
›Ó‡vn‹€@ê€Ïi@Ò7Ëí@ÒäÏn◊Ü@ç◊ãfl
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

املرشحني  علي  تعرف 
إنتخابات  في  املصريني 
أكتوبر القادم بأونتاريو .........
...................................... ص ١١

فض رابعة: 75 إعدام بينهم 
قيادات من اإلخوان و47 مؤبد 
بينهم املرشد  ........... ص ١١

املناهضة  احلركات 
تستكمل  لإلجهاض 
اجلامعات     داخل  معاركها 
..........................................ص 9

احملكمة  قرار  يتحدي  فورد 
عدد  خفض  بشأن  العليا 
من  شهر  قبل  املستشارين 
إنتخابات احملليات .......ص ١2

راأي املحـــــــرر

�حلق و�لباطل بني �ملنيا و �أركن�سا�س

عّله  الباطل  يبحث عن  و�سار   ، احلق ركب حماره  اأن  ان  ُيحكى 

 : ف�ساأله  لقي رجاًل،  �سائر  ، وفيما هو  بالعدول عن مذهبه  يقنعه 

من اأنت ؟ قال الرجل : اأنا الباطل ! واأنت ؟ قال : اأنا احلق . فقال 

له الباطل : هل من مذهبك اأن تركب اأنت واأم�ش اأنا ؟ قال احلق 

: ل بل يركب كل منا �ساعة وينزل الآخر ، ثم نزل احلق وركب 

الباطل  قال   .. اأنزل،   : قال احلق   ، ال�ساعة  انتهت  فلما   ، الباطل 

عليهما  اأطل  وهنا   . علينا  قادم  اأول  عند  نحتكم  حتى  اأنزل  ل   :

رجل ، فخاطبه الباطل بقوله : اأيها الرجل اأن�سف بيننا : من تراه 

يجب اأن مي�سي يف هذه الدنيا ، احلق اأم الباطل ؟ قال الرجل : احلق 

يجب اأن مي�سي . عندئذ نظر الباطل اإىل احلق وقال له : اأراأيت احلق 

هو الذي يجب اأن مي�سي بينما يركب الباطل. تلك الق�سة اخليالية 

الباطل   اأ�سبح  فقد  الأن،  امل�سرية  الدولة  يف  يجري  ما  عن  تعرب 

والالمعقول والعبث هو الذي يركب وي�سود، فلك اأن تتخيل اأن 

ع�سو بـ »بيت العائلة« باملنيا ُيدعي »عادل م�سيلحي«، يتهم الأنبا 

امل�سكالت  �سبب  هو  مكاريو�ش  الأنبا  واأن  بالتطرف  مكاريو�ش 

باملنيا  ولهذا - بح�سب اإتهامات م�سيلحي - فاأن تلك امل�سكالت 

ل حتدث اإل مع طائفته الأرثوذوك�سية دون الطوائف الأخري، بل 

تخيلوا  الإعالمي.  والتهييج  بالتحري�ش  مكاريو�ش  الأنبا  ويتهم 

اأي عقل واأي منطق  كل تلك الأفرتاءات والأتهامات اخلالية من 

ت�سدر بحق الأنبا مكاريو�ش فقط لأنه يرف�ش هذا الكيان ال�ساقط 

واملوائمات  بالأعراف  فيه  ُيحكم  والذي  العائلة«  »بيت  امل�سمي 

�سالح  يف  اأبدًا  تكن  ولن  مل  بالطبع  والتي 

تلك  كل  تخيلوا  عليهم.  املجني  الأقباط 

يرف�ش  مكاريو�ش  الأنبا  لأن  الأتهامات 

تلك احللول القبلية ويطالب ب�سيادة القانون 

وتنفيذه. تخيل معي عزيزي القارئ اأن كل 

بعد  التهدئة  تتم  باأن  يطالب  مكاريو�ش  الأنبا  لأن  الأتهامات  هذه 

تنفيذ القانون ولي�ش قبله، واآل تكن بدياًل عنه. تخيلوا من ينادي 

النار بكل  يفتح  الظلم  وتاأ�سي�ش جمتمع  القانون  بالفو�سي وبغيبة 

تبجح �سد من ينادي بالدولة وبهيبة القانون واإقامة جمتمع العدل، 

اأمل اأقل لكم ركب الباطل احلق يف بالدنا.     

اأخريًا .. يف عام 1938 اأ�سدرت املحكمة الأمريكية العليا حكمًا 

يف  وال�سود  البي�ش  الطلبة  بني  العن�سري  الف�سل  د�ستورية  بعدم 

املدار�ش بولية اأركن�سا�ش، وعليه توجه عدد من الطالب ال�سود 

لقبولهم  املدر�سة  واأ�سطرت  البي�ش،  مدار�ش  باأحدي  لالإلتحاق 

تنفيذًا حلكم املحكمة، لتقوم تظاهرة من البي�ش ملنعهم من دخول 

فرانكلني  الرئي�ش  اأمر  فقد  قا�سيًا،  الدولة  رد  ليكون  املدر�سة، 

تلك  ل�سحق  جوًا  املحمولة   »101« الفرقة  باأر�سال  روزفلت 

اأركن�سا�ش.  يف  القانون  حكم  وتنفيذ  الد�ستور  واإنقاذ  التظاهرات 

الفارق بني اأركن�سا�ش و املنيا هو الفارق بني الدولة والقبيلة ، وبينما 

اأختارت ال�سعوب بحكامها مفهوم »الدولة«، اأخرتنا نحن فو�سي 

م�سيلحي وبيت عائلته املزعوم

 �بر�م مقار
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له  عالقة  ال  املالي  الثراء  حتقيق 
هذه  فيه،  تعيش  الذي  باملكان 
العجائب«  »أرض  تؤكدها  احلقيقة 
العالم  خارطة  على  تُسمى  التي 
تعداد  مع  إذ  »الهند«..  باسم 
املليار  يفوق  ُمتصاعد  ُسكاني 
الذين  البشر  من  وكثير  نسمة، 
وال  الشوارع  إال  لهم  مسكن  ال 
سقف  وال  األرصفة  إال  سرير 
اجلوع  يُهلكهم  يكاد  العراء،  إال 

تؤكد  األجواء،  وتقلبات  واملرض 
ألثرى  العاملية  »فوربس«  قائمة 
املليارديرية  قائمة  أن  العالم  اثرياء 
في  مليارديرًا   101 ضمت  العاملية 

84 مليارديرًا  بـ  الهند وحدها عام2017  ُمقارنة 
بـ12  مليارديرًا فقط  ومقارنة   ،2016 فقط عام 
عام 2015! ما يعني أن كل شهر تقريًبا )أو بدقة 
جديد  هندي  ملياردير  دخل  يوماً(    33 كل  أكثر؛ 
إلى قائمة أثرياء العالم خالل 2017، وبهذا حتتل 
املليارديرات  عدد  حيث  من  عاملًيا  الرابعة  املرتبة 
بعد الواليات املُتحدة التي احتلت املركز األول بـ 
)565( مليارديرًا، ثم الصني )319( مليارديرًا، وأملانيا 
لعام  املُعلنة  اإلحصائيات  وفق  مليارديرًا   )114(
2017 وال ندري ما يخبئه عام 2018 من مفاجئات 

في عالم الثراء!
ما السر في هذا التفاوت الشاسع بني شريحتي 
بالظروف  متر  واحدة  أرض  على  واألثرياء  الفقراء 
ذاتها؟ ملاذا يستطيع أشخاص الوصول إلى الثراء 
املالي املنشود بينما ال يستطيع غيرهم الوصول 
إليه رغم أن ظروف من يصلون إليه قد تكون أكثر 
املُتخصصون  صعوبة ممن لم ينجحوا في ذلك؟ 
بعلم الثراء يؤكدون أن العامل الرئيسي املؤثر في 
حتقيق الثراء هو اّتباع باقة من القوانني الكونية 
قد  الفيزيائية  القوانني  كانت  وإذا  له،  املؤدية 
أخبرتنا أن كل شيء في هذا الكون ليس سوى 
ُكتلة من الطاقة، فما علينا إال أن نعرف الطريق 
البشرية  الطاقة  كتلة  بني  للتواصل  الصحيح 
التي نتكّون منها وبني ُكتلة الطاقة املادية التي 
يتكون منها املال كي نتمكن من جذبه بالتدريج.

كتابه  في  ِهل”  “نابليون  يقول 
الكالسيكي الشهير “فكر تُصبح 
جمع  نستطيع  أن  “”قبل  ثريًا”: 
أن  ينبغي  كبيرة،  بوفرٍة  الثروات 
في  عارمٍة  برغبٍة  عقولنا  ُنغنط 
باملال  واعني  نكون  أن  بد  وال  الثراء، 
نحو  املال  في  الرغبة  تقودنا  حتى 
لكسبه”..  ُمحددة  ُخطط  وضع 
الكالم  هذا  “ِهل”  السيد  يقل  لم 
أو  عشوائية  كفكرٍة  كتابه  في 
خط  دراسته  بعد  بل  اعتباطية؛ 
أن  قبل  األثرياء  مئات  جناح  سير 
نحو  بهم  قفزت  التي  املبادئ  يُحدد 
عالم الوفرة والثراء، وعن هذا يقول: 
من  ألكثر  احلياتية  التجارب  من  املبادئ  “ُجمعت 
ثرواٍت  جتميع  بالفعل  استطاعوا  ممن  رجل   500
الفقر،  وعانوا  الصفر  من  بدأوا  رجاٌل  ضخمة؛ 
ولم  التعليم  من  كبيرًا  قدرًا  ينالوا  لم  والذين 
يحظوا بالنفوذ. وقد أجدت هذه املبادئ نفًعا مع 
حتقيق  ألجل  توظفها  أن  وميكنك  الرجال.  هؤالء 

مصلحة شخصية مستمرة”.
كل شيء في هذا الكون يبدأ في صورة “فكرة”، 
على  ركزنا  وكلما  األفكار،  مع  تتجاذب  األفكار 
تلك  تنتقل  إلى حتقيقها  نطمح  إيجابية  فكرة 
الفكرة من عاملها األثيري إلى عاملنا املادي، الدماغ 
أعظم  هو  مغناطيسية  ذبذبات  من  يُطلقه  مبا 
صورة  رؤية  بتكرار  غذيناه  فإذا  حًقا،  نلكه  كنٍز 
ما نحب احلصول عليه، وتخيلناه مبشاعر امتناٍن 
الدقائق  خالل  سيما  وال  اليوم  طوال  وبهجة 
بشيء  سعينا  ثم  النوم،  تسبق  التي  األخيرة 
جند  ما  ُسرعان  بأفعالنا،  هدفنا  نحو  اجلُهد  من 
الهدف يبدأ بالتجلي في عاملنا املنظور، والعكس 
صور  مشاهدة  على  ركزنا  إذا  أننا  أي  بالعكس؛ 
في  مسامعنا  وأغرقنا  واجلوع،  والفقر  البؤس 
أخبارها، فإننا نرتكب بحق أنفسنا جرمية ُكبرى 
ألننا ندفع بها إلى مزيد من الفقر واحلرمان حتى 
وإن ُكنا نعيش في بيئة تُصنف على أنها غنية، 
في  يكمن  وفقره-  بثرائه   – احلقيقي  عاملنا  ألن 

أعماقنا قبل اخلارج.

ثراء يف كل مكان

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�ســـــام منيــــــر

رمــــزي �سنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �سميـر ا�سكنــدر

�سكرتري التحرير: دوال انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�سال باجلريدة

1 844 355 6939

م�ساعدو التحرير: 

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

املتحدة  للواليات  السيسي  للرئيس  زيارة  كل  مع 
اجلمعية  مناسبات  أو  خاصة  مناسبة  أي  حلضور 
مسألة  وبقوة  للسطح  تبرز  املتحدة،  لألمم  العامة 
النظام لزق الكنيسة ممثلها في أساقفتها  شغف 
أن  بعد  تواضروس،  البابا  قداسة  وحاليا  سابقا، 
األقباط في  ثبت فشل األساقفة مؤخرا في حشد 
أمريكا، للخروج والترحيب بالرئيس خالل زيارته ملركز 

صنع القرار العاملي بالواليات املتحدة.
السؤال، الذي يطرح نفسه بقوة، ملاذا ال يطلب النظام 
أن يقوم بنفس األمر في فضيلة شيخ األزهر اإلمام 
أمريكا،  وأن  خاصة  الطيب،  أحمد  الدكتور  األكبر 
كما أن بها مصريني أقباط، بها مصريني مسلمني، 
ضخمة  ميزانية  وهناك  املسلمني،  ماليني  وكذلك 
للغاية من الضرائب تخصص ملؤسسة األزهر، لنشر 
اإلسالم والدعوة في العالم كله، وبالتالي فباألولى 
كذلك أن يخرج املسلمون واملصريون املسلمون في 

أمريكا للترحيب بالرئيس وهذا لن يحدث.
املسألة تكمن في أن العالم الغربي، وحتديدا اإلدارة 
الدينية،  باحلريات  اخلاصة  تقاريرها  في  األمريكية، 
وعميق  مقيت  اضطهاد  هناك  أن  جيدا  تعلم 
لألقباط وليس للمسلمني في مصر، وهذه احلقيقة 
يدركها النظام. وبالتالي فالنظام يهمه أن من يخرج 
املسلمني،  وليس  األقباط  هم  بالرئيس  للترحيب 
وجود  حقائق  نفي  عن  احلقيقي  والتعبير  الوزن  ألن 
اضطهاد ومتييز ضد األقباط هو خروجهم للترحيب 

بالرئيس في أمريكا.
وفي هذه املسألة يكتشف النظام أن بعض األوراق 
القبطية، التي يستخدمها النظام في الداخل ليس 
لها أي دور أو تأثير على أقباط املهجر ألنهم يعيشون 
وثقافي  وسياسي  مجتمعي  وسياق  بيئة  في 
مختلف كلية عن بلدهم األم، مصر احملروسة التي 
أخوتهم  أحوال  على  حزانى  ولكنهم  يعشقونها، 
املناطق في  األقباط في بعض  وأقاربهم  وعائالتهم 

مصر.
املستوى  على  معارض  قبطي  يوجد  ال  للتأكيد، 
السياسي، ولكن لألقباط في املهجر مطالب عادلة 
تتعلق باملواطنة الكاملة للمواطن القبطي، شأنه 
املواطن  يبقى  إلى متى  املسلم.  املصري  أخيه  شأن 
على  و«يأخذ  ثانية،  درجة  مواطن  القبطي  املصري 
مناطق  بعض  في  خاصة  املسلم«  جاره  من  رأسه 
صعيد مصر، ومنها املنيا عاصمة اإلرهاب والسلفية 
واإلسكندرية  وأسوان  وقنا  مصر،  في  والتطرف 

ومناطق أخرى.

باملناسبة سيادة الرئيس األقباط مازالوا هم الكتلة 
وحتملوا  ورائك،  تقف  تزال  وال  وقفت،  التي  احلرجة، 
الكثير من حرق كنائس وممتلكات بسبب موقفهم 
في  يفعل  عما  راضية  غير  لكنها  معك،  الوطني 
األقباط في مدن التعصب والتطرف في صعيد مصر 

ودلتاها. 
سيادة الرئيس األقباط ال يعارضونك سياسيا شأن 
جماعات أخرى، ولكن لهم مطالب تتعلق باملواطنة 
مطالب  كلها  وهي  الواقع،  أرض  على  واملساواة 

منصوص عليها في الدستور. 
أمريكا، خاصة  أنت مرحب بكم في  الرئيس  سيادة 
وأن الرئيس ترامب صديقا قويا لك، ولكن هذا ال يعني 

بالضرورة أن يخرج األقباط بكثرة للترحيب بكم. هل 
ووفود  األساقفة  فيه  ما فشل  أن  تتوقع سيادتكم 
أعضاء البرملان املصري ألمريكا )وشملوا نوابا أقباطا( 
فيه  سينجح  والترحيب،  للخروج  األقباط  لتحفير 

قداسة البابا هذه املرة!! 
سيادة الرئيس، لقداسة البابا تواضروس كل املكانة 
معرض  سيادتكم،  مثل  ولكنه  والتقدير،  مثلكم 
يخالف  كان  إذا  يقول  مبا  االقتناع  وعدم  لالنتقاد 
الواقع على مستوى السياسات والتصريحات، رغم 

كل التقدير واالحترام لكما.
عن  بعيدا  أمريكا  في  جتتمع  ال  ملاذا  الرئيس  سيادة 
وترشيحاتها  والتقدير(  املكانة  )ولها كل  الكنيسة 
لبعض الشخصيات غير اجملدية، بوفد من املصريني 
األقباط  من  املهجر،  في  والناشطني  الفاعلني 
واملسلمني، للنظر في مدى االستفادة منهم خلدمة 
على  كذلك  والتعرف  الشمالية،  أمريكا  في  مصر 
وتعلم  املصريني،  لكل  رئيسا  باعتبارك  مطالبهم 
كل  لها  ويتمنون  مصر  يعشقون  األقباط  أن  جيدا 
واملساواة  املواطنة  قواعد  وتثبيت  واالستقرار  اخلير 
أن جزء  الرئيس  تنسى سيادة  وال  الواقع.  أرض  علي 
التي  احملافظات  من  جاء  املهجر  أقباط  من  به  يعتد 
تعاني من اإلرهاب والتطرف وخاصة من صعيد مصر 
األحداث.  من  جدا  قريبني  فهم  وبالتالي  وشمالها، 
املهجر،  في  مصر  أبناء  مع  املباشر  التواصل  وبدون 
ألن  وحتريكهم  تعبئتهم  في  شخص  أي  ينجح  لن 
وثقافي  وسياسي  مجتمعي  نسق  في  يعيشون 

مغاير متاما.
سيادة الرئيس أنت ال حتتاج لوسيط ديني للتواصل 
مع أبنائك وأخواتك من أقباط املهجر، ميكن االلتقاء 
واالجتماع واالستماع إليهم واحلصول على دعمهم. 
ميثلهم،  ديني  حزب  للسلفيني  حاليا  وأنه  خاصة 
من  وغيرها  اإلسالمية  واجلماعة  لإلخوان  وكان 
سياسية،  أحزاب  اإلسالمية  الدينية  اجلماعات 
األقباط،  أما  الدولة.  مسؤولي  كل  مع  يجتمعون 
سياسية  جماعة  أي  ميثلون  ال  اخلارج،  في  وخاصة 
ولكنهم  سياسي،  حزب  لتأسيس  أبدا  يسعون  وال 
من  وتعمل  تتمنى  ملصر،  عاشقة  وطنية  جماعة 
على  والتنمية  واالستقرار  السالم  يعمها  أن  أجل 
أرضية املواطنة واملساواة. فهل ننتظر منكم سيادة 
مع  وسيط،  دون  مصر  أبناء  مع  تتواصل  أن  الرئيس 
مراعاة أن دور السفارات والقنصليات في مثل هذه 

القضايا شكلي وال يقدم وال يؤخر.
أما قداسة البابا تواضروس، بتصريحاته عن »الفيك 
االنتقاد، خاصة  ملزيد من  نيوز« فقد عرض قداسته 
وأن املنيا وغيرها بقراها وجنوعها تأن من نار التطرف 
أن  إخوانية. اخلالصة  أو  واإلرهاب سواء كان سلفية 
هناك معاناة وتهديد للحقوق األساسية في احلياة 
واحلرية والتملك، وهذا كله مهدد في بعض مناطق 

صعيد مصر. 
أن  البابا  قداسة  يجب على  توازنات  هناك  أن  نعرف 
يوائم بينها، لكننا أيضا ننتظر من قداسته مثلما 
كان يفعل العظيم املتنيح قداسة البابا شنودة أن 
يرتب على أكتاف أبناءه وكان يواجه الواقع واحلقائق، 
مقولته  شنودة  البابا  قداسة  قال  عندما  وخاصة 
الشهيرة، للتخفيف على أبنائه، »عظيم هو الوقوع 

في يد اهلل«.

حوار ال ينتهي... بني الرئي�س 

والبابا ... واأقباط املهجر

مونتريال – عبد املسيح يوسف

1-844-355-6939
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جمهورية  رئيس  قباني،  نزار  وضع  عندما 
الرومانسية،  قصائده  إحدى  على  الشعر، 
هذا العنوان: »كلمات ليست كالكلمات«... 
لغوية  بكتريا  اكتشف  أنه  يدري  يكن  لم 
مجموعة:  ضمن  حدود،  بال  تتكاثر  مريرة، 

»ليست كالـ..«!
زجاجات  اإلخوان  عناصر  ألقت  فعندما 
املصري،  األوقاف  وزير  منزل  على  مولوتوف 
تفجير  في  بدر  مسجد  إمام  ُقتل  وعندما 
شيوخاً  هناك  أن  عرفنا  بصنعاء...  انتحاري 

ليسوا كالشيوخ! 
وعندما اغتال الظالميون فرج فودة، وذبحوا 
مفكرون  هناك  أن  محفوظ...عرفنا  جنيب 

ليسوا كاملفكرين! 
إلى  األطفال  الداعشيون  أطلق  وعندما 
الرجال،  وذبحوا  النساء،  وسبوا  العراء، 
وأموالهم،  أعراضهم،  على  اعتدوا  أن  بعد 
هناك  أن  عرفنا  الهوية...  برسم  وتاريخهم، 

بشراً غير البشر!

وعيد  األم،  وعيد  احلب،  عيد  حاربوا  وعندما 
ليست  أعياداً  هناك  أن  عرفنا  الربيع... 

كاألعياد؟ 
أن  عرفنا  اجلهاد...  نكاح  ابتكروا  وعندما 

هناك زناً ليس كالزنا!
وعندما شاهدنا كيف يتفننون في تعذيب 
الضحية، ويبدعون في زهق روحها... عرفنا 

أن هناك موتاً ليس کاملوت!
مسجد  اإلرهابية  اجلماعة  أحرقت  وعندما 
رابعة العدوية بالقاهرة، وأحرقت ميلشيات 
بن  مالك  مسجد  الرافضية  املهدي  جيش 
نفسه  داعشي  وفجر  اجلديدة،  ببغداد  أنس 
شرقي  شمالي  احلشوش  مسجد  في 
العاصمة اليمنية... عرفنا أن هناك مساجداً 
ليست كاملساجد!؟ ،...،...،... وهكذا لم تعد 
حاملة،  لقصيدة  عنواناً  كالـ...«،  »ليست 
وحي  من  متوّحشة  ألفكار  عنواناً  ولكن 
إله  ومبباركة  كالشياطني،  ليسوا  شياطني 

ليس كاإلله!..

