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

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100
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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

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

Dr. Rob EisenDr. Amir Guorgui Dr. David Sadeghi 

WE SPEAK: 
Arabic, Portuguese , French, 

Italian, Spanish, English, 
Turkish, Persian, Azeri

• 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
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راأي املحـــــــرر

�أختـــي

عن  تعجز  حتى  جدا  املعاين  تثقل  غادة  عن  الكتابة  حاولت  كلما 

التي ت�شبه  اأن اكتب عن تلك  اإذ كيف ميكنني  الكلمات.  اأن حتملها 

اأيامي.. عمن يتغري كل �شئ يف حياتي اإال نظرتي اإليها.. عمن تفي�ض 

كل ذكرياتي بابت�شامتها الطفلة وعيونها اخل�شراء. 

ما الذي ميكن اأن اأقوله عن تلك التي ت�شعني وجها لوجه مع نف�شي 

دون اأن اأغرق يف جلاج احلب والفرح واحلزن 

والتعب. 

مل تكن احلياة �شهلة على االطالق، حيث 

قرر والداي ذات يوم منذ ما يقرب من ثالثني 

عاما اأن ي�شلكا طريق الهجرة، قرار ك�شرين 

يف  مر...ة  الول  وو�شعنا  عودها  واأ�شلب 

مواجهة مع اختالفنا. كنت االأكرث ان�شحابا 

وكانت االأكرث اإقداما ومثابرة.. كنت االكرث 

خجال وكانت االأكرث جراأة.. كنت االأكرث 

ميال لالدب وكانت االأكرث ميال للعلم. كل 

يوم مررنا فيه مبوقف جديد كان يرتاءى يل 

اأعرفه  اأكن  مل  �شخ�شيتها  من  مبهر  جانب 

ورمبا مل تكن تعرفه هي عن نف�شها. 

كم ابهرتني مثابرتها عندما ُرف�شت اأوراقنا اجلامعية وكان علينا اأن نبداأ 

امل�شوار من اأوله فاآثرُت اأنا العودة اإىل م�شر واأ�شرت هي بداأب ال يكّل 

على ا�شتهالل الرحلة.. �شنوات طويلة 

والدموع  والتعب  والكفاح  املعاناة  من 

والتنقل من بلد اإىل اخر ومن جامعة اإىل 

اخرى مل تتمكن من اثنائها عن هدفها. 

كم من حتديات واَجَهْت فاأظهَرْت �شالبة مل اأكن اتوقعها منها وهي 

اأذهلتني  وكم  والرهافة،  الرقة  �شديد  الكائن 

ت�شديد  وعلى  ال�شائبة  الروؤية  على  بقدرتها 

الر�شا�ض نحو ما ال ي�شتقيم. 

و�شدق  الطفولة  منذ  تغادرها  مل  براءة  ت�شكنها 

ياأخذها  قد  و�شراحة  به  توؤمن  ملا  تام  واخال�ض 

كرث  زمن  يف  نادرا  كنزا  واعتربها  عليها  البع�ض 

مع  املت�شقون  ال�شادقون  فيه  وقل  ال�شيا�شيون  فيه 

اأنف�شهم. 

يف�شل  واال�شتثنائي  العادي  بني  ما  اأنه  احلقيقة 

م�شوار طويل من احلب والن�شج والنمو والتجارب 

باإ�شرار  غادة  م�شته  الكثرية  واملعرفة  واخلربات 

حتى اأ�شبحت على هذا القدر من التميز. 

ويدا  ل�شانا  منه  لن�شنع  واالخال�ض  احلب  بكل  اليوم  لنا  تهديه  متيز 

م�شتقبال  له والفراده  وير�شم  ينفع جمتمعنا  فيما  ن�شتخدمهم  و�شوتا 

اأف�شل.

دوال �ندر�و�س
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هي  املرء  حياة  في  رحلة  أهم 
نفسه  أغوار  استكشافه  رحلة 
رغبة  دون  اخلفيَّة،  ومجاهلها 
في  للنجاح  عميقة  حقيقية 
نفسه،  يفهم  لن  الرحلة  تلك 
ومن ثم لن يستطيع فهم رفاقه 
وجيرانه  البشر  من  األرض  على 

من اخمللوقات األخرى.
ُمصافحتها  الذات،  من  االقتراب 
س  وتلمُّ بعناية  فحصها  بحنان، 

عن  تعوقها  التي  األلم  مواطن 
والنمو، سؤالها بصراحة  النضج 
لها  الكاملة  احلُرية  أبواب  وترك 
كي جتيب بصدق دون قمع أو خوف 

»ُمخِجلة«  احلقيقية  اإلجابات  كانت  مهما 
ألنها  وأخالقًيا  ُمجتمعًيا  مقبولة«  »غير  أو 
الطريقة الوحيدة للشفاء، والسبيل الوحيد 
الذات  تلك  وإعفاف  نفسي،  بسالم  للعيش 
اآلخرين  مشاعر  على  للتغذي  االحتياج  من 

وتسول اهتمامهم وعطفهم.
ل حالة االضطراب والعشوائية التي  من يتأمَّ
أزمتهم  أن  يكتشف  الناس  أكثر  يعيشها 
املضطربة  عالقتهم  في  تكمن  األساسية 
أشكال  من  الشكل  وهذا  بأنفسهم، 
عالقة  إلى  يؤدي  املريضة  الذاتية  العالقة 
أكثر اضطرابًا وتأزًُما مع اآلخرين الذين تكون 
حتت  مرتبكة  األخرى  هي  بذواتهم  عالقتهم 
ثقًبا  يشبه  الذي  والتفكك  االضطراب  وطأة 
كونًيا أسود ال يشبع من شفط طاقة الغير 
واالهتمام  الرعاية  على  باحلصول  واملُطالبة 

من اجلميع دون حدود.
من أهم مراحل العالج الذاتي معرفة اإلنسان 
والباحث  العالِم  قّدم  وقد  وعيه،  درجة 
النفسي »ديفد هاوكنز« ُسلًما ممتازًا لقياس 
اسم  نالت  البشري  الفرد  وعي  مستوى 
دراسة  بعد  إذ  للوعي«،  هاوكنز  »مقياس 
متعمقة في »الوعي« استطاع تقسيمه إلى 
درجة،  بألف  وتنتهي  الصفر  من  تبدأ  درجات 
ترددات  تُصدر  مشاعر  منها  كل  على  وتدل 

أدنى  مستواها،  وفق  وذبذبات 
تُعلن  »العار«  مع  تبدأ  الدرجات 
ثم  »التعاسة«،  مشاعر  عنه 
مشاعر  دور  يأتي  قليالً  بتجاُوزها 
»اللوم«،  مشاعر  مع  »الذنب« 
ثم ترتفع الدرجات شيًئا فشيًئا 
األسى،  اخلمول،  مبستويات  مرورًا 
الغضب،  الشهوة،  اخلوف، 
مستويات  وهي  والكبرياء، 
تدميرية خِطرة على حياة األفراد 
على  بعدها  تأتي  وامُلتمعات، 
ثم  الشجاعة  مرحلة  الترتيب 
انتقاليتان  مرحلتان  وهما  احلِياد، 
وعيه  يبدأ  املرء  يبلغهما  حني 
احلقيقي بالنضج متحوالً من طاقة تدميرية 
إلى  بعدها  ليصعد  خِطرة،  غير  طاقة  إلى 
مستويات االستعداد، التقبُّل، احلِكمة، احلُب، 

البهجة، السالم، ثم التنوير.
على  احلقيقي  وعيه  مكان  اإلنسان  معرفة 
هذا املقياس كفيٌل بإحداث قفزة هائلة لهذا 
فهم  ثم  ومن  أعلى،  مستويات  نحو  الوعي 
نفسه وإنقاذها من مخاطر كثيرة قد تقودها 
نحو مصير مظلم كالسلوكيات االنتحارية، 
األمراض، اإلدمان واالغتصاب، احلوادث، الفقر، 
العجز، االكتئاب املُستمر، االتكالية واالعتماد 

على اآلخرين. 
ما  مع  الراهن  عصرنا  في  جًدا  السهل  من 
ثورة  من  لنا  احلديثة  االتصال  وسائل  تقدمه 
إلى  الوصول  االمتنان  تستحق  معلوماتية 
»ُسلم هاوكنز للوعي« بنقرة إصبع عن طريق 
العنكبوتية  الشبكة  البحث على  محركات 
أن  تشعر  ُكنت  إذا  »اإلنترنت«،  اإللكترونية 
ُمريحة  غير  مشاعر  وطأة  حتت  تائهة  روحك 
اجلدية  مستوى  إلى  األمر  يصل  أن  دون 
ُمعتمًدا  نفسًيا  ُمتخصًصا  يتطلب  الذي 
 – نفسك  مبًساعدة  البدء  فحاول  ملساعدتك 
اجلُهد  من  شيء  بذل  طريق  عن  األقل-  على 
في البحث عن تلك املعلومات لعلها تضيء 

الطريق أمامك.

�فهم نف�سك �أواًل.. 

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

 Two open positions available
 in Downtown Toronto 

off the Subway Dundas Station   

1/ electronic repair technician 
2/ customer service/ sales person

Salary range from $14 till $20 depending 
on the experience level

Email the resume’ to 
dundassquare@mobileklinik.ca

Or call 416-543-5930

لديهم  الذين  واالفراد  العائالت  من  كثير 
الرغبة للهجرة إلى كندا لكثير من االسباب 
االفضل  املعيشة  ومستوى  التعليم  ومنها 
بالرعاية  االهتمام  وايضا  والبنائهم  لهم 
الكثير  هناك  لذلك  االعمار.  لكل  الصحية 
مبوافقه  وضعها  مت  التي  الهجره  برامج  من 
وزارة الهجرة الكندية ومنها برنامج “احمليط 
ال  ولكن  عنه  يسمع  منا  وكثير  األطلسي” 
يعرف عنه الكثير من املعلومات لذلك سوف 
االسئلة  لبعض  املقالة  هذه  في  نعرض 
وما هي شروطه  البرنامج  املتداولة عن هذا 
واهدافه وبالطبع فوائد هذا البرنامج لكندا 

وايضا للمقدم عليه.
احمليط  برنامج  وضع  من  الهدف  هو  ما 

األطلسي؟
الكثير من احملافظات الكندية تريد املزيد من 
االيدي العاملة لكل منها لذلك مت وضع هذا 
األطلسي  احمليط  ببرنامج  ويسمى  البرنامج 
من  بالعديد  احملافظات  هذة  لتزويد  للهجرة 
املطلوبة  املاالت  من  لكثير  العاملة  االيدي 

لدى كل من هذه احملافظات التابعة لكندا.
ما هي الشروط التي تؤهل للتقدمي بطلب 
من  مؤقت  عمل  تصريح  على  للحصول 

خالل برنامج احمليط األطلسي؟
احمليط  لبرنامج  الشروط  استوفاءك  عند 
االطلسي للهجرة وعند التقدمي على االقامة 
التقدمي  في  االحقية  لديك  يكون  الدائمة 
على تصريح عمل مؤقت.  لكي تكون مؤهالً 
للتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل 
مؤقت من خالل هذا البرنامج حيث يجب أن 

تتوافر الشروط التالية:                     
-عرض عمل من صاحب عمل يلبي متطلبات 

البرنامج املناسب
عمل  بعرض  يكون  ان  يجب  العمل  -عرض 

بدوام كامل وليس بشكل مؤقت     
التي ترغب في  - خطاب احالة من احملافظة 
طلب  إلي  باإلضافة  بها  واإلستقرار  العمل 
طلب  مع  االحالة  خلطاب  العمل  صاحب 
احلصول على عرض العمل من قبل املقاطعة.
العمل  على تصريح  التقدمي  فوائد  هي  ما 

املؤقت؟  
تصريح العمل املؤقت يتيح لك الفرصة لبدء 
إمتام  أثناء  احملافظات  هذة  من  آي  في  العمل 
إجراءات طلب اإلقامة الدائم اخلاص بك وهو 
العمل  على  ويشترط  واحد  عام  ملدة  صالح 
لدى صاحب العمل الذي قدم لك الوظيفة. 
الدائمة  اإلقامة  طلب  إرسال  عليك  ويجب 
تصريح  طلب  تقدمي  من  محددة  فترة  خالل 
لذلك  التقدمي  بعدها  يجوز  ال  املؤقت  العمل 
االجراءات  معرفة  الطلب  مقدم  على  يجب 
كاملة  له  املقدم  البرنامج  تخص  التي 
فيها ويجب  الوقوع  او  اخطاء  اي  ولتفادي 
على  احلصول  يعني  ال  معرفة انه  عليك 
املوافقة  مت  أنه  تلقائًيا  مؤقت  عمل  تصريح 

على طلب اإلقامة الدائم لك في كندا.   
برنامج  يحتويها  التي  البرامج  هي  ما 

احمليط األطلسي للهجرة؟
للهجرة  األطلسي  احمليط  برنامج  يحتوي 
)Atlantic Immigration Pilot( على 3 برامج 

لتوظيف املرشحني وهما 
- برنامج األطلسي للمهارة العالية.

- برنامج األطلسي للمهارة املتوسطه.         
العليا  للدراسات  األطلنطي  برنامج   -

الدولية.
لكل برنامج من هذه البرامج السابق ذكرها 
االخر  عن  تختلف  مواصفات  شروط  له 
لكل  اخرى  وشروط  التعليم  فئة  حيث  من 

برنامج.
على املتقدم لبرنامج احمليط االطلسي معرفة 
شروط ومواصفات ما يحتويه من برامج وما 
هي شروط كل برنامج وما هي ايضا مميزاته 

وما هي املواصفات الصاحلة كمقدم له.

استشارة  مبثابة  املقالة  هذه  تعتبر  ال  تنويه: 
قانونية

مراسلتنا  خالل  من  اقتراحاتكم  بقبول  نتشرف 
على عنوان مكتبنا اجلديد:

 330 Bay St, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5H
 2S8

 info@ghabryal.ca :أو من خالل البريد اإللكتروني 
أو من خالل الهاتف 6476063348

الهجرة من خالل برنامج املحيط الأطل�سي

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن 
الهجرة واللجوء لكندا
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أنها ملأساة إنسانية، أن نُفّرق بني الناس حتى في 
مماتهم، على أساس: دينهم، ولونهم، وجنسهم، 

وجنسيتهم!
فيها  وقعت  مهنية،  سقطات  من  فكم 
تصف  وهي  الصحف،  وكبريات  الفضائيات، 
»املتوفي«..  بـ  املسيحي  الضحية  بعنجهية 
بينما تصف في احلدث نفسه، الضحية املسلم 

بـ »الشهيد«!
   أي صحفي هذا، الذي يستغل سلطته الرابعة؛ 
الوطن،  في  شركاءه  املتعصب  بقلم  ليركل 
ويطعم  املتأملة،  القلوب  فوق  العصا  ويحمل 
بامللعقة كل متييز مقيت ألفواه العاقني الذين ال 

يؤمنون باحملبة، وال بالتسامح الديني!
عن  الذاتي  يفصل  ال  الذي  هذا،  إعالمي  وأي     
رسالته  أدوات  ويستغل  أنانيته،  ويحمل  املهني، 
في حشر الناس في زوايا ضيقة، ويحاربهم في 
يرسمونها  يقينية،  به، عن صورة  يؤمنون  شيء 

في خيالهم، وينامون!
يعرف  ال  الذي  هذا،  صحفي  وإي  إعالمي،  أي     
في  وتطبيقاتها  ومضمونها،  الشهادة،  معنى 

احلياة، والناس!
   الشهادة، لغوياً..

   تعني: اخلبر القاطع، الذي يشهد به من عاينه!
   والشهادة، عقائدياً..

   تعني في املسيحية: كل من يثبت على إميانه، 
ومتسكه بعقيدته حتى املوت!

    وتعني في اإلسالم: من مات في املعركة مقبالً  
غير مدبر، دفاعاً عن دينه، أو وطنه، أو أهله!

الصحفي، عندما  أو  اإلعالمي  الذي يضير     ما 
املسيحيني،  من  قتيالً  يسقط  من  يصف 
أهلهم  خلواطر  تطييباً  ولو  بالشهداء.. 
ناطقاً  أو  كاذباً،  يكون  لن  هنا  وهو  وعائالتهم. 
زوراً، باعتبار أن الذين يقتلون  غدراً على الهوية 
إليه  آلت  ما  على  شهداء  ميوتون  هم  الدينية، 
أقل  وفي  ونذالة،  وخسة،  تعصب،  من  البشرية 
تقدير، باعتبارهم أنهم سقطوا على الشاهدة 

أي األرض!
وراء  من  يظهرا  أن  يجب  واحليادية،  اإلنسانية     
الشاشة املضيئة، ومن وراء القلم النزيه، في كل 

حدث، وفي كل جرح!

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 �لهجرة

��ست�سارة جمانية

�ت�سلو� ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER

.. وفي املوت لقاء
أيضاً!

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

ان كل ما عمله املسيح لم يكن الهدف منه 
بهذه  التغني  أو  تاريخية  أحداث  تسجيل 
الدراسة  حتى  أو  التأمل  سبيل  على  األعمال 
لكن كل ما عمله املسيح هو عبارة عن حب 
لإلنسان  قدم  احلب  هذا  للبشرية...  قدمه 

مجانا!! 
وقد  آدم  في  كانت  كلها  البشرية  أن  فكما 
فهذه  آدم،  بسقوط  البشرية  هذه  سقطت 
البشرية نفسها، قد قامت بقيامة آدم الثاني 
الذي هو يسوع املسيح. وان كنا سنتحدث عن 
أعمال املسيح التي قدمها للبشرية، فالسؤال 
اآلن: ملاذا جتسد املسيح؟                                                       

في  الرسولي  اثناسيوس  القديس  يجيب   
قائال:  الكلمه  جتسد  كتاب  من   ٥٤ الفصل 
»ألن كلمة اهلل صار إنساناً لكي يؤلهنا نحن، 
على  نحصل  لكي  جسد  في  نفسه  وأظهر 
معرفة اآلب الغير املنظور«. فالهدف احلقيقي 
ان  أي  اإلنسان  يتأله  أن  هو  املسيح  لتجسد 

يصير إلهاً، أي أن يشترك في احلياة اإللهية. 
إن يسوع املسيح هو االبن األزلي فهو ابن اهلل 
وكلمته وصورة جوهره، صار في الزمان إنساناً 
أَي دخل إلى الزمن واتخذ جسداً ليؤله اإلنسان 
أي ليجسد في اإلنسان حياته مبعنى أن يجسد 
واملسامحة،  والعطاء،  احملبة،  اإلنسان  في 
واملغفرة، على مدى الزمن والتاريخ. فبالتجسد 
حياة  له  تكون  أن  امكانية،  لإلنسان  اصبحت 
في  الرسول  بولس  قال معلمنا  املسيح، كما 
رسالته إلى أهل فيلبي: »لي احلياة هي املسيح 

واملوت ربح« )فيلبي ١: ٢١(.
املسيح،  حب  املسيح،  حياة  لإلنسان  فيكون 

عطاء املسيح، غفران املسيح.
في  البشرية  ناحية  وحترك  املسيح  جتسد 
للزمن  ذاته  مخضعا  مذهلة،  ديناميكية 
لكيما يولد في ملء الزمان من اجل ان يخلص 
اإلنسان ومن اجل ان يعطيه حياته. لقد اخلى 
لكي  اإلنسان  طبيعة  متخذا  املد  من  ذاته 

يخلص هذا اإلنسان.

