذو  واحدا  مسيحيا  وزيرا  نرى 
األقباط  أليس  الكفاءات؟!  ذوي  األقباط  انقرض 
وهي  األهرامات  بنوا  الذين  الفراعنة  أحفاد  هم 
من  تقرب  ملدة  الزمن  تتحدى  شامخة  مازالت 
5000 سنة وهم أيضا أول من بنى منارة تضيء 
ملراكب العالم القدمي منذ سنة 280 قبل امليالد 
األهرامات  من  أقل  أي  مترا   137 ارتفاعها  وكان 
مبقدار 6 أمتار وكانت اعلى بناء بشريا في العالم 
بعد  ميالدية   1323 سنة  حتى  واستمرت  كله 
 929 سنة  منذ  زالزل   3 ملدة  االنهيار  قاومت  أن 
الزالزل  قاومت  أي  ميالدية،   1323 وحتى  ميالدية 
أن  تستطيع  اآلن  بناء  أي  ترى  سنة،    400 ملدة 

يقاوم زالزل ملدة 400 سنة؟! 
يا سيادة الرئيس هل خذلك األقباط يوما واحدا 
نستعني  ال  فلماذا  إذن  األول؟!  انتخابك  منذ 
للسلطة،  األعلى  الرئيس  وسيادتك  اآلن  بهم 
نطاق  خارج  تعمل  فهي  باخلارج  قنصلياتنا  أما 
خدمة املواطنني فهي ال جتيب على تليفونات أو 
أوراق  بإن  تنصحهم  وال  املواطنني  استفسارات 
ثبوتيتهم قد وصلت حتى يتمكنوا من الذهاب 

الستالمها...
ماذا نقول ...  لك اهلل يا مصر ... وحتيا مصر.

يا �سيادة الرئي�ض ال�سي�سي... لنا عتاب لديك
بقلم: سمير بشاي
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ملاذا نصوم صوم السيدة العذراء؟
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

هم  الرسل  إن  وقيل  املسيحيني  عند  كبير  شأن  له  الصوم  هذا 
القديس  أن  نعلم  فكما  العذراء  السيدة  نياحة  بعد  رتبوه  الذين 
العذراء  السيدة.  نياحة  وقت  الهند  في  يخدم  كان  الرسول  توما 
املالئكة حتمل جسد  رأى  إلى فلسطني  أورشليم فعند رجوعه  في 
رآه  مبا  وأخبرهم  الرسل  إلى  عاد  فلما  السماء  إلى  مرمي  العذراء 
اشتهوا أن يروا نفس املنظر املقدس فصاموا هذا الصوم حتى أظهر 
اهلل لهم في نهايته جسد أمه البتول لذلك فالكنيسة تصوم هذا 
العذراء وتخليدا لذكراها. »هوذا منذ  بالسيدة  الصوم لكي تتمثل 

اآلن جميع األجيال تطوبنى« )لو48:2(.                                   
البعض يقول إن الصوم هلل وحده وأنتم تصومون الرسل والسيدة 
العذراء... فهل هذا جائز؟                                                                           

* الرد: الكنيسة ال تصوم للبشر بل هلل وحده وألهداف روحية كثيرة 
إلى  ذلك  يرجع  العذراء  أو  الرسل  باسم  الصوم  تسمية  عن  أما 
األسباب التالية: أن الصوم يقع قبل أعيادهم فصوم الرسل ينتهي 
بعيد الرسل، وصوم السيدة العذراء ينتهي بعيد ظهور جسد السيد 
العذراء، كما قد يعود ذلك إلى أنهم قد صاموه بأنفسهم، أو تكرياً 
وتخليداً لذكراهم كأطالق أسمائهم على الكنائس واألديرة، وأخيرا 

لكي نقتدي بهؤالء القديسني ونتمثل بإيانهم كقول الكتاب. 
عيد السيدة العذراء مرمي

الصوم  هو  أنه  املعروف  ومن  اجلميع،  عند  األعياد  أحب  من  يعتبر 
الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة، وصوم السيدة العذراء 
هذا صامه آبائنا الرسل أنفسهم ملا رجع توما الرسول من التبشير 
ففي الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت. 
فقال لهم »أريد أن أرى أين دفنتموها!« وعندما ذهبوا إلى القبر لم 
يجدوا اجلسد املبارك. فابتدأ يحكي لهم أنه رأى اجلسد صاعدا.                                              
عيد  فأصبح  مسري،   15 حتى  مسرى  أول  من  يوماً   15 فصاموا 
للعذراء يوم 16 مسرى من التقومي القبطي. فمن ال يعجبه موضوع 
الصيام هو اخلاسر لبركة الصوم، نحن ال نصوم لهم، ولكننا نطلب 

شفاعتهم أثناء الصوم. 
تكرمي العذراء مرمي

القبطية  فالكنيسة  العديد،  حير  العذراء  السيدة  تكرمي  موضوع 
السيدة  تبجل  املقدس  الكتاب  حسب  السليم  تقليدها  ففي 
العذراء مرمي ولكنها ال ترفعها إلى األلوهية مثل الذين يقولون إنها 
حبل بها بال دنس، وال تتجاهلها مثل الذين يتجاهلونها وال يؤمنون 

فهم  األول،  للفريق  بالنسبة  أما  بشفاعتها، 
الكنيسة الكاثوليكية. ولكن الكتاب املقدس 
أجتاز  »هكذا  بقوله:  األمر  هذا  في  واضحاً 
يستثنى  لم  فهنا  الناس«،  جميع  إلى  املوت 
واحد  بخطية  كان  »إذا  أيضاً  ويقول  أحدا. 
احلياة«،  لتبرير  الناس  جميع  إلى  احلكم  صار 
فحقاً إن املالك قال لها أن الروح القدس يحل 
عليك وقوة العلي تظللك، ولكن ليس معنى 
هذا أنها حبل بها من أمها بال دنس! وإن كان 
هي  لكن  دنس،  بال  منها  ولد  املسيح  السيد 
ولدت والدة إنسانية بشرية من حنة ويواقيم، 
باهلل  روحي  »تبتهج  قالت  أنها  ننسى  وال 

العديد  وبها  وعفيفة  وطاهرة  وبتول  قديسة  فالعذراء  مخلصي«. 
بها، فحياة  أن نتشبه  من الصفات جميلة، ونحن نطوبها ونحاول 
والقدا بالطهارة  نسلك  ان  جميعاً  لنا  دعوة  هي  العذراء  السيدة 
سة.                                                                                                                                                                                                                             

