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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100
Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

اعالن حالة الطوارئ يف مونرتيال 

وكيبيك مع تفاقم الفي�ضانات 

اأندرو �ضري ي�ضارك الأقباط قدا�س 

القيامة مب�ضي�ضاجا برفقة غادة وتوفيل�س 

واأمبلر وليزون وبيرت كينت الأقباط ورحلة ن�ضال من اجل 

املواطنة عرب 100 عام... اين 

كانوا وماذا اأ�ضبحوا؟! اجلزء الأول
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التذاكرحمدودة -  للح�صول على تذاكر ات�صل على:  جريدة »جود نيوز« الكندية

1-844-355-6939
التذاكرحمدودة -  للح�صول على تذاكر ات�صل على:  جريدة »جود نيوز« الكندية

1-844-355-6939

St George Centre

Maple Banquet Hall

7:00 PM - 10:00 PM 

6:00 PM - 9:00 PM 
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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

يوحي  للرأي  جديد  إستطالع 
احملافظني  شعبية  بصعود 

وانخفاض شعبية الليبراليني
................................................ص12

اإلخوان  تصنيف  يدرس  ترامب 
منظمة إرهابية ................... ص 4

حتذير من عاصفة شمسية تهدد 
بقطع الكهرباء عن األرض؟ .........
.............................................. ص 21

خالد منتصر يكتب: ملاذا يتطرف 
طالب اجلامعة؟ .....................ص 4

راأي املحـــــــرر

قراءة يف مذبحة �ضريالنكا

ال�سريالنكية  اجلالية  مع  �سالة  حل�سور  املا�سي  الأ�سبوع  ُدعيت 

بتورنتو بعد احلادث الإرهابي الب�سع �سباح عيد القيامة يف كنائ�س 

بال�سالة  مملوء  رائع  جتمع  كان  واحلقيقة  الأم.  ببلدهم  وفنادق 

والدعاء هلل باأن ُير�سل تعزياته لأهايل ال�سهداء، ولبلدهم �سريالنكا، 

بل ولالإرهابيني، باأن يلم�س اهلل قلوبهم ويغري الطبع الوح�سي الذي 

لديهم. وهناك اأدركت ت�سامح وغفران م�سيحيو �سعب �سريالنكا. 

مذبحة عيدهم وما تالها من فيديوهات لق�س�س مليئة باللحظات 

عائلته  فقد  واأبنائه وهذا طفل  فقد زوجته  فهذا  املرعبة،  وامل�ساهد 

من  لأكرث  ق�س�س  يعودوا،  ومل  لل�سالة  ذهبوا  وهوؤلء  بالكامل، 

طبية  حالة  يف  معظمهم  وم�سوه  م�ساب  وخم�سمائة  قتيل  ثلثمائة 

خطرة، هو حادث بال �سك كا�سف لأمور عديدة :

- �سريالنكا دولة كانت بعيدة عن الإرهاب ول�سيما الديني، فرمبا 

اأمتدت  اإرهابية �سيا�سية يف حربهم الأهلية والتي  حدثت حوادث 

اإرهابية  حوادث  لكن   ،2009 عام  واأنتهت  عامًا  وع�سرون  خلم�س 

جتاهلت  ال�سبب  لهذا  ورمبا  قبل،  من  حتدث  مل  ديني  اأ�سا�س  علي 

ال�سلطات يف �سريالنكا التحذيرات الهندية من اإحتمال وقوع عمل 

الروحي جلماعة  اإرهابي، بل وحتذيرهم من »زهران ها�سم« الأب 

التوحيد والذي هو املتهم الأول يف تلك احلادثة الأخرية  

الفقر  ب�سبب  الإ�سالميني  لالإرهابيني  دافع  اأي  نفت  املذبحة   -

غنية  عائالت  من  الت�سعة  فالإنتحاريني  اجلهل،  اأو  الإ�سطهاد  اأو 

حتي اأن الأب ُيطلق عليه »ملك التوابل« وكان مقربًا من الرئي�س 

الطريان يف  الإرهابيني در�س هند�سة  واأحد  الأ�سبق،  ال�سريالنكي 

علي  وح�سل   ، بلندن  كينج�ستون  جامعة 

الإ�سرتالية  ملبون  مدينة  يف  العليا  درا�ساته 

وهناك تطرف وعاد اإرهابيًا لبلده، كذلك ل 

اأقلية،  اأو  اأغلبية دينية  عالقة له بالعي�س بني 

وهندو�سية  بوذيه  الأغلبية  �سريالنكا  ففي 

وامل�سلمني وامل�سيحيني اأقلية هناك 

مداهمة  فعند  القتلة  هوؤلء  ب�ساعة  مدي  عن  ك�سفت  املذبحة   -

نف�سها  بتفجري  الأبنة  قامت  القتلة،  عائلة  ملنزل  الأمن هناك  قوات 

وهي حامل وقتلت معها اأطفالها الأثنني يف م�سهد يتعار�س مع كل 

معاين الأمومة لكائن حي 

اأن تنظيم »داع�س« الإرهابي رغم خروجه  - املذبحة ك�سفت عن 

من معظم املناطق يف �سوريا والعراق وتاأكيدات �سابقة من �سيا�سيني 

عن اإنتهاء دوره اإل اأنه مازال موجود ويعمل وبقوة 

الإرهاب من  الدول يف حماربة  - احلادث ك�سف عن مدي جدية 

عدمه، فكان اأول قرار للرئي�س ال�سريالنكي هو حظر تغطية الوجه 

امل�ساجد  ببع�س  ال�سلوات  ووقف  بل  اأمنية  لأ�سباب  النقاب  مثل 

التي كان يرتدد عليها الإرهابيني 

قلوبنا مع عائالت �سهداء وم�سابي وجرحي �سريالنكا ونتفق مع 

اأن نتحدث  باأنه قد حان الوقت  اأ�سقف لندن  اأجنيلو�س  نيافة الأنبا 

�سحايا  لالإرهابيني  اأ�سبح  اأن  بعد  امل�سيحية«  »معاداة  م�سطلح  عن 

�سهداء من دول العامل اأجمع من م�سر لنيجرييا لل�سودان لل�سومال 

لليبيا ل�سريالنكا ومن كل الطوائف امل�سيحية   

 ابرام مقار
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في هذا الكون الذي تسير أحداثه وفق 
يكان  يكاد  ثابتة؛  حسابية  ُمعادالت 
ُمجتهد  يحظى  أال  املُستحيالت  من 
أم  عاِجالً  النجاح  أرباح  من  بنصيبه 
الثقة  مع  االجتهاد  فتضاُفر  آجالً، 
والتخطيط والتركيز اجلاد على الهدف 
حتقيقه  إلى  باإلنسان  يصل  وأن  بد  ال 
مهما طالت املُدة. األمر ُيكن تشبيهه 
بحكاية أربعة أشخاٍص يريدون الوصول 
سيصل  أحدهم  ُمحددة؛  أرٍض  إلى 
ظروفه  ألن  أكثر  وراحة  أكبر  بُسرعة 

الثاني  الطائرة،  يستقل  بأن  له  تسمح 
سيصل بعد زمن أطول وراحة أقل ألنه 
ال يستطيع غير ركوب السيارة، الثالث 
ال يلك  ألنه  أكثر  ويتعب  أكثر  سيتأخر 

إال درَّاجة هوائيَّة، الرابع يتطي حصانًا لذا ستستغرق 
رحلته شهورًا من اإلرهاق واملتاِعب، أما اخلامس فقد 
واملشاق  ويُصادف من األهوال  أعواًما  تستغرق رحلته 
وحذاءه  قدميه  إال  يلك  ال  ألنه  غيره  يُصادفه  ال  ما 
املكان  إلى  النهاية سيصل اخلمسة  فقط، لكن في 
على  واإلصرار  العزية  من  يلكون  داموا  ما  املطلوب 

الوصول ما يدفعهم لالستمرار حتى النهاية.
عقباٍت  من  بد  ال  النجاح  أرض  نحو  رحلة  ُكل  في 
وبني  للوصول  حًقا  التوَّاقني  بني  والفرق  وعثرات، 
غيرهم أن املُصّرين على بلوغ هذا الهدف ال يلتفتون 
كل  ويصبُّون  األمور،  سفاسف  من  للُمشتتات 
في  السير  جّربوا  ومن  بثبات.  م  التقدُّ على  طاقاتهم 
الهزائم  ببعض  محفوٌف  أنه  يُدركون  الطريق  هذا 
احلذر،  لتوخي  احملاوالت  ُكل  رغم  والكبيرة  الصغيرة 
هيل«  »نابليون  األمريكي  املُفكر  إليه  أشار  ما  وهو 
ال  الناس؛  ُمعظم  إلى  النجاح  يأتي  أن  »قبل  بقوله: 
بُد لهم أن يواجهوا هزية مؤقتة، ورمبا بعض الفشل. 
وعند مواجهة الهزية فإن أسهل األشياء التي تقوم 

االنسحاب.  هو  منطقية  وأكثرها  بها 
معظم  يفعله  ما  بالتحديد  هو  وهذا 

الناس«.
ُكل  أن  لالهتمام  املثير  من  يكون  وقد 
الدراميَّة  واخلسائر  الفشل  حاالت 
املُفاِجئة تستهدف تهيئة ذاك امُلتهد 
املاالت  من  مجاٍل  في  للنجاح  التوَّاق 
درجات  من  أعلى  درجٍة  إلى  للصعود 
وتأهيله  واملعرفة،  واخلبرة  الوعي 
ال  وأرفع  أرقى  مسؤوليات  ملواجهة 
لم  الذين  أولئك  مواجهتها  يستطيع 
يقعوا وال مرَّة في مصائد تلك التجارب 
املؤملة ثم تخلصوا منها. كل فشٍل يتم 
التحرر منه يؤدي إلى ثروة روحية وعقلية 
كان  ما  وكثيرًا  باملال،  شراؤها  يكن  ال 
اتساًعا،  وأكثر  أضخم  جناٍح  إلى  يُفضي  بابًا  الفشل 
تلك  على  مؤكًدا  هيل«  »نابليون  املفكر  يعود  وهنا 
»تلك  بقوله:  ثريًا«  تُصبح  »فكر  كتابه:  في  احلقيقة 
تتمثل  ماكرة  عادة  فلديها  الُفرص،  حيل  إحدى  هي 
في التسلل من الباب اخللفي، وعادة ما تأتي في صورة 
السبب  هو  هذا  ولعل  مؤقتة.  هزية  أو  حظ  سوء 
ويُضيف:  الفرص«،  يُدركون  ال  الكثيرين  يجعل  الذي 
»إن الفشل هو حيلة متلك حًسا من التهكم واملكر، 
في  أحدهم  يوقع  عندما  عارمة  فهو يشعر بسعادة 
مصيدته عندما يكون النجاح على بُعد خطوة منه«.
اجلميع يلكون القدرة على الوصول إلى الهدف الذي 
واملادية  العقلية  القدرات  تفاوتت  مهما  يختارونه 
واجلسدية واملكانيَّة بينهم، لكن الفرق أن هنالك من 
يكونون  التي  اللحظة  في  االستسالم  راية  يرفعون 
بُعد خطواٍت معدودة منه، وهنالك من ال  فيها على 
يغرسوا  حتى  الوصول  في  حقهم  عن  أبًدا  يتنازلون 
كان  مهما  طموحاتهم  جبل  قّمة  على  النصر  راية 

الثمن.