طبيعه  وبخصوص 
االب  يشرح  املسيح 
اميانويل  الالهوتي 

ونفس  جسد  كان  »إن  قائال:  هاتزيداكيس 
اخلليقة  من  ب  ُمرَكَّ يشكالن  كالهما  اإلنسان 
املادية واخلليقة الروحية، فاملسيح في ناسوته 
غير  والكيان  اخمللوق  النطاق  يجمع  والهوته 
اخمللوق، فغاية اهلل كانت أن »يَْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء 
َماوَاِت وََما َعلَى األَرِْض«  ِفي امْلَِسيِح، َما ِفي السَّ
]اف ١: ١٠[. فبدوره الوسائطي، يسمح املسيح 
كاهًنا،  يصبح  أن  وفيه،  بواسطته  لإلنسان، 
لتناغم  ويعيدها  الساقطة،  اخلليقة  ويقود 
يُْفَهم  أن  يجب  ال  فاخلالص  اهلل.  مع  الوحدة 
يُْفَهم  بل  اخلطية،  من  كخالص  َضيق  بحيِّز 
انطولوجًيا ]وجوديًا/كيانًيا[ كتحرر كل اخلليقة 

من قيود الفساد.                                       
بل  فقط،  اإلنسان  يسقط  لم  فبالسقوط، 
]رو  لِلُْبْطِل«  »أُْخِضَعِت  معه  كلها  اخلليقة 
اخلالص  منتظرة  ُض«  وَتََتَمخَّ تَِئنُّ   «  ]٢١  :٨
تألهنا،  فقط  ليس  فاخلالص   .]٢3-٢٢  :٨ ]رو 
الفردوسية  للصورة  اخلليقة  كل  عودة  بل 
واحليوانات  اخْلَُروِف«  َمَع  ئُْب  الذِّ »يَْسُكُن  عندما 
ألَنَّ   ... يُْفِسُدوَن  واَلَ  يَُسوُؤوَن  »الَ  املتوحشة 
 ]٦-٩  :١١ ]اش   » الرَّبِّ َمْعرَِفِة  ِمْن  مَتَْتلُِئ  األَرَْض 
... حيث َ»امْلَْوُت الَ يَُكوُن ِفي َما بَْعدُ« ]رؤ ٢١: ٤[ 
عندما يجعل اهلل »ُكلَّ َشْيٍء َجِديًدا« ]رؤ ٢١: 
٥[. اخلطة األصلية خللق العالم قد اسُتعلَِنت 
اللوغوس:  اهلل  في جتسد  واسُتوَفت  وأُْكِملَت 
»اإلنسان ُخلِق، ليصير اهلل إنسانٍا، ومن خالل 

جتسده، ميكن للبشرية أن تتأله«.
اننا نعبد الها عجيبا، أحبنا وأثبت عمليا هذا 
صورة  إخذا  مجده،  تاركا  إلينا  أتي  لقد  احلب، 
االنسانية، مضمدا  عبد، شاعرا بكل مشاعر 
ومعطيا  بل  اخلطية.  سببتها  التي  جلروحها 
ان  إلهية  ومسرة  برضا  التآله  مجد  البشرية 
هذا  يتركون  ممن  أتعجب  فينا...  حياته  تظهر 

اإلله احملب ويبحثون عن آخر!!  

جتسد املسيح لكي يؤلهنا
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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

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 

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

�أت�سل بنا علي �لرقم �ملجاين ملعرفة تخفي�سات هذ� �ل�سهر : 

1-844-355-6939
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عامل العقارات

في دراسة للمؤسسة االستشارية للبناء وتنمية األراضي )BILD( جاء بها ان النقص في توفر األراضي الالزمة لبناء العقارات 
السكنية في تورنتو سيستمر للعشر سنوات القادمة وهذا معناه نقصا أيضا في مشاريع البناء اجلديدة مما سينتج عنه 

اضطراد نسبة الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية اجلديدة<
تدعم الدراسة حتليالتها بعرض بعض اإلحصاءات الهامة ومنها ان املتاح سنويا للبناء ميثل ٤.٥% من جملة األراضي الفضاء 

في املدينة وان كل املتوقع اعداده للبنائني لن يزيد على ٥٥% حتى عام ٢٠3١. 
زيادة  وهذا سيخلق معدال عاليا في  ألف نسمة سنويا  بــــــــ ١١٥  السكان  يزيد عدد  ان  املدينة  تتوقع  الذي  الوقت  في 
األسعار للوحدات السكنية أكثر من احلادث اآلن نتيجة أيضا الرتفاع أسعار أراضي البناء لندرتها. حيث وصل اآلن متوسط 

سعر البيت اخملصص لعائلة واحدة إلى ١.١ مليون دوالر في وسط تورونتو.
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اعداد : ادوارد يعقوب
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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.

اإعداد: اإدوارد يعقوبتأثير عدم توفر األراضي العقارية في تورنتو

Property management - إدارة عقارات

Tel.: 289-400-1764

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
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»اجلارديان”

 علماء يتوقعون نقص 
األنسولني وتزايد احلاجة إليه 

خالل الـ13 عاما القادمة

هناك  أن  البريطانية  )اجلارديان(  صحفية  ذكرت 
علماء توقعوا أن نقص األنسولني قد يؤثر على 
النوع  من  السكري  مبرض  ُمصاب  مليون   ٤٠
احلاجة  تزايد  إلى  سيؤدي  الذي  األمر  الثاني 
عاما  الـ١3  خالل   %٢٠ بنسبة  األنسولني  إلى 
دراسة نشرت  - في  العلماء  وأوضح    . القادمة 
دراسات  في  املتخصصة  )النسيت(  بدورية 
ذكرت  حسبما  الصماء  والغدد  السكري  مرض 
ملحوظا  ارتفاعا  هناك  أن  )اجلارديان(  صحيفة 
جميع  في  الثاني  النوع  السكري  مرضى  في 
أنحاء العالم ويرجع ذلك بشكل أساسي ملرض 
السمنة. منوهة بأنه ليس جميع من يعانون من 

السكري في حاجة ألخذ جرعات األنسولني.
الثاني من  بالنوع  أن 7٩ مليون مصاب  وأضافوا 
األنسولني  إلى  حاجة  في  سيكونون  السكري 
مليون   33 أن  إلى  مشيرين   ،٢٠3٠ عام  بحلول 
شخص ال يستطيعون احلصول على األنسولني 

في الوقت الراهن.
من جهته، قال الدكتور ساجناي باسو من جامعة 
التقديرات  إن   “ املتحدة  بالواليات  ستانفورد 
تشير إلى أن مستويات احلصول على األنسولني 
احلالية غير كافية بشكل كبير مقارنة باحلاجة 
املتوقعة إليه، السيما في أفريقيا وآسيا، ذللك 
هذا  على  للتغلب  اجلهد  من  املزيد  بذل  يجب 
األفق”. وأضاف  يلوح في  الذي  الصحي  التحدي 
مبعاجلة  املتحدة  األمم  التزام  من  بالرغم  “أنه 
اجلميع  حصول  وضمان  املعدية  غير  األمراض 
على عقاقير مرض السكري، فإن األنسولني يعد 
ناقصا في الكثير من بقاع العالم”، مشيرا إلى 
أنه من املتوقع أن تتزايد أعداد البالغني املصابني 
نتيجة  القادمة  الـ١٢عاما  خالل  املرض  بهذا 
الريف  من  االنتقال  وحركة  السن  في  التقدم 
إلى احلضر، فضال عن التغيرات املرتبطة بنظام 
تبدأ  لم  وإن  البدني  والنشاط  الغذائي  احلمية 
وفي  األنسولني متاحا  مببادرات جلعل  احلكومات 
دائما  بعيدا  استخدامه  سيكون  اليد،  متناول 

عن االستخدام األمثل . 

ديلي ميل

غاز املتوسط يشعل أحالم مصر 
اإلقليمية في مجال الطاقة

»ديلي  صحيفة  نشرت 
ميل« البريطانية تقريرا 
املوجود  »الغاز  بعنوان 
البحر  سطح  حتت 
مصر  أحالم  يشعل 
للطاقة«،  اإلقليمية 

استخدام  إلى  تتطلع  مصر  أن  به  وجاء 
البحر  الضخمة حتت سطح  الغاز  احتياطيات 
نفسها  إلثبات  وذلك  حديثا،  املكتشفة  التي 
اقتصادها  وإحياء  للطاقة،  رئيسي  كمصدر 

املتدهور.
األخيرة  األشهر  في  وقعت  مصر  أن  وأضافت 
واليونان،  قبرص  مثل  دول  مع  للغاز  صفقات 
وذلك بتشجيع من اكتشافات حقول ضخمة 
للغاز الطبيعي في البحر املتوسط، ونقلت عن 
وزير النفط السابق، أسامة كمال قوله إن مصر 

لديها خطة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.
الغاز  بدأ  املاضي،  العام  في  أنه  إلى  وأشارت 
قبالة ساحل  رئيسية  أربعة حقول  يتدفق من 
ظهر  حقل  ذلك  في  مبا  املتوسطي،  مصر 
الفتاح  عبد  الرئيس  افتتحه  الذي  الضخم، 
اكتشفته  والذي  كبير،  بحفل  السيسي 
عمالقة الطاقة اإليطالية “إيني” في عام ٢٠١٥، 
وهو أكبر حقل غاز مت العثور عليه حتى اآلن في 

املياه املصرية.
وتابعت أن النتيجة الفورية هي أنه منذ شهر 
حيث  من  عربية  دولة  أكبر  متكنت  سبتمبر، 
عدد السكان من وقف استيراد الغاز الطبيعي 
 ٢٢٠ نحو  املاضي  العام  كلفها  الذي  املسال 

مليون دوالر شهريا.
دفعت  التي  املالية  األزمة  بعد  أنه  وأكدت 
قرض  على  للحصول   ،٢٠١٦ عام  في  القاهرة 
بقيمة ١٢ مليار دوالر من صندوق النقد الدولي، 

بدا الغاز وكأنه شريانا جديدا للحياة.
الذي  مصر،  في  امليزانية  عجز  انخفض  فقد 
احمللي  الناجت  إجمالي  في  قياسيا  رقما  سجل 
 ،٢٠١7-٢٠١٦ املالية  السنة  في   %١٠3 بنسبة 
متر  مليون   ١٨٤ اآلن  الغاز  إنتاج  وبلغ   ،٩3 إلى 

مكعب في اليوم.
القاهرة احتياجاتها،  أن تلبي  أنه بعد  وواصلت 
وتوسيع  الصادرات  إطالق  إلى  تسعى  فإنها 
نفوذها اإلقليمي، وقد وقعت صفقات الستيراد 
الغاز من البلدان املاورة للتسييل في املنشآت 
وعلى   ، املتوسط    األبيض  البحر  ساحل  على 

استعداد إلعادة التصدير إلى أوروبا.

رويترز

االستروكس أحد التهديدات اخلطيرة 
التى تواجه الشباب فى مصر

مخدر  أن  األمريكية،  »رويترز«  وكالة  ذكرت 
املصري  الشباب  يهدد  اجلديد  »االستروكس« 
مقارنة  املنخفض  لسعره  نظراً  انتشاره  بعد 
إن  تقريرها،  في  وقالت  األخرى،  اخملدرات  بأنواع 
»االستروكس«  تدخني  إلى  يتحولون  املدمنني 
التي  التهديدات  أحد  يعد  أنه  كما  لرخصه، 
في  ينتشر  فهو  مصر.  في  الشباب  تواجه 
ورش محلية  في  ويتم تصنيعه  فقيرة  مناطق 
بإضافة مواد كيميائية ومبيدات حشرية لزيادة 
تأثيره الفتاك ومصدر أمنى: ارتفاع عدد املقبوض 
عليهم بتهمة تعاطيه 3٠٠% ومدمنوه ٤٠% من 

إجمالي متعاطي اخملدرات فى آخر ٦ أشهر
اخملدرات  إدمان  كان  »لطاملا  التقرير  وتابع 
سكانها  عدد  يبلغ  التى  مصر،  فى  مشكلة 
انتشار  وتيرة  لكن  تقريباً،  نسمة  مليون   ١٠٠
تعاطى االستروكس تشكل حتدياً كبيراً للبالد«، 
»هذا  إن  قولهم  خبراء  عن  الوكالة  ونقلت 
اخملدر يتم تصنيعه فى ورش محلية عن طريق 
بيطريون،  يستخدمها  كيميائية،  مواد  إضافة 
ويضيف  البردقوش،  مثل  طبيعية  أعشاب  إلى 
أن  غير  التأثير،  لزيادة  حشرية  مبيدات  البعض 

هذا يجعل اخملدر فعلياً أشد فتكاً«.
تشنجات  يسبب  اخملدر  هذا  أن  التقرير  وأضاف 
الوعى، كما  وفقدان  الهلوسة  إلى  تؤدى  مؤملة 
معدالت  ارتفاع  فى  ويتسبب  الوفاة  إلى  يؤدى 
الفقيرة  املناطق  فى  ينتشر  إنه  حيث  اجلرمية، 
نظراً لسهولة احلصول عليه وانخفاض سعره 

مقارنة باحلشيش وبقية أنواع اخملدرات.

واشنطن بوست
ترامب بخيانة قيم أمريكا: جرمية قتل 

خاشقجي وصمة عار على جبينه

اعتبر ناشر صحيفة »واشنطن بوست« أن بيان 
الصحفي  مقتل  حول  ترامب،  دونالد  الرئيس 
املعارض جمال خاشقجي يشكل خيانة لقيم 
أمريكا، في أقسى انتقاد ملا ورد فيه من محاباة 

للسعودية ودعم لها.
“واشنطن  صحيفة  ناشر  ريان،  فريد  وقال، 
على  ترامب  رد  إن  التنفيذي،  ومديرها  بوست”، 
يشكل  خاشقجي  السعودي  اإلعالمي  مقتل 
احترام  في  الراسخة  األمريكية  للقيم  “خيانة 
عالقاتنا  في  والصدق  والثقة  اإلنسان  حقوق 

االستراتيجية”.
العالقات  “يضع  ترامب  أن  موضحاً  وأضاف 
املصالح  فوق  التجارية  واملصالح  الشخصية 
بأعمال  القيام  مواصلة  في  برغبته  األمريكية 
العربية  اململكة  املعتادة مع ولي عهد  البزنس 

السعودية”.
املركزية  االستخبارات  وكالة  قائالً:  ريان  وتابع 
هذا  مقتل  في  شامل  بشكل  حققت   )CIA(
إلى  عالية  بثقة  وخلصت  البريء  الصحفي 
وإذا  العهد.  ولي  من  وأمر  بتوجيه  متّ  القتل  أن 
وكالة  استنتاج  في  للشك  سبب  هناك  كان 
أن  ترامب  على  ينبغي  املركزية،  االستخبارات 

يجعل تلك األدلة علنية على الفور.
املقاالت  محررة  علقت  ذاته  السياق  في 
عطية،  كارين  بوست”،  “واشنطن  في  الدولية 
باألكاذيب  “مليء  إنه  وقالت،  ترامب  بيان  على 
والتجاهل الصارخ ملا خلصت إليه االستخبارات 

األمريكية«.

“ميليتاري تاميز”

واشنطن تسمح باستخدام “القوة املميتة” ضد املهاجرين

ذكرت صحيفة »ميليتاري تاميز« األمريكية، أن البيت األبيض وّقع مذكرة تسمح للقوات احملتشدة 
في احلدود اجلنوبية للبالد، باستخدام »القوة املميتة« مع املهاجرين غير النظاميني. 

وأفادت الصحيفة املتخصصة في الشؤون العسكرية، بأن املذكرة وقعها كبير موظفي البيت 
لألفراد  تسمح  اخلطوة  هذه  أن  وأضافت  ترامب.   دونالد  الرئيس  وليس  كيلي،  جون  األبيض، 
العسكريني باتخاذ اإلجراءات التي يقرر وزير الدفاع بأنها ضرورية حلماية حراس احلدود، “مبا في 
ذلك استخدام القوة املميتة حال الضرورة«.  وتابعت أن “املذكرة تنص أيضا على إجراءات أخرى، 
بينها تفريق احلشود، والسيطرة عليها، واالعتقال املؤقت«.  ووفق املصدر نفسه، يجري، حاليا، 
نشر نحو ٥ آالف و٩٠٠ جندي من القوات العاملة، وألفني من حرس احلدود، على احلدود األمريكية 
املكسيكية. ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميني، تضم نحو 7 آالف 
مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيماال والسلفادور، دخول الواليات املتحدة عبر املكسيك. 

وحتى اآلن لم يصدر البيت األبيض، أي بيان تعقيبا عما أوردته الصحيفة.
النظاميني من حق  غير  املهاجرين  بحرمان  يقضي  ترامب، مرسوما  وّقع  اجلاري،  نوفمبر   ٩ وفي 

اللجوء في البالد.  وقال ترامب، حينها، إنه يريد أن يصل املهاجرون إلى بالده “بطرق قانونية«.
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ترودو يتجاهل اإلجابة 

عن حماية حقوق العمال 
املثليني باملعاهدة التجارية 

مع امريكا واملكسيك

اجابة عندما سؤل  ترودو  لم يعطي جسنت 
على  تنص  التي  الفقرة  الغاء  امكانية  عن 
التمييز  من  املثليني  العمال  حقوق  حماية 
الواليات  مع  اجلديدة  التجارية  املعاهدة  في 
الكوجنرس  يقوم  والتي  واملكسيك،  املتحدة 
االمريكي بفحص فقراتها للتصويت عليها 

باملوافقة قبل توقيع الدول الثالثة عليها.
العمال  حلماية  محليا  قانونا  كندا  وتعتمد 
مختلف  االمر  ولكن  التمييز  من  املثليني 
عضو   ٤٠ كتب  فقد  املتحدة  الواليات  في 
للرئيس  خطابا  اجلمهوريني  املشرعني  من 
إزالة  فيه  يطلبون  ترامب  دونالد  االمريكي 
الثالثة  الدول  تعزيز  التي تنص على  الفقرة 
املوقعة على االتفاق التجاري حلقوق العمال 
املثليني ضد التمييز، وحث هؤالء اجلمهوريون 
على  التوقيع  عدم  على  ترامب  دونالد 

االتفاقية إال إذا مت ازالة هذه الفقرة.
املوضوع  هذا  ترودو عن  يتحدث جسنت  ولم 
وقال »إن في املعاهدة التجارية قوانني جيدة 
لصالح العمال والبيئة وانه لن يناقش على 
إلى  وصلنا  لقد  وقال  القوانني،  هذه  املأل 
اتفاق جيد ميثل القيم الكندية وايضا القيم 
مواطني  بني  واسع  نطاق  على  املشتركة 
هناك  جتارية  صفقة  أي  وفي  الثالثة،  الدول 
يريدون  ال  وأخرين  شيئا  يريدون  سوف  أناس 

هذا الشيء.
وقال حتالف من أربعني عضو من الكوجنرس 
ذات  كأمة  احلق  لها  املتحدة  الواليات  أن 
االمور  تعالج  وأين  متى  تقرر  أن  في  سيادة، 
والقضايا املتعلقة باحلقوق املدنية، وحماية 
ليس  التجاري  االتفاق  وإن  العمال،  حقوق 
االجتماعية،  السياسة  العتماد  مكان 
خاصة إنها غير مناسبة ومهينة لسيادتنا 
من  وكان  قبولها،  الكوجنرس  يرفض  والتي 
النائب اجلمهوري  بني املوقعني على اخلطاب 
دونالد  على  إن  له  بيان  في  وقال  ملبورن  دوج 
االتفاقية، هذا   الفقرة من  ازالة هذه  ترامب 
وبعد اعتراض أربعون من أعضاء الكوجنرس 
موافقة  اآلن  يلزم  االتفاقية  في  فقرة  على 
على  الدميقراطيني  من  عضو   ٥٠ من  أكثر 
مستبعدا،  يبدوا  والذي  لتمريرها  االتفاقية 
اخلاصة  الفقرة  بإزالة  الكوجنرس  قام  وإذا 
املعاهدة  من  املثليني  العمال  بحماية 
فسيكون من الصعب على كندا قبول هذا، 

وتكون املعاهدة في ورطة.

مجلس العموم الكندي يأمر عمال البريد 
بالعودة للعمل

أوتاوا: أصدر مجلس العموم الكندي تشريعا جديدا خالل دورة استثنائية 
التشريع  بالعودة للعمل، وسوف يدخل هذا  البريد  أمر فيها عمال  له، 
على  بناء  التشريع  هذا  وجاء  عليه،  امللكية  املوافقة  بعد  التنفيذ  حيز 
البريد  عمال  بإضراب  تأثرت  التي  الكندية  املدن  وبقية  أوتاوا  من  طلب 
بالعودة  بوست(  )كندا  في  العاملني  يأمر  تشريع  اصدار  في  باإلسراع 

للعمل.
وقالت وزيرة العمل والعمال باتي هاجدو انه بالرغم من املوافقة على التشريع فإنها تشجع )كندا 
بوست( ونقابة العاملني في البريد في االستمرار في املفاوضات وانهم ال يزالوا يستطيعون االتفاق 
وإذا لم يتمكنوا من ذلك فقد حان الوقت لتدخل احلكومة، وأشارت إلى أن توصيل البريد هو خدمة 
السلع خالل موسم  لتوصيل  البريدية  اخلدمات  تعتمد على  التي  الصغيرة  الشركات  وأن  هامة،  
االعياد قد تضطر إلعالن إفالسها اذا لم يتم تصحيح الوضع بسرعة، وإن الشركات الصغيرة التي 
جتني أرباحها من بيع السلع املصنوعة يدويا خالل موسم االعياد قد تنتهي اعمالها وتفلس. وانتقد 
مؤمتر العمل الكندي احلكومة لتقويضها عملية املساومة اجلماعية واتهموها بإزالة كل حافز لدى 
للعودة  العاملني  أمر على  بفرض  ان علمت  بعد  النقابة  مع  عادلة  لتسوية  لتصل  بوست(  )كندا 
للعمل. وقال مؤمتر العمل الكندي أن )احلق في االضراب جزءا ال يتجزأ من عملية املساومة اجلماعية( 
ويبدو أن )كندا بوست( أقنعت جسنت ترودو بأنه لن يكون هناك عيد ميالد بدون تشريع يلزم عمال 
الكندية  احلكومة  سينغ  جاجميت  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  زعيم  وأتهم  للعمل.  للعودة  البريد 
الليبرالية بالنفاق، ألنهم يقولون إنهم يؤمنون باحلق في املفاوضات ثم يشرعون أمرا للعودة للعمل 
للشعب  صديقة  ليست  فهي  احلقيقي  وجهها  أظهرت  ترودو  حكومة  وأن  شديدة.  قسوة  وهذه 
غير  ألنه  احملكمة  أمام  التشريع  في  بالطعن  البريد  في  العاملني  نقابة  هددت  وقد  هذا  العامل، 
دستوري، وكانت النقابة قد فازت في حتدي سابق ضد تشريع مماثل للعودة للعمل  حلكومة هاربر عام 
٢٠١١، وفي عام ٢٠١٦ قضت احملكمة بأن قانون منع العمال من االضراب هو انتهاك حلقوق العمال 
في التعبير، وقد دافعت وزيرة العمل باتي هاجدو عن التشريع اجلديد حلكومتها بعودة عمال البريد 
للعمل فقالت انه مختلف عن القانون الذي صدر أيام حكومة هاربر وهو يأخذ في االعتبار اهتمامات 

هيئة البريد وكذلك نقابة العاملني في الهيئة .

