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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

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
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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

 : الرئيس  ياسيادة 
فى  نشك  ال  نحن 
ولكننا  وطنيتك 

نطلب تفعيلها
............................ ص 5

الهيئة  صفة  انتزاع 
مسجد  عن  اخليرية 
لتعزيزه  أوتاوا  في 
والتعصب    للكراهية 
..............................ص 9

اجلنائية  الصحيفة 
احلصول  في  وتأثيرها 
التأشيرات    على 
..............................ص 5

حتول  الدن:  بن  عائلة 
جلهادي بعد احتكاكه 
املسلمني  باإلخوان 
ملا  باخلجل  ونشعر 
فعله في 11 سبتمبر        
............................ص 11

راأي املحـــــــرر

التباطــــوؤ تواطــــــوؤ

من �ضخامة  قلقة  االمومة كنت  عتبات  اأوىل خطواتي على  اأخطو  عندما كنت 

امل�ضوؤولية التي كنت على و�ضك حتمل تبعاتها. فاأن تكون م�ضوؤواًل عن اآَخر، عن 

اإ�ضباع  يقع عليك عبء  واأن  �ضلوكه،  وترقية  وت�ضكيل عواطفه  اأخالقه  تهذيب 

حاجاته النف�ضية والبدنية واالنفعالية وتكوين املفاهيم القيمية لديه، لي�س باالأمر 

تربية  عن  ال�ضوق  يف  املتاحة  الكتب  كل  ب�ضراء  وقتها  قمت  اأنني  واأذكر  الهني. 

االأبناء. كان اأ�ضهرها على االإطالق جمموعة لطبيب اأطفال �ضهري اإ�ضمه د. بنيامني 

�ضبوك. لالآن ما زلت اأذكر بع�س ن�ضائحه بخ�ضو�س التعامل مع االطفال.. خا�ضة 

تلك التي كانت تتعلق بطريقة معاجلة نوبات الغ�ضب لدى الطفل ذي العامني. 

قال اأن الطفل قد يغ�ضب اإىل درجة اأنه يفقد ال�ضيطرة على م�ضاعره وي�ضت�ضلم لنوبة 

�ضراخ ه�ضتريي راف�ضًا بحال اال�ضتجابة ملحاوالت تهدئته٬ واأنه عندما ي�ضرع يف 

البكاء يتلم�س بذكائه اإح�ضا�س االأم ورد فعلها جتاه �ضلوكه، فاإذا اأظهرت اإرتباًكا 

واأ�ضعرته بعدم قدرتها على التعامل مع املوقف بح�ضم، متّلكه عندئذ  العناد ومتادى 

يف ال�ضراخ. وكلما اأظهرت االأم حرية وتذبذًبا وتاأخر رد فعلها احلازم٬ اإزداد عنادًا 

اخلروج  عليه  ي�ضعب  مت�ضنجة  ه�ضتريية  حالة  يف  نف�ضه  ُيدخل  اأن  اإىل  ومكابرة 

مع  الطفل٬  يحاول  حيث  القوة  �ضراعات  من  نوعًا  يعك�س  ال�ضيناريو  هذا  منها. 

ال�ضواب واخلطاأ،  التفرقة بني  اأو  قلة خربته وعدم قدرته على حتديد االأولويات 

االأمور  ت�ضيري  اإىل  �ضعيًا  املوقف  على  �ضيطرته  وفر�س  اأمه  من  ال�ضلطة  �ضحب 

بطريقته اخلا�ضة. وعلى الرغم من اأن هذا ال�ضلوك هو اأول خطوات الطفل نحو 

بناء ال�ضخ�ضية امل�ضتقلة اإال اإن اال�ضت�ضالم له يف هذه احلالة لن ي�ضاعده على اإثبات 

ا�ضتقالليته وتكوين ثقته بنف�ضه بل على العك�س من ذلك فقد يوؤدي الظهور بهذا 

وتدمري  االأعلى  واملثل  القدوة  عن  ت�ضوراته  خلخلة  اإىل  اأمامه  ال�ضعيف  املظهر 

ُين�ضئ طفاًل غري �ضوي. هنا يجب  قد  مما  االأدوار،  ال�ضلطة وحتديد  مفاهيمه عن 

التنويه اإىل اأن فر�س االأوامر بال�ضراخ اأو باإ�ضتخدام 

ال�ضعف٬  عالمات  من  اأخرى  عالمة  هو  العنف 

كاال�ضت�ضالم٬  الأنه٬  الطفل٬  على  تخفى  ال  التي 

يعك�س ف�ضاًل يف ال�ضيطرة على زمام االأمور مما ُيفقد 

الطفل احرتامه للكبري وُيدخل العالقة االأ�ضرية يف منطقة اخلطر. 

وباعتبار اأن االأ�ضرة هي خلية جمتمعية �ضغرية ووحدة بنائية اأ�ضا�ضية يف املجتمع، 

دعونا نحاول اإ�ضقاط التفاعالت التي حتدث بني اأفرادها على املجتمع، مع كامل 

اجلمعي  العقل  يف  امل�ضتقر  والت�ضور  االأبوية  ال�ضلطة  مفهوم  على  بالطبع  التحفظ 

اإتخاذ  عبء  عليها  يقع  التي  الفئة  اأو  الوالد  متثل  هنا  فاحلكومة  عنها.  العربي 

القرارات وت�ضيري االمور مبا ي�ضمن ال�ضالح العام لال�ضرة. بينما الطفل العنيد هو 

الفئات ال�ضعبية املثرية لل�ضغب الفاقدة لالهلية التي تريد �ضحب ال�ضلطة ممن هم 

اإىل ذلك عن طريق  ت�ضعى  �ضيئًا وهي  لها من مقوماتها  اأن يكون  يف احلكم دون 

كالهما  موقفني  اأحد  تتخذ  احلكومة  االجرامية.  االأفعال  واإرتكاب  االرهاب 

خاطئ فهي اإما تتهاون وتتعامى عن مواجهة املوقف مف�ضلة عدم الت�ضدي احلا�ضم 

للم�ضكلة مما يوؤدي ايل اإ�ضتهتار تلك الفئة بنفوذ ال�ضلطة وانغما�ضها يف املزيد من 

العنف والتعنت واالرهاب. اأو انها تلجاأ اإىل اال�ضتبداد وا�ضتخدام العنف ال�ضديد 

على  �ضيطرتها  تفر�س  بهذا  اأنها  منها  ظنًا  اإن�ضانية  ال  اأبعادًا  حتمل  التي  والق�ضوة 

الو�ضع  بينما هي يف الواقع تزيده تعقيدًا. بينما احلل ب�ضيط ووا�ضح وال يحتاج اإىل 

الدولة على ركائز ت�ضريعية  القانون واقامة  اأال وهو تفعيل  جمادالت وحتليالت 

اإذ اأن تفعيل القانون هو الرفق املقرون  يراعى فيها حتقيق العدالة قدر االمكان.. 

االحرتام  وك�ضب  وال�ضيطرة  النظام  لفر�س  ال�ضلطة  يف  من  ميار�ضه  الذي  باحلزم 

الذين بدونهم يغيب مفهوم الدولة. فلماذا التخاذل؟

دول اندراو�س

يعتذر م. ابرام مقار عن الكتابة هذا العدد لظروف ال�صفر
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جتمعها  التي  الذكريات  هي  كثيرٌة 
»حقيبة  في  الُكّتاب  ذاِكرة 
الكتابة«، منها املوّقع بإمضاء احلُزن 
واإلحباط والنقد والهجوم واحملاوالت 
ومنها  املعنويَّات،  لتدمير  الشرسة 
والتكرمي  التقدير  بختم  اخملتوم 
يضمها  كلها  التشجيع،  ومواقف 

ملٌف واِحٌد عنوانه »اخلِبرة«.
ُمفاجأة  صادفُت  املواقف  تلك  بني 
حني  املاضية  األيَّام  خالل  ُمبِهجة 

اكتشفت أن أحد املواِقع اإللكترونية 
واألخبار  املقاالت  بنشر  املُتخصصة 
إعادة  على  يحرص  كان  احملليَّة 
على  تُنشر  التي  مقاالتي  كل  نشر 
خالل  الورقية  الصحافة  صفحات 

دون  مقاالً  ثالثني  وصلت  حتى  املاضية  الشهور 
دفة...  الصُّ لوال  أدري  أن  ودون  لهم،  أُرسلها  أن 
تلك  جتاه  وامتناني  لسروري  حدود  ثّمة  يُكن  لم 
البادِرة السخيَّة، فلم اتأخر عن إبداء تقديري لها 
بي،  اخلاصة  االجتماعي  التواُصل  حسابات  عبر 
وهناك لفتت اهتمامي تعليقات بعض املُتابعني 
والقّراء الذين اعتبروا سلوًكا كهذا فيه »اعتداء 
صريح على حقوق امللكية الفكريَّة«، وأنه يجدر 
بي »شرشحتهم« و«بهدلتهم« في احملاكم ورفع 

قضايا »ترد حقوقي املُنتهكة« بصفة قانونيَّة!
التي  فالسنوات  بالطرافة،  أعماقي  في  شعرُت 
والنشر  القلم  مع  عالقتي  التجربة  بها  عَجنت 
عّلمتني – ومازالت تُذكرني باستمرار- أننا نعيش 
أوروبا  وال  أمريكا  في  لسنا  األوسط،  الشرق  في 
حيث يؤخذ أمر »الكتابة« بجديَّة كي نستطيع 
بهذا  بنا  اخلاصة  الفكرية«  امللكية  »حقوق  أخذ 
القدر من الصرامة، نحُن ُهنا نحمد ربَّنا ألف ألف 
مّرة حني نكتب دون أن مينعنا أحد، بل يصل األمُر 
عّنا  أعمى  ألنه  كثيرًا  خالِقنا  نشكر  أن  أحيانًا 
احلاسدين  من  املؤذين  وألسنة  ومسامع  أبصار 
تأجيج  على  والقادرين  والكارهني  واحلاقدين 
األقالم  أكبر  بصاحب  الزج  على  قادرة  ُمشكالٍت 

بني غياهب السجون إلى يوم يُبعثون.
اسماء  لنا  تكون  كي  نناضل  أيًضا  نحُن 
تفوز  عادلة،  غير  سباٍق  حلبة  في  »مسموعة« 
فيها األقالم املدعومة من جهات متنوعة مهما 
تدّنى مستواها مقارنة بأصحاب األقالم املُستِقّلة 

مهما بلغ مدى موهبتها ومستوى 
مهاراتها، فهؤالء تتبعهم جماعاٍت 
دورها التصفيق والتطبيُل والتهليل 
والصفير على ما يكتبونه آناء الليل 
عطسوا  إن  حتى  النهار  وأطراف 
على الورق، أما نحُن فيتم التعامل 
على  يُكن  لم  وكأنه  نكتبه  ما  مع 
وغير  مرئيني  غير  نبقى  أن  أمل 
مقروئني فيكنس الزمن حروفنا قبل 
أن جتد الوقت الكافي الذي يحفرها 
أيًضا  املُستقبل... هناك  على جُدران 
اعتباراٌت أخرى ال مُيكن لإلنسان الذي 
يخاف على أمنه وُمستقبله وحياته 
لها  االعتبارات  وتلك  إليها،  اإلشارة 
دورٌ كبيٌر صمود قلم الكاتب في هذه 

الساحة أو حتّوله إلى رماد.
وإذا  الغرق،  من خِطر  أقالمنا  إلنقاذ  نُكافح  نحُن 
يُقّدر  انتبه أحٌد ألهمّيتها وألقى لها بطوق جناٍة 
التدقيق  لنا  ليس  احلياة  قيد  على  بقائها  قيمة 
أو مدى فخامته،  ذاك،  النجاة  في مستوى طوق 
قبل  يستأذنونا  لم  كونهم  على  االعتراض  أو 
للغرور،  العربي  عاملنا  في  مجال  ال  يُنقذونا،  أن 
الزائدة  للثقة  حتى  مجال  ال  للكبرياء،  مجال  ال 
بالنفس وإن كانت ُمستحّقة، جتربة السنني تُعّلم 
الكاتب واملُثقف في الشرق األوسط أنه دائًما هو 
يتفّوه  كلمة  أو  مقاٍل  أو  نٍص  كل  عن  املسؤول 
بها أو صورة ينشرها ألن مستوى الوعي اجلمعي 
»ثقافة  ُمستوى  حتت  مازال  املنطقة  هذه  في 
املسؤولية  تلك  وإذا حاول حتميلهم  االستئذان«، 
فستكون النتيجة تورُِّطِه مبا هو اسوأ من حيث 
ال يحتسب، ثم انطفاء جنمه على ما ال يستحق. 
نحن في ُمجتمعاٍت إذا صادَفت مقاالً فيه كلمة 
مُيكن »تأويلها« كذبًا مبا ميكن أن يضّره فلن تُقصر 
كانت  وإذا  الهشيم،  في  النار  انتشار  نشره  في 
املتميزة ُمكدسة في كل مكان  األخرى  مقاالته 
في  يُساهمون  وال  يقرؤونها  وال  لها  يلتفتون  ال 
العام  الرأي  تؤذيه ولن تؤلب  نشرها ما دامت لن 
احملاكم  في  القضايا  رفع  إلى  تؤدي  ولن  عليه 
أن  الظروف-  هذه  حتت   – مُيكننا  فكيف  ضده، 
أولئك  واحتجاجنا على  واعتراضنا  نُعلن غضبنا 
في  يُساهمون  ممن  احلسنة  النوايا  ذوي  الطيبني 

انتشار اسمائنا وزيادة عدد ُقرائِنا؟

�ُشكًرا ِلنا�ِشري مقاالتي

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

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

حتياتنا  خالص  لك  نبعث  الرئيس  سيادة  يا 
أجل  من  تفعله  وما  فعلته  ما  لكل  وتقديرنا 
أن  الكون  إله  من  ونطلب  مصر  العزيز  وطننا 
يعززك وينصرك على كل أعداء الوطن وأعدائك.

أقول  أن  الرئيس  سيادة  يا  لي  اسمح  ولكن 
-كما سبق أن قلت- أن التنمية الطى تقوم بها 
هي تنمية اقتصادية وليست تنمية فكرية أو 
حضارية، فما زالت تقوم الدولة على التفرقة 
والدين،  العقيدة  أساس  على  املواطنني  بني 
فهل  ـ   واملساواة  العدل  أساس  على  وليس 
تستطيع يا سيادة الرئيس أن تقول لنا ما هو 
عهدك  في  بنيت  التي  اجلديدة  الكنائس  عدد 
الرئاسي؛ طبعاً بخالف ما مت بنائه إلحالل ما قد 
العدوية؟!.. رابعة  مت هدمه بعد تطهير ميدان 

تقنينه  أو  به  التصريح  مت  ماذا  ترى  يوجد...  ال 
من   3.7% مجرد  ؟!!  االقباط  عبادة  أماكن  من 
مجموع الطلبات املقدمة لتقنني أوضاع هذه 
حيث  ورق  على  حبر  مازالت  التي  الكنائس 
أى صفر  اآلن...  أي طلب منهن حتى  ينفذ  لم 

تنفيذ!
ترى كم هو عدد الوزراء األقباط في حكوماتك 
املتعاقبة على مدى فترتني رئاسيتني باالنتخاب 
رؤساء  عدد  كم  ترى   .. يوجد  ال  املباشر؟ 
كم  الكليات؟!  عمداء  عدد  كم  اجلامعات؟! 
عدد رؤساء األقسام اجلامعية في كل جامعات 
جامعة   72 عددها  يتجاوز  التي  مصر  وكليات 
29 حكومية، 43 خاصة وكل جامعة بها عديد 
ال   ... أقسام  بها عدة  وكل كلية  الكليات  من 
يوجد. وإذا وجد 5 أو 10 أساتذة في هذا الكم 
الهائل من اجلامعات والكليات ... هل يعتبر هذا 

متثيال حقيقيا لكفاءات أقباط مصر؟!
أو  اخلارجية  وزارة  أو  األمن  جهاز  عن  وماذا 
احملافظني أو مديري األمن في جميع محافظات 

مصر؟ 

عن  وماذا  يوجد  ال 
نظار املدارس أو مديريها؟ ال يوجد.

املهندسني  من  مصر  ألقباط  حدث  ماذا  ترى 
املثقفني؟  وجميع  واألدباء  والعلماء  واألطباء 
هل انقرضوا فجأة بحيث لم يوجد كفء واحد 

إلدارة مكان واحد في كل ربوع مصر؟!
نسبة  إلى  تنظر  إال  أرجوك  الرئيس  سيادة  يا 
العام  للمجموع  بالنسبة  مصر  أقباط  تعداد 
ولكن انظر بعني احلكمة إلى نسبة شهدائنا 
األقباط في احلروب الثالثة التي خاضتها مصر 
ترى   .1973 سنة  ثم   1967 سنة   ،1956 سنة 
بالنسبة  األقباط  الشهداء  نسبة  كانت  ماذا 
فبمقدار  الثالثة  احلروب  في  الشهداء  جملموع 
في  االشتراك  مقدار  يكون  التضحيات 
هو  هذا  أليس  البالد،  وادارة  احلكم  مسئولية 

العدل بأدق مقاييسه؟!
يا سيادة الرئيس بالرغم أن التنمية االقتصادية 
مهمة جدا لنمو الدول إال أن التنمية البشرية 
وحقوق  واملساواة  العدل  مبادئ  وتطبيق 
الدول  عليها  تقوم  التي  الركائز  هي  اإلنسان 
أكبر  تندحر  قد  األساسية  الركائز  هذه  وبدون 
تلتزم  لم  ألنها  العالم  في  املشاريع  وأعظم 

بهذه األساسيات.
حديد  من  قطعة  أو  طوبة  أو  حجر  كل  أن 
الهدم  أو بالطة تتحطم في عمليات  تسليح 
خسارة  هي  املتعمد  والتخريب  والتفجير 
الصانع  فيها  وضعه  الذي  اجلهد  لكل  فادحة 

والناقل والباني وبالتالي الوطن ككل.
يا سيادة الرئيس عجبت يوما من مثل موضوع 
وردة  “إذا قطفت  يقول  زهور عامة  في حديقة 
وللجميع”  لك  فإنها  تركتها  إذا  أما  لك  فهي 
ومصرنا احلبيبة هي أجمل زهرة للعالم أجمع. 
للعالم  حضارة  منارة  لتظل  نقطفها  فال 

أجمع... وحتيا مصر.

يا �شيادة الرئي�س: نحن ال ن�شك يف وطنيتك 

ولكننا نطلب تفعيلها
بقلم: سمير بشاي

جمل�ض اإدارة واأ�شرة حترير 

»جود نيوز«

يقدمون 

خال�ض العزاء 

للزميل/ 

عبد امل�شيح يو�شف
يف اإنتقال جنل �شقيقه

املالك الطاهر/

مارك �شنودة
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»هلك في هذه األيام مانديال الكافر«!  قالها 
يتمتع  الذي  البراك،  الرحمن  عبد  الداعية 
مبكانة دينية ومعنوية رفيعة في السعودية، 
اجلنوب  الزعيم  وفاة  خبر  على  منه  تعقيباً 
عن  تساءل  ثم  مانديال.  نيلسون  أفريقي 
معتبراً  الهالك،  الكافر  هذا  متجيد  سبب 
أن املترحم عليه وقع في ناقض من نواقض 
على  اصراره  بحال  مرتدا  ويصبح  اإلسالم، 

ذلك!
قاموسها  من  الكلمة  الداعية،  نزع  لقد 
بأن  مدرك  غير  واحد،  بإجتاه  لتشير  اللغوي؛ 
هو  يجعله،  اآلخر  به  يؤمن  مبا  إیمانه  عدم 

أيضاً، كافراً! 
وكشف عن جهله، مبا خطه نظيره الداعية 
السعودي عائض القرني، في رسالة سابقة 
اعترافه  عن  فيها:  معبرأ  مانديال،  إلى 
ومن  بصموده،  املعجبني  من  وأنه  بجهاده، 
في  واستبساله  تضحياته  من  املتعجبني 
سبيل مبادئه، والجل حريته وحرية شعبه؛ 
في  وزعيماً  احلرية،  أفق  في  جنماً  صار  حتى 
بدستور  عبقرياً  ومنظراً  النضال،  مدرسة 

حقوق اإلنسان!

كل  يحمل  الذي  مانديال،  نيلسون  كان  فإن 
هذه الصفات، كافراً هالكاً، كما يزعم!

الثاني،  بولس  يوحنا  البابا  كان  وإن 
ندد  الذي  الكاثوليكية،  الكنيسة  بابا 
تعليمه  في  املتوحشة  بالرأسمالية 
االجتماعي، وحارب االجهاض، واملوت الرحيم، 
أغا،  على  محمد  التركي  املسلح  عن  وعفا 
السجن،  في  زاره  حيث  أغتياله،  أراد  الذي 
وتنازل عن حقه هناك، وأمر باطالق سراحه، 

هو أيضاً، كافراً هالكاً، كما يزعم غيره!
وإن كان البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة 
القبطية، الرجل الوطني واملتسامح، والذي 
قال لوفد الكوجنرس: حرق الكنائس جزء من 
ثمن نقدمه لبالدنا بصبر وحب، هو كسابقيه 

من الكافرين الهالكني، كما يزعمون!
العظيمة، هي من  املآثر  إن كانت هل هذه   
أن  ودون  فأنتم  الهالكني؛  الكافرين  ثمار 
تدروا: أضأمت اجلانب املظلم من كلمة الكفر، 
ومدلوالت  معاني  حتمل  الكلمة  وأصبحت 
إلى  تشير  أصبحت  ألنها  ورائعة؛  جديدة، 
وكل  محب،  وكل  وطني،  وكل  بطل،  كل 

متسامح!

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�شت�شارة جمانية

ات�شلوا ب�شعيد ميخائيل:

MEMBER

املعنى اآلخر لقاء
للكفر!

قضايا  عن  حتدثنا  السابقة  املقاالت  خالل 
اللجوء وأنواعها واحلقوق املمنوحة لالجئني في 
كندا. في هذه املقالة سوف نتعرض لألسباب 
التي قد متنع بعض األشخاص من دخول كندا 
سواء من قبل ضابط التأشيرات أو على أي من 
املوانئ الكندية سواء املطارات او احلدود البرية 

أو غيرها.
أول األسباب التي تعيق دخول بعض األشخاص 
الطلب  ملقدم  اجلنائي  السجل  هو  لكندا 

التأشيرة.
تلزم إدارة الهجرة الكندية األغلبية العظمى 
سواء  كندا  إلى  السفر  طلبات  مقدمي  من 
أو  الدراسة  أو  العمل  أو  املؤقتة  الزيارة  بهدف 
اجلنائية  الصحيفة  بتقدمي  اللجوء  أو  الهجرة 
اخلاصة بهم من خالل تقدمي البصمات والصور 
مكاتب  إحدى  لدى  السفر  بطالب  اخلاصة 
التأشيرات الكندية حول العالم وقبل دخوله 
إدارة  تلزم  الكندية. وبشكل عام  األراضي  إلى 
من  السفر  طلبات  مقدمي  الكندية  الهجرة 
كل من الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا بتقدمي 
التأشيرة  على  احلصول  قبل  اجلنائي  السجل 

والقدوم إلى كندا.
قد  التي  األسباب  من  طويلة  قائمة  هناك 
كندا  دخول  من  كندا  إلى  السفر  طالب  متنع 
الكندية  احلكومة  متنع  املثال  سبيل  وعلى 
الدولية اخلاصة  القوانني  دخول من قام بخرق 
بحقوق اإلنسان أو من قام أو شارك في تعذيب 
دخول  الكندية  احلكومة  متنع  كما  أنسان  أي 
مجموعة  في  عضو  أو  ارتباط  له  شخص  أي 
األمن  على  خطر  له  من  أو  املنظمة  للجرمية 

الداخلي لكندا.
ألي  لكندا  للدخول  طلبك  رفض  حالة  في   
سبب من األسباب السابق ذكرها أو غيرها ال 
العديد  الرفض نهائي ولكن هناك  يعتبر هذا 

من الطرق التي ميكن من خاللها إقناع ضابط 
الهجرة مبنحك الفيزا للقدوم لكندا من خالل 
تغيير  هناك  بأن  الهجرة  ضابط  نظر  لفت 

جذري في سلوك طالب السفر. 
ضابط  أن  االعتبار  بعني  األخذ  يجب  ولكن 
طلب  قبول  بتقييم  يقوم  سوف  الهجرة 
اجلرمية،  طبيعة  على  بناء  عدمه  من  السفر 
عن  كثيرا  تختلف  عمد  عن  القتل  فجرمية 
جرمية القتل باخلطأ. كما يقوم ضابط الهجرة 
ارتكاب  بني  املنصرمة  الزمنية  الفترة  بتقييم 
طالب  قام  إذا  وعما  السفر  وطلب  اجلرمية 
السفر بارتكاب تلك اجلرمية عدة مرات أم مرة 

واحدة. 
وقبول طلب  للسماح  تقدمي طلب  كما ميكن 
السفر للدخول إلى كندا عن طريق تقدمي طلب 
لوزير الهجرة أو املسؤول اخملتص والذي يحق له 
من  النوع  هذا  يعتمد  الطلب.  رفض  أو  قبول 
واملستندات  املعلومات  تقدمي  على  اإلجراءات 
الكافية التي تثبت بأن طالب السفر لن يقوم 
بارتكاب هذه اجلرمية مرة أخرى سواء في كندا 
أو خارجها. تقدمي هذا الطلب يستلزم الترتيب 
التقدمي  إعادة  أو  السفر  طلب  لتقدمي  املسبق 
اتخاذ  أن  التنويه  يجب  كما  السفر.  لتأشيرة 
القرار في مثل هذه الطلبات قد يستلزم مدة 

طويلة للبت في منح التأشيرة من عدمه. 
استشارة  مبثابة  املقالة  هذه  تعتبر  ال  تنويه: 

قانونية
نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا 

على عنوان مكتبنا اجلديد:
330 Bay St, Suite 1400, Toronto, Ontario, 
M5H 2S8 

 أو من خالل البريد اإللكتروني:
 info@ghabryal.ca 

أو من خالل الهاتف 647-606-3348

ال�شحيفة اجلنائية 

وتاأثريها يف احل�شول على التاأ�شريات

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
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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
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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 التجاري
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

والذي  التجاري  إيجاره في اجملال  أن 2.1 مليون قدم مربع قد مت   Toronto Real Estate Board أعلنت 
3.6 % مقارنة  بارتفاع قدرة  وذلك  يوليو 2018،  وذلك خالل شهر  واملكاتب  والتجاري  الصناعي  يشمل 

بنفس الفترة من العام املاضي. مع مالحظة تفاوت االسعار حسب اجملال.
أما من حيث املبيعات، فقد شهد السوق انخفاض املبيعات قدرة 28.0 % مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضي، وأيضا تفاوتت االسعار حسب اجملال.
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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

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

Leased Square Feet Average Lease Rate

 Jul-18 Jul-17 Change %  Jul-18 Jul-17 Change %

Industrial 156,088 266,184 -41.40% Industrial  $7.25  $7.49 -3.20%

Commercial 69,842 51,208 36.40% Commercial  $20.12  $27.74 -27.40%

Office 101,122 75,404 34.10% Office  $14.85  $12.43 19.50%

Total 327,052 392,796 -16.70%

)Sales )Price Disclosed )Avg. Sale Price Per Sq. Ft. )Pricing Disclosed

 Jul-18 Jul-17 Change %  Jul-18 Jul-17 Change %

Industrial 8 19 -57.90% Industrial  $213.56  $188.31 13.40%

Commercial 18 19 -5.30% Commercial  $356.32  $281.48 26.60%

Office 10 12 -16.70% Office  $216.13  $258.10 -16.30%

Total 36 50 -28.00%
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ال شك أن كمية املهاجرين اخملطط لوصولها إلى كندا خالل السنوات القادمة سيكون لها تأثير هام على سوق العقارات كما ظهر جليا في 
السنوات القليلة املاضية منذ بدأ تتدفق الالجئني على مدن كندا الرئيسية. وطبقا لتوقعات روبيرت كافسيك كبير خبراء االقتصاد ببنك 

مونتريال، فإن هذا التدفق الهائل من املهاجرين سيعزز من الضغط املتصاعد على أسعار العقارات في تلك املدن.
فقد استقبلت كندا في السنوات القليلة املاضية ما يربو على نصف مليون مقيم جديد ترجمت إلى ما يزيد عن اشغال من 180 ألف إلى 
200 ألف وحدة سكنية زيادة على املعتاد. ومن املتوقع أن يكون التأثير اعظم على تورونتو الكبرى وأيضا فانكوفر الكبرى. وكما توقعت من 
قبل فإن األسعار خالل شهور الصيف املاضية شهدت ارتفاعا غير قليل في كلتا املدينتني ورمبا تهدأ قليال خالل سبتمبر ثم تواصل تصاعدها 

مع بداية أكتوبر. 
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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.