فوٌز حتت قناع اخل�صارة

زينب علي البحراني- 
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• Refugee Application • Citizen-

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 
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Good Man Immigration
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Tel: (416) 455-7425
info@GoodManImmigration.ca

Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة

ا�صت�صارة جمانية

ات�صلوا ب�صعيد ميخائيل:

MEMBER

فى  اإلخوان  تنظيم  بذرة  تكّونت  عندما 
البنا  اإلسماعيلية ١٩٢٨، لم يجهد حسن 
نفسه فى اختيار طلبة جامعة ليكونوا نواة 
فقد  التأسيس،  مرحلة  فى  األولى  اإلخوان 
طالب  بأن  آنذاك  سائد  اعتقاد  هناك  كان 
ن وعنده مناعة ضد األفكار  اجلامعة محصَّ
املتطرفة. تكّونت املموعة األولى من حالق 
وجنار ومكوجى وعربجى وعجالتى وجناينى، 
مع احترامنا لكل تلك املهن، إال أن القائمة 
األولى خلت من وصف »طالب بجامعة فؤاد 
علمانى.  أساس  على  تأسست  التى  األول« 
ذلك طلبة  بعد  اإلخوان  استقطب  بالطبع 
فى  »البنا«  اختيار  لكن  وثانوى،  جامعة 
البدايات للبعد عن طلبة اجلامعة له داللة، 
اآلن صار مستحيالً أن جند تنظيماً أو خلية 
طالب  املدبر  وعقلها  وقائدها  إال  إرهابية 
كليات  ولألسف معظمهم طلبة  جامعة، 
القمة!!  كليات  عليها  يطلق  مما  عملية 
األسباب كثيرة وال يكن حصرها فى مقال 
مطولة،  دراسة  إلى  حتتاج  فهى  صحفى، 
لكن لو أردنا تلخيصها فى رؤوس موضوعات 
سنجد أن على رأس قائمة أسباب التطرف، 
تخلِّى اجلامعة عن دورها كساحة تبادل حر 
لألفكار، وحتولها إلى زنزانة رأى واحد هو رأى 
األستاذ امللخص فى مذكرة فيها اخلالصة أو 
املعلوم من االمتحان بالضرورة، يصير انتقال 
ال  الذى  اجلامعة  أستاذ  من  سهالً  الطالب 
فى  صاحبه  ويُسقط  اآلخر  بالرأى  يسمح 
يُقصى  الذى  اجلماعة  أمير  إلى  االمتحان، 
مخالفه، ومن املمكن أن يقطع رأسه إذا لزم 
حُتفظ  أن  بد  ال  التى  اجلامعة  مذكرة  األمر. 
كتاب  إلى  تتحول  االمتحان،  وجتاوز  للنجاح 
أن يُحفظ  بد  الذى ال  الطريق«  »معالم فى 
لدخول اجلنة. كما صار الطلبة استنساخاً 
داخل  كتيبة  سيصيرون  اجلامعة  فى 
االستفهام  عالمات  طرح  لعدم  التنظيم، 
والفزع  والبديهيات  الثوابت  كلمة  وتكرار 
اخلوف  مسمى  حتت  جديدة  فكرة  أى  من 

من بلبلة الشباب وهستيريا الوصاية على 
هؤالء الشباب باسم األبوة واألستاذية. ملاذا 
التى  العملية  العلمية  الكليات  خريجو 
العلمى  الفكر  منبع  أنها  املفروض  من 
وهالوس  خرافات  ضد  بالضرورة  هو  الذى 
ملاذا  اإلرهابية،  التنظيمات  تلك  وضالالت 
هم القادة واحملرضون؟! إنها طريقة التعليم 
وجدل  اإلنسانية  العلوم  من  اخلالية  اجلافة 
بطريقة  العلوم  يدرسون  اخلالق،  الفلسفة 
ألفية بن مالك، ويجعلون األفكار والنظريات 
العلمية حتمية مطلقة رغم أنها نسبية. 
للطلبة،  العلم  تاريخ  يُدرَّس  ال  ولألسف 
يعرفون  وال  التاء(  )بفتح  املنتج  فيعرفون 
)املنتج( بكسر التاء، العالم الذى فكر وأجنز، 
اإلجابة،  أّرقته  وكيف  السؤال،  حّفزه  كيف 
العملية  العلمية  الكليات  طالب  يخرج 
يعتمد  الذى  التعليم  ماكينة  من  مرهقاً 
على احلشو والتلقني، غير مستعد لتفنيد 
إلى  يتحول  مناقشة،  أو  حتليل  أو  دحض  أو 
فيها  تُلقى  سلة  مجرد  سلبى،  ُمستقِبل 
نفايات تلك األفكار الفاشية. قضية تطرف 
طالب اجلامعة حتتاج موائد نقاش مستديرة، 
حتتاج إلى مفكرين وفالسفة وعلماء اجتماع 
قبل  هؤالء  جهد  إلى  حتتاج  وسيكولوجى، 
ذلك  يحدث  أن  وإلى  السياسة،  رجال  جهد 
ترك تطبيب وعالج  تندهشوا من طبيب  ال 
العني،  احلور  لقاء  بُغية  قتلهم  إلى  املرضى 
أو مهندس بدل أن يبنى بيتاً يفجره ويهدمه 

طمعاً فى اجلنة.

ملاذا يتطرف طالب اجلامعة؟  
بقلم خالد منتصر 

ترامب يدر�س ت�صنيف الإخوان منظمة اإرهابية

إدراج جماعة اإلخوان املسلمني  ترامب يعتزم  الرئيس دونالد  أن  اإلدارة األميركية  أعلنت 
على القائمة األمريكية للمنظمات اإلرهابية األجنبية.

لألمن  فريقه  مع  الرئيس  »تباحث  ساندرز  سارا  األبيض  البيت  باسم  املتحدثة  وقالت 
القومي وقادة املنطقة الذين يشاطرونه القلق من تنظيم اإلخوان ويجري فحص األمر 

وفق مسار داخلي«.
وقالت كليان كونوي مستشارة الرئيس ترامب إن ما من مخاوف لدى اإلدارة األمريكية من 
تعقيدات دبلوماسية أو سياسية قد تنتج عن تصنيف جماعة اإلخوان منظمة إرهابية.
وكانت صحيفة نيويورك تايز أول من نقل األنباء عن اخلطوة في وقت سابق الثالثاء، الثالثني 
من الشهر املاضي. وذكرت في تقرير أن إدارة ترامب وجهت مستشار األمن القومي جون 
بولتون ودبلوماسيني آخرين من أجل اقتراح طرق لفرض عقوبات على احلركة السياسية 
اإلسالمية. ويأتي التطور في أعقاب لقاء جمع في التاسع من الشهر اجلاري بني الرئيس 

األميركي ونظيره املصري عبد الفتاح السيسي، وفق نيويورك تايز.
وفي حال أدرجت واشنطن اإلخوان على قائمة املنظمات اإلرهابية، فإن ذلك سيجعلها 
هدفا للعقوبات والقيود األميركية فورا مبا في ذلك حظرا للسفر وغيرها من القيود على 
النشاط االقتصادي. ومن شأن التصنيف أيضا أن يجرم على األميركيني متويل اجلماعة، 
من  باإلخوان  يرتبطون  من  منع  لها، فضال عن  مالية  أي معامالت  البنوك  على  ويحظر 
أو يعملون لصاحلها. وتصنف  ترحيل مهاجرين عملوا  املتحدة وتسهيل  الواليات  دخول 
دول بينها روسيا ومصر واإلمارات جماعة اإلخوان املسلمني التي أسسها حسن البنا في 

١٩٢٨، منظمة إرهابية وجترم التعامل معها.
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في يوم األحد أول الفجر، كان امللتقى!

الصليب،  حيث  اجللجثة،  بستان  بّوابة  وعلى 
»املسيح  التحية:  بدأت  والقيامة..  والقبر، 

قام«، »باحلقيقة قام«!

والذي  اهلل،  من  ُعرف  الذي  اإليان؛  حتية  هي 
يتسلل فوق نفوسنا مثل فجر الصباح، الذي 
وحني  بعيداً.  للهروب  العميق  الليل  يدعو 
فرصة  لإليان  نعطي  الشكل،  بهذا  نطلقه 

الظهور، وفرصته لنقل هذا اإليان لآلخرين!

يكون  كان  كيف  فُترى  اخللود؛  حتية  وهي 
التي  املقدسة  الشعلة  هذه  دون  من  العالم، 
في  أشعلها  والتي  والصفح،  باحملبة،  تشع 
مجد، ذلك القائم من املوت، والتي لن تقدر يد 

األرض على اخمادها، أو كبت أوارها؟!

وهي حتية البركة، فعلى نغمات حروفها، حتلق 

أرواحنا  وترتفع  املتجددة،  آالمنا  فوق  نفوسنا 
وترفرف في طيرانها إلى حيازات املد، وتضيء 
وجتعل  الضيق،  ظالم  وسط  بالنور  القلب 
االبتهاج  فرح  في  حياته  يعيش  مؤمن  كل 

بالقيامة!

ونشعر  نرددها،  فعندما  العطاء؛  حتية  وهي 
بعمق معناها، وادراك قيمتها وجدارتها، جتعلنا 
العدالة،  فعال خلدمة  أنفسنا بشكل  نُكّرس 
ومضاعفة  األمل،  من  نّيرة  عالمات  واغداق 

شهادات احلُلم، واملغفرة في ربوعنا!

املسيح قام.. حقاً قام!

بالتخلي  للجميع  امللحة  للدعوة  جتديد  أنها 
بهذا  والتمسك  الشك،  أزمنة  عن  األبد  إلى 
حقول  عبر  النهر  مثل  يفيض  الذي  اإليان 

قلوبنا، بصورة أبدية!... 