الصحة الكندية حتذر املواطنني من أكل اخلس 
الروماني... وتتخذ إجراءات ملنع استيراده

ببكتريا  الكنديني  من  عدد  اصابة  عن  الكندية  الصحة  وكالة  اعلنت 
مقاطعات  بعض  في  الروماني  اخلس  بأكل  لها صلة  التي  )أي- كوالي( 
أونتاريو،  في  وثالثة  كيبيك،  مقاطعة  في  حالة   ١٥ رصدت  كندا، حيث 
في الفترة ما بني منتصف أكتوبر ملنتصف نوفمبر، ودخلت ستة حاالت 

منهم املستشفيات وهناك حالة واحدة شديدة  نتيجة االصابة ببكتريا )اي كوالي(.
 وقد أفاد جميع املرضي بأكل اخلس الروماني سواء في البيوت او املطاعم. ولم حتدد وكالة الصحة 
احملتمل  السبب  حتديد  على  للمساعدة  االدلة  احملققني  ويجمع  البكتريا،  بهذه  اخلس  تلوث  سبب 
للتلوث. وفي الواليات املتحدة اصيب 3٢ فرد بهذه البكتريا ومت نقل ١3 منهم للمستشفيات، وتشمل 
أعراض املرض الغثيان والقيء والصداع واحلمى وتقلصات شديدة في املعدة والبراز املائي أو الدموي، 

ويستعيد معظم الناس صحتهم خالل بضعة أيام ولكن ميكن أن يتطور املرض ويهدد احلياة.
واالكثر عرضة خلطر االصابة هم االشخاص املصابني بضعف جهاز املناعة واالطفال الصغار وكبار 
السن، ويجب أخذ احليطة ان غسل اخلس ال يقتل البكتريا واليزال يسبب املرض ويجب التخلص من 
املنازل وعدم أكله هذه االيام، وقد يصاب بعض االفراد باملرض وال يظهر عليهم  اخلس املوجود في 

أعراض املرض ولكن ال يزالوا ينشرون العدوي لآلخرين.
وفي ذات السياق تخذ وكالة فحص الغذاء الكندية خطوات ملنع دخول اخلس الروماني الذي يشتبه 

في أنه املتسبب في إصابة عدد من االفراد بي ببكتريا )أي كوالي( إلى كندا
اخلس من مناطق  استيراد  بعدم  االغذية  الكندية جميع مستوردي  الفيدرالية  احلكومة  ونصحت 
معينة في الواليات املتحدة يشتبه في إنتاجها من اخلس امللوث ببكتريا )أي كوالي(، وقالت الوكالة 
أن االمر سوف يحتاج لبعض التدابير للتأكد من عدم السماح بدخول هذا املنتج من بعض املناطق 
مصدر  كانت  والتي  كاليفورنيا،  والية  في  املتحدة  الواليات  في  والدواء  االغذية  إدارة  حددتها  التي 

لتفشي االصابة ببكتريا )اي كوالي( في كندا والواليات املتحدة.
وقالت الوكالة أيضا إنها تواصل التحقيقات اخلاصة في العديد من حاالت االصابة املرتبطة بتناول 
اخلس الروماني وتشارك نتائج التحقيقات مع نظيرتها االمريكية، ونصحت وكالة الصحة الكندية 
العامة في أونتاريو وكيبيك ونيوبرونزويك بعدم تناول اخلس او سلطة اخلس حتى يتم معرفة املزيد 
التي  االواني  جميع  وتعقيم  وغسل  الروماني  اخلس  من  التخلص  يجب  وأيضا  املرض  انتشار  عن 

تالمست مع هذا اخلس. 

تروى: إغالق مصنع جنرال 
موتورز في أوشاوا سوف يؤثر 

على االقتصاد في تورنتو

اغالق  أن  تروي  جون  تورنتو  مدينة  عمدة  قال 
مصنع جتميع السيارات لشركة )جنرال موتورز( 
سيكون له تأثير على االقتصاد في تورنتو، وقال 
هذا  من  املتضررين  العمال  مساعدة  يريد  إنه 
أيضا  وقال  البحث عن حل،  وعددهم ٢٥٠٠ في 
طريقة  يجدوا  أن  يجب  القرارات  صانعي  إن 
لتوظيف هؤالء العمال، وإن القرار بإغالق املصنع 
سيكون ضربة لالقتصاد في تورنتو ولهذا ال بد 
بدال  التغيير  أن جند حال لنستفيد من هذا  من 

من مقاومته.
هذه  خالل  العمال  هؤالء  نساعد  أن  ويجب 
الفترة االنتقالية، هذا وقد أصدرت مدينة أوشوا 
موتورز  جنرال  شركة  جلعل  محاولة  في  بيانا 
»أنه  البيان  وقال  العمال،  بهؤالء  االستفادة 
ال  جزءا  أوشاوا  في  العمال  كان  عام   ١٠٠ منذ 
يتجزأ من احلياة االجتماعية واالقتصادية ملدينة 
وإن  وكندا،  وأونتاريو  دورهام  ومنطقة  أوشاوا 
العمال احملليني في شركة جنرال موتورز أظهروا 
علي الدوام املرونة والقدرة على قبول االبتكارات 
لصالح  السيارات  صناعة  حتويل  في  اجلديدة 
التاريخ  هذا  وفي  الشمالية،  أمريكا  اقتصاد 
اختراعات  ظهرت  السيارات  لصناعة  امليد 
وتكنولوجيا جديدة وكذلك ظهر عمال في غاية 
معايير  بوضع  وقاموا  العالي،  والتدريب  املهارة 
االنتاج،  في  دولية  بجوائز  وفازوا  للجودة  عالية 
مثالي  موقع  تزال  وال  كانت  أوشاوا  ومدينة 
على  تركز  موتورز  جنرال  شركة  جلعل  ومؤهل 
الكهربائية  السيارات  على  اجلديد  برنامجها 
فرص  تطوير  مبواصلة  وإنه  القيادة،  والذاتية 
بديلة هنا في أوشاوا فسوف تكون لدينا عالقات 
املستقبل  في  طويال  تستمر  أن  ميكن  متبادلة 
ببناء شراكة قوية مع  تلتزم  وإن مدينة أوشاوا 
الفيدرالية  احلكومة  ومع  موتورز  جنرال  شركة 
وحكومة املقاطعة. هذا وقد تعهد رئيس نقابة 
الذي  السيارات  جتميع  مصنع  في  العاملني 

سيتم اغالقه بأنهم سيحاربون هذا االغالق. 

ترودو مستاء إلغالق مصنع جتميع 
لسيارات جنرال موتورز في أوشاوا

أوتاوا: قال رئيس وزراء كندا جسنت ترودو انه يشعر 
موتورز  جنرال  سيارات  مصنع  إلغالق  أمل  بخيبة 
وسعنا  في  ما  كل  نبذل  سوف  وقال  أوشاوا،  في 
ملساعدة العمال الذين سيفقدون وظائفهم، وقال 
ترودو انه حتدث مع رئيسة الشركة ماري بارا ليعبر 
أن  نافذيب  الصناعة  وزير  وقال  استياءه،  عن  لها 
شركة  ولكن  اخليارات  جميع  في  تنظر  احلكومة 
تغير  لن  إنها  وضوح  بكل  قالت  موتورز  جنرال 

موقفها بشأن أغالق املصنع.
وقال أندرو شير زعيم حزب احملافظني الفيدرالي إن 
االسر في جنوب  االالف من  املصنع سيدمر  أغالق 
االسراع  الفيدرالية  احلكومة  على  ويجب  أونتاريو 
في توضيح كيف ستساعد هؤالء العمال وكيف 

ستحمي العاملني في املصانع األخرى في تورنتو.

شركة  ورئيسة  التنفيذية  املديرة  أعلنت 
أغالق  عن  السيارات  لتجميع  موتورز  جنرال 
مصنع جتميع السيارات في مدينة أوشاوا في 
للشركة  أخرى  مرافق  أربعة  بجانب  أونتاريو، 
عملية  من  كجزء  املتحدة،  الواليات  في 
منتجات  خط  لتحويل  شاملة  استراتيجية 
التغيرات  لتواكب  التصنيع  وعملية  الشركة 
ستركز  والتي  السيارات  صناعة  في  العاملية 
الذاتية،  والقيادة  الكهربائية  السيارات  على 
التي ستوفر على الشركة ٦ بليون دوالر بحلول 

عام ٢٠٢٠.

الشركة  ورئيسة  التنفيذية  املديرة  وقالت 
ماري بارا  »أننا نعتقد أنه من املناسب القيام 
بذلك اآلن ونحن في املقدمة، وبينما الشركة 
قوية واالقتصاد قوي«، وقالت ايضا أن الشركة 
وأجور  واملدراء   للعاملني  االجور  ستخفض 
شوهد  وقد   ،%١٥ بنسبة  بعقود  العاملني 
وهم  الشركة  في  العاملني  من  العشرات 
بعد  املنصرم  نوفمبر  نهاية  املبني  يغادرون 

سماعهم بخبر أغالق املصنع.
وقال رئيس النقابة التي متثل ٢٥٢٢ من هؤالء 
أن  بدون  يغلق  لن  املصنع  هذا  »إن  العمال 

وزراء  رئيس  فورد  دوج  وقال  حياتنا«  عن  ندافع 
أونتاريو أن اليوم هو يوم صعب على العاملني 
في املصنع واسرهم وانه بينما لشركة جنرال 
أن  واثق  فأنا  املصنع  إغالق  في  احلق  موتورز 
أنه  وقال  خطأ،  على  أنهم  سيثبت  التاريخ 
لدعم  الفيدرالية  احلكومة  مع  يعمل  سوف 
البطالة  استحقاقات  ومتديد  العمال  هؤالء 
لهم، وقد بدأت حكومة املقاطعة والشركات 
هؤالء  ملساعدة  تدابير  بحث  في  واملتمعات 
العمال مبا في ذلك برامج تدريب ملساعدتهم 
على إيجاد وظائف أخرى في أسرع وقت ممكن.

مصنع 
جنرال 

موتورز في 
أوشاوا 
يغلق 
أبوابه
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�لبابا تو��سرو�س: قد��س عيد �مليالد �سيقام بكاتدر�ئية 

�لعا�سمة �الإد�رية بح�سور �ل�سي�سي

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك 
يناير  في  امليد  امليالد  عيد  قداس  إقامة  أن  املرقسية،  الكرازة 
اإلدارية  بالعاصمة  املسيح  ميالد  بكاتدرائية  سيكون  املقبل 
اجلديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من 

ضيوف مصر من اخلارج.
جاء ذلك خالل ترأس البابا تواضروس صلوات رسامة ٥ أساقفة 

وإيباراشية  دميانة  القديسة  ودير  الشيخ  وكفر  دمياط  إليباراشية  أسقفني  وجتليس  جدد 
طما مبحافظة سوهاج، بحضور مجموعة كبيرة من أباء املمع املقدس والكهنة والرهبان 

والشعب مبقر الكاتدرائية املرقسية الكبرى بالعباسية.
إلى  امليد  امليالد  صوم  مبناسبة  للحاضرين  التهنئة  الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة  وقدم 
جانب التهنئة بالرسمات اجلديدة لآلباء األساقفة، الفتا إلى أنه منذ نوفمبر العام املاضي 
رحل ٦ من األساقفة هم االنبا فام واألنبا ابيفنيوس واألنبا انطونيوس واألنبا بقطر واألنبا 

بيشوي واألنبا ارسانيوس، الفتا إلى ترقية ٦ أساقفة إلى درجة مطران.

الأول مرة ... قد��س لالأقباط بال�سعودية 

برئا�سة �الأنبا مرق�س 

اخليمة،  شبرا  مطران  مرقس،  األنبا  ترأس 
قداًسا إلهيا أقيم ألول مرة بالتاريخ احلديث، 
باململكة  األقباط  العمال  بيوت  أحد  في 
للمملكة  زيارة  أثناء  السعودية،  العربية 

والتي تستمر حتى ١7 من الشهر احلالي.
حسب  الصالة  أدوات  نيافته  واصطحب 
ومنها  معه،  األرثوذكسي  القبطي  الطقس 
مذبح  عن  بديل  مقدس  ولوح  املذبح  أواني 
من  كبير  عدد  فيها  شارك  التي  الصالة 
األقباط العاملني في اململكة وبعض اجلاليات 

املسيحية االخري.
وتأتى زيارة األنبا مرقس في إطار تفقد أوضاع 
الدكتور  الشيخ  وكان  باململكة،  األقباط 
محمد العيسى، األمني العام لرابطة العالم 
األنبا  نيافة  واستقبل  سبق  قد  اإلسالمي، 
مرقس، بالعاصمة السعودية الرياض بحضور 

وفد من السفارة املصرية بالسعودية. 

جمل�س �لنو�ب �الإيطايل ُيعلق �لعالقات �لدبلوما�سية مع 

نظرية �مل�سري ب�سبب مقتل ريجيني

املصري  البرملان  مع  الدبلوماسية  العالقات  تعليق  اإليطالي، عن  النواب  أعلن مجلس 
بسبب قضية مقتل الطالب اإليطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة، عام ٢٠١٦.

وقال رئيس مجلس النواب اإليطالي، روبيرتو فيكو، في تصريحات لشبكة »أر أيه أي«، 
اإليطالية أدلى بها األسبوع املاضي: »أفيد رسمياً وبأسف كبير بأن مجلس النواب يعلق 
كل العالقات الدبلوماسية مع البرملان املصري حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه 

القضية ومعاقبة املذنبني«.
واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه اإليطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان 
يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل بها مع عدد 
كبير من الشخصيات الناشطة في البالد، يوم ٢٥ يناير من العام ٢٠١٦ في القاهرة، 

ليتم الحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب .
وتسببت جرمية قتل الطالب اإليطالي، البالغ ٢٨ عاما من عمره، بأزمة دبلوماسية بني 

مصر وإيطاليا بسبب اتهامات روما للقاهرة بالتلكؤ في التحقيقات املتعلقة مبقتله.
وعلى الرغم من عدم إجناز التحقيق، يصر الطرف املصري على أن الطالب اإليطالي قتل 
جراء هجوم بسبب السطو، نافية بشكل قاطع تقارير نشرتها بعض وسائل اإلعالم 

حول وجود دور للمخابرات املصرية في القضية.  
لكن النيابة العامة اإليطالية أعلنت أن مقتل ريجيني في القاهرة مرتبط بدراساته عن 

نقابات العمال املصرية »املستقلة« .

وزير �الأوقاف: لو كان �لنبي بيننا 

لغري ن�سو�س �الأحاديث لتنا�سب �لع�سر

يوجد  إنه  املصري،  األوقاف  وزير  جمعة،  مختار  الدكتور  قال 
أن  يجب  ولكن  التخصص،  بشأن  الدولة  لدى  راسخة  قناعة 

يكون عقلية الداعية »جامعة«، ألن قضايا العصر متنوعة.
وأضاف خالل تصريحات صحفية أن الداعية يجب أن يكون على علم بقضايا الطب احلديث 
وأساسيته، واالقتصاد، متسائال: »لو واحد راح سأل داعية عن املوت اإلكلنيكي هيرد يقول 
إيه لو ميعرفش يعني إيه موت إكلنيكي؟، ولو حد سأل عن البورصة وهل هي حالل أو حرام 
أن  واحلقيقة  والشرع،  القانون  بني  خلط  يوجد  أنه  »جمعة«،  وأكد  الداعية؟«.  إيه  هيقول 

القانون خرج من رحم الشرع، واإلمام البد أن يكون مدرك بجميع قضايا عصره.
العادة تتغير الستنباط احلكم منها بتغير األحداث ولو كان  املبنية على  وتابع: »األحاديث 
النبي بيننا لغير النص، فالنبي قال من أحيا أرًضا ميتة فهي له، فهل ينفع واحد يحط يده 
على قطعة أرض ويستصلحها من تلقاء نفسه ويأخذها بدون قانون الدولة؟ ويقول النبي 
التخصص  أهل  الدين من  في  املتهد  يكون  أن  البد  أنه  على  قال كدة؟«. وشدد »جمعة«، 
والبد من احترام قوانني الدولة ألنها متثل حكم هذا العصر، منوها أنه يوجد أحكام قطعية 

تناسب كل زمان ومكان واألحداث أيام الرسول تختلف عما نعيشه اليوم.
ولفت إلى أن اجلماعات اإلرهابية تعمل على انتقاء األحاديث التي تخدم مصاحلها، والدين براء 
عما يقومون به من مخالفة الدين والسنة. واثارت هذه التصريحات الدكتور احمد الطيب 
شيخ اجلامع االزهر، والتي اعتبرها اساءة للدين االسالمي مما أشعل املعركة بينهم، مما دفع 
وزير االوقاف الي اعالن عن افتتاح أكادميية لتدريب األئمة والواعظات وإعداد املدربني مبدينة ٦ 

أكتوبر خالل احتفالية املولد النبوي الشريف، في حتٍد صارم لشيخ األزهر. 

�الأزهر يترب�أ من »�لهاليل« بعد تاأييده 

مل�ساو�ة �ملر�أة للرجل يف »�ملري�ث«

تبرأت مؤسسة األزهر الشريف من تصريحات الدكتور سعد 
بشأن  األزهر،  بجامعة  املقارن  الفقه  أستاذ  الهاللي،  الدين 

املساواة بني الرجل واملرأة في امليراث. وقال الدكتور أحمد زارع، املتحدث باسم جامعة األزهر 
أن »الهاللي« ال ميثل جامعة األزهر في قريب أو كثير بل ميثل شخصه، وما قاله يخالف نص 

القرآن ومنهج األزهر. 
وكان الدكتور سعد الدين الهاللي، قال في تصريحات صحفية له إن قرار تونس باملساواة 
في اإلرث بني الرجل واملرأة صحيح فقًها وال يتعارض مع كالم اهلل. وأضاف أن امليراث مسألة 
حقوق، وليست واجبات مثل الصالة والصوم، مؤكًدا أن مسألة احلقوق يكون للناس احلق في 

التعامل بها.
وأشار إلى أن الفقيه تتغير فتاواه بتطور ثقافته مبرور الوقت، متابًعا: »سنصل إلى ما وصلت 

إليه تونس بعد عشرين عاًما من اآلن«. 
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صدق مؤخرا على قرار املساواة في اإلرث بني 

الرجل واملرأة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الدول العربية. 