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

البكتريا املريرة!لقاء

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

تنويه: ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة قانونية

اإللتحاق  طريق  عن  سواء  بكندا  الدراسة  تعتبر 
الكندية إحدى وسائل  املعاهد  أو  بعدد اجلامعات 
واملعاهد  اجلامعات  تتميز  حيث  بكندا  االستقرار 
الدراسية  البرامج  بتقدمي مجموعة من  الكندية 
التي تبدأ بالدبلومات وتنتهي بشهادات الدكتوراة 

في اجملاالت املتخصصة.
الطالب  من  اآلالف  تستقبل  كندا  فإن  وعليه 
من  العديد  هناك  ولكن  عدة  دول  من  الوافديني 
ما  وهو  بالدراسة  واملتعلقة  املتكررة  األسئلة 

سوف نتعرض له في هذه املقاالت:
قبل  للدراسة  احلصول على تصريح  هل يشترط 

االلتحاق بأي برنامج دراسي بكندا؟
هناك نوعان من برامج الدراسة بكندا وهما برامج 
تزيد  وبرامج  تزيد عن ستة أشهر  دراسية ملدة ال 
اإللتحاق  الرغبة في  عن ستة أشهر. ففي حالة 
بإحدى البرامج التعليمية والتي ال تزيد مدته عن 
ستة أشهر ميكن للطالب اإللتحاق بهذة البرامج 
للدراسة  تصريح  على  احلصول  إلى  احلاجة  دون 
ولكن في حالة الرغبة في اإللتحاق بأحد البرامج 
إدارة  تلزم  أشهر  ستة  عن  تزيد  ملدة  التعليمية 
احلكومة الكندية كل الطالب الذين ليس لديهم 
أو لديهم حق اإلقامة الدائمة  اجلنسية الكندية 
قبل  للدراسة  تصريح  على  احلصول  على  بكندا 

االنتظام بأي برنامج دراسي.
ما هي شروط الدراسة ملدة أقل من ستة أشهر؟

لدى  سواء  الدراسية  بالبرامج  اإللتحاق  ميكن 
قبل  من  معتمدة  الغير  أو  املعتمدة  املؤسسات 
للدراسة  تصريح  احلصول على  دون  الهجرة  إدارة 
فترة  تزيد  أال  أوال  شروط.  ثالثة  حتقق  بشرط 
الدراسة عن ستة أشهر. ثانيا أال تكون الدراسة 
جزء من برنامج دراسي أطول. أخيرا إنهاء الدراسة 
خالل فترة الستة أشهر والتي تبدأ مبجرد الدخول 
االلتحاق  يكفي  ال  أنه  أخر  ومبعنى  كندا.  إلى 
بل  أشهر  ستة  من  أقل  لفترة  دراسي  ببرنامج 
ستة  خالل  في  الدراسي  البرنامج  إنهاء  أيضا 

أشهر من تاريخ الدخول إلى كندا.
هل ميكنني التسجيل بأي جامعة أو معهد بكندا 

للحصول على تصريح الدراسة؟

على  للحصول  األساسية  الشروط  إحدى  من 
التعليمية  املؤسسة  تكون  أن  الدراسة  تصريح 
سواء اجلامعة أو املعهد من املؤساسات املعتمدة 
الطالب  من  العديد  فهناك  الهجرة.  إدارة  من 
الذين قاموا بتسجيل أنفسهم ببعض  الدوليني 
وقد  بها  معترف  الغير  التعليمية  املؤسسات 
اخلاص  الدراسة  تصريح  برفض  األمر  بهم  انتهى 

بهم. 
حالة  في  بكندا  لإلقامة  محددة  فترة  هناك  هل 

احلصول على تصريح للدراسة؟
يعتبر  الدراسة  تصريح  على  احلصول  حالة  في 
القانونية  لإلقامة  تصريح  مبثابة  التصريح  هذا 
ملدة التصريح باإلضافة إلى 09 يوما إضافية بعد 
من  نوعني  هناك  حيث  الدراسة  تصريح  إنتهاء 
تصاريح الدراسة. األول وهو تصريح شامل لكامل 
والثانى يكون تصريح فترة محددة  الدراسة  مدة 
يوما  التسعني  فترة  وتعتبر  وجتدد.  الدراسة  من 
في غاية األهمية والتي تهدف إلى منح الطالب 
مدة  ملد  بطلب  التقدم  أو  كندا  ملغادرة  الفرصة 

الدراسة.
هل ميكنني مغادرة كندا خالل فترة الدراسة؟

بهدف  بكندا  املقيم  الدولي  للطالب  ميكن 
السابق  املعتمدة  املؤسسات  من  بأي  الدراسة 
ولكن  اإلجازات  فترة  خالل  كندا  مبغادرة  ذكرها 
يتم مراجعة  بأنه سوف  االعتبار  األخذ في  يجب 
أوراق ومستندات الطالب على احلدود الكندية من 
الطالب  استمرار  من  للتأكد  احلدود  ضباط  قبل 
في  إليه  املشار  الدراسي  بالبرنامج  االلتزام  في 
الطالب  على  يجب  ولذلك  الدراسة.  تصريح 
التأكد من حصوله على كل املستندات املطلوبة 
لتجنب املشاكل واملواقف الغير متوقعة على أي 
رفض  عنها  ينتج  قد  والتي  الكندية  احلدود  من 

دخوله لكندا.

مراسلتنا  خالل  من  اقتراحاتكم  بقبول  نتشرف 
على عنوان مكتبنا اجلديد:

 ,oiratnO  ,otnoroT  ,0041  etiuS  ,tS  yaB  033
 8S2 H5M

.layrbahg@ofni :البريد اإللكتروني  أو من خالل 
ac أو من خالل الهاتف 8433606746

طرق �لدر��سة بكند�

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

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   ١00 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
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اقصد االستثمار العقاري، كما اشرت من قبل في مقاالتي. وفي دراسة عملية باألرقام لشقق قلب تورونتو ملا قدمته لعمالئي املستثمرين 
خالل السنوات األربع املاضية )كمثال( كانت احملصلة النهائية ملتوسط الربح السنوي لكل العمليات اخلاصة بعمالئي هي %21 سنويا. وهي 
اقناعهم  الشراء وكان ذلك بغرض  البدء في متثيلهم في عمليات  والتي سبق وقدمتها لهم قبل  دراساتي للجدوى  توقعته في  تفوق ما 
باالستثمار في العقارات. وهذا قائم على استغالل العوامل اخملتلفة اقصى استغالل مثل نسبة القرض العقاري )االستثمار باستخدام أموال 
البنوك( واخللط األنسب بني شراء العقارات اجلديدة وبني التي يعاد شرائها وغيرها من العوامل الفنية التي تعتمد على اخلبرة الشخصية 

في االستثمار. 
اذكر هذا كإثبات بياني بأن االستثمار العقاري هو أحسن أنواع االستثمار اآلمن اخلالي تقريبا من عنصر اخملاطرة إذا مورس مبهارة. فال يوجد أي 

نوع آخر من االستثمار يتحقق فيه هذا الناجت املرتفع قياسا إلى نسبة اخملاطرة املنخفضة جدا.
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هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
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أفضل أنواع االستثمار قاطبة

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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التاميز 

ترامب يتصرف »كفتى في الصف 
اخلامس من الدراسة«

ونقرأ في صحيفة التاميز تقريراً لديفيد تشارتير 
يقول  إذ  جميعا«.  »اقتلهم  بعنوان  دينع  وبوير 
دونالد  األمريكي،  الرئيس  إن  التقرير  كاتب 
ترامب، قد حث وزير دفاعه على اغتيال الرئيس 
السوري، بشار األسد، مضيفاً أنه قال »اقتلوهم 
الكيماوي على  الهجوم  وذلك بعد  جميعهم« 
املدنيني العام املاضي، وذلك حسب كتاب جديد 

نشر حديثاً.
ترامب  بني  حوار  عن  التقرير كشف  أن  وأضاف 
وجيم ماتيس بعد الضربة الكيماوية، إذ طلب 
ألحد  قال  ماتيس  أن  إال  منهم  التخلص  منه 

مساعديه: » سنكون أكثر عقالنية«.
وأشار كاتب التقرير إلى أن هذا احلوار قد نشر 
ساعد  صحافي  وهو  ورد،  ود  بوب  كتاب  في 
أدت  التي  ووترغيت  فضيحة  عن  الكشف  في 
الستقالة الرئيس األمريكي ريتشارد نيسكون.

البيت  في  ترامب  »اخلوف:  الكتاب  عنوان  وجاء 
استطاع  كيف  الكتاب  ويكشف  األبيض«، 
في  املستوي  رفيعي  املوظفني  من  مجموعة 
إزالة  أو  ترامب  قرارات  تعديل  األبيض  البيت 

أوراقه من على طاولته، بحسب كاتب التقرير.
أن  الكتاب  في  ورد  أنه«  التقرير  كاتب  وتابع 
أن  أقرانه  من  العديد  أخبر  ماتيس  اجلنرال 
أو  اخلامس  الصف  في  كفتى  يتصرف  ترامب 
املستشارين  كبير  كوهني،  غاري  وأن  السادس، 
ترامب  مكتب  من  رسالة  سرق  االقتصاديني، 
هذه  وتضمنت  توقيعها،  بصدد  األخير  كان 
من  املتحدة  الواليات  بانسحاب  قراراً  الرسالة 
اجلنوبية.  كوريا  مع  املشتركة  التجارة  اتفاقية 
إزالة  أقدم على  فإن »كوهني  الكتاب  وبحسب 

الرسالة بهدف حماية األمن القومي«.
األبيض  »البيت  إن  بقوله  التقرير  كاتب  وختم 
وصف الكتاب بأنه عبارة عن قصص مفبركة، 
أن  يريدون  ناقمني  سابقني  موظفني  قبل  من 

يظهر ترامب مبظهر سيء«.

لوفيجارو

كنيسة تاريخية للبيع في فرنسا
أسقفية  عرضت 
فرنسا  في  نانسي 
كنيسة »سانت جول« 
الكاثوليكية التاريخية 
ألف   190 بسعر  للبيع 

يورو.
الدعم  انقطاع  خلفية  على  القرار  ذلك  جاء 
أفاد  األعمال، حسب ما  رجال  املقدم من  املادي 

راديو »فرانسوا بلو لورين«.
لوجنوي  مبدينة  جول«  »سانت  كنيسة  وبُنيت 
في إقليم اللورين شمال شرقي فرنسا ما بني 

عامي 1911 و1913.
املتاخمة  املنطقة  في  الواقعة  املدينة  وتضم 
للحدود مع بلجيكا ولوكسمبورج ما يقارب 20 
األدنى  احلد  على سد  القدرة  متتلك  ال  كنيسة 
اإلصالح  تكاليف  ذلك  في  مبا  احتياجاتها،  من 

والترميم.

وول ستريت 

الرئيس األمريكي يضغط 
على شركة ابل إلعادة تصنيع 
منتجاتها في الواليات املتحدة

الرئيس  أن  جورنال،  ستريت  وول  صحيفة 
على  لضغوطه  عاد  ترامب،  دونالد  األمريكي 
لتصنيع  التكنولوجيا،  عمالق  أبل،  شركة 
من  بدال  املتحدة  الواليات  داخل  منتجاتها 
األمريكية،  الصحيفة  وبحسب  الصني. 
شركة  انتقاد  استنكر  ترامب  فان  السبت، 
»أبل« ملقترح فرض جمارك إضافية ضد الصني، 
تتسبب  قد  اجلمارك  هذه  أن  الشركة  وتأكيد 
في ارتفاع أسعار منتجاتها االستهالكية مثل 

السماعات الالسلكية والساعات الذكية.
الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  في  ترامب  وقال 
على موقع »تويتر«: »أسعار أبل قد ترتفع بسبب 
اجلمارك الهائلة التي قد نفرضها على الصني، 
لكن هناك حل سهل لن يتضمن ضرائب على 

اإلطالق، وبالطبع حوافز ضريبية«.
أبل:  لشركة  حديثه  موجها  ترامب  وأضاف 
بدال  املتحدة  الواليات  فى  منتجاتكم  »اجعلوا 
على  جديدة  مصانع  بناء  ابدأوا  الصني..  من 
الفور.. أمر مثير!«.  ولم يرد متحدث باسم »أبل« 
بوست«  »واشنطن  صحيفة  من  طلب  على 

األمريكية باللتعليق على تصريح ترامب.
 وذكرت الصحيفة أن الشركة قالت، في وقت 
اجلديدة  اجلمارك  إن  اجلاري،  األسبوع  من  سابق 
مليار   200 بقيمة  األبيض  البيت  من  املقترحة 
دوالر أمريكي ضد الصني ستغطى عددا كبيرا 
من منتجات »أبل« بداية من احلواسب الصغيرة 

وحتى الشواحن والوصالت واإلكسسوارات.
 

واشنطن بوست

»زر الذعر« حل سحري ملقاومة 
التحرش في الفنادق األمريكية

بدأت سلسلة فنادق كبيرة في الواليات املتحدة 
اسم  يحمل  جديد  بجهاز  عامليها  تزويد  في 
»زر الذعر«؛ ملكافحة التحرش اجلنسي واجلرمية 

بعدما قاوم قطاع الفنادق هذه الفكرة ألعوام.
واجهت  أن  بعد  السحري  احلل  هذا  وكان 
نظرا  اجلنسي  التحرش  الفنادق  في  العامالت 
لوجودهن مبفردهن في الغرف مع النزالء ومن ثم 
كّثفت النقابات العمالية وغيرها من اجلماعات 
الفنادق  على  الضغط  احلقوق  عن  املدافعة 
النقابات  وبدأت  حلمايتهن.  وسيلة  لتوفير 
املاضي  العام  الضغط  احلقوقية  واجلماعات 
لتوفير »زر الذعر« في أعقاب انطالق حركة »مي 
وقالت  االجتماعي.  التواصل  وسائل  على  تو« 
للجمعية  التنفيذية  الرئيسة  لوجار،  كاثرين 
للفنادق في تصريحات للصحفيني،  األمريكية 
اآلالف  تكلفتها مئات  األجهزة ستبلغ  أن هذه 
من الدوالرات على األرجح وستؤثر على عشرات 
توزيعها  املتوقع  ومن  العاملني  من  اآلالف 
الرؤساء  وتعهد  املقبلة.  القليلة  األعوام  في 
بتوزيع  وهيلتون  ماريوت  فنادق  في  التنفيذيون 
الفنادق  جميع  في  املوظفني  على  األجهزة 
عام  بحلول  املتحدة  الواليات  في  لهم  التابعة 

 .2020

ديلي تلغراف

 اجلهاديون العائدون إلى بريطانيا سيواجهون 
السجن ملدة ١0 سنوات

نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقاال 
»اجلهاديون  بعنوان  ماكيني  لكيت 
أو  سوريا  من  بريطانيا  إلى  العائدون 
سيواجهون  لها  مشابهة  دول  من 

السجن مدة 10 سنوات«.
وضعته  مخطط  ضمن  ورد  هذا  إن  املقال  كاتبة  وقالت 
على  األجانب  املقاتلني  تدفق  من  للحد  الداخلية  وزارة 
البالد، وسيكون هذا وفق مشروع قانون مكافحة اإلرهاب، 
دول  إلى  يسافر  شخص  أي  قضائيا  سُيالحق  ومبوجبه 
العراق، لدى عودته حتى ولو لم  أو  محددة، منها سوريا 

يكن عضواً في أي منظمة إرهابية محظورة«.
في  يعمل  من  إال  االعتقال  من  يُستثنى  لن  أنه  وأردفت 

مؤسسات إعالمية أو لصالح منظمات خيرية.
أُعلن عنها  التي  القوانني اجلديدة،  وتابعت قائلة إن هذه 
على  القبض  إلقاء  عملية  ستجعل  اخلميس،  أمس 
جانب  إلى  للقتال  للخارج  يُسافرون  الذين  املتشددين 

التنظيمات اإلرهابية أكثر سهولة.
سجن  احلالي  الوقت  في  يصعب  أنه  إلى  وأشارت 
البريطانيني العائدين من سوريا، إال أذا ثَُبت أنهم موالون 

لتنظيمات مثل ما يعرف بالدولة اإلسالمية.
بريطانيا  من  سافروا  الذين  األشخاص  عدد  ويقدر 
شخص،   900 بنحو  سوريا  في  القتال  في  للمشاركة 
ُقتل خمسهم وعاد نحو 40 في املئة منهم إلى اململكة 

املتحدة، بحسب كاتبة املقال.
بها من  بأس  وقد عمدت احلكومة على تقييم نسبة ال 
من  األولى  املراحل  في  سوريا  من  العائدين  اجلهاديني 
تهديد  أي  يشكلون  ال  أنهم  لتجد  هناك،  الدائر  الصراع 

لألمن القومي البريطاني.

اسوشيتدبرس 

    االنفجار السكاني في مصر 
سيزيد من الضغوط االقتصادية

»أسوشيتدبرس«  وكالة  سلطت 
االنفجار  مشكلة  على  الضوء  األمريكية 
تزيد  إن مصر  وقالت  في مصر،  السكاني 
كل عام 1.6 مليون نسمة. وقالت الوكالة 
الضغوط  من  يزيد  السكاني  التكدس  إن 
على االقتصاد املصري الذي عانى بالفعل 
من االضطراب السياسي واالقتصادي منذ 
األسبق  بالرئيس  أطاحت  التي  يناير  ثورة 

حسنى مبارك.
سكان  عدد  وصول  مع  أنه  وأوضحت 
و9.4  نسمة،  مليون   96 احلاليني  البالد 
أكبر  مصر،  تضيف  املغتربني،  من  مليون 
الدول العربية من حيث عدد السكان 1.6 
احلالي  وباملعدل  عام.  كل  نسمة  مليون 
مليون   119 مصر  سكان  عدد  سيصبح 
السكان  صندوق  لتقرير  وفقا   ،2030 في 
مايو  في  الصادر  املتحدة  لألمم  التابع 
رئيس  عن  اسوشيتدبرس  ونقلت  املاضي. 
اجلهاز املركز للتعبئة واإلحصاء، الذي نفذ 
معدل  إن  قوله  األخير،  السكاني  التعداد 
املعدل  أن  وأوضح  كارثة،  السكاني  نو 
و2015،   2005 عامي  بني  تسارع  السنوي 
قبل أن يستقر في عام 2016 حول نسبة 
معدل  فإن  اجلندي،  يقول  ملا  ووفقا   .%  2.6
ثالث  أقل  يكون  أن  يجب  السكاني  النمو 
مرات من النمو االقتصادي حتى ال تتدهور 
قائال:  ويتابع  للسكان.  املعيشية  الظروف 
معدل  زاد  كلما  الفقر،  زاد  كلما  لكن 
اآلباء يعتبرون األطفال مصدر  التكاثر ألن 
األطفال  ينضم  حيث  الدخل،  مصادر  من 

إلى سوق العمالة في سن مبكر.
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كندا الدولة األكثر روحانية 

في العالم رغم إنخفاض عدد 
املتدينني بها

جديد  تقييم  في 
األكثر  للدول 
في  روحانية 
به  قامت  العالم 
التخطيط  وكالة 
ت  يا للسفر

في  كندا  جاءت  فاريرير(  )واي  الفاخرة 
أساس  على  التقييم  وكان  األولى  املرتبة 
وعدد  احلياة  نوعية  منها  فئات  عدة 
الدينية  واحلرية  الثقافي  والتنوع  املتدينني 
أن  لالهتمام  املثير  ومن  الدينية،  واملعالم 
كندا سجلت عالمات منخفضة في عدد 
من  أثنني  على  فحصلت  املتدينني  الناس 
سبعة ولكنها عوضت اخلسارة في فئات 
احلياة  ونوعية  الثقافي  التنوع  مثل  أخرى 
فحصلت على الرقم الكامل وهو سبعة 

من سبعة في الفئتان.
واليابان  والهند  إيطاليا  وبعد كندا جاءت 
املتحدة ثم  والواليات  املتحدة  اململكة  ثم 
وتعادلت  الفلبني  ثم  وأستراليا  املكسيك 
العاشرة،  املرتبة  في  سويسرا  مع  املانيا 
بعد  سوريا  جاءت  القائمة  نهاية  وفي 

سوفالكيا والعراق. 

تساؤالت عن كيفية تسريب اقوال 
وصور لزعيم إرهابي بأحد سجون 

تورنتو على الفيسبوك

الزعيم االرهابي السابق زكريا عمارة املسجون 
ويقضي عقوبة  تورنتو  في  السجون  أحد  في 
تفجير  على  للتآمر  احلياة  مدى  السجن 
مدينة  وسط  في  بقنابل  مملوءة  شاحنات 
تورنتو، كانت صفحته على الفيس بوك ال تزال 
فعالة ينشر بها صور للسجن الذي يقيم فيه 
أصبح  كيف  ايضا  وكتب  شعر  فيها  ويكتب 
بإلغاء  بوك  الفيس  إدارة  قامت  وقد  إرهابيا، 
من  طلب  على  بناء  االرهابي  هذا  صفحة 

)جلوبل نيوز( هذا الشهر.
زكريا  صفحة  أن  بوك  الفيس  إدارة  وقالت 
عمارة قد أزيلت، ولن نسمح للقتلة ان يظلوا 
زكريا  وكان  بوك،  الفيس  على  متواجدين 
عمارة قد كون مجموعة إرهابية من 18 عضو 
احملتملني  اجملندين  لتدريب  معسكرا  أقامت 
في  وبدأوا  أونتاريو  في  )واشاجو(  منطقة  في 
مملوءة  بشاحنات  لهجمات  خلطط  االعداد 
تورنتو  بورصة  استهداف  ينون  وكانوا  قنابل، 
االستخبارات  دائرة  ولكن  عسكرية  وقاعدة 
القبض  ألقت  الفيدرالية  والشرطة  الكندية 

عليهم في يونيو 2006.
بوك  الفيس  على  عمارة  زكريا  حساب  وكان 
أونتاريو، وفي رسالة  يدار من مسيسوجا في 
ان  من  التحقق  تطلب  الصفحة  هذه  إلى 
الواقع تخص زكريا عمارة  هذه الصفحة في 
الرد )هذا حساب حقيقي( وعندما سؤل  جاء 
صور  بنشر  مدان  إرهابي  لزعيم  ميكن  كيف 
ورسائل على الفيس بوك، قالت إدارة السجن 
أن السجناء ليس لديهم اي وسيلة للوصول 
يقوم  االحيان  بعض  في  ولكن  االنترنت  إلى 
عن  نيابة  والكتابة  الصور  بنشر  أخرين  افراد 
بامتالك  للسجناء  يسمح  وال  السجناء، 
كاميرات داخل السجن فيمكنهم شراء صور 
التقطها لهم مصور ليرسلوها إلى عائالتهم 
ومعارفهم. وهذا بعض مما كتبه زكريا عمارة 
علي صفحته السابقة في الفيس بوك: »لم 
أبيض  لست  ألنني  كندي،  بأنني  قط  أشعر 

النائبة الليبرالية ليونا الليسليف تترك 
احلزب احلاكم لتجلس مع »احملافظني«

البرملانية  النائبة  تركت 
احلزب  الليسليف  ليونا 
وعبرت  احلاكم  الليبرالي 
قاعة االجتماعات لتنضم 
احملافظني  حزب  إلى 
أندرو  بقيادة  الفيدرالي 
شير، وقد أعلنت ليونا هذا 

البرملان  يعقدها  جلسة  أول  في  الدرامي  القرار 
سابقا  تعمل  كانت  وليونا  املاضي  يونيو  منذ 
في  وعملت  الكندية  اجلوية  القوات  في  نقيب 
وظيفة كبيرة املديرين في وزارة الدفاع وهي نائبة 
برملانية عن منطقة أرورا وأوك ريدجز وريتشموند 
هيل في أونتاريو وانتخبت عام 2015. من جانبه 
أندرو شير  احملافظني  إلى حزب  بانضمامها  رحب 
وقال إن انضمامها إلينا سيجلب لنا سنوات من 
العاملي  لألمن  ناقدة  ستكون  انها  وأعلن  اخلبرة، 

وأمني عام للحزب.
احلكومة  إن  للصحفيني  ليونا  قالت  من جهتها 
بحاجة لالعتراف بأن السياسة اخلارجية والدفاع 
واالقتصاد كلها تعتمد على بعضها البعض وإن 
لديها  كان  وأنه  النقد  تقبل  أن  ينبغي  احلكومة 
الليبراليني  زمالئها  مع  وأثارتها  تشغلها  أمور 
وقالت  بالصمت  قوبلت  كلها  ولكن  السابقني 
أيضا أنه ليس هناك شيئا محدد ساعدها على 
يوفر  احملافظني سوف  وأن حزب  القرار  هذا  اتخاذ 
اخلارجية  السياسة  من  الكثير  في  اجملال  لها 

الشاملة واالصالح الضريبي.

احتمال تعطل توزيع البريد 
بعد تصويت العاملني فيه على االضراب يوم 26 سبتمبر

الكندية  البريد  بهيئة  العاملني  نقابة  أعضاء  صوت 
وأشار  أسابيع  عدة  خالل  عام  إلضراب  ساحقة  بأغلبية 
93.8% من عمال البريد في املدن و95.9% من عمال البريد 
في املناطق الريفية والضواحي إلى استعدادهم للتوقف 
عن العمل. ودعا وزير العمل في كندا هيئة البريد )كندا 
بوست( ونقابة العاملني في الهيئة إلى مواصلة التفاوض 
االثنان  بني  مناقشات  هناك  وكان  ثالث،  طرف  مبساعدة 

حول عقود العمل منذ أواخر العام املاضي دون إحراز أي تقدم، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 26 
سبتمبر سيقوم عمال البريد بإضراب عن العمل. وقالت هيئة البريد الكندية إنها قدمت عروض 
للنقابة بزيادة األجور والفوائد ولكن لم توافق عليها النقابة، وقالت إن ظروف العمل ألعضاء النقابة 
خالل العشرة سنوات االخيرة تدهورت وتركت الكثير منهم مثقلني بالعمل. بحيث ال يتسع إال 
القليل من الوقت لعائالتهم. وقال رئيس النقابة مايك بليبيك أنه حان الوقت للتصدي للمشاكل 
البقالة  مواد  توصيل  لتشمل  البريد  هيئة  خدمات  تتوسع  أن  والبد  العمل،  أماكن  في  اخلطيرة 
لتوصيل  للبيئة  حافالت صديقة  في شراء  األموال  البريد  هيئة  تستثمر  وأن  املصرفية  واخلدمات 
البريد. يذكر أنه سبق ونشرت النقابة على موقعها االلكتروني بيانا حتث فيه أعضائها على تخزين 
األدوية املوصوفة من قبل الطبيب اخلاص بهم ألنه في حالة اإلضراب ستوقف الهيئة عنهم كل 
الفوائد الصحية وقد يضطر أعضاء النقابة إلى دفع 100% من ثمن أي دواء يصفه طبيبهم، هذا 
ولم تعلن هيئة البريد الكندية )كندا بوست( علنا عن استعدادها ملنع اعضاء النقابة عن العمل 
بها  إذا قاموا باإلضراب، بل قالت إن عليهم العمل بجد مع النقابة إليجاد أرضية مشتركة ومتثل 
نقابة عمال البريد في كندا حوالي 42000 من العمال العاملني في املدن و8000 من العاملني في 

األرياف والضواحي.