عـادل عطيـة

لقاء
حتية القيامة! 

دول اندراو�س 

على مدى العصور، والكتاب املقدس يقف شامخا 
تثبت  أن  تريد  التي  واحملاوالت  الهجمات  وغالبا كل 
أو تشير إلمكانية وجود أخطاء الهوتية، علمية أو 
احلية  اهلل  كلمة  فهو  الترجمة.  في  أخطاء  حتى 
اآليات  بعض  جند  ولكننا  إنسان.  لكل  ورسالته 
التي تدعو إلى الوقوف عندها بعض الشيء. ومن 
أن  األولى  الوهلة  من  يبدو  قد  أيتني  أجد  ضمنها، 
االرتباك. فنجد مثال  هناك خطأ ما، مما قد يسبب 
ابَْن  أََخزْيَا  »وََكاَن   ٢6  :٨ الثاني  ملوك  سفر  في 
اثَْنَتنْيِ وَِعْشرِيَن َسَنًة ِحنَي َملََك، وََملََك َسَنًة وَاِحَدًة 
َملِِك  ُعْمرِي  بِْنُت  َعَثلَْيا  ِه  أُمِّ وَاْسُم  أُورَُشلِيَم.  ِفي 
جند  األخبار  سفر  في  املكتوب  ولكن  إِْسرَائِيَل.« 
شيئا آخر. ففي سفر أخبار األيام الثاني ٢٢: ٢ »َكاَن 
أََخزْيَا ابَْن اثَْنَتنْيِ وَأَرْبَِعنَي َسَنًة ِحنَي َملََك وََملََك َسَنًة 

ِه َعَثلَْيا بِْنُت ُعْمرِي.« وَاِحَدًة ِفي أُورَُشلِيَم وَاْسُم أُمِّ
فهل هناك خطأ ما؟ او هل هو خطأ في الترجمة؟ 

وكيف نوفق بني األيتني؟
اإلجابة:

مسح الرب ياهو لقطع بيت أخاب. وأخاب كان ملك 
كان  أخزيا  لكن  ليهوذا،  ملكاً  يكن  ولم  إسرائيل 
صهراً ألخاب ألن أبيه يهورام »َسارَ ِفي َطرِيِق ُملُوِك 
إِْسرَائِيَل َكَما َفَعَل بَْيُت أَْخآَب ألَنَّ بِْنَت أَْخآَب َكانَْت 

« )٢ أخ ٢١: 6( رَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ لَُه اْمرَأًَة. وََعِمَل الشَّ
 ِ

وفي أخبار األيام الثاني ٢٢: 7 نقرأ: »َفِمْن ِقَبِل اهللَّ
َجاَء  ِحنَي  َفإِنَُّه  يُورَاَم.  إِلَى  مِبَِجيِئِه  أََخزْيَا  َهالَُك  َكاَن 
َخرََج َمَع يُورَاَم إِلَى يَاُهَو بِْن ِنِْشي الَِّذي َمَسَحُه الرَّبُّ 

لَِقْطِع بَْيِت أَْخآَب.«
ابَْن  أََخزْيَا  وََكاَن   « أخاب  لبيت  صهراً  كان  أخزيا 
اثَْنَتنْيِ وَِعْشرِيَن َسَنًة ِحنَي َملََك، وََملََك َسَنًة وَاِحَدًة 
َملِِك  ُعْمرِي  بِْنُت  َعَثلَْيا  ِه  أُمِّ وَاْسُم  أُورَُشلِيَم.  ِفي 
رَّ  الشَّ وََعِمَل  أَْخآَب،  بَْيِت  َطرِيِق  ِفي  وََسارَ  إِْسرَائِيَل. 
بَْيِت  ِصْهرَ  َكاَن  َُّه  ألَن أَْخآَب  َكَبْيِت  الرَّبِّ  َعْيَنِي  ِفي 
أَْخآَب.« وأخزيا معدود كصهر ألخاب مع أن أبيه هو 

من تزوج من بيت أخاب وليس أخزيا نفسه.
لذلك فأخزيا يُعد من بيت أخاب عن طريق زواج أبيه 

من عثليا ابنة أخاب ابن عمري
وعندما تخبرنا اآلية الواردة ٢ أخ ٢٢: ٢ أن أخزيا كان 
حكم  إلى  يشير  فالرقم  ملك،  حني  سنة   4٢ ابن 

بيت أخاب.
)١مل  ٢٢ سنة  الذي حكم  بأخاب  بدأ  أخاب  وبيت 
عشر  الثانية  سنته  في  كان  يورام  وابنه   )٢٩  :١6
)٢مل ٨: ٢5( واألخيرة )٢مل 3: ١( عندما ملك أخزيا 

34 = ٢٢ + ١٢
وهذا هو عمر بيت أخاب في حكم مملكة إسرائيل 
وعندما ننظر حلكم بيت أخاب في مملكة يهوذا جند 
أن هناك ٨ سنوات اضافية وهي عمر حكم يهورام 

أبو أخزيا )٢اخبار ٢١: 5(
4٢٢ + ١٢ + ٨ = ٢

بيت  ملك  عمر  هو  وهذا 
أخزيا،  ملك  عندما  أخاب 

وأخزيا االبن األخر ألخاب الذي حكم لسنتني ومات 
بال نسل مت استبعاده من املعادلة ألن مدة حكمه 
يورام  حكم  ومدة  أبيه  حكم  مدة  مع  تشابكت 

أخيه كالتالي:
َنِة  » وََملََك يَُهوَشاَفاُط بُْن آَسا َعلَى يَُهوذَا ِفي السَّ

الرَّابَِعِة ألَْخآَب َملِِك إِْسرَائِيَل.« )١ملوك ٢٢: 4١( 
وأخاب قد ملك ٢٢ سنة )١مل ١6: ٢٩( أي أن عندما 
سنة   ١٨ أخاب  أمام  كان  يهوشافاط  حكم  بدأ 

أخرى.
صار  أخزيا  ابنه  اآلراميني  حملاربة  أخاب  خرج  عندما 
شريكاً في امللك ويخبرنا سفر امللوك األول: »وََملََك 
ِفي  اِمرَِة  السَّ ِفي  إِْسرَائِيَل  َعلَى  أَْخآَب  بُْن  أََخزْيَا 
يَُهوذَا.  َملِِك  لَِيُهوَشاَفاَط  َعَشرََة  ابَِعَة  السَّ َنِة  السَّ

َملََك َعلَى إِْسرَائِيَل َسَنَتنْيِ.« )١ملوك ٢٢: 5١(.
والسنة السابعة عشرة ليهوشافاط تقابل السنة 
مات  وأخاب  أخاب،  حكم  من  والعشرين  الواحدة 
باحلرب فاستمر ابنه أخزيا في احلكم، ولكنه سقط 
 :  ١ )٢ملوك  فمرض  السامرة  في  بعليته  كوة  من 
أخزيا  األولى حلكم  باألمر. فالسنة  ٢( ومات متأثراً 
من  واألخيرة  والعشرين  الثانية  كالسنة  معدودة 

حكم أخاب ألنه كان شريك ألخاب أبيه في امللك.
بُْن أَْخآَب  ونقرأ في ملوك الثاني 3: ١ »وََملََك يُورَاُم 
الثَّاِمَنَة  َنِة  السَّ ِفي  اِمرَِة،  السَّ ِفي  إِْسرَائِيَل  َعلَى 
َعَشرََة لَِيُهوَشاَفاَط َملِِك يَُهوذَا. َملََك اثَْنَتْي َعَشرََة 
السابعة  السنة  في  ملك  أخزيا  أن  الحظ  َسَنًة.« 
عشرة ليهوشافاط وملك سنتني ويورام بدأ ملكه 

في السنة الثامنة عشرة ليهوشافاط.
نرى أن أخزيا كان شريكاً ألبيه في احلكم ملدة سنة 
أخرى  ملدة سنة  احلكم  في  له  كان شريكاً  وأخيه 
أثناء مرضه، ومن هنا جند أن سنتي ملكه تداخلت 
في سنني ملك أبيه وأخيه ويتبقى لدينا ٢٢ سنة 
و٨  يورام  فيها  ملك  سنة  و١٢  أخاب  فيها  ملك 
سنوات ملك فيها يهورام على يهوذا مما يجعل مدة 

حكم بيت أخاب 4٢ سنة.
ومت قطع بيت أخاب بقتل يورام ملك إسرائيل وأخزيا 
ملك يهوذا بيد ياهو، كان عمر بيت أخاب 4٢ عندما 

ملك أخزيا، بينما عمر أخزيا نفسه ٢٢ سنة. 
البحث  وروعة  املقدس.  الكتاب  جمال  هو  هذا 

والدراسة فيه.  فال أخطأ أبدا وال تضاد!!

الكتاب  أي  املعصومة  الكلمة  املراجع: 
املقدس!!!  

هل هناك خطأ في الكتاب املقدس!!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

اللهم اجعلنا من اأهل اليمني
الليبرالي  احلزب  مع  مشكالت  عدة  لدي  مبدئيا 
ينتهج  أنه  هي  أخطرها  ورمبا  أولها  الكندي 
وتشكيل  املتمع  تقسيم  إلى  يعمد  منهجا 
البنية االجتماعية على أساس أيديولوجي، فأنت 
بالنسبة للحكومة لست مجرد مواطن ولكنك 
مواطن أبيض أو ملون أو يهودي أو مسلم أو امرأة 
أو مثلي اجلنس الى آخره من تلك التصنيفات غير 
احملدودة التي تنطبق على البشر. الهدف الظاهري 
أن  األقليات في حني  من هذا املسلك هو إنصاف 
بالهوية وتعميق  الواقع هو تالعب  ما يحدث في 
تتسابق  داخلي  صراع  وخلق  باالنفصال  الشعور 
أن  وحتاول  الضحية  كأس  على  جماعة  كل  فيه 
والتعسف  لالضطهاد  عرضة  األكثر  أنها  تثبت 
واالجتماعي  النفسي  بالدعم  األحق  وبالتالي 
الدولة  معك  تتعامل  وعندما  الدولة.  من  واملادي 
فهي  إلخ،  نوع  أو  جنس  أو  لعرق  ممثل  انك  على 
بفرديتك  تتحدد  ال  األساسية  هويتك  أن  تقرر 
إليها. احلقيقة  التي تنتمي  وانا حتددها املموعة 
بعيدا  به  وينأى  املتمع  لوحدة  مدمر  أسلوب  إنه 
حتقيق  إمكانية  وعن  الفرد  قيمة  اعالء  مبدأ  عن 
العدالة واملساواة على أساس متكافئ من احلقوق 