العذراء باب احلياة. 
السيدة العذراء لقبها الكتاب املقدس بــــــ »الباب« فقال عنها 
سفر حزقيال النبي أنها باب في املشرق دخل منه رب اجملد وخرج )ح

ز2:44(.                                                                                
فإن كان الرب هو احلياة، تكون هي باب احلياة، والرب قد أعلن أنه احلياة 
القيامة  »أنا هو  )يو6:14(.   « واحلياة  واحلق  الطريق  »أنا هو  في قوله 
منه  خرج  الذي  الباب  هي  العذراء  دامت  فما  )يو25:11(،  واحلياة« 
باب  تكون هي  الطريقة  وبنفس  احلياة.  باب  تكون هي  إذن  املسيح، 
اخلالص، ألن الرب هو اخلالص. إذ قد جاء خالصاً للعالم، يخلص ما قد 
أن نلقب العذراء بالباب. فالكنيسة  هلك«. )لو10:19(، وليس غريباً 

أيضاً لقبت بالباب منذ أقدم العصور.
إذ قال أبونا يعقوب أبو اآلباء عن املكان املقدس الذي دشنه كنيسة 
وعرف باسم بيت إيل، أي بيت اللـه قال عنه »ما أرهب هذا املكان ما 
هذا إال بيت اللـه وهذا باب السماء« )تك17:28(.                                                                                    

  العذراء في مزامير السواعي 
كل  االجنيل  بعد  مختارة  قطعا  األجبية  صاله  في  الكنيسة  رتبت 
ساعة في نظام دقيق تختص القطعة الثالثة دائما بطلب شفاعات 
العذراء وبعض هذه القطع تلقب العذراء املكرمة احلقانية احلاملة 

نعمة  واملمتلئة  احلياة  عنقود 
املنيع  واحلصن  خالصنا  وسور 
غير املنثلم باب احلياة العقلي. 

العذراء فى القداس 
الشاروبيم  من  وأجل  السمائيني  من  ارفع  انِت 
وأفضل من السيرافيم وأعظم من طغمات املالئكة 

الروحانيني. 
والعفة  الطهارة  تكرم  بِك  جنسنا،  فخر  انِت 
ترى عظمة  التي  اخلالئق  على  تفضلت  إذ  احلقيقية، 
وكرامة الرب املسجود الذي اصطفاك وولد منك )من 
اجل هذا كرامتك جليلة وشفاعاتك زائده في القوة 
واالجابة كثيرا( »من ميمر لألنبا بولس البوشي«.                                        
الئقا  ومتجيدا  وافرا  تطويبا  مرمي  للعذراء  تقدم  القبطية  كنيستنا 
ومزامير  اليومية  التسبحة  صلوات  نتبع  واذ  السامية  بكرامتها 
واجلمل  التعبيرات  من  غنيا  تراثا  جند  اإللهي  والقداس  السواعى 
التي تشرح طوباوياتها وتذكر جميع االوصاف التي خلعتها عليها 
آباء  وضع  من  وكلها  الهوتية  أصالة  عن  مأخوذة  وهي  الكنيسة 
العهد  ونبوات  رموز  ومن  اهلل  من  استوحوها  والهوتيني  قديسني 

القدمي التي حتققت في شخصية العذراء. 
من أسس صوم العذراء؟

قال املتنيح األنبا غريغوريوس عن العذراء، في جريدة وطني بتاريخ 
الصوم, ألنها  بدأت هذا  التي  »العذراء مرمي هي  5 أغسطس 2007 
التعب  من  كثير  نالها  السماء،  إلى  املسيح  صعود  بعد  خاصة 
واملضايقات واملنغصات من قبل اليهود الذين حاولوا أن يصبوا عليها 
غضبهم وضيقهم من املسيح، وخاصة بعد أن قام من بني األموات، 
فالعذراء نالت متاعب كثيرة جدا، وهي املرأة الرقيقة التي يجب أن 
ال تعام بقسوة كما عاملها اليهود، كانت العذراء مقيمة في بيت 
املسيح  وصية  حسب  سنة  عشر  أربعة  نحو  تنيحت،  حتى  يوحنا 
إليه عندما قال له »خذ هذه أمك« وقال للعذراء مرمي »خذي هذا اب

نك«.                                      
العذراء مرمي هي التي أنشت نظام العذاري، ألنها كعذراء بدأ يلتف 
حولها البنات العذاري بنات جبل الزيتون، وكن يتبعنها وكن يصلني 
العذراء  كانت  املقدس,حيث  القبر  إلى  معها  يذهنب  وكن  معها 

تسجد وتتعبد وتصلي وتصوم أيضا. 

استشهاد البار أبيفانيوس
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  (74)
يقول األب متى املسكني »إن كنا في األفراح نحس بوجود اهلل، ففي األحزان 
نسمعه. أما في وقت الشهادة فنراه«. وقال داود النبي »َعزِيٌز ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ 
َمْوُت أَتِْقَيائِِه«. وأخبرنا الرب يسوع ِ»إْن لَْم تََقْع َحبَُّة احْلِْنَطِة ِفي األَرِْض ومََتُْت 
َفِهَي تَْبَقى وَْحَدَها. وَلِكْن إِْن َماتَْت تَأْتِي بَِثَمٍر َكِثيٍر«. أتقدم بكلمة تعزية إلى 
، الَِّذي لَُه ِمْفَتاُح  وُس احْلَقُّ البابا احلبيب أبونا تواضروس الثاني على فم الُْقدُّ
دَاُودَ، الَِّذي يَْفَتُح واَلَ أََحٌد يُْغلُِق، وَيُْغلُِق واَلَ أََحٌد يَْفَتُح »أَنَا َعارٌِف أَْعَمالََك. َهَنَذا 
ًة  ُقوَّ لََك  ألَنَّ  يُْغلَِقُه،  أَْن  أََحٌد  يَْسَتِطيُع  واَلَ  َمْفُتوًحا  بَابًا  أََماَمَك  َجَعلُْت  َقْد 