ما تأثير هذا الكم الهائل من املهاجرين على سوق العقارات؟

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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اجلارديان
100 صحيفة أمريكية تتفق على 

افتتاحية واحدة ضد ترامب

أكثر  إن  البريطانية  »اجلارديان«  صحيفة  قالت 
ملقاالت  خططت  أمريكية  صحيفة   100 من 
افتتاحية تشجب هجمات ترامب املتكررة على 
وسائل اإلعالم، في إطار حملة قادتها صحيفة 

»بوسطن جلوب« األمريكية.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشر على موقعها 
رؤساء  مع  تواصلت  جلوب«  »بوسطن  أن  إلى 
حترير الصحف األمريكية في جميع أنحاء البالد، 
افتتاحية  مقالة  نشر  على  يجتمعوا  لكي 
األمريكي  الرئيس  يشنها  التي  »احلرب  واصفة 
على وسائل إعالم بالده بأنها حرب قذرة ويجب 

أن تنتهي«.
»بوسطن  صحيفة  عن  »اجلارديان«  ونقلت 
بيان  في  قولها،  احلملة  ترأست  التي  جلوب« 
لإلعالم  »ميكن  األخرى:  للصحف  مناشتدها 
ببيان  يدلي  أن  سياساته،  كانت  مهما  املقروء، 
قوي من خالل الوقوف جنبا إلى جنب في الدفاع 
يلعبه  الذي  احليوي  والدور  مهنته  عن  املشترك 

في احلكومة من خالل الشعب ومن أجله«.
رئيس  نائبة  بريتشارد،  مارجوري  عن  نقلت  كما 
حترير »بوسطن جلوب« إن أكثر من 100 صحيفة 
وقعت على البيان منذ السبت املاضي، مضيفة 
أنها تتوقع أن يتزايد عدد الصحف املشاركة في 

األيام القليلة املقبلة.
على  لكن  »كلماتنا ستختلف..  البيان:  وأضاف 
األقل ميكننا أن نتفق على أن مثل هذه الهجمات 

على اإلعالم مثيرة للقلق«. 
الرئيس  هجوم  من  أيام  بعد  املبادرة  هذه  وتأتي 
بـ«عدو  إياه  واصفا  بالده  إعالم  على  األمريكي 
ترامب  يهاجم  ما  وغالبا  األمريكي«،  الشعب 
األفراد  واملراسلني  اإلعالم  وسائل  بانتظام 
»أخبار  بنشر  إياهم  متهًما  يحبها،  ال  لقصص 

مزيفة«، وفقا للجارديان.

االندبنتنت
يتصل بالشرطة لإلبالغ عن شخير 

زوجته

اتصل زوج بريطاني محروم من النوم بالشرطة، 
الشرطة  ونشرت  زوجته،  شخير  عن  لإلبالغ 
رقم  ترك  على  السكان  حلث  صوتياً  مقطعاً 

الطوارئ للحاالت الضرورية.
ضمن  الشرطة  صنفتها  التي  املكاملة  وفي 
شخير  صوت  إن  الزوج  قال  املزعجة،  املكاملات 
زوجته يشبه صوت الدراجة النارية، وال يعلم ما 

الذي يفعله إليقافها عن الشخير.
يخص  ال  األمر  هذا  أن  املناوب،  الضابط  وأجاب 
الشرطة، وعليه محاولة احلصول على مساعدة 
طبية، بعد استيقاظ زوجته من النوم، بحسب 

موقع مترو البريطاني.
الشرطة  تتلقى  التي  األولى  املرة  هذه  وليست 
القبيل،  هذا  من  مزعجة  مكاملات  البريطانية 
حيث سبق وأن اتصل أحد األشخاص لإلبالغ عن 
الشرطة  من  يطلب  فتى  واتصل  بطة،  إصابة 

االتصال بوالدته، بعد نفاذ رصيد هاتفه.

رويترز
»أفقر رئيس سابق في العالم« يرفض 

احلصول على راتب تقاعدي

السابق، خوسيه موخيكا،  أوروجواي  رئيس  قال 
الذي أُطلق عليه لقب »أفقر رئيس في العالم«، 
ال  إنه  التقشف،  شديد  حياته  أسلوب  بسبب 
يرغب في احلصول على أي راتب تقاعدي عن فترة 

خدمته كعضو في مجلس الشيوخ.
من  مؤخرا  باستقالته  تقدم  قد  موخيكا  وكان 
عضوية مجلس الشيوخ، التي شغلها منذ عام 
2015، بعد انتهاء فترة واليته لرئاسة البالد التي 

استمرت خمس سنوات.
وقال إنه لن يكمل فترته حتى 2020 ألنه »تعب 
يعد  الذي  موخيكا،  ويبلغ  طويلة«،  رحلة  بعد 

معارضا يساريا سابقا، 83 عاما.
الرسمية  استقالته  السابق  الرئيس  وقدم 
الشيوخ،  مجلس  لرئيسة  أرسله  خطاب  في 
لوسيا توبولونسكي، التي شغلت منصب نائب 
في  وقال  موخيكا،  وزوجة  الدولة  لرئيس  سابق 
خطابه :«دوافع )االستقالة( شخصية، وأصفها 
رحلة طويلة(«،وأضاف اخلطاب  بعد  )تعب  بأنها 
مازال  ونظرا ألن عقلي  ذلك،  الرغم من  :«وعلى 
التضامن  من  االستقالة  ميكنني  ال  يعمل، 

ومعركة األفكار«.
املباشرة  بلغته  املعروف  موخيكا،  اعتذر  كما 
جرحته  رمبا  زميل  »ألي  أعتذر  قائال  والرشيقة، 

شخصيا في ذروة اجلدل«.
باعتذار   2013 عام  في  تقدم  قد  موخيكا  كان 
إلى رئيسة األرجنتني في ذلك الوقت، كرستينا 
فرنانديز دي كرشنر، بعد أن وصفها بأنها »عجوز 
شمطاء«. كما اعتذر لزوجها والرئيس السابق، 
في  ضعفا  يعاني  كان  الذي  كرشنر،  نيستور 

إحدى عينيه، ووصفه بأنه »أحول العني«.
احلقيقية تقشفه  وكان سبب شهرة موخيكا 
رئاسي  قصر  في  العيش  ورفضه  احلياة  في 
موخيكا  ويعيش  حكمه،  فترة  توليه  خالل 
وزوجته، التي كانت شريكته وزميلته في حرب 
العصابات فترة طويلة قبل زواجهما عام 2005، 
مشارف  على  التواضع  شديدة  ورود  مزرعة  في 

مدينة مونتفيديو.
وتبرع موخيكا مبعظم راتبه كرئيس للجمعيات 
اخليرية ولم ميتلك منذ توليه السلطة في عام 
»اخلنفساء«  فولكسفاغن  سيارة  سوى   2010

طراز عام 1987.

أخبار ديترويت
تغيير اآلراء

اعتاد غاندي، الزعيم الهندي الراحل تغییر آرائه 
علناً. ومرة سأله أحد معاونيه كيف يستطيع 
ما  االسبوع  هذا  ينقض  أن  السهولة  بتلك 
العظيم  الرجل  فأجاب  املاضي.  االسبوع  قاله 
أفضل منها  االسبوع أصبحت  أن معرفته هذا 

االسبوع املاضي.

مجلة 
»ريدرزدايجست«

جنة العميان

ملعب  االملانية  هامبورغ  مدينة  في  افتتح 
ذلك  العالم.  في  نوعه  من  الوحيد  يكون  قد 
يعانون  والذين  العميان  لالوالد  مخصص  انه 
 34 ملمارسة  امللعب  ويسع  بصرية.  مشكالت 
رياضة مختلفة على أرض تبلغ مساحتها نحو 
اشارات مصنوعة من  وهناك  ألفي متر مربع.  
االجتاهات.  على  تدل  مشابهة  ومواد  االسمنت 
الذي  املكان  إلى  العميان  االحداث  أخذ  وبعد 
يريدونه، ميكنهم االنزالق أو التأرجح أو التسلق 
أو رمي الكرات على احلائط  أو الزحف  أو القفز 
وسوى هذه من الرياضات.  وامللعب تابع ملدرسة 
وتدير  بصرياً.  واملعاقني  للعميان  هامبورغ 
مهنية  وأخرى  ثانوية  مدرسة  أيضا  املؤسسة 
وحديقة أطفال، تقوم احداها إلى جانب االخرى. 

وتضم هذه املدارس جميعا نحو 300 تلميذ.

هونغ كونغ تاميز
صحافة مرغوب فيها

الصحف  ألحدى  السياسي  احملرر  استدعى 
»ان  له:  قيل  الرقابة حيث  الى مكتب  اليومية 
من  هائل  مقدار  على  تنطوي  األخيرة  مقاالتك 
ذلك.  »يؤسفني  الصحافي:  فأجاب  األكاذيب«. 
عندئذ  أي عقوبة«.  لتحمل  استعداد  على  وأنا 
ستصبح  أنك  »عقوبة؟  قائال:  الرقيب  بادره 

رئيس حترير الصحيفة! ». 

نيويورك تاميز
مسنون صينيون مبالبس الزفاف في 

عيد احلب

في واقعة غريبة وطريفة في نفس الوقت، ارتدى 
زفاف  مالبس  السن  كبار  والنساء  الرجال  من   6
اللتقاط  ووقفوا  اخلميس،  الغربي،  الطراز  على 
صور لهم في مدينة تياجنني الساحلية بشمال 
تشن  وقال  الصيني.  احلب  عيد  مبناسبة  الصني؛ 
في  تزوجا  إنهما  وزوجته  عاًما«   85« تشي  قوه 
الذي كانت تطبع فيه شهادات تسجيل  الوقت 
ماو،  الرئيس  من  كبيرة  مقتبسات  مع  الزفاف 
بإمكانهما  يكن  لم  العصر،  ذلك  ونظرًا لظروف 
ما  وهو  الغربي،  الطراز  على  زفاف  حفل  إقامة 
أصبح شائعا في الصني حاليا.  وأضافا: »تزوجنا 
زفاف،  أي صورة  نلتقط  لم  لكننا  عاما،   60 منذ 
لنا  الصور  التقطت  اآلن عندما  تزوجنا  أننا  يبدو 
أُقيمت  املناسبة  أن  املنظمون  وأوضح  اليوم«. 
لألزواج املُسنني؛ من أجل حتقيق حلمهم بارتداء 
مالبس وأثواب الزفاف، ويتزامن ذلك مع موعد عيد 

احلب في الصني، الذي يطلق عليه »تشيشي«.
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أونتاريو تعلن عن بيع املاريجوانا 

عبر االنترنت في اخلريف ومن 
خالل متاجر خاصة العام القادم

تورنتو: قررت حكومة 
تبيع  أن  أونتاريو 
الترفيهية  املاريجوانا 
عندما  االنترنت  عبر 
في  شرعية  تصبح 
أكتوبر القادم وسوف 

تباع عبر متاجر جتزئة خاصة في ابريل من 
العام القادم، وهذا عكس اخلطة السابقة 
من بيع املاريجوانا من خالل متاجر مملوكة 
حكومة  وقالت  املقاطعة.  حلكومة 
حكم  تولت  التي  اجلديدة  احملافظني 
املقاطعة إن السالمة العامة هي الشاغل 
إن  قالوا  النقاد  ولكن  به  قامت  ملا  األهم 
حكومة  تقدمه  الذي  اجلديد  النموذج 
للتشريعات  حتديات  يطرح  احملافظني 

واللوائح عند تنفيذه.
وقالت النائبة العامة في أونتاريو كارولني 
لوضع  مستعدة  احلكومة  ان  مولروني 
املاريجوانا  لبيع  وقانوني  أمني  نظام 
املستهلكني،  حماية  شأنه  من  بالتجزئة 
جنبا  للعمل  مستعدين  سنكون  وقالت 
إلى جنب مع البلديات وقوات انفاذ القانون 
ملكافحة  األصلية  الشعوب  ومجتمعات 
غير  املاريجوانا  وسوق  املنظمة  اجلرمية 
الشرعي، وسيظل السن القانوني لشراء 
احلكومة  أن  وأكدت  سنة   91 املاريجوانا 
حلماية  شيء  أي  لعمل  وسعا  تدخر  لن 
االطفال، وانه بالرغم من جعل املاريجوانا 
ينطوي  مخدرا  تزال  فال  للبالغني  قانونيه 

على مخاطر للصحة والسالمة العامة.

مدينتي »ماركهام« و«ريتشموند 
هيل« بأونتاريو يرفضا وجود أي 

متجر لبيع املاريجوانا على أرضهما

بارو  قال عمدة مدينة ريتشموند هيل  دافيد 
أن مدينته لن تشارك في خطة احلكومة لبيع 
من  أبريل  في  اخلاصة  املتاجر  في  املاريجوانا 
بعض  معه  يتفق  ال  بينما  وأنه   ،  9102 عام 
املقيمني في املدينة إال إن مجلس املستشارين 
في  املاريجوانا  بيع  على  يوافق  لم  املدينة  في 
نحن  العمدة  وقال  املدينة،  في  خاصة  متاجر 
لبيع  خاصة  متاجر  لفتح  مستعدين  لسنا 
مهتمني  غير  ونحن  مدينتنا  في  املاريجوانا 
أكثر  عليه  وقع  التماسا  العمدة  وقدم  بذلك 
مطالبني  املقيمني  من  شخص  ألف  من 
لبيع  جتزئة  محل  ألي  السماح  عدم  احلكومة 
ريتشموند  مدينة  في  يفتح  بأن  املاريجوانا 

هيل.
من  هو  هنا  اجملتمع  قلق  »أن  العمدة  وقال 
حقيقة أن بيع املاريجوانا سوف يجعلها أمرا 
اآلباء واألمهات  مقبوال الستهالكها ومعظم 
ال يريدون ألطفالهم أن يفكروا في هذا«، وقال 
العمدة أيضا »إذا كان هناك شخص يريد شراء 
تبيعها«،  التي  املدن  إلى  فليسافر  املاريجوانا 
املاريجوانا  تكون  أن  نريد  ال  تقول  مدينتنا  وإن 
متاحة في ريتشموند هيل، وقال أيضا عمدة 
ماركهام فرانك سكربيتي أنه سينسحب من 
املاريجوانا  لبيع  اونتاريو  خطة  في  االشتراك 
في متاجر جتزئة خاصة، وكذلك رفض مجلس 
فوهان  مدينة  عن  وأما  الفكرة،  هذه  املدينة 
فهي ال تزال ترصد إعالنات احلكومة عن كثب.

انتزاع صفة الهيئة اخليرية عن 
مسجد في أوتاوا لتعزيزه للكراهية 

والتعصب

الهيئة  صفة  الكندية  اإليرادات  وكالة  الغت 
ومسجد  أوتاوا  في  اإلسالمي  املركز  عن  اخليرية 
اتهامهم  لوران بسبب  السالم في شارع سانت 
املركز  أن  وقالت  والتعصب،   الكراهية  بتشجيع 
اخليري  للعمل  موارده  يقدم  أنه  أثبات  في  فشل 
الكراهية  لتعزيز  موارده  تستخدم  بأن  وسمح 
والتعصب فبعض املتحدثني في املسجد مثل أبو 
اليهود  ودعا  بالقاصرة  املرأة  دعا  الذهبي  أسامة 
واملسيحيني باألعداء وحتدث عن إلقاء املثليني من 
على اجلبل وقال أن الذين يتركون االسالم ينبغي 

قتلهم.
وهو  املسجد  على  املترددين  أحد  كان  وايضا 
داعش  إلى  االنضمام  يحاول  أشتون  الرموند 
مشاكل  هناك  وكذلك  السجن  في  اآلن  وهو 
اإليرادات،  وفشل في تسجيل  املالية  الدفاتر  في 
وقال املسؤول عن املسجد وهو عبد اهلل ان هذه 
االدعاءات حدثت في وقت سابق قبل أن يتولى هو 
اإلدارة احلالية وقال إننا ُصدمنا من هذا اإلجراء وان 
موارد املسجد لم تستخدم أبدا لتعزيز الكراهية، 
وان املسجد يعزز القيم الكندية وأن املسجد ال 
العادية ويخطط  بأعماله  القيام  يزال قادرا على 

للطعن في قرار وكالة االيرادات الكندية.

إزالة متثال )ماكدونالد( من مدخل قاعة مدينة فيكتوريا كمبادرة مصاحلة مع 
الشعوب االصلية

قاعة  مدخل  من  ماكدونالد(  ايه  )جون  السير  متثال  أزيل  فيكتوريا: 
مع  مصاحلة  كبادرة  كولومبيا  بريتش  مبقاطعة  فيكتوريا  مدينة 
وزراء  رئيس  أول  هو  ماكدونالد(  أيه  )جون  والسير  االصلية،  الشعوب 
لكندا وهو الذي أنشأ املدارس الداخلية لوضع األطفال من الشعوب 
األصلية بها وعزلهم عن والديهم وقام بتدابير لتدمير الثقافة احمللية 

والتقاليد لهذه الشعوب.
الشعوب  زعماء  مع  مشاورات  عدة  بعد  التمثال  إزالة  قرار  مت  وقد 
األصلية واملستشارين في املدينة، وقالت عمدة املدينة ليزا أن الناس 
يذكرهم  الذي  التمثال  رؤية  من  يتأملون  كانوا  األصلية  الشعوب  من 

بتاريخ استعماري حزين وأن قرار إزالة التمثال هو أول عمل ملموس من قبل املدينة كجزء من برنامج 
املصاحلة مع الشعوب األصلية وسيوضع التمثال في مخزن، وستواصل املدينة العمل حول كيفية 
رواية قصة وتاريخ السير جون ماكدونالد كأول رئيس للوزراء في كندا وهو الذي كان ميثل مدينة 

فيكتوريا في البرملان من عام 2781 إلى عام 2881.
حدث انه بعد إزالة التمثال مت وضع لوحة مكانه تشير إلى تاريخ السير جون ماكدونالد وبعد يوم 
واحد من وضعها، قام أحدهم بتخريبها، وبعد مرور أسبوع واحد من إزالة التمثال قامت جماعة 
تدعى »اخملربني ضد االستعمار« بتشويه متثال للسير)ماكدونالد( في وسط مدينة مونتريال بطالؤه 
باللون األحمر وتركوا بجانبه خطاب يقول أنهم يؤيدون إزالة متثال )ماكدونالد( من مدينة فيكتوريا.

مستأجرو الشقق في »هاملتون« 
يذهبون إلى أوتاوا احتجاجا على رفع االيجارات

قامت مجموعة من املستأجرين للشقق في مباني )أبراج ستونى كريك( في مدينة هاملتون بحمل 
احتجاجاتهم عن زيادة االيجارات إلى منزل املدير التنفيذي املسؤول عن شركة التأجير في أوتاوا، 
وهو الذي أقترح برفع إيجارات الشقق بنسبة 6٫9% على مدي عامني، وحمل احملتجني الفتات وقالوا ال 
نستطيع حتمل هذه الزيادة في االيجارات والتي هي خارج نطاق القانون وقالوا إذا ارتفعت االيجارات 
أخر للعيش في هاملتون وهذا صعب جدا ألن معظم  أن نبحث عن مكان  بهذا الشكل فعلينا 
واملبادئ  والتدفئة،  الكهرباء  فواتير  إلى  باإلضافة  الشهر  في  دوالر  ألف  من  بأكثر  تؤجر  األماكن 
في   %8٫1 بنسبة  اإليجار  برفع  للمالك  تسمح  االيجارات  بخصوص  أونتاريو  ملقاطعة  التوجيهية 
العام وأيضا تسمح للمالك بزيادة أكثر إذا أستطاع أن يثبت أنه قام بتجديدات غير عادية او هامة 

أو تصليحات او استبداالت.
تضامن  شبكة  مع  هاملتون  في  كريك(  ستونى  )أبراج  في  املستأجرين  جلنة  في  أعضاء  بدأ  وقد 
املستأجرين احتجاجاتهم في مايو املاضي وبدأ حوالي 001 منهم في عدم سداد االيجارات وتأخير 
االرتفاع  إلغاء  يتم  وحتى  املطلوبة  التصليحات  استكمال  إلى حني  يوفرونها  انهم  وقالوا  دفعها 
املبالغ فيه في االيجارات، وقالت ليندا حبيبي 35 سنة من ضمن املستأجرين أنه عند إضافة 08 
دوالر إلى اإليجار كل شهر فهذا يزيد علّى 009 دوالر في السنة وهذه األموال قد حتتاجها العائلة، 
وقالت الشركة املالكة للعقارات في بيان لها »نحن فخورين بأن نستثمر املاليني لتحسني املساكن 
املوظفني  مبضايقة  ويقومون  إيجارتهم  يدفعون  ال  الذين  املستأجرين  وإن  أونتاريو  في  املؤجرة 
القانون وال يوفون بتعهدهم في العقود املوقعة منهم بدفع االيجارات، وإن  وعائالتهم ينتهكون 

الشركة ستواصل حتسني املساكن املؤجرة واالستثمار فيه«.

 ماكسيم بيرنيه عبر تويتر: 

التنوع الثقافي املبالغ فيه سيقتل كندا العظيمة

أوتاوا: انهم عضو البرملان الصريح ماكسيم بيرنيه جسنت ترودوا بأنه يعزز التنوع الثقافي املبالغ 
فيها  يقول  تويتر  تغريدات على  بيرنيه ستة  وأرسل ماكسيم  العظيمة  الذي سيدمر كندا  فيه 

كندا  يقسم  سوف  فيه  مبالغ  بشكل  الثقافي  التنوع  تشجيع  أن 
إلى قبائل صغيرة وسيجلب صراع اجتماعي ويخلق عدم ثقة وعنف 

بينها.
وماكسيم بيرنيه كان من املرشحني لقيادة حزب احملافظني الفيدرالي 
ماكسيم  وقال   ،7102 عام  شير  أندروا  بعد  الثاني  املركز  في  وجاء 
بيرنيه إن كندا يجب أن حتتفل بالتنوع الثقافي وانها اتخذت خطوات 
التشجيع  أثر  هو  ما  ولكن  املاضي  في  حدثت  التي  املظالم  ملعاجلة 
الزائد لهذا التنوع الثقافي؟ وكان ماكسيم يرد بهذا علي قول جسنت 
أن  يجب  كندا  »ان  ماكسيم  وقال   ) قوتنا  هو  الثقافي  )التنوع  ترودو 

القيم  يرفضون  بيننا  يعيشون  أشخاص  هناك  ألن  وذلك  الكندية  الثقافية  التقاليد  على  تشدد 
الغربية األساسية مثل التسامح واالنفتاح والناس الذين يرفضون االندماج في اجملتمع ويريدون أن 
يعيشوا بعيدا منغلقني ال يجعلوا مجتمعنا قوي، وهذا سيقسم كندا إلى أقسام سياسية ميكن 

شراؤها باألموال أو باالمتيازات اخلاصة«.
بني  فرق  هناك  ولكن  كندا  أحب  وأنا  فيه  نحن  مما  جزء  وهذا  الثقافات  متعددة  بلد  كندا  إن  وقال 
االعتراف بالتنوع والتشجيع غير العادي على زيادته، وفي كلمة جديدة ارسلها ماكسيم على تويتر 
وزراء  رئيس  أزالت مدينة فيكتوريا متثال  ثقافية متطرفة، فبينما  تأثير تعددية  )إن كندا حتت  قال 
ًّ باسم مؤسس دولة  كندا األول ومؤسسها »السير جون أيه ماكدونالد«، فإن حديقة سميت مؤخرا
باكستان محمد علي جناح، ويذكر أن استقالل باكستان عن الهند أدى ملقتل مليون فرد هندي، 
البرملان والذي يدين  الذي قدمته عضوة  )أم 301(  التشريع رقم  بناء على  وجاءت تسمية احلديقة 
اخلوف من اإلسالم والتمييز على أساس الدين وبتعضيد منها لتسمية احلديقة التي سيقام بها 
احتفاال كبيرا بهذه  املناسبة، هذا ولم يعلق أندرو شير على ما قاله ماكسيم بيرنيه وقال أن هذا 

رأي شخصي ال ميثل رأي احلزب.  