حتذير من مخاطر بكتريا الساملونيال في معظم منتجات حلوم الدجاج اجملمدة

من  املستهلكني  كندا  في  العامة  الصحة  أطباء  كبار  حذر  تورنتو: 
مخاطر بكتريا الساملونيال في منتجات الدجاج اجملمدة واملغطاة باخلبز 
مثل )ناجتس( و)شرائح الدجاج( و)برجر الدجاج( وغيرها، وأصدر أطباء 
منتجات  معظم  أن  فيه  قال  مؤخرا  مشتركا  بيانا  العامة  الصحة 
النيئة تشكل خطرا على صحة أي فرد يتعامل معها  حلوم الدجاج 
أو يحضرها أو يستهلكها ويجب التعامل مع هذه املنتجات بعناية 
وطهيها إلى درجة حرارة 74 مئوية على األقل، ويجب علي من يقوم 

بتحضيرها غسل يديه قبل وبعد التعامل معها، وأيضا تعقيم األسطح التي ملستها، وتعقيم 
األطباق واألواني املستخدمة في أعدادها. وقال البيان أن هناك املئات من احلاالت املرضية التي أبلغ 
عنها بسبب تناول منتجات الدجاج املغطى باخلبز اجملمدة خالل الـــــ 16 شهر األخيرة، وهذا جزئيا 
الناس  املنتجات، ومعظم  السليم لهذه  الطهي  السليم وعدم  التعامل  االقل بسبب عدم  على 
الذين ميرضون بسبب بكتريا الساملونيال يتعافون خالل أسبوع ولكن هناك البعض اآلخر الذين ميكن 
أن تكون أعراض املرض شديدة عليهم ويحتاجون لدخول املستشفى وفي حاالت نادرة يتعرضون 
للموت. وأن جميع احلاالت التي مت االبالغ عنها جاءت من اختبارات معملية ولكن هناك عشرات من 
الناس الذين مرضوا بالساملونيال في كندا ولم يبلغ عنهم. وقال البيان أنه خالل هذه الفترة كان 
هناك استدعاء وحتذيرات صادرة حول سبعة منتجات مختلفة مصنوعة من حلوم الدجاج املغطى 
باخلبز واجملمدة، وقال البيان أن احلكومة الفيدرالية تعمل مع مصانع األغذية ومتاجر البقالة للقضاء 
على بكتريا الساملونيال في األغذية التي يتم إنتاجها بعد األول من ابريل 2019 بغرض التقليل من 
اإلصابة باملرض. وأعراض املرض ببكتريا الساملونيال هي القيء واالسهال واحلمى والصداع ونوبات 

تشنج وعادة تزول بعد أسبوع.

احلركات املناهضة لإلجهاض تستكمل معاركها داخل اجلامعات 

هاليفاكس: أصبحت اجلامعات بشكل متزايد نقطة محورية في احلركة املناهضة لإلجهاض في كندا، فقد 
شهدت جميع اجلامعات عبر البالد زيادة في عدد اجملموعات املناهضة لإلجهاض، وانشأت مراكز ملساعدة 
ارادتهم في احلرم اجلامعي وهي تستهدف الطالبات من خالل تقدمي معلومات  االناث الذين يحملون بغير 
لتقدمي خدمات  املراكز نفسها كعيادات محايدة  وتعرف هذه  للحمل  واختبارات مجانية  اعالمية  وتوعية 
لإلناث الذين يواجهون حمل غير مرغوب فيه أو غير مخطط له. ففي جامعة )مونت سانت فينست( في 
أو  اجلامعي  احلرم  داخل  املراكز  هذه  اقامة  ملنع  سياسة  بوضع  اجلامعة  في  الطلبة  احتاد  قام  هاليفاكس 
اثناء انعقاد معرض للطالب والغي الوضع الرسمي لهذه املراكز بعد أن اشتكت الطالبات من انهن تلقوا 
معلومات مضللة مبا في ذلك أن القيام باإلجهاض ميكن أن يتسبب في سرطان الثدي وحتذيرات من عواقب 
اجلماعات  قامت  تورنتو  في  رايرسون  جامعة  وفي  اإلجهاض.  عملية  بعد  واالحباط  واحلزن  بالندم  الشعور 
جامعة  وفي  اإلجهاض،  تؤيد  اخرى  جماعة  مع  واشتبكوا  امليتة  األجنة  صور  بحمل  لإلجهاض  املناهضة 
البرتا اثارت اجلماعات املناهضة لإلجهاض جدال بعرض صور ألجنة مقطعة االوصال على شاشات العرض 
الكبيرة.  من جانبها قالت املديرة التنفيذية للشبكة الوطنية للحياة أن حوالي نصف عدد حاالت اإلجهاض 
ولذلك  إلى عمر 42 سنة،  لنساء من عمر 81 سنة  السنة هي  ألف حالة في  تبلغ 001  والتي  في كندا 
فنحن نركز بشكل كبير على اجلامعات، وإن اجلامعات أصبحت حلد كبير تعرض املعايير الثقافية للدولة، 
ولكن املنتقدين ملراكز احلمل قالوا إن هذه املراكز تستعمل وسائل استغاللية خلداع االناث الضعفاء غالبا 
التنفيذية جلماعة  املديرة  أرثر  األخر قالت جويس  اجلانب  يدين اإلجهاض.  وعلى  الذي  الديني  الفكر  وتبث 
والصحة  االجهاض  حول  معلومات مضللة  تنشر  اجلامعات  في  احلمل  مراكز  ان  كندا  في  االجهاض  حق 
اجلنسية  واالخالق  املقدس  الكتاب  بأخالق  مسوقني  مبستشارين  وتستعني  عام  بشكل  لإلجناب  اجلسدية 
الدينية التقليدية، بينما اكدت لورا لويس  املدير التنفيذي للرابطة الكندية خلدمات الدعم عند احلمل على 
ضرورة تخيير املرأة، ويجب أن تكون هناك بدائل لإلجهاض، وأن هذه املراكز تعطي خيارات كثيرة للمرأة احلامل 
بطريقة غير متحيزة، وتقدم لها الدعم وبدائل  لإلجهاض وبذلك ميكن للمرأة اتخاذ قرار مستنير خاص بها.

ماكسيم بيرنييه يعلن عن 
تشكيل حزبه احملافظ اجلديد حتت 

اسم )حزب الشعب(

صحفي  مؤمتر  في  بيرنيه  ماكسيم  كشف 
أوتاوا عن اسم حزبه اجلديد )حزب  مؤخرا في 
الشعب( الذي كونه بعد استقالته من حزب 
وتعهد  املاضي،  الشهر  الفيدرالي  احملافظني 
بانه سينافس مع األحزاب األخرى على رئاسة 
عام  ستجري  التي  االنتخابات  في  كندا  وزراء 
2019، وعن سبب تسمية احلزب بهذا االسم، 
احلكومة  تضع  ألن  الوقت  حان  انه  أجاب 
األول  املقام  في  الكندي  الشعب  الكندية 
عند اتخاذ القرارات والسياسات وقال إن مقر 
احلزب اجلديد سيكون في مدينة )جاتينو( في 

كيبيك.
وقال ماكسيم بيرنييه أن حزبه قد جمع 140 
ألف دوالر في ثالثة أسابيع ومت جتميع هذا املبلغ 
إصدار  ميكنه  ال  اجلديد  احلزب  أن  من  بالرغم 
إيصاالت ضريبية بهذه املبالغ، وقال ماكسيم 
بيرنييه أيضا أن حزبه سيركز على الدفاع عن 
املسؤولية الفردية وسيعارض تدخل احلكومة، 
الرئيسية  احلزب  سياسات  أهم  من  وواحدة 
ستكون أزمة املهاجرين ألنها ال تأخذ اهتماما 
كافيا، وقال أيضا إن خطته هي أن يكون لديه 
االنتخابية  الدوائر  جميع  في  مرشحني  نواب 
لالنتخابات  املناسب  الوقت  في   338 الــــــ 

القادمة.
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صورة: إن كل ما تنطق به، يعتبر صورة صادقة 
أن  على  فاحرص  ومعتقداتك،  لشخصيتك 
اخلارجة،  العبارات  من  خالياً  كالمك  يكون 
أو  عندك،  مبا  والتباهي  والعجرفة،  الغرور  أو 

اغتياب األصحاب سراً.
لبقاء  ضرورية  غير  الثمينة  اجملوهرات  زينة: 
لبس  بني  اجلمع  احملبب  غير  من  لكن  اإلنسان. 
في  الزائفة  واجملوهرات  احلقيقية  اجملوهرات 
املناسب  انتقاء  في  دائماً  واألناقة  واحد.  آن 
والبسيط الذي يبرز اجلمال، وليس في الكثرة 
مالمح  تخفي  التي  الضخمة  األشياء  من 

شخصياتنا خلفها. 
بعد تناول الطعام عند األهل أو  على املائدة: 
من  املائدة  على  الفوطة  ترك  يجب  األصدقاء، 
حتى  وذلك  مهذب.  بشكل  لكن  تطبيق  غير 
بدون  سهواً  هي  كما  البيت  ربة  تقدمها  ال 

غسيل لشخص آخر يستخدمها بعدك.
على سبيل االستعارة: إذا استعرت شيئا من 

تطلبه  أن  قبل  إلعادته،  فسارعي  صديقتك، 
صاحبته منك. وال تعيريه ألحد قط، بل حافظي 
عليه كل احملافظة. وإن كان أمر االستعارة غير 

مفضل وغير محبذ عند الكثيرين. 
فال  مريض،  لزيارة  ذهبت  إذا  الزيارة:  واجب 
في  وال  ملبسِك،  في  وال  زينتِك،  في  تبالغي 
املرتفع  بالصوت  احلديث  عن  وابتعدي  عطرك. 
الوقت.  طوال  والتكلم  الصاخب  والضحك 
ولكن امضي في حجرته دقائق معدودة، وهذا 
يتوقف على حالته الصحية، ألن البقاء طويال 

معه، يعمل على إرهاقه عصبياً وجسدياً.

قبل اأن تقرر: »نعم« اأو »ال«... 
ما هي معايري اختيار �شريك حياتك؟!

الوهلة  ومن  فيها،  يلتقيان  التي  اللحظة  من 
إعجابهما  ويظهر  عاطفتهما،  تظهر  األولى 
دقات  تتعالى  نظراتهما  تلتقي  وعندما  املتبادل، 

قلبيهما.
هو ال يستطيع أن يأكل، وهي ال تستطيع أن تنام. 
حالهما أشبه مبا لو مت انتزاعهما من مكانهما... 
منهما  كل  يكون  أن  وعلى  الزواج،  على  تعاهدا 
حلفل  لإلعداد  يندفعان  ثم  احلياة.  مدى  لآلخر 
الزفاف. وتضاء الشموع، وبصوت مرتعش تهمس 
العروس: »أوافق« أو »قبلت الزواج منك« كما لو 
يردد  جميلة  وبحلة  مغناطيسياً،  منومة  كانت 
العريس نفس الكلمات؛ فرحة لكونهما قد صارا 

کیاناً واحداً.
إعداد  مت  فهل  الرسمية،  املراسم  وتنتهي 
يعرف  مدى  أي  وإلى  املقبلة،  للحياة  العروسني 
كل منهما اجلانب اآلخر للشريك؟، املزاج املتغير، 
تنظيف البيت، رعاية األبناء، سداد املصروفات ... 

الخ.
   قد ال ينجح الزواج، ليس ألننا وجدنا الشخص 
ال  ألننا  السبيل،  نضل  ألننا  لكن  املناسب،  غير 
نستطيع أن نحتمل الضغوط. إن السؤال الهام 
ليس: »هل هو )أو هي( الشخص املناسب لي؟«، 

ولكن »هل أنا الشخص املناسب؟«!
جتيب  أن  تستطيع  ال  كثيرة  أسئلة  وهناك   
تستطيع  ولكنك  إليها.  تصل  عندما  إال  عليها 
قبل  جدياً  فكرت  إذا  األخطاء،  بعض  تتجنب  أن 
-مدى  اخترته  -الذي  بالشخص  االرتباط  تقرر  أن 
احلياة. وإليك هذه األسئلة لكي تفكر فيها جيدا 

قبل اتخاذ قرارك:
هل تقدر أن تتكلم وتتحدث؟

   هل تستطيع أن تتكلم بحرية عن أي موضوع 
عما  بإخالص  تعبر  أن  تستطيع  وهل  به؟  تهتم 
يتضخم  حتى  ضيقك  تكظم  آنك  أم  يزعجك؟ 
فهناك  تقابله؟  إنسان  أول  وجه  في  وينفجر 
التحدث  -يجيدون  -بطبيعتهم  الناس  بعض 
آخرون  يوجد  حني  على  أنفسهم،  عن  والتعبير 
خطأ  يوجد  وال  بطبيعتهم.  هادئون  أو  خجولون 
الذي  أن يتم باألسلوب  في ذلك فالتواصل ميكن 
يناسبكما، واملهم هو الصراحة الكاملة بينكما، 
واألفكار  اآلراء  وتبادل  وتوصيل  التعبير  وإجادة 
بينكما، بحيث ال يفهم أحدكما فكر اآلخر خطأ. 

هل تستطيعان أن تعمال معا؟
   هل تستطيعان االتفاق على العمل معا كفريق، 
فما أن ينقضي »شهر العسل« حتى يظهر كم 
وجود  من  فالبد  اليومية.  الروتينية  األعمال  من 
من يطهو، وينظف، ويكوي، ويهتم بتلبية طلبات 
الطفل في أي وقت ... فهل تستطيع أن تشارك 
بعد  اجلانب  هذا  في  خاطر  طيب  وعن  طواعية 

الزواج؟
هل أنتما صديقان مقربان؟

فأمامك  املتينة؟  الصحبة  مشاعر  بينكما  هل 
الرغبة في  أن تكون  سنوات طويلة، لذلك يجب 
ينجح  لكي  حقيقية  لآلخر  منكما  كل  صحبة 

زواجك.
بعضهم،  من  األفضل  يخرجون  األصدقاء  إن 
باحليوية،  امتالء  أكثر  البعض  بعضهم  يجعلون 
وأكثر إبداعاً، وأكثر نشاطاً. فاألصدقاء يساعدون 

بعضهم البعض على االحتفال باحلياة. 
هل تفهم مزاجه وعواطفه؟

خارجياً  سواء  شخصان،  يتماثل  أو  يتطابق  ال 
تبدو  فسوف  مزاجك،  رؤية  أمكن  وإذا  داخلياً.  أو 
أنتما  مثلما  عاطفياً،  مختلفني  حياتك  وشريك 
أو  املراس  صعب  كنت  فمهما  بدنياً.  مختلفان 
سلس القياد، خجوال أو واثقاً من نفسك، سريع 
واالحباطات،  اخملاوف،  من  فهناك  هادئاً،  أو  التأثر 

والضغوط التي يواجهها كل منكما على حدة.

مع  يتطابق  شريكك  جتعل  أن  ليس  والهدف، 
على  اآلخر  منهما  كل  يساعد  أن  ولكن  مزاجك 
صحية  طرق  في  الفريدة  املشاعر  هذه  يوجه  أن 

وإيجابية.
هل تقدر أن تقبل أخطاءه )عيوبه(؟

شكل  في  شيء  كل  عن  راضيان  أنتما  هل 
وشخصية اآلخر؟ هل يفخر كل منكما باآلخر؟

يوجد دائماً فرصة للنمو وللتغيير -لكن الناس ال 
تتغير بسهولة. وغالبا ما يتغيرون عندما يريدون 
ذلك -وليس عندما يضطرون إلى ذلك. فإن كانت 
تعتمد  فال  شريكك،  في  حتبها  ال  أشياء  هناك 

عليه في أن يأخذ شكال معيناً، بعد الزواج.
هل تتشاركان في القيم نفسها؟

الضرائب،  بدفع  االلتزام  شيءـ  كل  في  األمانة 
أو تسديد الفواتير، وكل االلتزامات جتاه اآلخرين، 
االهتمام بالنظافة العامة، اإلميان والعالقة باهلل، 
مساعدة احملتاج، الرغبة في اإلجناب وعدد األطفال.

أن تؤكد  أو  أن حتب األشياء نفسها،  ليس عليك 
لم  إذا  -ولكن  موضوع  كل  في  نفسها  اآلراء 
من  فسيكون  األساسية،  القيم  في  تشترکا 

الصعب التفاهم والتوافق بينكما مستقبالً. 
هل مازالت تزعجك أشياء من املاضي؟

   ال تتزوج من أجل أن تسوي خالفاً أو نقصاً في 
خطيب  ملعاقبة  أو  خطبة،  فسخ  -مثل  املاضي 
غير  يكون  الفعل،  رد  على  املبني  فاحلب  سابق. 

مستقر.
)ليس  بصراحة  التحدث  إلى  حاجة  في  أنتما     
بصدد  كنت  شخص  عن  بالتفصيل(  بالضرورة 
االرتباط به، وقد تغيرت الظروف اآلن. احرص على 
بدون  حياتك  شريك  مع  اجلديدة  حياتك  تبدأ  أن 

أسرار. 
هل قضيتما معا وقت كافياً؟

   ال تستطيعان أن يعرف أحد كما األخر بعمق 
إذا لم تقضيا وقتا كافية للتعارف. فإن تعارفكما 
سوف  الذي  -هو  بعلمهم  أو  األهل  وجود  -في 
ويدعكما  احلاملة،  املشاعر  بعد  ما  إلى  ينقلكما 
تريان بوضوح أكبر كل اجلوانب التي لم تظهر في 

بداية التعارف بصورة طبيعية، وبال مبالغة. 
هل اختلفتما ثم تسامحتما؟

    في خالل أسبوع من حدوث مشكلة ما بينكما، 
سوف يعرف أحد كما عن اآلخر أكثر مما تعرفانه 
خالل شهر من السعادة. إذا لم تقدر على الصفح، 
أو إذا حملت ضغائن، أو إذا استخدمت »املعاملة 
الصامتة« لتكسب موقفك، أو إذا جعلت »عدم 
املوافقة« تصل بك إلى قمة الضيق، فأنت لست 

مستعداً بعد للزواج. 
هل طلبت معونة اهلل؟

   ميكن أن يكون الزواج أكثر العالقات بهجة، بل 
ويكون أكثر من ذلك إذا ضمن بركة اهلل سبحانه 
ومعونته  فبمساعدته  االختيار.  هذا  عن  ورضاه 
سوف يجد كل منكما أنه من السهل أن يحب 
يعني  إن اهلل  وأن يصفح.  وأن يعطي،  يقبل،  وأن 

بكل هذه األمور، فتوجه إليه. 
هل حتب شريكك كنفسك؟

   كما يقوت اإلنسان جسده لينمو، فأيضا يجب 
أن يحب الشريك شريك حياته كما يحب نفسه، 
الرعاية  وجود  من  والبد  واحداً،  کياناً  صارا  فقد 
احلب  مفاتيح  وهي  الصادقة.  واملشاعر  والعناية 

احلقيقي الذي يتمتع بالصحة والسعادة.

اأ�شول لياقة وت�شرف

فيما يلي، مجموعة من النصائح تساعد 
األمهات العامالت على اختصار الوقت واجلهد، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:
1-التسوق

تنصح العديد من األمهات العامالت باتباع 
أسلوب التسوق عبر اإلنترنت، فهي وسيلة 

سريعة، وتوفر الكثير من وقت املرأة، ومتنحها 
فرصة إلجناز املزيد من االعمال في املنزل، بدالً 

من إنفاق الساعات الطويلة على رحالت 
التسوق، وتتوفر العديد من مواقع التسوق 

عبر اإلنترنت، التي توفر خيارات متنوعة 
وبأسعار مقبولة.

2-الطهي
تخطط العديد من األسر لوجبات الطعام 

األسبوعية، عن طريق إعداد قوائم دورية 
لطهي األطعمة، وحتضير مواد الطهي 

األساسية، حتى يتم اختصار الوقت واجلهد 

عند حتضير وجبات الطعام لألسرة والضيوف، 
مثل تقطيع اخلضروات، وتخصيص حصص 

من اللحومات وغير ذلك.
3-غسيل املالبس

غسيل املالبس مهمة أخرى حتتاج إلى بعض 
الوقت إلجنازها، ويجب على ربة املنزل أن تختار 

الوقت املناسب، وإذا كانت املرأة عاملة، ميكنها 
تشغيل الغسالة قبل التوجه إلى النوم، 

ونشر املالبس في الصباح قبل التوجه إلى 
عملها.

4-املفكرة اآللية
إلى  احلالي  الوقت  االزواج في  العديد من  يلجأ 
استخدام مفكرة آلية أو برنامج على اإلنترنت، 
األساسية،  املصروفات  تنظيم  على  يعمل 
وإعداد األولويات، والتوفيق بني العمل والواجبات 
األسرية واالجتماعية، مما يخفف من املشاكل 

الزوجية والعائلية.

ن�شائح الخت�شار وقت االأعمال املنزلية

  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 
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فورد يتحدي قرار املحكمة العليا ب�شاأن 

خف�س عدد امل�شت�شارين قبل �شهر من 

اإنتخابات املحليات

عندما أصدرت حكومة أونتاريو بقيادة دوج فورد مشروع القانون رقم 5 والذي يقضي بخفض عدد 
مقاعد املستشارين في مجلس بلدية مدينة تورنتو من 47 إلى 25، أحتج عمدة املدينة جون توري 
والكثير من املرشحني الذين تقدموا بطلبات لتمثيل مناطق في املدينة، وقرر العمدة رفع دعوي 
قضائية أمام احملكمة العليا لوقف تنفيذ هذا القانون، وصدر حكم بالفعل من احملكمة يقضي 

بوقف العمل بهذا القانون بسبب وجود مشكلتان امام هذا القانون.
املشكلة األولى تتلخص في وقت ظهور هذا القانون حيث انه ظهر في نصف الوقت الذي تعد 
فيه احلمالت االنتخابية للمرشحني، حيث ستجري االنتخابات الفعلية يوم 22 أكتوبر القادم وهذا 
ينتهك حرية التعبير للمرشحني، واملشكلة الثانية هي أن خفض عدد املستشارين من 47 إلى 25 
سيضاعف من عدد السكان الذين ميثلهم كل مستشار فمن متوسط 61 ألف فرد إلى 111 ألف 

فرد، وهذا يؤدى إلى االخالل في اإلدالء باألصوات.
وبعد صدور حكم احملكمة قال محامي حكومة فورد أن البلديات هي من صنع السلطة التشريعية 
العام لها  والنائب  نزعها منها، وقررت حكومة فورد  أو  السلطة  احلرية في إعطائها  والتي لها 
كارولني مولروني جتاوز قرار احملكمة وذلك باستخدام بند رقم )33( من امليثاق الكندي ويقول )صرف 
النظر عن الشرط( الذي يسمح للمجالس التشريعية )حكومة احملافظني( بتجاوز بعض أجزاء من 
امليثاق وبالتالي جتاوز قرار احملكمة وإدخال تشريعات جديدة لتقليص حجم مجلس مدينة تورنتو، 
وقامت أيضا حكومة فورد باالستئناف في قرار احملكمة، وقال فورد انه مستمر في تنفيذ مشروع 

القانون رقم 5 والذي سيوفر للمدينة 25 مليون دوالر خالل أربعة سنوات.
وفي إثناء اجتماع اجمللس التشريعي للحكومة مؤخرا ملناقشة قراره بتخفيض مقاعد مجلس 
بأن هذه ليست دميقراطية  اندلعت مظاهرات خارج مبنى اجمللس وصاح اجلمهور  تورنتو،  مدينة 
بالصياح  أندريا هورواث  بقيادة  املعارضة  وقام حزب  فورد،  قرار  اعتراض على  في  الشعب،  ونحن 
وإحداث ضجة داخل اجمللس حتى اضطر رئيس اجمللس الستدعاء الشرطة التي كبلت أثنان منهم 
5  ألطول  رقم  املشروع  قرار  بتأخير  هورواث  أندريا  ووعدت  القاعة  خارج  إلى  واقتادوهم  بالقيود 
فترة ممكنة، وقال زعيم حزب اخلضر مايك شرينير » يبدو أن رئيس الوزراء يعتقد أن فوزه بأغلبية 

األصوات يعني أنه فوق القانون«.