يَِسيرًَة، وََقْد َحِفْظَت َكلَِمِتي وَلَْم تُْنِكرِ اْسِمي«. 
الَِّذيَن ِمْن َمْجَمِع  أَْجَعُل  ادُِق: »هَنَذا  اِهُد األَِمنُي الصَّ ويقول أيضا اآلِمنُي، الشَّ
َّهُمْ يَهُودٌ وَلَيْسُوا يَهُودًا، بَلْ يَكْذِبُونَ   هَنَذا أَُصيُِّرُهْم  الشَّيْطَانِ، مِنَ الْقَائِلِنيَ إِن
يَأْتُوَن وَيَْسُجُدوَن أََماَم رِْجلَْيَك، وَيَْعرُِفوَن أَنِّي أَنَا أَْحَبْبُتَك. ألَنََّك َحِفْظَت َكلَِمَة 
َصْبرِي، أَنَا أَيًْضا َسأَْحَفُظَك ِمْن َساَعِة التَّْجرِبَِة الَْعِتيَدِة أَْن تَأْتَِي َعلَى الَْعالَِم 
ْك مِبَا ِعْنَدَك لَِئالَّ  اِكِننَي َعلَى األَرِْض. َها أَنَا آتِي َسرِيًعا. مَتَسَّ ُكلِِّه لُِتَجرَِّب السَّ
يَُعودُ  يَأُْخَذ أََحٌد إِْكلِيلََك… َمْن يَْغلُِب َفَسأَْجَعلُُه َعُمودًا ِفي َهْيَكِل إِلِهي، واَلَ 
أُورَُشلِيَم  إِلِهي،  َمِديَنِة  وَاْسَم  إِلِهي،  اْسَم  َعلَْيِه  وَأَْكُتُب  َخارٍِج،  إِلَى  يَْخُرُج 
أُذٌُن  لَُه  َمْن  اجْلَِديَد.  وَاْسِمي  إِلِهي،  ِعْنِد  ِمْن  َماِء  السَّ ِمَن  النَّازِلَِة  اجْلَِديَدِة 
معقول  هل  هو:  يتردد  الذي  السؤال  لِلَْكَنائِِس«.  الرُّوُح  يَُقولُُه  َما  َفلَْيْسَمْع 
ب  قتْل راهب في ديره؟ هل معقول قايني يقتل هابيل؟ هل معقول بطرس يسُّ

املسيح؟ هل معقول يهوذا يخون املسيح ويشترك في قتله؟ 
اإلنسان  فإن معايير  دير،  داخل  للصالة  ذاهب  قديس  قتل  عند حتليل حادث 
يقتل  أن  مثالً  غير سوي  لراهب  املمكن  من  لكن  تنطبق.  ال  واملتزن  السوِّي 
قتل  عندما  قايني  قلبه.  الشر  ومأل  نفسه  االضطراب  أصاب  إذا  آخر  راهب 
اضطراب  بسبب  للمنطق  فاقد  بل  سوي  وغير  منطقي  غير  كان  هابيل 
ووعد  يرتكبه  أن  املزمع  الشر  له من  يعتبر حتذير اهلل  فلم  بالغيرة.  نفسه 
اهلل بقبوله لو تاب: »وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر 
قايني  فاغتاظ  ينظر.  لم  وقربانه  قايني  إلى  ولكن  وقربانه.  هابيل  إلى  الرب 
جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايني: ملاذا اغتظت؟ وملاذا سقط وجهك. إن 
أحسنت أفال رفع؟ وإن لم حتسن فعند الباب خطية رابضة، وإليك اشتياقها 
وأنت تسود عليها. وكلم قايني هابيل أخاه. وحدث إذ كانا في احلقل أن قايني 
قام على هابيل أخيه وقتله »هل الراهب مثالً ال يكن أن يقتل أخيه بينما من 
املمكن أن يهوذا يقتل املسيح؟ إن سبب حيرة البعض منا رمبا تزول لو عرفوا 

أن بداية إنسان رمبا كانت مهيئة للصالح مما يفسر ملاذا أُختير أوالً، ولكن الرب 
قال »الذي يثبت إلى املنتهى فهذا يخلص«. وقال أيضاً »من يضع يده على 
احملراث وينظر إلى الوراء ال يصلح مللكوت السموات«. ورمبا يتشكك البعض 
في صدق األبوة الروحية والتي هي صناعة إلهية، سواء في هذا الدير أو غيره 
حني تتلوث بأعراض الزعامة التي هي صناعة بشرية، وقد تقود إلى الغيرة 

بل والقتل. 
لذا أقدم جزءاً من مذكرات خاصة للرهبان بخط يد املتنيح متى املسكني 
أب رهبان الدير لنعرف كيف كان البار أبيفانيوس ثمرة األبوة ال الزعامة في 
الكنيسة ]يقول الكتاب: »ال تدعوا لكم أباً على األرض ألن أباكم واحد الذي 
هو في السموات«. هذا حق، فكم ِمن الناس َمن يقول أنا أٌب، وهو مغتصب… 
فالذي يوَهب هذه األبوة من السماء هو األب احلقيقي، وكل من ينحه الرب 
ليست  فاألبوة  حقيقي.  أب  -هذا  اهلل  ألبوة  صحيحة  صورة  -ليعطي  أبوة 
صناعة وال مهارة وال ادعاء. وال نتيجة دراسة واجتهاد بشري، ولكنها ِهبة 
جعل  أي  اخلراف،  مثل  األبوة  جعل  الذي  اهلل  أبوة  لُيمِثل  لإلنسان  اهلل  من 
األبوة كذبيحة، كخروف للبذل، بعد أن كانت األبوة عجرفة وكبرياء ومطالَبة 

حلقوق األب. 
ويبذل  أن يضحي  العظمى  ورسالته  الروحي يحمل صورة ألبوة اهلل  فاألب 
نفسه. في النهاية تنتهي األبوة إلى قصٍد واحٍد، إلى هدف أخير نهائي: أن 
يخلِّص نفس الراهب. ال يطلب لهم أو منهم شهرة أو مجد وال أي انتفاع 
م األب أن يخلِّص نفس الراهب. وهذه هي رسالته أن يحس  من أي نوع. كل هَّ
أن االبن سائر في طريق اخلالص، فإذا تعطل عن طريق خالصه، على األب أن 

ينزعج. فرسالته مزعزعة. ومعني ذلك إما االبن متواني أو األب متواني.
عالمة األب الصادق األمني في أبوته أنه إذا وََجد أي تخّلف أو ضعف أو توان 
يصيب الراهب، فإنه يُرِجع السبب إلى توانيه وإهماله الشخصي. من صفات 
األب الروحي هي أن يكون ُمَقاماً من اهلل لكي يأخذ من اهلل ليعطي أوالد 
اهلل كل ما يحتاجونه. وبهذه الصفة يكون ملَهماً من اهلل في كل إرشاد 
يعِطي من  ال  فاألب  البشري.   واملنطق  للواقع  وتدبير... مهما كان مخالفاً 
ذهنه  على  يفيض  الذي  هو  فاهلل  نفسه شيئاً،  من  ينع  وال  نفسه شيئاً، 
وعلى قلبه وعلى لسانه ما يستحقه االبن وما يحتاج إليه. ومن جهة أخرى، 
أن األمر كله يشهد موائمات  القول  قرأت نقالً عن احدى اجلرائد » خالصة 
احلدث  النهائي لسيناريو  اإلخراج  والدولة بكيفية  الكنيسة  بني  سياسية 