بعد �ل�سعودية.... تر�مب: 

على �أوروبا �أن تدفع ثمن �حلماية �لع�سكرية

للواليات  تدفع  بأن  السعودية  العربية  اململكة  فيها  التي طالب  املتكررة  تصريحاته  بعد   
املتحدة ثمن حمايتها، وجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب دعوة مماثلة إلى دول االحتاد األوروبي 

لكي تدفع مقابل حمايتها العسكرية.
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن »أوروبا عليها أن تدفع حصة عادلة من 

األوروبي  »االحتاد  وأضاف  العسكرية،  حمايتها  أجل 
استغلنا لسنوات طويلة على صعيد التجارة، وبعدها 
»حلف  الناتو  عبر  العسكرية  التزاماتهم  يقدمون  ال 

شمال األطلسي«، األمور يجب أن تتغير سريعا«.
»االحتجاجات  إن  ترامب  قال  سابقة،  تغريدة  وفي 
حسبانها  في  تأخذ  ال  والعنيفة  الكبيرة  الفرنسية 
من  املتحدة  الواليات  مع  سيئا  التعامل  كان  كيف 
قبل االحتاد األوروبي بالنسبة للتجارة والثمن املعقول 

للحماية العسكرية العظيمة التي نوفرها، هذان املوضوعان يجب معاجلتهما قريبا«.
وخرجت في عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة باريس، احتجاجات كبرى ضد ارتفاع تكاليف 
ماكرون.  إميانويل  الفرنسي  للرئيس  االقتصادية  والسياسات  الضرائب  دفع  ونظام  الوقود 

وشهدت االحتجاجات بعض أعمال العنف واملواجهات بني املتظاهرين وقوات األمن.
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هو خادم كنسي وامني اخلدمة مبطرانية اجليزة 
باجليزة  العمرانية  دائرة  عن  قبطي  ونائب 
معركة  بعد  باالنتخابات  يفوز  ان  استطاع 
تيار االسالم  الى  تنتمي  شرسة مع مرشحة 
على  اجلميع  يشهد  معركة  في  السياسي 
املهندس  هو  ونزاهتها  وقوتها  شراستها 

ايهاب منصور بسطاوي.
عضوية  يشغل  والذي  منصور  ايهاب  يرى 
البرملان ومنتمي الى تيار “3٠/٢٥” املعارض حتت 
قبة البرملان ان هناك حالة اهمال في حادث دير 
يتعرضون  االئتالف  اعضاء  وان  االنبا صموئيل 
للتهميش والتضيق عليهم من الغالبية من 

داخل مجلس النواب..... والى نص احلوار

كيف ترى حادث االنبا صموئيل الثاني 
وبعد عام من االول؟

االنبا صموئيل جاء الن نفس  دير  تكرار حادث 
في  جاءت  التي  االمني  والتقصير  االخطاء 
احلادث االول لألسف تكررت في احلادث الثاني، 
تقع  الدير  تامني  في  االهمال  ثمة  أن  كما 
بشكل كبير على اجهزة الدولة التي اهملت 
في تامني الدير للمرة الثانية وسهلت عملية 

قتل مواطنني أبرياء.
الشهداء  وطبي  أمنى  تقصير  عن  حتدثت 
ميكن  باجمللس... فهل  حديثك  في  واملصابني 

التوضيح؟
احلادث،  في  جدا  واضح  االمني  التقصير 
او  محاسبة  يتم  لم  احلادث  عقب  انه  كما 
االمنني  املسؤولني  كافة  املقصرين،  معاقبة 

كما هم في مواقعهم بعد احلادث وكأنه لم 
ابرياء  اروح  وال  االساس  من  شيء  هناك  يكن 
بإقالة  طالبت  وانا  اهمالهم،  بسب  قتلها  مت 
املباحث  ومدير  املنيا  وحكمدار  االمن  مدير 
وكل من يثبت انه اهمل في احلادث كما يجب 
بل  االمنية،  الدوريات  عن  املسؤول  معاقبة 
األدهى من ذلك ان يخرج علينا احد القادة في 
وزارة الداخلية ليعلن ان االتوبيس الذي تعرض 
للحادث سلك طريق »جانبي« غير مدق الدير 
غير  وهي  االمنية  اخلدمات  عليه  تقع  الذي 
تؤكد  احلادث  من  الناجني  وشهادة  حقيقة 
»املدق«،  الدير  طريق  في  يسيرون  كانوا  انهم 
هناك  تكن  فلم  الطبي  التقصير  على  ام 
الستقبال  كافي  بقدر  مجهزة  مستشفيات 
متوجد  وانا  متابعتي  خالل  ومن  املصابني 
بشكل دائم مع املصابني باملستشفى وجدت 
وحيد  كبير  مسؤول  اجد  فلم  اهمال  ثمة 
صرف  تأخر  كما   ، املصابني  يزور  الدولة  في 
يصرف  لم  احلالي  الوقت  حتى  التعويضات 
مليم واحد من التعويضات التي اقرتها وزارة 
برفع  اطلب  انني  قبل  من  واعلنت  التضامن 
قيمة التعويض إلى ٢٠٠ ألف جنية للشهيد 
الوقت  حتى  يتحقق  لم  وهو  للمصاب  و١٠٠ 
اصدار  في  كبير  تأخر  هناك  ان  كما  احلالي، 
لبعض  الطبية  التقارير  و  الوفاة  شهادات 
حاالت املصابني والشهداء وهو ما يعوق اصدار 

التعويضات.
ملاذا لم يحدث استجواب لوزير الداخلية او 

في  النواب  جمللس  باملنيا  االمنية  القيادات 
اعقاب تلك احلادث؟

مسؤول  ألصغر  حتى  اقالة  اصال  يحدث  لم 
او  في وزارة الداخلية في هذا احلادث االرهابي 
غيره وال أحد يهتم غير بإصدار بيانات االدانة 

والشجب فقط.
النواب  مجلس  اداء  تقييم  في  رأيك  ما 

بصفة عامة وقبل عام على انتهاء دورته؟
هم  النواب  مجلس  اداء  على  يحكم  من 
وليس  امللس  انتخب  الذي  املصري  الشعب 
اعضاء امللس، ونحن في ائتالف ٢٥ــ3٠ نعاني 
اثناء مناقشة  والتضيق علينا  التهميش  من 
على  نعترض  كنا  وعندما  القوانني  وعرض 
علينا  التضيق  يتم  مناقشته  اثناء  قانون  اي 
ويتم قطع  االغلبية  ائتالف  من  كبير  بشكل 
وعقب  لنا،  رأي  اي  نبدي  ال  حتى  لنا  الكلمة 
اقرار القوانني جند ان اعضاء البرملان يتعاملون 

طيبة  بهم  عالقتنا  وان  بحميمة  معانا 
وطبيعية، ومضابط امللس تشهد علينا نحن 
وما قدمنه من قوانني  ائتالف ٢٥ــ3٠  اعضاء 
او حجبها من  ومشروعات قوانني ومت رفضها 

الغالبية.
من  يستفيدوا  لم  االقباط  ان  البعض  يرى 
الدورة  بتلك  قبطي  نائب   3٥ حوالي  وجود 

ونظام الكوتة بها.. فما رأيك؟
وانا  كله  املصري  الشعب  عن  نواب  نحن 
قدمت الكثير للدائرة االنتخابية من ضمنها 
املسيحيني، قدمت الكثير في مجاالت القوافل 
كما  طبية،  قافلة   ١٠٠ فاقت  والتي  الطبية 
تستفيد من مشروع  دائرة  اول  دائرتي هي  ان 
ابناء  عالج  على  وحصلت  صحة  مليون   ١٠٠
العمرانية  ودائرة  باألمراض،  املصابني  الدائرة 
وزارة  تستطيع  لم  التي  الوحيدة  الدائرة  هي 
للمواطنني،  التموين  بطاقات  حذف  التموين 
وبعد اقرار قانون بناء الكنائس الحظنا البطء 
اوضاع  بتقنني  املكلف  اللجنة  من  الشديد 
بتقنني  قرارات غير  لم تصدر  والتي  الكنائس 
اوضاع عشرات الكنائس ولكنني استطاعت 
دائرة  في  الكنائس  كافة  اوضاع  تقنني 
اوضاع  بتقنني  صدر  قرار  اول  في  العمرانية 
انني  كما  العمرانية،  كنائس  هي  كنائس 
اعمل مع الكنيسة في كافة املشروعات التي 
تهم وتخدم مصلحة الوطن، ام باقي النواب 
يأسل عن جتربته ونفسه  االقباط كل منهم 

وكل نائب له ظروفه اخلاصة .

النائب ايهاب منصور: لـ »جود نيوز« نتعرض للتهميش والتضييق علينا داخل البرملان

نعاني من اهمال في حادث دير االنبا صموئيل
حوار: جرجس ابراهيم

يوجد 

ب�سبو�سة 

م�سري
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حكومة �أونتاريو مترر قو�نني جديدة تلغي 

�لعديد من ت�سريعات �حلكومة �لليرب�لية �ل�سابقة

حكومة  وافقت  تورنتو: 
أونتاريو  ملقاطعة  احملافظني 
مترير تشريعات جديدة  على 
السابقة  التشريعات  تلغي 
ومنها  وين  كاثلني  حلكومة 
لألجور  األدنى  احلد  جتميد 
ليكون ١٤ دوالر في الساعة 
والغاء   ٢٠٢٠ عام  حتى 
الشخصية  االجازة  يومان 
وجعل  االجر،  املدفوعة 
لإلجازات  االجمالي  العدد 
بدال  أيام   ٨ الشخصية 
أيام  ثالثة  منها  ايام   ١٠ من 

للمرض ويومان ألي عارض او حادث مؤلم وثالثة للمسؤوليات االسرية.
تعرض  إذا  أقصي  بحد  أيام  عشرة  ملدة  اجازة  العامل  منح  على  اجلديد  التشريع  وأبقى 
باالجازة  التشريع اجلديد  وأيضا أحتفظ  أو جنسي،  او اطفاله لعنف منزلي  شخص هو 
السنوية املدفوعة االجر وهي ثالثة أسابيع بعد أن يقضي العامل مدة خمسة سنوات في 
العمل، والغي التشريع اجلديد تعويض العامل عن نوبة عملة املقررة التي تلغي خالل ٢٤ 

ساعة أو أقل مبا يساوي اجرة ثالثة ساعات له.
وقالت حكومة اونتاريو أن التشريعات السابقة التي فرضتها حكومة كاثلني وين اضافت 
اعباء وتكاليف كثيرة على الشركات والتغييرات اجلديدة ستخفف من هذا العبء عليهم، 
الفقر  مكافحة  نشطاء  ولكن  التغييرات  بهذه  االعمال  أصحاب  من  البعض  أشاد  وقد 
وزعماء النقابات قالوا أن هذه التغييرات ستجعل احلياة أكثر صعوبة للمواطن الكندي 
العادي، وقالت حكومة املقاطعة أن رئيس وزراء اونتاريو دوج فورد تلقى تهديدات بالقتل 
وأن تخريب متعمد حدث ملكتب وزيرة العمل بعد تقدمي هذه التشريعات الشهر املاضي 

والذي نددت به أطراف عديدة. 

�أونتاريو ترت�جع عن بع�س 
�لتخفي�سات �لتي توؤثر على 

�لناطقني بالفرن�سية
بعد رد فعل عنيف ضد قرارات حكومة أونتاريو بتخفيض خدمات 

اللغة الفرنسية والغاء إنشاء جامعة للغة الفرنسية في املقاطعة، أعلنت حكومة دوج فورد 
تعديلها لبعض قرارتها حيث اتخذت بعض اخلطوات لتعزيز اللغة الفرنسية في أونتاريو على 

الرغم من انها ال تزال على موقفها من عدم انشاء جامعة للغة الفرنسية.
مبكتب  وسيرتبط  الفرنسية  اللغة  خدمات  مفوض  منصب  إنشاء  بإعادة  فورد  دوج  وتعهد 
الناطقني  وزيرة لشؤون  املقاطعة  العامة في  النائبة  املظالم، وجعل كارولني مولروني  أمني 
بالفرنسية، وايضا جعل مستشار السياسة العليا في مكتب دوج فورد مسؤول عن شؤون 

الناطقني بالفرنسية.

حزب �ملحافظني يتهم ترودو بر�سوة و�سائل 

�العالم لتع�سيده يف �النتخابات �لقادمة
أتهم حزب احملافظني الفيدرالي املعارض جسنت ترودو مبحاولة 
الفترة  في  إيجابية  تغطية  لتأمني  االعالم  وسائل  رشوة 
التي تسبق االنتخابات الفيدرالية العام القادم، وجاءت هذه 
االتهامات بعد أن أعلن وزير املالية الفيدرالي بيل مورنو عن 
وحوافز  ضريبية  إعفاءات  دوالر  مليون   ٦٠٠ احلكومة  تقدمي 
سنوات  اخلمس  خالل  الكندية  االعالم  وسائل  ملساعدة 
القادمة. وقال عضو البرملان من حزب احملافظني بيير بوليفيري 

ان جسنت ترودو يجبر دافعي الضرائب على توزيع ٦٠٠ مليون دوالر لدعم وسائل االعالم جلعلها 
التمويل  برنامج  وإن  املقترعني حلسابه،  أصوات  لشراء  اعماله  ومتجيد  بالثناء  بإغراقه  تقوم 
أن جسنت  وأضاف  دون شك،  للخطر  الصحفيني  يعرض عمل  االعالم سوف  لوسائل  اجلديد 
ترودو يقول للصحفيني ها هي نصف بليون دوالر )فال تعضوا اليد التي أحسنت اليكم(. بينما 
قال أخر من حزب احملافظني؛ إن هذه السياسة تصل إلى حد تأسيس صحافة تديرها الدولة. 
وقال النائب البرملاني بيتر كينت من حزب احملافظني؛ إن هذا يعطي انطباعا بأنه عندما تكون 
وسائل االعالم واملنظمات االعالمية تعتمد على معونات حكومية فإن هذا يؤثر سلبا على 
وجود صحافة حرة ومستقلة، هذا ويتوقع أن يذهب بعض من هذه االموال نحو خصم ضريبي 
لوسائل االعالم، وجزء اخر يذهب خلصم ضريبي للمشاركني في وسائل االعالم االلكترونية 
عبر االنترنت، وسوف تسمح اخلطة هذه لوسائل االعالم الغير ربحية بالتقدم بطلب للحصول 
على صفة اجلمعيات اخليرية. وقال رئيس ومدير الشبكة االعالمية )بوست ميديا( التي متلك 
جريدة )ناشونال بوست( أنه يعتقد أن ما فعلته حكومة ترودو حركة جيدة للدميقراطية، وأن 
توزيع هذه االموال هو »قرار  بإنشاء مجلس مستقل ليقرر كيف سيتم  ترودو  قرار حكومة 
عادل متاما« وإنه ال أحد يحاول احلصول على كسب سياسي من هذا، وانه سيتم الكشف 
عن التفاصيل الكاملة خلطة احلكومة الفيدرالية في امليزانية القادمة في العام املقبل، وأن 
هذه االموال لن تصرف على رواتب او مكافئات للمديرين التنفيذيني ولن تصرف على االعالنات 
والتوزيع او شيء من هذا، ولكنها ستصرف على حتسني الصحافة في كندا، وقد دافع احلزب 
الليبرالي عن قرار متويل وسائل االعالم قائال أن الصحفيني في كندا قادرين على إداء وظائفهم 

بنزاهة، بغض النظر عن وسائل التمويل ألصحاب املنظمات االعالمية.

كند�: ال نعترب ق�سية خا�سقجي مغلقة ونتوقع �إجابات 

بقمة �لـــــ20

قالت كريستيا فريالند، إن قضية مقتل اإلعالمي السعودي، 
تزال  ال  بإسطنبول  بالده  قنصلية  في  خاشقجي،  جمال 
للحصول  ستضغط  بالدها  أن  إلى  الفتا  مفتوحة،  قضية 
في  ذلك  جاء  العشرين.  الدول  قمة  في  إجابات  على 
تصريحات للوزير الكندية، بعد تصريحات الرئيس األمريكي 
واضح  كندا  »موقف  قالت  حيث  خاشقجي،  قضية  حول 

أن يتحملوا كامل املسؤولية عن  القتل الوحشي يجب  بأن هؤالء املسؤولون عن هذا  جدا 
هذا العمل«. وأضافت: »كندا ال تعتبر قضية خاشقجي قضية مغلقة،« معبرة عن توقعها 
في  الـــــــــ٢٠  قمة  في  املشاركني  الزعماء  بني  نقاش  محض  القضية  هذه  تكون  بأن 
االرجنتني. ويذكر أن الرئيس األمريكي قال في تصريحات له ان »اجلرمية ضد جمال خاشقجي 
كانت رهيبة، وهي جرمية ال تتغاضى بالدنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد 
أولئك الذين سبق أن ُعرف أنهم شاركوا في القتل. وبعد بحث مستقل كبير، نعرف اآلن 
الكثير من التفاصيل عن هذه اجلرمية الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على ١7 سعوديًا 
»يقول ممثلو  وأضاف:  والتخلص من جثته«.  السيد خاشقجي،  بتورطهم في قتل  معروًفا 
جماعة  في  وعضواً  للدولة«  »عدوا  كان  خاشقجي  جمال  أن  السعودية  العربية  اململكة 
اإلخوان املسلمني، لكن قراري ال يستند بأي حال على هذا، إنها جرمية غير مقبولة وفظيعة.  
أو  بالتخطيط  علم  أي  بشدة  بن سلمان  األمير محمد  العهد  وولي  امللك سلمان  وينفي 

تنفيذ جرمية قتل السيد خاشقجي. 
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»ستريتسفيل  بدائرة  احملافظني  حزب  بإنتخابات  ملك  غادة  فازت  الكندية:  نيوز  جود 
الكندي  للبرملان  تترشح  أونتاريو  مبقاطعة  سيدة  أول  رسمياً  لتكون  مسيساجا«   -
عن   ٩١٠٢ أكتوبر  في  القادمة  الفيدرالية  اإلنتخابات  »ملك«  وستخوض  الفيدرالي، 
األول  إنتخابات  في  الفوز  »غادة«  مؤيدي  وقابل  شير«.  »أندرو  بزعامة  احملافظني  حزب 
فيه  شكرت  مباشرة  الفوز  بعد  كلمة  »غادة«  وألقت   ، عارمة  بفرحة  ديسمبر  من 
الناخبني وأعضاء حزب احملافظني وشكرت املرشح املنافس »ندمي أكبر«، ومديرة حملتها 
اإلنتخابية »كوزيت جينيني« وكل أعضاء احلملة، وشكرت زوجها األستاذ عادل ملك 
وبناتها. وأحتفل مؤيدي »غادة ملك«، حتي صباح األحد، الثاني من ديسمبر بالفوز في 

تلك املنافسة الصعبة.
وقامت القنصلية املصرية مبونتريال بتقدمي التهنئة لـ »غادة« كونها من أصل مصري، 
وكذلك عدداً من الشخصيات العامة مثل الدكتور خالد منتصر والذي أعتبرها جتمع 

بني اجلمال والثقافة والذكاء 
اجلدير بالذكر أن »غادة ملك« هاجرت مع والديها الى كندا عام ٠٩٩١ ، ودرست هندسة 
امليكانيكا بجامعة ويندسور، بعدها عملت في هندسة صناعة السيارات. وهي عضو 
أوائل  من  هي  ملك«  »غادة  وتعتبر  ستريتسفيل.  مبنطقة  الروتاري  نادي  إدارة  مبجلس 
من عملوا على زيادة ااملشاركة السياسية ألبناء اجلالية الناطقني بالعربية عن طريق 
حمالت التوعية التي تبنتها على مواقع التواصل اإلجتماعي والتي بها أالف املتابعني، 
كما أن لها دور فعال في زيادة املشاركة النسائية في العمل السياسي بكندا من خالل 
دورها كعضو مجلس إدارة مجلس املرأة بحزب احملافظني مبقاطعة أونتاريو عن منطقة 

تورونتو الكبرى  

رسمياً..غادة ملك أول مصرية مبقاطعة أونتاريو تترشح للبرملان الكندي
مؤيدي »غادة« يسهرون حتي الساعات األولي من الصباح إحتفاالً بالفوز 

�أ�سرة حترير 

جريدة »جـــود نيـــوز« 

�لكندية 

ُيهنئون

�لزميل / �سمري ب�ساي و 

حرمه / نبيلة ب�ساي 

مبعمودية 

�حلفيدة / 

�سوفيا �سامر ب�ساي 
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النبي  موسى  أن  البعض  يرى 
مدونات  من  الطوفان  قصة  أخذ 
الصواب،  يجانبه  رأي  وهو  وثنية، 
بني  إختالفات كثيرة  لوجود  وذلك 
وتلك  التوراتية،  الطوفان  حادثة 
االرباب  بتعدد  قالت  التي  الوثنية 
األرض.  اهالك  حول  وبإختالفهم 
أما رواية التوراة فقد جاءت خالية 
وباتت  الهزلية.  اخلرافات  تلك  من 

ملؤرخي  املصدر  الطوفان،  عن  النبي  موسى  رواية 
أضافوه  ما  جانب  إلى  والغرب،  الشرق  ومّدوني 
في  ذكر  له  يرد  لم  مما  خيالهم  وحي  من  ووضعوه 

كتاب موسى. 
» وحدث بعد السبعة األيام أن مياه الطوفان صارت 
على األرض. في سنة ست مئة من حياة نوح، في 
العظيم  الغمر  ينابيع  كل  انفجرت  اليوم  ذلك 
اربعني  الطوفان  وكان  السماء،  طاقات  وانفتحت 
يوما على األرض وتكاثرت املياه ورفعت الفلك فارتفع 
التي  الشامخة  اجلبال  جميع  فتغطت  األرض،  عن 
االرتفاع  في  ذراعا  عشرة  خمس  السماء.  كل  حتت 
تعاظمت املياه فتغطت اجلبال.  فمات كل ذي جسد 
كان يدب على األرض من الطيور والبهائم والوحوش 
وكل الزحافات التي كانت تزحف على األرض وجميع 
مئة وخمسني  األرض  املياه على  وتعاظمت  الناس، 

يوما »)تك 7: ١٠-٢٤(.
صـ جـ١،  وامللوك،  االمم  )تاريخ  في  الطبري،   وأشار 
 ١٢٨(، إلى املياه الهابطة من السماء وتلك اخلارجة
من نصف  نصفني  املاء  »فصار  بقوله:  األرض   من 
أطول على  املاء  وارتفع  األرض  من  ونصف   السماء 
 جبل في األرض خمسة عشر ذراعا« وقال أبو الفداء:
ذراعاً، عشر  خمسة  اجلبال  رؤوس  على  املاء   »وعال 
ونبات، وكان األرض من حيوان  ما على وجه   فهلك 
أشهر ستة  غاض  ان  وبني  املاء  اهلل  أرسل  ان   بني 
اجلودي السفينة على  ليال... وكان استقرار   وعشر 
من أرض املوصل« )اخملتصر في أخبار البشر، صـ٢٤(.