»كاجلاري« في كندا هي رابع املدن 
األكثر مالئمة للعيش في العالم

جديدة  عاملية  استقصائية  دراسة  صنفت 
العالم  مدن  رابع  بأنها  »كاجلاري«  مدينة 
األكثر مالئمة للعيش وجاءت تورنتو وفانكوفر 
بعدها وقام املؤشر العاملي للعيش في مجلة 
االيكونومست لعام 8102 مبسح 041 مدينة 
في جميع أنحاء العالم وترتيبها على أساس 
031 عامل ضمن خمسة فئات وهي االستقرار 
والبنية  والبيئة  والثقافة  الصحية  والرعاية 
الدرجات  على  »كاجلاري«  فحصلت  التحتية 
مجموع  وكانت  فئات  أربعة  في  النهائية 
فيينا  مدينة  وحصلت   ،%5٫79 هي  درجاتها 
في النمسا على 1٫99%، وملبورن في أستراليا 
اليابان على %7٫79،  على 4٫89%، وأوساكا في 
السادس،  املركز  في  فانكوفر  مدينة  وجاءت 

وتورنتو في املركز السابع.
وكانت هذه املدن الثالثة الكندية هي األعلى 
ضمن اخلمس مدن االولى في ترتيب التصنيف 
دائما  مميزة  وكانت  املاضي  العام  العاملي 
الدولتان  وأستراليا هما  وكندا  لعدة سنوات، 
ضمن  مدن  ثالثة  لديهما  اللتان  الوحيدتان 
العشرة مدن األولى األكثر مالئمة للعيش في 
خارج  ولندن  وباريس  نيويورك  وجاءت  العالم، 
وهذه  القائمة  في  األولى  دول  عشر  اخلمسة 
املدن الثالثة العريقة على الرغم من سمعتها 
اجليدة واقتصادها القوي فهي ضحية  الرتفاع 
وازدحام  املعيشة  وغالء  اجلرمية  مستوى 
التقديرات  من  اآلخر  الطرف  وعلى  السكان، 
املدن  ضمن  سوريا  في  دمشق  مدينة  جاءت 
شملهم  الذين  للمعيشة  صالحا  األقل 

االستطالع.
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عملي أكثر:
   بدأ بعض العرسان في بعض العائالت حتديد 
قائمة احتياجاتهم لتكون الهدايا العملية التي 
بينهم  باالتفاق  واألصدقاء  األهل  لهما  يهديها 
العروسان  يفاجأ  وال  هدية،  تتكرر  ال  وبذلك 

بهدية ال تلزمهما.
في الطريق العام:

تكوني في وضع  أن  احرصي في مشيتك، على 
يكون  أن  وراعي  اخلطوات.  متسق  مستقيم، 
عن  بعيداً  جلانبيك،  دائما  مالصقني  مرفقاك 
احلركة العنيفة مع كل خطوة. وأيضا ال تسرعي 
اخلطوة  بني  املسافة  فتبدو  جداً،  املشي  في 
واخلطوة كبيرة. وال تتمهلي كثيراً في خطوتك.

أدوات:

   عند إعداد املائدة للطعام، يجب أن نوفر عددا 
من الشوك والسكاكني الالزمة التي تكفي عدد 
يتم  وما  تقدم.  التي  األصناف  وعدد  اجلالسني 
استعماله أوال، يوضع في اخلارج، ويجب أن توضع 
ويبعد  املائدة  حلافة  محاز  مستقيم  خط  في 

للداخل بحوالي خمسة سنتيمترات.
ملح الطعام:

   قواعد الذوق متلي على ربة البيت وضع ملعقة 
ال  حتى  املائدة؛  على  »الطبق«  املالحة  بجوار 
طعامه،  يتناول  املائدة  على  يجلس  من  يأخذ 
أو بطرف  بها،  يأكل  التي  الشوكة  امللح بطرف 
السكني؛ ولكن يتناول امللح بامللعقة املوضوعة 
بجوار املالحة، ويعيدها ثانية إلى مكانها، بدون 

أن تلمس الطعام.

الغرية يف احلياة الزوجية

 تنشأ مشاعر الغيرة مع اإلنسان منذ مولده، 
وتزيد في فترة الطفولة. ومع تطور شخصية 
معرفته،  أوجه  وتعدد  ثقافته  وازدياد  اإلنسان 
تخفت حدة الغيرة، وقد تنتهي متاما، أو تكون 

بسيطة وغير هدامة.
من  األحيان  بعض  في  الغيرة  تصبح  وقد   
الشخص  هذا  إن  فيقال  الشخصية،  سمات 
في  يتسبب  مما  زائدة،  بدرجة  غيورة(  )أو  غيور 
لنفسه  املواقف  من  كثير  في  واحلرج  الضيق 

ولشريك حياته.
ويقول األطباء النفسيون إن الشخص الغيور 
يتعرض  وقد  وشقاء،  مرارة  إلى  حياته  يحيل 
النفسية. وقد تكون كل  لالكتئاب واألمراض 
لها  ليس  وأفكاراً،  أوهاماً  وغيرته  شکوکه 

أساس سوى في عقله هو فقط.
إلى  تفتقر  شخصية  عادة  الغيور  واإلنسان 
نتيجة  غيرته  تنشأ  وقد  النفس.  في  الثقة 
وجود  عدم  أو  الصغر،  في  اخلاطئة  التربية 
أو  الزوجية،  احلياة  في  الكافية  الصراحة 
تفوق شريك  أو  متيز  نتيجة  بالنقص  الشعور 
الثقافة،  مثال:  األمور،  بعض  في  عليه  حياته 
فارق  الشهرة،  املالي،  أو  االجتماعي  الوضع 
الطرف  يجعل  مما  وهكذا،   ... الشكل  السن، 
أنظار  موضع  حياته  شريك  أن  يشعر  الغيور 
الكثيرين من حوله، فيثير املشكالت مما يهدد 

جناح احلياة الزوجية.
من  كثير  في  أنه  النفسيون  األطباء  ويؤكد 
حاالت الغيرة يشعر الشخص الغيور بغيرته 
استطاعته  عدم  من  بالرغم  بها،  ويعترف 
أن  أيضا  يشعر  كما  شكوكه.  عن  الكف 
واملناقشات معه  احلوار  شريك حياته يتجنب 
خوفا من إثارة غيرته وشکوکه جتاه أمر ما، مما 
وحصار  كالمية،  مشادة  نشوء  إلى  يؤدي  قد 
ليطمئن،  األسئلة  من  بالعديد  احلياة  شريك 

ويريح نفسه.
مشاعر  على  التغلب  من  متكنك  نصائح 

الغيرة:
- اختبر مشاعرك من البداية، واسأل نفسك: 
هل هذه الغيرة صحيحة وقائمة على أدلة، أم 

مجرد أوهام في خيالك؟ 
- ثق في شريك حياتك، وفي الناس من حولك، 
وال تفترض سوء النية في عالقاتك مع اآلخرين.

كانت  إذا  احلياة،  شريك  ظروف  مع  تكيف   -
ظروف عمله تقتضي أن يكون موضع اهتمام 

واعجاب من حوله. 
تقودك،  التي  هي  الغيرة  مشاعر  تدع  ال   -
املشکالت  إثارة  من  بدال  أوال  عقلك  وحكم 

وتعقيد حياتك وحياة الطرف اآلخر.
- اشغل وقتك وتفكيرك في أشياء ذات فائدة، 
لهذه  يسهل  الذي  للفراغ  تستسلم  وال 

املشاعر أن تغزو أفكارك. 
حياتك،  شريك  مع  وصراحة  بصدق  حتدث   -
هذه  على  للتغلب  يساعدك  أن  منه  واطلب 
املشاعر، فاألمر يحتاج حلب ورعاية وتفهم كل 

طرف لآلخر. 
تصدر  أو  جارحة،  بألفاظ  تتفوه  أن  احذر   -
ذلك.  بعد  عليها  فتندم  خاطئة،  أحكامة 
تدع  وال  نفسك،  على  السيطرة  وحاول 

مشاعرك الغاضبة هي التي تقودك. 
البيت،  جو  واستقرار  هدوء  على  احرص   -
وأمان لشريك حياتك.  دائما مصدر ثقة  وكن 
واطلب من اهلل سبحانه أن يهبك سالماً مع 

نفسك، وثقة في شريك حياتك.

اأ�شول لياقة وت�شرف

 تظهر حاالت الشرود 
على  السرحان  أو 
وبخاصة  األطفال 
 12 حتى   6 سن  من 
تكون  وقد  سنة. 
فترات سرحان وشرود 
لدرجة  كبيرة  الطفل 
استيعابه  تعوق 
املعلم  وفهمه لشرح 
باملدرسة،  للدروس 

تتأثر  وبالتالي  الدراسي،  يؤثر على حتصيله  مما 
ثقته بنفسه.

ويحذر األطباء النفسيون من معاقبة الطفل 
ببحث  وينصحون  سرحانه،  أو  شروده  على 

السبب أوال قبل اتخاذ أي خطوة.
الطفل  حالة  متابعة  والدين  على كل  ويجب 
معلمة  أو  معلم  مع  باملدرسة  ونشاطه 
وسلوكه،  نشاطه  على  للوقوف  الفصل، 

ومعرفة أسباب الشرود إذا ظهرت عليه.
 اسباب سرحان الطفل وشروده: 

1- أسباب نفسية: وتظهر على شكل تشتت 
ذهني بشكل واضح في تفكير وتركيز الطفل، 
سواء في أثناء شرح املواد الدراسية بالفصل، 
وبخاصة  أصدقائه،  مع  اللعب  أثناء  في  أو 

األلعاب التي حتتاج إلى تفكير.
الطفل  شعور  بسبب  يكون  قد  النوع  وهذا 
بني  مشكالت  نتيجة  األمان  وعدم  باخلوف 
املبالغة في تعنيفه  أو  انفصالهما،  أو  والديه 
منه.  خاطئة  مواقف  أي  صدور  عند  وعقابه 
في  واألفراد  األطفال  عدد  كثرة  نتيجة  وأيضا 
البيت، وعدم إعطائه الرعاية الكافية، مما يؤدي 

لصعوبة تركيزه في أثناء االستذکار.
من  الطفل  خوف  أيضا  السبب  يكون  وقد 
املدرسة، وعدم رغبته في الذهاب إليها نتيجة 
معاملته  عدم  أو  املستمر،  للعقاب  تعرضه 
املعلم  يلجأ  وقد  معلمه.  من  طيبة  معاملة 
أو  الطفل  تخويف  إلى  األحيان  بعض  في 

ينتبه  لم  إذا  تهديده، 
درجات  يحرز  لم  إذا  أو 
طيبة في مواد الدراسة، 
األفكار  تسيطر  وهكذا 
على  اخمليفة  واخلياالت 
يعوق  مما  الطفل،  ذهن 

انتباهه وتركيزه.
   فإذا كان سبب سرحان 
وجب  نفسية،  الطفل 
الدافع  معرفة  عليكما 
الرئيسي، ومعاجلته بصبر وحنان، ومنح الطفل 
الكافية، حتى  والطمأنينة  والرعاية  االهتمام 

يستعيد نشاطه وثقته بنفسه.
األحيان  بعض  في  عضوية:  أسباب   -  ۲
فيها  يبدو  ثوان  عدة  الطفل  شرود  يستغرق 
وال  جفونه،  ترتعش  وقد   ، العالم  عن  بعيداً 
هذه  تزول  ثم  صوت،  ألي  يستجيب  أو  يتكلم 
أخرى،  مرة  طبيعته  إلى  ويعود  سريعاً  احلالة 

وهو ال يتذكر ما حدث له قبال.
نوبات  حالة  بأنها  احلالة  هذه  األطباء  ويفسر 
خفيفة.  تشنجية  نوبات  أو  صغيرة،  صرع 
كهربية  شحنة  وجود  إلى  سببها  ويعود 
هذه  حتدث  تنشط،  وعندما  املخ.  بخاليا  زائدة 
والسرحان  بالشرود  الطفل  فيصاب  النوبات، 
الكهربية  الشحنة  هذه  وجود  عند  لثواني 

الزائدة.
الطبيب  على  العرض  يجب  احلالة  هذه  وفي   
املتخصص إلجراء الفحص الالزم. ومن املمكن 
من  الوالدان  بها  اهتم  إذا  احلالة  هذه  عالج 

البداية.
يعكس  قد  وهو  الطبيعية:  األسباب   -  3  
إلى  وميله  ذكاءه  أو  الهادئة  الطفل  طبيعة 
لها،  يتعرض  التي  األمور  كل  وحتليل  التفكير 
وهو طفل يحب معرفة كل شيء واالقتناع به 

قبل اإلقدام علیه.
   وفي هذه احلالة ال تعتبر هذه حاالت شرود بل 

حاالت تأمل وتفكير، ورغبة في الفهم .

هل ي�شرح طفلك؟!

  مطلوب عميل ل�شركة �شياحة
�شركة �شياحة و�شفر

تطلب موظف لديه على االقل

�شنة خربة

ا�شتخدام الكمبيوتر بكفاءه

اجادة اللغة العربية واالجنليزية

416-994-5822 or 416-751-7025 لالت�شال
  or email: travelconsultant600@gmail.com 

أشارت مبادرة »األجهزة املنزلية« األملانية إلى أن 
درجة البرودة في الثالجة ليست متساوية في 
أدراج ومواضع في  أغلب األحيان، ولذلك هناك 
الثالجة تناسب أطعمة معينة، وفيما يلي حملة 
املواضع لتخزين األطعمة  سريعة على أفضل 

في الثالجة.
يعتبر الدرج العلوي وأدراج الباب من أقل املواضع 
برودة في الثالجات التقليدية، ولذلك فإنه ميكن 
املربى  عبوات  لتخزين  املواضع  هذه  استغالل 

والصوص والزبدة واخملبوزات واملشروبات.

مع  الثالجة  في  األوسط  املستوى  ويتناسب 
املطبوخة،  واألطعمة  والبيض  األلبان  منتجات 
أكثر  من  السفلي  الزجاجي  اللوح  ويعتبر 
املواضع برودة في الثالجة، ولذلك فهو مناسب 
بسرعة  للتلف  القابلة  األطعمة  حلفظ 
وبالنسبة  واألسماك،  والنقانق  اللحوم  من 
وميكن  دفئا  أكثر  فإنها  السفلية  للصناديق 
واخلضروات  الفاكهة  حفظ  في  استغاللها 

واألعشاب احلساسة لدرجة احلرارة.
ديناميكية  أكثر  بأنها  احلديثة  الثالجات  ومتتاز 

للمستخدم  ميكن  حيث  التبريد،  عملية  في 
الثالجة،  في  مكان  أي  في  األطعمة  وضع 
احلفاظ  على  صفر«  الدرجة  »أدراج  وتعمل 
على األطعمة طازجة لفترة أطول، وفي الدرج 
الذي تسود فيه نسبة رطوبة 50% ميكن حفظ 
األطعمة املعبأة والقابلة للتلف بسهولة مثل 
اللحوم والزبادي واجلنب، في حني أن الدرج الذي 
أنواع  حلفظ  يصلح   %90 رطوبة  بنسبة  ميتاز 
جتف  ال  حتى  واألعشاب  والفاكهة  اخلضراوات 

بسرعة.

كيف تخزن االأطعمة يف الثالجة؟
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البابا توا�شرو�س ي�شرب بيد من حديد… 

حتذير اأخري لــــ«االأديرة املخالفة«

الذى  ، مبثابة احلجر  أبو مقار  دير  رئيس  أبفانيوس  األنبا  جاء مقتل 
السنوات  مدار  على  مطالبات  من  فبالرغم  الراكدة،  املياه  حرك 
األخيرة لتصحيح أوضاع بالرهبنة إال إنه لم يكن قد حان الوقت 
بعد، ورغم العديد من الهجمات التي استهدفت البابا تواضروس 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، منذ جلوسه  الثاني، 
على الكرسي املرقسى غير أن حادث القتل جاء ليعيد الكنيسة 
إلى ترتيب أوضاعها من الداخل، وتعد الرهبنة هي عصب الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية، والتي أثرت في العالم أجمع، كما زادت من 

شعبية البابا وفشل املتربصني في اإليقاع به.
أصدر البابا 12 قرارًا رهبانًيا ينظم احلياة الرهبانية منذ أسبوع، إال 
إنه لم يكتف بذلك، مؤكدا أنه ال عودة إلى الوراء، مدرًكا أن إصالح 

حياة الرهبنة هو إصالح للكنيسة.
القبطية  األديرة  وشئون  للرهبنة  اجملمعية  اللجنة  ودعت 
األرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس 
كأديرة  بها  املعترف  غير  األماكن  القبطية، كافة  للرهبنة  األعلى 
روحًيا  عليها  البطريركية  إلشراف  واخلضوع  أوضاعها،  بتصحيح 

ورهبانًيا وإداريًا ومالًيا.
وحذر األديرة اخلارجة، مشيرة إلى أن هناك خطوات الزمة لتصحيح 
األوضاع، وهي تسجيل األرض باسم بطريركية األقباط األرثوذكس، 
واخلضوع ملن يرسله قداسة البابا لإلشراف الروحي واملالي واإلداري 
على املكان غير املعترف به، والرجوع إلى شروط الئحة الرهبنة في 

تعمير دير جديد.
وأن كل من ال يقبل هذه الدعوة يعلن العصيان على الكنيسة، وأن 
له نية أخرى ال عالقة لها بالرهبنة، بل ألغراض شخصية منحرفة 
عن الطريق السليم، وسيحكم على نفسه بالتجريد من الرهبنة 

والكهنوت، وستكون هناك مهلة شهر من تاريخه.

ر�شميًا ...اإحالة »اأ�شعياء« و«فلتاوؤو�س« ملحكمة 

اجلنايات بتهمة قتل االأنبا اإبيفانيو�س

ناصر  املستشار  قرر 
العام  احملامي  الدهشان، 
استئناف  لنيابات  األول 
الراهبني  إحالة  اإلسكندرية، 
و«فلتاؤوس«،  »أشعياء«، 
األنبا  بقتل  املتهمني 
ورئيس  أسقف  إبيفانيوس، 
إلى محكمة  األنبا مقار،  دير 

جنايات اإلسكندرية، محبوسني، حملاكمتهما بتهمة القتل العمد 
مع سبق اإلصرار والترصد.

 ووجهت النيابة للراهب املشلوح أشعياء املقاري واسمه العلماني 
القتل  تهمة  املقارى«  »فلتاؤس  والراهب  تاوضروس«  سعد  »وائل 
األنبا مقار  دير  ورئيس  والترصد، ألسقف  اإلصرار  العمد مع سبق 

بوادي النطرون.
وكشفت حتقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب املشلوح جرمية قتل 
رئيس دير األنبا مقار، الذي عثر على جثته داخل الدير أمام القالية 
اخلاصة به، مبساعدة صديقه الراهب فلتاؤس املقاري، املتهم الثاني.

قوات االأمن حتبط حماولة تفجري 

كني�شة العذراء مب�شطرد وتلقي القب�س 

على خلية ت�شتهدف الكنائ�س

في  األمن  قوات  جنحت 
انتحاري  محاولة  إحباط 
من  بالقرب  نفسه  تفجير 
العذراء  السيدة  كنيسة 
بشبرا  مسطرد  مبنطقة 
السياق  ذات  وفي  اخليمة. 
الداخلية،  وزارة  أعلنت 
املتهمني  على  القبض 
حادث  في  املتورطني 
كنيسة  تفجير  محاولة 

في منطقة مسطرد مبحافظة القليوبية.
التي  املشددة  األمنية  اإلجراءات  إن  لها،  بيان  في  الداخلية  وقالت 
تتخذها الوزارة لتأمني املنشآت، أسفرت عن متكن اخلدمات األمنية 
أثناء  مسطرد  مبنطقة  العذراء  السيدة  كنيسة  لتأمني  املعينة 
أحد  متكن  دون  احليلولة  من  العذراء  السيدة  بنهضة  االحتفال 
تراجع  حيث  الكنيسة،  حرم  إلى  التسلل  من  اإلرهابية  العناصر 
بديل،  حل  إليجاد  محاولة  في  األمنية  لإلجراءات  مشاهدته  حال 
وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته مما أدى إلى مصرعه 

وتناثر أشالء جسده باملنطقة.
وأضافت الداخلية أن قطاع األمن الوطني متكن من خالل التحريات 
مواليد  أحمد،  محمد  عمر  ويدعى  احلادث  منفذ  هوية  حتديد  من 
1989 ويقيم في حي عني شمس، وحاصل على معهد فني جتاري، 
وبتفتيش مسكنه عثر على فرد روسي و27 طلقة، وأوراق تتضمن 
سائل  من  وزجاجة  املتفجرات،  تصنيع  لكيفية  تفصيلي  شرح 

الكلوروفوم املستخدم في تصنيع املتفجرات.
بعناصر  املتهم  ارتباط  عن  كشفت  املعلومات  أن  البيان،  وتابع 
إحدى اخلاليا اإلرهابية وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات 
العدائية التي تستهدف اإلخالل باألمن ومن بينها كنيسة العذراء 

مبسطرد.
وهم  اإلرهابية  البؤرة  عناصر  ضبط  مت  النيابة،  استئذان  وعقب 
بالشركة  موظف  »زيزو«،  حركي  اسم  ويحمل  أحمد،  )محمد 
البؤر  إحدى  مسئولية  توليه  سبق  البترولية،  خلدمات  املصرية 
املعتنقة للفكر القطبي عام 1999، يحيى كمال محمد، ميكانيكي 
سيارات، وصبري سعد محمد موسى، موظف بالشركة املصرية 

للخدمات البترولية(.
كما ضمت اخللية اإلرهابية – بحسب البيان – )رضوى عبد احلليم 
سيد، حاصلة على ليسانس آداب من العناصر النسائية التي لها 
دورا بارزا في مجال االستقطاب والترويج لألفكار املتطرفة، وتوفير 
الدعم املالي للعناصر اإلرهابية بتكليف من بعص الهاربني للخارج، 
بالزاوية  ومقيم  القاهرة،   1974 مواليد  ناصر  معروف  أنور  وهيثم 
احلمراء، وسبق انضمامه إلحدى البؤر املعتنقة للفكر القطبي عام 
1999، ونهى أحمد عبد املؤمن عواد مواليد 1980، وتقيم بالزاوية 
اإلجراءات  اتخذت  عواد(.  محمد  املضبوط  شقيقة  وهي  احلمراء، 

القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

زوجان م�شلمان ُيحرمان من اجلن�شية 

ال�شوي�شرية لرف�شهما م�شافحة اجلن�س االآخر

رفضهما  إثر  السويسرية  اجلنسية  من  ُمسلمان  زوجان  ُحرم 
على  احلصول  مقابلة  خالل  آخر  جنس  من  أشخاص  مصافحة 
القرار،  املسؤولون  وأكد  سويسريني،  مسؤولني  بحسب  اجلنسية، 
مشيرين إلى أن الزوجني »فشال في االندماج باجملتمع السويسري 

واحترام املساواة بني اجلنسني«.
وأوضحوا أن املقابلة أجريت مع الزوجني قبل شهور وكانا يعانيان 
في اإلجابة على األسئلة عندما تأتي من محاور من جنس آخر. جاء 
ذلك بعد أيام من حصول امرأة مسلمة في السويد على تعويض 
عن إنهاء مقابلة تقدم للعمل معها إثر رفضها مصافحة الرجل 

الذي قابلها.
وقال عمدة مدينة لوزان، غريغوري جونو، للصحف إن حرية األديان 
مكفولة في القوانني احمللية لكن »املمارسة الدينية ال تقع خارج 
سلطة القانون«، وأوضحت السلطات أنها لم تسأل الزوجني عن 
من  واضحة  تبدو  الدينية  هويتهما  أن  من  الرغم  على  ديانتهما، 

مظهرهما اخلارجي، بحسب وسائل إعالم محلية.
وشدد املسؤولون على أن رفضهم لم يستند إلى ديانتهما بل لقلة 
احترامهما ملبدأ املساواة بني اجلنسني. وقال بيار-انتوني هيلدبران، 
الذي شارك في جلنة املقابلة مع الزوجني إن »الدستور واملساواة بني 
الرجال والنساء يجبان التعصب األعمى«، وهذه ليست املرة األولى 

التي يثير فيها رفض املصافحة جدال في سويسرا.
ففي عام 2016 قررت مدرسة سويسرية استثناء صبيني مسلمني 
رفضهما  بعد  معا،  والرجال  النساء  من  املعلمني  مصافحة  من 
إلى  الحقا  قادت  في ضجة  القرار  وتسبب  معلمتهما،  مصافحة 

تعليق عملية جتنس عائلتهما.