األقباط  يتوقع  أن  يجب  ال  ولذا  الدولة؟  جتاه  كنسي  مردود  نظير  الدموي، 
البابا  رأى  إذا  إال  نتائج ستكون سياسية.  وإمنا  للتحقيقات  نتائج حقيقية 
واسمه؟  وزيَّه  مكانته  كان  أيا  احلقيقي  اجلاني  يعاقب  أن  الثاني  تواضروس 
وهذا األهم. وفي رأيي أنه كالم غير دقيق، فالدولة املصرية ال تريد صداماً مع 
الكنيسة ليس معنى هذا أنه ال غبار عليها في تطبيق العدل. والدليل أنه 
ما أسهل أن تتخلص الدولة املصرية من أي بطريرك قبطي باالغتيال بطرق 

سهلة ولم تفعل. وآخرهم السادات في أحداث الثمانينات وأخيراً مرسي. 
الريان  بصحراء  وحدته  في  املسكني  متي  أبونا  نبهت  التي  هي  املباحث  إن 
املياه بغرض قتله. أما عن شبهة قتله على يد عامل مسلم  من تسميم 
في الدير، فإن املسلم يرتعب من عقاب اهلل وال يقتل ُعبَّاد اهلل إال من اعتنق 
اإلرهاب منهم. وعندما حاول قطاع طرق مسلمني التهجم على األب متى 
سماعهم  جملرد  امتنعوا  الغربية  الصحراء  عمق  في  مغارته  في  املسكني 
قولته لهم »أتقتلون ُعبَّاد اهلل!«. هذا مجمل تاريخ مصر وشعبها الواحد 
الذي صار البعض منه مسلماً. كنيسة مصر هي من السماء وهي قصة 
مع  لتتعامل  التاج  وتلبس  العمامة  تخلع  وحينما  الدولة.  مع  إلهي  جناح 
بني  اخللط  ينبغي  ال  ولكن  تنكسر.  اهلل  بقوة  وليس  الزعامة  بقوة  الدولة 
الكنيسة وحق املواطنة لكل مصري. فالكنيسة وظيفتها خالص اإلنسان 
بالرب يسوع املسيح. أما عن احتمالية تستر الكنيسة على القاتل لو كان 
راهباً ملنع إراقة ماء الوجه فنقول إن التطهير ليس انقساما للكنيسة حتى 
يَُعودُوا  وَلَْم  )املسيح(  تاَلَِميِذه  ِمْن  َكِثيُروَن  »فرََجَع  الكنيسة  هؤالء  ترك  لو 
مغارة  الرب  بيت  جعل  الذي  اخلبيث  على  يتستر  ال  فالرب  َمَعُه«  َيُْشوَن 
َكانُوا  الَِّذيَن  َجِميَع  وَأَْخرََج  اهلِل  َهْيَكِل  إِلَى  يَُسوُع  »وَدََخَل  عزله  بل  لصوص 
َيارَِفِة وََكرَاِسيَّ بَاَعِة احْلََماِم«  يَِبيُعوَن وَيَْشَتُروَن ِفي الَْهْيَكِل، وََقلََب َمَوائَِد الصَّ
فليكن يوم إهراق دم مسيح الرب البار أبيفانيوس خالداً على يديك يا أبينا 
أنبا تواضروس ويجعله فرحاً وبشري للكنيسة القبطية يسجل هلل رحمته 
بيضاء  وجوهنا  تصير  وبه  الرب  أمام  بيضاء  قلوبنا  تصير  أن  فنهتم  علينا، 
أمام الذين هم من خارج الكنيسة، ألن البديل مكروه من الرب »ويل لكم 
ِمْن  تَْظَهُر  ُمَبيََّضًة  املراؤون ألنكم تشبهون قبوراً  والفريسيون  الكتبة  أيها 
أنتم  هكذا  جناسة  وكل  أموات  عظام  مملوءة  داخل  من  وهي  جميلة،  خارج 
رياًء  مشحونون  داخل  من  ولكنكم  أبراراً،  للناس  تظهرون  خارج  من  أيضا: 

وإثماً«. والسبح هلل
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الصني... متجر معلق على ارتفاع 330 قدما لبيع املاء والعصائر

غريبة  عمل  فرصة  صيني  ابتكر 
لنفسه محفوفة باخملاطر، حيث افتتح 
 330 ارتفاع  على  الصخور  بني  متجرا 
والوجبات  والعصائر  املياه  لبيع  قدما، 

اخلفيفة ملتسلقي اجلبال.
ويستقبل اجلرف، الذي يقع وسط منتزه 
احلديقة اجليولوجية الوطنية مبقاطعة 
السياح  عشرات  البالد،  جنوب  هونان 
من هواة تسلق اجلبال، لكن مع صعوبة 
الصخري  اجلرف  وارتفاع  األمتعة  حمل 
معظمهم  يستطيع  ال  الشاهق، 

استكمال الرحلة إلى األعلى.
السياح وهم  الصخري من  اجلرف  األجنبية لقطات ملتسلقي  الصحف  وكشفت صور نشرتها 
رحلة  إكمال  لهم  سّهل  الذي  املعلق،  املتجر  من  واحللويات  الطاقة  ومشروبات  املياه  يشترون 

التسلق دون عناء.