ووافقت اقوال املؤرخني خبر التوراة عن الطوفان في 
أن وسيلة عقاب الناس كانت هي الطوفان، وأن مياه 
ذراعا.  عشر  بخمسة  اجلبال  قمم  جتاوزت  الطوفان 
وأشار اجلميع كذلك هالك البشر واحليوانات البرية 

والطيور فيما خال املوجودة في الفلك.
 نهاية الطوفان واستقرار السفينة:

»... ورجعت املياه عن األرض رجوعا متواليا وبعد مئة 
في  الفلك  واستقر  املياه.  نقصت  يوما  وخمسني 
الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر 
على جبال اراراط. وكانت املياه تنقص نقصا متواليا 
الشهر  أول  في  العاشر  وفي  العاشر  الشهر  إلى 
املسعودي  وذكر   .)١-٥  :٨ )تك  اجلبال  رؤوس  ظهرت 
بقيت في  السفينة  ان   .)3٨ الزمان، صـ  أخبار  في) 
التكوين،  في  ورد  كما  يوما  وخمسني  مائة  املياه 
وذكر كذلك امر الغراب واحلمامة ولكنه نسب لهما 
أشياء لم ترد في املنت التوراتي مثل دعاء اهلل على 
منقارها  باصطباغ  احلمامة  وعلى  بالتباعد  الغراب 

ورجالها:
املاء خمسني ومائة  ان السفينة اقامت في  »وقيل 
يعد  ولم  فمضى  له  لينظر  الغراب  أرسل  ثم  يوم، 
رزقه  وأن يكون  أن يكون مباعدا،  إليه، فدعي عليه 
في اخلوف. ثم أرسل احلمامة فرجعت وقد انصبغت 
آدم  لبني  ألفاً  تكون  ان  لها  فدعا  بالطني،  رجالها 
تكن  ولم  يومئذ  من  مصبوغة  ورجالها  ومنقارها 
وفي  فرجعت  أيام  بعد  ارسلها  ثم  قبل  من  كذلك 

منقارها ورقة خضراء من الزيتون«.
الذي  اجلبل  إسم  هو  اراراط  ان  التوراة  من  ونعلم 
املسعودي  ذكر  بينما  السفينة  عليه  حطت 
والطبري ان إسمه اجلودي: »فسارت بهم السفينة 
فطافت بهم األرض كلها في ستة أشهر ال تستقر 

اجلودى  إلى  انتهت  حتى  شيء،  على 
وهو جبل باحلضيض من أرض املوصل 
فاستقرت بعد ستة أشهر« )الطبري، 
 &  ١٢٨ صـ  جـ١،  وامللوك،  االمم  تاريخ 

املسعودي، أخبار الزمان، صـ 37(.
نوح عمر  ان  التوراة  في  ورد   وبينما 
الطوفان كان ستمائة عام، بدء   عند 
التوراة ألهل  ينسب  الطبري  ان   اال 
ولنوح انتهى  الطوفان  بان   زعمهم 
ان ويقول  واربعني سنة.  وثمانيا  ثلثمائة  العمر   من 
 سام ولد قبل الطوفان بثمان وتسعني سنة، بينما
بسنتني الطوفان  قبل  ولد  انه  التكوين  في   جاء 
وعمر يوم،  ومائة  خمسني  املاء  في  »فكانت   فقط: 
 نوح فيما يزعم أهل التوراة بعد ان أهبط من الفلك
 ثالثمائة سنة وثماني وأربعني سنة قال فكان جميع
 عمر نوح ألف سنة إال خمسني عاما ثم قبضه اهلل
 عز وجل إليه وقيل ان سام ولد لنوح قبل الطوفان
لم التوراة  أهل  بعض  وقال  سنة  وتسعني   بثمان 
الطوفان بعد  إال  ولد  لنوح  ولد  وال  التناسل   يكن 
االمم تاريخ  »)الطبري،  الفلك  من  نوح  خروج   وبعد 

وامللوك، جـ١، صـ١3١(.
األرضية،  الكرة  الطوفان شمل  أن  البعض  ويعتقد 
الشهيران  العاملان  قاله  مبا  ذلك  على  ويدللون 
Manuel ve-( والعالم   ،  )  Frank Hibbon )للدكتور 
likovesky ( فقد زار األول االسكا ووجد بها جتمعات 
وغيرها.  ودببة  واسود،  ومنور،  أحصنة،  من  حيوانية 
وذكر الثاني انه وجدت في مناطق عديدة من العالم 
وفي جميع القارات عظام حيوانات بحرية، وقطبية، 
واستوائية، فوق اجلبال العالية، وفي اعماق البحار. 
وقال ايضا بأنه توجد اشارات ال حتصى  تدل على ان 

انقالبا هائال قد حدث، كان هو الطوفان. 
وتدل ظاهرة ارتفاع الشطآن على هبوط قاع البحار 
احدثته  الذي  الهائل  للضغط  نتيجة  واحمليطات 
مياه الطوفان. والتي يُستدل عليها من خالل وجود 
التي  البحرية  الكهوف  او  الصخرية  التجاويف 
االمواج  الرتطام  نتيجة  البحري  النحت  عن  نشات 
بها منذ القدم، وهي – كما يقول راشل ل. كارسون، 
في  منتشرة    -  )٨7 صـ   بنا،   احمليط  )البحر  في 
أماكن عديدة، ومنها ما يوجد على الشاطئ الغربي 

للنرويج.  
الشامل  الطوفان  حدوث  على  كذلك  ويستدل   
من وجود احلصان في كل قارات العالم تقريبا وهو 
ثم  واحدة،  كتلة  كانت  األرض  ان  يؤكد حقيقة  ما 
احدثته  الذي  الضغط  بفعل  شطئآنها  تباعدت 
املراحل  منذ  املتزايد  للبخر  نتيجة  املتكاثفة  املياه 
القارات  تباعد  زاد  ثم  األرض.  تشكيل  في  األولى 

بفعل ضغط املياه الطوفانية. 
 وهناك من يرى أن الطوفان كان محلياً، وانه غطى 
األرض التي عاش فيها اإلنسان في ذلك العهد. وان 
الكتاب  في  ما جاء  مع  يتعارض  ال  الرأيني  كان كال 

املقدس في شيئ.
رأيهم  يبنون  اقليميا  كان  الطوفان  بأن  قال  ومن 
على أن األرض كلها لم تكن معمورة بالسكان فال 
داعي لشموليته. وان ذلك يتيح لنوح ان يجمع من 
احليوانات ما هو موجود في بيئته التي يعيش فيها 
دون السفر عبر القارات. ويرى اصحاب هذا الراي ان 
املراد من قوله بانه مات كل من كانت فيه نسمة 
بالسكان فقط.  حياة على األرض، هو ما كان آهالً 

ومثال ذلك ما جاء في سفر التكوين ايضا:
لتشتري  إلى يوسف  إلى مصر  األرض  »وجاءت كل 
افريقيا  شعوب  كل  يعني  ال  فهو  )تك٤١(  قمحا« 
من  كل  األمر  يتعدى  ال  وامنا  القارات  وباقي  واوربا 
الطوفان  نظرية  ان  عن  فضال  كنعان.  وبالد  مصر 
االقليمي جتعل تصريف مياه الطوفان بعد انتهائه 

امرا معقوال. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)9(

الطوفان 

»لعنة كارما« هو اسم مسلسل تليفزيوني مصري 
عرض في شهر رمضان املاضي وكان بطولة الفنانة 
تدور  وكانت  رحومة  وفارس  وهبي  هيفا  اللبنانية 
حتترف  ثرية  اعمال  سيدة  حول  املسلسل  احداث 
النصب واالحتيال حيث توقع ضحاياها وتصطادهم 
بجمالها وأنوثتها وتقوم باالحتيال عليهم، ولكنها 
املسلسل  ليس  ولكن  منهم،  واحد  غرام  في  تقع 
هو موضوعنا، لو تفتكروا معي اللوحة التي كانت 
عندما  األعمال  رجل  على  »كارما«  تعرف  سبب 

حاولت النصب عليه.
مدخل  او  كاتب  خيال  مجرد  ليست  اللوحة  هذه 
عمل  حقيقه  فعال  هي  وامنا  فقط،  درامية  حلبكة 
»اجلزيرة  اللوحة  واسم  متكامل  تشكيلي  فنى 
التشكيلي  الفنان  اعمال  من  وهى  السعيدة« 
محمود  موضوعنا،  هو  وهذا  سعيد«  »محمود 
سعيد واحد من أهم رواد الفن التشكيلي املصري، 
و«جزيرة سعيدة« تعد واحدة من اهم اعماله، كانت 
معظم اعمال محمود سعيد تتجاوز كل التوقعات 
التقديرات  وتخالف  القياسية  األرقام  وحتطم 
لوحة  في  القارئ  عزيزي  حدث  ما  وهذا  املتوقعة، 
»جزيرة سعيدة« املؤرخة بتاريخ ١٩٢7، هذه اللوحة 
عام  في  نيكواليدس  جان  للفنان  كهدية  قدمت 
١٩3٠، وتوارثتها عائلة نيكواليدس املقيمة بـ إثينا، 
وبيعت هذه اللوحة بـ ١,٢٠٢,٥٠٠ جنيه إسترليني، 
مبا يعادل ١3 مليون جنيه مصري، في مزاد بونهامز. 
ذهب  من  ملعقة  فمه  وفى  سعيد  محمود  ولد 
كما يقولون ولد في اإلسكندرية في »فيال« والده 
محمد سعيد باشا عندما كان رئيساً مللس الوزراء 
في مصر، والفنان هو خال صافيناز ذوالفقار، التي 
فيما  فريدة  امللكة  وأصبحت  فاروق،  امللك  تزوجت 
بعد، وكانت مثل خالها متارس الرسم. وقد حتولت 
بعد  سعيد«  محمود  »متحف  إلى  األسرة  فيال 

وفاته، والذي يتضمن خمسني لوحة من لوحاته.
يسأل  ورمبا  الشعب،  بفنان  سعيد  محمود  لقب 
رئيساً  الذي كان  الباشا  ابن  البعض كيف يوصف 
فريدة  امللكة  وخال  ابنه،  ولد  عندما  الوزراء  مللس 
نقول  القارئ  عزيزي  ولكننا  الشعب.  فنان  بأنه 
الواقعية  إلى  تنتمي  التي  لوحاته  واقع  من  ذلك 
كبار  مثل  اخلاص  بأسلوبه  وتتميز  الكالسيكية، 
أن  مبفهوم  يرتبط  والسؤال  العالم.  في  الفنانني 
القدمية  األحياء  وسكان  الفقراء  هو  »الشعب« 
املسماة شعبية، ولكن أي شعب هو كل الطبقات 
محمود  رسم  وقد  بعينها،  طبقه  وليس  اخملتلفة 
سعيد كل طبقات الشعب من »الهوامن« مبعاطف 
الفراء واملعروفات باالسم، إلى »بنات بحري« باملاليات 

اللف، وكان همه التعبير عن اإلنسان املصري
تأثر البناء التكويني حملمود سعيد بعدة مرجعيات 
كونت في النهاية هندسة بنائية متميزة ومتفردة 

بفن  تأثر  حيث 
الفرعوني  التصوير 
عد  ا لقو ا و
سيكية  لكال ا
األوروبية  للفنون 
النهضة  عصر  في 

على  أملت  والتي  القانون  بدراسة  تأثره  بجانب 
وأصبح محمود  به  االلتزام  وأهمية  النظام  أفكاره 
سعيد منوذجاً لتوظيف األساليب الغربية عن الذات 
الفردية والقومية وتتجلى هذه احلقيقة في أعماله 
العشرينيات  منتصف  منذ  أنتجها  التي  املتتالية 
وحتى أواخر الثالثينات ثم متحور فنه بعد ذلك حول 

البورتوريه أو الصورة الشخصية والتي اهتم فيها 
اهتم  ما  بقدر  للشخصية  النفسي  العمق  بإبراز 
جاءت  ثم  الوجه.  تعبيرات  في  وركز  املالمح  بدقة 
مرحلة حتول فيها الفنان حتوالً شديداً وهي مرحلة 
الضوء  وعم  الهدوء  لوحاته  فساد  اخلمسينيات 
محلها  ليحل  املتأرجحة  املشاعر  واختفت  والبرود 

الضوء الغامر واملناظر الطبيعية.
الشرف  ميدالية  على  سعيد  محمود  حصل 
الذهبية في معرض باريس الدولي ١٩37 عن اجلناح 
املصري ثم منحته فرنسا عام ١٩٥١ وسام اللجيون 
دونير. وفي عام ١٩٦٠ كان أول فنان تشكيلي يحصل 
على جائزة الدولة التقديرية للفنون وتسلمها من 

الرئيس املصري جمال عبد الناصر
فرضت أعماله مكانها املُميز وسط أعمال الفنانني 
العامليني، فسعيد الذي عمل قاضًيا، كان يحيا في 
التي جّسدت  املُبهرة  والتفاصيل  األلوان  من  عالم 
واقعه واهتمت بتفاصيل قوية كانت جُتدد نفسها 
لُتباع  اخللود،  في  أعماله  فاستمرت  حياته،  طوال 
لفنان  األوسط  الشرق  في  لوحات  كأغلى  لوحته 

ُمعاصر.
فقط  ليست  الفنية  سعيد  أعمال  جنحت  وقد 
التأثير  في  ايضاً  ولكن  وحسب  محترف  كفنان 
ألوانه  في  امللموس  والصدق  املتلقي،  في  الفني 
اثر كبير  له  لوحاته كان  في  الرؤية  وزاوية  وظالله، 
على املتلقي من جميع طبقات الشعب فهو قاضى 

االلوان وفنان الشعب.

فنان الشعب... االرستقراط! 
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

ملا أصليّ أفتح كفي

علشان ريب ميسك ايدي

وملا أصليّ افتح ودين

أصل الوصلة بينه وبيني

وملا أصليّ اغمض عيني

اشوفه حاالً جوة النني

ملا أصليّ أرفع قلبي لفوق طوايل

يسمع نبضه وجرحي وصوت أرساري

وأالقيه عارف كل أحوايل

هو معايا يف ليل نهاري

بعرف انه فاكرين مابينساش

برمي كل همومي عليه مش للناس

أصله شاريني بدم كريم مش ببالش

حاسس بيا شكراً ليك عىل اإلحساس

شعر: 
عـادل رمسيس

ملا �أ�سّلي..
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يحررها سمير اسكندر 

حممد �سالح ُيناف�س  على لقب �أف�سل العب يف �لدوري �الإجنليزي

الوطني والعب  املنتخب  دخل محمد صالح، جنم 
األفضل  قائمة  ضمن  اإلجنليزي،  »ليفربول«  نادي 
في الدوري اإلجنليزي بعد مرور ١3 جولة من عمر 
سبورتس«  »سكاي  شبكة  وكشفت  املسابقة. 
الرابع ضمن  املركز  أن صالح جاء في  البريطانية، 
سيرغيو  تصّدر  حيث  العًبا،   ٢٠ أفضل  قائمة 
أجويرو، مهاجم السيتي، قائمة هدافي املسابقة 
برصيد ٨ أهداف، سجلها في ١3 مباراة، بالتساوي 
برصيد ٨ هدف.  الثاني  املركز  احتل  الذي  آرسنال،  أوباميونغ، مهاجم  إميريك  بييري  مع 
 7 برصيد  والرابع  الثالث  املركز  في  سترلينغ،  ورحيم  صالح  محمد  الثنائي  جاء  بينما 
عن  مركزين  ليتراجع  نقطة،   ٢7.١٥٨ برصيد  الرابع  املركز  في  الفرعون  أهداف.وجاء 
الشهر املاضي والتي كان يحتل بها املركز الثاني، في الوقت الذي تصدر اإلجنليزي رحيم 
سترلينغ، العب نادي مانشستر سيتي، قائمة الالعبني ، برصيد ٢٩.٦٢٨ نقطة، بينما جاء 
زميله األرجنتيني سيرغو أجويرو، في املركز الثاني، برصيد ٢٨.٠٦٩ نقطة ، بينما تراجع 
البلجيكي، ايدين هازارد، إلى املركز الثالث بعدما كان يحتل املركز األول الشهر املاضي. 
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أنه يتم تقييم أداء كل العب من خالل نظام معقد مينح 
النقاط لـ33 إحصائية مختلفة في يوم املباراة، حيث تشمل هذه اإلحصائيات، »األهداف، 
التمريرات، املباريات، الكتل، الفرص الضائعة التي أخطأ في استغاللها«. وأضاف التقرير، 
أن كل عمل يستحق أكثر أو أقل اعتمادًا على ما إذا كان الالعب حارس مرمى أو مدافع 
أو العب خط الوسط أو إلى األمام، من خالل جمع كل النقاط املكتسبة حتى اآلن في 
هذه احلملة ، مت الكشف عن أفضل ٢٠ العباً في الدوري. ونال صالح تقييًما سيًئا بعد 
مشاركته أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في املباراة التي خسرها 
الريدز بهدفني مقابل هدف في اجلولة اخلامسة من دور املموعات. وحصل »صالح« على 
الكرة  على  استحوذ  أنه  أوضحت  العاملية،حيث  »هوسكورد«  شبكة  حسب    ١٠/٦.٢
بنسبة 3 %، وبلغت نسبة متريراته الصحيحة ٨٠ %، وفاز في املراوغات مرة واحدة فقط.

مشاركته،  خالل  تسديدات  أربعة  وصوب  مرات،   3 الكرة  على  االستحواذ  صالح  وفقد 
اثنتني خارج املرمى، واثنتني مت اعتراضها من ِقبل اخلصم، وفشل في التصويب جتاه املرمى.

منتخب م�سر ي�سعد مركزين يف ت�سنيف 

“�لفيفا” و�ل�سنغال تنتزع �سد�رة �أفريقيا
تقدم منتخب مصر »مركزين« في التصنيف الشهري 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  من  الصادر  األخير 
احتله  الذي  الـ٥٨  املركز  من  بداًل  الـ٥٦  املركز  ليحتل 

٢« في  في تصنيف الشهر املاضي. وتغلب منتخب مصر على تونس بنتيجة »3 – 
اخلامسة  اجلولة  منافسات  ضمن  العرب«،  »برج  ملعب  في  جمعتهما  التي  املباراة 
بالتصفيات املؤهلة لبطولة كأس األمم األفريقية ٢٠١٩ في الكاميرون.وانتزع منتخب 
ارتقى  بعدما  »الفيفا«،  تصنيف  في  األفريقية  املنتخبات  قائمة  صدارة  السنغال 
بعد  مراكز   ٤ تونس  منتخب  تراجع  حني  في  عاملًيا،  الـ٢3  املركز  ليحتل  مركزين، 
عاملًيا.وقفز منتخب  الـ٢٦  املركز  ليحتل  اجلاري  الشهر  واملغرب  أمام مصر  خسارته 
املغرب 7 مراكز، بعد تغلبه على منتخب الكاميرون في التصفيات املؤهلة لبطولة 
الـ ٤٠ عاملًيا  املركز  وديًا ليحتل  األفريقية ٢٠١٩، بجانب فوزه على تونس  األمم  كأس 
والثالث أفريقًيا، فيما جاءت نيجيريا في املركز الـ ٤٤ والكونغو الدميقراطية في املركز 

الـ ٤٩، وغانا في املركز الـ ٥١ والكاميرون في املركز الـ ٥٥.

�نك�سرت رقبته وفقد �لوعي يف �مل�ستطيل �الأخ�سر

ارتقى محاوال  أن  بعد  إصابة خطيرة،  إلى  اجلنوبية  في كوريا  قدم  عرض العب كرة 
إلى حادث  انتهى  األمر  لكن  برأسه،  الكرة  تسديد 
مأساوي، وفق ما أظهر مقطع فيديو حيث تعرض 
إلصابة  مو،  سيوجن  لي  اجلنوبي،  الكوري  املدافع 
أثناء لقاء فريقه  قوية في الدوري الكوري اجلنوبي، 
جواجنغو، أمام دياجون سيتيزين. إصابة الالعب جاء 
لها  تعرض  خطيرة  إصابة  بعد  الرقبة  في  بكسر 

الالعب أثر السقوط اخلاطئ على أرضية امللعب، في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.
اللقاء بخسارة فريقه بهدف نظيف، في مرحلة املموعات حلسم الهبوط  وانتهى 

من الدوري الكوري اجلنوبي ٢٠١٨.