ابراهيم ن�شر لــ “جود نيوز”: 

ارف�س تدخل الدين يف الفن... و”الكامريا 

اخلفية” كان االأول من نوعه يف ال�شرق االو�شط

كان  الذي  اخلفية  الكاميرا  برنامج  ان  نصر،  ابراهيم  الفنان  قال 
يقدمه على شاشات التلفزيون املصري خالل شهر رمضان، طول 
سنوات طويلة كان يستغرق وقت طويل لتسجيله يصل في بعض 
األحيان إلى أكثر من 9 أشهر، وكان الكاميرا اخلفية كان البرنامج 

األول من نوعه في التلفزيون في منطقة الشرق األوسط.
فكرة  على  حتتوي  منفصلة  حلقة  كل  كانت  البرنامج  أن  مؤكد 
عقول  يحترم  كي  االبتذال  عن  البعد  كل  يبتعد  وأنه  جديدة 
املشاهدين وهو ما جعل البرنامج باقي في قلوب وعقول اجلمهور 
ضيوف  مع  اتفاق  هناك  يكون  أن  نافيا  سنوات،  منذ  توقفه  رغم 

البرنامج الذي يقع فيه املقلب.
بالقاهرة  نيوز  جود  لـمراسل  تصريحات خاصة  في  نصر  وكشف 
»جرجس إبراهيم«، ان رائد لبيب وشامخ الشندويلي، الذين تعاقبو 
تصوير  واماكن  احللقات  افكار  أصحاب  هم  البرنامج  اخراج  على 
مؤخرا  قدمت  التي  املقالب  برامج  يتابع  لم  بانه  املقلب. موضحا 
ولم يشاهد منها غير حلقات قليلة منها بالرغم من أنها برامج 
في  وانه  شخصياتهم،  له  فنانني  يقدمها  ومن  شخصيتها  لها 

النهاية من يحكم على العمل الفني هو اجلمهور.
وأكمل نصر قائال » أنه في أحد اعماله الدرامية كان يقرأ القرآن 
وان هذا لم يتعارض مع كونه مسيحي الديانة، رافضا فكرة تدخل 

الدين في الفن وان يبقي الفن بعيدا.
فيلم  في  »جعيدي«  دور  اختار  الذي  هو  انه  قائال«  حديثه  وختم 
الفيلم كونه  دوره في  واثقا من جناح  وانه كان   « الزناتي  »شمس 

تربي في بيئة من جذور صعيدية«

عائلة بن الدن: حتول جلهادي بعد 

احتكاكه باالإخوان امل�شلمني ون�شعر 

باخلجل ملا فعله يف 11 �شبتمرب

خرجت والدة أسامة بن الدن عن صمتها لتكشف تفاصيل نشأة 
حتوله  منذ طفولته حتى  ابنها 
في  تدينه  بعد  جهادي  إلى 
تغيير  إلى  وصوال  الثاني،  عقده 
احتكاكه  بعد  له  جذري حصل 

بجماعة االخوان املسلمني.
والدة  به  تدلي  حديث  أول  وفي 
للصحافة  الدن  بن  أُسامة 
مسار  غامن  عالية  استعرضت 

عالقتها بابنها منذ نشأته، وقالت والدة مؤسس تنظيم القاعدة 
الدن  بن  أُسامة  والدة  وأشارت  كثيراً«.  ويحبني  عاقال  طفال  »كان 
البالغة منتصف السبعينات من العمر اآلن أن أُسامة الذي كان 
وأنه  املدرسة.  في  متفوقاً  وكان  خجوال  طفال  ولد  البكر  ابنها 
أصبح شديد التدين في أوائل العشرينات من العمر اثناء دراسته 
االقتصاد في جدة. وأصبح رجال مختلفاً بعد احتكاكه بأشخاص 
في اجلامعة أحدهم عبد اهلل عزام عضو جماعة االخوان املسلمني 

لنفاجئ بأن أسامة أصبح جهادي
وقال افراد العائلة ان آخر مرة رأوا فيها أُسامة كانت في افغانستان 
عام 1999، وقال أخيه أنه أصيب بالصدمة والذهول يوم الهجوم 
وأضاف  من سبتمبر،  احلادي عشر  في  العاملي  التجارة  مركز  على 
أصغرنا  ومن  املسؤول  هو  أُسامة  ان  البداية  من  نعرف  كنا  أخيه 
إلى أكبرنا شعرنا باخلجل منه. وعرفنا اننا جميعاً سنواجه عواقب 

وخيمة.  
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فورد يلغى املنهج اجلديد لتربية اجلنسية 
ويعود اونتاريو للقدمي

خطط  عن  فورد  دوج  أونتاريو  وزراء  رئيس  أعلن 
أن  وقال  املدارس  في  اجلنس  منهج  ملراجعة 
حكومته جترى مشاورات موسعة بشأن تدريس 
هذا املنهج وستكون هذه املشاورات األكبر في 

تاريخ التعليم في أونتاريو.
وقد ألغى رئيس الوزراء املنهج احلديث لتدريس 
اجلنس في املدارس الذي أدخلته حكومة كاثلني 

إلى  العودة  وقرر  السابقة  وين 
بينما   1998 لعام  القدمي  املنهج 
صياغة  بشأن  مشاورات  جترى 
أن جهود  منهج جديد، وقال فورد 
الــــــ  زيارة  تعني  املستشارين 
جميع  في  انتخابية  دائرة   124
مالحظات  جلمع  أونتاريو  أنحاء 

اآلباء واألمهات حول املنهج.
أنهم  فورد  حكومة  أعضاء  وقال 
صياغة  في  دور  بأي  يقوموا  لن 
اجلنس.  ملنهج  اجلديدة  النسخة 
رئيسة  قالت  أخرى  ناحية  ومن 
أن  هورواث  أندريا  املعارضة  حزب 
احلديث  املنهج  ألغى  فورد  دوج 

وهي  احلزب  أنصار  إلرضاء  اجلنسية  للتربية 
وان حكومة  املقاطعة،  بأطفال  خطوة ستضر 
التربية  منهج  تستخدم  سوف  احملافظني 
اجلنسية القدمي لعام 1998 هذا اخلريف الذي هو 
سيئ جدا وال يتضمن إشارة إلى الزواج من نفس 
اجلنس أو االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي 
وال يعبر عن الوا قع وقالت أندريا هورواث أن فورد 

يجب ان يتوقف عن إرضاء أنصاره وأن يحتفظ 
باملنهج اجلديد للتربية اجلنسية.

عدد من األسر يلجأون للقضاء ضد قرار 
إلغاء »التربية اجلنسية« املقدم من حكومة 

كاثلني وين
بتعيني  أونتاريو  في  العائالت  من  ستة  قامت 
حتدي  في  احملكمة  أمام  ليمثلوهم  محامون 
التربية  منهج  بإلغاء  فورد  دوج  حكومة  لقرار 
اجلنسية لعام 2015 والعودة إلى املنهج القدمي 

لعام 1998، وقال احملامون الذين ميثلون العائالت 
حقوق  إلى  يشير  ال  القدمي  املنهج  إن  الستة 
ال  وهو  جنسيا،  واملتحولني  املثليي  مجتمع 
يتمشى مع بنود حقوق اإلنسان في املقاطعة. 
وجاء هذا التحدي القانوني لتمثيل طالب عمره 
11 سنة من املتحولني جنسيا وهو في الصف 
املنهج  أن  احملامون  وقال  االبتدائي،  السادس 

احلديث للتربية اجلنسية )2015( يتناول مسائل 
اجلنسية  والهوية  اجلنسية  باحلياة  متعلقة 
يجعل  مما  االنترنت  عبر  اجلنسية  واملرسالت 
ويخلق  املدارس  في  باألمان  يشعرون  الطالب 
والطلبة  املعلمني  بتثقيف  أكثر شموال  مناخا 

بشأن قضايا هامة.
ليزا  التعليم  وزيرة  قالت  أخرى  ناحية  من 
طومسون »نتوقع من املعلمني أن يتمكنوا من 
بحاجة  ولست  القدمي  املنهج  من  االستفادة 

تلقيناها  التي  احلمالت  نتابع  بأننا  ألذكركم 
الوالدين  احترام  ويجب  وواضح،  عال  بصوت 
كيفية  حيث  من  شاملة  بطريقة  والتشاور 

إعداد الطالب للواقع اليوم«.
كريستني اليوت تنصح املعلمني مبناقشة 

أسئلة الطلبة اجلنسية في خصوصية

قالت كريستني اليوت وزيرة الصحة ونائبة رئيس 
مناقشة  ميكنهم  املدرسني  أن  أونتاريو  وزراء 
التربية  منهج  في  تدرج  لم  التي  املسائل 
الفصل  أمام  وليس  خصوصية  في  اجلنسية 
سأل  إذا  أنه  اليوت  كريستني  وقالت  الدراسي، 
املنهج فيجب  املعلمني سؤال ليس في  طالب 
خصوصية  في  السؤال  على  اإلجابة  تكون  أن 

يكون  أن  املعلم  وإنه على  الفصل،  أمام  وليس 
الطلبة  مع  خاصة  مناقشة  إجراء  على  قادرا 
على  يساعدهم  وأن  أسئلتهم  على  لإلجابة 

إيجاد موارد مناسبة لإلجابة على أسئلتهم.
هارفي  قال  التصريحات  تلك  على  وتعليقات 
بيشوف رئيس أحتاد املعلمني الثانوي في أونتاريو 
توضح  وال  مفيدة  »غير  الوزيرة  تعليقات  إن 
الفجوة  لسد  املعلمني  يفعله  أن  يجب  ماذا 
أن  والقدمي« خاصة  اجلديد  الدراسي  املنهج  بني 
املدرسني ليسوا مستشارين خاصني والتحدث 
ويعرض  مفيد  غير  الطالب  مع  خصوصية  في 

املعلمني للخطر.
توجيهات  يقدم  سوف  االحتاد  ان  هارفي  وأكد 
للمدرسني قبل بداية الدراسة تتضمن نصائح 
من مستشارين قانونني، بحيث يتمكن املعلمني 
من القيام مبا هو مناسب لألخالق واملبادئ وأيضا 

عدم وضع أنفسهم في خطر.
االبتدائي  معلمني  أحتاد  رئيس  هوند  سام  وقال 
أن  ميكن  ال  اليوت  كريستني  أن  أونتاريو  في 

إلى  الرجوع  ميكن  فال  االجتاهني  على  حتافظ 
مبا  القيام  املعلمني  من  وتتوقع  القدمي،  املنهج 
في  الطالب  لسالمة  به  القيام  عليهم  يتعني 
مدرس  أي  عن  سيدافع  أانه  وقال  خصوصية، 
الذي  اجلنسية  التربية  منهج  سيستعمل 

أُلغي.
احلكومة  أن  اليوت  قالت كريستني  من جانبها 
التربية  منهج  حتديث  حول  مناقشات  ستبدأ 
احلزب  زعيمة  وانتقدت  سبتمبر  في  اجلنسية 
تعليقات  هورواث  إندريا  اجلديد  الدميقراطي 
تعليمي  منهج  استخدام  إن  وقالت  اليوت 
مناسب للتربية اجلنسية سيجاوب على أسئلة 
الدراسي  الفصل  في  تعليمية  كمادة  الطالب 
ولهذا يجب حتديث املنهج حتى يشعر الطالب 
بالراحة في مناقشة قضايا هامة وال يشعرون 
بالقلق من طلب استشارة لشيء ما يقلقهم.

مظاهرات لالعتراض على الغاء منهج 
التربية اجلنسية اجلديد

يوليو  منتصف  املواطنني  من  عدد  تظاهر 
في  التشريعي  اجمللس  مبنى  خارج  املاضي 
القرارات  من  مجموعة  على  لالحتجاج  تورنتو 
اجلديدة والتي تشمل إلغاء منهج تعليم اجلنس 
الدراسية  املناهج  كتابة  إعادة  عن  والتوقف 
التي كانت تنوي إدخال تاريخ الشعوب األصلية 

الفتات  املتظاهرين  وحمل  الدروس.  ضمن 
اجلنس في  إلغاء منهج  وتدين  لإلنصاف  تدعوا 
املدارس وتخفيض ميزانية البرامج االجتماعية، 
إن  مادرازو  تشيستر  املظاهرة  منظم  وقال 
والفئات  العامة  اخلدمات  لدعم  املظاهرة  هذه 
أيضا نحن ال  وقال  بداية فقط،  املهمشة وهي 
ننظر إلى حكومة فورد كأعداء ولكن نريد فقط 
العمل معا لضمان تواجد البرامج االجتماعية

من  املظاهرة  في  املشاركات  احدى  وقالت 
تعريف  في  احلق  لدينا  »أن  األصلية  الشعوب 
األبعاد ونستحق  أنفسنا فنحن شعب متعدد 

االعتراف بنا«.
أونتاريو  )حتالف  من  ميزنس  كارولني  وقالت 
أن  من  قلقة  انها  لألطفال(  أفضل  لرعاية 
رعاية  ميزانية  ستخفف  اجلديدة  احلكومة 
الطفولة وقالت إن التخلي عن طالبي اللجوء 
منهج  تدريس  والغاء  األسر،  على  هجوم  هو 

اجلنس هو هجوم على أطفالنا.

اأزمة مناهج الرتبية اجلن�شية ت�شتعل يف اونتاريو ... ما بني القدمي واجلديد

فورد يفرض عودة املناهج القدمية... واالسر والطلبة تتظاهر من اجل عودة اجلديد
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أصدرت »مجموعة املواطنة حق« تقرير يرصد 
االنتهاكات ضد االقباط خالل الفترة الرئاسية 
أي منذ  السيسي  الفتاح  للرئيس عبد  األولى 

يونيو 2014 حتى مارس 2018.
والرابع  والثالث  والثاني  األول  اجلزء  في  حتدثنا 
لالنتهاكات وسنكمل في هذا  أوجه عدة  عن 

اجلزء األخير عددا جديدا من االنتهاكات.

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

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

املستقيل  االبتدائية  األزهرية  املناهج  تطوير 
دروس  كافة  لألزهر  األعلى  اجمللس  واستبقى 

وفتاوى التكفير ورفض األخر في مناهجه.
ويبقى التعليم اجلامعي املعضلة األكبر فاألمر 
كله في التعليم اجلامعي خاضع إلرادة األفراد 

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

دفعتها.
وكانت للطالبة أمل مجدي زكى غطاس التي 
اآلثار  قسم  اآلداب  كلية  على  األولى  كانت 
وجتاوزها  معيدة  تعينها  الكلية  عميد  ورفض 
الثانية  احلالة  أما  الدفعة  على  الثاني  وعني 
نعيم بجامعة جنوب  لفيفيان عريان  فكانت 
ولها  دفعتها  الثانية على  الوادي حيث كانت 
اثنني  يختار  قسم  كل  الن  التعيني  أحقية 
جنوب  جامعة  إن  وخاصة  سنويا  معيدين 
جامعة  لكونها  نظرا  مدرسني  تنتدب  الوادي 

دفعة  في  التربية  كلية  أن  إال  بعيدة جغرافيا 
فقط  واحد  إلى  املعيدين  بعدد  نزلت  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.
هي  املنبع  من  التجفيف  سياسة  تطبيق  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.
احلضارة  لتدريس  واضح  إهمال  هناك  أن  كما 
القبطية في املدارس واجلامعات املصرية حيث 
أن مصر وقعت على اتفاقية مكافحة التمييز 
اخلامسة  مادتها  ومبوجب  التعليم  مجال  في 
االعتراف  املصرية بضرورة  تلزم احلكومة  فقرة 
لغتهم  أبنائهم  تعليم  في  األقليات  بحق 
وثقافتهم ولكن األمر لم يطرح وليس موضع 

اهتمام الوزارة.
في  سنويا  املتكررة  املشكلة  احلال  وبطبيعة 
التعليم املصري على كل مستوياته هو وضع 
يوم  أو  املسيحية  األعياد  أيام  في  االمتحانات 
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. 

األقباط في املناصب الرسمية:
ال  تذكر  ال  تكاد  التي  السابقة  النسبة  إن 
التعيينات  إلى  نظرنا  ما  إذ  كثيرا  تتحسن 

الرسمية للدولة
في هيكل الدولة فمن ضمن 91 رئيس حي ال 
ومن  صفر%  بنسبة  قبطي  حي  رئيس  يوجد 
مدينة  رئيس  يوجد  ال  مدينة   248 إجمالي 
إجمالي  ومن  صفر%  بنسبة  مسيحي  واحد 
185 مركز ال يوجد رئيس مركز واحد مسيحي 
بنسبة صفر% ومن إجمالي 27 محافظ لم يتم 
تعيني محافظ واحد مسيحي بنسبة صفر% 
ال  القومية  للصحف  إصدار   28 إجمالي  ومن 
يوجد إال رئيس حترير قبطي واحد لألهرام إبدو 

وهو عزت إبراهيم.
إن النسب التي نضعها أمام اجلميع هي نسب 
احلكومة  تقدير  على  بناء  التعيني  فيها  يتم 

للكفاءة
“كما يفترض” فنالحظ ان احلكومة ال ترى أي 

املناصب  لهذه  كفء  قبطي 
األقباط  كفاح  من  بالرغم 
البرملان  في  كوته  إلقرار 
مقعد   24 على  وجناحهم 
و13  لألقباط  مخصصني 
باجلهود  وجناح  فردى  مقعد 

العمل  في  كفاءة  وجود  على  يدل  مما  الذاتية 
العام.

وتشمل املناصب أيضا التي ال يوجد بها كوادر 
قبطية اجمللس األعلى للشرطة املكون من 13

قيادة شرطية ال يوجد به قبطي واحد بنسبة 
وهيئاته  لالعالم  األعلى  اجمللس  بينما  صفر% 

فتضم
وجمال شاروبيم  فؤاد  قبطيان هم شارل  بها 
في  تطور  يعد  انه  إخال  %تقريبا   5 بنسبة 
التشكيل، أما أعضاء اجمللس األعلى للثقافة 
من  قبطي   11 له ضم  10 جلان  ففي تشكيل 
%من   5 حوالي  بنسبة  عضو   220 إجمالي 
ال  بنسبة  للقضاء  األعلى  واجمللس  األعضاء 
اجمللس  بينما  صفر%  بنسبة  قبطي  يوجد 

من  سنة   65 فبعد  املسلحة  للقوات  األعلى 
تولى يوليو 1952 القيادة يأتي أول عضو قبطي 
وهو  املسلحة  للقوات  األعلى  اجمللس  في 
اللواء أركان حرب شريف بشارة قائد املنطقة 
تشكيل  ضمن  مدرج  منصب  وهو  الغربية 

اجمللس األعلى للقوات املسلحة.

األقباط في الرياضة:
أما في الرياضة فان األقباط ال يشكلوا أي رقم 
بأي نسبة فنحن نتحدث عن خمسة العبني 
أو  الدوري  في  سواء  سنة   30 آخر  في  أقباط 
منهم  العبني  ثالثة  ان  املالحظ  ومن  احملترفني 
أسمائهم ال تدل على ديانتهم مثل هاني رمزي 
وأشرف يوسف وناصر فاروق وال تكتفي األندية 
وصول  ملنع  إجراءات  تتخذ  بل  بهذا  املصرية 
األقباط إلى املالعب فليس أدل على ما حدث مع 
الطفل مينا عصام لطفي 13 سنة الذي تقدم 
الختبارات النادي األهلي ملركز حارس املرمى مت 
شطب اسمه، وحلق به تونى عاطف 13 سنة 
ليتم حذف اسمه من اختبارات النادي األهلي، 
االختبارات  تقدم  سنة   14 موسى  وكيرلس 
بعد  استبعده  املدرب  لكن  العرب  املقاولون 

تقدمه في مستويات االختبارات.

األقباط في اخلدمة العسكرية:
العسكرية  اخلدمة  جميعا  املصريني  يؤدى 
اإللزامية طبقا للقانون 127 لسنة 1980 الذي 

ينظم
أداء هذه اخلدمة الوطنية إال أن القانون ينطوي 
على متييز ديني صريح حيث يقر طبقا للمادة 
القران من غير حاملي  إن حفظت  بند »ج«   4
فقط  واحدة  سنة  جتنيدهم  يتم  املؤهالت 
بينما باقي غير حاملي املؤهالت يتم جتنيدهم 
ثالثة سنوات وليس هناك أي بند مماثل لألقباط 

وهو ما يعد متييز ديني واضح.
أما عما يرتكب ضد األقباط في أثناء 
 8 رصد  مت  فقد  العسكرية  اخلدمة 
وحداتهم  داخل  جملندين  قتل  حاالت 

العسكرية. 

اهم التوصيات:
الديني  التحول  ينظم  قانون  صدور  -ضرورة   1
سن  من  الديني  التحول  سن  ويرفع  مصر  في 
األهلية »18 سنة« إلى سن الرشد »21 سنة« 
عليها  املوقعة  الدولية  االتفاقيات  مع  ليتفق 
هذا  ويراعى  الرشد  سن  معيار  وتتخذ  مصر 
القانون ساملة وصحة إرادة الشخص املتحول 

دينيا.
قانون  تعديل  طرح  املصرية  احلكومة  -على   2
تعالج  ملواد  استحداث  ليشمل  العقوبات 
او  طائفي  أساس  على  االستهداف  مسألة 

عنصري.
3 -على احلكومة املصرية معاقبة كل مسئول 
يشترك في اجللسات العرفية أو يحث عليها 
من  اجللسات  هذه  تسببه  ملا  نحوها  يدفع  أو 

إهدار للقانون وسيادة الدولة.
في  املشاع  يلغى  قانون  يصدر  أن  -ضرورة   4
بالطائفية  تتسم  التي  اجلماعية  االعتداءات 
وان يتم معاقبة كل من شارك أي ما كان العدد 

وان يقرر القانون عقوبة خاصة للمحرضني.
بناء  لقانون  التنفيذية  الالئحة  -وضع   5
السنتني  قرابة  منذ  إقراره  مت  الذي  الكنائس 
االشتراطات  شاملة  الالئحة  تكون  أن  على 
تتوافق مع  أوضاع بصورة ميسرة  وتقنني  بناء 

الهدف من وضع القانون.
من  املصري  البرملان  ينتهي  أن  -ضرورة   6
قانون  وهو   53 املادة  في  الدستور  االستحقاق 
إنشاء مفوضية مناهضة التمييز على أن يتوفر 
للمفوضية الصالحيات الكاملة لتسهل أداء 

عملها طبقا ملا يستهدفه الدستور.
ضرورة  إلى  االنتباه  املصرية  احلكومة  -على   7
اختيار املنتمني لألقليات في مصر في املناصب 
اإلدارية في الدولة ملا له من أهمية في مكافحة 

التمييز وتهميش األقليات.
مسئولياتها  املصرية  الدولة  حتمل  -ضرورة   8
جتاه النازحني من العريش وعدم التملص منها 
الدولية  االتفاقيات  عليه  نصت  ما  وتوفير 

ورعايتهم بصورة كاملة.
لسياسات  املصرية  الدولة  مقاومة  -ضرورة   9
االفالت من العقاب خاصة في االعتداءات التي 

تتم على األقباط.
التعليم  في  التمييز  مبقاومة  -االهتمام   10
لغتهم  األقباط  الطلبة  تعليم  على  والعمل 

وتاريخهم.

االنتهاكات ضد االقباط في مصر من يونيو 2014 إلى مارس 2018 )اجلزء اخلامس واألخير(
اهم التوصيات.. اصدار قانون التحول الديني.. الغاء اجللسات العرفية.. وانشاء مفوضية عدم التمييز

التعليم األزهري يدرس أفكار متطرفة وإهمال واضح لتدريس احلضارة القبطية
االقباط في املناصب الرسمية يكاد أن يكون معدوما

تقرير: إيهاب أدونيا
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من  يوم  في  اخللق  إبتدأ  اهلل  أن  التكوين  في  يرد  لم 
الشمسية،  اجملموعة  تكون  قبل  ألن  األسبوع،  أيام 
هناك  يكن  لم  محورها،  حول  األرض  دوران  وقبل 
ولم  أيامنا،  مثل  أيام  تكن  ولم  ونهار،  لليل  تعاقب 
تكن قد سميت بسبت أو بأحد أو بإثنني؛ ومع ذلك 
يرد  لم  ما  واإلجنيل  التوراة  الطبري ألهل  فقد نسب 
فيهما بشأن يوم إبتداء اخلليقة، مما يدل على أنه أخذ 
ذلك عن أهل التوراة وليس عن التوراة نفسها، قال: 
وقال  األحد  يوم  اخللق  اهلل  إبتدأ  التوراة  أهل  »يقول 
إبتدأ اهلل اخللق يوم اإلثنني ونقول نحن  أهل اإلجنيل 
املسلمون... إبتدأ اهلل اخللق يوم السبت« )تاريخ االمم، 

جـ1، صـ30(.
إعداد  بشأن  التكوين  سفر  في  ورد  ما  أن  والواقع 
األرض لم يكن هو إبتداء اخللق بل أن اهلل سبق وخلق 
ولم  السمائية.  واألجناد  املالئكة  الروحية:  الكائنات 
ولم  بعد،  قد خلقت  اخللق  إبتداء  عند  األجرام  تكن 
وبالتالي  بعد.  تكونت  قد  التكوين  قبل  األرض  تكن 
فلم يكن هناك دوران لألرض حول محورها في وجود 
الشمس، حتى يحدث تعاقب لليل والنهار الذي هو 

علة األيام واألسابيع والشهور والسنوات والدهور!
وفي هذا يقول ابن األثير في )الكامل، جـ1، صـ 20(: 
تعالى خلق  أن اهلل  األخبار من  ورد في هذه  »أما ما 
هو  فإمنا  كذا،  يوم  في  والسماء  كذا  يوم  في  األرض 
مجاز، وإال فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال، ألن األيام 
والليالي  وغروبها،  الشمس  طلوع  بني  عما  عبارة 
ذلك  يكن  ولم  وطلوعها،  غروبها  بني  عما  عبارة 
أنه خلق كل  املراد به  وإمنا  الوقت سماء وال شمس، 
شيء مبقدار يوم«.  ثم يستطرد بقوله: وعلى الرغم 
من أنه ميكن حمل ذلك على التعبير الرمزي وأن اليوم 
يقصد به حقبة زمنية غير معينة قد تكون مئات أو 
اآلف من السنني، وإذا نطق الوحي بذلك فماذا يفهم 

اجلمهور؟!«. 
يعلم على  ال  زمنية  الستة حقب  باأليام  فاملقصود 
وجه الدقة مقدارها، وقد مت خاللها إعداد الكون مبا 
فيه ليكون بهذا الشكل الذي أراده اهلل له، واألرض 
بجموعتها الشمسية لتكون بهذه احلالة املناسبة 
التي  النواميس  وفق  ومنوها  احلية  اخمللوقات  حلفظ 
الزمن  هذا  وفي  سواها،  دون  لها  اخلالق  وضعها 
املعلوم دون سواه، حلكمة ينفرد هو بها، سواء شاء أن 
يعلمنا إياها او لم يشأ، كقول الرسول بولس »ألعل 
اجلبلة تقول جلابلها ملاذا صنعتني هكذا« )رو9: 20(.     

وقد عبر الوحي عن كل حقبة بيوم 
في  اهلل  قدرة  على  للداللة  واحد 
القديس  رسالة  في  ورد  كما  اخللق 
عند  واحدا  يوما  “إن  الثانية  بطرس 
الرب كألف سنة وألف سنة كيوم 

واحد” )2بط3: 8(. 
مجازي  هو  سنة(  )ألف  وتعبير 
أيضا وال يراد به ألف سنة معلومة 
بخالف ما قاله الطبري “ما بني أول 
إبتداء ربنا عز وجل في خلق ما خلق 

من خلقه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آالف عام...” 
)جـ1، صـ39(.