البرازيل... سرقة جائزة »نوبل في الرياضيات« 
خالل حفل في ريو دي جانيرو

أحيانا  عليه  يطلق  الذي  فيلدز،  وسام  ُسرق 
»جائزة نوبل في الرياضيات«، من الفائز به بعد 
ريو دي  أقيم في  قليل من تسلمه خالل حفل 
كوجر  إن  احلفل  منظمو  وقال  مؤخرا،  جانيرو 
في  يحاضر  إيران  من  كردي  الجئ  وهو  بيركار، 
الذي  الذهبي،  الوسام  وضع  كمبردج  جامعة 
في حقيبة  دوالر،  آالف  أربعة  نحو  قيمته  تبلغ 

وأدرك بعد ذلك بقليل أنها سرقت.
مؤمترات  مركز  في  األمن  مسؤولو  وعثر 
ريوسينترو على احلقيبة اخلاوية في جناح قريب، 

اثنني تشتبه فيهما. وقال  األمنية وحددت هوية  املراقبة  وراجعت الشرطة تسجيالت كاميرات 
املنظمون في بيان »يأسف املؤمتر الدولي لعلماء الرياضيات بشدة الختفاء حقيبة عالم الرياضيات 
كوجر بيركار التي كانت حتوي وسام فيلدز الذي تسلمه في احلفل«.  يذكر أن هذه هي املرة األولى 

التي يقام فيها حفل تسليم اجلوائز، التي متنح كل أربع سنوات، في نصف الكرة اجلنوبي.

الصني... أعلى شالل اصطناعي في العالم على سطح 
ناطحة سحاب

اضيفت ناطحة سحاب في جنوب غرب الصني 
اصطناعيا  شالال  واجهاتها  إحدى  على  تضم 
هو »األعلى في العالم«، إلى القائمة الطويلة 
للمنشآت ذات التصميم اجلريء أو الغريب في 
»ليبيان  مبنى  شيد  وقد  اآلسيوي.  البلد  هذا 
يعلو  فيما  غويانغ،  مدينة  في  انترناشونال« 
هذا  أن  غير  األرض.  عن  امتار   108 الشالل 
املشروع الضخم له تكلفة باهظة. فقد جرى 
تصميم الشالل االصطناعي قبل عامني لكنه 
ضخ  ألن  مرات  ست  سوى  مذاك  يشغل  لم 
دوالرا(   117( يوان   800 يكلف  القمة  إلى  املياه 
التي  السحاب  ناطحة  تزال  وال  الساعة.  في 

أنشأتها مجموعة »لودي انداستري« الصينية، في املراحل النهائية للتشييد. وسيضم املشروع 
مركزا جتاريا ومكاتب وفندقا فخما. ويستخدم الشالل االصطناعي خصوصا مياه األمطار واملياه 
شينغ  »لودي  مجموعة  مدير  وأوضح  املبنى.  حتت  ضخمة  مستوعبات  في  تخزن  التي  اجلوفية 
الطبيعة  مظاهر  لنقل  يرمي  النظام  أن  بوست«  مورنينغ  تشاينا  »ساوث  لصحيفة  شاوماو« 
البرية في املقاطعة إلى املناطق احلضرية. غير أن املنشأة أصبحت سريعا هدفا حلمالت سخرية 
هذا  في  للموارد  الكبير  الهدر  على  هؤالء خصوصا  وقد حمل  االنترنت.  جانب مستخدمي  من 
املشروع. وكتب أحد مستخدمي شبكة »ويبو« االجتماعية ساخرا »شغلوها بضع مرات سنويا. 
بهذه الطريقة سينظف الزجاج ولن تكون هناك حاجة لعمال تنظيف للزجاج«. وتشهد املدن 
للنمو  املصاحبة  االعتيادية  غير  الهندسية  االبتكارات  في  تزايدا  األخيرة  العقود  في  الصينية 

االقتصادي السريع في البالد والتوسع احلضري املطرد.
إزاء هذا الوضع إلى وقف »املنشآت الهندسية الغريبة  وقد دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ 

واملبتذلة«.

االمارات... نادلة »روبوت« في 
مطعم في دبي

من  تقترب  نادلة  رؤية  عند  الزبائن  يبتسم 

طاولتهم في مطعم في دبي، ليس فرًحا بوصول 
الطعام، بل بلقاء »روبي« النادلة اآللية.

ماجيك«  سبايس  اند  »درينكس  مطعم  ففي 
النادلة  يقدم طعاًما هنديًا وصينًيا، جتذب  الذي 
على  يتدفقون  الذين  الزبائن  روبي  »الروبوت« 
ويقول  هواتفهم.  خالل  من  لتصويرها  املطعم 
للمطعم:  املالكة  اجملموعة  مدير  محمد،  عارف 
افتتاح  عند  الزبائن  جذب  السهل  من  »ليس 
املطعم  فتح  أن  ومنذ  دبي«.  في  جديد  مطعم 
املاضي،  يوليو  أوائل  اخلليجية  اإلمارة  في  أبوابه 

تعمل روبي، اليابانية الصنع، دون انقطاع.
ومتشي روبي على خط أسود ممغنط يرسم لها 
طريقها بني الطاوالت، وهي حتمل بيديها أطباق 
صينية  فوق  آخر  نادل  يضعها  بعدما  األكل 
جامعة كبيرة ويوجهها باجتاه الطاولة املناسبة.

وتقدم النادلة »الروبوت« الطعام على وقع األغاني 
بعد  للزبائن  روبي  وتقول  اإلنكليزية.  أو  الهندية 
وأكد  تشكروني«.  أن  تنسوا  »ال  الطعام  تقدمي 
آلًيا آخر  نادالً  أن املطعم سيجلب  عارف محمد 

في وقت قريب نظرًا لشعبية روبي.
وأضاف: »تبدأ روبي العمل من السابعة صباًحا 
وال  تتعب،  ال  الليل.  منتصف  بعد  الثانية  حتى 

تغضب الزبائن«.

السويد.. لصوص يسرقون 
تاجني ملكيني ويفرون 

بزورق آلي

جنح لصوص في اختراق كل احلصون األمنية، 
من  والصليب  الكرة  وأيقونة  تاجني  وسرقة 
فروا  ثم  بالسويد،  املالكة  األسرة  مجموعة 

بزورق آلي. 
تقدر  التي ال  القطع  إن هذه  الشرطة  وقالت 
سترجنناس  في  كاتدرائية  من  ُسرقت  بثمن 

غربي العاصمة ستوكهولم.
يضم  زجاجيا  صندوقا  اللصوص  وفتح 
مقتنيات للملك كارل التاسع وزوجته امللكة 
التي  واأليقونة  التاجني  وسرقوا  كريستينا 

تعود إلى القرن الـ17.
وأضافت الشرطة أن اللصوص فروا بزورق آلي 
كان بانتظارهم في بحيرة ماالرين ثالث كبرى 

البحيرات السويدية.
على  اآلن  حتى  القبض  الشرطة  تلق  ولم 
تعكف  لكنها  به  مشتبه  أي  حتدد  ولم  أحد 
في  املسروقة  املقتنيات  صور  نشر  على  اآلن 

محاولة الستعادتها.
توماس  الشرطة،  باسم  املتحدث  وقال 
آنيفيك: »نريد نشر معلومات وصور عن تلك 
وتوفي  عليها«،  التعرف  يكن  املقتنيات حتى 
امللك كارل التاسع عام 1611 وتوفيت زوجته 
امللكة كريستينا عام 1625، وقالت الشرطة 
املسروقة  املقتنيات  بيع  جدا  الصعب  من  إن 

علنا.