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى احتاد الكرة املصري ضد العبه السابق حارس حارس مرمى فريق 
بيراميدز، أحمد الشناوي. وتضمنت شكوى الزمالك ضد الشناوي حصوله على مقدم عقد بلغ ٨ ماليني 
جنيه، قبل بيعه لنادى بيراميدز، إال أن الالعب رفض رد املبلغ. يذكر أن أحمد الشناوي تعرض لقطع في 

الرباط الصليبي، وغاب بسببه عن كأس العالم.

ر�سميًا.. �لزمالك ي�سكو 

�أحمد �ل�سناوي الحتاد 

�لكرة �مل�سري
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�إنقا�س �لوزن دون حمية غذ�ئية ومتارين ريا�سية

وممارسة  غذائي  نظام  اتباع  دون  احلرارية  السعرات  من  املزيد  بحرق  الثابت  اليومي  الروتني  يسمح 
التمارين الرياضية. وأجرى علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد جتربة متكن فيها مجموعة من 
املتطوعني من العيش في اخملتبر ألكثر من شهر دون تلقي أي مجهود بدني، في الوقت نفسه، لم 
الوقت،  معلومات حول  أي  املشاركني  لدى  يكن  لم  لذلك  الغرفة،  في  وساعات  نوافذ  هناك  تكن 
وكان العلماء يؤجلون وقت الذهاب إلى النوم كل يوم ملدة أربع ساعات، بحسب ما نقلته »ميديكال 
إكسبرس«. واستنتج الباحثون أن جسم اإلنسان يحرق نسبة دهون أكبر عند الراحة إذا كان لديه 
روتني يومي ثابت، فهناك ما يسمى باملساء البيولوجي، فمن الساعة اخلامسة إلى الساعة الثامنة 

مساء، حيث يحرق ١٠ في املئة من الدهون خالل هذه الفترة الزمنية أكثر من الفترة الصباحية.
ويجب أن يتناسب املساء البيولوجي مع املساء الفعلي ضمن روتني اإلنسان اليومي، فكلما تأخرت 

في النوم أكثر تغاير املساء البيولوجي عن املساء الفعلي وأصبح حرق الدهون أقل.
احلاالت  الغذائي في كل من  للتمثيل  اليوم  نظام  أهمية  توضح  الدراسة  أن  العلماء على  ويؤكد 
النشطة والسلبية، ويوصي اخلبراء باالستيقاظ واالستلقاء في نفس الوقت، واحملاولة بعدم االبتعاد 

عن اإليقاعات البيولوجية.

طريقة جديدة ملحاربة �سرطان �لثدي

أشارت دراسة أمريكية، أجريت على عدد كبير من النساء لفترة طويلة من الزمن، إلى أن فقدان 
الوزن لدى النساء األكبر سنا قد يقلل من احتماالت إصابتهن بنوع خطير من سرطان الثدي مقارنة 

مبن يحتفظن بذات الوزن ومبن تزيد أوزانهن.
وفيما ارتبطت السمنة لفترة طويلة بزيادة احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي إال أن األبحاث السابقة 

قدمت صورة مشوشة عن إمكانية مساهمة فقدان الوزن في تقليل ذلك االحتمال.
وإلجراء الدراسة احلالية قام الباحثون باحتساب مؤشر كتلة اجلسم ألكثر من ٦١ ألف امرأة مرتني، 

ثم تابعوا حاالتهن ألكثر من ١١ عاما أصيبت خاللها أكثر من ثالثة آالف منهن بسرطان الثدي.
الدراسة  من  األولى  الثالث  السنوات  خالل  وزنهن  من   %٥ عن  يقل  ال  فقدن  الذين  النساء  وكانت 
ذلك،  نحو  أو  املقبل  العقد  مدى  على   %١٢ بنسبة  الثدي  بسرطان  لإلصابة  عرضة  أقل  أصبحن 
الوطني  الطبي  أوف هوب«  روان تشلبوسكي من مركز »سيتي  وقال  »رويترز«.  نقلته  ما  بحسب 
بوالية كاليفورنيا وهو كبير باحثي الدراسة التي نشرت في دورية »كانسر« »النتائج التي توصلنا 
بدينات بعد  وإن بقني  بالسرطان حتى  النساء تقليل خطر إصابتهن  بإمكان  أنه  إلى  إليها تشير 
فقدان بعض الوزن«. ووصلت كل النساء املشاركات في الدراسة ملرحلة انقطاع الطمث التي يقل 
الدهنية  األنسجة  هو  الهرمون  لهذا  الرئيسي  املصدر  ويصبح  االستروجني  هرمون  إنتاج  بعدها 

وبالتالي فالسمنة تزيد من خطر اإلصابة بالسرطان، فإن هذا الهرمون يساعد األورام على النمو.

لني العظام لدى األطفال
د. ماري جرجس

الدورة الشهرية تبدأ عند املرأة عند سن البلوغ ويتراوح سن البلوغ من ١١إلى ١٥ 
سنة وتنتهي عند توقف املبيض عن إنتاج بيضات وهي التي تلقح باحليوان املنوي 
فيحدث احلمل. ويختلف من امرأة ألخرى وعامل الوراثة ونشاط الغدد يكون له 
عامل اساسي. تتراوح مدة الدورة الشهرية من 3 الى7 ايام. واثناء الدورة حتدث 

الكثير من التغيرات الفسيولوجية لدى املرأة قبل وأثناء الدورة حيث يحدث ارتفاع ملحوظ في مستوى 
والسموم  السوائل  احتباس  إلى  يؤدي  مما  الدورة  مجيء  قبل  والبروجسترون  االستروجني  الهرمونات 
واالمالح باجلسم فتصاب املرأة باضطراب في املزاج واحلالة النفسية ويصاحبه عدم احساس بالراحة 
وفقدان للشهية وعدم القدرة على االستمتاع. ما مع بداية احليض فيحدث هبوط في الهرمونات إذا 
لم تلقح البويضة وتنفصل البطانة املبطنة للرحم من خاليا 
وبيضة غير ملقحة وتبدأ الدورة الشهرية في صورة دم الح
يض.                                                                                                          

االعراض املصاحبة للمرأة أثناء الدورة 
الشهرية:

آالم شديدة في أسفل البطن.                                                                                                                        
من  الكثير  اجلسم  لفقدان  نتيجة  ودوخة  شديد  صداع 
السوائل واملعادن الهامة ونتيجة التغير الهرموني في جسمها وأحيانا يكون صداع نصفي.                                                                                                                                         
انخفاض في ضغط الدم.                                                                                                                             

احساس باإلجهاد والنعاس مع حدوث تقلصات شديدة الرتفاع ما يسمى مبادة البروستاجالندين.   
ألصحاب البشرة الدهنية يحدث طفح او بثور في البشرة تزيد مع اقتراب الدور الشهرية

نصائح لفترة ما قبل وأثناء الدورة: 
للمرأة يساعدها  التي حتدث  والنفسية  الفسيولوجية  بالظروف  اهل  او  زوج  باملرأة من  احمليطني  دراية 

كثيرا.
شرب السوائل الساخنة يساعد في التخفيف من آالمها ويسهل نزول الدم.                                           

شرب الكثير من املاء واملشي او السباحة.                                                                             
االهتمام باحلصول على كالسيوم ومغنيسيوم وحديد من عصائر الفواكه يساعد في تعويض ما تفقد 
من معادن ويقلل التقلصات العضلية.                                                                                                                                          

نصائح اثناء الدورة:
عالج االنتفاخات بالعالج الدوائي بالسيمثيكون او الفيسراجلني مع شرب النعناع والينسون.  اخذ انواع 
معينة من املسكنات تساعد كثيرا ايضا في هذه الفترة. مع اآلخذ في االعتبار أن النظافة الشخصية 

هامة جدا ملنع حدوث التهابات.... وإلى موضوع طبي جديد يهمك.
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ديسمبر “كانون األول”، هو آخر السنة امليالدية احلديثة.. وكان 
الرومان يحتفلون فيه بعيد زحل.. ويحتفل البعض اآلخر بعيد 

منتصف الشتاء “21 ديسمبر بدء الشتاء”. ويفضل املسيحيون 
الغربيون اعتبار 2٥ ديسمبر يوم امليالد اجمليد.

لكل �سهر حكاية.. دي�سمرب 

من ق�سيدة حب بال حدود لنزار قباين

 يا سيدتي
كنت أهم امرأٍة في تاريخي قبل رحيل العام

 أنت اآلن... أهم امرأٍة بعد والدة هذا العام
أنت امرأٌة ال أحسبها بالساعات وباأليام

أنت امرأٌة.. صنعت من فاكهة الشعر... ومن ذهب األحالم
أنت امرأٌة.. كانت تسكن جسدي قبل ماليني األعوام

حجا... ومرقة البط

رأى جحا ذات يوم سربا من البط بالقرب من البحيرة فحاول أن يلتقط من هذه الطيور 
شيئا إال أنه لم يستطع ألنها أسرعت بالفرار من أمامه وكان معه قطعة من اخلبز فراح 
يغمسها باملاء ويأكلها فمر به أحدهم وقال له: هنيئاً لك ما تأكله فما هذا؟ فأجابه 

جحا هو حساء البط فإذا فاتك البط فاستفد من مرقه 

الغاز ريا�سية

جاء رجل لصندوق فيه مال. اخذ نصف ما فيه ووضع درهم واحدا. ثم اتى رجل ثان وحذا 
حذوه. وتبعه ثمانية رجال فعلوا نفس الشيء. بعد انتهائهم بقي في الصندوق درهمان. 

ما عدد الدراهم التي كانت بالصندوق في البداية؟
احلل: عدد الدراهم التي كانت في الصندوق في البداية هي درهمان

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

تطلب موظف لديه على �القل

�سنة خربة

��ستخد�م �لكمبيوتر بكفاءه

�جادة �للغة �لعربية و�الجنليزية

416-994-5822 or 416-751-7025 لالت�سال
  or email: travelconsultant600@gmail.com 
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ال�ستاذة غادة ملك
عن دائرة

MISSISSAUGA - STREESVILLE

الهيئة القبطية الكندية و منظمة الت�سامن القبطي
يهنئون اجلالية امل�سرية  

بفوز ثالثة من اأجدر و اأكفاء اأبنائنا لتمثيل حزب املحافظني 

يف الإنتخابات الفيدرالية القادمة - اأكتوبر ٢٠١٩ و هم

ال�سيديل هاين توفيل�س
عن دائرة

MISSISSAUGA - ERINMILLS

ال�ستاذة مرمي ا�سحق 
عن دائرة

PIERREFONDS - Dollard, QC

إلى  سننتقل  املقاالت  من  القادمة  املموعة  هذه  في 
على  داللة  أشد  ولكنها  تعقيدا،  أكثر  علمية  أدلة 
وجود اهلل. وهي متعلقة مبادة تخصصي. وعلى أي فقد 
تعقيداتها  -رغم  تبسيطها  املستطاع  قدر  حاولت 
-ليستطيع القارئ العادي املدقق فهمها والتمتع بها. 

واسأل اهلل أن يعينني على تلك املهمة. 
ذلك  الهيموجلوبني  مادة  جتاه  مذهوال  اإلنسان  ويقف 
متثل  والتي  احلمراء  الدم  كرات  داخل  املوجود  البروتني 
مئتني  حوالي  ضمن  ولكنها  عددا،  اجلسم  خاليا  أكثر 
الفتقارها  وذلك  أبسطها؛  هي  اجلسم،  خاليا  من  نوع 
بغرض  وذلك  اخللية  عضيات  ومعظم  النواة  إلى 
مادة  وهو  األساسي  حملتواها  مساحة  أكبر  إفساح 

الهيموجلوبني.  
 العجائب السبعة ملادة الهيموجلوبني:

قدرة  من  يزيد  الهيموجلوبني  وجود  األولى:  األعجوبة 
بحجم  مقارنة  مرة   ٦٥ األوكسجني  حمل  على  الدم 
الطرق  لذلك كفاءة شبكة  أضفنا  ولو  املاء،  مماثل من 
األوعية  وهي  األوكسجني  هذا  لتوزيع  املستخدمة 
الدموية -والتي يبلغ طولها حوالي ١٠٠,٠٠٠ ميل في 
الفقارية  احليوانات  خلق  مت  كيف  -لفهمنا  اإلنسان 
وعلى رأسها اإلنسان والتي حتتاج إلي كميات ضخمة 
من  كبيرة  كميات  بوجود  اال  تتوافر  ال  الطاقة  من 

األوكسجني والتي ال يوفرها إال مادة الهيموجلوبني؟ 
كما إن اختفاء معظم عضيات اخللية من كرات الدم ال 
يزيد فقط من احلجم املتاح للهيموجلوبني ولكنه أيضا 
مينع استهالك الكرات احلمراء لهذا األوكسجني وذلك 

لتوفيره لألنسجة.
األعجوبة الثانية: هي في مالئمة مادة الهيموجلوبني 
اختالف  واألهم  األرض،  كوكب  علي  الغازات  لضغوط 
الرئة  في  الضغوط  بني  الضئيلة  للفروق  استجابتها 
عنها في األنسجة. فالهيموجلوبني قابل للتشبع متاما 
باألوكسجني في الرئة عند الضغط اجلوي املوجود في 
معظم البلدان والتي تقع عند سطح البحر، واألغرب 

أنه حتى مع االنخفاض الشديد في الضغط-  وبنسبة 
الثلث - والذي قد يحدث في املرتفعات فإن نسبة تشبع 
الهيموجلوبني باألوكسجني ال تتأثر تقريبا، ولكن وهذا 
هو األغرب فانه مع انخفاض أكثر في الضغط ولكن 
وبنفس النسبة - الثلث - والذي يحدث عند األنسجة 
فانه على العكس يبدأ إفراغ ما في الهيموجلوبني من 
النسيج؛  لنشاط  تبعا  متدرجة  وبصورة  أوكسجني 
لالحتاد  قابليته  أن  الهيموجلوبني  غرائب  من  ألنه  ذلك 
ضغط  في  للتغيرات  تبعا  متاما  تختلف  باألوكسجني 
األوكسجني بالرئة عنه في األنسجة واخلاصة بكوكب 
وذلك ليضمن  الكوكب  لهذا  واخمللوق خصيصا  األرض 
خروج  وهي  األكمل  الوجه  على  وظيفته  يحقق  أن 
الهيموجلوبني مشبعا باألوكسجني عند الرئة وإفراغه 

له عند األنسجة. 
على  الهيموجلوبني  مقدرة  وهي  الثالثة:  األعجوبة 
من  األنسجة  بالضبط  حتتاجه  ما  وإفراغ  حساب 
والذي  األنسجة  هذه  لنشاط  وتبعا  األوكسجني، 
كان  لو  وكما  متاما  حتديده  الهيموجلوبني  يستطيع 
األيض  نواجت  بقياس  وذلك  الكترونيا!،  حاسبا  ميتلك 
زيادة  مع  طرديا  تتزايد  والتي  األنسجة،  لهذه  الغذائي 

نشاط األنسجة.   
فالهيموجلوبني  الزمان  أعجوبة  الرابعة:  األعجوبة 
يتغير في تركيبه وعليه في خصائصه مع العمر، ولوال 
األجنة  انعزال  إشكالية  حل  أمكن  ما  األعجوبة  تلك 
داخل رحم األم عن األوكسجني املوجود في اجلو اخلارجي؛ 
قابليته  الهيموجلوبني  من  نوع  يتكون  األجنة  ففي 
لألوكسجني أعلى بكثير من قابلية نوع الهيموجلوبني 
الذي يتكون في الشخص البالغ لألوكسجني؛ وهذا هو 
اليه  يحتاج  ما  يأخذ  أن  اجلنني  لهيموجلوبني  يتيح  ما 
من األوكسجني من هيموجلوبني األم، عوضا عن أخذه 

من اجلو اخلارجي. 
فجلوبينات  املكان،  أعجوبة  وهي  اخلامسة:  األعجوبة 
جلوبينات  من  أعلى  لألوكسجني  قابليتها  العضالت 

لتخزينه  األوكسجني  األخيرة  من  األولى  لتأخذ  الدم 
قدر  توفير  بغرض  وذلك  الراحة،  وقت  في  بالعضالت 
زيادة  أثناء  في  العضالت  في  األوكسجني  من  كافي 
املهود، والذي يحدث أثناء انقطاع أوكسجني الدم عن 
العضالت كنتيجة النسداد الشعيرات من جراء ضغط 

العضالت املنقبضة عليها.
املتعاكسة  العالقة  أعجوبة  السادسة:  األعجوبة   
قابليتها  في  الكربون  أوكسيد  وثاني  األوكسجني  بني 
لالحتاد مع الهيموجلوبني. فاحتاد ثاني أوكسيد الكربون 
من  يقلل  الهيموجلوبني  مع  األنسجة  من  والناجت 
حتتاج  والتي  لألنسجة  فيتركه  لألوكسجني  قابليته 
مكتشفه  إلى  نسبة  ذلك  ويعرف  األوكسجني؛  لهذا 
»بتاثير بور« بينما احتاد األوكسجني مع الهيموجلوبني 
الكربون  أوكسيد  لثاني  قابليته  من  يقلل  الرئة  في 
»بتاثير  ذلك  ويعرف  الرئة  عند  منه  للتخلص  فيتركه 

هيلنان«. 
يحمل  أن  على  الهيموجلوبني  ملقدرة  باإلضافة 
أيضا  يقوم  فهو  الكربون  أوكسيد  ثاني  من  ويتخلص 
وإن  والتي  الدم؛  تغيير حامضية  ليمنعه من  مبعادلته 

حدثت فهي تتعارض مع احلياة وتسبب الوفاة.
»أعجوبة  وأسميها  األغرب  وهي  السابعة:  األعجوبة 
الكربون  أوكسيد  أول  لغاز  وبالنسبة  فانه  الرحمة« 
-وهو أكثر الغازات سببا في الوفاة في البشر )عن غيره 
من الغازات الضارة(، وكان يستخدم في إعدام املرمني 
الهيموجلوبني  قابلية  -فان  واليونانيني  الرومان  عند 
حلمل  قابليته  عن  تزيد  السام  الغاز  هذا  حلمل 
األوكسجني الالزم للحياة ٢١٠ مرة وهنا تبدو مفارقة 
عجيبة محيرة لكثير من العلماء، ولكن ليس ملن يؤمن 
بوجود اهلل؛ ألنها تبعث عند فهم لغزها إلى اإلميان بإن 
وراء اخللق قوة عاقلة وحكيمة ورحيمة. واحلكمة هي: 
أنه في الظروف الطبيعية وللندرة الشديدة لهذا الغاز 
السام في اجلو؛ فلن يتمكن من االحتاد باي نسبة مؤثرة 
شخص  احتباس  حالة  في  ولكن  الهيموجلوبني،  من 

النبعاث كميات ضخمة  وكنتيجة  احلرائق،  في وسط 
معظم  مع  يتحد  سوف  فانه  السام،  الغاز  هذا  من 
الهيموجلوبني، ليس هذا فقط ولكن الن اخلالق كامل 
البقية  حتى  مينع  سوف  الغاز  هذا  فان  رحمته  في 
األوكسجني  مع  واملتحدة  الهيموجلوبني  من  القليلة 
هذا  وبسبب   - املخ  أهمها  -ومن  لألنسجة  تركه  من 
احلرمان الشديد للمخ من األوكسجني فسوف يحدث 
لإلنسان فقدان الوعي سريعا، وعليه فلن يشعر باأللم 
يظهر  وهذا  وتفحمه؛  جسده  الحتراق  كنتيجة  املروع 
رحمة القوة اخلالقة احلكيمة، والتي يسميها املؤمنون 
الشاة  يضير  »ال  األمثال  في  نقول  وكما  ألنه  اهلل. 

سلخها بعد ذبحها«. 
وفي اخلالصة... فان كل أعجوبة من أعاجيب تلك املادة 
بروعة  تنطق  الدقيقة  الوحيدة  اخللية  لهذه  الواحدة 
وبدون  التصميم،  هذا  وراء  من  واحلكمة  تصميمها 
ملاذا؟  للتساؤل  يدفعنا  أن  املمكن  من  كان  واحد  خطأ 
وتصل العظمة اإللهية في فهم احلكمة وراء القابلية 
املادة  مع  االحتاد  في  الهيموجلوبني  ملادة  الضخمة 
إلى  لنصل  الكربون  أوكسيد  أول  وهي  جدا  السامة 
القوة اخلالقة احلكيمة  حقيقة أعمق وهي »متيز هذه 
فهل  عنها  املؤمنون  نحن  نعلمه  ما  وهذا  بالرحمة«، 
من املمكن أن تكون كل هذه اخلصائص - وهي بعض 
بإذن  من قليل وخللية واحدة بسيطة سنوالي احلديث 
اهلل عن خصائصها األخرى وخصائص غيرها من اخلاليا 
األكثر تعقيدا - من خلق قوة عشوائية غشيمة غير 

حكيمة وغير مدركة ملعنى الرحمة.
العلمية  باألدلة  تثبت  املقاالت  هذه  واجب:  تنويه 
أو  معتقدات  أي  إلى  تستند  وال  اهلل  وجود  فقط 
أسانيد دينية ال يؤمن أصال امللحدون بها. وهي أيضا 

ال تناقش أو تدعو إلى معتقد بعينه. 