على  االمريكية  السياسية  اجلريدة  نشرت 
االنترنت مقالة مؤخرا تشير الى احتمال منع 
الكنديني الذين يستثمرون في شركات القنب 
)املاريجوانا( أو يعملون في هذه الصناعة من 
ويواجهون  احلدود  عند  أمريكا  إلى  الدخول 
مدى  املتحدة  للواليات  السفر  حظر  خطر 
كندا  فيه  تستعد  الذي  الوقت  في  احلياة. 
الوحيدة  الكبرى  الصناعية  الدولة  لتصبح 
على  الشرعية  تضفي  التي  العالم  في 
 17 من  بداية  للماريجوانا  التجزئة  مبيعات 
القنب في  يتوقع قطاع  القادم، حيث  أكتوبر 
كإيرادات  الدوالرات  من  املليارات  أدخال  كندا 

للحكومة في السنوات القادمة.
بوظائف  لاللتحاق  الكنديون  تدفق  ولهذا 
وشراء أسهم في هذه الصناعة املزدهرة ولكن 
هذه اخلطوة سوف تتسبب في عرقلة حركة 
املرور عند املعابر احلدودية بني كندا والواليات 
الذين تتعارض  بالنسبة للمسافرين  املتحدة 
أنشطتهم واعمالهم مع قوانني اخملدرات في 
أمريكا حتى لو كانت تلك األنشطة قانونية 

في كندا.
حماية  وكاالت  فستواصل  أخرى  جهة  من 
القوانني  تطبيق  األمريكية  واجلمارك  احلدود 
املاريجوانا  تعتبر  التي  األمريكية  الفيدرالية 
مادة محظورة وتعتبر املشاركني في صناعتها 
إلى  دخولهم  مقبول  غير  مخدرات  جتار 
الواليات املتحدة، ومع أن هناك بعض الواليات 
املاريجوانا  قوانني  من  خففت  قد  األمريكية 
لديها فال تزال الواليات املتحدة تواصل تطبيق 

قانون حظر هذه املادة عند احلدود.
ملكتب  التنفيذي  املساعد  شرح  جانبه  من 

قد  الذي  ما  أوين(  )تود  امليدانية  العمليات 
يحدث عند عبور الكنديني للحدود االمريكية 
لن يستجوبوا كل  احلدود  إن مسؤولي  فقال؛ 
للماريجوانا  استخدامه  حول  كندي  مسافر 
هذا  إثارة  إلى  أخرى  عوامل  تؤدي  قد  ولكن 
من  تنبعث  ماريجوانا  رائحة  مثل   – املوضوع 
في  تبقت  للماريجوانا  أثار  هناك  أو  السيارة 
أسابيع  عدة  من  استعمالها  منذ  السيارة 
والتي ميكن الكشف عنها باالستعانة بكالب 
ملزيد  هذا  يؤدي  وقد  احلدود  وحماية  التفتيش 
من األسئلة عن تعاطي اخملدرات في املاضي، وال 
يجب أبدا أن يكذب املسافر حول هذا املوضوع 
خطر  يحمل  الكاذب  واالدعاء  االحتيال  ألن 
حظر السفر إلى الواليات املتحدة مدى احلياة، 
وإذا اعترف املسافر باستخدامه ألي مخدرات 
غير مشروعة مبا في ذلك املاريجوانا فيصبح 
غير مقبول دخوله إلى الواليات املتحدة وعادة 
ما يسمح له باالنسحاب متطوعا من دخول 

أمريكا او يواجه الترحيل العاجل.
وإذا دخل هذا املسافر إلى أمريكا أو لم يدخل 
لن  احلدود  وكالة  به  حتتفظ  عنه  تقريرا  فإن 
املتحدة،  الواليات  إلى  بالعودة  له  يسمح 
وميكنه أن يتقدم بطلب إلزالة قرار احلظر هذا 
بحثه  ويستغرق  أمريكي  دوالر   585 يكلفه 

واملوافقة عليه عدة أشهر.
وعادة ما يقوم ضباط اجلمارك وحماية احلدود 
عن  املسافرين  بسؤال  املتحدة  الواليات  في 
يعملون  الذين  الكنديني  فإن  لذا  مهنتهم، 
في صناعة املاريجوانا لن يسمح لهم بدخول 
في  املستثمرين  وباملثل  املتحدة  الواليات 
في  غير مقبولني  يعتبروا  املاريجوانا  شركات 

أمريكا وقد منع مستثمرين في املاريجوانا من 
بالد أخرى مثل إسرائيل من دخول أمريكا.

األمريكية  واحلدود  اجلمارك  وكالة  حتدد  ولم 
إلى عدم  تؤدي  التي  األدنى لالستثمارات  احلد 
الذين  الكنديني  واملهنيني  امريكا،  دخول 
واملمرضني  االطباء  مثل  أمريكا  في  يعملون 

هؤالء  احلدود،  تعبر  التي  الشاحنات  وسائقي 
-التي  )نيكسس(  بطاقات  يحملون  الذين 
فيهم  املوثوق  للمسافرين  فقط  تعطي 
األراضي  إلى  السريع  بالدخول  لهم  لتسمح 
استخدام  بسبب  يفقدونها  قد   - األمريكية 

املاريجوانا.

ازمة م�شتثمرو املاريجوانا من الكنديني يف دخول الواليات املتحدة

ف�س رابعة: 75 اإعدام بينهم قيادات من االإخوان و47 

موؤبد بينهم املر�شد

جنايات  محكمة  قضت   
متهما   75 بإعدام  القاهرة، 
جماعة  في  قيادات  بينهم 
املصنفة  املسلمني  اإلخوان 
بالقتل  التهامهم  إرهابية 
أثناء فض  أخرى  اتهامات  ضمن 
ميدان  في  اإلخوان  اعتصام 
أغسطس  في  العدوية  رابعة 

.2013
باإلعدام عصام  املدانني  أبرز  من 
العريان، نائب رئيس حزب احلرية 
السياسية  الذراع  والعدالة 

لإلخوان، ومحمد البلتاجي وأسامة ياسني وصفوت حجازي ووجدي غنيم وعبد الرحمن البر، املعروف 
بأنه »مفتي اإلخوان.«

كما قضت احملكمة بالسجن املؤبد للمرشد العام جلماعة اإلخوان محمد بديع و46 اخرين في نفس 
القضية التي تضم 739 متهما بعضهم هارب.

وقضت احملكمة أيضا مبعاقبة 374 متهما بالسجن املشدد ملدة 15 عاما، وأيضا بالسجن عشر سنوات 
23 متهمني بينهم أسامة محمد مرسي، جنل الرئيس األسبق و22 اخرين »أحداث.«

وحكمت جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات للمصور الصحفي محمود أبوزيد »شوكان«، و215 
اخرين. وقضى شوكان أكثر من مدة العقوبة محبوسا على ذمة القضية؛ حيث ألقي القبض عليه 
في أغسطس 2013. وانقضت الدعوى اجلنائية ضد خمسة متهمني لوفاتهم أثناء نظر القضية. جدير 

بالذكر ان احملاكمة 
عقدت في معهد أمناء الشرطة في طرة بالقاهرة برئاسة املستشار حسن فريد.  واحلكم أول درجة 

ويحق للمتهمني الطعن عليه أمام محكمة النقض عقب صدور حيثياته.
اتهامهم  بعد   2015 أغسطس  في  اجلنايات  محكمة  إلى  املتهمني  أحالت  قد  العامة  النيابة  كانت 
بـ«التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد واإلتالف العمدي وحيازة مواد 

في حكم املفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص،« بحسب نص قرار اإلحالة.
وفضت قوات األمن اعتصامي جماعة اإلخوان املسلمني في ميداني رابعة العدوية )ميدان هشام بركات 
حالًيا( بالقاهرة والنهضة باجليزة في أغسطس 2014، واللذان استمرا نحو 50 يوما في أعقاب عزل 
الرئيس األسبق محمد مرسي اثر ثورة 30 يونيو ضد حكمه املثير لالنقسام والذي لم يستمر سوى 

عام واحد.
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الربملان الكندي : القم�س »اأجنيلو�س �شعد« 

دافع عن حق اأقباط م�شر يف العي�س ب�شالم 

وممار�شة �شعائرهم

جود نيوز الكندية: ذكر البرملان 
القمص  الكندي  الفيدرالي 
كلمة  عبر  سعد«  »أجنيلوس 
البرملان عن احلزب  ألقاها عضو 
الليبرالي عن دائرة »مسيساجا 
الغبرة«  »عمر  النائب  سنتر« 
املئات  هناك  أن  فيها،  قال 
مسيساجا  في  أجتمعوا  قد 
عام   40 مرور  بذكري  لإلحتفال 
علي رسامة القمص »أجنيلوس 

أن القمص أجنيلوس  أرثوذوكسي، وأضاف »الغبرة« في كلمته  سعد« ككاهن قبطي 
سخر حياته خلدمة كنيسة السيدة العذراء مرمي والبابا أثناسيوس وشعبها، وأنه كان 
ومعسكرات   ، لألطفال  وحضانات   ، طعام  وبنك   ، كنائس  عدة  بناء  في  فعال  دور  له 
صيفية ، ومراكز خلدمة اجلالية ، باإلضافة إلي متحف مصري. وبتواضع ساعد احملتاجني 
القمص  أن  بالبرملان  الغبرة« في كلمته  »عمر  وأكد  العرق.  أو  املعتقد  إلي  النظر  دون 
بسالم  العيش  في  العالم  كل  وفي  مصر  في  األقباط  عن  يدافع  سعد«  »أجنيلوس 
نيابة عن كل   « بالقول  »الغبرة« كلمته  بأمان. وختم  العبادة  وأن ميارسوا حقهم في 
الكنديني واملصريني األقباط أود أن أشكر أبونا أجنيلوس خلدمته ... )اخلبر من جريدة جود 

نيوز الكندية(
اجلدير بالذكر أن مستشار الدائرة السادسة في مسيساجا »رون ستار« قد أقترح علي 
عمدة املدينة احلالية »بوني كرومبي« أن يُطلق أسم القمص أجنيلوس سعد علي شارع 

باملدينة، ورمبا يتم تنفيذ ذلك اإلقتراح بعد اإلنتخابات احمللية في أكتوبر القادم

»غادة ملك« تبداأ حملتها 

االإنتخابية لتكون مر�شح حزب 

املحافظني الفيدرايل عن دائرة 

»Streetsville” مب�شي�شاجا

قررت السياسية املعروفة »غادة ملك« خوض اإلنتخابات لتكون مرشح حزب احملافظني الفيدرالي 
عن دائرة »Streetsville« مبسيساجا. ويتوقع الكثيريون فوز »ملك« في تلك الدائرة نظراً لشعبيتها 
الكبيرة هناك. وقالت »غادة« في بيان لها أنها إستمعت إلي الكثيرين ممن طالبوها بخوض تلك 
بشراء  »مسيساجا ستريتفيل«  بدائرة  املقيمني  البيان جميع  بحسب  ملك  وطالبت  اإلنتخابات. 
عضوية حزب احملافظني الفيدرالي لكل فرد باألسرة ممن هم فوق سن 14 عام في أقرب وقت، وأرسال 

info@ghadamelek.ca إثبات العضوية علي بريد حملتها اإلنتخابية األليكتروني
اجلدير بالذكر أنه حال فوز »غادة ملك« باإلنتخابات الفيدرالية ستكون أول مرشحة مصرية للبرملان 

الفيدرالي بكندا

تعرف علي املر�شحني من اأ�شل م�شري يف اإنتخابات 

اأكتوبر القادم باأونتاريو  

ستجري اإلنتخابات احمللية في أونتاريو يوم 22 أكتوبر القادم، وذلك إلنتخاب عمدة كل 
مدينة، ومستشاريه، و أعضاء مجلس اإلدارة التعليمية عن كل منطقة؟ وهناك عدد 

من املصريني من أبناء اجلالية القبطية يسعون للترشح لبعض املناصب، وهم: 

Michael Aziz
Richmond Hill 

Ward 2,
City 

Councillor

Yoliana Azer
Mississauga 

Ward 4,
City Councillor

John Bebawy
Mississauga 
Wards 9-10,

Peel 
Public School 

Trustee

Amir Henry
Oakville Ward 7

Town & Regional 
Councillor

Korin Abdel-Sayed
Milton 

Halton Public 
School Trustee
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تكتل  اكبر  يشمل    2015 برملان  ان  الرغم  على 
قبطي برملانى منذ عقود، استطاعوا خالله حتقيق 
العديد من املكاسب للدولة بشكل عام و لالقباط 
بشكل خاص مثل اقرار قانون بناء الكنائس اال ان 
حتتاج  التى  القوانني  و  القضايا  من  العديد  هناك 
الى مناقشة و اقرار ينتظرها االقباط على شغف 
الالئحة  التمييز،  انشاء مفوضية عدم  مثل قانون 
اجمللس  قانون   ، الكنائس  بناء  لقانون  التنفيذية 
إنشاء  قانون   ، الشخصية،  االحوال  وقانون  امللى، 
االديرة، تقنني الزى الكهنوتى، قانون اجازات االعياد 
ادراج  مازالت حبيسة  القوانني  تلك  فالكثير من   ،
و  قصة  منهم  ولكل  معلوم  غير  لسبب  البرملان 

تفاصيل كثيرة سنعرفها في السطور التالية.
قانون مكافحة التمييز

نصت  فقد  اجلديد  باملقترح  القانون  هذا  يعتبر  ال 
من   53 املادة  نصت  حيث  الدستور  مواد  عليه 
سواء،  القانون  لدى  »املواطنون  إن:  على  الدستور، 
والواجبات  واحلريات  احلقوق  فى  متساوون  وهم 
العقيدة،  أو  الدين،  بينهم بسبب  متييز  ال  العامة، 
اللغة،  أو  اللون،  أو  العرق،  أو  األصل،  أو  اجلنس،  أو 
االنتماء  أو  االجتماعي،  املستوى  أو  اإلعاقة،  أو 
السياسى أو اجلغرافى، أو ألى سبب آخر، والتمييز 
واحلض على الكراهية جرمية، يعاقب عليها القانون، 
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على 
إنشاء  القانون  وينظم  التمييز،  أشكال  كافة 
مفوضية مستقلة لهذا الغرض«، كما تنص املادة 
بإصدار  الدولة  تلتزم  أن  على  الدستور،  من   224
القوانني املنفذة ألحكام الدستور« مما يعنى ان هذا 
القانون يعد فرضا دستوريا و ليس اختيار او مطلبا 
بالرغم  بعد  النور  يرى  لم  االن  و لكن حتى  برملانيا 

من تكرار حدوث حوادث فردية قائمة على التمييز 
واستشهاد  الكرم  سيدة  حادثة  مثل  الطائفي 

القس سمعان و غيرها.
 وقد تقدم العديد من النواب مبشاريع قوانني لهذه 
املفوضية مثل النائبة نادية هنرى و النائبة شادية 
املنظمات  وبعض  حسونة  انيسة  النائبة  و  ثابت 
احلقوقية مثل مؤسسة نظرة للدراسات النسوية 
اال ان تلك املشاريع لم تناقش حتى االن و مازالت 

حبيسة ادراج البرملان دون مبرر.
من جانبها صرحت النائبة نادية هنرى وهى احدى 
ملفوضية  قانون  مبقترح  تقدمت  التى  النائبات 
تتمثل  األعظم  اإلشكالية  ان  التمييز-  مكافحة 
فى كيفية بناء الدولة املدنية املصرية ، ومواجهة 
مع  وليست  املصرية  الهوية  طمس  محاولة 
األقباط أو الكنيسة ، مؤكدة ان القانون مكافحة 
في  اليها  نحتاج  التى  القوانني  اكثر  من  التمييز 
الشعب  مطالب  من  جزء  لتحقيق  احلالي  الوقت 
الذى دفع ثمنها شبابنا في الثورتني و لكنه مازال 

حبيس االدراج دون سبب يذكر.
ولفتت الى ان قضية األقباط املسيحني في مصر 
وذاعت  ذهنيِة شاعت  أعراِض  من  واحد  عرٌض  هى 
سطوتها وال تقتصر علي إشكالية بناء الكنائس 
والترصد،  اإلصرار  سبق  مع  متييز  قضية  ولكنها 

مواجهة  في  احلديثة  املدنية  الدولة  قضية  وهى 
عن  الدفاع  كلهم  املصريني  وعلى  الدينية  الدولة 

حقوقهم. 
كافة  ملكافحة  يهدف  القانون  ان  الى  مشيرة 
في  املصري  اجملتمع  في  املوجودة  التمييز  أشكال 
األخيرة  اآلونة  في  تفشت  والتي  احلاضر،  الوقت 
أشخاص  واستهداف  للكنائس  التعرض  ومنها 
النساء  ،واستهداف  معتقدهم  أو  دينهم  بسبب 
العنف  واخلاص، سواء عن طريق  العام  اجملالني  في 
النوع  أو  اجلنس  أساس  على  املبني  التمييز  أو 
السياسية  املشاركة  في  النساء  دور  وتهميش 
هذه  ملثل  للتصدي  القانونية  التشريعات  وضعف 
املمارسات، وعجز الدولة في التصدي أو طرح حلول 
األخيرة  اآلونة  في  املتفاقمة  العرقية  للمشكالت 
املواطنني  أرواح كثير من  إزهاق  في  والتي تسببت 
و  الديني  التمييز  اشكال  كل  ورفض  املصريني، 
دستورى  حق  له  مواطن  لكل  الطبقى،  و  النوعى 
للتعامل مواطن كامل االهلية تؤدى واجباتها و لها 

حقوقها.
التمييز جامع شامل  قانون مكافحة  ان  موضحة 
فان   ، يسارا  و  ميينا  مبعثرة  قوانني  الى  يحتاج  ال 

تنصف  قوانني  الى  نحتاج  لن  طبق  و  اقر 
االقليات  او  القبطي  بحقوق  تاتى  او  املراة 
الدينية او العرقية بشكل عام كذلك لن 
يشكو احد من الوساطة و احملسوبية في 
سوف  النه  القيادية  او  العليا  الوظائف 
يكون هنلك مساواة بني افراد اجملتمع دون 

متييز اال بالكفاءة و اخلبرة.
ايضا  يشمل  التمييز  عدم  ان  واضافت 
حصول  في  احملاكمة،  في  حتى  املساواة 
الفرد على محاكمة عادلة وفيها مساواة، 
فكر  ميثلون  اقباط  اطفال   4 كان  فعندما 

و  عاجلة  محاكمة  في  عليهم  احلكم  مت  داعش 
مدرسة  اطفال  كررها  عندما  و  العقوبة  باقصى 
الدولة،  لهم  صفقت  الروضة  احداث  بعد  كاملة 
املتشابهةظ،  احلوادث  بني  املساواة  في  احلق  اين 
الدينية  الهوية  هو  فقط  هنا  يفصل  الذى  ان  ام 

لالطفال!؟.
 قانون الزى الكهنوتى

هذا املطلب باقرار القانون ليس بجديد فهو متكرر 
منذ عهد البابا شنودة الثالث قد طلب من الرئيس 
اخلانكة  أحداث  الزى عقب  تقنني  السادات رسميا 
االسبق  الرئيس  عهد  في  وكذلك   ،1972 عام 
حني   2001 عام  النبأ  جريدة  احداث  عقب  مبارك 
يحمل صورًا جنسية  خبر  على  استيقظت مصر 
فاضحة لراهب مشلوح من الكنيسة ، إذ استغل 
شلحه  بعد  السوداء  الكهنوتية  مالبسه  الراهب 
قبل الواقعة بـ 6 سنوات فى ممارسة تلك األعمال، 
وهو األمر الذى أغضب الكنيسة وأغلقت على إثره 
جريدة النبأ ، وكذلك متت محاكمة الراهب السابق 
أفعاله  بسبب  عزلته  إنها  الكنيسة  قالت  الذى 

املشينة ونفت أى عالقة به.
االخوان  عهد  في  ايضا   الكنيسة  مطلب  وجتدد 
حلكومة  رسمى  بطلب  الكنيسة  تقدمت  حيث 
ذلك  مازال  االن  وحتى  الزى  لتقنني  قنديل  هشام 
رغم  قانون  به  يصدر  لم  ولكن  كنسيا  مطلبا 
وتطالب  الداخلى   األمن  على  حفاظا  اهميته 
وشراء  بيع  لتقنني  اصداره  بسرعة  الكنيسة 
الزى الكنسي بدءا من  الزى الكهنوتى و تسجيل 
بالكنيسة  شماس  بأصغر  وصوال  البطريرك  رداء 
بالشكل الذى ال يسمح باستخدامه خارج اإلطار 

الشرعى.
اخلاص  والزى  مالبسها  واعتماد  إقرار  ان  يذكر 
بني  تظهر  التى  املشكالت  يالفي  سوف  بالكهنة، 
فى  للمالبس  البعض  استغالل  من  واآلخر  احلني 

للكنيسة  بصلة  متت  ال  أمور 
األنبا مكاريوس  دير  مثل أحداث 
الريان، وقتها أصدر اجملمع  بوادى 
القبطية  للكنيسة  املقدس 
له  رسميا  بيانا  األرثوذكسية 
حول أزمة دير وادى الريان، وذكر أن 
هذا الدير لم يُعترف به كنسًيا، 
إقامة  ألن  رهبانا،  ليس  به  ومن 
من  مسبًقا  إذنًا  حتتاج  الراهب 

األقباط  فإن مطرانية  وكذلك  الكنسية،  الرئاسة 
يدعى  شخص  من  حذرت  بأسوان  األرثوذكس 
»أبونا أبانوب الباخومى« يجمع تبرعات مالية لدير 
ليس  انه  رغم  إدفو  فى  باخوميوس  األنبا  القديس 
راهبا، وناشدت اجلهات املسئولة وقتها اإلسراع فى 
الزِّى الكهنوتى والرهبانى؛ حتى ال  تقنني تسجيل 
ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية، ويسبب لغًطا 

كما جرى فى تلك األزمة. 
قانون انشاء االديرة

التى  االولى  مادته  في  الكنائس  بناء  قانون  ينص 
تنص على »«يعمل بأحكام القانون املرافق فى شأن 
وملحقاتها  الكنائس  وترميم  بناء  أعمال  تنظيم 

والصناعية  السياحية  واملناطق  احمللية  بالوحدة 
والتجمعات  اجلديدة  العمرانية  والتجمعات 
الوزير  من  قرار  بتحديدها  يصدر  التى  السكنية، 
بتنظيم  يصدر  أن  على  اإلسكان،  بشئون  اخملتص 
أوضاع األديرة وما حتويه من دور وأماكن عبادة قانون 

مستقل« 
قانون  اصدار  الضروري  فمن  لذلك 
الكنيسة  ان  اال  االديرة،  بناء  ينظم 
يقدموا  لم  البرملان  نواب  كذلك  و 
يعرقل  مما  القانون  لهذا  مشروعا  اى 
هذا  صدور  حتى  جديدة  اديرة  اى  بناء 

القانون او اقراره.
قانون االحوال الشخصية لالقباط

الثالث،  املصرية  الكنائس  أعدت 
والكاثوليكية،  األرثوذكسية، 

لألحوال  موحد  قانون  مشروع  واإلجنيلية، 
الكنائس  عليه  وافق  والذي  لألقباط،  الشخصية 

بنسبة 90%، ولكنه مازال في حيز املناقشة.
اجلدير بالذكر ان هذا القانون ينتظره آالف األقباط 
حني   2008 عام  منذ  فاشلة  زيجات  فى  العالقني 
األقباط  طالق  الراحل  الثالث  شنودة  البابا  عدل 
وألغى الئحة 1938  الزنا فقط  ليقتصر على علة 
األقباط،  لطالق  أقباط  ثمانية  تتيح  كانت  التى 
على  تواضروس  البابا  عمل  حيث  اخرى  جهة  من 
للكنيسة  املقدس  اجملمع  وانتهى  املشكلة  حل 
تعديالت  إقرار  من  املاضى  مارس  فى  القبطية 
الزواج  بطالن  أسباب  فى  بالتوسع  تقضى  جديدة 

دون مخالفة االجنيل.
األحوال  قانون  ملشروع  اخلالفية،  البنود  ان  ويذكر 
الشخصية حول الطالق، حيث وافقت األرثوذكسية 
بينما  الكاثوليكية،  أسباب  في  التوسع  على 
ترفض الكاثوليكية مبدأ الطالق والتمسك بلفظ 
أن  احملتمل  من  ولذلك  فقط،  اجلسدي  االنفصال 

لالنفصال  خاصة  بنود  هناك  يكون 
األحوال  قانون  مبشروع  طائفة،  لكل 

الشخصية املوحد لألقباط.
الثالثة  الكنائس  تامل  االحوال  كل  وفي 
واقراره  القانون  البت في مشروع  سرعة 
من قبل مجلس النواب فور تقدميه رحمة 
تنتظر هذا  التى  القبطية  باالالف االسر 
والتى  السنوات  عشرات  منذ  القانون 
تنتظر  و  االنفصال  مشاكل  من  تعانى 
وبنود  لشروط  وفقا  الثاني  الزواج  على  املوافقة 

القانون املقترح من قبل الكنائس.
قانون إجازات اعياد االقباط

ناشد  عدلى  سوزى  البرملانية  النائبة  تقدمت 
والعمال  الطالب  مبنح  يُطالب  قانون  مبشروع   ،
الدينية  مناسباتهم  خالل  رسمية  إجازة  األقباط 
القيامة  و»عيد  اآلالم«  »أسبوع  مثل  الهامة 
ينتظر  مازال  ولكنه   ،  .  2016 نوفمبر  في  اجمليد« 
املسئولني  بعض  ان  حيث  البرملان  فى  املناقشة 
ومديري القطاع اخلاص يتعمدون او ال يراعون سهوا 
التى  تلك  خاصة  و  لالقباط  الدينية  املناسبات 
تختص بعيد القيامة اجمليد كما ان البعض يعتبر 
لذلك وجب  االجازة كهبة ومنحة لهم  تلك  منح 
و  رسمى  بشكل  االعياد  اجازات  مينح  قانون  اقرار 

قانونى بخاصة في القطاع اخلاص.
قانون اجمللس امللى

القانون  مشروع  اعداد  على  الكنيسة  عملت 
اجلديد للمجلس امللى  لتغيير نظام واختصاصات 
اجمللس امللى الذى يشرف على أموال األقباط وأوقاف 
غالبية  انتخاب  يتم  اجمللس  ان  يذكر  الكنيسة، 
يرأسه  الذى  البابا  قبل  من  ثلثه  وتعيني  أعضائه 
احلالى متوقف عن  اجمللس  أن  إال  الباباوية،  بصفته 
حيث   2011 عام  منذ  انتخابات  يجرى  ولم  العمل 
عطلت الثورة ووفاة البابا شنودة إجراء االنتخابات 
تعديل  ضرورة  تواضروس  البابا  ورأى  مقاعده  على 

نظام انتخابه. 
ثالثة  اصدرت  املصرية  احلكومة  ان  بالذكر  جدير 
تشريعات لثالثة من اجملالس امللية في مصر وهي: 

األرثوذكسي  األقباط  لطائفة  امللي  اجمللس  تشريع 
في 14 مايو 1883، و تشريع للمجلس امللي اخلاصة 
مارس سنة  أول  في  الوطنيني   األجنيليني  بطائفة 
األرمن  لطائفة  امللي  للمجلس  وتشريع   ،1902
عدل  ثم   ،  1905 سنة  نوفمبر   18 في  الكاثوليك 
بالقانون 3 لسنة   بالقانون رقم 8 سنة 1908، ثم 

1912 واخيرا بالقانون رقم 84 لسنة 1950.
ويبقى السؤال.. الى متى سيظل البرملان من جهة 
و احلكومة من جهة اخرى مياطالن في اصدار و اقرار 
املساواة  تكفل   ان  شانها  من  قانونية  تشريعات 
بني املواطنني كافة دون النظر الى الدين او العرق او 
اجلنس، الى متى يستشعر املسيحيون مبصر انهم 
مواطنون من الدرجة الثانية و ان الدولة متن عليهم 
بفتات يسقط من طاولتها بني احلني و االخر مثل 
قانون بناء الكنائس و لكنها تعجز عن صدور قانون 
الكهنوتى  الزى  تقنيني  او  التمييز  عدم  مفوضية 
او غيره من القوانني احلتمية و الضرورية لتحقيق 

دولة املواطنة.