وفي احلقبة األولى تهيأت األرض لكي تضاء بوسيلة 
والسدم  النجوم  فكانت  أكثرها  وما  ما،  كونية 
والشمس: »وقال اهلل ليكن نور فكان نور... ودعا اهلل 
ولتفسير  »)تك1(.  ليالً  دعاها  والظلمة  نهارا  النور 
)السنن  في  جاء  األولى،  احلقبة  في  النور  مصدر 
القومي، جـ 1، صـ14( ما نصه: »كان اليوم حينئذ من 
منتظمة  غير  منيرة  لكتلة  األرض  من  جزء  مقابلة 
تلك  إلى  رجوعها  إلى  محورها  على  وحتركها 
الالهوت، جـ1 صـ97(:  )علم  وقال صاحب  املقابلة«. 
الداللة على  يراد بهما  »إن كلمتي مساء وصباح ال 
أعمال  أحد  نهاية  بل على  وغروبها  الشمس  شروق 

اخللقة وبداية غيره«.  
ما  “أول  صـ17(:  جـ1،  )الكامل،  في  األثير  ابن  وقال 
خلق اهلل النور والظلمة، فجعل الظلمة ليالً أسود، 

وجعل النور نهاراً أبيض مضيئاً”.
وفي احلقبة الثانية تكون الغالف اجلوي )جلد السماء(: 
» وقال اهلل ليكن جلد في وسط املياه وليكن فاصال 

بني مياه ومياه ... ودعا اهلل اجللد سماء« )تك1: 6(.
هي  اجللد،  فوق  كانت  التي  املياه  أن  املفسرون  ويرى 

املياه الطوفانية التي ابقاها اهلل إلى يوم الطوفان. 
في  واجتمعت  املياه،  انحسرت  الثالثة  احلقبة  وفي 
األرضية  القشرة  في  مكانها  وعمقت  واحد،  مكان 
للمياه  األفقي  للضغط  ونتيجة  القارات.  فظهرت 
استغرق  ورمبا  بعضها؛  عن  القارات  هذه  تباعدت 
الوحي  عبر  وقد  السنني.   من  ماليني  بل  االف  ذلك 
انذاك  اآلنام  الباب  تعقلها  بسيطة  بلغة  ذلك  عن 
إلى  السماء  حتت  املياه  لتجتمع  اهلل  “وقال  بقوله: 
وقال   ... كذلك  وكان  اليابسة  ولتظهر  واحد  مكان 
ذا  وشجرا  بزرا  يبزر  وبقال  عشبا  األرض  لتنبت  اهلل 

ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على 
وهنا   .)9 كذلك”)تك1:  وكان  األرض 
نالحظ أن سطح القشرة األرضية بدأ 
العشب  لنمو  رويدا فسمح  رويدا  يبرد 
جذوره  ألن  الشجر  ثم  البقل  ثم  أوال 

أكثر عمقا.
وفي الزمن الرابع، تهيأت األرض بشكل 
بشكل  الشمس  أشعة  لتستقبل  ما 
دورانها حول  النتظام  ومنتظم  مباشر 
محورها، وفقا ملدار قدره لها اخلالق، وأن 
تضاء ليال بنفس املصدر وهو الشمس ولكن بشكل 
إلى  غير مباشر. فهذه األشعة الشمسية ال تصل 
األرض قبل أن متر بالقمر، وهو أمر ال يعقله في وقتنا 
الشمسية،  باجملموعة  علم  له  ليس  من  كل  هذا 
املعقول،  فمن  وبالتالي  لها،  بالنسبة  األرض  ومبوقع 
بعبارات  ذلك  عن  الوحي  تعبير  املعقولية،  البالغ 
آالف  ثالثة  نحو  قبل  البشر  عقول  تناسب  ميسرة 
جلد  في  أنوار  لتكن  اهلل  “وقال  عام:  مائة  وخمس 
كذلك.  وكان   ... والليل  النهار  بني  لتفصل  السماء 
حلكم  األكبر  النور  العظيمني  النورين  اهلل  فعمل 

النهار والنور األصغر حلكم الليل” )تك1: 18-14(.
وأيدت رواية الطبري خلق النور في اليوم الرابع بصريح 
القول: “... خلق اهلل النور يوم األربعاء” )جـ1، صـ43(. 
كما أضاف خاصية أخرى للشمس لم ترد في سفر 
جـ1،  )الكامل،  في  األثير  ابن  عنه  نقلها  التكوين، 
الشمس  خلق  في   ...“ قاال:  املعنى،  بنفس   )21 صـ 
والقمر وسيرهما، فإنهما على عجلتني، لكل عجلة 
ثالث مئة وستون عروة، يجرها بعددها من املالئكة، 
بحر  في  فيغوصان  العجلتني  عن  يسقطان  وانهما 
بني السماء واألرض، فذلك كسوفهما، ثم ان املالئكة 

يخرجونهما فذلك جتليتهما من الكسوف”.
اخلامسة  التاليتني،  احلقبتني  بشأن  ورد  ما  وأما 
واإلنسان،  احليوانات،  فيها  خلق  اللتني  والسادسة 
فقد سكت عنهما املؤرخون آنفي الذكر. بينما جاء 
في التكوين ذكرهما: “وقال اهلل لتفض املياه زحافات 
ذات نفس حية وليطر طير فوق األرض على وجه جلد 
 ... خامسا  يوما  صباح  وكان  مساء  وكان  السماء... 
وقال اهلل لتخرج األرض ذوات أنفس حية كجنسها 
بهائم ودبابات ووحوش ارض كاجناسها وكان كذلك 
... وقال اهلل نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا ...” 

)تك1: 27-19(.

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)2( بقلم : قليني جنيب - مونتريال 
  يوم ابتداء اخلليقة

الفكر  حرية  احلرية  لنتنفس  خلقنا 
اجملتمعية،  التابوهات  وكسر  وجتديده 
مبثابة  تعتبر  عظيمة  حياتية  معاني 

اخليط الرفيع بني الدول النامية والدول املتحضرة، 
وأعني  القارئ  عزيزي  للوراء  بالذاكرة  نرجع  عندما 
بالوراء هنا منذ بدايات القرن الـ14 وحتى منتصف 
القرن الـ17 في أوروبا وبداية ظهور تلك النهضة 
باقي  إلى  انتشرت  والتي  إيطاليا،  من  احلضارية 
وتطوير  باالنفتاح  الفترة  تلك  ومتّيزت  أوروبا،  أنحاء 
الدول  بعض  منه  تعاني  ما  متاما  عكس  الفنون، 
الدين  اخملبأين حتت مظلة  الضاللة  بسبب شيوخ 
واحلقيقة إن الدين لبريء منهم، فهم قوم سلطوا 
علينا وبكل ثقل لينقلونا لعصور الظالم والتخلف 

عن املعاصرة.  
ونحن نتحدث عن عصر النهضة ونحن في شهر 
اغسطس هذا الشهر الذي رحل فيه قيمة وقامة 
الساحر  الرسام  وهو  الرسم  عالم  في  كبيرة 
وجناًحا  تأثيرًا  األكثر  الرسامني  من  واحًدا  »تيتيان« 
ال  التي  اللوحات  من  العديد  ترك  الفن،  تاريخ  في 
ومحبي  الفنانني  من  لكثير  اهتمام  محل  تزال 

الفن.
وكان مطلوبا باالسم لدى امللوك استخدم 
»تيتيان« األلوان الفاحتة وكان يرسم بفرش 
باللون  ميتزج  وكأنه  يبدو  اللون  وجعل  سميكة، 

اآلخر.
أظهر تيتيان ببراعة اجلانب اإلنساني لشخصياته 
ومع بلوغه سناً متقدماً بدأ إنتاجه يخرج بشكل 
جرأة  أكثر  القارئ  عزيزي  ادق  مبعنى  نضجاً  أكثر 
والصراحة  أعماله  شاعرية  في  ذلك  جتلى  حيث 
جديدة  تصويرية  تقنيات  ابتكار  في  أبداها  التي 
التي  أعماله  ومن  التصوير  فن  على  إيجابيا  أثرت 
»فينوس  لوحة  والنضج  اجلرأة  هذه  شهدت 
آلهة احلب، بطلة لعدد  النائمة« كانت »فينوس« 
من أعمال »تيتيان« وتصور اللوحة »فينوس« وهي 
األنثوي،  واجلمال  النضوج  متثل  عارية  مستلقية 
التفاصيل  رسم  في  براعة  »تيتيان«  وأظهر 
أو توزيع  الدقيقة، سواء في رسم طيات القماش 
بنعومة  جسدها  انحناءات  ورسم  والنور،  الظل 
يقف  واجلمال  الروعة  مناهج  في  عمل  شديدة،  
العقل عنده منبهرا والعني ترتوى بجمال وتناغم 

االنتهاء  ومت  األلوان، 
عام  رسمها  من 
النظر  عند  1538م 
التاريخ  هذا  إلى 
التاريخ  إلى  وننظر 
 2018 عام  في  اليوم 

جند أن هناك من يقف من وراء ساتر مظلم ال يرى 
وفجور  وفسق  شر  سوى  شيء  اجلمال  هذا  في 
أن نحزن  فعلينا  القلب وجعاً  شيء محزن يعصر 

ملا نحن فيه!
نتذكر  »تيتيان«  عن  ثانية  مرة  احلديث  وعند 
مقولة هام جدا وهي »أن كل صورة حتكي قصة، 
والقصص حتتاج ملن يرويها« ولكن هذه املقولة ال 
تنطبق حرفًيا على أعمال العبقري »تيتيان« حيث 
نرى في لوحاته القصص واحلكايات التي ال حتتاج 
ألحد يرويها، فهي تشرح ذاتها، كل ما حتتاجه هو 
أن تُلقي نظرة عليها فتأخذك لعالم أخر ترى فيه 
فيه  تتنفس  عالم  أمامك،  مجسدة  القصة  كل 
هواء احلرية واإلبداع، بعيًدا عن التابوهات، وشيوخ 

الضاللة والظالم.

كل صورة حتكي قصة... والقصص حتتاج ملن يرويها
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

ثورة في العقل 
القبطي

بقلم: رامز ارمانيوس

أبدع  احليوان«،  »مزرعة  الرائعة  روايته  في 
جورج اورويل حني ذكر عبارته الشهيرة: »اننا 
ال نهتم باإلنسان إال حينما يكون جثة«. ولعل 
األنبا  استشهاد  بعد  بالفعل  حدث  ما  هذا 
ابيفانيوس أسقف ورئيس دير األنبا مقار. فأنا 
الذي  الرجل  هذا  وحجم  قيمة  جيداً  اعرف 
ولكن  القبطية،  الكنيسة  في  يعتبر ظاهرة 
لبعض  متوقع  غير  فعل  رد  هو  أدهشني  ما 
يوم  فمنذ  يعرفونه.  ال  قد  الذين  األشخاص 
نياحته، وقد بدأت عظاته وكتبه في االنتشار 
التواصل  صفحات  على  خصوصاً  السريع 
وكعادة  ذلك،  من  واألكثر  بل  االجتماعي 
الشعب القبطي بدأت التأمالت الكثيرة في 
فأين كان كل  شخصه وفي خدمته وعلمه. 

هذا حينما كان في وسطنا؟ 
انه ومع كامل تقديري وعلمي بقيمة وحجم 
هذا الرجل، أود ان أقول كفى!! كفانا تأمالت 
ذلك  من  األهم  ألن  وخدمته،  شخصه  في 
هو أن نحقق له ما أراد بل ما أوصى به. ففي 
لقاء له مع أحد اخلدام، قال األنبا ابيفانيوس: 
»اقرأوا، ادرسوا، ترجموا...« إنها وصية بل من 
فرد  لكل  أمر  إنه  الشخصية  نظري  وجهة 
دعوة  للعلم،  دعوة  إنها  اآلن،  الكنيسة  في 
روحية ألنه كفانا  ثورة علمية عقلية  حلدوث 
والتغني  السطحية  التأمالت  بحر  في  غرقاً 
بفولكلورات معجزية قد ال يكون وجودها إال 
في األحالم فقط. إنها ساعة اآلن لنستيقظ 
من بعض التعاليم الغريبة التي مألت اذهاننا 
واخلالص  الفداء  أن  مثالً  يعلم  وعقولنا كمن 
بدالً  املسيح  بعقوبة  حتقيقهم  مت  والكفارة 
منا نحن اخلطاة، السترضاء العدل والغضب 

اإللهي، بدفع ثمن اخلطية غير احملدود لآلب. 
أو من يقول ان اخلطية هي إهانة غير محدودة 
وبذلك  إهانة مباشرة هلل، اجملني عليه،  ألنها 
ألنها  الالمحدودية  صفة  اخلطية  اتخذت 
بهذا  اتينا  أي  من  احملدود!!!  غير  هلل  موجهة 

التعليم؟ أليس هذا تأليهاً للشر؟! 
مت  والكفارة  واخلالص  الفداء  أن  احلقيقة 
بتجسد  اإلنسان،  مع  اهلل  باحتاد  حتقيقهم 
باملوت  لكي  بناسوتنا،  الرب  وقيامة  وموت 
املوت،  سلطان  له  الذي  وإبليس  املوت  يبيد 
أن  كما  األبدية.  واحلياة  باحلرية  لنا  وينعم 
فبكامل  احلر،  لإلنسان  اختيار  هي  اخلطية 
اهلل  إرادة  على  احلر  اإلنسان  تعدى  حريته 
اخليرة له. فأصبحت اخلطية هي املرض الذي 
هي  اخلليقة  أصبحت  وبها  اإلانسان  أصاب 
اجملني عليها وليس اهلل. انه ليس تأمالً أو رأياً 
 ،2 تكوين  )راجع  كتابياً،  تعليماً  بل  شخصياً 
1و2،  احلكمة   ،18 حزقيال   ،2 ارميا   ،30 تثنية 

رسالة يعقوب 1، وأيوب 35(. 
للمعرفة،  اهتماماً  نعطي  أن  يجب  لذلك 
أوالً  نبدأ  أن  املسيحيني  نحن  منا  فاملطلوب 
نعرف  أن  هويتنا،  نعرف  أان  نحن،  من  مبعرفة 
ما فعله اهلل جتاهنا، أن ندرك أننا باملسيح ابن 
آلهنا  الذي  اهلل  فنصلي جملد  تآلهنا،  قد  اهلل 
أنعم  ما  معرفة  في  ونتعمق  املسيح،  في 
األسرار فنحتفل  ويرافقنا في  به اهلل علينا، 

باألسرار لنتابع من خاللها هذا التآله. 
هلك شعبي  »فقد  كتابية،  دعوة  املعرفة  إن 
ولن  لم  لذلك   .)6  :4 )هو  املعرفة«  عدم  من 
بل  نحيبنا،  أو حتى  أو فضولنا  تأمالتنا  تنفع 
لكل  االحتياج  أشد  في  اآلن  الكنيسة  أن 
إنسان مستنير. ارجوكم اعتبروا هذه اجلرمية 
– بالرغم من بشاعتها وخسارتنا لهذا الرجل 
من  للخروج  دعوة  للمعرفة،  دعوة  إنها   –
لتصحيح  دعوة  إنها  املعرفي،  الظالم  جحور 
إلى  يتسللون  البسطاء  كان  فإن  املفاهيم. 
ولن  اجلهالء،  يراه  فلن  السماوات  ملكوت 
التي   – يرفضون استخدام عقولهم  يراه من 
 – الدين  يوم  حساباً  عنها  يعطون  سوف 
إنها ليست  أروعها!!  أن البساطة ما  بحجة 
بساطة، عفواً انها السذاجة بعينها... أخيراً 
عهداً  مبثابة  هي  ابيفانيوس  األنبا  إن شهادة 
متمثالً  إنساناً  دم  فيه  سفك  قد  جديداً 

بسيده ابن اإلنسان. 



ال�صبت 25 اغ�صط�س 2018 - ال�صــنة اخلام�صة -  العــدد الع�رشون بعد املائة ريــا�صـــــــة16

يحررها سمير اسكندر 

براميدز يطلب من الفيفا »ا�شتثناء« لقيد الالعب النيجريي اجلديد

إلى  رسمياً  خطاباً  بيراميدز  نادى  مسئولو  أرسل 
الوافد  لقيد  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي صاحب الـ 21 سنة 

واحلصول على استثناء لقيده.
بيراميدز  مسئولى  أن  الكرة  احتاد  مسئولو  وأكد 
رفعوا املستندات اخلاصة بالالعب على »السيستم« 
اخلاص بقيد الالعبني، ومت مخاطبة الفيفا للحصول 
بعد  املصري  الدوري  في  الالعب  بقيد  موافقة  على 

غلق القيد رسمياً في نهاية يوليو املنقضي.
وأضاف مسئولو اجلبالية أن نادى بيراميدز طلب احلصول على استثناء لقيد الالعب الذي انضم 
ناديه  بعد فسخ عقده مع  مالية  أي مبالغ  النادي  ولم يكلف  انتقال حر،  للنادي في صفقة 
مالطيا التركي الشهر املاضي. وأشار مسئولو اجلبالية إلى أن هناك العديد من اللوائح التي 
متنح النادي احلق في قيد الالعبني بعض غلق فترات القيد منها فسخ العقد ألن الفيفا يبحث 
أنه يتم انتظار رد الفيفا  في املقام األول عن مصلحة الالعب واستمراره في املالعب، مؤكداً 

للفصل في املستندات املقدمة من نادى بيراميدز لقيد الالعب النيجيري اجلديد.

يونايتد  مانشستر  العب  وجه 
السابق غاري نيفيل انتقادات الذعة 
صالح،  محمد  املصري  للنجم 
أجل  من  بالتمثيل  إياه  متهما 
احلصول على ركلة جزاء في املباراة 
وكريستال  ليفربول  جمعت  التي 

باالس أمس.
وقال نيفيل في تصريحات نقلتها 
»إنه  »إندبندينت«:  صحيفة 
الكثير  به  يقوم  مسرحي  سقوط 
على ضربة  للحصول  الالعبني  من 
جزاء، لكنه خطأ من ساكو )مدافع 
سمح  الذي  باالس(  كريستال 

لصالح باتخاذ هذا القرار«.
اإلجنليزي  الدولي  املدافع  وأضاف 
بدون شك،  دفع  يوجد  »ال  السابق: 
على  احلصول  في  جنح  صالح  لكن 
هذا  مثل  العب  يوجد  جزاء،  ركلة 
ناد، من ملسة صغيرة يقع  في كل 

للحصول على ضربة جزاء«.
على  احلصول  من  صالح  ومتكن 
فريقه  ملصلحة  جزاء  ضربة 
مدافع  بها  تسبب  ليفربول، 
ساكو،  مامادو  باالس  كريستال 
قبل صفارة نهاية الشوط األول من 
»الريدز«  بفوز  انتهت  التي  املباراة 
منافسات  ضمن  نظيفة،  بثنائية 
الدوري اإلجنليزي  الثانية من  اجلولة 

املمتاز لكرة القدم.

جنم مان�ش�شرت يونايتد 

ي�شف �شالح باملمثل 

امل�شرحي!

اأف�شل العب يف اأوروبا.. �شالح يتفوق على مي�شي والثالثي الفرن�شي
تفوق الدولي املصري، محمد صالح العب ليفربول 
بجانب  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  على  اإلجنليزي، 
انطونيو  العالم،  بكأس  املتوج  الفرنسي  الثالثي 
سباق  في  فاران،  ورافايل  امبابي  وكليان  جريزمان 

أفضل العب في أوروبا.
عن  »ويفا«  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  وأعلن 
أوروبا  في  العام  العب  جلائزة  اخملتصرة  القائمة 
صالح،  محمد  بها  وتواجد   ،2018/2017 موسم 
العب  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  بجانب 
يوفنتوس اإليطالي وريال مدريد السابق، والكرواتي 

لوكا مودريتش العب ريال مدريد. 
وأفاد »ويفا« في بيانه« أن الثالثي يعد األفضل من 
بني قائمة ضمت 10 العبني، حيث يتم اإلعالن عن 
موناكو  مدينة  في  اجلاري  اغسطس  نهاية  الفائز 

الفرنسية. 
القائمة  أن  الى  »ويفا«  وأشار 
اختيارها  يتم  اخملتصرة 
ممن  فنيا  مديرا   80 بواسطة 
مرحلة  من  بداية  شاركوا 
أوروبا  أبطال  لدوري  اجملموعات 
ملوسم  األوروبي  والدوري 
 55 بجانب   ،2018/2017

صحفي. 
وجنح محمد صالح، في التواجد 
مع  اخملتصرة  القائمة  بني 
الثنائي مودريتش وكريستيانو، 

وتوج  سبق  الذي  ميسي  ليونيل  على  متفوقا 
باجلائزة مرتني.

انطونيو  الفرنسي  الرابع  باملركز  وتواجد 
 72 برصيد  مدريد  أتلتيكو  العب  جريزمان 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  ثم  نقطة، 
ثم  نقطة،   55 برصيد  اخلامس  املركز  في 
نقطة   43 برصيد  امبابي  كليان  الفرنسي 

في املركز السادس. 
كيفني  البلجيكي  السابع  املركز  في  وحل 
دي بروين العب مانشستر سيتي برصيد 28 
نقطة، ثم الفرنسي رافايل فاران مدافع ريال 
مدريد االسباني برصيد 23 نقطة في املركز 
الثامن، وفي املركز التاسع البلجيكي ايدين 
هازارد العب تشيلسي اإلجنليزي برصيد 15 
ريال  مدافع  راموس  سيرجيو  واالسباني  نقطة، 

مدريد عاشرا برصيد 12 نقطة. 

احتاد الكرة امل�شري يطلب ح�شور 

50 األف م�شجع ملباراة النيجر
رسمياً  خطاباً  املصري  الكرة  احتاد  أرسل 
حضور  فيه  يطلب  األمنية  اجلهات  إلى 
مصر  منتخب  مباراة  في  مشجع  ألف   50
بإستاد  سبتمبر   8 لها  املقرر  النيجر  أمام 
الثانية  اجلولة  باإلسكندرية في  العرب  برج 
األفريقية  األمم  لكأس  املؤهلة  للتصفيات 

2019 بالكاميرون.
النيجر  على  للفوز  مصر  منتخب  ويحتاج 
ونوفمبر  أكتوبر  شهر  في  سوازيالند  ثم 
اجملموعة،  صدارة  على  املنافسة  أجل  من 
خاصة أن اللوائح تقضي بصعود أول وثاني 
اجملموعة ألمم أفريقيا علماً بأن منتخب مصر 
خسر أولى مبارياته في اجملموعة أمام تونس 

بهدف دون رد.
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ما هو جير األسنان:
لزجة  )طبقة  املعدنّية  والرواسب  الطبقة  أنه  على  األسنان  يُعتبر جير 
وشفافة أو باللون األبيض( التي تتكّدس وتتراكم على الطبقة اخلارجية 
يوميا،  نتناولها  التي  األطعمة  أو  املشروبات  بعض  نتيجة  األسنان  من 
إّن هذا  بها؛ حيث  واالعتناء  اإلهمال في تنظيف األسنان  إلى  باإلضافة 
اجلير يؤدي إلى ظهور األسنان مبظهٍر سيء، واألهم من ذلك هو حدوث 
تسّوس  مثل  عنها  غنًى  في  نحن  واألسنان  باللثة  ومشاكل  أمراض 
األسنان وفقدانها، لذلك يجب التخلص من هذه الطبقة في أسرع وقت 

ممكن.
ملاذا يجب التخلص من اجلير

 يسبب اجلير العديد من املشاكل التي تصيب اللثة واألسنان: 
تشكل بيئة مالئمة لعيش البكتيريا وتكاثرها، مما يسبب التهاب اللثة 
وانتفاخها وحتول لونها إلى األحمر بدل اللون الزهري أو الوردي الفاحت، وفي 
حاالت متقدمة نزيف اللثة، عند تنظيف األسنان، أو عند األكل أحياناً، 

خاصة اخلضار أو الفواكه القاسية عند قضمها. 
ميأل اجلير الفراغ بني اللثة واألسنان مما يؤدي إلى تراجع اللثة لألسفل نحو 
جذور األسنان، ممّا يضعف اجلذور، ويؤّدي إلى تخلخل األسنان وارتخائها 

ومن ثم تساقطها.
يسبب تسوس األسنان بسبب تراكم البكتيريا حولها، ممّا يؤّدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

كيف أتخلص من جير األسنان
 كما ذكرنا فإن اجلير طبقة صلبة فمن الصعب إزالتها وتفتيتها، خاصة أّنها بني األسنان وفي مناطق ضيقة 
جداً، فينصح بزيارة طبيب األسنان، وعندها سيخلصك من اجلير بشكٍل كامل، إّما بواسطة أدوات يدوية 
رفيعة آمنة تدخل بني األسنان وبني اللثة، فيتفتت اجلير امللتصق على األسنان، أو عن طريق األلتراسونيك، 
بتفتيت اجلير وأيضا يجب استمرارية ومواظبة زيارة طبيب األسنان  وهي اهتزازات فوق صوتية تقوم أيضاً 

بشكل دوري ومنتظم.

االأ�شنان Dental Plaque  جري 

جراف  شيفر  أوته  األملانية  البروفيسورة  أوصت 
النوع 2، التي ترغب  املرأة املريضة بالسكري من 
وطبيب  املعالج  الطبيب  باستشارة  اإلجناب،  في 
حدوث  قبل  مستفيض  بشكل  النساء  أمراض 

احلمل.
للحوامل  السكري  مركز  مديرة  وأوضحت 
األملانية  بالعاصمة  جوزيف  سانت  مبستشفى 
املثالي أن تكون قيمة HbA1c أقل  أنه من  برلني 
حدوث  قبل  األولى  شهور  الثالثة  خالل   %6 من 

فترة  وخالل  احلمل. 
لدى  لفحوصات  املرأة  تخضع  أن  ينبغي  احلمل 
اختصاصي السكري كل أسبوعني، حيث ينبغي 
مماثلة  احلمل  أثناء  لديها  السكر  أن تكون نسبة 
لنسبة السكر لدى املرأة غير املصابة بالسكري.

وأكدت البروفيسورة األملانية أن األقراص اخلافضة 
لنسبة السكر بالدم غير مسموح بها للحوامل؛ 
النوع  من  السكري  مريضات  على  يتعني  حيث 

الثاني َحقن األنسولني عند الضرورة.