مطلوب متذوقني 
لشوكوالتة »نوتيال« 

للعمل 8 ساعات 
أسبوعيا

اإليطالية  الشركة  روشيه«،  »فيريرو  أعلنت 
بحثها  عن  الشيكوالتة،  صناعة  في  الرائدة 
اختبار  على  القدرة  لديهم  متذوقني  عن 

منتجاتها اجلديدة من شيكوالتة »نوتيال«.
موقع  على  إعالنا  الشركة  ونشرت 
متذوًقا   90 عن  “نبحث   ،”openjobmetis«
يرغبون في تعلم كيفية تذوق الكاكاو والبندق 
وغيرهما من املنتجات احللوة شبه املصنعة”، 

بحسب موقع “فان بيدج” اإليطالي”.
مقر  في  األسبوع  في  يومني  ساعات،   4 للعمل  متفرغ  غير  عقد  على  املتعاقدون  وسيحصل 
الشركة مبدينة “ألبا” شمال إيطاليا، ومن الشروط املطلوبة لهذه الوظيفة، عدم املعاناة من أي 
نوع من أنواع احلساسية، والدراية اجليدة بالكمبيوتر، وذكرت الشركة أن الهدف األساسي من ذلك 

هو “حتسني قدرة الوصف، والتعبير بالكلمات عما يتم تذوقه”.
وُستقام دورة تدريبية مدفوعة األجر ملدة 3 أشهر تبدأ في 30 سبتمبر القادم لألشخاص الذين 
الدورة  نهاية  في  شخًصا  أربعني  اختيار  ليتم  املرشحني  عدد  وسُيخفض  اختيارهم،  سيتم 

التدريبية، مقَسمني إلى فريقني يتكون كل منهما من 20 عضًوا. 
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•	 The	 nervous	 system	 is	 a	 complex	 structure	 of	
nerves	of	neurons	that	transmit	signals	around	the	
body	to	coordinate	actions.	It	is	in	effect	our	body’s	
electrical	wiring.

•	 The	nervous	system	of	vertebrates	(which	includes	
humans	 and	 animals	 that	 have	 backbones	 and	
spinal	columns)	has	two	parts,	the	central	nervous	system	(CNS)	and	the	
peripheral	nervous	system	(PNS).

•	 The	CNS	includes	the	brain,	spinal	cord	and	retina	of	the	eyes.	The	brain	
is	protected	by	the	skull,	and	the	spinal	cord	by	the	skeletal	vertebrae.

•	 The	PNS	includes	all	other	nervous	system	structures	that	sit	outside	the	
CNS	but	that	help	connect	the	CNS	to	areas	of	the	body.

•	 Nerves	are	enclosed	bundles	of	long	fibers	called	axons	which	are	made	
up	of	nerve	cells.	There	are	 two	 types	of	nerve	cells:	neurons	and	glial	
cells.

•	 Glial	 (or	 glia)	 cells	 are	 derived	 from	 the	Greek	word	 “glue”.	They	 are	
specialized	cells	that	provide	structure	and	support	to	neurons.	They	help	
hold	neurons	in	place,	supply	nutrients	to	neurons,	destroy	germs,	remove	
dead	neurons,	and	direct	axons	of	neurons.

•	 Some	 types	 of	 glial	 cells	 generate	 a	 substance	 called	myelin	 that	 coat	
axons	and	work	as	electrical	insulation	to	help	them	quickly	and	efficiently	
transmit	signals.

•	 Neurons	 quickly	 and	 precisely	 send	 signals	 as	 electrochemical	 waves	
along	 axons	 to	 other	 cells.	 There	 are	 two	 types	 of	 neurons,	 sensory	
neurons	and	motor	neurons.

•	 Sensory	neurons	change	light,	touch	and	sound	into	neural	signals	which	
are	 sent	 back	 to	 our	CNS	 to	 help	 our	 body	understand	 and	 react	 to	 its	
surroundings.

•	 Motor	neurons	transmit	neural	signals	to	activate	muscles	or	glands.
•	 There	are	approximately	100	billion	neurons	in	the	human	brain	and	13.5	
million	neurons	in	the	human	spinal	chord.

•	 The	 nervous	 system	 can	 transmit	 signals	 at	 speeds	 of	 100	meters	 (328	
feet)	per	second.

•	 The	field	of	 science	 that	 focuses	on	 the	 study	of	 the	nervous	 system	 is	
called	 neuroscience.	 Neurology	 is	 the	 medical	 branch	 of	 study	 and	
treatment,	while	doctors	and	surgeons	in	this	field	are	called	neurologists	
and	neurosurgeons.

•	 Nerves	in	our	body	can	be	vulnerable	to	both	physical	damage	and	damage	
through	diseases.	Damage	to	nerves	can	cause	great	pain,	loss	of	feeling,	
or	loss	of	muscle	control.

•	 Physiatrists	help	rehabilitate	patients	with	nervous	system	damage.
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“The Rumor with Furry Feet”