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق �سد �الإحلاد )9(
عجائب مادة �لهيموجلوبني      
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حملات مضيئة في حياة البابا يوساب الثاني البابا11٥)3-2(
جتميع الشماس ذياكون/جمال تكال اسعد

يوساب  البابا  نشأة  عن  األول  اجلزء  في  حتدثنا 
الثاني وبدأنا في سرد اهم اعماله. ونستكمل 

معا اجلزء الثاني عن اهم تلك االعمال
٤ -اهتمامه باخلدمة في جنوب افريقيا 

ترهب  قد  )كان  أيوب  القمص  الراهب  ذكر 
األنبا  دير  إلى  غادره  ثم  شنودة  األنبا  دير  في 
اإلجنليزية  اللغتني  يجيد  وكان  أنطونيوس 
والفرنسية( وكان أنتدبه البابا يوساب ليرعى 
مبحافظة  غارب  رأس  مدينة  في  الشعب 
يوساب  البابا  جلس  وعندما  األحمر،  البحر 
من  أتخذ  الرسول  مرقس  مار  كرسي  على 
إليه  وعهد  سكرتيريه  أحد  أيوب  القمص 
القاهرة  في  البطريركتني  املكتبتني  بأمانه 
بأن  اإللهية  العناية  واختارته  واإلسكندرية 
أوفده البابا إلى جنوب أفريقيا لرعاية األقباط 
والتبشير  املسيح  إلجنيل  كارزاً  وليكون  هناك 
وأفتقد  برحلته  فقام  هناك،  باملسيحية 
شاهده  ما  كل  وسجل  البالد  وأهل  األقباط 
أكثر من  والحظه في أسفار عديدة أستمرت 
تقريراً  وقدم  يعقوب  القمص  بعدها  عاد  عام 
جنوب  احتياج  فرأى  يوساب  للبابا  مفصالً 
أفريقيا ملزيد من اخلدمة والرعاية فسام الراهب 
القمص أيوب أسقفاً بأسم األنبا مرقس، وبعد 
الرسامة عاد للخدمة في جنوب أفريقيا مزودا 
تلك  لشعب  وأصبح  عليا  كهنوتية  بكرامة 

البالد أسقف يرعاهم .  
٥ -اهتمام البابا يوساب بالتعمير واإلصالح 

نغصت  التي  واملشاكل  اخلالفات  من  بالرغم 
رجال  بعض  من  الثاني  يوساب  األنبا  حياة 
اإلكليروس والشعب فقد قام بأعمال إنشائية 

سجلت في تاريخه مثل: 
* بنى الكلية الالهوتية بدير األنبا رويس ونقل 
مارس   ١٩ في  اإلكليريكيني  الطلبة  إليها 
املبنى  في  يعيشون  قبل  من  وكانوا  ١٩٥3م 

القدمي املتهالك بحي مهمشة. 
أطلق  التي  الكبرى  القاعة  بتشييد  أمر   *
عليها قبل نياحته أسم »القاعة اليوسابية« 
ثم أطلق عليها فيما بعد »القاعة املرقسية« 
الكنيسة  بجانب  جميالً  قصراً  بإنشاء  أمر   *
األساقفة  به  ليسكن  باألزبكية  املرقسية 
واآلخر  احلني  بني  القاهرة  بزيارة  يقومون  الذين 
وخصص الدور األول منه للمكتبة البطريركية 
عن  شخصياً  واإلشراف  التوجيه  تولى  كما 

عدة كنائس في القاهرة وضواحيها. 

بناها  التي  املرقسية  الكنيسة  بهدم  أمر   *
الكرازة  ووكيل  البحيرة  مطران  مرقس  األنبا 
بأنشاء  وأمر  ١٨٦٩م  سنة  في  املرقسية 
باملنارتني  االحتفاظ  مع  منها  أكبر  كنيسة 
نوفمبر   ٩ في  بتكريسها  وأحتفل  القدميتني 

سنة ١٩٥٢م 
الفضل في  له  يرجع  وتوجيهاته  * وإلرشاداته 

الكنائس التي أنشأت في فترة حبريته. 
يوساب  األنبا  قام   ١٩٥٤ سنة  يناير   ٢١ في   *
ليكون  القبطية  الدراسات  معهد  بإنشاء 
التي  واألبحاث  الدراسات  به  يعيد  األساس 
اإلسكندرية  مدرسة  عهد  في  تقدم  كانت 
القدمية وتكون مركز إشعاع روحي وبث فكرى 

متجدد مؤيد بالروح القدس. 
* وفى سنة ١٩٥3م قام أعضاء رابطة القدس 
بشراء قطعة أرض خلف املستشفى القبطي 
بشارع رمسيس ليقيموا عليها مقراً للرابطة 
البابا يوساب بهذا العمل ومنحهم  وقد فرح 
بركته الرسولية خاصة أنه كانت له فترة من 
باملعاونة  أمدهم  القدس كما  في  عمره خدم 

املالية. 
٦ -البابا يوساب ومجلس الكنائس العاملي 

ألول مرة ترسل الكنيسة القبطية وفداً ممثالً 
لها في مجلس الكنائس العاملي، في النصف 
البابا  األول من شهر أغسطس ١٩٥٤م أرسل 
يوساب إلى مدينة إيفا نستون بوالية اللينوى 
قبطيا ممثال  وفداً  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
كنيستنا  ميثل  الذي  الوفد  أعضاء  وكان  لها 

القبطية هم: 
»أصبح  السرياني  مكاري  القمص  -الراهب   ١
العالقات  أسقف  صموئيل  األنبا  بعد  فيما 
في  قتل  الذي  االجتماعية  واخلدمة  العامة 

حادث املنصة«.  
٢ -القمص صليب سوريال راعى كنيسة مار 

مرقس باجليزة. 
يتمتع  الذي  عطية  سوريال  عزيز  -الدكتور   3

بشهرة دولية في الدوائر العلمية. 
ومنحهم  الثانى  يوساب  البابا  بهم  وأجتمع 
سفرهم  قبل  وتأييده  الرسولية  بركته 
صلوات  لتأدية  الالزمة  األدوات  وأعطاهم 

القداس أثناء سفرهم. 
الكنيسة  عن  مندوبني  حضور  كان  وقد 
في  الشتراكها  بداية  املؤمتر  في  القبطية 
له  فعال  عضو  وأصبحت  التالية  املؤمترات 

قيمته وأشترك أعضاء الوفود القبطية فيما 
الكنائس  مؤمتر  من  املنبثقة  اللجان  في  بعد 

العاملي وتفرعت عنه باستمرار وبال استثناء.
وعندما أعجب املسئولني عن املؤمتر بالقمص 
دراسية  منحة  له  فقدموا  السرياني  مكاري 
برنستون،  جامعة  أكادميية  فى  سنة  مدتها 
فاستأذن البابا يوساب في قبوله لهذه املنحة 
عن  برسالة  تقدم  السنة  نهاية  وفى  فوافق 
عليها  نال  األجيال  عبر  األقباط  أوالد  تعليم 

املاجيستير بدرجة امتياز. 
الدين  بإدخال  احلكومة  لدى  السعي  ثانيا: 

املسيحي باملدارس األميرية
 ٢٠٠7/٤/٢٢ بتاريخ  وطنى  جريدة  نشرت   
بعنوان  مقالة   ٢3٦٥ العدد   ٤٩ السنة  م 
أدخل   »قرأت   لك   كتاب   البابا   يوساب   الثاني :   
 الكنيسة   القبطية   مجلس   الكنائس   العاملي« 

للصحفية إيفا  روماني قيل عنه 
»ميثل   كتاب تاريخ   حافل ... البابا   يوساب   الثاني 
والذي  راجعه   للمؤلف   مجدي   جرانت   كيرلس 
 وقدم   له   الدكتور   مكاري   أرمانيوس   عرض  
 حلقبة   مهمة   في   تاريخ   الكنيسة   القبطية ، 
حيث  يعرض   املؤلف   فيه   بالباب   الثالث   منهج  
 البابا   وبرنامجه   اإلصالحي   ودوره   في   رفع  
 مستوى   الرهبنة   وتنظيمها ،  محاربة   البدع  
 والهرطقات،  الدفاع   عن   حقوق   األقباط .  وظهر  
 ذلك   في   العديد   من   املواقف   مثل   مشاركته   مع  
 حبيب   باشا   املصري   في   كتابة   مذكرة   إلى   دولة  

 رئيس   الوزراء   طالبا   منه : 
+  أن   يصدر   بيانا   بإلغاء   قرار   وزير   العدل   محمد  
 كامل   مرسي   باشا   الصادر   في   أول   أكتوبر  ١٩٤٦ 
 واملتضمن   وقف   ترقيات   رجال   النيابة   والقضاة  
 األقباط   خلطورة   األمر   على   الوحدة   الوطنية  

 وقد   استجاب   امللك   فاروق   واملسئولون   لطلبه .
+  وفي  ٨  أبريل  ١٩٠7  قام   بإدخال   تدريس   الدين  

 املسيحي   في   املدارس   األميرية.
+  كما   سعى   غبطته   في   أول   يوليو  ١٩٥3  إلى  
 إعالن   قرار   مجلس   الوزراء   مبنح   العاملني   األقباط  
 في   الدولة   خمسة   أيام   إجازة   خاصة   بأعيادهم 
»عيد   امليالد، عيد  القيامة، عيد  الغطاس،  أحد  

 الشعانني، وخميس   العهد«
والسماح   لهم   بالتأخير   ساعتني   كل   يوم   أحد  

 حتى   العاشرة   صباحا   حلضور   القداس .  
كما   قام   ببناء   العديد   من   الكنائس ،  وإعادة    +

 بناء   الكاتدرائية   املرقسية   باإلسكندرية.   

+  كما   شيد   مقر   رابطة  
 القدس.

+  افتتح   املعهد   العالي  
 للدراسات   القبطية   في  

 ديسمبر  ١٩٥٤.  
+ في   عهده   صدرت   العديد   من   الكتب   واملالت  
 القبطية   بتشجيع   منه   هذا   إلى   جانب   خدمته  
 وكرازته   في   جنوب   إفريقيا   وإثيوبيا   والسودان  

 ولبنان.  
+ كما   عمل   على   انضمام   الكنيسة   القبطية  

 مللس   الكنائس   العاملي .
+  وتدعيمه   وإلزامه   للشعب   القبطي  
 باملشاركة   في   املظاهرات   الصامتة   ضد   اإلجنليز  

 في   نوفمبر  .١٩٥١ 
تنيح   البابا   يوساب   في   املقر   الباباوي   في   صباح  
 الثالثاء  ١3  نوفمبر  ١٩٥٦  حيث   حضر   مراسم  
 الصالة   مندوب   عن   الرئيس   جمال   عبد   الناصر ، 
 اإلمبراطور   هيالسالس،  وكبار   رجال   الدولة  
 واألزهر   واجليش   والطوائف   املسيحية   كلها  
 واجلاليات   األجنبية،  وقد   أذاعت   اإلذاعة   املصرية  

 خبر وفاته .  
أحداث  في  عصره :  

يحلل   الكاتب   في   الفصل   األخير   أهم   األحداث  
 التي   سجلتها   الصحافة   القبطية   في   عهد  
 غبطته   في   العديد   من   املالت   القبطية  
 منها   مجلة   احلق،  مدارس   األحد،  رسالة   احملبة، 
 اليقظة ،  نهضة   الكنائس   اإلميان،  مارجرجس  
 منها :  ارساله   برقية   جلاللة   امللك   في   الذكري  
 املئوية   لعاهل   مصر   األكبر   وباعث   نهضتها  
 محمد   علي   باشا   الكبير   يعبر   فيها   عن   والء  
 األمة   القبطية   وإخالصها   للوطن   وأيضا   زيارة  
 اللواء   محمد   جنيب   للدار   البطريركية   ثم   وضعه  
 حلجر   أساس   كنيسة   مارمرقس   بشبرا   سنة  
و مشاركته   في   االحتفال   بعيد   اجلالء    ،١٩٥3
وجناة   الرئيس   جمال   عبد   الناصر    ،١٩٥٤  سنة  
وفي   يناير  ١٩٥٥   من   االعتداء   في   نفس   العام ، 
 تناولت   الصحف   خبر   افتتاح   السوق   اخليرية  
 لرابطة   القدس   حتت   رعاية   غبطته   بتشريف  
 السيد   قائم   مقام   أنور   السادات   وزير   الدولة  
 نائبا   عن   الرئيس   جمال   عبد   الناصر .  ونشر  
 أيضا   اعتراض   البابا   على   خضوع   الكنائس  

 إلشراف   وزارة   الشئون   االجتماعية   

التتمة العدد القادم

          نصيحـــة للمتضــررين في الزيجــات
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )81(

هل املتضرر في الزيجة هو أو هي حقا كذلك )اي 
الطرف املتضرر(؟  أم هو مشارك او متسبب في 
الضرر بسبب خلل من جهته يقود شريك حياته 
معظم  إن  املتضرر.  به  يشعر  الذي  الضرر  إلى 
احلاالت هكذا لكن املتضرر ال يدرك وال يقبل أنه 
ال  قد  بها   / به  احمليطني  وحتى  بل  انها كذلك   /

يرون ذلك.
للمشاكل  شيوعا   األكثر  هو  التوصيف  وهذا 
الزوجية والتي ال تظهر إال عندما يعيش االثنان 
عالج  يحتاج  وهو   . كأزواج  واحد   بيت  في  معا 

نفسي وليس مشورة أسرية فقط.
إن الطب النفسي يتعامل مع املشاكل األسرية 
 .System Theory بحسب نظرية نفسية تسمى
خلل  نتيجة  هي  اإلسرية  املشكلة  أن  ومفادها 
System وليس بالضرورة خلل فرد معني في  ال 

األسرة .
االسرية  املشاكل  معظم  في  أنه  جند  ولكننا 

الشكاوى  عليه  تتركز  األسرة  في  عضو  هناك 
بأنه سبب مشاكل األسرة وانه مريضها. 

النفسية  وتشابكاتها  األسرة  بدراسة  ولكن 
هو  العضو  هذا  أن  احلاالت  معظم  في  جند 
الدفينة.  احلقيقية  املشكلة  من  الظاهر  اجلزء 
والوصف بأنها دفينة ليس مبعنى انها سر ولكن 
ورمبا  بل  لها،  واعني  غير  األسرة  أفراد  أن  مبعني 
الذي  العضو  -أن  وعيهم  وراء  -من  مستريحني 
التعامل  أزاح عنهم عبء  املريض قد  بأنه  تعني 
مشاكلهم  أو  الفردية  اخلاصة  مشاكلهم  مع 

بني بعضهم البعض كأفراد في األسرة.
أنواعه  ضمن  ومن  األسري  العالج  فإن  لذلك 
عالج املشاكل الزوجية ال يَعتبر أيا من األطراف 
في  هو  اخللل  إن  بل  خلل،  به  أن  أو  املريض  بأنه 
بني  التواصل  مثل  يجمعهم  الذي   System ال 
التعبير  بسبب  موجود  هنا  فاخللل  الطرفني. 
استقبال  من  وأيضا  األول  الطرف  من  الصادر 

الطرف الثاني له ثم رد الطرف األول وهكذا حتى 
يقتل أحدهما اآلخر ال قدر اهلل.

 System الــ  في  الغوص  في  يكمن  والعالج 
الظاهرية  -وليست  النفسية  األسباب  ملعرفة 
كانت  وملاذا  قال،  ما  األول  الطرف  قال  ملاذا  -عن 

الثاني بتلك الطريقة املعينة  استجابة الطرف 
بهذا  األزمة  اشتعال  في  وتتسبب  تتكرر  والتي 

الشكل. 
وبالعالج فإن األسباب تتضح، ووعي األطراف بها 
السلوك  لتعديل  التدخل  حينئذ  فيمكن  يزداد، 

بينهما.
املشاكل  عالج  أمام  الرئيسية  العقبة  إن 
األسرية أو الزوجية يكمن في رؤية أحد الطرفني 
املشاكل  عالج  ووسيلة  هدف  أن  كليهما  أو 
الزوجية أو األسرية هو حتقيق عدالة احملاكم عن 
وتوقيع  اآلخر  الطرف  على  التهمة  اثبات  طريق 
العقوبة عليه. بينما حقيقة العالج هو إصالح 
ووعي  فهم  إحداث  طريق  عن   System الـــ 
األسلوب  اختيار  في  الطرفني  وتوفيق  لألسباب 
دون   System كــــــ  معهما  يتناسب  الذي 
وسالمة  الصحيحة  اإلنسانية  باملبادئ  اإلخالل 

وسعادة الزوجني واالسرة. 
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ال�سني : ركاب يدفعون تكاليف 

اإ�سالح الطائرة ليعودوا اإىل ديارهم

اضطر ركاب طائرة على اخلطوط اجلوية البولندية إلى دفع تكاليف إصالح الطائرة، بعد تعرضها 
لعطل، تسبب في تأخير الرحلة ملدة ١٠ ساعات. وكان من املقرر أن تنطلق الرحلة من مطار بكني، 
لكن مشكلة في املكونات الهيدروليكية، واحلاجة إلى مضخة جديدة، منعت إقالع الطائرة، ولم 

يقبل املوظفون في املطار التحويالت املصرفية، وأصروا على الدفع كاش إلجراء هذه اإلصالحات.
ومت تنظيم حملة جلمع تكاليف اإلصالح من الركاب البالغ عددهم ٢٨٠ مسافراً، وانتظروا بعد ذلك 

١٠ ساعات إلى أن متت عمليات اإلصالح، قبل أن تنطلق الطائرة إلى وارسو.
وقال متحدث باسم شركة الطيران “ال أستطيع أن أصدق أن املعامالت هنا ال تزال جتري بشكل 

نقدي فقط، أعرف أن الركاب واجهوا يوماً غير عادي، وأعتذر لهم من أعماق قلبي«.
وأضاف املتحدث “صدقوا أو ال تصدقوا، رفض موظف املستودع في مطار بكني جميع طرق الدفع 
غير النقدية مما تسبب بهذا االرتباك، وعلى الرغم من ذلك، أنا ممنت له ألننا متكنا في النهاية من 
التبرع إلصالح  الذين ساهموا في  الركاب  إلى وارسو«. ومت تعويض  إصالح الطائرة وعادت بسالم 

الطائرة، كما حصلوا على قسائم لتعويضهم عن التأخير الذي واجههوه خالل الرحلة.

بريطانيا: اأ�سهر وجبة طعام يف اململكة 

مهددة بالزوال

حذرت جمعية مدافعة عن البيئة من أن وجبة السمك ورقائق البطاطس )البطاطا(، إحدى أشهر 
وتعرض  البحار  في  تتراكم  التي  البالستيك  باتت مهددة بسبب مخلفات  البريطانية،  الوجبات 
احلياة البحرية للخطر. ومن أجل إلقاء الضوء على حجم اخلطر اتفقت جمعية »بالستيك أوشنز 
يو.كيه« مع مطعم في مدينة بالكبيرن في شمال البالد، لتقدمي وجبة للعمالء اجلائعني مكونة 
من قطعة بالستيك مقلية على شكل سمكة بدال من سمك القد املعتاد مع رقائق البطاطس.

وقال جيف برايتي املدير الفني للجمعية: »كمية البالستيك التي تصل إلى احمليطات ال تهدد فقط 
الشعبية  وجبتنا  فلن تصبح  املعدل  بهذا  واصلنا  إذا  أيضا.  وإمنا مستقبلنا  األسماك  مستقبل 

املفضلة ذكرى من املاضي فقط وإمنا سنواجه أيضا مشكالت كارثية أخرى في كوكبنا«.
وحملة »فيوتشر فيش آند شيبس« التي أطلقتها اجلمعية هي األحدث ضمن سلسلة جهود عاملية 
تقوم بها جماعات مدافعة عن البيئة واألمم املتحدة لتقليل املواد البالستيكية ذات االستخدام 
الواحد. وتعهدت عالمات جتارية كبيرة بخفض جميع مخلفات البالستيك في عملياتها في ظل 

زيادة الضغط الشعبي على املصنعني وجتارة التجزئة.

الهند : اأول م�ست�سفى للفيلة يف العامل!

افتتح في والية »أتر برديش« الهندية أول مستشفى ملعاجلة الفيلة، التي 
 ،”abc news« تعد من أكبر الثدييات على سطح الكرة األرضية. وذكرت
أن السكان احملليني واملدافعني عن حقوق احليوان متفائلون جدا بظهور أول 

مركز بيطري لعالج الفيلة، فقد وصلت بالفعل أولى احلاالت املرضية لهذا املستشفى التخصصي 
ومت عالجها. وأشارت وسائل إعالم إلى أن هذا املستشفى سيصبح من أهم معالم اجلذب السياحي 
في البالد، نظرا لندرته. يذكر أن مستشفى الفيلة جهز بأحدث املعدات الطبية، وأجهزة تصوير 
األشعة فوق الصوتية، وماسحات األشعة السينية، وأجهزة خاصة لرفع الفيلة املريضة الثقيلة. 
كما زودت املستشفى أيضا بكاميرات مراقبة خاصة ملتابعة حالة احليوانات املريضة في الظالم. 
وعلى الرغم من أن الفيلة حتتل مكانة مهمة في الثقافة الهندية، إال أن الكثير من هذه احليوانات 

يتعرض للصيد والتسمم واحلوادث اخملتلفة.  