مري�شة بال�شكري وترغبني يف االإجناب؟ 

هذه الن�شائح تهمك

نشاط الغدة الدرقية
د. ماري جرجس

جسم  في  الغدد  اهم  من  الدرقية  الغده  تعتبر 
الغذائي  التمثيل  عن  مسؤولة  انها  حيث  اإلنسان 

في اجلسم.
ادم،  تفاحة  اسفل  مباشرة  تقع  .T4,T3وهي 
هرمون  الغدة  هذه  تفرز  فراشة  شكل  على  وهي 

الثيروكسني
األيودين  عنصر  الدرقية  الغدة  تستخدم 

في تصنيع هذه الهرمونات.
يستخدم عنصر االيودين املشع للكشف 
عن زيادة نشاط الغدة أو خمولها وهذا عن 
أو حقنة كما  بالفم  اقراص  طريق اعطاء 
عالج  في  أيضا  املشع  االيودين  يستخدم 

زيادة نشاط الغدة.
اهم  عن  سريعة  فكرة  القارئ  عزيزي  سأعطيك   
على  تدل  أعراض  وأهم  الغدة  نشاط  زيادة  اعراض 

خمولها.
أعراض زيادة نشاط الغدة الدرقية

عددها،  وزيادة  القلب  ضربات  انتظام  وعدم  أرق 
زيادة  مع  الوزن  فقدان  الشديد،  باإلجهاد  الشعور 

ضغط  ارتفاع  الشهية، 
االرتفاع  احتمال  عدم  الدم، 
سقوط  احلرارة،  درجات  في 
الغدة  حجم  زيادة  الشعر، 

وهذا قد يصاحب زيادة نشاط الغدة او خمولها
البيتا  العالج: عبر االيودين املشع واجلراحة وأقراص 

بلوكر.
أعراض خمول الغدة الدرقية

زيادة ملحوظة في الوزن غير مصحوبة 
عام،  خمول  املتناول،  الطعام  في  بزيادة 
سوء  حساسية،  مع  اجللد  في  خشونة 
العضالت،  في  ضعف  اكتئاب،  هضم، 
يؤثر  الدرقية،  الغدة  حجم  في  زيادة  يصحبه  قد 
الدورة  انتظام  عدم  الي  ويؤدي  املرأة  خصوبة  على 

الشهرية
العالج: اعطاء هرمون الثيروكسني

كنت معكم في فكره مختصرة عن الغدة الدرقية 
واهم عالمات اخلطر التي تستدعي استشارة طبية 

وإلى موضوع طبي جديد

لهذا ال�شبب ال ت�شهر ملا بعد منت�شف الليل
حّذرت نتائج دراسة جديدة عشاق السهر من اعتياد 
ألن  ليلة  كل  متأخر  وقت  في  الفراش  إلى  الذهاب 
خطر  وزيادة  الوزن  لزيادة  الرئيسية  العوامل  من  ذلك 
من  ماليني  ويعيش  السكري.  قبل  ما  بحالة  اإلصابة 
الناس بهذه احلالة التي تعتبر عتبة قبل تطّور مرض 
السكري لكن ال يعلم 90 باملائة منهم باألمر، وهو ما 
أو  الكافية  الوقائية  اإلجراءات  باتخاذ  لهم  ال يسمح 

تأخير اإلصابة بالسكري.
امنح جسمك املزيد من ساعات النوم فور رصد زيادة 
في  أجريت  التي  اجلديدة  الدراسة  وبحسب  الوزن 
جامعة إلينوي تبني وجود عالقة قوية بني السهر وبني 

زيادة الوزن وبني حالة ما قبل السكري، خاصة لدى من يبلغ متوسط أعمارهم 60 عاماً.
وال ترتبط حالة ما قبل السكري بخطر اإلصابة بالسكري فقط، فهي من عوامل زيادة خطر اإلصابة 

بأمراض القلب والسكتة.
ودعت الدراسة التي نُشرت في مجلة »النسيت« الطبية إلى احلصول على مزيد من النوم فور رصد 
زيادة الوزن، واحلرص على النوم قبل منتصف الليل، ألن السهر وقلة النوم عامل رئيسي وراء كل من 
زيادة الوزن وتطّور حالة ما قبل السكري التي تقّرب اإلنسان كثيراً من اإلصابة مبرض السكري بشكل 

كامل.

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
في 	   »PDF« الورقي  العدد  ومشاهدة  األالف  دخول  عبر  إعالنك  إنتشار 

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، 

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�شل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�شات هذا ال�شهر : 

1-844-355-6939



ال�صبت 25 اغ�صط�س 2018 - ال�صــنة اخلام�صة -  العــدد الع�رشون بعد املائة جــود تاميـــــز18

األأننا حتت نور ال�شم�ش، نعي�ش..

ال بد حتت ظل القيظ،، نحرتق!

األأننا نرى وهج النهار،

اأكرث من �ضبابه؛

يدنو الظالم منا، ويخرتق!

اأالأننا نرى النجوم امل�ضعة،

يف الليايل ال�ضافيات؛

نعاين النجوم يف الظهرية، ونرتعب!

اأالأننا على اأر�ض مهد االأنبياء..

نزهد يف ال�ضالح والفالح، ونبتعد!

يا �ضرقنا الغايل، مهالً..

هل نرتك لك االإ�ضراق، ونفرتق!

من حدائق ال�ضعر

األأننا حتت 

ال�شم�ش!

�ضعر: عـادل عطيـة

عشرة  بغداد  في  غنى  لتاجر  كان  إنه  يقال 
خدام، وفي أحد األيام علم أن أحدهم سرق منه 
كيسا فيه ألف دينار، أخذ التاجر يفكر كثيرا، 
هو  من  يكشف  جتعله  طريقة  عن  ويبحث 
واحد  كل  أعطى  عميق،  تفكير  وبعد  السارق. 
من خدمه حبال طوله نصف متر، وقال لهم أن 
السارق  ألن  التالى  اليوم  صباح  إليه  يحضروا 

سوف يطول حبله عشرة سنتيمترات.
يقيس  وأخذ  اخلدام  الصباح حضر جميع  وفي 

حبل كل واحد منهم.
كما  الطول  بنفس  احلبال  جميع  وكانت 
طوله  كان  واحدا  ماعدا  سابقا،  أعطاهم 
أنه السارق،  أقصر بعشرة سنتيمترات، فعرف 
من  سنتيمترات  عشرة  بقص  قام  السارق  ألن 
أن حبله فعال سيطول عشرة  احلبل ظنا منه 
الكذب  »حبل  التاجر:  له  فقال  سنتيمترات، 

قصير«.

اأ�شل احلكاية

حبل الكذب ق�شري

�شدق اأو ال ت�شدق

ان أكبر اختني في العالم هما ماري وروز اللتان 
 100( ماري  العمر:  من  سنة   210 معا  تبلغان 
سنة( وروز )110 سنة(. وهما تعيشان في قرية 
فرنسية، وقد اكدتا أنهما لم تتذوقا اية قطعة 

حلم في حياتهما.
االجنليزية  ستروف«  »الن  هي  كاتبة  أصغر  وان 
السابعة،  سن  في  لها  کتاب  أول  وضعت  وقد 

وكان حول األطفال.

غرائب وطرائف

أطول شجرة في العالم: وهي شجرة معمرة، 
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  والية  في  توجد 

األمريكية، يبلغ طولها 397 قدما. 
ألوانا  يحب  البعوض  األلوان:  يحب  البعوض 
معينة وينجذب إليها، وهي بالترتيب: األسود، 
البعوض  ويكره  واألبيض.  واألصفر،  واألزرق، 

رائحة النعناع والقرنفل.

ال�شحك خري دواء .. ال يلدغ ... مرتني

أخبر شاب صديقه أن »أمه ثنته مرة أخرى عن الزواج بالفتاة التي اختارها. فقال الصديق: »عليك 
أن جتد فتاة مثل أمك«. وبعد أشهر عاد الشاب إلى صديقه قائال: »أخيراً عثرت على فتاة تشبه أمي 

إلى حد بعيد في شكلها وكالمها وأفعالها«. 
- اهنئك على هذا احلظ!

- »اصبر قليال ! هذه املرة جاء االعتراض من أبي«.
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األول  الدليل  حول  السابقة  املقالة  في  حتدثنا 
لوحدانية التصميم ووحدانية اخلالق وسنتحدث 

في هذه املقالة حول الدليل الثاني.
الدليل الثاني لوحدانية التصميم ووحدانية 

اخلالق:
إن تصميم الكون من أكبر مكوناته إلى أصغرها 
مبني كله على نظام واحد وهو »نظام الدورات«، 
يبلغ  والتي  اجملرات  وهو  الكون  فأكبر ما في هذا 
مجرة،  تريليون   2 التقديرات  بعض  في  عددها 
يترواح ما بني  النجوم  تتكون كلها من عدد من 
مئات املاليني في اجملرات الصغيرة إلى مئة تريليون 

في اجملرات الكبيرة.
وأشياء  كواكب  حولها  تدور  النجوم  هذه  وكل 
أخرى مثل النيازك مثال ذلك: النظام الشمسي 
لألرض فهو يتكون من الشمس التي تدور حولها 
يدور  الكواكب  وبعض  كبيرة.  كواكب  ثمان 
تدور  نفسها  والشمس  األقمار،  بعض  حولها 
زمن  ويبلغ  وأقمار؛  كواكب  من  حولها  ما  بكل 
دوران الشمس مبا حولها من كواكب 225 مليون 
حول  تدور  واألقمار  الكواكب  هذه  وحتى  سنة. 
ثبات  على  يحافظ  ما  هو  الدوران  وهذا  نفسها 

الكون واال انهارت كل اجملرات وعليه الكون. 
ثم نأتي إلى أصغر ما نعرفه في هذا الكون وهو 
الذرات; وهذه أيضا تقوم على نظام الدورات فكل 
ذرة تتكون من نواة -حتتوي على عدد من البروتون 
في  كما  اإللكترونات.  حولها  تدور   - والنيوترون 
في  ما  أكبر  بني  وما  والكواكب  النجوم  حالة 
كوننا هذا وهو النجوم وانتهاءا بأصغر ما في هذا 
الكون وهو الذرات فكل شيء كما سنرى الحقا 

يحدث في دورات. 
رمبا  الدورات  لنظام  اخلالق  اختيار  إن  هوامش: 

سببه أن الدائرة ليس لها نقطة بداية أو نهاية 
من  اخلالق؛  صفات  من  صفة  متاثل  بذلك  وهي 
كل  قبل  كائن  فملكه  أبدي  أزلي  كونه  حيث 
وال  بداية  فال  الدهور  كل  بعد  وسيدوم  الدهور 

نهاية مللكه. 
يتبع  احلية  اخلالئق  في  وكل شيء حتى 

باإليقاع  ذلك  ويسمى  الدورات  نظام 
 -  Biorhythm  - الدوري  احليوي 
ولكن  حصرها  ميكن  ال  واألمثلة 
سوف نذكر بعض منها ونبدأ بدورة 

وهي  اإلنسان  في  واالستيقاظ  النوم 
لليلة  النوم  أثناء  في  وحتى  يومية  دورة 

النوم؛  من  دورات  ستة  حوالي  فيوجد  واحدة؛  
جزئيني:  إلى  دقيقة مقسمة  منها90  تدوم كل 
حتت  العيون  فيه  تتحرك  وال   %80 األول  اجلزء 
اجلفون والقسم الثاني 20% وتتحرك فيه العيون 
حتت اجلفون وحتدث فيه معظم األحالم. وحرمان 
له  األحالم  دورات  أو  النوم  دورات  من  اإلنسان 

عواقب وخيمة كثيرة تؤدي إلى املوت.
في  الدم  في  الهرمونات  تفرز  حيث  أخر  ومثال 
هرمونات  فمثال  شهرية؛  أو  يومية  إما  دورات 
النوم حيث  أثناء  أكثر في  النخامية تفرز  الغدة 
يقوم الهرمون املثبط إلدرار البول بتقليل حجم 
ميارس  بينما  متصل  بنوم  اإلنسان  لينعم  البول 
هرمون النمو دوره بدون معاكسة اجلاذبية وعليه 

يحدث النمو أساسا أثناء النوم.
واملتعلقة  اجلاركلوية  الغدة  هرمونات  بينما 
أثناء  في  أكثر  تفرز  النفسية  بالضغوط 
وهذا  النفسية؛  الضغوط  جملابهة  االستيقاظ 
قوة  الهرمونات  إفراز  وقت  اختيار  وراء  أن  يؤكد 
تفرز  الهرمونات  وبعض  باحلكمة.  تتميز  عاقلة 

وفي  األنثوية  الهرمونات  دورات شهرية مثل  في 
رحم  يصل  حيث  ومتزامن  معقد  مذهل  نظام 
األنثى إلى كمال االستعداد الستقبال البويضة 
ليسمح  املبيض  التبويض في  وقت  متزامنا مع 

باحلمل في حالة إخصاب البويضة.
وأيضا يوجد دورة القلب ودورة التنفس 
التزامن  لشرح  الوقت  يسع  وال 
العقالني بني األحداث املعقدة في 
يقتصر  وال  الدورات.  تلك  من  كل 
األمور  على  الدورات  هذه  حدوث 
يتخطاها  بل  فقط،  الفيزيقية 
للخالئق  السيكولوجية  األمور  إلى 
وحفظ  التزاوج  منها  كثيرة  أمورا  يخدم  ومبا 
وقت  في  اجلماع  في  الرغبة  تزيد  حيث  النوع؛ 
التبويض وهي الفترة التي ميكن أن يحدث فيها 
احلمل. وقد لوحظ أيضا في اإلنسان أن النزعات 
العدوانية حتدث في دورات تزيد مع اكتمال القمر، 
حتى  اإلنسان  سيكولوجية  تأرجح  لوحظ  كما 
في اليوم الواحد فتجد البعض يزيد نشاطه في 
الصباح الباكر morning person والبعض األخر 

.night person في املساء
على  فقط  احليوية  الدورات  تلك  تقتصر  وال   
فالتمثيل  النباتات،  أيضا  شملت  بل  احليوان 
كل  أي  دورات  في  يحدث  النباتات  في  الضوئي 
صباح وهو املسئول عن ثبات نسبة األوكسجني 
في اجلو وتخزين الطاقة في النباتات وعليه فهذه 
صالحية  على  حتافظ  التي  هي  األخيرة  الدورات 

كوكب األرض للحياة.
تبعا  حتدث  األشياء  كل  أن  حيث  االستنتاج: 
لتصميم واحد وهو “نظام الدورات” وبصورة تخدم 
بعض  أهمية  أوضحنا  عقالنية  محددة  أهداف 

وصالحية  الكون،  ثبات  على  احلفاظ  مثل  منها 
على  واحلفاظ  والتكاثر  للحياة،  األرض  كوكب 
الدورات مع أغراض معينة ال  النوع، وتزامن هذه 

بديل عنها فهذا كله يدل على شيئني:
أوال: أن هذا التصميم الواحد لكل ما في الكون 
وهو نظام الدورات يدل على وجود مصمم واحد 

للكون.
وزمان  الدورات  هذه  وراء  حكمة  وجود  إن  ثانيا: 
عاقلة حكيمة  قوة  ورائها  إن  على  يدل  حدوثها 
تزامن  وفي  اخلليقة  لصالح  األمور  كل  تدير 
محكم؛ وعليه فهذا التصميم الواحد بأهدافه 
قوى  طريق  عن  ينتج  أن  ميكن  ال  العقالنية 
عنها  الناجت  كان  وإال  لها؛  ذكاء  ال  عشوائية 
نظاما  تتبع  ال  مختلفة  متعددة  تصميمات 
أهداف مقنعة.  ورائها  أن يكون  محددا وال ميكن 
هي  وعقالنية  منطقية  بنتيجة  نخلص  وعليه 
الكون.  وراء  مقتدر  حكيم  واحد  مصمم  وجود 
هذا املصمم الواحد املقتدر علي تكوين وتسيير 
هذا الكون وبهذه الصورة اإلعجازية والتي تخدم 
في تزامنها تلك األهداف العبقرية نسميه نحن 

املؤمنون “اهلل الواحد »
تنويه واجب: هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية 
معتقدات  إلى  استنادا  وليس  اهلل  وجود  فقط 
هذه  وأيضا  أصال،  بها  امللحدون  يؤمن  ال  دينية 
ملعتقد  تدعو  وال  تستند  وال  تناقش  ال  املقاالت 

معني.  

ا.د. ناجي اسكندر
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                        بقلم: 
ا. د. محمد وجيه الديب

التاريخ ...  بوابة احلا�شر  ونافذة امل�شتقبل )اجلزء االأول(

كان التاريخ وسيظل دائماً هو املُعلم األول واملُلهم 
األوحد الذي لم يكذب قط، والذي جند فيه دائماً وأبداً 
العبرة والعظة، يفتح لنا التاريخ فصالً من فصوله 
»اإلحتاد  أسطورة  عن  وهو  تُنسى،  ال  التي  اخلالدة 
السوفييتي« أكبر دولة على سطح الكرة األرضية 
الهائل  الكيان  هذا  ُولد  حيث  العالم،  نشأة  منذ 
الروسية، وكاد في حلظة ما  من رحم اإلمبراطورية 
البد  كان  ولذلك  األوحد،  العالم  قطب  يصبح  أن 
اإلحتاد  على  القضاء  يبدأ  فلم  تدميره،  من  ألمريكا 
والفرقاطات  العسكرية  بالدبابات  السوفييتي 

البحرية والطائرات اجلوية .. مطلقاً. 
أبرز  أحد  وكان  الباردة«،  »احلرب  طريق  عن  بدأ  فقد 
مناصب  في  وتدرج  األمريكان،  زرعه  رئيس  أركانها 
للمجلس  العام  األمني  ملنصب  ووصل  سياسية، 
حكم  تولَّى  هنا  ومن   1985 عام  في  السوفييتي 
اإلحتاد السوفييتي بترشيح اجمللس السوفييتي، وبدأ 
وحقوق  والدميوقراطية  احلرية  مفاهيم  عن  ث  يتحدَّ

اإلنسان وغيرها.
 - »البريسترويكا  وهو  خاص  ملصطلح  يروج  وكان 
مؤمنا  كان  فقد  البناء”،  “إعادة  أو   ”Perestroika
نضافة”،  على  نبني  عشان  “الهدم  بسياسة 
مت  وبالفعل  جديد”،  من  نبدأ  عشان  و”التفكيك 
الدولة وجعلها غير فاعلة  تفكيك كل مؤسسات 

وبال قيمة.
ومع البريسترويكا أطلق سياسة أخرى اسمها الـ 
الشفافية، ولكن  وتعني   ”Glasnost “جالسنوست 
الدولة  التي تفضح أسرار  الشفافية بدون حساب 
اجليش  ميزانية  فأعلن  األعداء،  ملصلحة  وتعرِّيها 
على املأل وفضح ميزانية اخملابرات السوفييتية ألول 
مرة في التاريخ، وتبادل أسرارها مع دول أخرى، متاماً 
املتأسلمني  حكم  فترة  أثناء  مصر  في  حدث  كما 

اجليش  جتهيزات  عن  سرية  وثائق  تسريب  مت  عندما 
املصري لدولة قطر.

تسببت سياسة الرئيس الروسي في هزمية اخملابرات 
السوفييتية في مئات العمليات اإلستخباراتية، ومت 
األمريكية  للبضائع  مصراعيها  على  األسواق  فتح 
وبدأ  الوطنية،  الصناعة  حساب  على  لها  وروَّج 
واملاكدونالدز  والهمبرجر  الهلس  الشعب يغرق في 
يستهلك  و”إتعلم  التنبلة”  و”إتعلم  والكنتاكي 

وماينتجش”.
السوفييتي،  اإلحتاد  لتقسيم  مشروعه  بدء  ومع 
أدركت قيادات اجليش األمر وقرروا حماية الوطن بأي 
ثمن، فانطلقت املدرعات تهدر وجنازير الدبابات متزق 
الثلوج وحاصرت مقر احلكم، وبدأت في إجراءات خلع 
الرئيس العميل، ولكن لسوء احلظ اصطدموا بقوة 

لم تكن في احلسبان أال وهي الشعب.
هي  احلياة  إن  وفهم  ة  العمَّ لبس  اللي  الشعب 
واألسعار  والدعارة  والتنبلة  والفودكا  الهمبرجر 
نفسه،  الشعب  حساب  على  لو  حتى  الرخيصة 
الرئيس  حلماية  بشرية  كدروع  الشعب  ووقف 
السوفييتي، وأصبح قادة اجليش أمام قرارين ال ثالث 
سيؤدي  كان  مما  محاولتهم،  في  املُضي  إما  لهما، 
مستمرة  لتظل  كانت  رمبا  أهلية  حرب  إلى  حتما 
ورمبا  ومحاكمتهم  إنسحابهم  أو  اليوم،  حتى 

إعدامهم، وإختار قادة اجليش احلل الثاني.
مدعوماَ  منصبه  في  الروسي  الرئيس  واستقر 

بالشعب، فما كان منه سوى أن كافأ بدوره 
أنصاره من الشعب بتقدمي الدعم على كل 
لدرجة  األسعار  وإنخفضت  تقريباً  السلع 
رهيبة أسعدت الناس أكثر وأكثر، ولكن من 

ناحية أخرى كان اإلحتياطي احمللي يتناقص بسرعة 
السوفيتي  اإلقتصاد  وإنهار  تقل  واملوارد  مذهلة 

فجأة.
ومع إنهياره تضاعفت األسعار في يوم وليلة مئات 
اإلحتاد  وسقط  قيمة،  بال  العملة  وأصبحت  املرات 
السوفييتي سقوطاً مدوياً وتفكك في ملح البصر، 
وحصل الرئيس العميل على “نوبل للسالم” وتقاعد 
مفككة  دولة  وراءه  تاركاً  املتحدة  للواليات  وسافر 
وحرب  ومافيا  وأوبئة  ومرض  وجوع  وفقر  مقسمة 

عصابات وحروب أهلية طاحنة.
التاريخ نقرأ عن دولة  وفي نفس الفصل من كتاب 
كان إسمها “يوغوسالفيا”، وكانت دولة قوية تعتمد 
على “اإلحتاد السوفيتي” وتعتنق مباديء الشيوعية، 
يوغوسالفيا  بدأت  السوفيتي  اإلحتاد  سقوط  وبعد 
صربيا  إلى  تقسيمها  ومت  اإلنهيار  في  األخرى  هي 
والبوسنة  وسلوفينيا  وكرواتيا  األسود  واجلبل 
والهرسك ومقدونيا، وبدأ الصرب في ضرب الكروات، 
ثم بدأ اإلثنان في ضرب البوسنة في اجملازر الشهيرة 

.1996
وفي عام 2006 أعلنت كل من صربيا واجلبل األسود 
إستقاللهما عن اإلحتاد اليوغسالفي ليعلن رسميا 
زوال يوغوسالفيا من الوجود، وتالشت ولم يعد لها 
وجود بأيد أهلها. وفي املقابل جند أن كل الدول التي 
ساهمت في تفتيت وتفكيك هذه الدول العمالقة 
أمريكا  فنجد  متاماً،  العكس  يفعلون  السابقة 
خاضت  وتخوض حروبا طاحنة لتحافظ على وحدة 
وجيش  وبرملان  برئيس  األمريكية”  املتحدة  “الواليات 

واحد.

برلني”  “سور  بهدم  قامت  والغربية  الشرقية  أملانيا 
دة”، معظم دول  التاريخي حتي تصبح “أملانيا املوحَّ
أوروبا جتمعت حتت كيان “اإلحتاد األوروبي” وأصبح لها 
وأسكتلندا  أيرلندا  جتمع  بريطانيا  واحدة”،  “عملة 
وويلز ودول الكومنولث حتت التاج البريطاني لتسمي 

نفسها اململكة “املتحدة” و”بريطانيا العظمى”.
فقد بات يقينا أن الدول اإلستعمارية أدركت كلمة 
ام  احلُكَّ مع  بيد  يدا  الغبية  الشعوب  أن  وهي  السر 
هم  الكرسي  عبدة  من  الطواغيت  أو  العمالء 
التي ال تسير في  الدول  املؤكدة إلسقاط  الوسيلة 
حاولت  إذا  أما  الواعدة،  الكيانات  وهدم  فلكهم 
تخرج  وأن  للمخطط  تتصدى  أن  الدول  هذه  إحدى 
شمشون  بنظرية  عليك  يخرج  املؤامرة  فلك  من 

اخلالدة: “عليَّ وعلى أعدائي”.
وأصبح جليَّا واضحا أن مصطلحات العوملة واحلرية 
الهيكلة  وتغيير  البناء  وإعادة  والدميوقراطية 
وحقوق اإلنسان ما هي إال بوابة اجلحيم التي تُفتح 
املتخاذلة  املُغيَّبة  الشعوب  فقط  فيها  لتسقط 
جوف  أولوياتُها  تتجاوز  ال  والتي  الثرثارة،  الكسولة 
معدتها وتعيش مببدأ “ُعض قلبي وال تُعض رغيفي”، 
فتتحدث أكثر مما تعمل، وتشكو أكثر مما تُنتج، فقد 
الطريق  وأصبح  الوضوح،  منتهي  في  اإلختيار  بات 
أو  خداع  أو  متلُّق  أو  ل  جتمُّ بال  التحديد  غاية  في 
مراوغة... وللحديث بقية في اجلزء الثاني مع فصل 

آخر من فصول التاريخ.
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عيد التجلي
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

حتتفل الكنيسة يوم االحد 19 أغسطس اجلاري بعيد بتذكار جتلى ربنا يسوع 
املسيح )مت 17: 1-7، مر 9: 2-13، لو 9: 28-36( وقصد الرب أن يتم ذلك مع 

بعض تالميذه:
)1( إلقرارهم أن املسيح ابن اهلل احلي )مت 16: 16( ثم ليريهم أنه ليس إيليا أو 

يوحنا املعمدان أو واحدا من األنبياء كما يقول الناس )مت 16: 14(.
)2( ليريهم مجد الهوته قبل قيامته لكي عندما يقوم مبجد الهوته يتأكدون 

أنه ليس عن مكافأة بل أنه كان له ومعه اآلب منذ األزل )يو: 17: 5(.
)3( ليريهم مجد الهوته قبل آالمه، فعند صلبه ال يشكون في أن ذلك بإرادته.
)4( بالتجلي شاهدوا ناسوته ومجد الهوته، فكان اجلبل رمزا للكنيسة التي 

ختم يسوع املسيح إلهنا على عهديها. 
شخصيات ظهرت مع الرب عند التجلي

)أ( من األنبياء للعهد القدمي:
الذي استلم لوحّي الشريعة  الذي كان حليًما جًدا وهو  النبي:  )1( موسى 
من الرب وقاد شعب بنى إسرائيل 40 سنة في البرية بعد أن أخرجهم من 

عبودية فرعون.
بدالته  معروف  وهو  )التسبيتي(  التشبيتى  بإيليا  ويعرف  النبي:  إيليا   )2(
القوية مع اهلل إذ صلى فلم متطر السماء ثالث سنني وستة أشهر ثم صلى 
فأمطرت السماء )2 مل 17( كما أنه صعد إلى السماء حيا في مركبة نارية.

)ب( من تالميذ العهد اجلديد:
)1( بطرس: هو أحد التالميذ االثني عشر وأشهرهم غيرة، كما أنه أكبرهم 

سنا، وكتب رسالتني.
)2( يوحنا احلبيب: هو ابن الرعد الذي خصه الرب بحبه عظيم أكثر من باقي 
الرسل االثني عشر وهو الذي كان يتكئ على صدر يسوع، كتب إجنيل يوحنا 

وثالث رسائل والرؤيا.
)3( يعقوب: هو أخو يوحنا احلبيب، وهو الذي قال له السيد املسيح مع أخيه 
يوحنا )أتستطيعا أن تشربا الكأس التي سوف أشربها( )مت: 20: 22(، وكتب 

رسالة. 
دروبه  بنا  الرب يسوع ويجتاز  إليه  يأخذنا  اجلبل: هو طريق اإلعالنات، طريق 
فيصعد بنا لنصلى وسيبقى التجلي أبدا موضوع وحديث تعزية ألوالد اهلل، 
وسنظل في عجز عن وصف مشاهد التجلي ألنه ال ينطق بها )2 كو 12: 4(، 
فالصالة هي شركة في الطبيعة اإللهية وخروج اإلنسان من شركة اجلسد 

ورباطات الظلمة إلى حترير القلب حرًا في سماء التسبيح والترنيم.
أهمية املعاني الروحية لعيد التجلي:

)1( في التجلي متجد االبن والروح القدس جتلى الثالثة أقانيم وهم واحد.
)2( ليذكرنا مبجد الهوته األبدي.