متخض البرملان فولد قانون بناء الكنائس واكتفى
الى متى ينسى او يتناسي البرملان حقوق االقباط؟

بناء الكنائس اهم اجنازات اجمللس.. وقوانني امللى واالديرة ومكافحة التمييز مازالت ال ترى النور

تقرير: إيهاب أدونيا



ال�سبت 22 �سبتمرب 2018 - ال�ســنة اخلام�سة -  العــدد الثاين والع�رشون بعد املائة 15

ذكر سفر التكوين ان اهلل غرس اجلنة على األرض، وحدد مكانها عند موضع 
يدعى »عدن«، »وغرس الرب اإلله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي 
جبله. وأنبت الرب اإلله من األرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة لألكل 
وشجرة احلياة في وسط اجلنة وشجرة معرفة اخلير والشر. وكان نهر يخرج 
من عدن ليسقي اجلنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد 
األرض  تلك  وذهب  الذهب.  حيث  احلويلة  أرض  بجميع  احمليط  وهو  فيشون 
جيد هناك املقل وحجر اجلزع. واسم النهر الثاني جيحون وهو احمليط بجميع 
أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل وهو اجلاري شرقي اشور والنهر الرابع 

الفرات«)تك2: 41-8(.  
وذكر يوسفوس في )اثار اليهود، ك 1، فـ 1( أن ذلك النهر كان يسقي كل 
األرض التي كانت معروفة في زمنه. وهو رأي ال يخلو من املبالغة، وال يتفق 

مع تعيني مكان معلوم للجنة هو عدن.  
وعن حتديد موقع اجلنة اختلف الباحثون واملفسرون فمنهم من قال بأنها 
في ارمينيا حيث ينبع الدجلة والفرات، ويعتقد اخرون أنها القسم اجلنوبي 
من العراق حيث األرض اخلصبة ومن قال في شماله. ومن اعتقد انها ارض 

الرافدين جملة. 
ومن ذلك ما قاله لونورمان في )تاريخ الشرق القدمي، جـ1، صـ 001( أن جنة 
التي ينبع منها نهرا  suxO›l و   التوراة تشمل املنطقة املمتدة من اجلبال 
الغرب.  والفرات في  الدجلة  ينبع منها  التي  اجلبال  إلى  الشرق  sudnI›lفي 
ولكن هذا الرأي يتعارض مع ما جاء بسفر التكوين من ان اربعة انهار اجلنة 
في  منبعني  الى  يشير  السابق  القول  بينما  واحد.  مصدر  من  تنبع  كانت 

مكانني مختلفني.  
وذكر لونورمان ايضا انه جاء في التراث االيراني القدمي ان اجلنة كانت تسقيها 

    .etraxaI وmîraTو sudnIو suxO اربعة انهار هي
وجاء في كتاب )السنن القومي ج1، ص64( ذكر هذه االنهار، ومضاهاتها بأنهار 
اجلنة الواردة في سفر التكوين: »إن نهر فيشون والذي يعني اسمه الفائض 
أو اجلاري بعنف فيعتقد أنه نهر هاليس اجلاري من جبال أرمينية إلى البحر 
األسود. ونهر جيحون يعتقد أنه نهر االكسوس اجلاري إلى الشمال الشرقي 
من بالد أرمينية ويصب في بحر قزوين. وقيل إنه نهر أكسيس اجلاري غرباً من 
أرض بابل إلى برية كوش في العربية. ونهر حداقل ينبع من آسيا الصغرى 

غرباً، ومن كردستان شرقاً. والفرات ينبع من شمال جبل أراراط.  
وذكر لونورمان عن العالم ديلتش hcsztileD hcirdeirF، رأيه بأن مكان اجلنة 

هو في املنطقة الواقعة إلى الشمال من بابل بني نهري دجلة 
املتاخمة  األراضي  الرمل( هي  )أرض  أرض حويلة  وان  والفرات. 
وإن  يخترقها.  كان  فيشون  نهر  وإن  سورية.  برية  من  للفرات 
الذهب واملقل وحجر اجلزع توجد في أنحاء بابل، على الضفة 
فالفرات  الشرقية.  الضفة  على  وكوش  الفرات.  من  الغربية 
التي يضحى كل  هو الذي يسقي جنة عدن برؤوسه األربعة 
منها نهرا مستقال مع دجلة. وانه في نواحي بابل كانت توجد 
قناتان أو رافدان صغيران هما فيشون وجيحون، وكانا يسقيان 
اور  التي نشأت فيها بعد ذلك مدن  املناطق  اجلنوب في  أرض 

وارك وبابل واكد وكلنة التي أشار إليها سفر التكوين.  
وذكر رولنسون أيضا أن الفردوس كان في بابل أو في نواحيها ألنها دعيت 
في آثار األقدمني: كاندونياش hcsaynuoD-naG اي جنة دونياش وهي قريبة 
من nedE›-naG  أي جنة عدن. كما تسمت ايضا باالكدية:  îk-rit-niTمبعنى 
مكان شجرة احلياة . ومن الفرات كانت تتفرع انهار صغيرة تصب في دجلة. 

ومنها نهري فيشون وجيحون. 
كفرعني  وليس  كبيرين  كنهرين  وجيحون  فيشون  ذكر  الكتاب  أن  وحيث 
صغيرين )فيصير اربعة رؤوس(. وإن ادم طرد من الفردوس، فيتعني أن يكون 
محل تواجد ادم كان محدودا نسبيا وال يشمل كل أرض الرافدين. فالنهر 
أخرى  أراضي  ليسقي  األربعة  رؤوسه  إلى  ينقسم  ثم  ما،  جهة  من  ينبع 
كانت خارج نطاق الفردوس. وفي مكان ما فيها عاش آدم بعد طرده وعرف 

زوجته وتكاثرا.          
أما أصحاب الرأي القائل بأنها في أرمينيا فقد كانت لهم أسباب يعتد بها، 
منها أن من هناك ينبع الفرات. ويرون أن نهر فيشون هو نهر كورا )كورش( 
الذي ينبع بالقرب من منابع الفرات غربا ليصب في بحر قزوين. وهو يروي 
السهول الواقعة بني جبال القوقاز في الشمال الشرقي والبحر األسود غربا 
املذكورة في سفر  احلويلة  أرض  تكون هي  وبالتالي  أقليم كولشيد،  حيث 
الذي يصب في بحر قزوين  اُراُكس  أنه نهر  التكوين. ونهر جيحون يفترض 
هو اآلخر. وهو يضاهي جيحون. وبالتالي تكون السهول التي يرويها هي بالد 
وهي  الكسديون،  أو  الكاسيون  أو  الكوشيون  بعد  فيما  كوش حيث عاش 

تقع بني القوقاز شماال وبالد فارس جنوبا.          
من   – بعد  فيما  سنرى  الطوفان-كما  ولقصة  اخللق،  لقصة  حدث  وكما 
تشويه أسطوري أضافته خياالت الرواة عند شعوب الشرق القدمي، كذلك 

فعلوا في أمر اجلنة فتصور كل شعب أن مكان اجلنة 
واألراضي اخلصبة  األنهار  نواحيه طاملا توفرت  كان في 
واألشجار الكثيفة. فظن الكلدان انها في اريدو – ابو 
-وزعم الهنود انها في جبال الهيمااليا  شهرين حالياً 
حيث تنبع األنهار. واعتقد االيرانيون انها في جبالهم 
حيث تنبع بعض األنهار جتري أنهار محيية تنحدر من 
كانت  جبالهم  أحد  في  انه  الصينيون  وقال  السماء. 

جتري أربعة انهار من يشرب من ماء نبعها ال ميوت.
إن بني كوش بن حام كانوا أوال في آسيا قبل أن يرحتلوا 
إلى افريقيا، والبد أن قسماً منهم بقي في مهاجرهم 

األصلية فحق ملوسى ان يسمي بالدهم كوش.
اهل  عن  العرب  أخذه  العربية،  اجلزيرة  شبه  في  أيضا  اجلنة  خبر  وانتشر 
التوراتية، من  القصة  يرد في  الكثير مما لم  إليه  الكتاب؛ ولكنهم أضافوا 
بأنه شاعر نصراني عاش في  ذلك ما أنشده أمية -وهو يعرف عند العرب 
اجلاهلية -وصفا للجنة، وقد جانب فيه الكثير الوصف التوراتي السابق لها، 
فاجلنة هنا أشبه بحديقة غناء، جتري فيها األنهار لسقاية ما بها من أشجار 

ونبات وحيوان، واول البشر وزوجته:
 فذا عسل وذا لنب وخمــــر         وقمح في منابته صريـــــــم

ونخل ساقط األكتاف عــــد          خالل أصوله رطب قميــــــم
وتفاح ورمان ومــــــوز               وماء بارد عذب سليــــــــم

وفيها حلم شاهدة ونحـــــر            وما فاهوا لهم فيها مقيـــــــم
وحور ال يرين الشمس فيهــا         على صور الدمى فيها سهـــــوم

نواعم في األرائك قاصــرات          فهن عقائل وهم قــــــــروم
على سرر ترى متقابــــالت           االثم النضارة والنعيــــــــم

..................
وكأس ال يصدع شاربيــــها           يلذ بحسن رويتها النديـــــــم...

أنهار  هي  اجلنة  فأنهار  كثيرة:  أشياء  في  التوراتي  النَص  يخالف  وهنا      
ماء لري النباتات وليس فيها خمر أو لنب. وليس باجلنة التوراتية حور نواعم 
يفترشن األسرة. وال مجالس للندباء وال سكارى يصدحون اخلمر في كؤوس. 
من  والطرد  السقوط  بعد  اإلنسان  عرفه  ما  فهذا  حلوم،  آكل  بها  وليس 

الفردوس.   

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)4( بقلم : قليني جنيب - مونتريال 
جنة عدن

فنية  لوحة  على  عينيك  تقع  عندما  كثيرة  أحيانا 
أو  ما  صلة  هناك  أن  وهو  عجيب  بشيء  تشعر  ما 
شعور قوي بينك وبني اللوحة ويربطك وجدانيا بها، 
داخلي  إحساس  عن  تعبر  ألنها  السبب  يكون  رمبا 
لك أو تترجم فلسفتك في احلياة أو أن هناك خيط 
جتاه  متضاربة  مبشاعر  يربطك  ما  وبني  بينها  رفيع 
قضية معينة تعيش فيها، ليس هذا فقط عزيزي 
بعيدا  االلتفات  تود  ال  عينيك  أن  تشعر  بل  القارئ 

الفني  العمل  أو  اللوحة  هذه  عن 
وهذا بالضبط ما شعرت به عندما 
أعمال  من  لوحه  على  عيني  وقعت 
أقامت  والتي  يوسف  حنان  الفنانة 
بيكاسو،  بقاعه  مؤخرا  معرضها 
بحضور  احلظ   يحالفني  ولم 
املعرض لظروف اقامتي بكندا ولكن 
قريبة  أصبحت  البعيدة  املسافات 

بيكاسو  قاعه  عن  واملسؤولني  القائمني  خالل  من 
األنحاء  جميع  في  الراقي  الفن  بنشر  واهتمامهم 
أغوص  ان  احلظ  لي  فكان  وخارجها   مصر  داخل  
وجدانيا وأتعرف على املزيد من أعمال الفنانة حنان 

يوسف.
خلفية  من  أتت  فنانة  حنان  تعتبر 
مغمورة  نفسها  وجدت  معمارية. 
من  وكان  الصغر  منذ  الرسم  في 
العشق  هذا  يتحول  أن  الطبيعي 
ما  وأهم  احتراف مهني،  إلى  الفني 
أللوان  استخدامها  لوحاتها  مييز 
األكريليك واأللوان املائية والباستيل 

مما كان له دور كبير في اإلحساس بالعمق والتنوع 
كل  في  املتجدد  واإلحساس  االعمال  كافه  في 
اللوحات  جتد  أحيانا  أنه  من  وبالرغم  لها  معرض 
فيها متيل إلى األلوان القامتة إال أنه هناك بصيص 

والفرحة  األمل  من 
تشعر  جتعلك 
مصدر  هناك  بأن 
يختفي  للسعادة 
األلوان  هذه  بني 
هذا  ورمبا  الغامقة، 

ينبعث من فلسفة الفنانة حنان يوسف في احلياة 
لنا من  أن نرضى مبا وهبه اهلل  أنه يجب  ترى  حيث 
من  لكل  سعادة  مصدر  فنصبح  نعم 
نرى  و  املرآة  في  ألنفسنا  فلننظر  حولنا، 
هو  ما  كل  عن  ونبعد  جميل  هو  ما  كل 
على  يؤثر  بدوره  والذى  حياتنا  في  سلبى 

مشوارنا في احلياة بطريقة غير مرضية.
بيكاسو  بقاعه  املقام  املعرض  هذا  وفى 
فكرة  هي  السيرك  يكون  أن  اختارت 
خالل  من  فلسفتها  لتوضح  لوحاتها 
العالقة بني  األلوان واخليال املصاحب له واكتشاف 
اجلمهور والعبي السيرك وكيف أن كًل منهم يرى 

اآلخر، دون معرفة ما مير به اآلخر من مصاعب.
اللوحات  في  اجلمال  القارئ كان  عزيزي  ليس فقط 
اللوحات  عليها  بنيت  التي  الفكرة  في  ولكن 
فيه  سيرك  فعال  فاحلياة  احلوائط  على 
فيها  األحاسيس؛  كل  وفيه  األلوان  كل 
والباكي؛  الضاحك  والضعيف؛  القوي 
الرومانسي وغليظ القلب؛ فيها املتحكم 
عنه؛  والبعد  األمان  فيها  واملستسلم؛ 
هي  صغيرة  واجلالد...حياة  القاضي  فيها 
أكبر  سيرك  في  صغير  سيرك  بداخل 
باأللوان  التعبير  بقوة  »احلياة« جتدونها  اسمه  منه 
بقاعه  يوسف  حنان  الفنانة  لوحات  في  والفرشاة 
اسمه  كبير  سيرك  في  نعيش  فنحن  بيكاسو 

احلياة!

سيرك كبير اسمه احلياة! 
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان
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يحررها سمير اسكندر 

ر�شميًا.. برياميدز ي�شم عمر خربني

أعلن نادي بيراميدز املصري عن احلصول على خدمات الالعب 
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  ومهاجم  الدولي  السوري 
بعد  أشهر   6 ملدة  اإلعارة  سبيل  على  خربني،  عمر  الهالل، 

االتفاق مع إدارة الزعيم.
التواصل  مبوقع  الرسمية  صفحته  على  بيراميدز  وكتب 
االجتماعي تويتر عبر تغريدة قال فيها إن إدارة النادي وقعت 

عقداً مع الالعب احلاصل على جائزة أفضل العب في آسيا لعام 2017 وهّداف نادي 
الهالل بنظام اإلعارة ملدة 6 أشهر.

تويتر  مبوقع  الرسمية  صفحته  على  الهالل  لنادي  الرسمي  احلساب  أعلن  وكذلك 
اإلعارة  إجراءات  أنهت  الزعيم  إدارة  أن  فيه  بيان جاء  بيراميدز عبر  إلى  انتقال خربني 
وقدمت شكرها للنادي املصري الذي قّدم أعلى عرض الستعارة الالعب الذي وافق على 
رحيله املدير الفني البرتغالي للزعيم خورخي خيسوس، الذي يريد جلب العبني أجانب 
مميزين في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، ومن جهته أكد خربني أنه سيقدم أفضل 

ما لديه للهالل حتى يحني موعد إعارته ويغادر السعودية.
الرائد  أمام  بالدوري  الهالل  مباريات  ثاني  أن خربني شارك بشكل أساسي في  يذكر 
اجلزاء  داخل منطقة  إعاقته  أن متت  بعد  بهدف  السوري  الالعب  فيها  والتي ساهم 
الالعب  أحرزها  للزعيم  جزاء  ركلة  احتساب  في  تسبب  ما  املميزة  حتركاته  عقب 

البرازيلي كارلوس إدواردو معلناً ثالث أهداف الزعيم.

ترامب ينقل معاركه لعامل كرة القدم... ومدرب 

الربازيل يحرجه

الرد على  البرازيل، تيتي، في  الفني ملنتخب  املدير  يتردد  لم 
األداء  من  سخريته  عقب  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس 

الذي يقدمه راقصو السامبا خالل السنوات األخيرة.
لكرة  الدولي  االحتاد  لرئيس  استقباله  خالل  ترامب  وقال 
أحد  على  ردا  األبيض،  البيت  في  إنفانتينو،  جياني  القدم 
الصحفيني البرازيليني: »بلد كرة القدم؟! أظن أنكم تعانون 
من املشاكل مؤخرا«. وقصد ترامب بكلماته خروج منتخب 

البرازيل من ربع نهائي كأس العالم األخيرة، إثر اخلسارة أمام بلجيكا بهدفني لواحد. 
ترامب، قائال: »نلك خمس بطوالت كأس عالم، ونحن األكثر حصوال  تيتي على  ورد 
على اللقب في التاريخ«، حسبما نشرت صحيفة »أس« اإلسبانية. يذكر أن املنتخب 
البرازيلي حقق الفوز على نظيره األمريكي وديا بثنائية سجلها العب ليفربول روبيرتو 

فيرمينو، وجنم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

�شيدات م�شر تتوجن ببطولة العامل لال�شكوا�س

لفرق  العالم  بطولة  بلقب  لالسكواش  املصري  املنتخب  توج 
السيدات املقامة بالصني، للمرة الرابعة في تاريخه.وفاز املنتخب 
املصري على نظيره اإلجنليزي مبباراتني دون مقابل في نهائي بطولة 
العالم اليوم األحد، إذ فازت نوران جوهر على أليسون واترز بثالثة 

أشواط مقابل شوطني.
وحسمت رنيم الوليلي املباراة الثانية لصاحلها على حساب لورا 
ماسارو بثالثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 11-3 و11-8 و11-9 

و3-11.
وحصد بذلك املنتخب املصري لقب بطولة العالم لفرق السيدات للمرة الرابعة، بعد أن حقق االجناز 

ذاته ثالث مرات من قبل في أعوام 2008 و2012 و2016.

احتاد الكرة: مطلب امل�شري باللعب يف بور�شعيد حق اأ�شيل.. 

با�شتثناء مباراتي االأهلي

قال ثروت سويلم املدير التنفيذي الحتاد الكرة إن طلب 
النادي املصري باللعب في استاد بورسعيد حق أصيل 
سويلم  صرح  الغياب.  من  طويلة  سنوات  بعد  له 
قائال: »اللعب في بورسعيد حق أصيل للمصري بعد 
سنوات طويلة من الغياب مما يؤدي إلى بعد املدينة عن 

الرياضة والكرة«.
الكرة  واحتاد  للمصري،  شرعي  مطلب  »إنه  وأضاف 
يدرس حاليا إقامة كل لقاءاته في بورسعيد، ما عدا 
مباراتي األهلي، رغم أن صفحة الناديني القدمية بدأت 

تتهمش متاما، ونرى عالقات تبادلية محترمة«.
وواصل »الوضع احلالي يحتاج وقتا معينا إلبعاد املباراتني عن بورسعيد والقاهرة، بينما سيخرج املصري 

خلوض مبارياته خارج ملعبه، فالوضع مطمئن واألمور هادئة«.
وتابع »ال بد أن يتحلى العبو املصري واجلهاز الفني للفريق وإدارة النادي مبزيد من الهدوء، فاحتاد الكرة 

واألمن حريصان على النادي املصري والعبيه خشية االحتكاك بجماهير أخرى«.
وأرسل النادي املصري يوم السبت خطابا رسميا إلى احتاد الكرة طالب من خالله بإقامة مبارياته على 
ربع نهائي  العاصمة اجلزائري في ذهاب  ملعبه في بورسعيد. ويستعد املصري ملواجهة نظيره احتاد 

كأس الكونفدرالية.
وأمت متطرقا إلى رغبة األهلي في خوض مبارياته على استاد القاهرة قائال: »هناك كواليس معينة ال 
يعرفها جماهير األهلي التي تتخيل أن األمن يتعنت ضد إقامة مباريات األهلي بالقاهرة، ولكن هناك 
معلومات ورؤية أمنية ممنوع التحدث فيها«. ويستعد األهلي ملواجهة نظيره هوريا كوناكري الغيني 

في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

علــى  ايجابا  يؤثــر  أساسـيا  عامال  السليمة  األسنان  تشكـل 
نــو الطفل اجلسدي والنفسي، فلألسـنان دورا مهما ال يختصر 
فقط على عمليـة مضغ املأكــوالت بـل يتــسع ليشمل عمليـة 

النطق والكـالم والتواصــل االجتمــاعــي.
أيضا  بـل  فقط  بها  اليومية  بالعناية  األسـنان  صحة  ترتبط  ال 
املفرط  التنـاول  فمثال  تنـاولها  وطريقة  املأكوالت  بنـوعية 
ملـدة  األسـنان  على  تلتصق  التي  بالسكـر  الغنية  للمأكـوالت 

طويلــة تشكل سببـا لظهـور عالمات التسوس. 
اريـد أن أشـدد على نقطة أساسـية: ان كميـة احللويــات التي 

يتنـاولها الطفل مهمــة ولكـن األهـم هـي طريقة توزيعهــا خالل النهار: فمـن املستحب تنـاول 
احللوى خالل وجبـة الظهــر الرئيسـية واالبتعـاد عـن تناولها قبـل النـوم أو بيـن الوجبـات لتفـادي 

التآكل احلمضي لألسنان وبالتالي التسـوس.
تنــاول  بعد  املاء  مـن  فتجاوزا ميكن شــرب كـوب  األـسنان حلظيا  امكانيية غسل  يتوفر  لم  وأن 
احللوى إلزالة الترسـبات الالصقة باألســنان وأيضا تنــاول األجبــان البيضــاء بعد احللوى مفيــد 
وبالتالي  الســكر  تخمــر  عمليـة  عـن  النــاجت  احلمض  مفعــول  تبطـل  أنهــا  بحيــث  جــدا 

جتنــب التســوس.
عملية  على  وتسـاعد  أقـل  حرارية  سعـرات  وذات  لذيذ  طعمهـا  صحية،  كثيرة  خيـارات  ويوجد   

الذي  لألسنـان  الذاتــي  التنظيف 
ويبعـد  الغذائية  الترسبـات  يـزيل 
املأكوالت  هذه  أبرز  التسوس، 
وانواع  واجلزر  التفاح  هـي  البديلة 

من السيريال.
أشاهده  خاطىء  مفهوم  وهناك 
األطفال  بعض  أن  وهو  باستمرار 
تناول  بإمكانهـم  إن  يظنون 
الشيبس  والبطاطس  الكاتشب 
العتقادهم انها ال حتتوي على سكر 
وهـذا اعتقاد مغلوط ألن باإلضافة 
يلتصق  والذي  اخملبأ  السكر  إلى 
على األسنـان ملدة طويلة وبالتـالي 

يؤدي إلى التسوس. 