والواجبات.
محاولة  هي  اخلطورة  شديدة  أخرى  مشكلة 
وقد  التعبير.  حرية  على  والتعدي  األفواه  تكميم 
بدأ األمر بتمرير مشروع قانون تقدمت به النائبة 
الليبرالية ايقرا خالد للحكومة الليبرالية بهدف 
دقيق  تعريف  وضع  بدون  اإلسالموفوبيا  إدانة 
للمصطلح بحيث أنه يعرض للمسائلة كل من 
مشروعية  عن  النظر  بغض  لإلسالم  نقدا  يوجه 
على  باملوافقة  الدولة  أن  احلقيقة  النقد.  هذا 
على  بالتعدي  ال  حدودها  تخطت  املشروع  هذا 
حرية التعبير فقط بل مبخالفتها ألعظم مبادئ 
الليبرالية والعلمانية التي من املفروض أنها متيز 
االحزاب الليبرالية. واحلقيقة أن حرية التعبير في 
مبوازين  متعلقة  مسألة  أصبحت  االخيرة  الفترة 
يكفله  دستوري  حق  أنها  من  فبالرغم  القوة. 
ممارسته  على  املرء  قدرة  أن  إال  للجميع  الدستور 
على  الواقع  في  تتوقف  قيود  بغير  واستخدامه 
الطرف  فان  لذا  واالجتماعي،  السياسي  وضعه 

خريطة  على  األقوى 
السياسية  البلد 
هو  واالجتماعية 
يتمكن  الذي  الطرف 
من فرض سطوته على 
ويحدد  اللغوي  املال 
أو  القانون  بقوة  سواء 

بالضغط املتمعي ما يجب أن يقال أو ال يقال. 
بدعمها  الليبرالية  احلكومة  تتشدق  حني  وفي 
األقليات  تلك  أن  عن  تتغافل  املهمشة  لألقليات 
املطالبة بحقوقها واحلصول  لم تكن لتستطيع 
التعبير  حرية  قوانني  تستخدم  لم  ما  عليها 

املعمول بها في الغرب. 
في اعتقادي أن الفردية وحرية التعبير هما حجر 
األساس الذي قامت عليه احلضارة الغربية وهما 
السر في عظمة هذه احلضارة ولهذا فان مهاجمة 
هذه املبادئ ومحاولة تفتيتها سيسارع بتقويض 
ثقافات  من  هربا  إليها  هرعنا  عظيمة  حضارة 

مدمرة اثبتت فشلها في الشرق.
بقضايا  تتعلق  احلساسية  أخرى شديدة  مسألة 
في  لها  سأعرض  وهذه  احلدود  وفتح  الالجئني 

مقال منفصل. 
الساسة  يسرق  زمن  في  اننا  أشعر  عام  بشكل 
خوف  من  الطبيعية  االنسانية  مشاعرك  فيه 
في  ورغبة  االنتماء  في  ورغبة  وتعاطف  وحب 
التحرر اجلنسي ورغبة في اعتناق األفكار والعقائد 
ويستخدموها  ليسيسوها  بحرية،  والتعبد 
بالذنب  أو  باحلقد  أو  باملظلومية  تشعرك  بطرق 
ويشكلوك  يطوعوك  أن  أجل  من  بالتقصير  أو 
اليد  لهم  تكون  بحيث  للمنظومة  ويخضعوك 
ارفض  بالطبع  لكنني  تقرير مصيرك.  في  العليا 
إعادة  باستمرار  وأحاول  الترتيب،  لهذا  االنصياع 
تقييم السياقات واألحداث واألشخاص لكي أصل 
األمور  أراه يساعدنا على حتريك  أفضل وضع  إلى 
في االجتاه الصحيح. أخيرا دعوني أختم باملقولة 
الشهيرة للسياسي احملنك ونستون تشرشل: إذا 
بال  فهو  الثالثني  سن  حتت  ليبراليا  املرء  يكن  لم 
بال  الثالثني فهو  وإذا لم يكن محافظا فوق  قلب 

عقل.
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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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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.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

ذكرت في احللقة السابقة اولى اإلعفاءات احلكومية 
التي تعطى ملن يتملك عقارا سكنيا ألول مرة وهي 
اإلعفاء من جزء من ضريبة نقل امللكية وهناك أيضا 
على  العقار  تكلفة تسجيل  من  استرداد جزء  ميزة 
شكل إعفاء ضريبي وهو ١5% من تكاليف التسجيل 
على  التامني  التسجيل+  رسوم  احملامي+  )اتعاب 
التسجيل وغيره من مصاريف اقفال البيع والشراء( 

وذلك بحد اقصى 750 دوالر.
وأيضا يتمتع الشاري ألول مرة مبيزة نسبة اقراض عالية )قرض عقاري( تصل إلى ٩5% من تكلفة 
الشراء )ثمن البيت+ تكاليف احلصول على القرض العقاري مبا فيها التأمني اإلجباري على القرض 

إذا زادت نسبة اإلقراض عن ٨0%(.
ويجب متابعة القرارات على مستوى املقاطعة ومستوي الدولة التي تصدر من حني ألخر مبميزات 
إضافية للمشترين ملسكنهم األول. ملزيد من التفاصيل استعن مبندوب عقارات ملساعدتك عند 

الشراء ألول مرة.
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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.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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.

هل تنوي متلك مسكنا ألول مرة؟ )5(

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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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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»ديلي ستار« البريطانية 

هتلر في البرازيل.. وثائق 
تكشف حقيقة مصير 

»الزعيم النازي«

وثائق  عن  الكشف  يتم  فشيئا  شيئا 
األميركي  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
أدولف  النازي  الزعيم  مبصير  يتعلق  فيما 

هتلر بعد احلرب العاملية الثانية.
ومن بني الوثائق، التي مت الكشف عنها أن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف بي آي« 
قام بالتحقيق مبعلومة مفادها بأن أدولف 
هتلر شوهد في البرازيل بعد عامني على 
الثانية، بحسب ما  العاملية  انتهاء احلرب 

ذكرت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية.
وتأتي هذه الوثائق بعد معلومات نشرتها 
بأن  مفادها  سابق  وقت  في  الصحيفة 
هتلر متكن من الهرب إلى أميركا الالتينية 
وثائق  وأظهرت  أملانية.  غواصة  بواسطة 
“إف بي آي” أن التحقيقات حول مشاهدة 
هتلر في البرازيل استمرت عامني، ,حتديدا 

حتى وقت متأخر من العام ١٩47.
مصدر  استجواب  التحقيقات  وشملت 
هتلر  شاهد  أنه  زعم  الذي  املعلومة، 
بلدة  في  فندق  في  براون  إيفا  وعشيقته 
أن  إلى  يشار  “كازينو”.  اسمها  برازيلية 
من  اخلامس  إلى  يعود  الوثائق  هذه  تاريخ 

يونيو ١٩47.
كتب  فإن  آي،  بي  األف  حتقيقات  ورغم 
انتحار  فكرة  يتقبلون  واملؤرخون  التاريخ 
هتلر في “قبو الفوهرر” قبل 74 عاما. ولو 
أن هتلر، الذي انتحر عن 56 عاما، ظل على 
السبت  عمره  ألصبح  حتى  احلياة  قيد 

املاضي ١30 عاما.
البرازيلية  البلدة  فإن  آي،  بي  لألف  ووفقا 
ريو  مدينة  من  بالقرب  تقع  املذكورة 
من  كلهم  سكانها  أن  ويبدو  غراندي، 
األملان، وأن “اخملبر” تعرف على هتلر وبراون 
في  فندق  في  طاولة  إلى  جالسان  وهما 

البلدة.
تعرض  إنه  للوثيقة،  وفقا  اخملبر،  وقال 
للتهديد بالقتل وأن مسؤولني في الفندق 
شيء  أي  ذكر  بعدم  طالبوه  البلدة  في 
والتقى  اخلارجي.  للعالم  بهتلر  صلة  له 
التحقيقات  مكتب  من  خاص  عميل 
أنه  زعم  صحفي  وهو  باخملبر،  الفيدرالي 
عمل في املقاومة الفرنسية خالل احلرب 

العاملية الثانية.
تضم  البلدة  فإن  املعلومات  وبحسب 
باإلضافة  وفاخرة  فخمة  وفيالت  منازل 
وأنها  أوتيل دي كازينو،  إلى فندق غراندي 
كانت حتتوي على محطة السلكي كبيرة 
محاطة باألسالك الشائكة و”هوائي غير 
تقول  عبارة  الوثيقة  في  ووردت  عادي”. 
“يبدو أن سكان بلدة كازينو ال يعملون في 

وظائف بعينها”.
في  احتفالية  حضر  أنه  إلى  اخملبر  وأشار 
كانوا  املوظفني  أن  الحظ  وأنه  الفندق، 
يؤدون التحية النازية لشخص ما، وعندها 
إنه  أيضا  اخملبر  وقال  وبراون.  هتلر  شاهد 
اسمه  أملاني  ضابط  على  أيضا  تعرف 
تخضع  باريس  كانت  عندما  “فايسمان” 

لالحتالل األملاني.

موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني 

يرسم شخصيات 
خيالية مدهشة ببقع القهوة

القهوة  سكب  يبدو  ال  قد 
ممتعاً،  أمراً  سطح  أي  على 
للفنان  بالنسبة  ولكن 
كوهنيك،  ستيفان  األملاني 
ألنه  أهمية،  ذو  أمر  فهو 
إلى  القهوة  بقع  يحول 
هذه  فكرة  وبدأت  رسومات. 

إحدى  على  القهوة  ستيفان  سكب  عندما  الرسومات 
أثارت  البقع وأشكاالً  بني  البيضاء، والحظ تشابهاً  األوراق 

في داخلة الرغبة بالرسم.
بالفعل قام ستيفان برسم أشكال وحوش وحيوانات من 
القهوة  يتعمد سكب  احلني صار  ذلك  ومنذ  القهوة.  بقع 
على األوراق باستخدام امللعقة ليحول البقع إلى رسومات 

مدهشة.
الورقة وتركها  وكان ستيفان يسكب بعض القهوة على 
لرسم  رصاص  قلم  يستخدم  ثم  ساعات،   6 ملدة  لتجف 
األشكال العشوائية التي بلغت 600 شخصية مختلفة.

منصات  على  رسوماته  مبشاركة  قام  ستيفان  بأن  يذكر 
التواصل االجتماعي، إضافة إلى إصدار كتاب كامل يضم 
سنترال”  “أوديتي  موقع  في  ورد  ما  وفق  إبداعاته،  أفضل 

اإللكتروني.