You wouldn’t think Christian people would say bad 
things about each other. But they do. At Eric and Pam-
my’s church, some of the kids gossiped a lot. Usually 
it was silly stuff but sometimes some of the kids acted 
snooty to some of the other kids in the Sunday School 
class even though Mrs. Wallace the teacher talked to 
them a lot about Christian unity and loving each other. 
Gossiping is not love, that is one thing the kids knew. 
But it happens. 
Then a gossip got started that was really really awful. 
Pammy heard it from Nicola. Nicola leaned over after 
Sunday School and whispered, “You know Erin? Well 
somebody at school saw her with an older boy and…..” 
she continued to whisper things in Pammy’s ear that 
just couldn’t be true. Erin was a good girl and the ru-
mor suggested she was being very naughty with a boy. 
Well Pammy didn’t repeat the details but she told her 
brother Eric about it and Eric was very worried. 
“Erin is one of our closest friends and she loves Jesus 
with all her heart. This kind of rumor could ruin her 
reputation and hurt her really bad.” But the rumor kept 
spreading and soon it got to Erin. The day Pammy saw 
Nicola whispering in Erin’s ear, it just crushed her in-
side to see what happened. Erin burst into tears and ran 
from the Sunday School room and didn’t come back 
for weeks. 
Both Pammy and Eric felt awful about it. But they 
didn’t say anything even though they both imaged how 
Erin was feeling all alone at her house thinking every-
body thought she was such a sinful girl and she wasn’t. 
That night Eric had a dream. It was really frightening 
and he woke up with a gasp and had to sit out in the 
living room with a glass of water to try to get it out of 
his head. 
“I dreamed about the rumor that hurt Erin last night 
Pammy.” He told his sister the next day. 
“What happened in your dream?” she was dying to 
know. 
“Well we were at church and the kids were all whis-
pering that rumor to each other. Suddenly, the rumor 
jumped out of the mouth of Nicola and became a mon-
ster. It had a huge round body and a tiny little head but 
huge lips on the front. Its fur was long and full of tan-
gles and dirt and filth because it never cleaned itself. 
It had legs like a duck with big huge feet like bigfoot 
has and the feet were covered with nasty black fur and 
he could run really fast all over spreading himself, the 
rumor to everybody he could hunt down.” Eric said his 
eyes wide like he was dreaming it again. 
“Then it started chasing kids down and when they 
couldn’t run fast enough, he jumped on them and fell 
on them with his big nasty fat lips and put the rumor 
all over them so they could never get rid of it. Finally 
it went to Erin and when it got to her, it ate her com-

pletely up and she was gone and we never had her in 
Sunday School again.” He finished. Both Eric and 
Pammy’s hearts were racing from the dream. While it 
was a silly monster, the damage the rumor did was so 
scary because they knew the damage was real. 
“We will lose Erin if we don’t do something. We have 
to tell dad.” Pammy concluded. As soon as she said 
that, Eric knew she was right. When their dad got 
home from work, they told him everything. As soon 
as he heard that Erin had stopped coming to church he 
called Pammy and Eric’s mom in. 
“We can’t let Erin get hurt like this.” He said. “I am 
sure Erin’s parents don’t know why she won’t go to 
church.” Then he told Eric and Pammy’s mom to call 
Erin’s parents and tell them what was going on and 
that they weren’t going to take it lying down. Eric and 
Pammy’s pride in their parents just burst from them. 
Then their dad called Mrs. Wallace and let her in on 
it. Before the evening came, a plan was in place. The 
next Sunday Mrs. Wallace confronted the rumor face 
to face. 
“This rumor about Erin is false.” She told the Sunday 
School class. “You all know Erin is a good girl. Satan 
uses rumors to destroy the church and if we don’t stop 
Satan, he is going to destroy someone we love, Erin. 
We aren’t going to stand for that are we?” 
“NO” the kids in Sunday School roared. Mrs. Wallace 
nodded to Eric and he went out and got Erin. 
“The weapon that defeats rumors and the devil is love. 
We all owe Erin an apology and we need to pray that 
she forgives us, that we forgive each other and that 
God keeps us honest and helps all watch out for each 
other that rumors don’t hurt our brothers and sisters 
again.” 
The prayer ended the rumor and Erin was as happy as 
ever. 
“I had another dream last night.” Eric told his sister 
the next day. 
“About the rumor?” she asked. 
“Yep. The rumor with the furry feet walked into our 
Sunday School class to attack more kids and it was 
faced with Mrs. Wright leading us all in prayer. It 
grabbed its chest and dropped dead right there on 
the spot. Then from its useless body, beautiful flow-
ers started to grow and continued to grow until we 
couldn’t see the filthy monster at all, just the pretty 
flowers that grew from its body.” 
So their Sunday School class got stronger and grew 
closer because they knew what to do when God’s en-
emy tries to hurt someone in the church with a rumor. 
And now you know too so if you see the rumor with 
the furry feet, you can kill him and share all the pretty 
flowers that grow from his stomach with everyone in 
your class.
The words of a gossip are like choice morsels; they 
go down to a man’s inmost parts. [Proverbs 26:22]

Gossip
A perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends. 
[Proverbs 16:28]

R I D D L E 
T I M E

Why was the picture 
sent to jail?
Answer for the Last Issue:
So he could tie the score

By: 
Philo Girgis

Kids & Youth

Carol Mina
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 Last time, we talked about why and 
how our values influence our deci-
sions and choices. We know that our 
values - what is really important to 
us - shape our priorities. This helps 
us make decisions for ourselves.  
But sometimes, we are unable to live 
according to our values fully. This can 
happen for many reasons: life may 
not give us many choices, we might 
feel unwell or stressed, we have con-
flicting thoughts and emotions, etc. 
For example, let’s say you value 
spending time with friends and fami-
ly. But life is really busy with constant 
work duties, long hours, and things to 
do. You begin feeling stressed, you 
are not relaxing or sleeping enough, 
and you feel ‘down’. 
Because you have so 
much to do - and the 
fact that you feel kind 
of ‘down in the dumps’, 
makes you either go to 
work, or come home 
and ‘crash’. As a re-
sult, you have not spent 
much time with your 
loved ones, nor have 
you relaxed in a while. 
Of course, this makes you feel frus-
trated and even more stressed. You 
are unable to do other things that are 
meaningful to you. Your values of 
family-time and relaxation are being 
bypassed. This is a terrible feeling! Be-
ing unable to live out these values pro-
duces anger, resentment, and sadness. 
Now, how do we change this? How 
do we help make your life more 

aligned with your values? Of course, 
you might not be able to take time 
away from work to be with your 
family. You cannot simply ‘not 
work’ because you don’t feel like it. 
But that is not what I am implying. 
To truly align your life with your 
values, you need to be creative. You 
might not be able to skip work, but 
can you, for example, take 2 hours 
one night a week to be with your 
loved ones? Can you get extra work 
done in the office so that you need 
not bring it home? Perhaps you can 
schedule a weekend to relax, away 
from work? Or maybe you can talk to 
your boss and ask for an extension? 
We know that life doesn’t always 

work our way. And that is 
what makes it challeng-
ing. To live according to 
your values requires us 
to focus on what is mean-
ingful, edifying, and sat-
isfying to us. It means 
understanding that we 
don’t always ‘get our 
way’ in life, but regard-
less, we can do our best 
to prioritize our values.  