خماطر تناول احللويات على ت�شو�س االأ�شنان
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اجلسم  يصنعها  دهنيه  مادة  الكولسترول 
وتصنيع  اخلاليا  جميع  لبناء  هامة  وهي 
الدم  في  املادة  هذه  زيادة  ولكن  الهرمونات 
تراكمها  إلى  يؤدي  الطبيعي  معدلها  عن 
الدم                                                                           يؤثر على سريان  على جدار الشرايني مما 
اعضاء  خملتلف  الكافية  بالكمية  ووصوله 

اجلسم.
وهناك انواع من الكولسترول:

وهو يساعد اجلسم في  النافع:  الكولسترول 
HDLالتخلص من الكولسترول الضار

 :  LDL-Triglycerideالضار الكولسترول 
وزيادته تؤدي إلى انسداد الشرايني وما يتبعها 

من مضاعفات وأمراض.
اضرار ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم:

الدهون  تراكم  عن  وتنتج  الشرايني:  تصلب 
يؤدي  وهذا  الشرايني  جدار  على  املشبعة 
الدم  كمية  يقلل  وبالتالي  الشرايني  لضيق 
القلب  مثل  اجلسم  اعضاء  خملتلف  املتدفقة 
من  يقلل  مما  االعضاء  وباقي  والكلي  واملخ 

نسبة االكسجني الذاهبة لتلك االعضاء.
ارتفاع ضغط الدم

ذبحة القلب
اجللطات في القلب واملخ

 Trigliceride مرض السكر خاصة مع ارتفاع
اسباب ارتفاع الكولسترول

عامل وراثي
مثل  االكل  في  املشبعة  الدهون  تناول  زيادة 
الكاملة  االلبان  البيض،  احلمراء،  اللحوم 

الدسم، الكبدة، املخ
واملقليات

رياضة  ممارسة  عدم 
كاملشي او السباحة

االقالل من املأكوالت الصحية الغنية بالدهون 
النافعة وااللياف.

نصائح ملريض الكولسترول 
مستوى  ومتابعة  الدوائي  العالج  اخذ 

الكولسترول في الدم
بالدهون  غنية  مأكوالت  تناول  من  االكثار 
من  التخلص  اجلسم  تساعد  التي  النافعة 

الدهون الضارة.
والسردين  املاكريل  مثل  اسماك  تناول 

والسلمون ألنها غنية باألوميجا .3
في  كالشوفان  الكاملة  القمح  حبوب  تناول 

وجبة االفطار
اللوز النيء

البعد عن الدهون املشبعة في اللحوم احلمراء 
واملقليات، مع العلم ان العالج الدوائي ال ينفع 
لذا  رياضة  وممارسة  نظام غذائي صحي  بدون 

ننصح مبمارسة رياضة املشي بانتظام.
وإلى موضوع طبي جديد

اضرار الكولسترول
د. ماري جرجس
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 �أن حتاوَل 
َ
�أميكنك

 

 �القرت�ب

 فاإين و�لوجع 

 نرتطم يف نف�س �حليطاِن

 �أن حتاوْل
َ
�أميكنك

 

 ولو لبع�س �لوقت �أخد مكاين

 �أن تغ�سل جرحي
َ
�أميكنك

 

 بالن�سيم

 �أن حتبط كل هذ� �حلجيم

 �أن تبطل تعويذة �أحز�ين

 ال يبدو يل �الأمل على �أحذية حلمي

 ال تت�سرب �إيَل �حلياة

 ال �أرفرف �إال يف بطن هذياين

 �أميكنك �أن حتاوْل 

 فاإين و�جلرح

نغو�س يف بحر �لق�سباِن

 �أميكنك �أن تزيل

 من عمري �لهموم

 �أن تطفئ هذي �لغيوم

 فقد �أمطرْت يف زمنا

 حتى �سرت في�سا من �لنري�ِن

 �أميكنك �أن حتاوْل 

 م�سك ثغري 

 بني هذ� �لفي�ساِن

 وتغني يل 

 لي�س بعَد �حلِب
قلٌب يعاين

لي�س بعد �حلب

لل�ساعرة �ملغربية: 

زهرة �لطاهري

تدل األبحاث العلمية على أن للضحك تأثيرات ملحوظة على جميع أعضاء اجلسم من الرئتني 
إلى األمعاء. وما الضحك في الواقع إال هبة من الطبيعة إلنعاش األعضاء الذابلة وخلق إحتكاك 
أو تدليك عفوي لها. فالتدليك امليكانیكی للحجاب احلاجز في قفص الصدر مهم جدا جلميع 
األعضاء وخاصة الرئتني إذ يدخل الهواء ويخرج في دفعات سريعة وقوية اثناء الضحك فيحدث 
اهتزاز  أن  كما  العميق.  بالتنفس  الهواء  يصلها  ال  التي  املناطق  ويغطي  للرئتني  كلية  تهوية 
احلجاب احلاجز يفيد في إنعاش القلب وفي إزدياد ضرباته عالوة على إنعاش اجلسم وبث النشاط 
فيه ملا للعامل النفسي وامليكانيكي من أثر كبير في نلك، لذلك صدیقی، اضحك دائما للحياة 

وال تضق بقول الناس مسخرة: 
    فالنـاس داء دفيـن ال دواء لــــه        العقل قد حار فيهم فهو منذهل

    إن كنت منبسطاً سميت مسخرة        أو كنت منقبضاً قالــوا به ثقل
    وإن تخالطـــهم قالوا به طمـــع         وإن جتانبـــهم قالـــوا به ملل

�ل�سحك ريا�سة لأجهزة �جل�سم

فزورة

رجل دخل إلى إحدى احلانات وطلب كأساً من املاء، أحضر 
النادل كأس املاء إال أن الرجل لم يعجبه املاء، فكر النادل 
فقال  الرجل،  نحو  وصوبه  املسدس  أخرج  ثم  للحظة 

الرجل »شكراً لَك« وخرج من احلانة.
احلل:  الرجل مصاب بالفواق )احلازوقة أو الزغطة(، فعندما 
أخاف النادل الرجل باملسدس اختفى الفواق )من املعلوم 

أن أحد طرق عالج الفواق هي إفزاع املصاب(.

�أ�سهر مقولت �سك�سبري

 من انتصر على أهواءه فقد انتصر على العالم.
أما  ليستريح،  احلجر  من  وسادة  على  املتعب  ينام    •

الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش.
ما  كثيرا  فهي  وبطالنا،  زيفا  اخلدع  أكثر  السمعة   •

تكتسب دون وجه حق وتُفقد دون وجه حق.
يبقي  مبن  البداية..اهتم  في  رائعا  يكون  مبن  تهتم  ال   •

رائعا اال ما ال نهاية.
 ثق بأن..الصوت الهادئ أقوى من الصراخ وإن التهذيب 

يهزم الوقاحه وإن التواضع يحطم الغرور.
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أوالً؟  نحن  من  قررمت  هل  التفاصيل  في  نغوص  أن  وقبل 
الذين  هم  فاملصريون  عرب؟!!  أم  مصريون  نحن  هل   ...
الذين  الغزاة  فهم  العرب  أما  مصر  أرض  على  يعيشون 
إلى  وتركوها  امليالدي  السابع  القرن  في  مصر  إلى  جاءوا 
األندلس بعد عدة سنوات فهل ينتمي املصريون ذو حضارة 
السبعة آالف سنة إلى العرب بأي حال إال أنهم يتكلمون 
مصر  هو  مصر  اسم  يكون  فكيف  إذا  العربية؟!  اللغة 
العربية؟! أال يسبب ذلك انفصاما في شخصية املواطن 
املصري حيث إنه ال يستطيع أن يقول إنه مصري كما إنه 

غير مقتنع إنه عربي.
يضع  أن  الناصر  عبد  جمال  الراحل  الرئيس  أراد  عندما 
محطة  وبه  رمسيس  ميدان  في  الثاني  رمسيس  متثال 
نصحه  العربي  الطراز  على  املبنية  مصر  حديد  سكك 
يجتمع  أن  يجوز  ال  أنه  مصر  في  واملؤرخني  األدباء  جميع 
الطراز الفرعوني والطراز العربي في مكان واحد، ولذا فقد 
إلى  القاهرة  حديد  سكك  محطة  مبنى  طراز  تعديل  مت 
اآلن  أما  الثاني.  إقامة متثال رمسيس  احلديث قبل  الطراز 
فإننا نخلط حضارتنا املصرية مع الثقافة واللغة العربية 
التي ستزداد خلطا بالثقافة اليابانية، وقد نخرج من كل 

هذا بفقد اجلميع! 
املصرية في كل مقرراتنا  إلى أصولنا  نعود  أن  ولذا يجب 

قبل ان يتداخل اجلميع ونفقد كل شيء.
أن  على  يصر  املصري  دستورنا  إن  العقالء  سادتي  يا 
الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع بينما 
وحقوق  اإلنسانية  القيم  أن  على  الياباني  الدستور  يصر 
مواد  في  كما  للتشريع  الوحيد  املصدر  هي  اإلنسان 
دستورهم وأولها الديباجة التي تقول أن قواعد السياسة 
األخالقية هي قواعد جامعة أما في الفصل الثالث اخلاص 
إلى   11 املادة  من  واعتبارا  وواجباتهم  املواطنني  بحقوق 
الدرجات  أعلى  إلى  الياباني  املواطن  ترفع  فإنها   02 املادة 
اإلنسانية من ناحية جميع احلقوق والواجبات، فال عجب 

هذه  إلى  وصلوا  أنهم 
حتى  السمو  من  الدرجة 

احلكمة  آلهة  ومبادئ  قوانني  إليه  وصلت  ما  قاربوا  أنهم 
ماعت في التاريخ املصري القدمي .

الياباني  الدستور  63 من  املادة  تنص  العقالء...  يا سادتي 
أو  بالتعذيب  العمومي  املوظف  قيام  تاما  بأنه مينع منعا 
العقاب بالعقوبات الوحشية، ترى ماذا تقولون عن جرائم 
معسكرات  في  أو  البوليس  أقسام  داخل  األقباط  قتل 
كيف  العسكرية؟!  اخلدمة  واجب  تأديتهم  أثناء  اجليش 
وكذا  األفعال  هذه  ملثل  اليابانية  التجربة  ستجيب 
على  مسلم  الغير  والية  مينع  الذي  والدستور  القوانني 
جتمهر  في  اليابانية  التجربة  ستفعل  ماذا  املسلم؟! 
الغوغاء أمام أبواب الكنائس ملنع املسيحيني من دخولها 
ملزاولة طقوس عبادتهم؟! أو حرق وهدم الكنائس عن بكرة 
واإلعدادية ملنع  االبتدائية  املرحلة  أو جتمهر طلبة  أبيها؟! 

دخول مديرة املدرسة املسيحية؟! 
إذا  هل  بسيطا،  سؤاال  اسأل  دعوني  العقالء...  سادتي  يا 
زارتنا مركبة الفضاء األمريكية ومكثت لدينا عدة شهور 
رواد  مصر  أهل  جميع  هذا  سيجعل  هل  قرون،  عدة  أو 

فضاء؟! إذن ماذا ستفعل التجربة اليابانية ؟!
يا سادتي العقالء... إن االصالح ال ميكن أن يأت من اخلارج 
إذا لم تنصلح الدساتير  ولكن يجب أن يبدأ من الداخل، 
لم  وإذا  الضمائر  أو  األشخاص  تنصلح  فلن  والقوانني 
تنصلح الضمائر واألشخاص فلن تنصلح األفراد وال ميكن 
أن تنصلح اإلدارات وال الهيئات أو الوزارات، ولن يبقى كل 
شيء على ما عليه بل سيستمر التدهور حتى نصل إلى 
الهندية،  أو  اليابانية  التجربة  تنفعنا  لن  وعندها  العدم، 
يجب أن نقوم بالتجربة املصرية التي نادت بها ماعت آلهة 
احلكمة : العدل واملساواة والضمير والقانون وهي من قبل 
يصنع  ماذا  ترى   . السنني  بآالف  اليابانية  التجربة  وجود 

الطالء الياباني ملبنى آيل للسقوط؟! ولك اهلل يا مصر.

التجربة اليابانية )1(

هل نظفتم البيت قبل و�شولهم اأم دعومتوهم 

ليغو�شوا يف اأوحالنا؟

بقلم: سمير بشاي

حتدثنا في املقاالت السابقة عن ادلة وحدانية التصميم ووحدانية 
اخلالق وسنعرض في هذا املقال الدليل الرابع.

من  كبير  عدد  يعتقد  وتسييره«  الكون  »نشأة  الرابع:  الدليل 
-يتكون  لنا  املعروف  وأقول  لنا-وأكرر  املعروف  الكون  أن  العلماء 
الواحدة على عدد من  اجملرة  )مليار( مجرة وحتتوي  بليون  من 002 
النجوم يصل في اجملرات الكبرى إلى 001 تريليون من النجوم هذا 
تدور في فلك كل  والتي  أخرى  وأشياء  واألقمار  الكواكب  بخالف 

جنم منها.
ويؤمن العلماء أيضا بأن هذا الكون قد بدأ منذ 8.31 بليون سنة 
وهي   gnaB  giB الكبير  االنفجار  يُسمونها  طاقة،  ومضة  من 

نظرية إدوين هابل والذي وضعها في عام 4291؛ ومت إيجاد الدليل على ترجيح صحة هذه النظرية؛ بواسطة أهم علماء العصر وهو 
عالم الفيزياء األملاني األصل اليهودي “ألبرت أينشتاين” 9781 - 5591 صاحب نظريتا النسبية اخلاصة والنسبية العامة، وقد غيرت 
تلك النظريات من نظرة اإلنسان وفهمه للكون متاما، فقد قامت هاتان النظريتان بتحويل مفهوم احلركة والذي مت وضعه من قبل 
التاريخ  وهو السير اإلجنليزي “إسحاق نيوتن “ 2461- 7271، وقد نصت نظريتا  والرياضيات على مر  الفيزياء  واحد من أهم علماء 
الوقت - أيضا من كونه مطلق إلى كونه  الزمن  - سرعة مرور  أينشتاين على أن كل احلركة نسبية وأيضا تغير معهما مفهوم 
نسبي وجعل الزمن بعدا رابعا يدمج مع األبعاد الثالثية املكانية - الطول والعرض واالرتفاع - فيما يعرف بالزمكان. وعليه جعل 
الزمان واملكان شيئا موحدا وليسا بشيئني مختلفني واألهم أن الزمان )مرور الوقت( ميكن أن يتمدد أو يقصر ليس فقط حسب سرعة 
اجلسم ولكن -وهذا هو األغرب -وأيضا حسب اجلاذبية التي يتحرك فيها اجلسم؛ وأصبح ذلك شيئا أساسيا لفهم الكون. وأثبت 

القانون  فهذا  يخترعها  ولم  اكتشفها  بسيطة  معادلة  طريق  عن  ذلك  أينشتاين 
البسيط ومسيرة الكون به أزلي، ويسبق ميالد أينشتاين الذي قام فقط باكتشاف 

هذه املعادلة اإللهية.
وقد تبرهن على صحة تلك النظرية في كل التطبيقات العلمية، والتي عن طريقها 
أمكن غزو الفضاء، وفهم ماهية الثقوب السوداء، ومت تطبيق هذه النظرية حتى في 
االستخدامات اليومية مثل نظام املالحة العاملي SPG وحيث يجب حساب االختالف 
الطائرة واملعرضة جلاذبية األرض  أو  أو السفينة  الوقت بني السيارة  في سرعة مرور 
والذي  األرضية  اجلاذبية  املوجود خارج نطاق  الساتاليت  الوقت عند  وبني سرعة مرور 
يبعث باإلرشادات لقائد هذه املركبات، فعلى حساب ذلك االختالف في سرعة مرور 

الوقت يتوقف توقيتها املضبوط وعليه صحة هذه اإلرشادات.    
إثباته؛ وهو أن الطاقة ال تفنى وال تستحدث من عدم. )وهو  كما اتفق العلماء جميعا على قانون أخر وهو صحيح أيضا والذي مت 
قانون حفظ الطاقة والذي اكتشفه وأثبته الفيزيائي الطبيب األملاني يوليوس روبرت فون ماير في 2481( وعليه وإذا وافقنا العلماء 
على نظرياتهم في تكوين الكون وهي “ومضة الطاقة” فيبقى سؤال هام وهو طاملا أن ومضة الطاقة هذه ال ميكن أن تستحدث من 
العدم، وذلك حسب القانون الصحيح الذي يؤمنون به وهو قانون حفظ الطاقة، فمن الذي بدأ ومضة الطاقة هذه والتي ال ميكن 
أن تستحدث من العدم؟ ثم يبقي سؤال أخر أحسبه أهم وهو من الذي يسير ويضبط حركة هذا الكون منذ وبعد هذا االنفجار 
الكبير ويحكمها بكل تلك القوانني املعقدة واحملكمة -والتي حتدثنا عنها في مقال سابق -ليصل بهذا الكون إلى ما هو عليه اآلن؟ 
ونزيد بأن هذه القوانني احملكمة هي التي مكنت هؤالء العلماء من تصور ما حدث، وتوقع ما سوف يحدث لهذا الكون مستقبال، 
وذلك تبعا حلسابات دقيقة كان البد أن يلتزموا فيها بهذه القوانني، فمثال قدر العلماء عمر الشمس 8.4 بليون سنة ويتوقع العلماء 
اختفاء الشمس وعليه النظام الشمسي وضمنه األرض بعد حوالي 5 مليار سنة، ولكن قد يقول أحدهم أنه ال دليل على صحة 
هذه القوانني وعليه االستنتاجات املبنية عليها، ولهؤالء أكمل وأجيب بأنه تبعا للحسابات الدقيقة واملعتمدة علي تلك القوانني 
اإللهية املضبوطة والثابتة - وليست العشوائية - متكن هؤالء العلماء من حساب املسافات واألزمنة والتي قلنا سابقا أنها تتمدد 
وتنكمش تبعا لسرعة اجلسم واجلاذبية املعرض لها، وقد مت إثبات صحتها؛ حيث متكن هؤالء العلماء من إطالق مركبات الفضاء حول 
األرض وخارج نطاق جاذبيتها وإنزال تلك املركبات على القمر والكواكب القريبة، ومتكنوا أيضا من إعادة عدد أخر من هذه املركبات 
إلى كوكبنا هذا، وكل هذا مت بدقة بالغة في حساب زمان الوصول ومكان الهبوط لتلك املركبات. فهل كان في إمكانهم ذلك لو كان 

تكوين الكون وتسيره يتم بقوة عشوائية ال ميكن توقعها؟
وأورد مثاال أخر أكثر سهولة ويعرفه اجلميع وهو توقع األحوال )األرصاد( اجلوية -وبصورة بلغت من الدقة ما يذهل الكثير من البشر 
أنه ال  والبديهية هو  العلمية  التي حتكمها؟ اإلجابة املنطقية  الثابتة  القوانني  إذا لم يكن هناك تلك  -فهل كان ذلك أيضا ممكنا 
ميكن بحال تصور حدوث نشأة الكون وتسييره من قبل قوى طبيعية عشوائية متغيرة ال عقل وال نظام لها؛ ألنه في هذه احلالة كان 
من احملال على العلماء توقع نتائجها العشوائية وعليه لم يكن في مقدورهم احلساب الصحيح على ما ال ميكن حسابه وهو من 

البديهيات املتعارف عليها “فما بني على خطأ فهو خطأ”. 
وفي اخلالصة، فأي كانت بداية ومدة وطريقة اخللق وتتابعه فهذا ليس هو املهم؛ بل املهم أنه بدأ ومازال مستمرا وسيستمر بإذن اهلل 
بفعل قوة عاقلة لها قوانينها الثابتة احملكمة التي أوجدتها هذه القوة الثابتة واحلكيمة -وليست قوة عشوائية طبيعية متغيرة 

-وهذه القوى كلية املقدرة احلكيمة الثابتة األزلية األبدية نسميها نحن املؤمنون “اهلل”. 
وفي النهاية أحب أن أنبه القارئ العزيز، أننا سوف نتدرج بإذن اهلل في املقاالت الكثيرة القادمة من األدلة العلمية األسهل والتي 
تعرضنا لها إلى األدلة األكثر صعوبة داخل اخمللوقات نفسها -وهي مجال تخصصي -ولكن تلك األدلة األصعب هي في نفس الوقت 

األكثر داللة على وجود اهلل.
تنويه واجب: هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية فقط وجود اهلل وال تستند إلى أي معتقدات أو أسانيد دينية ال يؤمن امللحدون بها 

أصال. وهي أيضا ال تناقش وال تستند وال تدعو إلى معتقد معني.  

بالرغم من حبي الشديد الستخدام العناوين التي قد تبدو صادمة، ولعل 
أستخدم  ال  املرة  هذه  إنني  إاّل  السابقة،  مقاالتي  من  واضحاً  يبدو  ذلك 
هذه  يومي.  بشكل  وُمعاشه  ملموسة  حقيقة  أقر  بل  صادماً  عنواناً 
قد  والتي  الزمن  من  طويلة  لفتره  البعض  يعيشها  التي  املرة  احلقيقة 
استفحلت بشدة خصوصاً في القرن األخير أال وهي صنمية القديسني. 
فمنذ فجر التاريخ واإلنسان يبحث عن إله يعبده ويصلي له بل ويقدم 
اإلله  لهذا  وصنماً  متثاالً  يصنع  اإلنسان  بدأ  وقد  هنا  ومن  القرابني.  له 
وروحياً  فكرياً  متثاال  نصنع  أصبحنا  األسف  وكل  لألسف  يعبده.  الذي 
إله  وأفروديت  واألرض  السماء  إله  زيوس  هناك  كان  فكما  للقديسني. 
األشياء  شفيع  أو  العاقر  للمرأه  شفيع  القديس  صنعنا  واإلجناب،  احلب 
الضائعة أو حتى شفيع فئة معينة كالطلبة......الخ. أليس هذا هو عوده 
إلى الفكر األسطوري الذي فيه رسم اإلنسان صورة إلله يعبده بناءاً على 
إحتياجاته؟ أم هل كل هذا هو دليل علي اجلهل بفكر الشفاعة والدور 
احلقيقي للقديسني في حياة اإلنسان؟ لإلجابة على هذا السؤال يجب أن 

نبحث فيما جعل الناس تلهث بجنون وراء القديسني. 
دائماً  اإلنسان  احتياجاته.  تسدد  معجزه  عن  الدائم  اإلنسان  بحث  أوالً: 
يريد شيئا. فبالتالي ينظر إلى القديسني كقنوات شرعية تسدد له هذا 
توجد  ال  انه  لك  أُعلن  القارئ حينما  اإلحتياج. سأبدو لك صادما عزيزي 

في املسيحيه إال معجزة واحدة و هي معجزه »التغيير«. نعم التغيير أي 
أن تتغير حياة اإلنسان. أن تتحول فتكون مشابهاً صورة ابنه )رو 8: 82(. 
الوحيدة  املعجزة  وهي  اجلليل،  قانا  عرس  معجزة  في  يتضح  هذا  ولعل 
التي ذكرت عن ربنا يسوع املسيح أنها إلظهار مجده )يو 2: 11(. فمجد  
املسيح من جتسد وصلب  وما قدمه  اإلنسان.  املسيح يظهر في حتويل 

وقيامة هو لتغيير اإلنسان. فهذه هي معجزة املسيحية.
التعبيرات  بعض  بسبب  وذلك  الشفاعة  عقيدة  تشوهت  لقد  ثانياُ: 
هذه  شوهت  ومعتقدات  أفكاراً  رسمت  بدورها  والتي  الهوتياً  اخلاطئة 
وضع  الهوتيا،  الدقيق  غير  التوسلية  الشفاعة  تعبير  مثالً:  العقيدة. 
قلبه  حتنن  سوف  القديسني  صلوات  وإن  القاسي  اإلله  وضع  في  اهلل 
هو  بل  احلنان  كلي  اهلل  منطق؟  أهذا  اإلنسان.  الحتياجات  فيستجيب 

احلنان املطلق ينتظر القديسني لكي يحننوا قلبه!!!
شفاعة  إن  بل  الطلبات.  لتحقيق  انتداب  وساطة  ليست  الشفاعة  إن 
ويصلون ألجلنا  معنا  يصلون  القديسون  القديسني هي شفاعة صالة. 
إلى  الرسول في رسالته  بولس  بنا. وهذا يشرحه  وذلك ألنهم يشعرون 
أهل كورنثوس »إن كان عضو واحد يتألم فجميع األعضاء تتألم معه« 

)1كو21:62(
املنتقلني فأصبحنا كلنا  القديسني  وبني  بيننا  الفوارق  رفع  التجسد  إن 

إثنني  وليست  واحدة  كنيسة  أي  واحد  جسد 
وأخرى  مجاهدة  بواحدة  البعض  يدعي  كما 
منتصر،  وقديس  مجاهد  قديس  وال  منتصرة 
بل كنيسة واحدة ألن املسيح له جسد واحد. 
عنهم  وصلواتنا  عنا  القديسني  صلوات  إن 

تستظهر حياة الشركة في املسيحية وتٌذّكر اإلنسان مبا فعله املسيح 
للبشرية بتجسده. 