بي بي سي

تعرف على أتعس وأسعد الشعوب حول 
العالم

بالغضب  إحساسا  أكثر  العالم  حول  الناس  أصبح 
أفاد  حسبما  والقلق،  والتوتر 
جديد  عاملي  رأي  استطالع 

أجرته مؤسسة غالوب.
الذي  االستطالع،  وأظهر 
دولة   ١40 أكثر من  في  أُجري 
آراء  واستطلع  العالم،  حول 
أن  شخص،  ألف   ١50 نحو 

بينما  القلق،  من  عانوا  إنهم  قالوا  األشخاص  هؤالء  ثلث 
قال ُخمسهم إنهم واجهوا مشاعر احلزن والغضب.

وسأل تقرير غالوب السنوي للمشاعر حول العالم، الناس 
أكثر  أن  التقرير  وأظهر  والسلبية.  اإليجابية  جتاربهم  عن 
الدول تنمية للمشاعر السلبية كانت تشاد، تلتها النيجر. 
الدولة األكثر تنمية للمشاعر اإليجابية هي  بينما كانت 

باراغواي.
الدول  قائمة  على   3٩ الـ  املركز  املتحدة  الواليات  واحتلت 
األكثر إيجابية، بينما حلت اململكة املتحدة في املركز الـ 

46، وجاءت الهند في املركز الـ ٩3.
وركز الباحثون على اخلبرات التي عايشها املشاركون قبل 
قبيل:  من  أسئلة  املشاركون  وُسئل  االستطالع.  من  يوم 
عوملت  “هل  و  أمس؟”  كثيرا  ضحكت  أو  ابتسمت  “هل 
اخلبرات  عن  واضحة  فكرة  لتكوين  محاولة  في  باحترام؟” 

اليومية للناس.
وقال نحو 7١ في املئة من الناس إنهم اختبروا قدرا ال بأس 

به من املتعة قبل يوم من إجراء االستطالع.
سجل  كما  للتوتر،  قياسية  مستويات  االستطالع  ورصد 
من  املئة  في   3٩ وقال  واحلزن.  القلق  مستويات  في  زيادة 
املشاركني في االستطالع إنهم اختبروا مشاعر القلق قبل 
منهم  املئة  في   35 قال  بينما  االستطالع،  إجراء  من  يوم 

إنهم شعروا بالتوتر.
هي:  إيجابية  األكثر  اخلبرات  ذات  اخلمس  الدول  وكانت 
على  والسلفادور  واملكسيك،  وغواتيماال،  وبنما،  باراغواي، 
األكثر  اخلبرات  ذات  اخلمس  الدول  كانت  بينما  الترتيب.   
وإيران  والعراق،  وسيراليون،  والنيجر،  تشاد،  هي:  سلبية 

على الترتيب.
وبنما  باراغواي  مثل  الالتينية  أمريكا  من  دول  وتصدرت 
وغواتيماال قائمة اخلبرات اإليجابية؛ وقال الناس هناك في 
االستطالع إنهم “يواجهون الكثير من املشاعر اإليجابية 

كل يوم”.

أنتجت شركات متخصصة في تصنيع العطور والشموع 
لرغبات  تلبية  املعتقة  القدية  الكتب  أريج  تنثر  روائح 

القراء وعشاق الكتب. 
عطر  وهناك  دوالر،   ٢00 إلى  الواحد  العطر  سعر  ويصل 
من  املصنوع  أوكسفورد«  مكتبة  و«عطر  املكتبة«  »قبو 
خشب الصندل، وهناك عطر برائحة الورق الذي خرج لتوه 

من املطبعة. 
وأوضحت جافي نيفلند، مسؤولة إحدى املكتبات العامة 
في دبي، أن العطور املنتجة مصنعة من مادة كيميائية 

لرائحة اخلشب وزهرة اللوز فضالً عن خشب الصندل.
املواد  إلى  املعتقة  الكتب  رائحة  وراء  السبب  وحددت 
العضوية مثل الورق واحلبر والغراء واأللياف التي تتفاعل 

مع الضوء واحلرارة والرطوبة فتنتج روائح طيارة، كما تتأثر الكتب برائحة البيئة التي تتواجد 
فيها.

ونصحت هواة القراءة اإللكترونية باستخدام عطر أوراق الكتب الستدعاء رائحة الورق املطبوع 
أثناء املطالعة عبر اآلي باد.

قدرة على  العناصر  أكثر  يعد من  الذي  لألنف  أكدت،  ما  الكتب، بحسب  أهمية عطور  وتنبع 
العطور  فإن  ذلك  ورغم  الكتب،  رائحة  مع  تتفاعل  لذلك  والذكريات،  اللحظات  استعادة 
والبخاخات والشموع ال يكن أن حتل محل اإلحساس بقراءة كتاب حقيقي، إال أن ما يكن أن 

تفعله هو استدعاء نستولوجيا الكتب.  
وكان الكاتب اإلماراتي ورائد األعمال فيصل السويدي وفر ألول مرة في أبوظبي خدمة جديدة 
مستحدثة مبوجبها قدم أغرب أنواع الروائح العطرية لزوار املقهى الثقافي وهي »رائحة الكتب« 

داخل قوارير زجاجية أنيقة.
وقال السويدي إنه ارتأى تقدمي فكرة جديدة عبر قوارير عطرية تضم روائح لورق الكتب املعتقة 

القدية. 
يذكر أن الجرفيلد قبل وفاته أطلق عطره بالتعاون مع مجلة »وول بيبر« بعنوان »شغف الورق« 
من وحي فكرة الناشر األملاني جيرارد شتاديل، وصمم عطرا على شكل كتاب حقيقي برائحة 
الكتب، بدأت محال بيع الشموع العطرية في استحداث شموع تنثر شذى ورق الكتب في أرجاء 

املكان الذي توجد فيه.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

مجلة وندرالند 

»رائحة الكتب«.. أحدث صيحة في عالم العطور بدبي
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اجلالية السريالنكية في سكاربورو جتتمع للصالة من 

أجل ضحايا الهجوم اإلرهابي
كان املئات من الكنديني السريالنكيني في 
منطقة سكاربورو على استعداد لالحتفال 
بعد  ولكن  الكنيسة  في  القيامة  بعيد 
في  املميتة  التفجيرات  عن  األنباء  سماع 
للضحايا  للصالة  اجتمعوا  فقد  وطنهم 

واملصابني وأسرهم بدال من ذلك.
القيامة  عيد  في  اخلبر  بهذا  نصدم  أن  احملزن جدا  )من  الكنيسة  وقالت سكرتيرة 
ولكننا نصلي ألجل املتضررين وسنقوم بعمل ما نستطيع ملساعدتهم (  وكانت 
ثمانية انفجارات قد وقعت في عدد من الكنائس والفنادق الفاخرة أثناء االحتفال 
بعيد القيامة في سريالنكا وأصيب عدد كبير من األشخاص وقتل ما ال يقل عن 
٢50 فرد منهم حوالي ٢7 أجنبي، وقد أعرب جسنت ترودو عن حزنه وصدمته لسماع 
الدفاع  وزير  ووصف  الكنائس  في  املصلني  استهدفت  التي  الهجمات  هذه  أخبار 
السريالنكي هذه التفجيرات التي قام بها انتحاريون بانها هجوم إرهابي من قبل 
 %١0 مليون نسمة منهم   ٢١ ويبلغ عدد سكان سريالنكا  اإلسالميني،  املتطرفني 
مسلمني و١.5 مليون مسيحي ويدين معظم املواطنني هناك بالبوذية وهناك نسبة 

ممن يدينون بالهندوسية.
وقد قامت قوات الشرطة هناك بإغالق املناطق املتضررة وهاجمت مساكن اجلماعات 
الشئون  هيئة  أصدرت  وقد  هذا  منهم،  فرد   ١50 حوالي  على  وقبضت  املتطرفة 
العاملية الكندية بيانا للكنديني هناك حتذرهم من أن الوضع في سريالنكا ال يزال 

غير آمن، وطلبت منهم أن يتجنبوا املناطق املتضررة بعد سلسلة االنفجارات.

استدعاء عاجل حللوى االكلير اجملمد 
الصغير بالشكوالتة وأنواع من 

البروفيترول بسبب بكتريا الساملونيال
ماركة  من  احللوى  منتجات  من  عدد  الكندية  األغذية  فحص  وكالة  سحبت 
)سيليبرات( بسبب انتشار الساملونيال بها ومرض العديد من املستهلكني من عمر 
سنة إلى عمر ٨٨ سنة، فقد أبلغ عن ٢7 مريض بهذه البكتريا في بريتش كولومبيا 
و١3 في أونتاريو و١٢ في البرتا و١0 في مانيتوبا و٩ في ساسكاتشوان و٢ في كيبيك 
املاضي وشهر مارس من هذا  نوفمبر  ما بني شهر  الفترة  باملرض في  أصيبوا  وقد 
العام وقد دخل ١٩ مريض منهم إلى املستشفيات وتوفى ٢ ولكن لم يتحدد بعد 
أذا كانت الساملونيال هي السبب في الوفاة، واملنتجات املستدعاة هي عبوات االكلير 
الصغير بالشكوالتة املمدة وتزن )365 جرام( وبروفيترول بجميع نكهاته اخلمسة 

في عبوات تزن )3٢5 جرام( و)إيج نوج  375 جرام(.
وقالت وكالة فحص األغذية انه علي كل من أشتري هذه املنتجات التخلص منها 
وغسل جميع األواني التي خزنت فيها جيدا وغسل األيدي جيدا ملدة ٢0 ثانية بعد 
القيام بهذا، وتشمل أعراض املرض بالساملونيال القيء واحلمي والغثيان والتشنجات 
املعوية واإلسهال وقد تكون األعراض اكثر خطورة وتتطلب دخول املستشفى، وإذا 

اعتقدت انك مريض بسبب تناول هذه املنتجات يجب رؤية الطبيب.

طالب اجلامعات في كيبيك يحتشدون خارج مكتب 
ترودو مطالبني بحماية أفضل من العنف املسلح

احتشد حوالي 30 من الطالب خارج مكتب رئيس الوزراء جسنت ترودو في مونتريال 
املتظاهرين وهي  واحدة من  وقالت  املسلح،  العنف  أفضل من  للمطالبة بحماية 
أن يرر  ونريد  الهجومية  نريد حظر للمسدسات واألسلحة  )نحن  ويندي فاسكيز 
مشروع القانون رقم )7١-سي( ولكن بدون التعديالت التي أدخلها املشرعني عليه(.