)3( ليعلمنا أهمية الصالة، إذ بالصالة تسموا فوق ونصعد حيث الرب.
الهدوء  حيث  إلى  العالم  صخب  عن  بعيدا  أي  اجلبل  إلى  بهم  صعد   )4(
غموض،  أي  دون  عيانًا  ينظروه  أن  فاستطاعوا  التامة  واخللوة  والسكون 
إلى  الرهبان  اآلباء  صعد  لهذا  إذن،  به  يسمع  ولم  عني  تراه  لم  مبا  والتمتع 
تركوا  وإذ  املسيح  السيد  مع  احلياة  بجمال  التام  للتمتع  والقفار  البراري 
قدمي  عند  مرمي  مع  لقد جلسوا  أمامهم،  باملسيح  التقوا  وراءهم  العالم 

سيدهم واختاروا النصيب الصالح )لو 10: 42(.
)5( الكنيسة أعدت لتكون مشابهة ملا هو في السماء فجمال الكنيسة 
اهلل  مجد  ضياء  تشبه  الكثيرة  واألنوار  العرش،  عظمة  يشبه  داخل  من 
وقديسيه، وعطر البخور يشبه جمال رائحة احلياة األبدية، والبخور الصاعد 
تهليل  تشبه  والتسابيح  األحلان  قسيسا  والعشرين  األربعة  مجامر  من 

املالئكة وترمن السمائيني.
الكنيسة  ميثلون  وإيليا  موسى  اجملاهدة،  الكنيسة  ميثلون  التالميذ   )6(
املنتصرة، وهذا يدلنا على اتصال كنيستنا بالسمائيني وشركتهما الواحدة.

)7( كان بطرس قبل التجلي بثمانية أيام يقول الرب حاشاك، وهنا يشاهد 
مجده، ففي وسط الضعفات كثيرا ما يكشف لنا الرب عن غنى مجده.

)8( اجلبل يشير إلى اإلميان )املتوكلون على الرب مثل جبل صهيون...( )مز 125: 
التي  املقدسة  ذكرياته  ولكل جبل  لنا عدة جبال  يذكر  املقدس  الكتاب   )1

جتعلنا نسبح في تأمالت كثيرة نذكر منها:
جبل اهلل في حوريب: حيث موسى يلتقي بالرب في العليقة )خر 3: 12-1(.

جبل سيناء: حيث تكلم الرب مع موسى النبي وسلمه الوصايا )خر 19: 2(.
جبل التجربة: حيث الرب انتصر على الشيطان )مر 1: 13(.

جبل التطويبات: )الوصايا اجلديدة(: حيث علم رب اجملد اجلموع )مت 5: 1 -12(.
 1  :6 )يو  وسمكتني  أرغفة  خمسة  من  آالف  اخلمسة  اجلموع:  إشباع  جبل 

.)14-
جبل التجلي: حيث جتلى الرب يسوع أمام التالميذ وظهر معه موسى وإيليا.

جبل الزيتون: حيث علم تالميذه )مت 24: 3( وهو أيضا جبل الدموع والصالة 
)لو 22: 46-39(.

قال  لقد   )18- )يو 19: 17  الرب يسوع مصلوبا ألجلنا  اجللجثة: حيث  جبل 
يا رب أن نكون ها هنا( فما أجمل أن نكون دائما في  بطرس الرسول )جيد 

حضرة الرب.
عيد التجلي االلهي في رأي اإلجنيليني الثالثة:

فيقول  التجّلي  حادثة  عن  ولوقا  ومرقس  متى  الثالثة  اإلجنيليون  يخبرنا 
يسوع  مضى  أيام  ستة  وبعد  عشر:  السابع  الفصل  في  متى  القديس 
ببطرس ويعقوب وأخيه يوحنا، فانفرد بهم على جبٍل عاٍل وجتّلى مبرأى منهم. 
وإذا موسى وايليا قد تراءيا لهم يكلمانه. فقال بطرس ليسوع: »رّب، حسن 
أن نكون ههنا، فان شئت، أقمت ههنا ثالث مظال: واحدة لك وواحدة ملوسى 
وواحدة إليليا«. وبينما هو يتكّلم ظّللتهم غمام نيِّر، وإذا صوت من الغمام 
سمع  فلما  اسمعوا«.  فله  سررت،  به  الذي  احلبيب  ابني  هو  »هذا  يقول: 
التالميذ هذا الصوت، اكّبوا بوجوههم، وقد استولى عليهم خوف شديد. 
فدنا يسوع منهم وملسهم وقال لهم: »قوموا، ال تخافوا«. فرفعوا انظارهم، 

فلم يروا اال يسوع وحده.
ملكوته  في  مجده  يكون  عما  يُظهر  أن  اراد  هذا  بتجّليه  املسيح  السيد 
على  يحصل  فانه  ويتبعه،  صليبه  ويحمل  بنفسه  يكفر  ملن  السماوي 
والتجرد  االنتقال  والضياء وسرعة  التألم  اي عدم  األربع  الطوباويني  صفات 
عن الكثافة. والقديس توما الالهوتي في كالمه عن التجلي يقول: ان اخملّلص، 
بأن ال بد لكل منهم ان يحمل كل  بعد أن أوصى تالميذه وجميع املؤمنني 

اجملد  من  حملة  يريهم  أن  أراد  ويتبعه.  صليبه  يوم 
بولس  قاله  ما  وهذا  الصليب.  ذلك  حلاملي  املعد 
الرسول: »إّنا إن متنا معه فسنحيا معه وإن صبرنا 

فسنملك معه« )2 تيموثاوس 11، 12(.
هذا  التجلي  حادث  في  ان  توما  القديس  ويعتقد 

والروح  املتجّلي  هو  واالبن  بالصوت  فاآلب  األقدس:  للثالوث  جديداً  ظهوراً 
ابني  هو  هذا  السماء:  من  الهاتف  اآلب  وصوت  املنيرة.  السحابة  القدس 
احلبيب الذي به سررت، فله اسمعوا. يعني ان ثقوا به وال ترتابوا فيما يقوله 
لكي  وميتا  مصلوباً  رأوه  وإن  به،  اإلميان  في  يثبتهم  لكي  ذلك  كل  لكم. 
يشجعهم على احتمال العذاب واملوت، رجاء احلصول على اجملد في السماء 

الذي اظهر لهم مثاله في جتّليه.
أقوال اآلباء في التجلي:

العاّلمة أوريجينوس: أن السّيد أعلن الهوته للذين صعدوا على اجلبل العالي، 
يشتاق  يسأل من  إنه  العبد.  لهم في شكل  أسفل فظهر  للذين هم  أّما 
خالل  يسوع  مع  يرتفع  أن  قدامه  ويتجّلى  السّيد  حقيقة  على  يتعّرف  أن 

األناجيل املقّدسة على جبل احلكمة خالل العمل والقول
تنتظره  التي  الرب كثيرًا عن اخملاطر  إذ حتّدث  الفم:  الذهبي  القّديس يوحنا 
بهم في  تلحق  التي  القاسية  والتجارب  التالميذ  وعن موت  وموته،  وآالمه 
أجلها يخسرون  يترّجونها، من  أمور صاحلة كثيرة  احلياة، كما حدثهم عن 
حياتهم لكي يجدوها، وإنه سيأتي في مجد أبيه ويهبنا اجلزاء، لهذا أراد أن 
يُظهر لهم ما سيكون عليه مجده عند ظهوره، فيروا بأعينهم ويفهموا 

قدر ما يستطيعون، لهذا أظهر لهم ذلك في احلياة احلاضرة )بالتجّلي(.
حتى  املوت  يذوقون  ال  أنهم  عنهم  قال  الذين  القوم  السرياني:  إفرام  مار 
يعاينوا صورة مجيئه ورمزه، هم هؤالء التالميذ الثالثة الذين أخذهم معه 
الهوته  مجد  في  األخير  اليوم  في  مجيئه  طريقة  لهم  وأعلن  اجلبل،  إلى 
وجسد تواضعه، صعد بهم إلى جبل عال لكي يُظهر لهم أمجاد الهوته، فال 
يتعّثروا فيه عندما يرونه في اآلالم التي قبلها بإرادته، والتي احتملها باجلسد 
يشهدوا  قبلما  ملكوته  لهم  يُظهر  لكي  جبل  إلى  بهم  صعد  أجلنا،  من 
من  وُمدانًا  مسجونًا  كان  متى  حتى  عاره،  قبل  مجده  فيرون  وموته،  آالمه 
اليهود يفهمون أنه لم يصلب بواسطتهم عن عجز، بل ألنه ُسّر بصالحه أن 

يتأّلم ألجل خالص العالم.
قيامته مجد الهوته حتى متى  يُظِهر لهم قبل  إلى جبل لكي  أصعدهم 
قام من األموات يدركون أنه لم يتقّبل هذا اجملد كجزاء لعمله كمن لم يكن 
له هذا اجملد، وإمنا له هذا اجملد منذ األزل مع اآلب والروح القدس. وكما سبق 
الذي لي  باجملد  أيها اآلب  بإرادته: »اآلن مّجدني  إلى اآلالم  فقال عندما ذهب 
قبل إنشاء العالم« )يو17: 9(. أضاء وجهه ليس كما أضاء وجه موسى من 
اخلارج، وإمنا أشّع مجد الهوته من وجهه )أي من ذاته(، ومع هذا ظّلت أمجاده 
فيه. من ذاته يشع نوره ويبقى نوره فيه. إنه ال يأتيه من اخلارج ليزيِّنه! وال 
ال  التي  الهوته  أعماق  لهم  يكشف  لم  إنه  حني!  إلى  الستخدامه  يقبله 
تُدرك، وإمنا كشف لهم قدر ما تقدر أعني التالميذ أن تتقّبل ومتّيز! ... له اجملد 

إلى األبد آمني.

“القتل املباح”... هل هناك قتل يعتمد على أقوال إجنيل العهد اجلديد؟!
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  (75)
رأي قرأته وأذهلني لشدة غرابته وتناقضه مع عالقة اهلل وتعاليمه لإلنسان 
إرسالية جتسده  الرب يسوع املسيح في  والتي أسسها  العهد اجلديد،  في 
عندما  البعض  ذهنية  إلى  يتسلل  قد  الرأي  هذا  لقتله.  ال  اإلنسان  خلالص 
يخلطون بني عهد اهلل مع اإلنسان قدمياً وقبل مصاحلة اهلل لإلنسان بيسوع 
َِسيِح َفُهَو َخلِيَقٌة  املسيح الذي خلق اإلنسان جديداً »إِذًا إِنمْ َكاَن أََحٌد ِفي املمْ
.. اهلِل..  ، ُهَوذَا المُْكلُّ َقدمْ َصارَ َجِديًدا. وَلِكنَّ َياُء المَْعِتيَقُة َقدمْ َمَضتمْ َجِديَدٌة: األَشمْ
َكاَن  اهلَل  إِنَّ  أَيمْ  َُصاحَلَِة،  املمْ َمَة  ِخدمْ َطانَا  وَأَعمْ َِسيِح،  املمْ بَِيُسوَع  ِسِه  لَِنفمْ َصاحَلََنا 
وَوَاِضًعا   ، َخَطايَاُهممْ لَُهممْ  َحاِسٍب  َغيمْرَ  ِسِه،  لَِنفمْ المَْعالََم  ُمَصاحِلًا  َِسيِح  املمْ ِفي 
أوروبا  في  املظلمة  الوسطي  العصور  إن   )2:5 )كو  َُصاحَلَِة«  املمْ َكلَِمَة  ِفيَنا 
هذا  ألمراء  اإلقطاعي  اجملتمع  تناسب  الهوتية  نظرية  ظهور  صاَحَبها  قد 
والتي   ،16 القرن  الكاثوليكي حوالي  األسقف  أنسليم  نظرية  العصر، هي 
على هديها نشأ الفكر الالهوتي البروتستانتي )والذي يقول البعض منهم 
أنهم يتركونه حالياً(. تقوم تلك النظرية على وراثة اإلنسان خلطية أبيه آدم 
وضرورة عقوبته باملوت. بينما اعتمد الشرق املسيحي على اإلجنيل في فهم 
الالهوت املسيحي وليس نظريات قانونية »ألَنَُّه هَكَذا أََحبَّ اهلُل المَْعالََم َحتَّى 
ََياُة األَبَِديَُّة«  ِمُن بِِه، بَلمْ تَُكوُن لَُه احلمْ لَِك ُكلُّ َمنمْ يُؤمْ بََذَل ابمَْنُه المَْوِحيَد، لَِكيمْ الَ يَهمْ
له  اإلنسان بسبب حبه  أن اهلل قام بخالص  يعلمنا  )يوحنا 16:3(. فاإلجنيل 
التي  الفاسدة  آدم  طبيعة  أي  فيه  الذي  اخلطية  جذر  من  تخلصه  كنعمة 

يرثها اإلنسان طبيعياً وأن اهلل ال يطلب إال إميان اإلنسان وتوبته وتقواه.

بينما سيطر الفكر العقابي الذي لعدالة محاكم البشر على فهم الالهوت 
عالج  أنه  املسيح  خلالص  الشرق  فمفهوم  وقتئذ.  باجملتمع  تأثراً  الغرب  في 
وتأهيل وشفاء لفساد وموت اإلنسان، بينما الغرب غلبت عليه مالمح عصره 
القضاء  قامت على عدالة  القدمي  العهد  وألن شريعة  والعقاب.  اجلرمية  من 
وليس عدالة الشفاء »سافك دم اإلنسان، باإلنسان يسفك دمه« )تك 9: 6(. 
»بِإِثمِْمِه الَِّذي َفَعلَُه مَيُوُت« )حز13 :33(. لذلك فكلما احتاج بشر إلى السيطرة 
على تابعية فإنه يبحث عن سند من شرعية إلهية ألوامره وعاقبة العصيان، 
فيرجع إلى خطاب العهد القدمي بطريقة انتقائية لتخدم رأيه اخلاص بغرض 
كأوراق  يسقطون  مرشد  بال  الذين  أن  يحذر  املقدس  الكتاب  وألن  التمكني. 
اآلباء. فادعوا  الذين لم ينصتوا لتعليم  البعض  اخلريف، لذلك كان شطط 
في  وهم  اجلديد  العهد  في  مطلقة  بصفة  القتل  عن  ينهي  لم  اهلل  بأن 
ذلك يخلطون خطاب العهد اجلديد بخطاب العهد القدمي وباخملالفة لإلميان 

املسيحي.

َل الناموس وشريعة العهد القدمي »ما جئت ألنقض  أوالً: املسيح له اجملد كمَّ
بل ألكمل« مبعنى أنه وََصل بالشريعة إلى كمال شكلها وهدفها بحسب 
خطة اهلل ونضج اإلنسان. لذلك فااللتزام بالناموس مبفهوم العهد القدمي 
لََع َعلَى النَّاُموِس  ُمل »وَلِكنمْ َمِن اطَّ هو خلط للكامل مع الناقص الذي لم يَكمْ
ُبوًطا ِفي  َّةِ   وَثََبَت … َفهَذا يَُكوُن َمغمْ ِّي المْكَامِلِ )الذي للعهد اجلديد(  نَامُوسِ احلمُْر
َعَملِِه )رسالة يعقوب 1(.  والرب يسوع أرانا بنفسه كيف حقق هدف العهد 
القدمي للخالص من الشر -فبينما يأمر العهد القدمي بقتل الزانية -جند الرب 
يسوع لم يترك املرأة الزانية لليهود ليقتلوها بل شفي طبيعتها الساقطة 
باملسيح،  اجلديد  العهد  في  القدمي  العهد  ل  تَكمَّ وهكذا  والغفران.  بالتوبة 
ليس بقتل اإلنسان كقضاء محاكم األرض، ولكن بإزالة املوت وفساده الذي 
سيطر على طبيعته. فيسوع املسيح هو الطبيب العظيم الذي واجه موت 

اإلنسان وفساد طبيعته على الصليب وهزمه وأعطاه طبيعة جديدة.
ثانياً: إميان الكنيسة اجلامعة منذ مجمع إورشليم برئاسة يعقوب الرسول 
بالتهود  املسيحية  التزام  -منع  املسيح  قيامة  من  قليلة  سنوات  -بعد 

وناموس موسى وشرائع العهد القدمي. 
دامغة  شهادة  هي  ورومية،  غالطية  وبخاصة  الرسول  بولس  رسائل  ثالثاً: 
في  احلرية  شريعة  لتها  كمَّ أن  بعد  القدمي  العهد  بشريعة  العمل  النتهاء 

املسيحية.
رابعاً: لذلك فاملسيحية قاطبة تقول إن اهلل نهى عن القتل في العهد اجلديد 
بصورة مطلقة. وبذلك فإن نص العهد القدمي »سافك دم اإلنسان، باإلنسان 
يُسَفك دمه« )تك 9: 6( قد توقف العمل به في العهد اجلديد ألنه قد اكتمل 
الذين  والغفران. فهؤالء  بالتوبة  القاتل  الفاسدة لإلنسان  الطبيعة  بشفاء 
اعتمدوا  اجلديد،  العهد  القتل بصفة مطلقة في  أن اهلل نهى عن  ينكرون 
على تفسيرهم اخلاص لثالثة آيات اعتبروها أدلة على صحة فهمهم فلجأوا 
إلى آية من العهد القدمي بقتل القاتل »سافك دم اإلنسان، باإلنسان يُسَفك 
دمه«. وقول الرب يسوع املسيح لبطرس »رد السيف إلى غمده ألن كل الذين 
يأخذون بالسيف، فبالسيف يهلكون« )مت 6: 2(. وأن بولس الرسول صرح 
بالقتل بقوله إن السلطان ال يحمل السيف عبثاً )رو 13: 4( »إذ هو خادم اهلل 

منتقم للغضب من الذي يفعل الشر«. 
رئيس  عبد  ألذن  بطرس  ضرب  بحادثة  يأتون  أنهم  العجيب  من  خامساً: 
أن اهلل لم  بالسيف وقطعها )مت 26: 52( ويستخدمونها إلثبات  الكهنة 
بينما قولهم هذا هو  اجلديد.   العهد  القتل بصفة مطلقة في  ينهي عن 
العكس متاماً ملوقف املسيح الواضح حيث نهى الرب يسوع تلميذه بطرس 

)بطرس(  للُمعتِدي  والغافر  الشافي  منهجه  وأظهر  بل  والقتل  العنف  عن 
واملُعَتدي عليه )شفاء العبد مقطوع األذن(. ثم حتججوا بقول املسيح »ألن 
القتل  الذين يأخذون بالسيف، فبالسيف يهلكون« وكأن املسيح يؤيد  كل 
بينما هو-له كل اجملد -يُظِهر بقوله هنا مضادة تعليمه مِلا يَسلك به العالم 

الذي ُوِضَع في الشرير.
اإلعدام  عقوبة  يؤيدون  جندهم  هذا  امللتوي  تفسيرهم  على  ِبناًء  سادساً: 
ألنهم يقولون إن اهلل لم ينهي عن القتل بصفة مطلقة في العهد اجلديد، 
الرب وال تدخل في نطاق اخلطيئة!   القتل قد صرح بها  أنواع من  وأن هناك 
فبينما اإلنسان في معظم دول العالم ألغى عقوبة اإلعدام ألنها ال تتوافق 
ها اإلنسان في إنسانيته )التي حتمل بصمات صانعها  مع الرحمة التي أحسَّ
الرحيم(، جند هؤالء ال يستعملون الرحمة بل ويقولون عن اهلل ما لم يقله. 
سابعاً: بل وجندهم يُخرِجون قول بولس الرسول »)السلطان( ال يحمل السيف 
عبثاً« عن نطاق املعنى واالستدالل الذي يشير إليه الرسول بخصوص سلطة 
الدولة في الضبط والربط، فاعتبروا قوله تصريحاً استثنائيا من اهلل للقتل. 
ثامناً: نأتي إلى أخطر مرحلة الدعائهم بأن اهلل لم ينهي عن القتل بصفة 
وصية  كانت  تقتل«  »ال  وصية  إن  فيقولون  اجلديد  العهد  في  مطلقة 
للمعامالت الفردية، ولكن جماعة املؤمنني عموماً وقت ذاك أو الدولة حالياً 
كدولة لها احلق أن تقتل في نطاق القانون. إن خطورة هذا املفهوم تظهر إذا 
قرأنا رأيهم عن القتل مبفهومه الشامل والذي يتضمن »قتل الروح« ]فالذين 
يتلف  إرشاداً خاطئاً  يرشدونهم  أو  اإلميان  في  الناس طريقاً خاطئاً  يُعلِّمون 
حياتهم الروحية، إمنا هم بذلك يكونون قد قتلوا هذه النفوس وألقوها في 
بقتل  قتلوهم  واملبتدعون…  الهراطقة  فعله  ما  هذا  أمثلة  ومن  اجلحيم. 
أبشع من القتل اجلسدي. ألنه في القتل اجلسدي رمبا تخلص الروح… بينما 
في الهرطقة… يكون مصيره الهالك األبدي. لذلك نضع في مقدمة أولئك 
احلاليني  املبتدعني  من  وكثيراً  ولوثر  ونسطور...  ومقدونيوس  اَريوس  القتلة 

كأصحاب بدعة شهود يهوه والسبتيني...إلخ[. 
يقتلون  الذين  الهراطقة  بقتل  ستقوم  التي  هي  الدولة  هل  هنا:  والسؤال 
اإلنسان عندما يقترف جرمية »قتل الروح« كما يفسرون أم الذي يقوم بالقتل 
هم جماعة املؤمنني؟ إن الدولة ال تفهم في األمور اإلميانية وبالتالي فإن ما 
عونه من حق اهلل في قتل َمن يقتل »روح اإلنسان« يصير مسئولية جماعة  يدَّ
املؤمنني! هنا يكمن خطر االنفراد بتفسير الكتاب املقدس خارج تعليم الروح 
عبر  واملستِقر  بآبائها  املسيحية  الكنيسة  إجماع  في  أعلنه  الذي  القدس 
عصورها اعتمادا على سلوك مسيحها واملكتوب في إجنيلها. والسبح هلل. 
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فرنسا... السجن 10 أشهر 

لشخص أبلغ عن قنبلة على طائرة 
كي يلحق بها

املكتبة  أمني  يجد  لم  أجنلوس،  لوس  إلى  لندن  من  املتجهة  بالطائرة  اللحاق  عن  تأخر  أن  بعد 
الفرنسي حيلة سوى محاولة تأجيل إقالع الرحلة عن طريق مكاملة هاتفية يبلغ فيها الشرطة 

بوجود قنبلة على منت الطائرة.
اتصل جاكوب مئير الذي يعيش في شرق لندن بالشرطة قبل ثماني دقائق من انطالق الطائرة 
النرويجية من مطار جاتويك ألنه تأخر كثيرا ورفض موظفو الشركة  التابعة للخطوط اجلوية 
دقيقة.   90 الرحلة  وتأجيل  الركاب  تفتيش  إعادة  إلى  الكاذب  بالغه  وأدى  بالركوب.  له  السماح 
الهاتف املسجل في  رقم  الكاذب جاء باستخدام نفس  البالغ  أن  وكشف حتقيق ملطار جاتويك 
حجز مئير. وعندما عاد إلى املطار ليأخذ طائرة أخرى للواليات املتحدة ألقت السلطات القبض 
عليه. في البداية زعم أنه فقد شريحة هاتفه احملمول لكنه أقر في محكمة لويس كراون بتقدمي 
معلومات خاطئة عن مادة من احملتمل أن تلحق أضرارا بصحة اإلنسان. وصدر ضده حكم بالسجن 
ويحذر من وجود  أن يتصل  أنها فكرة جيدة  “كان متأخرا على طائرته وظن  وقال  عشرة أشهر. 

قنبلة.. مع ذلك انتهى األمر بأن يتحول هذا إلى أسوأ قرار اتخذه على اإلطالق«.

تايالند... مدارس خاصة لتعليم القرود!

   في تايالند اآلن، مدارس خاصة التعليم القرود، ال تزيد 
فترة الدراسة فيها عن ستة شهور للفصل الدراسي 
الواحد. والغرض منها تدريب القرود على جمع ثمار جوز 

الهند بسرعة ومبهارة، كما جلمع كميات كبيرة. 
»املاك«  قرد  وأشهرها  القرود  أنواع  بعض  وجنحت      
في التسلق الرتفاعات شاهقة ، وبفن، وبذكاء. فالقرد 

الواحد يقدر أن يجمع 800 ثمرة يومياً.

كوريا اجلنوبية ... تخفيض أسعار الكهرباء 
ملواجهة موجة احلر القاسية

 245( وون  مليار   276٫1 مبقدار  السكن  ألغراض  الكهرباء  أسعار  خفض  اجلنوبية  كوريا  قررت 
يزيد  التي  العبء على األسر  يوليو وأغسطس اجلاري وذلك لتخفيف  مليون دوالر( خالل شهري 

استخدامها ملكيفات الهواء في ظل موجة حر قاسية.
وقال بايك أون-جيو وزير التجارة والصناعة والطاقة اليوم الثالثاء إن من املتوقع أن يخفض هذا 
اإلجراء 19٫5 باملئة من أعباء الكهرباء املستحقة لشركة الطاقة الكهربائية الكورية )كيبكو( 

من على كاهل األسر.

فرنسا...حديقة للمالهي تستعني بغربان جلمع القمامة

دربت حديقة للمالهي بفرنسا ستة غربان على 
التقاط أعقاب السجائر والقمامة األخرى التي 

يلقيها الزوار مقابل حصولها على طعام.
تربية  مدرسة  مدير  جابوري  كريستوفي  وقام 
فرنسا  بغرب  فو  دي  بوي  متنزه  في  الصقور 
جمع  على  وتدريبها  الستة  الغربان  برعاية 
القمامة مبكافأتها بطعام نظير القمامة التي 

جتمعها.
إن  للمنتزه  مدونة  في  قوله  جابوري  عن  ونُقل 
مصدر  أنها  على  وتُصنف  مظلومة  “الغربان 
بعمل  ستقوم  الطيور  هذه  ولكن  لإلزعاج 

لصالح البيئة وتغير صورتها«.
وستحصل هذه الغربان على قطعة من الطعام من وعاء صغير في كل مرة تضع فيها قمامة 

في صندوق محدد لذلك.
وعلى الرغم من أن كلمة “عقل طائر” تعبير مهني يُستخدم للسخرية من ذكاء شخص ما تُعتبر 
الغربان ذكية بشكل خاص. وأثبتت األبحاث مهارة الغربان التي يتم تربيتها في استخدام األدوات 
للحصول على الطعام. وقال جابوري إن طيوره حاولت بالفعل خداعه بجمع نشارة اخلشب بدال 

من القمامة، وستبدأ الغربان مهمة التنظيف التي ُكلفت بها خالل األيام املقبلة.
وتأتي اخلطوة فيما أثار حر الصيف القائظ استياء شعبيا من نظام الفواتير الذي تطبقه كيبكو 
ويقضي مبحاسبة األسر على أسعار كهرباء أعلى كلما زاد استخدامها، وذكر بايك أن احلكومة 

ستبحث أيضا القيام بتغييرات على املدى البعيد.
وأضاف في إفادة صحفية مقتضبة “هذا إجراء مؤقت في وجه موجة حر تصل إلى حد الكارثة. 