إذاً فدور القديسني هو الصالة معنا وألجلنا، أما الدور الثاني لهم فأعلنه 
بولس الرسول أيضاً في رسالته إلى العبرانيني قائال: »انظروا إلى نهاية 
حية  أيقونة  هم  فالقديسون   )31:7 )عب  بإميانهم«  فتمثلوا  سيرتهم 
هي  بل  املكتوبة  اهلل  كلمة  لنا  جتسد  فحياتهم  اهلل.  كلمه  تعكس 
وسيلة إيضاح فعالة لكل من تعثر عليه فهم وإدراك كلمة اهلل. فقد 
للمسيح.  وحبهم  بجهادهم  اخلامسة  البشارة  وكانوا  اإلجنيل  عاشوا 
اإلنسان  طلبات  تنفيذ  أحيانا  ينتظر  حينما  اهلل  يكرمهم  فقد  لذلك 
له مواعيده  لهم فقط، فاهلل  إكراماً  بالقديسني فهذا  أن يتشفع  بعد 
وهو كلي اإلتضاع يسدد احتياج اإلنسان ويترك املشهد ويختفى فيكرم 
تعلق  كفانا  القارئ  عزيزي  يارب!!  اتضاعك  لعظم  يا  قديسيه.  الناس 

باملقدسات، متى نتعلق بالقدوس؟!

صنمية القديسني
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

منتلك بيوتاً ال اوطان
ان غياب وعدم وجود الوعي الكافي للفهم الدقيق ملعنى كلمة وطن 
هو مبثابة كارثة تأتي بأحداث ارهاب وتخريب وعنصرية وتفريق، فغالباً 
يتم اخللط بني سياسات احلكومات واالوطان، فال بقاء ألي سياسة إلى 
األبد بل هي إدارة للوطن  لفترة زمنية قصرت أو طالت حتما ستنتهي 
يوما ما، ويبقي الوطن باقي فهو التاريخ والتراث والفكر واألدب والقيم 
التي متتزج بالعادات و التقاليد املتوارثة من األجداد، ويأتي اخلطأ عندما 
املمتلكات  على  بالتعدى  االوطان  في  السياسات  من  ننتقم  أن  نقرر 
العامة واخلاصة و متييز املؤسسات و على عدم وعي اننا تعاقب أنفسنا 
فاحلقيقة أن املؤسسات ملك ملن يستخدمها وليس ملن يديرها فنحن 
ال نتلك ثقافة امللكية العامة لالوطان لذلك نتلك بيوتا نظيفة ووطن 

متسخ.
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عيد ظهور الصليب
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

حتتفل الكنيسة بظهور الصليب اجمليد الذي لربنا 
ومخلصنا يسوع املسيح احتفالني األول في اليوم 
السابع عشر من شهر توت سنة 326 م، على يد 
اإلمبراطور  والدة  هيالنة،  القديسة  البارة  امللكة 
أن  -وقت  القديسة  الكبير، ألن هذه  قسطنطني 
أن  نذرت  باملسيح-  اإلميان  ابنها قسطنطني  قبل 
شيء  كل  البار  ابنها  فأعد  أورشليم.  إلى  متضى 
إلمتام هذه الزيارة املقدسة.                                                     

عظيم  عسكر  ومعها  أورشليم  إلى  وصلت  وملا 
أحد،  به  يُعلمها  لم  الصليب  مكان  عن  وسألت 
باجلوع  اليهود، وضيقت عليه  فأخذت شيًخا من 
والعطش، حتى اضطر إلى اإلرشاد عن املكان الذي 
فأشارت  باجللجثة.  فيه  الصليب  وجود  يُحتمل 
صلبان،  ثالثة  على  فعثرت  اجللجثة،  بتنظيف 
الذي  الصليب  يعرفوا  لم  وملا  م.   326 في  وذلك 
صلب عليه السيد املسيح أحضروا ميًتا ووضعوا 
في  عملوا  وكذا  يقم،  فلم  الصلبان  أحد  عليه 
الصليب  امليت  على  وضعوا  ملا  ولكنهم  اآلخر، 

الثالث قام لوقته.                                           
املسيح.  السيد  صليب  أنه  بذلك  فتحققوا 
فسجدت له امللكة هيالنة وكل الشعب املؤمن، 
مع  قسطنطني  ابنها  إلى  منه  جزًءا  وأرسلت 
املسامير، وأسرعت في تشييد الكنائس املذكورة 
في اليوم السابع عشر.                                                 

واالحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار 
وكان  برمهات.  من  العاشر  اليوم  في  الصليب 
أنه ملا  على يد اإلمبراطور هرقل فى628 م. وذلك 
أمام  إلى بالدهم  الفرس منهزمني من مصر  ارتد 
املقدس  بيت  على  مرورهم  عند  أنه  حدث  هرقل 
التي  الصليب  كنيسة  الفرس  أمراء  أحد  دخل 
ساطًعا  ضوًءا  فرأى  هيالنة.  امللكة  شيدتها 
مكان  على  موضوعة  خشبية  قطعة  من  يشع 
فخرجت  إليها،  األمير  يده  فمد  بالذهب.  محلى 

أن  النصارى  فأعلمه  أصابعه.  وأحرقت  نار  منها 
عليه  قصوا  كما  املقدس،  الصليب  قاعدة  هذه 
ميسها  أن  يستطيع  ال  وأنه  اكتشافه،  أمر  أيًضا 
إال املسيحي. فاحتال على شماسني كانا قائمني 
يحمال  أن  على  العطاء  لهما  وأجزل  بحراستها، 
إلى بالده مع من  ويذهبا بها معه  القطعة  هذه 
سباهم من شعب أورشليم.                               

بجيشه  فذهب  بذلك،  الروم  ملك  هرقل  وسمع 
منهم  وقتل  وخذلهم  وحاربهم  الفرس  بالد  إلى 
كثيرين. وجعل يطوف تلك البالد يبحث عن هذه 
القطعة فلم يعثر عليها. ألن األمير كان قد حفر 
هذا  بوضع  الشماسني  وأمر  حفرة  بستانه  في 
ذلك  ورأت  قتلهما.  ثم  وردمها  فيها  الصندوق 
وكانت  الكهنة،  أحد  ابنة  وهي  سباياه  إحدى 
تتطلع من طاقة بطريق الصدفة، فأسرعت إلى 
فقصد  رأته  قد  كانت  مبا  وأعلمته  امللك  هرقل 
ذلك  إلى  والعسكر  والكهنة  األساقفة  ومعه 
فيه  مبا  الصندوق  على  فعثروا  وحفروا  املوضع 
ولفوها  املقدسة سنة 628م.  القطعة  فأخرجوا 
مدينة  إلى  هرقل  وأخذها  فاخرة  أقمشة  في 
القسطنطينية وأودعاها هناك باحتفال عظيم.                            
ويرمز عمود الصليب إلى العالقة بني اهلل والبشر، 
والعمود األفقي إلى عالقة اإلنسان بأخيه اإلنس
ان.                                                                                   

ونتذكر  خالصنا  رمز  بوجود  نحتفل  اليوم  بهذا 
في هذه األيام قصة حب عظيمة ما عرف تاريخ 
الذي  ذاك  لنتذكر  البشرية مثلها، هذه مناسبة 
خشبة  على  ممدودة  بذراع  وقبلنا   ، بحبٍّ حرَّرنا 
وِجراٍح مؤملة كانت تتجسد فيها كلماته وحياته 
ورسالته وحبُّه لنا جميعاً.                                                      

من  هيالنة  امللكة  مع  فيها  لنبحث  دعوة  وهي 
ونحتفل  حياتنا  في  د  املمجَّ الصليب  عن  جديد 
في  النيران  وإشعال  دواخلنا.   في  األضواء  بإنارة 

قلوبنا، نيران احلقيقة، نيران احلب، نيران التضحية 
يساعدنا  أن  معاً  الرب  من  ولنطلب  والغفران. 
اجلموع،  وسط  بثقة  ونسير  ُصلباننا  فنحمل 
ونحتضنها بحب وفرح ونرفعها حتى نُرفُع عليها 
ذاته  وأسلَم  أحبَّنا  الذي  ذاك  غرار  على  لنكون 

بتواضع معلَّقاً على الصليب.
إن الصليب هو أساس املسيحية احلقة، فقد جاء 
بل  والعجائب  املعجزات  ليعمل  ال فقط  املسيح 
ليصلب من أجلنا ملغفرة خطايانا أي الفداء، فقد 
حياة  لنا  وتكون  نخلص  ان  اجل  من  بحياته  فدا 
لنا  يكون  أن  بشرط  احملبة  أساسها  مسيحية 
اميان حقيقي ألن امياننا بيسوع املسيح هو املنقذ 
وهو الذي يقودنا للخالص وحتريرنا ويعطينا حياة 
فياضة بالروح القدس.                                                                  

وفداء،  وتضحية  وبذل  حب  عالمة  هو  فالصليب 
الصليب  نرسم  ونحن  واحتمال،  الم  عالمة  وهو 
بالصليب  الرب  أن  نتذكر  ألننا  القوة  مينحنا  ألنه 
داس املوت ومنح احلياة لكل الناس وقهر الشيطان 

وغلبه.
بلبس  فقط  ليست  هي  املسيحية  فكرة  إن 
الصليب كعالمة على انك مسيحي، بل أن تعيش 
أساسها  بحياة  يؤمن  مؤمن  كمسيحي  حقا 
يسوع املسيح املنقذ اخمللص. قال املسيح »احمل 
خالصنا  صليبنا   ،10 متى  واتبعني«  صليبك 
ونتبع  ذاتنا  وننكر  سرور  بكل  صليبنا  فلنحمل 

السيد املسيح.                
الصليب حًيا معاًشا  تكرم  الكنيسة  أن  والواقع 
فيها بوضوح على مستويني:                                 

كمبنى  الكنيسة  في  واملعلن  احليَّ  الصليب   )1
وممارسة وعبادة توصل النفس إلى حياة أبدية.                                                    
كنفوس  الكنيسة  في  املعلن  احليَّ  الصليب   )2
قديسني مكملني في اجملد مبنيني كحجارة حية 
بيًتا روحًيا.                                                                                                     

عندما  الصليب  دورة  ففي 
وأبواب  الهيكل  أمام  نقف 

في  فنحن  الخ،  واملعمودية...  واللقان  الكنيسة 
يد للصليب من خالل عبادتنا الكنسية  الواقع نُعَّ
األ املمارسات  جميع  وفى  اهلل  بيت  إلى  ودخولنا 
خرى.                                                                                                 

وعندما نقف أمام أيقونات القديسة مرمي العذراء 
واملالئكة والشهداء والقديسني فنحن في الواقع 
ندخل  بل  نفسًيا  تذكارًا  القديسني  نتذكر  ال 
معهم في شركة حياتهم وجهادهم وفضائلهم 
وباالختصار في شركة مع الروح الذي فيهم.                                                       
فيه  ليحل  هلل  كلية  ذاته  أعطى  القديس  إن 
مبثابة  يكون  إذن  للقديسني  فذكرنا  وينيره. 
ذات  وفى  املسيح  مع  لشركتنا  وتعميق  تنمية 
سر  وفى  اجلديدة  باخلليقة  وارتباط  دخول  الوقت 

قداستها.

والصليب في حقيقته هو الصلح بني السمائيني 
الطبيعة  هذه  يربط  الذي  والرباط  واألرضيني، 
املمجدة فيهم والتي ال تزال في طريقها للتمجيد 

فينا.                                                   
استعمال الصليب:

يحدث  ما  جميع  وفى  اعمالنا  جميع  بدء  في 
نبطل  به  صلواتنا،  جميع  ونحتم  نبدأ  به،  لنا 
كما  وغيره،  كالسحر  الشيطان  تعاليم  جميع 
اجلماعية  املطانيات  عمل  أثناء  الصليب  نرشم 
في  ايضا  اآلالم(  اسبوع  في  )كما  بالكنيسة 
جميع  في  وباإلجمال  الفردية  اخلاصة  املطانيات 
شيء  يتبارك  ال  وطقوسها،  الكنيسة  صلوات 
واغطية  الكهنوت  ومالبس  والزيت  االيقونات 
املذبح وال يتقدس امليرون، وال يتم شيء من أمور 
إال  ودمه  الرب  جلسد  التحول  حتى  الكنيسة 

برسم الصليب مقترنا بالصالة والطلبة.

موهبة اإلفراز... ومسئولية الشهادة في كنيسة اهلل
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )77(

»فكيف ننجو نحن إن أهملنا خالصاً هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب 
بالتكلم به، ثم تَثبَّت لنا من الذين سمعوا، شاهدا اهلل معهم 
حسب  القدس،  الروح  ومواهب  متنوعة  وقوات  وعجائب  بآيات 

إرادته« )عبرانيني3:1(.
عجيٌب حقا الروح القدس الذي وَضع تلك الكلمات على فم بولس 
الرسول. هو يتكلم عن خالص املسيح الذي بدونه ال جناة. وأن هذا 
اخلالص بدأه الرب ويكمله الذين سمعوا ويشهدون بحسب إرادة 
الرب وليس بحسب إنسان. واملايسترو الذي يقود هذا العمل في 
الروح  هذا  نرى  ال  فنحن  كيف؟  ولكن  القدس.  الروح  هو  العالم 
القدس الذي تتكلمون عنه. اجلواب هو في مواهب الروح القدس 
القدس-في  -الروح  القدوس  اإلله  هذا  سكنى  على  تشهد  التي 
في  القدوس  روحه  في  اآلب  باملسيح فسكب  آمنوا  الذين  قلوب 
قلوبهم، وحتققت لنا شركة الثالوث القدوس إلهنا الواحد الذي 

فيه األمني.
ومواهب الروح القدس -نتيجة سكناه في قلوب املؤمنني -تشمل 
جوانب حياته كلها. فالروح القدس هو معيننا في جهادنا اليومي. 
ولكن قمة مواهب الروح القدس هي موهبة اإلفراز »هذا هو اإلفراز 
الذي يقول آباؤنا عنه أنه أعلى من كل الفضائل وبدونه ال توجد 
بالشيخ  امللقب  سابا  يوحنا  )القديس  إنسان«  أي  في  فضيلة 

الروحاني(.
»فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل، بنى 
بيته على الصخر. فنزل املطر، وجاءت األنهار، وهبت الرياح، ووقعت 
الصخر.  على  مؤسسا  كان  ألنه  يسقط،  فلم  البيت  ذلك  على 
وكل من يسمع أقوالي هذه وال يعمل بها، يشبه برجل جاهل، بنى 
بيته على الرمل. فنزل املطر، وجاءت األنهار، وهبت الرياح، وصدمت 

ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما!«. )متى24:7(.
هنا تكلم الرب عن حكمة اإلنسان في تأسيس حياته على صخر 

الدهور »وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، ألنهم كانوا يشربون 
من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت املسيح« )1كو10: 4(. 
فأشار الرب إلى قيمة اإلفراز في اختيار اإلنسان ألساسات حياته، 
لئال ينخدع مبا هو غث بل يختار كل ما هو ثمني. واحلديث في هذا 
يطول. ولكن حديثي هنا يتركز على نوع من اإلفراز أنعم الرب به 

على البعض في الكنيسة في كل عصورها ألجل نقائها. 
فالكل يرى البيت املبني على الرمل أنه يضاهي البيت املبني على 
الصخر في كل شيء. أّما َمن نال موهبة اإلفراز كبنَّاٍء حكيم فإنه 
ا سوف تأتي  يفزع ألن اجلمع ال يلحظون، وبالتالي هم غافلون، عمَّ
به األيام من أمطار وسيول، وكيف سينهار بناؤهم املؤسس على 

الرمل وليس علي صخر الدهور يسوع املسيح.
إنها مسئولية حملها ثقيل. وهي ليست فرح وسرور. فهي جتلب 
ماذا  تذكرون  أال  والصداقات.  األهل  وقطع  واخلسارات،  العداوات 
الرسل  آبائنا  في  الرمال  على  والبناء  الزيف،  من  املنتفعون  فعل 
األطهار. اقرأ من فضلك أعمال الرسل 16: 16 »وحدث بينما كنا 
وكانت  استقبلتنا.  عّرافة  روح  بها  جارية  أن  الصالة،  إلى  ذاهبني 
ُتكِسُب مواليها مكسبا كثيرا بِعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا 
ينادون  الذين  العلي،  الناس هم عبيد اهلل  وصرخت قائلة »هؤالء 
لكم بطريق اخلالص«. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس 
والتفت إلى الروح وقال: »أنا آمرك باسم يسوع املسيح أن تخرج 
قد خرج  أنه  مواليها  رأى  فلما  الساعة.  تلك  في  منها!«. فخرج 
السوق  إلى  وجروهما  وسيال  بولس  أمسكوا  مكسبهم،  رجاء 
إلى احلكام. وإذ أتوا بهما إلى الوالة، قالوا: »هذان الرجالن يبلبالن 
مدينتنا، وهما يهوديان، ويناديان بعوائد ال يجوز لنا أن نقبلها وال 
نعمل بها، إذ نحن رومانيون«. فقام اجلمع معا عليهما، ومزق الوالة 
ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي. فوضعوا عليهما ضربات كثيرة 
يحرسهما  أن  السجن  حافظ  وأوصوا  السجن،  في  وألقوهما 

بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه، ألقاهما في السجن الداخلي، 
وضبط أرجلهما في املقطرة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيال 

يصليان ويسبحان اهلل، واملسجونون يسمعونهما.
السجن،  أساسات  تزعزعت  حتى  عظيمة  زلزلة  بغتة  فحدث 
وملا  اجلميع.  قيود  وانفكت  كلها،  األبواب  احلال  في  فانفتحت 
استل  مفتوحة،  السجن  أبواب  ورأى  السجن،  حافظ  استيقظ 
سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه، ظانا أن املسجونني قد هربوا. 
رديا!  بنفسك شيئا  تفعل  »ال  قائال:  بولس بصوت عظيم  فنادى 
ألن جميعنا ههنا!«. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل، وخر لبولس 
وسيال وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: »يا سيدي، ماذا ينبغي أن 
أفعل لكي أخلص؟« فقاال: »آمن بالرب يسوع املسيح فتخلص أنت 
وأهل بيتك«.  وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب.  فأخذهما 
الليل وغسلهما من اجلراحات، واعتمد في  في تلك الساعة من 
بيته قدم لهما  إلى  وملا أصعدهما  أجمعون.  له  والذين  احلال هو 

مائدة، وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن باهلل. 

هكذا كل من يشهد للحق. وهكذا املستنيرون الشاهدون. وهكذا 
كل من تَبع شهود الكنيسة وشهدائها في كل زمان. وهكذا كل 
منيراً  الرب يسوع سراجاً  اوقدهم  الذين  َمن لم يكتم الشهادة، 
ارتفع  كلما  الرب،  روح  ضياء  فيها  يخبو  كنيسة  أي  هامة  على 

فيها روح العالم بطبول وهتاف مع عويل وبكاء.
عن  ُمعلِنًة  بداخله  الشهادة  وارتكضت  أحشاؤه،  حتركت  فمن 
ويتاجر  تبعاتها  فلَيحمل  الرب،  من  واالستنارة  اإلفراز  موهبة 
التجارة احلسنة لئال يصير مثل َمن طمر مواهب الرب في التراب. 
إن األيام مقصرة يا اخوة. فلتلقي باحلق الذي ائتمنت عليه من ِقَبل 
روح الرب على وجه املياه. فالرب سُيطِعم به من يشاء من أجيال 

بَعدك وهذا ليس عملك … والسبح هلل.
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بريطانيا: إطالق أول تاكسي كهربائي طائر

أول طائرة  بناء واختبار  جنحت شركة بريطانية ناشئة في 
كهربائية تقلع وتهبط عمودياً في خطوة مهمة على طريق 
النقل  قطاع  في  للبيئة  صديق  طائر  تاكسي  استخدام 
العام.   وقالت شركة فيرتكال ايروسبيس التي أُنشئت في 
الطائر جلعل  الكهربائي  التاكسي  انها صنعت  عام 2016 
انبعاثات  وبدون  الطلب  الفردي ممكناً حسب  اجلوي  السفر 
كاربونية. وُصمم التاكسي الكهربائي الطائر لنقل الركاب 
من مكان الى آخر دون حاجة الى استخدام مطار. وتوقعت 

الشركة ان يبدأ التاكسي الطائر بنقل الركاب في غضون أربع سنوات. 
الساعة.  دقائق بسرعة 80 كلم في  التحليق ملدة خمس  اآلن على  قادر  الطائر  الكهربائي  التاكسي 

ومنذ ان حصلت الشركة على ترخيص الختباره في يونيو املاضي نفذ 12 رحلة جتريبية. 
وقالت الشركة انها تخطط لتصميم تاكسي طائر ذاتي القيادة وإطالق خدمة برسم الطلب لنقل 
التاكسي  بخدمات  اهتماماً  مختلفة  شركات  وأبدت  اليه.  الوصول  يريدون  الذي  املكان  الى  الركاب 
السيارات إطالق مشروع جتريبي الستخدام  تأجير  اوبر خلدمة  تعتزم شركة  اإلطار،  الطائر.  وفي هذا 
طائرات تاكسي كهربائية في مدينتي داالس ولوس اجنيلوس عام 2020 فيما اعلنت شركة رولز رويس 

البريطانية بناء منظومة دفع إلنتاج تاكسي طائر. 

ايسلندا: إشارات مرور على شكل »قلوب حمراء« بالشوارع

قررت اإلدارة احمللية لبلدة أكوريري في أيسلندا ترك عالمة ملموسة في 
حياة سكانها وسائحيها، عن طريق استبدال مصابيح إشارات املرور 
الناس  وتشجيع  لتذكرة  »قلب«،  شكل  على  جديدة  بأضواء  احلمراء 

على االبتسام.
وتعرضت أيسلندا منذ 10 سنوات ألزمة اقتصادية كبيرة، ومن أجل 
دعوة سكان البلدة على التفاعل، فكرت املؤسسات في عمل شعار 
مصحوبة  القلب”،  من  “ابتسم  ومعناها   ”Brostu med hjartand«
مبلصقات على شكل قلب أحمر كبير، والذي بدأ يظهر في كل مكان، 

حسبما ذكر موقع “ال ستامبا” اإليطالي.
لكنها سرعان ما مت تدمير امللصقات وأصبح طباعتها أمراً مكلفاً للغاية، لذلك جاءت فكرة استبدال 

شكل إشارة املرور العادية بـ”قلب أحمر” التي أصبحت اآلن نقطة جذب قوية للسياح.
وعلق أحد موظفي مكتب سياحة “أكوريري”، قائالً: “متكنت أيسلندا من أن تصبح إحدى أهم الوجهات 
السياحية حول العام بعد 10 سنوات من األزمة، وبقيت القلوب احلمراء عند إشارات املرور تذكر اجلميع 

بأن حتى أسوأ الفترات متر في النهاية، ويجب علينا أن نبقى إيجابيني”.

سويسرا: قرية تدفع لسكانها رواتب ثابتة دون عمل

صّوت أكثر من 50% من سكان قرية »رايناو« السويسرية 
أملانيا، على مشروع خلوض جتربة  احلدود مع  الواقعة على 
ضمن  املشروع  ويأتي  عمل.   دون  األساسي  الدخل  نظام 
»جتربة الدخل األساسي العاملي، كنتيجة حتمية لألمتتة 
ميل”  »ديلي  صحيفة  ذكرت  حسبما  التقنية«  عالية 
البالغ  القرية،  سكان  حصول  املقرر  ومن  البريطانية. 
بقيمة 2000  ثابت  راتب  نحو 1500 نسمة، على  عددهم 
يورو شهرياً، دون قيامهم بأي عمل. التجربة تديرها ريبيكا 

بانيان، مخرجة األفالم السويسرية، التي قررت تطبيقها بعد أن أعجبتها الفكرة عند طرحها خالل 
نقاش وطني عام 2016، وفشلت آنذاك. وأشارت إلى أن التمويل سيتم جمعه من مصادر خاصة وليس 
من احلكومة، موضحة أنها ستوثق نتائج مشروعها وتقدمه في فيلم وثائقي. وفي وقت سابق، قدمت 
احلكومة  ذلك  في  وسبقتها  العاملي  األساسي  الدخل  جتربة  فوائد  لفحص  جتريبياً  مشروعاً  فنلندا 

اإليطالية.