It is helpful, in difficult moments, to 
consider your values, why they are 
important to you (ex. why is XXX 
valuable? What does it do for you in 
life? For your mood, health, etc?), 
and what you can do to make them an 
active part of your experiences. The 
more you practice this, the more you 
will notice yourself becoming more 
resilient, happy, patient, and calm.

Living According 
to Your Values

Part Two

A lot of people get their 
impressions of politics 
from TV and movies. One 
should be careful about try-
ing to draw too complete a 
picture that way, but there 
are certain ideas that can 
be best presented and ex-
plored in fiction. The odd 
time, watching a political 
movie leaves me nodding 
along, recognizing phenomena that 
are also part of my work life.
The Death of Stalin was one such 
movie - it is dark, not for children, 
and (in my opinion) not particularly 
laugh-out-loud funny, but it is pre-
scient. It follows the death of Sta-
lin, and the subsequent plotting and 
scheming of his entourage to claim 
power and influence. The scenes 
are, I gather, loosely based on real-
ity.
Stalin’s (former) minions struggle 
to preserve the legitimacy of the 
Soviet system by trying to suggest 
continuity between his policies - 
while also trying to change certain 
things in order to be popular. They 
stretch, bend, and re-interpret the 
“party line”, in order to simulta-
neously represent continuity and 
change. Some characters seem more 
self-aware in this process than oth-
ers.
Politics can be portrayed as either 
a struggle for personal power or 
as a battle over ideas. Invariably it 
is some combination of both. The 
Death of Stalin shows how ideas are 
always important, but they can be 
bent beyond recognition in the pur-
suit of power.
Ideological contortion in pursuit of 
power is evident everywhere. The 
ideological contortions featured in 
the film are not unlike many com-
munist countries today, for exam-
ple, where leaders use Marxist ico-

nography and theory to 
justify their rule, while 
presiding over increas-
ingly unequal authoritar-
ian state capitalist sys-
tems. Or consider those 
societies where leaders 
use religion as the basis 
for political legitimacy, 
with no apparent famil-
iarity with the substance 

of the religion in question.
This matters to us, for two prin-
ciple reasons. First, politics should 
be about ideas as much as pos-
sible. When ideas are contorted 
through the constant redefinition of 
words and concepts by those seek-
ing power, actual discussion about 
ideas becomes increasingly diffi-
cult. Secondly, ideological redefini-
tion is often a violent process - with 
those who refuse to conform being 
pushed out.
The Death of Stalin is a particu-
larly extreme demonstration of the 
violence associated with ideological 
redefinition. Literally anyone who 
saw anything is summarily shot, to 
avoid someone saying the wrong 
thing. Ideological purges obviously 
do not happen violently in demo-
cratic systems, but they can happen 
in other ways - and their possibility 
leads to hyper-conformity. 
There is one character in the film 
that stands out for her defiance of 
the system - a young pianist who 
refuses to play along. Early on, she 
sends a note of defiance to Stalin. 
She later tells Khrushchev, “I’m 
confident of ever-lasting life”. He 
responds, “Who...in their right mind 
would want ever-lasting life.” As is 
often the case in politics, the person 
who stands for something is un-
usual, but the person who stands for 
nothing has no sense of what it is all 
for anyways.

“What I learned from The Death of Stalin”

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

Travel Agent Wanted
Travel agent needed 

for a busy Scarborough agency 
One year experience required. 

Proficiency in computers required. 
Fluent in Arabic and English.

To apply, please call 416-994-5822 or 416-751-7025 
or email: travelconsultant600@gmail.com 

 



Saturday, August 11th, 2018 - Issue (119)

1 844 355 6939

The	 Trudeau	 Liberals	 are	 failing	 Canadians	
yet	again.		We	saw	a	recent	poll	released,	that		
confirmed	 Canadians	 believe	 Justin	 Trudeau	
has	failed	to	manage	this	illegal	border	cross-
ers	“crisis”	and	that	Conservative	Party	Leader	
Andrew	Scheer	is	the	best	party	leader	to	han-
dle	the	issue.	Canadians	have	spoken	loud	and	
clear	here.			
We	continue	 to	 see	 Justin	Trudeau	 fail	 to	 tell	
Canadian	taxpayers	how	much	his	band-aid	so-
lutions	for	the	mismanagement	at	our	borders	
costs,	or	adequately	budget	for	the	same.	Ca-
nadians deserve better.	
Now,	 after	 nearly	 two	 years	 of	 asking,	 Con-
servatives	have	obtained	documents	that	show	
the mess that the trudeau government has 
created will cost at least $270 million	at	the	
federal	level,	most	of	that	in	2018	alone!	This	
is	a	serious	issue	Canadians	demand	answers	to	
and	we	as	Conservatives	are	the	only	ones	not	

afraid	of	asking	them.		
Not	 only	 did	 the	 documents	 outline	 partial	
costs	associated	with	 illegal	border	crossings,	
they	also	highlighted	the	issue	of	‘anchor	rela-
tives’.	Once	an	individual	crosses	at	an	unoffi-
cial	point	of	entry,	family	members	can	present	
themselves	at	a	port	of	entry	and	not	be	consid-
ered	an	irregular	migrant.	No	costing	informa-
tion	 or	 further	 data	 on	 the	 number	 of	 people	
who	have	 taken	advantage	of	 this	 loophole	 is	
offered.
At	a	 time	when	Canadians	families	are	strug-
gling	 to	make	 ends	meet,	 and	 so	many	 new-
comers	are	trying	to	legally	enter	Canada,	the	
trudeau government’s failure to manage 
our borders	poses	an	unfair	and	unnecessary	
challenge.	
Canadians	 have	 waited	 for	 too	 long	 for	 the	
Prime	Minister	 to	present	a	plan	 to	deal	with	
this	mess.	One	thing	is	for	certain,	a	Conserva-

tive	government	will	regain	control	of	our	bor-
ders,	prioritize	refugees	from	the	world’s	most	
dangerous	countries,	and	make	sure	those	who	
obey	the	law	are	treated	fairly.
The	 Prime	Minister	 has	 continued	 to	 deepen	
the	 issue.	 Provinces	 and	 municipalities	 will	
continue	to	bear	the	brunt	of	 these	costs	until	
the	 Trudeau	 government	 is	 able	 to	 present	 a	
fully-costed	plan	 to	deal	with	 the	 situation	 at	
our	borders.	We	have	seen	 this	happen	 in	 the	
City	of	Toronto.	
Conservatives are committed to holding 
Justin Trudeau and the Liberals to account 
over their failure to plan for the crisis at 
Canada’s borders.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

illegal Border crossers crisis 

15