سنتناقش مع البرملان للتوصل إلى إجراءات إلصالح نظام حساب فواتير الكهرباء بالكامل«. 

أغرب األجازات في العالم

كينيا  في  عام  كل  من  نوفمبر   6 يوم  يعتبر   -1
بانتخابات  أوباما  بفوز  احتفاال  رسمية:  عطلة 
ألمريكا  رئيس  أول  لكونه  األمريكية:  الرئاسة 

ينحدر من أصول أفريقية.
2- يقيم الصينيون في اليوم السابع من الشهر 
»ماجي«،  مهرجان  الصيني  التقومي  في  السابع 
وهو عيد احلب الصيني، ومن طقوس هذا اليوم 

أن تقوم الفتيات بالدعاء للحصول على زوج.
»بونول«  في   -3
في  يقام  بإسبانيا، 
األربعاء األخير من شهر 
مهرجان  أغسطس 
ويقوم  الطماطم، 
حوالى  بإلقاء  احملتفلون 

150 ألف حبة طماطم على بعضهم البعض.
4- في تركمانستان، التي تقع في آسيا الوسطى، 
يكون يوم 12 أغسطس عطلة رسمية: احتفاال 
بالبطيخ، ألنه يعتبر تراثا قوميا، وتقيم احلكومة 

مسابقات الختيار أفضل محصول.
 23 يوم  يكون  باملكسيك،  أوكساكا  في   -5
الفجل،  لنحت  يوم  هو  عام  كل  من  ديسمبر 
حيث تقام املسابقات، ومينح الفائز جائزة نقدية.

شهر  من  األول  األسبوع  يعتبر  بوليفيا،  في   -6
مايو عطلة رسمية، يقوم فيها املواطنون بطرق 
أبواب جيرانهم، وتوجيه لكمة قوية لهم، وذلك 

حتت شعار »اضرب جارك«!
يقوم  عام،  كل  في  فبراير  من  الثالث  في   -7
واملعابد  املنازل  حول  الفول  بذور  بنثر  اليابانيون 

واألضرحة؛ لطرد األرواح الشريرة.
8- في الهند، في الفترة بني شهر فبراير وبداية 
شهر مارس، يقام احتفال بفصل الربيع، ويسمى 

عيد األلوان.
األنوار،  مبهرجان  تايالند  حتتفل  نوفمبر  في   -9
في  الصور  أروع  وتظهر  به  يحتفل  عيد  وهو 
من  املاليني  ترتفع  وسيتوبال، حيث  ماي،  شيانغ 

الفوانيس في نفس الوقت إلى السماء.
تاراغونا،  في  الناس  من  اآلالف  يتزاحم   -  10
على  التنافس  أجل  من  سنتني؛  كل  بإسبانيا، 
بناء أطول وأجمل األبراج البشرية. ويصل ارتفاع 
 10 من  مكون  منزل  ارتفاع  إلى  منها  البعض 

طوابق.

تايالند... تنصيب أطفال 
الكهف رهباناً بوذيني

ملدة  احلياة  قيد  على  بقائهم  معجزة  بعد 
جرى  بتايالند،  كهف  داخل  أسبوعني  تتجاوز 
ترسيم 11 فتى من فريق كرة قدم للناشئني 
رهبانا بوذيني مبتدئني، في مراسم دينية بثتها 
الهواء  على  احمللية  التايالندية  السلطات 
تتراوح  الذين  الفتية،  استعد  حيث  مباشرة. 
أعمارهم بني 11 و16، سنة لالعتكاف مبعبد 
بوذي ملدة تصل إلى 9 أيام، وهي فترة تزيد عن 
توانغ«،  التي قضوها داخل كهف »تهام  تلك 

بعد أن حاصرتهم مياه السيول.
من  عدد  من  الغواصني  من  فريق  واستطاع 
الفتيان في عملية وصفت  إنقاذ  العالم  دول 
الكهف  تضاريس  تباين  نتيجة  باالنتحارية 
الذي غمرته املياه، ليبقى األطفال محتجزين 
داخله  نسبيا  املرتفعة  البقع  إحدى  داخل 
مكانهم.  الكتشاف  الفريق  يتوصل  أن  قبل 
وميثل هذا االعتكاف البوذي وفاء بنذر قطعته 
»سامان  الغواص  لذكرى  وتكرميا  أسرهم 
محاولته  أثناء  في  حتفه  لقي  الذي  كونان« 
بتقدمي  الفتية  عائالت  وتعهدت  إنقاذهم، 
قرابني من اخلنازير البرية لإلله تقديراً خلروجهم 
ساملني. وأشارت الصحيفة أن األطفال اتفقوا 
على التبرع لذکری سامان في تقليد شعائري، 
يعد من أعلى مراتب البوذية. وفي احلفل الذي 
أقيم في وات فرا دوي داو، ارتدى األوالد اجللباب 
لصالة  استعدادا  البسيط  التقليدي  األبيض 
على  الشكر  لتقدمي  الرهبان  من  عدد  قادها 
وقدم  الشموع  وأضيئت  ساملني.  عودتهم 
املشروبات  مثل  تقليدية،  عروضا  الرهبان 
وفقا  بوذا،  متاثيل  أمام  احللوة،  والفاكهة 
لتعاليم البوذية، كما جرى حلق رؤوس األوالد 

عند دخول املعبد.

الفلينب... زيارة تالل الشكوالتة حتمية

   توجد بجزيرة »بوهول« بالفلبني، تالل تسمى »تالل الشكوالتة«. وترجع هذه التسمية الغريبة 
إلى أسطورة طريفة .. فيقال إن عمالق كان يحب امرأة جميلة، ولكنها رفضت حبه ، فحزن جداً 
وأخذ يبكي، فتحولت قطرات دموعه الكبيرة إلى تالل تشبه الشكوالتة. والواقع هو أن هذه التالل 
تخضر باحلشائس في بعض األحيان، ولكن عندما تذبل احلشائش ويصبح لونها بنياً داكناً تتحول 

إلى تالل شبيهة بالشكوالتة - ولو أنها بالطبع تكونت نتيجة لعوامل الطبيعة.

ظاهرة كوتزبيو!

تغرب الشمس مرتني في اليوم الواحد في کوتزبيو 
»Kotzebue« وهي بلدة ساحلية في شمالي غرب 
والية أالسكا األمريكية -ويحدث ذلك مرة كل عام.

اجلديد  اليوم  ساعات  أول  في  مرة  الشمس  تغرب 
قبل  ثانية  تغرب  ثم  بقليل،  الليل  منتصف  بعد 

منتصف الليل بقليل! 
حتدث هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة بسبب موقع 
العرض  خط  ناحية  من  العادي،  غير  البلدة  هذه 

وخط الطول!
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•	 The	hair	of	humans	and	fur	of	animals	
are	one	of	the	main	characteristics	of	
what	is	deemed	a	mammal.

•	 Hair	 is	 made	 mostly	 of	 a	 protein	
called	keratin.

•	 Hair	 fibers	 or	 strands,	 grow	 from	
an	 organ	 in	 the	 area	 under	 the	 skin	
called	a	follicle,	which	is	found	in	the	
dermis	skin	layer.

•	 The	only	“living”	part	of	a	hair	is	found	in	the	follicle	as	it	grows.	
The	hair	strand	above	the	skin	has	no	biochemical	activity	and	so	
is	considered	“dead”.

•	 The	cross-section	of	a	hair	strand	is	made	up	of	3	key	layers.	The	
outer	 layer	 is	 called	 the	cuticle,	within	 that	 is	 the	cortex	 (which	
contains	the	keratin),	while	the	center	layer	is	called	the	medulla.

•	 There	are	 two	main	 types	of	hair	 that	 the	body	produces,	vellus	
hair	and	terminal	(or	androgenic)	hair.

•	 Vellus	hair	develops	from	childhood	covering	most	of	the	human	
body,	 it	 is	 a	 short,	 fine,	 light-colored	 hair	 that	 is	 often	 barely	
noticeable.

•	 Terminal	hair	 is	a	 thick,	 long	and	dark	hair	 that	 is	 less	common	
than	vellus	hair	but	much	more	noticeable,	often	replacing	vellus	
hair	on	certain	parts	of	the	body	during	puberty.	The	hair	on	our	
heads	is	terminal	hair,	along	with	facial	and	chest	hair	in	men	and	
pubic	and	armpit	hair	in	both	genders.

•	 On	 humans,	 hair	 can	 grow	 everywhere	 except	 for	 a	 few	 places	
such	as	on	the	palms	of	the	hands,	the	soles	of	the	feet	and	on	the	
lips.

•	 The	hair	on	our	head	serves	as	a	heat	insulator	and	coolant,	it	also	
helps	to	protect	us	from	the	sun’s	UV	rays.	The	function	of	hair	in	
other	 locations	 is	debated	as	we	still	 require	clothing	 to	keep	us	
warm	unlike	other	mammals.
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“Is it Sin if You Didn’t Know?”
Susan and Janie and Heather loved to go to the mall. If they had a little 
money to spend, that was extra fun but even if they didn’t they loved to 
just look at things and get treats at the food court and meet friends from 
school and church and just be kids for a while. Susan’s mother felt sure 
the mall was safe because the girls were together and had good common 
sense and several members of their church worked at the mall and the 
food court so they kept an eye on the girls, even though the girls didn’t 
know that. 
This Saturday was like all the others as Susan waited for Janie and 
Heather to get to her house for mom to drive them to the mall. She 
fussed with her make up and hair trying different styles and thinking of 
how the kids in school would react to a different color. Finally, they got 
here and everybody in the house scattered as the girls had their reunion 
in the front hall with all the necessary giggling and gossiping and telling 
each other how cute they looked in their outfits. 
“Mom are you ready to go?” Susan called up the stairs. “Janie and 
Heather are here.” 
“Just a minute honey.” Susan’s mom yelled down and finally she came 
down all ready to go but she had Susan’s little brother Timmy tagging 
along with her. “Susan, be a dear and let Timmy tag along with you girls. 
Mrs. Henderson next door is sick so he can’t go over there.” 
At first, Susan pouted and made a fuss because she was afraid Timmy 
would be a bother. “Susan let him come. We love Timmy. He is so funny 
and cute and we will help you watch him so he doesn’t wander off.” 
Janie whispered to her friend. 
“Yes do Susan” Heather chimed in “You know all the kids love Timmy 
when he comes and sits in on Sunday School when your dad teaches.” 
So Susan agreed and they all had a big time tickling Timmy in the car 
and getting him to laugh and making him everybody’s cute little brother, 
not just Susan’s. At the mall, the four had a wonderful time together. 
Instead of being a bother, Timmy learned how to make his sister and 
her friends laugh with his silly faces or things he would say making fun 
of the clothes or the people at the mall walking around. “He’s so funny 
Susan, we just love him.” Heather said once laughing at his antics so 
hard that she almost fell down. The afternoon passed quickly and before 
they knew it, mom had picked them up and they were on the way home 
for a sleepover. 
The girls got busy getting Susan’s room ready for a night of watching 
chick flicks and doing all the fun things that a sleepover had to have. 
There was plenty of popcorn and ice cream and make up to do each 
other over with and they were talking and trying to decide what movies 
to watch. Suddenly the air was filled with loud sobs. 
“Susan!” She heard her sweet little brother cry out from his room down 
the hall. All three girls ran in. There on his bed sat Timmy cross-legged. 
He had spread on his blanket some of the toys he had bought at the 
mall but he was holding a big candy bar and just sobbing. Susan loved 
Timmy tons and didn’t want him to cry so she sat on the bed and held 
him and Heather and Janie patted him and comforted him. 
“What is it Timmy, did someone hurt you?” Susan gently asked him as 
he calmed down enough to talk. 
“No, look!” and he opened his hand which was wrapped around a very 
large candy bar. “I don’t think I paid for this Susan. I know I had it in my 
hand at that candy booth in the food court. But Heather called for me to 
come look at the movie posters and I just ran to her with it in my hand 
and put it in my bag without thinking. I stole it Susan.” He sobbed. “God 
is going to hate me, won’t he? I did a terrible sin.” 
“Susan, remember Pastor Smith’s sermon last week on ‘Thou Shalt Not 
Steal?” Janie asked. “I know all of us including Timmy went to the al-
ter and promised God we never would steal. What’s going to happen 
Susan? Will Timmy go to hell for stealing now?” Janie asked her friend 

and she was near tears at the idea of Timmy being in so much trouble 
with God.” 
“I don’t know” Susan exclaimed nearing tears herself holding Timmy 
tight. 
All of the children were about to break down in tears when Heather 
finally said, “Wait let’s ask your mom.” She ran to the door, out into 
the hall and called down to Susan’s mom. “Mrs. Morris, please come 
help!” Her voice was so full of panic that Susan’s mom came rushing up 
the stairs expecting to find someone bleeding. She found the girls and 
Timmy sobbing in Timmy’s room. 
“Timmy, Susan, what’s wrong? Are you sick?” Their mom said warmly 
but a little scared touching each of their heads for a temperature like 
all moms do. 
“No its worse. I think Timmy is doomed.” Susan cried. “See when we 
went to the mall…” and between all four of them Mrs. Morris figured 
out what the problem was. Suddenly just laughed out loud like she had 
heard the funniest joke ever. 
“Why are you laughing mom? I don’t want Timmy to go to hell.” Susan 
objected. 
“Kids listen to me. Timmy, did you intend to steal the candy?” She asked 
holding Timmy’s hand. Heather and Janie sat cross-legged on the floor 
listening. 
“No Mommy, I didn’t even know I did it. Is that sin Mommy? Is it sin if 
you didn’t know?” He asked desperate to know if he was in bad trouble 
with God. 
“Kids remember our Sunday School lesson about sin? Remember what 
sin is?” She asked. 
“I remember Mrs. Morris.” Said Janie. “Sin is anything that keeps us 
from loving God.” 
“That’s right Janie. Timmy, sin is something that comes out of your heart 
when it wants to rebel against God. It is something you decide to do 
when you know you shouldn’t. If you had found the candy in your bag 
and not cried and not told anyone and kept it or ate it knowing you had 
not paid for it, then you would have stolen it and you would be in sin. 
“Then I am not doomed, Mommy?” Timmy said trying to feel relieved. 
“You are sensitive to what God wants, Timmy. Girls you are too, that’s 
why you cried so much. That’s good. It hurts your heart to think of 
someone you love going to hell. That’s how God feels and that is why 
Jesus came and died for our sins. Let’s pray that God take all of our 
sins out of our hearts.” And they all bowed their heads and prayed and 
when they looked up, instead of tears, there were pretty smiles on all 
their faces. 
“But what about the candy bar, Mom?” Susan wanted to know. 
“Tell you what, Timmy. Let’s let the girls get their sleepover going. You 
and I will run over to the mall, tell the man what happened and you can 
pay for the candy bar with your allowance money and everything will 
be right again.” 
“Will it really Mommy?” Timmy said with excitement “Will it make it 
like I never did the bad thing.” 
“It will be better than that because the man will know you are an honest 
boy and he will trust you even more. Better than that, while we are there, 
let’s get candy bars for all of us and we can join the party, ok?” 
HOORAY! All the children leapt with glee and danced around hugging 
and kissing Mrs. Morris for being so wise.
The LORD said to Moses: “If anyone sins and is unfaithful to the LORD 
by deceiving his neighbor about something entrusted to him or left in 
his care or stolen, or if he cheats him, or if he finds lost property and 
lies about it, or if he swears falsely, or if he commits any such sin that 
people may do—when he thus sins and becomes guilty, he must return 
what he has stolen or taken by extortion, or what was entrusted to him, 
or the lost property he found, or whatever it was he swore falsely about. 
[Leviticus 6:1-5]

Thou Shalt not Steal
You shall not steal. [Exodus 20:19]

R I D D L E 
T I M E

A man is found murdered in his 
office.	 The	 suspects	 are	 Peter,	
Julie, Jason, Molly and Brian. 
In	 the	 office	 is	 a	 calendar	with	
the numbers 6,4,9,10,11 written 
in blood. Who is the killer?

Answer for the Last Issue:
Because it was framed.

By: 
Philo Girgis

Kids & Youth

CONGRATULATIONS 
To
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on getting 
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CONGRATULATIONS 
To

Maria and Michael Elarif 
on getting 

THE OUTSTANDING TROPHY 
at The Kids and The Cool 

convention!!!
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Resilience. You may have heard of this 
word before. To many of us, resilience 
may mean something along the lines 
of ‘being able to endure hardships and 
moving forward’. But for some of us, re-
silience might simply mean having the 
strength to carry on today and not even 
thinking about tomorrow. Resilience 
could mean coping with a negative ex-
perience and trying to manage our lives, 
despite the pain that it may have caused. 
I think the easiest and most basic way of 
looking at resilience is this: we all deal 
with challenging experiences. Resil-
ience implies some form of emotional, 
physical, spiritual, and mental coping 
with these situations that enables us 
to acknowledge our 
suffering, but to cope 
with it and attempt 
to adapt and adjust 
our lives accordingly. 
Why do I put resilience 
this way? Because some 
individuals will try to 
say that resilience means 
experiencing something 
challenging, but then 
‹forgetting about it› and 
‹moving on› because the 
past is in the past, and 
you are stronger now. 
While it is true that experiences teach us 
lessons, it is not - in my opinion - acceptable 
or effective to tell someone to move on and 
forget about it. We are a sum of our expe-
riences - positive and negative. It is quite 
another thing to tell the person that though 
the	challenge	was	difficult	and	perhaps	
traumatizing, it may be helpful to be 
thankful that the experience is over. Or to 
reflect on one’s ability to navigate through 
this tough time and to be alive today. 
Resilience, to me, means understanding 
that tough times can - do most certainly do 
- occur. When we go through something 
challenging, we are (of course!) chal-
lenged to make decisions: do we give in to 
the hopelessness and fatigue? Do we fight 
and try to find a way out? But what if we 
cannot control what is happening? What if 
we feel as though we are truly stuck? In 
those scenarios, resilience means acknowl-
edging that, to be blunt, ‹this sucks›. Then, 
it means looking for a way to cope with 
the situation. Can you do something - 
anything - to handle the issue? If you 
can, do it! If you cannot, how can you 
cope with the emotions, the pain, and the 

circumstances that you are now facing?  
I will admit: when faced with tough and 
troubling times, I start to freak out. I am 
frustrated by what is happening. I am 
tired of unpredictable and ‘sucky’ things 
happening. I get angry with how life is 
full of problems and trials....and then, I 
talk to someone I trust. I let out my emo-
tions. I think about my own strengths 
inside of me - the passion, resilience, and 
perseverance that has kept me sighting my 
entire life. I think about the knowledge 
and skills I have that make me unique and 
talented. I think about my loyalty and love 
as a healthcare provider, student, friend, 
sister, daughter, and young woman. I re-
member the strength and power of my 

God, who is above all 
things and has never - 
or will ever - leave me. 
And then, I think about 
the situation. What can 
I do? Then I do it. Okay 
- now, how can I make 
myself relax a bit? Can 
I take a break? Can I 
simply acknowledge 
that I have done what 
I can, leave it to God 
and time, and hope 
for the best? YES. Be-
cause life will always 

be throwing things our way. And building 
resilience means dealing with the situa-
tion as it comes, letting it play out (as-
suming you have done what you needed 
or could do), and looking forward to the 
next minute of life. Having hope, faith, 
and trust that things will get better. Be-
cause they do. Taking care of myself in in 
ways that enable me to face challenges and 
life head-on. Knowing that I am enough. 
That, to me, is resilience. I am working on 
building resilience in life - we all have to. 
I don’t think that one day, one will ever 
be able to say that they are 100% resilient 
in all situations. But, we can take small 
steps such as engaging in self-care, catch-
ing in negative thoughts, finding ways to 
remain motivated, etc. in order to build 
resilience to the hurdles and roller-coast-
ers of life. And once you start doing this, 
you will realize that some problems in life 
really aren’t that bad at all. Sure, it is un-
fortunate that they happen. But with the 
right tools and coping skills, you realize 
that you are ABLE to overcome this. You 
are ENOUGH. You are STRONG. You 
are, my dear reader, RESILIENT.

What is Resilience?

What should our goals be 
in the Canada-Saudi Arabia 
relationship? This relation-
ship, its potential and its 
problems, are an important 
subject for public debate. 
This relationship is one of 
the most difficult that I have 
had to evaluate in my role 
as Deputy Shadow Minis-
ter for Foreign Affairs.
The arguments against pursuing a 
strong relationship with Saudi Ara-
bia are fairly obvious and intuitive. 
Saudi Arabia’s domestic human 
rights record is very poor, and it is 
prosecuting a war in neighbouring 
Yemen that is both inhumane and 
ineffective. The religious establish-
ment has played a critical role in 
spreading more literalist and less tol-
erant interpretations of Islam to the 
wider world. 
On the other hand, societies that are 
not democracies still have compet-
ing factions and internal tensions. 
The business of bringing about genu-
ine human rights progress in another 
country is often that of finding the bet-
ter faction and working to strengthen 
their hand. This may involve greater 
engagement in some cases, and dis-
engagement in others. In the case 
of Saudi Arabia, the current crown 
prince is pursuing a partial reform 
agenda, though one undoubtedly 
still associated with grievous human 
rights violations. There is a credible 
moral and strategic basis for western 
policy that seeks to strengthen the 
hand of partial reformers while also 
encouraging them to do more. 
Whether motivated by the opportuni-
ties of principled engagement, or for 
more self-interested reasons, many 
Canadian institutions have devel-
oped fruitful partnerships with the 
Saudis. Medical residents, for ex-

ample, have long come 
to Canada on full schol-
arships to work in Ca-
nadian hospitals. These 
residents cannot easily 
be replaced by Canadian-
trained physicians, since 
doing so would require an 
expansion of the number 
of medical school gradu-
ates. For better or worse, 

this would take considerable time.
The recent spat between Canada and 
Saudi Arabia has brought this ten-
sion to the fore. This dispute will 
impose real and practical costs on 
Canada if it is not resolved. And yet 
many people I speak to say that they 
would welcome our disengagement 
from Saudi Arabia. 
Notwithstanding the general murki-
ness of this question, one point that 
seems particularly obvious to me is 
that Canada should use this opportu-
nity to pursue energy independence 
more aggressively. Eastern Canada is 
importing foreign oil from countries 
like Saudi Arabia - who thus far have 
not turned off the taps, but could at 
any moment. Meanwhile, the Energy 
East pipeline is not proceeding for 
the time being because of new hur-
dles imposed by the federal govern-
ment. 
We are used to discussing our energy 
sector as an economic issue. It cer-
tainly is that, but it also raises vital 
security questions. Importing foreign 
oil leaves us more vulnerable to the 
vagaries of geopolitics, especially 
importing oil from countries whose 
values are at odds with ours. 
There is a case for working with Sau-
di Arabia in certain respects, but we 
should never put ourselves in a posi-
tion of dependence on them. This is 
yet another reason to support private-
sector driven pipeline development.

Evaluating Canada’s Relationship 

with Saudi Arabia (1)

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 25th, 2018 - Issue (120)

1 844 355 6939

We	see	it	happening	again,	the	Trudeau Liber-
als are failing Canadians on another front. 
Unfortunately,	 Canada	 continues	 to	 wait	 on	
the	sidelines	as	negotiations	continue	this	week	
between	 the	 U.S.	 and	Mexico.	We	 heard	 re-
cently	from	Mexico’s	top	trade	negotiator,	that	
it	could	be	“days	or	weeks”	before	Canada	is	
invited	back	to	the	table.	This	is	outrageous!	
Reports	indicate	that	a	deal	may	be	struck	soon	
surrounding	auto	parts	 and	worker	wages	be-
tween	Mexico	 and	 the	United	States.	 If	Can-
ada	doesn’t	agree,	we	could	be	left	out!	I will 
always fight for the best deal for Canadian 
families, workers and businesses.	Canadians	
deserve	a	seat	at	the	table	and	the	Prime	Minis-
ter	needs	to	work	harder	to	achieve	that.	
Our	Conservative	Caucus	understands	exactly	
why	Canadians	are	concerned	with	the	NAFTA	
renegotiations.	We	know	that	1-in-5	Canadian	
jobs	are	created	as	a	direct	result	of	free	trade	
agreements	and	it	is	critical	that	Justin	Trudeau	

fights	to	protect	these	well-paying,	high-quali-
ty	jobs.		
I	cannot	stress	 it	enough,	 it	 is	completely	un-
acceptable	that	Justin	Trudeau	unveiled	a	fed-
eral	budget,	that	doesn’t	contain	a	contingency	
plan	 if	NAFTA	 is	 terminated.	On	 top	of	 that,	
his	budget	fails	to	promote	policies	that	make	
Canada	a	more	attractive	place	to	invest	and	do	
business.	This	is	not	right.	
Whether	 in	Asia,	 the	Middle	 East	 or	 here	 at	
home	in	North	America,	 the	Prime	Minister’s	
failed	approach	on	trade	has	rankled	our	trade	
partners	 and	 left	 our	 economy	 vulnerable.	
Coupled	with	 overspending	 and	higher	 taxes,	
Canada	is	poorly	equipped	to	respond	to	global	
uncertainty	and	a	turbulent	investment	climate.
Recently	 we	 saw	 President	 Trump	 announce	
tariffs	on	Canada’s	steel	and	aluminum	indus-
tries	 and	 has	 threatened	 further	 tariffs	 on	 our	
auto	sector.	Despite	knowing	the	threat	of	tar-
iffs	 on	Canadian	 steel	 and	 aluminum	has	 ex-

isted	 for	well	 over	 a	 year,	 the	trudeau gov-
ernment failed to	 take	 American	 concerns	
seriously.
Conservatives	know	that	only	way	to	safeguard	
our	 steel	 and	 aluminum	 industries	 over	 the	
long-term	is	for	the	Trudeau	government	to	im-
mediately	get	back	to	the	NAFTA	negotiating	
table	and	get	the	best	deal	for	Canadian	fami-
lies,	workers	and	businesses.	I	along	with	my	
caucus	colleagues	will	 continue	 to	work	with	
Government	of	Canada	and	bring	forward	con-
crete	ideas	to	defend	local	jobs.	
Conservatives are committed to holding this 
Liberal Government to account and ensure 
that Canadians have well paying jobs to sup-
port their families. 

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament
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