رومانيا  : العثور على لوحة 

ُيعتقد اأنها لـ»بيكا�سو«

الرومانية  واإلرهاب  املنظمة  اجلرمية  في  التحقيق  وحدة  أكدت 
لوحة  على  العثور  بعد  حتقيق  فتح  األحد،  أمس  »دييكوت«، 
قبل  فقدت  قد  وكانت  بيكاسو،  بابلو  أعمال  من  أنها  يُعتقد 
ست سنوات من متحف متحف روتردام كونستهال في هولندا. 
بيكاسو  قطعة  حًقا  هي  اللوحة  كانت  إذا  ما  تأكيد  يتم  لم 
 ،١٩7١ عام  إلى  ترجع  التي  املهرج«،  »رأس  أو  دارلوكان«  »تيت 
وسرقت من متحف روتردام كونستهال، لكن األمر ال يزال قيد 

التحقيق.
من جهته، املتحف لم يعلِّق بعد على العثور على اللوحة. مع 
اللوحة  تضم  التي  املموعة  على  سابق  مشرف  شكك  ذلك، 
في أنها أصلية، وذلك في تصريحات للتلفزيون الهولندي. وبعد 

فحص اللوحة فقط، ذكر أنه يعتقد أنها مجرد نسخة.
الفنية  السرقة  عن  كتابًا  كتبت  التي  هولندا،  في  املقيمة  فيتيكو،  ميرا  الرومانية  الكاتبة  أما 
لوسائل  موضحة  املصدر،  مجهولة  معلومة  تلقيها  بعد  اللوحة  وجدت  إنها  فقالت  املذهلة، 
اإلعالم أنها عثرت عليها مدفونة حتت حجر في منطقة تولتشيا في شرق رومانيا، وسّلمتها إلى 

السفارة الهولندية في بوخارست.

موؤ�س�س »في�سبوك« يفقد ١7 مليار 

دولر من ثروته خالل عام ٢٠١8

»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  مؤسس  تعرض 
مارك زوكربيرغ، خلسارة مالية كبيرة وصلت إلى ١7 مليار 
أسهم  وانخفضت  العام.  هذا  خالل  واحد  يوم  في  دوالر 
فيسبوك بنسبة 3% إلى ١3٩.٥3 دوالر، وهو أدنى مستوى 

منذ أبريل ٢٠١7.
أغنى شخص  ثالث  كان  الذي  عاما،   3٤ زوكربيرج،  ويحتل 

في العالم، خلف جيف بيزوس وبيل غيتس، املرتبة السادسة على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وانخفضت ثروة زوكربيرغ، التي وصلت اآلن إلى ٥٥.3 مليار دوالر أكثر من 3١ مليار دوالر من ذروتها 
في ٢٥ يوليو املاضي. ويقترب الري إليسون من شركة أوراكل كورب من املرتبة السابعة مع 7.٥٤ 

مليار دوالر.
وواجه زوكربيرغ ضغوطا جديدة، حني طالب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الدميقراطيني 
امللياردير الشاب بالرد على تقارير إخبارية بأن الشركة استخدمت متعاقدين للرد على منتقدي 

ممارسات اخلصوصية وجهود الشركة إلحباط الدعاية الروسية على شبكتها.
شبكته  في  مستثمرين  من  مطالب  فيسبوك  مؤسس  يواجه  التقارير،  هذه  خلفية  وعلى 
تاميز”  “نيويورك  صحيفة  وكانت  تنفيذي.  ورئيس  إدارة  مجلس  كرئيس  منصبه  من  باالستقالة 
األميركية قد ذكرت، مؤخرا، أن فيسبوك استعانت بشركة تسمى “ديفينيرز” لتشويه املنتقدين 

لسياسات فيسبوك.
بهذه  عرف  إنه  قائال  الشركة،  هذه  مع  فيسبوك  بتعاقد  معرفته  جانبه  من  زوكربيرغ  ونفى 

املعلومات فقط من خالل الصحيفة األميركية.

الردن: »التاك�سي الطائر« يحلق 

يف �سماء العا�سمة عمان

أطلق األردن خدمات »التاكسي الطائر« لنقل الركاب 
عبر طائرات عمودية وتقدمي خدمات سريعة للسياح 

إحدى  طائرتني،  أطلقت  حيث  البالد.  في  نوعها  من  األولى  اخلدمة  تعتبر  حيث  األعمال،  ورجال 
الطائرتني انطلقت إلى مدينة البترا األثرية من مهبط في شارع مكة حملت على متنها سياحا 

ال يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة.
وأثار إقالع الطائرتني انتباه سائقي سيارات في شارع مكة املزدحم وسط العاصمة األردنية عمان، 

مما جعلهم يتوقفون ملشاهداتهما وتصويرهما، وأدى ذلك لبطء في حركة السير.
املتقاعد محمد  الركن الطيار  اللواء  الذهبي للطيران”،  “النسر  التنفيذي ألكادميية  الرئيس  وقال 
“التاكسي  خدمة  لتقدمي  ذراعا  امللكي  اجلو  سالح  مع  بالشراكة  أطلقت  األكادميية  إن  العمري، 

الطائر” لتقدمي خدمات نقل املسافرين والسياح من عدة مناطق في األردن وإليها.
وأشار إلى أن الشركة تقّدم خدمات أخرى مثل االستمتاع واملشاهدة لبعض املناطق احملددة في 
عمان أو أي مناطق أخرى في األردن لفترات قصيرة، وخدمة أخرى للتصوير ثالثي األبعاد لصانعي 

الوثائقيات.
وأشار العمري إلى أن الشركة تستعني في بعض األحيان بطائرات سالح اجلو امللكي الذي ميتلك 
حصة من الشركة لنقل ركاب بأعداد تصل إلى ١٥ راكبا. يشار إلى أنه مت تخصيص مهابط محددة 

للتاكسي الطائر داخل العاصمة عمان.

ال�سني : مطعم �سيني يوظف كبار ال�سن واملتقاعدين فقط

الصينيني  املسنني  من  مجموعة  أسست  مألوفة،  غير  خطوة  في 
السن،  كبار  من  به  العاملني  جميع  إن  إذ  نوعه،  من  فريدا  مطعما 
ومواصلة  التقاعد  سن  بعد  عمل  إيجاد  على  مساعدتهم  والهدف 

حياتهم بشكل طبيعي.
وحسب صحيفة »ساوث تشاينا مورنينج بوست« الصينية، أسست 
أُطلق  الذي  املتطوعني املسنني في عام ٢٠٠٦ املطعم  مجموعة من 

عليه اسم »جينكو هاوس«، وهو مؤسسة خيرية لتوظيف كبار السن، بعد أن أدركوا مرارة حتول 
اليوم،  إلى  املطعم  افتتاح  ومنذ  توظيفه.  اجلميع  يرفض  الفائدة  عدمي  إلنسان  املنتج  الشخص 
وظفت املؤسسة اخليرية ٢٠٠٠ من كبار السن، وشهدت توسعا في نشاطها؛ إذ افتتحت 3 فروع 

أخرى للمطعم في عدة مناطق من هوجن كوجن.
ويقول جورج فوجن مان-تشون، وهو املوظف األقدم باملطعم، البالغ من العمر 7٢ عاما، إن »احلفاظ 
على مهنة بهدف صنع معنى للحياة وخلق رغبة في االستمرار أمر ضروري، فبعد تقاعدي شعرت 
)جينكو  ولكن  أصابني،  الذي  االكتئاب  بسبب  باملرض؛  أشعر  وبدأت  املتمع  عن  انقطعت  بأنني 
هاوس( منحني فرصة لبدء صفحة جديدة مع احلياة، وأنا اآلن أشعر كما لو كنت في الـ3٠ من 
عمري«. فيما يقول كينيث تشوي مان-كني، مدير تطوير األعمال في »جينكو هاوس«، إنه ال يرغب 
في أن يجعل عمالة املسنني وسيلة للتحايل على جذب العمالء، إذ يعتقد أن جودة اخلدمة والطعام 
مهمان أيضا جلعل العمالء يزورون املطعم مرة أخرى، مؤكداً أنه يريد »حتقيق وضع مربح للجانبني«.
كما يعمل املطعم في الوقت احلالي على ترسيخ مفهوم »من املزرعة إلى املائدة«، إذ يضم مزرعة 
توفير  بهدف  مطاعمه،  من  العضوية  املزارع  منتجات  شراء  للعمالء  وميكن  به،  خاصة  عضوية 
فرصة عمل لكبار السن الذين يفتقرون إلى القدرة على التحمل البدني للوقوف ساعات طويلة 

في العمل مبطعم.
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• the atmosphere of venus made up mainly of 
carbon dioxide.

• its size is slightly smaller than Earth.
• it also features gravity similar to that of Earth.
• venus is surrounded by clouds consisting of 

mercury, ferric chloride hydrocarbons and 
sulphuric acid. these clouds create the most 
corrosive acid rain found anywhere in our 
solar system.

• the clouds are so thick that little light even 
reaches the surface. the light that does reach 
the surface is converted to heat and can not 
escape the atmosphere making venus the 
hottest planet at around 500 Degrees Celsius.

• the surface of venus is often described as a 
“stormy desert” full of many craters and very 
active volcanoes.

• the surface is also likened to molten lead.
• Venus features no liquid water.

22
Venus Facts  

“My Cat Thinks She is President”

“Janey,” Gary whispered as mom and dad got ready to 
go out for their party. “Our cat thinks she is 
president.” 
Girl with catsBoth children giggled and 
promised mommy and daddy they would be 
good all evening. “How do you know?” she 
whispered as Daddy got their coats out of the 
closet. 
“She told me.” He whispered back. “She can 
talk.” 
Janey had quite a time not thinking about 
Fluffy their cat being able to talk but finally 
Gary and Janey’s parents were gone. “What do you 
mean she can talk? She never talked to me.” Janey 
said. 
“Well, you have to ask her the right questions.” Gary 
said smugly. “I just asked her what she wanted to be 
and she told me that she wanted to be…..” 
“President, that’s right.” Fluffy said walking slowly 
into the room. “No need to whisper, everybody knows 
I am going to be president. No, no, you had it all wrong 
Gary.” The little yellow cat with long soft fur said be-
ginning to purr. “I don’t think I am president, NOW. 
But I will be, its my destiny.” She said with a bit of an 
accent. A feline accent no doubt. 
“But Fluffy,” Janey said having trouble believing she 
was conversing with the house cat. “Why do you think 
you should be president? You are just a cat?” 
“I know God made me for great things Janey.” Fluffy 
said licking her toes. “He made you for great things 
too, maybe not as great as me but great things.” 
“Fluffy?” Gary said puzzled. “Do the other animals 
want to be president also?” he wanted to know. 
“Well no,” Fluffy answered, “that would be just silly 
now wouldn’t it?” 
“Not as silly as a 12 pound cat who needs help get-
ting down from trees wanting to be president.” Janey 
thought but she didn’t say it because she didn’t want 
to upset Fluffy. 
“No, it’s different for different ones.” Fluffy contin-
ued. “Ralphie the dog thinks he is Alexander the Great. 
But I think he might be mistaken because I think Alex-
ander the Great didn’t walk on all fours” Fluffy specu-
lated. 
“The gerbil thinks he is Abraham Lincoln. I am work-

ing with him on that one. And then there’s your two 
gold fish, Frank and Ernest? Well they think they are 
world war two flying aces. I wish you would talk to 

them about that Janey. They like you.” She 
continued seeing the amazement on the faces 
of the humans. “The duckling we got for Eas-
ter thinks he is Albert Einstein and you know 
that big fat squirrel that keeps eating all the 
bird seed your parents put out?” Fluffy asked. 
“Yes, who does he think he is?” Gary won-
dered. 
“He thinks he is The Pope.” Fluffy informed 
Gary. “But he isn’t because I saw a picture 
of the pope on TV yesterday and the pope is 

definitely not a squirrel.” She concluded. 
“Wow,” said Janey. “I had no idea animals thought so 
highly of themselves.” And she whistled. 

“Well Janey,” Fluffy continued rolling on her back 
until she fell off the couch. “It’s possible some of us 
might be mistaken. But you know, you can feel inside 
that God has created you for something special can’t 
you?” 
“I know what you mean.” said Gary. “Pastor Mathers 
talked about knowing God’s will for your life last Sun-
day and ever since then I have felt God has a calling 
for me but I don’t know what it is.” 
“Me too Gary.” Janey said petting Fluffy which she 
liked a lot. “At the youth retreat, I almost felt like God 
was leading me to go on the missions trip but I don’t 
know for sure.” 
“Well, I am only a house cat.” Fluffy said realistically 
“but us animals know that God has made each of us for 
a special purpose. Janey and Gary, you keep praying 
and you will find out what he has put you on earth to 
do. You know what Janey, when you pet me, I really 
get the sense you are going to do some big things for 
God.” Fluffy said and that made Janey smile. 
“What about me Fluffy?’ Gary said feeling slightly left 
out. “I think God might have big things for me too.” 
“I know he does Gary.” Fluffy said jumping down and 
turning her tail to walk out in a huff as cats like to 
do. “But first maybe you should learn to clean up your 
room.”
Be joyful always; pray continually; give thanks in all cir-
cumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus. 
[1 Thessalonians 5:16-18]

Finding God’s Will for your Life
Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to 
test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. [Romans 12:2] 

R I D D L E 
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You use me from 
your head to your 
toes, the more I 
work the thinner I 
grow. What am I?

Answer for the 
Last Issue:
She is reading 
braille.

By: 
Philo Girgis

Kids & Youth

Happy 
birthday 

MarioHappy birthday Lauren
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We live in a world today that runs 
from one thing to the next. We fin-
ish one thing, only to cross it off 
our list and get to the other things. 
We anticipate holidays months in 
advance so much that we might not 
realize that another holiday - com-
ing sooner - is just as important. We 
get up and go to work or school and 
are thinking about next week, before 
even meeting the events of the day. 
I will be the first to admit that this is 
how I operate, too. Life has become a 
constant shuffle from one thing to the 
next. It is busy. It is rushed. It is full of 
obligations, events, responsibilities, 
etc. Technology has made us have 
access to things we never thought 
were possible. Products and services 

have evolved in incredible ways. And 
while all of this is fantastic and speaks 
to the advances we have made, I 
think it is really important to be more 
mindful of the current moment. 
Being mindful in the current state 
means trying to enjoy where you 

are now. Waking up and trying to 
focus on the day and what you will 
do today - and not five months in 

advance. Taking some time to enjoy 
the beautiful weather today offers, 
the current powerful relationships 
you have in your life, the successes 
you have accomplished, and the 
goals you have set. Of course, this 
doesn’t mean you shouldn’t plan 
ahead and be organized or priori-
tize what you will do tomorrow or 
next week - it simply means not get-
ting so absorbed in the next moment 
that you forget to enjoy the present. 
It is definitely not an easy task, given 
the world we live on and how busy 
we all become. One helpful tip that I 
have found works for me is to catch 
myself in my thoughts. When I start 
thinking of things months in advance 
that I need not worry about now, I re-
mind myself of where I am. Today is 
xxx, and I am doing zzz. I need not 
think far in advance, because I will 
miss out on the blessings of today. If 
I can plan for something in advance, I 
can do this within reason - but not ob-
sessively. And, by all means, I must 
not let my plans for tomorrow stop 
me from enjoying the beauty of today.

Enjoy THIS Moment

On November 21st, the 
Trudeau Liberals tabled the 
government’s Fall Economic 
Statement. The Statement 
confirmed that the Liberals 
are borrowing $18 billion this 
year, and almost $20 billion 
next year, to pay for their out-
of-control spending and that 
they have no plan to balance 
the budget.
In just three years, Justin 
Trudeau has racked up bil-
lions of dollars of debt with 
nothing to show for it.  A re-
sponsible government would 
have paid down the debt 
when the economy was per-
forming well in case of future 
downturns.  Instead, Justin 
Trudeau spent the cupboards 
bare and is now forcing Ca-
nadians to pay for his out-
of-control spending through 
higher taxes.
In the past, Justin Trudeau has 
said that the budget would 
balance itself.  But now, the 
Finance Minister has admit-
ted that isn’t true.  
This year’s deficit is more 
than three times what Justin 
Trudeau said it would be and 
next year, the deficit will be 

even higher. To top it all off, 
the Liberals have no plan to 
return to balance.
You don’t need to be an econ-
omist to understand that more 
debt today means higher taxes 
tomorrow. In fact, the average 
Canadian middle-class family 
is paying $800 more income 
tax today than when Justin 
Trudeau took office. That is 
before the Liberals’ carbon 
tax and their new payroll tax-
es take effect.  Since the Lib-
erals came to power, 81% of 
middle-income Canadians are 
seeing higher taxes. In other 
words, it is only going to get 
worse.
A Conservative government 
will stop the raid on future 
generations, eliminate Justin 
Trudeau’s deficits, and get 
Canada’s fiscal house back in 
order.

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of 

Parliament for Markham-

Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Fall economic 
Update Failure

Many on the political left have 
spent a long time scaremon-
gering about the supposed 
threat of overpopulation. 
There are too many people in 
the world making demands on 
the world’s scarce resources, 
the story goes, and so there is 
an urgent need to limit popu-
lation growth. The official 
line is usually that we should 
address this alleged problem 
by empowering women – however, the 
overpopulation narrative can lead to 
embracing coercive policies that limit 
fertility. It also results in the shaming of 
women who have large families.
Here are a few examples of the coercive 
or shaming dimension of these overpop-
ulation arguments. The United Nations 
Population Fund (UNFPA) has long 
worked in China on the issue of «demo-
graphics,» despite China’s use of vio-
lent and coercive means to reduce their 
population. (I personally took the UN-
FPA head to task over this during a par-
liamentary meeting). A British «family 
planning» organization wrote to Prince 
William and the Duchess of Cambridge 
last year, urging them to stop having 
children. Just recently, Canada’s public 
broadcaster CBC aired (unchallenged) 
the opinions of a professor who thinks 
we should have fewer babies in order to 
stop climate change. And the Canadian 
House of Commons has recently dis-
cussed allegations of forced sterilization 
of Indigenous women. 
Great evils have clearly been done in the 
name of fighting overpopulation. 
Beyond the specific instances, the core 
arguments behind the overpopulation 
narrative are deeply flawed. Every hu-
man being uses resources to survive, but 
they also create resources. We have one 

mouth to eat with, and two 
hands and a mind to work 
with. Reducing popula-
tion might reduce the de-
mand for resources, but it 
also reduces the number 
of people engaged with 
the hard work of address-
ing the challenges that we 
face. Fixing the challenges 
we face, including climate 
change, requires more peo-

ple available to work on solutions.
Dramatic declines in birthrates also cre-
ate very immediate social problems. 
People’s demand for resources con-
tinues throughout their life, but their 
productive work is generally limited 
to certain stages. A society with a large 
number of «producers» (working age 
people) can afford to give a lot more 
support to those who are no longer able 
to work. But in many western societies 
with declining birth rates, less support is 
available to seniors because there aren’t 
enough workers producing to provide 
for them. At the level of individual 
countries, the problem of underpopula-
tion (low birth rates leading to a higher 
proportion of seniors and fewer workers 
to support them) can be solved through 
immigration. But immigration can only 
solve the problem up to a point, and cer-
tainly cannot solve the problem if the 
pressures of underpopulation become 
global in scale.  
Notwithstanding the persistent exhor-
tation of the population control move-
ment, I will proudly continue to make 
babies. What matters is not the number 
of children you have, but the way in 
which you raise them to be contribut-
ing and sacrificial members of society 
– people who are making a net-positive 
contribution to the world.

POPuLATIOn

Garnett Genuis 
Member of Parliment 
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PROMOTION PERIOD: DEC 7TH TO DEC 13TH, 2018BIG SAVINGS ON DAILY ITEMS*

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly �yer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

SOFT CHEESE
LABNEH 
Phoenicia /
Cedar Brand

Reg: $6.49/ea

LOOSE ALMOND
Reg: $7.99/lbAqua�na Brand - 24x500ml

Limit 3 per family
Reg: $5.99/pack

WATER BOTTLESNOUR DATES
Golden Valley Brand - 1kg
Standard Deglet Nour
Reg: $4.99/ea

SPECIAL
99$ /EA2.

SPECIAL
99$ /PACK2.

500g

SPECIAL
99$ /EA3.

SPECIAL
99$ /LB4.

LIMIT 5 PER FAMILY

WHITE EGGS
12PCS
Gray Ridge Brand 99$

/ PACK1.
SPECIAL

2 ROASTED
CHICKEN
LEGS 99$

/ ORD3.
REGULAR 99$

/ ORD2.
SPECIAL