عملية  نطاق  سيوسع  وهو  عام  من  أكثر  منذ  القانون  هذا  مشروع  طرح  وقد 
من  األول  في  ولكن  نارية  أسلحة  شراء  يريد  الذي  الفرد  حياة  تاريخ  من  التحقق 
شهر أبريل أعتمد املشرعون تغييرات من شانها إزالة متطلبات التحقق من تاريخ 
حياة املشتري وأيضا أسقطت القيود على نقل األسلحة النارية احملظورة أو املقيد 

استعمالها، وهذا ضمن تغييرات أخرى.
ولهذا قالت ويندي فاسكيز أن هذه التغييرات ستضعف القانون، وإن أطالق النار 
اجلماعي يحدث لألسف في املدارس ورغم إنها لم تكن قد ولدت عندما فتح رجل 
النار على طالبات في كلية الهندسة في مونتريال عام ١٩٨٩ وقتل ١4 طالبة فإن 
هذه احلادثة ليست بعيدة عن ذهنها وتقول كل ما نريده هو مساحة آمنة للدراسة 
والعيش، وقال رئيس احتاد الطالب في كيبيك )نريد أن نبعث برسالة واضحة مفادها 
أن الشباب والطالب في جميع أنحاء كيبيك وعبر كندا سيحاسبون احلكومة علي 
عملها وتقاعسها في االنتخابات املقبلة(، وقال الوزراء الفيدراليون إنه بالرغم من 
االقتراحات اجلديدة والتغييرات فإن نوايا احلكومة ستنعكس في الصيغة النهائية 

للتشريع

ماكسيم بيرنييه يقول إن حتذير 
جسنت ترودو من »التفوق األبيض« 

هو هجوم عرقي
السابق  والنائب  الوزير  بيرنييه  ماكسيم  قال  أوتاوا: 
والذي  شير،  أندرو  الفيدرالي  احملافظني  حزب  لرئيس 
)حزب  يسمى  حزب  لنفسه  وكون  احلزب  عن  انفصل 
الشعب( وهو حزب ييني يركز على التجارة احلرة واحلد 
االنتخابات  معركة  وسيدخل  املهاجرين،  قبول  من 

الفيدرالية في أكتوبر القادم.
التفوق  من  ترودو  جسنت  حتذيرات  إن  ماكسيم  قال 
ماكسيم  تعليقات  وجاءت  عرقي  هجوم  هو  األبيض 
الشهر  كندا  وزراء  رئيس  به  قام  ما  على  ردا  بيرنييه 
وغير  السيخ(  عن  )التطرف  صفة  أزال  عندما  املاضي 
كندا،  في  اإلرهابي  التهديد  عن  تقرير  في  اللغة  في 
وكتب ماكسيم بيرنييه على تويتر والفيسبوك يقول 
)قيل لنا أن كلمة تطرف السيخ قد أزيلت، ألن الديانات 
بأكملها يجب أال تتساوي مع اإلرهاب ( ومع ذلك فإن 
ترودو يحذرنا منذ أسابيع من مخاطر )التفوق األبيض( 
بأكملها  البيض  الناس  جماعة  يعادل  بهذا  وهو 
أصوات  باجتذاب  يتعلق  وأمر  )نفاق(  وهذا  باالرهاب، 

الناخبني.
وقد رفض مكتب ترودو التعليق على هذا، ولكن مكتب 
ماكسيم  كتابات  أدان  جودال  رالف  السالمة  وزير 
بيرنييه، وقال »إننا ندين محاولة السيد بيرينييه إضفاء 
الشرعية على )التفوق األبيض(. ويتحمل جميع القادة 
السياسيني املسؤولية لشجب الكراهية والتعصب«، 
وكان جسنت ترودو قد هاجم أندرو شير الشهر املاضي 
األبيض(  )التفوق  جماعة  بصراحة  يدين  لم  ألنه 
في  مسجد  على  اجلماعي  النار  إطالق  عن  املسؤولة 
نيوزيالندا، هذا وتظهر استطالعات الرأي إن الليبراليني 
قد فقدوا األرض أمام احملافظني في األشهر األخيرة، وإن 
حزب الشعب بقيادة ماكسيم بيرنييه قد يفوز بنسبة 
5.% من مجموع األصوات إذا عقدت االنتخابات اآلن بدال 

من أكتوبر.

أوتاوا ترفض التماس حلظر 
العالج النفسي ملن يريد تغيير 

هويته اجلنسية
رفضت احلكومة الكندية التماسا حلظر العالج 
اجلنسية  هويتهم  تغيير  يريدون  ملن  النفسي 
والذي يفترض كثير من الكنديني انه عمل غير 
قانوني، وكان الناشط املدافع عن حقوق املثليني 
البرتا،  من  هارجريفز  ديفون  جنسيا  واملتحولني 
قد قدم التماسا في أواخر عام ٢0١٨ يطلب من 
احلكومة الفيدرالية حظر هذا النوع من العالج 
ومنع  القصر  إكراه  حترمي  على  احلكومة  وحث 
تقدمي مشورة لهم لعالجهم، ومنع الوالدين من 

أخذ أبنائهم للعالج في اخلارج.
ديفون  قال  لاللتماس  احلكومة  رفض  وبعد 
)نحن نشعر بخيبة أمل ألنه ليس لدينا تشريع 
في  سنستمر  ولكننا  املرحلة(  هذه  في  وطني 
إن  وقال  لهم،  ال صوت  الذين  هؤالء  الدفاع عن 
طريقة العالج النفسي املعروفة باسم العالج 
هو  الذي  الفرد  جلعل  سيئة  طريقة  التحويلي 
مثلي اجلنسية أن يصبح مستقيما، وذلك عن 

طريق العالج بالكالم أو الدواء أو االثنان معا.
هذا  الكندية  النفسي  الطب  جمعية  وأيدت 
الطريقة  إن هذه  قالت  ٢0١5 حيث  عام  القول 
باالكتئاب  املريض  شعور  إلى  تؤدي  أن  يكن 
إن  والعجز اجلنسي، وفي حني  والفشل  والقلق 
كندا ال متلك قانونا يحظر هذا النوع من العالج 
فإن بعض املقاطعات لديها قيود عليه، وقالت 
جنسيا  املتحولني  عالج  إن  الفيدرالية  احملكمة 
في  املتخصصون  بها  يقوم  إقليمية  قضية 
احلاالت  بعض  هناك  ولكن  الصحية  الرعاية 
التي تنطوي على عالج نفسي قد تصبح جرية 
ينطبق عليها القانون اجلنائي، على سبيل املثال 
الفرد  على  واالعتداء  القسري  واحلبس  اخلطف 

ليخضع للعالج.

الرئيس الفلبيني دوتيرتي يعطي كندا أسبوعا مهلة 
الستعادة القمامة اخلاصة بها

اإلعالم  لوسائل  دوتيرتي  الفلبيني  الرئيس  قال 
اخلاصة  القمامة  أطنان  كندا  تأخذ  لم  إذا  )إنه 
عليها  احلرب  سيعلن  فهو  أسبوع  خالل  بها 
كندا(،  إلى  بنفسه  القمامة  حاويات  وسيشحن 
قام  دوتيرتي  أن  الفلبينية  اإلعالم  وسائل  وذكرت 
اململوءة  احلاويات  عشرات  بسبب  التهديد  بهذا 
والتي  كندا  من  واإللكترونية  املنزلية  بالقمامة 
ما  منذ  مانيال  من  بالقرب  ميناء  في  تعفنت 
الفلبيني  الرئيس  وهدد  من ستة سنوات.  يقرب 
بإعالن احلرب على كندا إذا لم حتل املسألة، وقال 
سوف أنصح كندا بان قمامتها في الطريق إليها 

وجهزي لها حفل استقبال كبير.
وقالت وزيرة البيئة في كندا كاثرين ماكينا إنها تعتقد بانه يكن العثور على حل في األسابيع القادمة، وقال 
مسؤول في وزارة الشؤون العاملية الكندية إن املفاوضات ال تزال جارية ومن املتوقع أن تعود القمامة إلى كندا، 
وكانت أكثر من ١00 حاوية للقمامة قد وصلت إلى الفلبني عام ٢0١3 وعام ٢0١4، وكانت الشركة الكندية 
التي أرسلتها قد قالت إنها حتمل مواد بالستيكية إلعادة تدويرها، ووجد املفتشون الفلبينيون إنها حتتوي على 

نفايات منزلية، وان حوالي ثلثها فقط يكن إعادة تدويره.
وطلبت الفلبني من كندا استرجاع احلاويات مستشهدة باتفاقية بازل وهي معاهدة دولية، متنع البالد املتقدمة 
الفلبني  تقنع  أن  حتاول  كندا  وكانت  الدول،  هذه  موافقة  دون  النامية،  العالم  دول  إلى  نفاياتها  شحن  من 
بالتخلص من هذه النفايات، إال أن محكمة فلبينية أمرت عام ٢0١6 بإعادة هذه القمامة إلى كندا، وكان قد مت 

التخلص من حوالي اثنتي عشر حاوية منها عام ٢0١5 ولكن ال تزال البقية موجودة في امليناء.
وقالت متحدثة باسم وزيرة البيئة الكندية )أن كندا ملتزمة بشدة بالتعاون مع احلكومة الفلبينية حلل هذه 
القضية وكندا علي علم بقرار احملكمة الذي يأمر بإعادة شحن النفايات إلى كندا( وقالت رئيسة مؤسسة 
مجموعة مناصرة حلقوق اإلنسان ومقرها أوتاوا، )إنه أمر ال يصدق بالنسبة للحكومة الكندية ألنها تخرق 

القانون، وأضافت؛ أعتقد أن بعض الناس يعتقدون انهم فوق القانون وسيمضون بفعلتهم(
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بقعة الصدأ:
تزول بنقعها في املاء الساخن وملح الليمون، 
مع محاولة أال ينقع سوى مكان البقعة فقط 

وإال انتشرت البقعة في الثوب كله. 
بقعة الشمع:

يتم إزالتها بحلها أوال أو تقشيرها، ثم بوضع 
نشاف،  ورقة  أو  البقعة  على  قماش  قطعة 
ويوضع فوقها مكواة ساخنة ليذوب الشمع، 

ثم يغسل باملاء الساخن والصابون. 
بقعة احلرق:

أزيلي اللون األصفر املتخلف منها بعمل رغوة 
صابون عليها، ثم تعرضها للشمس قليالً من 
أما  والصابون،  باملاء  تغسل  ذلك  وبعد  الوقت، 
احلرير  أو  الصوف  من  املصاب  النسيج  كان  إذا 

فتزال البقعة منه مباء األكسجني. 
بقعة العرق:

ثم  والصابون،  باملاء  البقعة  مكان  اغسلي   
اغسليها مرة أخرى باملاء والنوشادر.