املكسيك: ألول مرة عروض حية ملوسيقى األوبرا في األسواق

الباعة  وفوجئ  املكسيكية  األسواق  أحد  في  أوبرا  فرقة  قدمت 
والزبائن بعرض حي في قلب السوق، وذلك في إطار مبادرة محلية 
تهدف لنشر هذا النوع من الفنون وتغيير الصورة النمطية عنه بأنه 

فن ممل، ونشر هذا النوع من الفنون بني سكان املدينة.
وتهدف املبادرة إلى جذب اجلمهور لفن األوبرا لتغيير الفكرة الشائعة 

عنه بأنه ليس في متناول اجلميع سماعه واالستمتاع به.
رأوها  الذين  والزبائن  الباعة  من  استحسانا  املبادرة  القت  وبالفعل 

فرصة لالستمتاع باملوسيقى الكالسيكية عبر أداء حي أثناء ممارسة حياتهم اليومية.
ووقف الفنانون وسط أكشاك اخلضراوات والفاكهة، وهم يرتدون املآزر وأخذوا يؤدون بعضا من أفضل 
املقطوعات الغنائية اإليطالية، ويقول مغني األوبرا دانتي ألكاال »األوبرا ليست شيئا ميكن سماعه في 
الكثير من األماكن لذا جلبها إلى السوق يجعلها أكثر متيزا، ومن دواعي سرورنا أن نسهم في هذا من 
خالل املوسيقى والصوت لنقترب من الناس، من خصائص هذه املبادرة هي أن يحبها الناس وأنها فريدة 

من نوعها، أنت متس قلوب الناس وأرواحها«. 

هونغ كونغ تتصدر قائمة املدن من 
حيث عدد األشخاص األكثر ثراء

كونغ  هونغ  تفوقت 
في  نيويورك  على 
اآلن  أصبحت  كونها 
من  عدد  أكبر  تضم 
العالم،  أثرياء  أثرى 
التاميز  صحيفة  وفق 

البريطانية.
تتجاوز  الذين  لألشخاص  مركزًا  نيويورك  وكانت 

صافي أمالكهم 30 مليون دوالر منذ عام 2011.
أبحاث  مجموعة  وبحسب  أنه،  الصحيفة  وذكرت 
السوق “ويلث-إكس”، فإن هونغ كونغ تضم 10010 
بنيويورك  مقارنًة  فاحش  بشكل  أثرياء  أشخاص 

التي تضم 8865.
منهم،   3830 على  حتتوي  التي  لندن  وتراجعت 
يعوقها  حيث  باريس،  خلف  السادسة  للمرتبة 
اململكة  في  املالية  األسواق  يقني  عدم  جزئًيا 
املتحدة املرتبط بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 

واالقتصاد األوسع نطاًقا.
أن صعود هونغ كونغ  إلى  اجملموعة  تقرير  ويخلص 
األثرياء  عدد  في   %  31 بنسبة  تقّدر  بقفزة سنوية 
جًدا، يعود إلى “تعزيز الروابط التجارية واالستثمارية 

مع البر الرئيسي للصني”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على أساس الدول، حتتل 
الصني املرتبة الثالثة عاملًيا حيث تضم 16875 فردًا 
من األثرياء جًدا، وهو عدد ضئيل مقارنًة مع الواليات 

املتحدة التي تضم 80 ألًفا منهم.
 ومع ذلك، فإن الصني تغلق الفجوة مع اليابان التي 
متلك 17915 شخًصا ثريًا جًدا بوتيرة سريعة، ومتلك 
اململكة املتحدة 9370 ثريًا ثراًء فاحًشا وحتتل املركز 

الثامن عاملًيا، والثالث في أوروبا بعد أملانيا وفرنسا.
البر  في  املدن  من  أيًا  أن  إلى  الصحيفة  ونّوهت 
أن  إال  القائمة  في  توضع  لم  الصيني  الرئيسي 
خلق  “ديناميكية  أن  إلى  أشاروا  التقرير  مؤلفي 
مع  هي  الصني  في  الشاسعة  األراضي  عبر  الثروة 

ذلك مذهلة”.
إثارة  إلى  بالصني  الدخل  في  املتزايد  التفاوت  وأدى 
في  وساعد  الشيوعية،  الدولة  من  عناصر  قلق 
ظهور قوة اجتماعية يسارية شابة تطالب بالتوزيع 

األكثر عدالة للثروة، بحسب الصحيفة.
هونغ  في  األثرياء  عدد  في  النمو  أن  التاميز  وأكدت 
احمللية  األسهم  سوق  الرتفاع  انعكاًسا  كان  كونغ 
سنغ  هانغ  مؤشر  ارتفع  حيث  العقارات،  وأسعار 
ارتفعت أسعار العقارات مبقدار  مبقدار 36 % بينما 

14% في العام املاضي.

أوزبكستان : إقالة إمام حث 
رئيس الدولة على السماح 

باحلجاب واللحى

الرئيس  حث  أن  بعد  اوزبكستان  في  إمام  أقيل 
مفروض  حظر  رفع  على  ميرضيائيف،  شوكت 
ارتداء  مثل  الشخصية،  الدينية  الرموز  على 
تظهر  مسألة  في  اللحى،  وإطالق  احلجاب، 
حدود التسامح الديني التي أعلن عنها، مؤخرا، 
وخفف  املسلمة.  األغلبية  ذات  الدولة  في 
 ،2016 عام  السلطة  تولى  الذي  ميرضيائيف، 
الدينية  احلريات  على  املفروضة  القيود  من 
اقتصادية  إصالحات  لتنفيذ  حملته  إطار  في 
السوفيتية  اجلمهورية  في  ليبرالية  وسياسية 
التي يقطنها 32 مليون نسمة. لكن  السابقة 
مفروض  حظر  رفع  حد  إلى  تصل  لم  حكومته 
الدينية،  والرموز  املالبس  ارتداء  على  عقود  منذ 
احلجاب  الطالبات  ارتداء  خاص  بشكل  وحظرت 
في املدارس مبوجب مرسوم صدر الشهر املاضي. 
التواصل  شبكات  على  انتقادات  اخلطوة  وأثارت 
االجتماعي، كان من أبرزها ما نشره اإلمام فضل 
أومينا  مسجد  إمام  كان  الذي  باربييف،  الدين 
موجها  مصورا  تسجيال  نشر  إذ  طشقند،  في 
في  املاضي  األسبوع  فيسبوك  على  للرئيس 

خطوة غير معتادة من قبل رجل دين في البالد.

ميغان ماركل من املشاهير 
األكثر أناقة لعام 20١8

دعت مجلة »People”، مبغان 
أناقة  األكثر  النجمة  ماركل، 
دوقة  وأصبحت   .2018 لعام 
أن  قبل  حتى  ساسكس، 
تتزوج األمير هاري، واحدة من 

أكثر جنوم الستايل تأثيرا في العالم، فكل شيء 
ترتديه ميغان يباع بلحظات، بحسب اجمللة. فبيع 
فستان “Monaco” الذي يبلغ سعره 328 دوالرا، 
في غضون ساعات من ارتدائه حلفل زفاف وكذلك 
حقيبة يد “Strathberry” بقيمة 740 دوالرا والتي 
من  فقط  دقيقة   11 بعد  الرفوف  عن  اختفت 
خليارات  أصبح  وهكذا  حملها،  أثناء  تصويرها 
ميغان تأثير قوي. وقالت مديرة األزياء السابقة لـ 
“The Telegraph”، هيالري ألكساندر: “ مالبسها 
مصممة بشكل جميل، ال يوجد شيء جريء أو 
مالبس  مجرد  حقا  إنها  جًدا،  متطرف  أو  صارخ 

جميلة على امرأة جميلة”.

نيويورك: في متحف اخلدع البصرية 
لن تصدق ما ستراه عيناك

بالواليات  نيويورك  مدينة  في  البصرية  اخلدع  متحف  فتح 
املتحدة أبوابه أمام الزائرين مؤخرا ويحوي عددا كبيرا من مرايا 
للعقل، وكل خدعة  وأضواء مربكة  وألوان  وأناط هندسية 
منها مبثابة حتدٍّ لدماغك ليدرك حقيقة ما تراه عيناك. فإن 
كنت من محبي اخلدع البصرية، فهذا املكان سيستهويك 

التي سيدركها عقلك  بداخله سيختلف متاما عن احلقيقة  األولى  للوهلة  حتما، فما ستراه عيناك 
فيما بعد. ويضم املتحف قسمني أحدهما مهتم بالعلوم واآلخر بالفن.

املعروضات  العنان في جتربة كل  أن يطلقوا ألنفسهم  زائريه على  املتاحف، فإنه يشجع  وكغيره من 
داخله. روكو زيفكوفيتش مدير املتحف قال إنه يعرض للجمهور أكثر من 80 خدعة بصرية، ليجربها 

زواره، ويتعرفوا على الطريقة التي ميارس بها دماغهم األالعيب عليهم.
وأضاف أن هذه اخلدع تقوم على مجموعة من العوامل، وتتضمن كما كبيرا من الثوابت العلمية، وأن 
هناك أيضا مجموعة من املرايا إلى جانب عوامل متنوعة من شأنها أن تتالعب بدماغ من يشاهد تلك 

اخلدع. أما القاعدة الوحيدة في املتحف فهي »استمتع بوقتك دون أن تكسر شيئا من املعروضات«.
وافتتح أول متحف للخدع البصرية في مدينة زغرب بكرواتيا عام 2015، وأدى اكتسابه شهرة كبيرة 

إلى افتتاح نسخ أخرى منه في أنحاء العالم. 
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•	 Asteroids	 are	 small	 Solar	 System	 bodies	 that	
orbit	 the	 Sun.	 Made	 of	 rock	 and	 metal,	 they	
can	 also	 contain	 organic	 compounds	 (some	
scientists	 suggest	 that	 asteroids	 could	 have	
brought	 they	 necessary	 chemicals	 to	 start	 life	
on	Earth).

•	 Asteroids	are	similar	to	comets	but	do	not	have	a	visible	coma	
(fuzzy	outline	and	tail)	like	comets	do.

•	 Asteroids	are	also	known	as	planetoids	or	minor	planets.
•	 Asteroids	 vary	 greatly	 in	 size,	 some	 feature	 diameters	 as	
small	as	 ten	metres	while	others	stretch	out	over	hundreds	of	
kilometres.	Note	that	objects	under	ten	metres	in	diameter	are	
generally	regarded	as	meteoroids.

•	 The	first	asteroid	was	discovered	in	1801	by	Italian	astronomer	
Giuseppe	Piazzi.	Named	Ceres,	it	features	a	diameter	of	around	
950	kilometres	and	 is	now	regarded	as	a	dwarf	planet.	Ceres	
was	given	dwarf	planet	status	in	2006,	along	with	Pluto,	Eris,	
Makemake	and	Haumea.

•	 The	asteroid	belt	lies	roughly	between	the	orbits	of	Mars	and	
Jupiter	 in	 the	 Solar	 System.	 It	 is	 home	 to	 a	 large	 amount	 of	
irregular	shaped	asteroids	that	range	in	size	from	dust	through	
to	the	dwarf	planet	Ceres.

•	 The	 technology	 used	 for	 discovering	 asteroids	 has	 improved	
dramatically	 since	 original	 discoveries	 and	 astronomers	 now	
have	 access	 to	 a	 range	of	 powerful	 telescopes	 to	 aid	 in	 their	
research	and	discoveries.

•	 It	is	believed	by	many	scientists	and	researchers	that	an	asteroid	
impact	was	 the	 cause	 behind	 the	 extinction	 of	 the	 dinosaurs	
around	65	million	years	ago.

22
Space Facts

The one thing Pudgy and the older baby polar bears 
he played with loved to do is explore. Sometimes their 
moms and dads let them go out in a pack and explore the 
many coves and hills that made up their beautiful po-
lar world. They made sure to stick together mostly but 
often split up in small packs of two to explore several 
coves at a time. That often turned into a game of hunt 
and catch with the smaller packs attacking each other playfully 
and wrestling and sometimes falling into the frigid ocean as they 
played. They loved the cold water and it made them even more 
playful.
polar bearsPudgy really liked being with his friends, Boris, Hector 
and Philippe and playing all day while the adults did whatever it 
is that adults do. One day they had found a whole area of coastline 
that they had not explored so they were very excited. Suddenly as 
Pudgy and Boris were playing tag in the water, they heard Hector 
yell out with excitement “HEY LOOK WHAT I FOUND!”
All of the baby bears ran as fast as they could to his voice. Pudgy’s 
feet kept slipping on the ice and he would bounce on his fat belly 
and then get up but he was used to that. That was how he ran. All 
of them stopped and just gasp at what Hector had found. He was 
standing on the edge of a small cove that was almost completely 
hidden from the sea or other inlets around it and the fish were so 
plentiful, they were almost jumping onto the shore to be eaten. Bo-
ris was standing over a huge stack of fish he had already pulled out 
for his snack. He looked up and smiled and then yelled “WELL 
COME ON IN!”
The boys went wild fishing and catching the biggest, fattest fish 
and eating as fast as they could as though this paradise was go-
ing to disappear any second. Soon they were lying on the side of 
the water moaning for being so full. They napped and got back 
to their families before they were missed. For the next week, the 
four happy polar bears snuck off to their secret cove and stuffed 
themselves full on the amazing abundance of fish in that cove. To 
a polar bear, an unlimited quantity of fish is like unlimited money 
or gold is to humans so you can imagine how much they wanted to 
keep it all for themselves.
On the eighth day of the feast, finally as they lay there groaning, 
Philippe said, “You know, I don’t feel right keeping this to our-
selves. Our parents work so hard to hunt for food for us and when 
I get home, I am not even hungry any more. I know all of our 
parents are pretty rich but maybe we should share this with our 
families.
“I think we should share it with the poor families in our commu-
nity.” Philippe suddenly announced. “You know Georgio’s mom? 
She is raising 10 cubs herself and her husband was killed by that 
fishing trawler so it’s hard for her to find enough fish. I want to 
share with them.” Quietly Pudgy thought that was a good idea but 
the other bears got very upset.
“All those cubs will eat it all gone and there will be none left for 
us!” Hector worried.
“They can have our scraps but they shouldn’t get the best. They 
are poor. They wouldn’t know what to do with all this wealth. 
They would just waste it.” Boris added and they threw snowballs 
at Philippe for such a dumb idea. Pudgy felt bad for now defending 
Philippe who had to take that abuse all alone. All the way home, 
they taunted him when finally Pudgy spoke up.
“I don’t think we know best about this. Let’s consult King Marcos. 
He will know what to do.” He advised.
King Marcos was the wise head of the polar bear community and 
it was well known he would help them see what God would have 
them do with the fortune. Boris and Hector knew that their parents 

were on some committees with King Marcos so they 
would advise him that the wealthy deserve this amaz-
ing discovery and that the poor should just have the 
left overs. The day came for the little bears to go in 
and see King Marcos but the rest were all scared so 
they made Pudgy go in and tell him what they found. 
When he came out, all of the little bears were on fire 

with curiosity but all Pudgy said was. “I just told him what we 
found. I told him both sides of our talks about what to do with it all 
and he just thanked me and said he would decide before the Polar 
Bear Council this Friday.
The Polar Bear council was where King Marcos gathered every 
single bear in the community and told them of his recent decisions, 
news that concerns the community and his rulings. The meeting 
went on and on and on and the four baby bears were so bored but 
they stayed to hear his decision.
“And now I want to tell you of four baby bears who are setting an 
example of how to serve God and their fellow bears.” The king 
finally announced. “These four bears found a treasure trove of fish, 
enough to feed all of us for many generations to come. They did 
not hoard it for themselves but they want to share it with all of us. 
Come up here boys.” He said signaling to the four little bears to 
join him on the flat rise where he did his announcements.
“These four baby bears have given their find, which they could 
have kept hidden for themselves, to the community and it is my 
decision that the first to visit the cove will be the poorest amongst 
us. I decided this because this is what our great God who created 
all living things would want and I know that in their hearts, these 
wonderful boys want to serve God more than anything. They have 
truly brought a miracle from God to us and God will reward them 
mightily.” The roar of approval that went up from all the bears in 
the community was thunderous. Each baby polar bear could look 
out and see their families and see them beam with pride for them.
All of the boys were blushing but when Pudgy looked over at Hec-
tor and Boris, he knew that in their hearts they were both unhappy 
with the decision but also embarrassed because they were being 
praised for their love of the poor but they secretly didn’t want to 
serve. The meeting ended and the four little bears met privately.
“I am sorry I didn’t encourage us to give the fish to the poor.” 
Boris said. “Pudgy, you and Philippe were right. We don’t deserve 
these praises and yet somehow we feel proud that it turned out 
this way.”
“Its ok Boris” a voice came from behind them and King Marcos 
had walked up and put his huge paws on their heads to give them 
some pats of appreciation. “Even if you had your doubts, you did 
the right thing. And because you overcame selfishness to serve 
God, your sacrifice is even more wonderful. Forget your sins and 
praise God that you are going to be a good little polar bear from 
this day forward.”
And from that day forward all of the little bears were the best 
citizens of the community and they knew that even better than the 
fish, the episode at the cove taught them how to be humble and 
know God’s heart for the poor and that lesson was more valuable 
than all the wealth in the universe.
All the believers were one in heart and mind. No one claimed that 
any of his possessions was his own, but they shared everything 
they had. With great power the apostles continued to testify to the 
resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. 
There were no needy persons among them. For from time to time 
those who owned lands or houses sold them, brought the money 
from the sales and put it at the apostles’ feet, and it was distributed 
to anyone as he had need. [Acts 4:32-35]

f anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the 
love of God be in him? [1 John 3:17]

“Baby Polar Bears”

R I D D L E 
T I M E

Sonali tied her goat to a 2 me-
ter rope and went to the market. 
There is some hay at approxi-
mately 3 meter away from the 
goat. When she came back from 
the market, the goat had eaten 
all the hay. How is this possible?

Answer for the Last Issue:
The password is the number of letters to spell the 
number said by the bouncer. So the password for 
5 is 4.

By: 
Philo Girgis

Kids & Youth

Happy 
birthday 

Nelly

Happy 
birthday 

Mario
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I love to write. When I wrote my first 
book a few years ago, it was a long and 
tiring process. But my passion for shar-
ing information and my experiences in 
words drove me to continue to write, 
page by page, until I had an entire book! 
I also love to journal. Writing down about 
my vacations, school year, or even just my 
day is fun for me. I like to look back on my 
journal and read through what I did two or 
three years ago - it is quite nostalgic for me! 
We’ve talked before about how shar-
ing or expressing our emotions is im-
portant. When we talk about our feel-
ings and label them, we feel better. We 
are better able to cope with our experi-
ences and to handle difficult emotions. 
What about writing down our emotions? 
Does this have any effect? Well, stud-
ies show that writing down our emotions 
can actually have important effects on our 
mood and functioning. In one study, par-
ticipants were about to take a math test. 
Half the group were given a piece of pa-
per and pen and told to write about how 
they felt before the test. The other half 
didn’t write about their emotions. Interest-
ingly, the group that did not write about 
their emotions (but were anxious) showed 
a relationship between their anxiety and 
marks. In other words, anxiety with-
out writing about it was related to lower 
marks. BUT, those who wrote down about 
their worries did not show a relationship 
to their mark. So, those who wrote about 
their study performed as they normally 
would have, regardless of their anxiety. 
What does this mean? In simple terms, it 
means that when we write down our emo-
tions, we do not allow them to control us or 
to screw our experiences and perceptions. 
We are able to identify our emotions and 
move on. However, when we don’t ex-
press our feelings (for example, through 
writing), we get bogged down, and this 
affects our functioning and experiences. 
So, does this mean you must write down 
every single emotion you experience? No, 

not at all. In fact, even just verbally speak-
ing about your emotions is helpful. But it 
does serve an important to be able to write 
down about how we feel. If you can, try 
getting a journal (or even use an app on 
your phone!) and begin writing about your 
day and your feelings. When you are en-
countered by tough situation, take time to 
write about it and identify your emotions 
as they are. I guarantee that you will real-
ize a big difference in how you are able to 
cope with the emotion and the entire ex-
perience. You will be able to understand 
what exactly you are feeling, why this situ-
ation is making you feel that way. Then, 
you can ride through the emotion and take 
steps to make the experience less distress-
ing/difficult for yourself. Similarly, writ-
ing about the experience after it is over 
can help you reflect and realize what you 
learned from it, how you dealt with the 
whirl of emotions, and what you can do 
differently next time.  Even if it is ONE 
WORD such as ‘ANGRY!”, you will still 
feel some relief in identifying the emotion. 
Try it today! Grab a pen and paper (or your 
finger and your phone....), and try writing 
down how you feel!

Write It Out!

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 

Coptic Candidates running for municipal 
elections in Ontario, October 22nd

Did you know that there are municipal elections happening in On-
tario on October 22 for electing the Mayor for every city, the Coun-
cilors, and the School Board Trustees? and did you know that there 
are Coptic candidates running for some of the positions?

Michael Aziz
Richmond Hill 

Ward 2,
City 

Councillor

Yoliana Azer
Mississauga 

Ward 4,
City Councillor

John Bebawy
Mississauga 
Wards 9-10,

Peel 
Public School 

Trustee

Amir Henry
Oakville Ward 7

Town & Regional 
Councillor

Korin Abdel-Sayed
Milton 

Halton Public 
School Trustee
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It comes as no surprise that the Liber-
als are scrambling - trying their best 
to salvage a nAFtA deal for Canada. 
Let’s hope that it’s not too little too late!
Time is running short to fix this NAF-
TA screw-up. If the Liberal government 
is unable to negotiate a deal by the end 
of September, the U.S. and Mexico have 
said that they will move on without 
Canada. Can you imagine that?  An 
agreement that has been in existence 
since 1994 - and this Prime Minister 
and his Cabinet have managed to put 
Canada’s involvement in this agree-
ment in jeopardy.
After spending three months on the 
sidelines, Canada is now back at the 
negotiating table trying to make up for 

lost time.  But it is abundantly clear 
that Mexico and the United States have 
reached major agreements that impact 
millions of Canadian jobs. It’s no won-
der that Canadians are concerned that 
our government was not at the table 
while these decisions were being made.
Canada’s Conservatives, like all Cana-
dians, just want the best deal for fami-
lies, workers and businesses. That is 
our number one priority.
Canadians in my riding and across 
Canada are frustrated and want to 
know why Canada is on the outside 
looking in, while major sectors of our 
economy and millions of jobs hang in 
the balance.
We, as Conservatives, are the party of 

free trade and we understand the im-
portance of reliable access to markets 
for Canadian businesses and workers. 
We are ready and willing to assist the 
government at this critical time.
The Liberals need to ask for help be-
fore it’s too late and Canadian jobs and 
the economy are affected. Hundreds 
of thousands of Canadian jobs and 
the overall health of our economy is at 
stake. It would be the top priority of 
a Conservative government to get the 
best deal for Canadians.

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament for 

Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

naFta deal still out of reach
The Liberals’ NAFTA saga continues.

At the recent Conserva-
tive Party convention in 
Halifax, Conservative 
leader Andrew Scheer 
laid out some of his vision 
for Canada. In particular, 
he spoke about our prima-
ry source of strength as a 
country.
In Andrew’s view (and 
mine) our primary source of 
strength is our freedom. For a 
long time in Canada we have had 
a shared view of the way in which 
every human being has dignity, a 
conscience, and freedom. These 
things are not the gifts of govern-
ment. Rather, they are part of the 
natural created order. Govern-
ments either recognize freedom or 
fail to recognize freedom, but they 
do not create freedom. Our free-

doms come from our 
God-given dignity and 
value.
It is important to rec-
ognize that many of the 
other things that we val-
ue in Canada are a by-
product of our freedom. 
Andrew made this point 
specifically about our 

diversity. The same could also be 
said of our prosperity.
We are a diverse country because 
we are free, and we thrive in our 
diversity because of our freedom. 
It is our freedom that leads people 
from every part of the world to 
come here. Many countries around 
the world are diverse, but that di-
versity leads governments to seek 
to impose conformity. It is only 
free societies, which subject them-

selves to self-criticism, that can ac-
tually learn from and grow through 
the experience of having even po-
tentially conflicting ideas of di-
verse communities. Russia and 
China are both very diverse, for 
example, but are not able to fully 
benefit from their cultural riches 
because of political repression.
Our prosperity is also the result of 
our freedom. We are richly blessed 
here in Canada by abundant natu-
ral resources, but many other coun-
tries with natural resources are 
comparatively poor. Because of 
our freedom, our economy is able 
to leverage the ingenuity of entre-
preneurs and investors. Without 
that freedom, our economy would 
not be what it has become.
Recognizing the centrality of free-
dom for our national success, we 

must be particularly concerned 
about threats that we see to our 
most cherished freedoms. We must 
be vigilant against the emerging 
trends whereby freedom of speech 
is suppressed on university cam-
puses, professional bodies seek to 
impose uniformity of opinion on 
their members, and our current 
federal government links funding 
to ideological conformity. These 
measures seek to subtly deny the 
same rights and opportunities to 
those who do not conform to dom-
inant opinions.

As Canada’s Parliament resumes 
sitting this fall, we will continue to 
highlight the importance of free-
dom. We will continue to challenge 
the government to respect and up-
hold our fundamental freedoms.

Freedom is our strength

Garnett Genuis 
Member of Parliment 