لفحص احلليب:
جيداً  مجففة  صغيرة  ملعقة  حرف  اغمسي 
في احلليب، ثم ارفعيها: فإذا علقت بها نقطة 
من احلليب، ثم انزلقت ببطء وخفة؛ يدل ذلك 
على أن احلليب طازج وغير مخلوط، أما احلليب 
امللعقة،  بحرف  شيء  منه  يعلق  فال  اخمللوط 

وينزلق بسرعة.

مع تطور املتمع، أصبح من حق الفتاة وواجبها 
أن تعبر عن رأيها بكل صراحة ووضوح، بالقبول 
يطلب  من  إليها  يتقدم  عندما  الرفض،  أو 

الزواج!
كل  أمام  متاماً  واضحة  الصورة  تكون  وحتى 
فتاة مقبلة على االرتباط، يجب مراعاة األمور 

التالية:
النهائي لك وحدك،  القرار  بأن  أن تشعري   -    
وأنك املسئولة أمام نفسك وأمام اآلخرين عن 

هذا القرار دون ضغط من أحد.
   - وضع رأي الوالدين موضع االعتبار واألهمية، 
قد  السنني  مدى  على  خبرتهما  أن  حيث 
واالحتكاك  للمعرفة  أكثر  فرصة  لهما  هيأت 

باآلخرين.
    - ال داعي للتسرع في اتخاذ قرارك النهائي، 
تتخذينها  التي  القرارات  أخطر  من  أنه  حيث 
قرارك  ويتوقف  مستقبلك،  وفي  حياتك  في 
على دراسة طباع وأخالق اخلطيب، أو الشخص 
أو  الطباع  أن يكون حاد  واحذري  إليك،  املتقدم 
على  نقاط ضعفه  تطغى  أن  أو  املزاج  عصبي 

نقاط قوته.
   - ال تتغاضي عن العيوب الكبيرة بحجة أنك 
ستغيرين من هذه الطباع بعد الزواج، فهناك 
العيوب  أما  تغييرها،  يصعب  ما  الطباع  من 
بأي خطورة  التي ال تشعرين جتاهها  الصغيرة 
من  وتختلف  نسبية  فهي  مستقبلك،  على 
شخص إلى آخر. واملهم أن تتكيفي معها. فال 

يخلو إنسان من العيوب.
جوانب  كل  على  التعرف  على  احرصي   -    
بأسرته  وعالقته  إليك  املتقدم  شخصية 

اآلخرين،  مع  تعامله  خالل  فمن  وأصدقائه، 
عن  وشاملة  عامة  فكرة  تكوني  أن  يكنك 

ميوله وأفكاره من خالل املواقف اخملتلفة.
   - يجب أن يكون هناك توافق وانسجام وتقارب 
اقتصادي  فارق  وأال يكون هناك  بني أسرتيكما 
االنسجام  يحدث  حتى  كبير،  اجتماعي  أو 
واالتفاق في كل األمور، وحتى ال تؤثر مشکالت 

أسرتيكما عليكما فيما بعد.
إمتام     - كوني محل ثقة خاطبك -في حالة 
محل  أيضاً  هو  يكون  أن  يجب  كما   – اخلطبة 
باالرتياح،  دائماً  معه  تشعري  أن  بد  وال  ثقتك، 
وأنك على طبيعتك، فإحساسك الداخلي هام 

جدا الطمئنانك إلى قرارك. 
املادية  األمور  كل  على  االتفاق  من  البد   -    
بينكما بصراحة، حتى التصدما بغالء األسعار 
جدال  محل  النقطة  هذه  فتكون  واملعيشة، 

ونقاش بينكما.
   - وأخيراً وقبل كل شيء توجهي بسؤالك في 
اتخاذ قرارك إلى اهلل سبحانه؛ فهو وحده الذي 
وبخاصة  النهائي،  قرارك  بصحة  سيشعرك 
وبيسر،  هادئة  األمور تسير  أن كل  إذا الحظت 

وبدون مشکالت أو تعقيدات.

كيف تختارين �صريك حياتك؟ 

من جتارب الأخريات

مرحبا ب�صيوفك على املائدة
دارك،  الطعام في  لتناول  يزورك ضيوف  عندما 
تأكدي أن الكميات كافية وتتناسب مع العدد. 
كل  ترشد  أن  بعد  باجللوس  البيت  ربة  تبدأ 
واحد إلى مكانه بادئة بالسيدات مع مالحظة 

تناسب وانسجام الشخصيات املتجاورة.
يجب معاملة اجلميع معاملة واحدة. وإذا كسر 
تظهري  ال  ثميناً  كان  لو  حتى  شيئاً  الضيوف 
تبرمك. وعلى أصحاب الدار أن يثيروا موضوعات 
اآلكلني  جميع  يجمع  الذي  للحديث  لطيفة 

املوجودة  الطعام  الغالء وخاصة في مواد  واحرصي على عدم ذكر  الطعام.  تناول  أثناء  في  معاً 
على املائدة!

احرصي على عدم ذكر العناء واجلهد الذي تطلبه إعداد الطعام للضيوف. 
أن مغادرة أحد أصحاب  إذ  أوالً،  الضيوف  الطعام حتی يشبع كل  تناول  يواصلون  الدار  أصحاب 

البيت للمائدة يسبب حرجاً للضيوف الذين لم يشبعوا بعد!

كيف تتعامل مع ال�صغار؟!

   - ال تتحدث إلى الطفل باللهجة املدللة التي يتحدث هو بها فهذا ال يقربك إليه كما تظن، 
وإنا تذكره هذه الطريقة بأنه غير قادر على الكالم مثل األكبر سناً، وقد يظن أيضا أنك تسخر 

من طريقة نطقه لأللفاظ، وقد يجعله هذا يتعثر أكثر في نطقه وطريقة حديثه.
   - إذا جاءك ضيف وكان معه طفله، فعليك مبجاملة الطفل مجاملة رقيقة أو تقوم بإهدائه 
ويوثق من  عنك،  انطباعاً حسناً  ويعطي  أكثر  إليك  ووالده  الطفل  يقرب  هدية بسيطة، فهذا 

عالقتك بضيفك.
التي  احلالة  في  ليس  أنه  فإذا الحظت  أو مالطفته،  الطفل  ملداعبة  املناسب  الوقت  تخير   -    

تسعده فيها مداعبتك فال تثقل عليه.
   - ال حترج الطفل بتشديد الطلب عليه في أن ينشد نشيد تعلمه أو أن يردد فقرة من درس درسه 

باملدرسة، وبخاصة أمام الضيوف، فقد يشعر باحلرج أو باخلوف من أن يخطيء.
   - إذا جاءك طفل ليلعب مع أطفالك بالبيت فال تسأله عن عائلته وعن خصوصياتهم، فهذا 
سلوك غير الئق، وقد يتسبب ذلك في إساءة العالقات بينك وبني أسرته وبخاصة إذا أبلغ والديه 

مبا فعلت!
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غلق كني�صة وحريق اأخرى باملنيا يف اإيبار�صية مطاي
قامت األجهزة األمنية بالغ األنبا جورجيوس أسقف مطاي شمال محافظة املنيا بغلق كنيسة 
العذراء مرمي بعزبة جنيب الكفور التابعة ملركز مطاي، بحجة عدم وجود ترخيص رغم أن احلالة 
على  اعتراض  أي  لديهم  وليس  املسلمني  األخوة  من  تدخل  يوجد  وال  ممتازة  بالعزبة  األمنية 

الكنيسة.
وكانت اإليبارشية قد قدمت طلب إلى جلنة تقنني أوضاع الكنائس الغير مرخصة طبقا لقانون 
بالصالة  يسمح  الكنائس  بناء  للقانون  وطبقا  الكنيسة  هذه  أوضاع  لتقنني  الكنائس  بناء 

مادامت الكنيسة حتت التقنني.
جدير بالذكر أن إيبارشية مطاي شهدت حريق خيمة الصالة بالتي يصلي بها األقباط بعد هدم 
مقر املطرانية منذ عام إلعادة بنائها ولم تتلقي الكنيسة قرار بالبدء في بناء الكنيسة اجلديدة، 
املاس  هو  املبدئي  السبب  أن  بيانا  وقتها  جوارجيوس  األنبا  وأصدر  العظيمة  اجلمعة  يوم  فجر 

الكهربائي وان املطرانية حصلت على ترخيص للبناء.

قتلى يف هجوم على كني�صة يف بوركينا فا�صو
أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل 5 أشخاص، أحدهم قس، في هجوم استهدف كنيسة في 
سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد 

الذي يشهد هجمات متكررة من متشددين.
الكنيسة  هاجموا  مجهولني  مسلحني  »أفرادا  إن  صحفية  تصريحات  في  أمني  مصدر  وقال 

البروتستانتية في سيلغادجي، مما أدى إلى مقتل أربعة مصلني وقس«.
وأضاف أن »أربعة أشخاص آخرين فقدوا«. وهذا الهجوم هو األول الذي يستهدف كنيسة منذ 

بدء اعتداءات املتشددين في ٢0١5.
 وقال أحد أعضاء الكنيسة، طالبا عدم كشف هويته إن »الهجوم وقع حوالي الساعة ١3,00 

عندما كان املؤمنون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس«.
يستهدفوا  أن  قبل  الهواء  في  النار  وأطلقوا  نارية،  دراجات  على  كانوا  »املهاجمني  أن  وأضاف 

املصلني«.
إلى  تنسب  قتلى،  فيها  يسقط  متكررة  هجمات  سنوات  أربع  منذ  فاسو  بوركينا  وتشهد 
جماعات متشددة بينها »أنصار اإلسالم« وجماعة »نصرة اإلسالم واملسلمني« و«تنظيم الدولة« 

في الصحراء لكبرى.
أخرى  العاصمة ومناطق  البالد، ثم استهدفت  البداية في شمال  تتركز في  الهجمات  وكانت 

وخصوصا الشرق. وقد أسفرت عن سقوط حوالي 350 قتيال منذ ٢0١5. 

امل�صيح ي�صلب من جديد يف �صريالنكا
هزت سريالنكا، صباح عيد القيامة، مجموعة من التفجيرات االنتحارية استهدفت 3 كنائس 

و4 فنادق،  مخلفة ما يزيد عن 350 شهيد ونحو 500 مصاب. 
املعروف  املتطرفة،  التوحيد«  زعيم »جماعة  زهران هاشم،  إن  السلطات في سريالنكا  وذكرت 
التفجيرات  من  واحدة  في  قتل  قد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  بخطاباته  اإلرهابية 

االنتحارية، مضيفة أنها ألقت  القبض على الرجل الثاني في اجلماعة. 
وتابعت أن احملققني توصلوا إلى أن املهاجمني حصلوا على تدريب عسكري من شخص يدعى 
»أرمي محي  الدين«، وأن التدريب على األسلحة جرى في اخلارج، وفي بعض املواقع في املقاطعة 

الشرقية لسريالنكا. 
وأبلغ الرئيس السريالنكي ميثريباال سيريسينا، الصحفيني في كولومبو، أن حوالي ١40 شخصا 

في الدولة  اجلزيرة مت حتديدهم على أنه لهم صالت بداعش اإلرهابي.  

   

 منشورات عدة مت تداولها على مواقع التواصل 
الغذاء  صناديق  توزيع  أظهرت  االجتماعي 
املصرية  االقتراع  مراكز  خارج  الناخبني  على 
تتيح  تعديالت دستورية  االستفتاء على  أثناء 
في  البقاء  السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس 

احلكم حتى عام ٢030.
وقال النائب أحمد الطنطاوي، وهو من أعضاء 
االستفتاء  إن  البرملان،  في  القالئل  املعارضة 

يجرى وسط ترهيب و«شراء لألصوات«.
األولني  اليومني  إن  القول  »نستطيع  وأضاف: 
كان شعارهم بوضوح هكذا: البون والكرتونة« 
في إشارة إلى تقارير حتدثت عن توزيع صناديق 

متوينية على أشخاص مقابل التصويت.
حتمل  لصناديق  الصور  من  العديد  ونُشرت 
أثناء  للرئيس  املؤيدة  األحزاب  بعض  شعارات 
أن بعضها  توزيعها على األفراد، اتضح الحقاً 

يعود ملناسبات غير إنتخابية وسابقة.
كما قالت صحيفة األهرام املصرية إن جماعة 
توزيع  حملة  تقود  احملظورة  املسلمني  اإلخوان 
التهمة  إلصاق  بهدف  الناخبني  على  الطعام 
كثيرون  يصدقه  لم  تفسير  وهو  باحلكومة 
وخاصة في ظل عدم التأكد من صحة بعض 

الصور باألساس.
إال أن منشورات لناخبني تواجدوا مبراكز االقتراع 
املقترنة  الصناديق  توزيع  عملية  بأن  أفادت 
التعديالت جرت على قدم  بالتصويت لصالح 

وساق
عبر  البريطانية  اجلارديان  صحيفة  وقالت   

أشخاص  عن  نقالً  القاهرة  في  مراسلها 
مقابل  الطعام  صناديق  ُمنحوا  إنهم  قولهم 

التصويت باملوافقة على التعديالت.
عبر  البريطانية  التايز  صحيفة  قالت  كما 
وإيصاالت  حقائب  إن  مصر  في  مراسلها 
ببعض  الناخبني  على  ُوزعت  املاني  للطعام 
ضمان  بعد  أيضاً  الفقيرة  القاهرة  أحياء 

موافقتهم على التعديالت  
الناخبني  رويترز بعض  وكالة  ورأى مراسل من 
يتسلمون كوبونات ملواد غذائية بعد خروجهم 
من أحد مراكز االقتراع الرئيسية في القاهرة 
ثم استبدلوا تلك الكوبونات بعبوات حتوي زيت 
والشاي من أحد  والسكر  واملعكرونة  الطعام 

منافذ املنظمات اخليرية القريبة.
 وباإلضافة لصناديق الغذاء، قال البعض إنهم 
الشرطة،  بواسطة  التصويت  على  أُرغموا 
شرطيني  توقيف  عن  مستخدم  حتدث  حيث 
التوجه  إرغامها على  لوسيلة نقله ومحاولة 
من  مخاوف  وسط  انتخابية  جلنة  أقرب  إلى 

انخفاض نسبة املشاركة باالستفتاء.
 وكانت جريدة الشروق املصرية قد أشارت إلى 
قيام عربات الشرطة بنقل الناخبني من بعض 

مناطق سكنهم إلى جلان التصويت.
الشريف  محمود  قال  األخر  اجلانب  وعلي 
لالنتخابات،  الوطنية  الهيئة  باسم  املتحدث 
أية  تراقب  الهيئة  إن  ذلك،  عن  سؤاله  لدى 
تتلق أي  الهيئة لم  أن  انتهاكات لكنه أضاف 

إخطارات أو شكاوى من هذا النوع حتى اآلن.

الإ�صتفتاء علي التعديالت الد�صتورية بني ترغيب 
وترهيب الناخبني ونفي ر�صمي م�صري

د. �صمري اإ�صكندر وحرمه اأماين جرج�س 

يقدمون خال�س العزاء  

لل�صيديل / �صامي با�صيليو�س

وجميع اأفراد الأ�صرة 

يف اإنتقال 

الوالدة الغالية / بولني خليل

خال�س العزاء جلميع الأ�صرة والأ�صدقاء واملحبني 

يف كندا وم�صر
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اأئمة 69 م�صجد عرب كندا يحثون 

امل�صلمني الكنديني على الت�صويت 

يف النتخابات الفيدرالية القادمة

كان يوم اجلمعة ١٩ أبريل يوم اجلمعة العظيمة للمسيحيني 
عبر  رسمي  عطلة  يوم  كندا  في  والبروتستانت  الكاثوليك 
فقد  للمسلمني  الصالة  يوم  هو  اجلمعة  يوم  وباعتبار  كندا، 
قامت أعداد كبيرة من املسلمني بالصالة في املساجد في هذا 
اليوم، وانتهز أئمة 6٩ مسجدا في خمسة مقاطعات عبر كندا 
هذه الفرصة لدعوة املسلمني الكنديني لالقتراع في االنتخابات 
صوت  جماعة  املهمة  بهذه  وتعهدت  القادمة،  الفيدرالية 
الربحية والتي تكونت  الغير حزبية وغير  املسلمني الكنديني  
اإلدالء  والتي تهدف لتشجيع كل فرد مسلم على  عام ٢0١5 
بصوته في االنتخابات، واستطاعت حتفيز املسلمني الكنديني 

علي ذلك مما كان له تأثير ملموس في صناديق االقتراع.
عام  كندا  في  املسلمني  عدد  فإن  الكندية  لإلحصاءات  ووفقا 
٢0١١ بلغ مليون فرد، وتقدر جماعة صوت املسلمني الكنديني 
أن هناك حاليا ١.6 مليون مسلم كندي مؤهل لإلدالء بصوته، 
وفي يوم اجلمعة ١٩ أبريل قام األئمة بإلقاء خطب بأربعة لغات 
فاروق  اإلمام  وقال  التصويت،  أهمية  على  للتأكيد  مختلفة 
)بصفتنا  البوسني  اإلسالمي  الثقافي  املركز  في  للمصليني 
االجتماعية  مسؤولياته  يتحمل  منا  واحد  كل  فإن  مؤمنني 

والتصويت هو أحد هذه املسؤوليات(.
وقالت واحدة من املتطوعات في جماعة صوت املسلمني وهي 
عزيزة محمد )إنه عندما يكون لدينا أحزاب سياسية نشطة 
تتعاون مع العنصريني واخلائفون من اإلسالم، فإنه من املهم أن 
نشارك في محاربة ذلك( وقال أخر )إذا لم نصوت فليس لدينا 
احلق في تقدمي أي شكوى( وكانت نسبة املسلمني الذين شاركوا 
في التصويت عام ٢000 في االنتخابات الفيدرالية، 67% مقارنة 
و%7٨  والبروتستانت  الكاثوليك  و٨٢% من  اليهود  ٨5% من  بي 
عام  كندا  في  املسلمني  عدد  يصل  أن  ويتوقع  الهندوس،  من 
٢030 إلى ١0% من عدد السكان وبهذا سيصبحون اكبر جالية 

تدلي بأصواتها في البالد وفقا إلحصاءات كندا.

اعالن حالة الطوارئ يف مونرتيال 

وكيبيك مع تفاقم الفي�صانات

في  الطوارئ  حالة  بالنتي  فاليري  مونتريال  عمدة  أعلنت 
إنها  املدينة  إدارة  وقالت  الفيضانات،  تكافح  التي  املدينة 
أعلنت حالة الطوارئ ألنه من املتوقع استمرار األمطار وارتفاع 
القدرة  املدينة  سيعطي  وهذا  األنهار،  في  املياه  منسوب 
التنفيذية  اللجنة  موافقة  بدون طلب  اإلمدادات  شراء  على 
لزم  إذا  سكانها  من  املنازل  إخالء  كذلك  ويكنها  للمدينة، 
األمر، ورفع مستوى التأهب يعني أيضا أن رئيس هيئة مطافئ 
مونتريال يستطيع أن يحدد نفقات اإلنقاذ بدون طلب موافقة 
لزم  إذا  باإلخالء  أوامر  إعطاء  ويستطيع  املدينة  مستشارين 

األمر.
التي  اإلجراءات  أن  مونتريال  في  اإلطفاء  هيئة  رئيس  وقال 
مقارنة  األضرار  من  حدت  قد  الفيضانات  بدء  منذ  اتخذت 
، وأعلن أيضا عمدة مدينة  بالفيضانات املسجلة عام ٢0١7 
أوتوا حالة الطوارئ، وطلب مزيد من املتطوعني ملليء أكياس 
أدى  مما  النهر  املقيمني على حافة  السكان  الرمل ومساعدة 
وتقدمي  للمدينة  فورد  دوج  املقاطعة  وزراء  رئيس  زيارة  إلى 
جاتينو  قام عمدة منطقة  وأيضا  لها،  مساعدات عسكرية 
أرتفع  وقد  هذا  لألسوأ،  انفسهم  لتجهيز  السكان  بتنبيه 
منسوب املياه في األنهار بسبب ذوبان الثلوج وهطول األمطار 
ألكثر مما كان متوقع ، وعزلت املياه ٢736 منزال،  ومت إجالء 7٩60 
من السكان،  وغمرت املياه 35١7 منزال، وتباطأت حركة املرور 
علي الطريق السريع 40 بسبب غمر املياه جلزء منه ، وأصدرت 
من  للكثير  أمر  كيبيك   مقاطعة  في  الواقعة  الفال  مدينة 

الناس بإخالء منازلهم.

ا�صتطالع جديد للراأي يوحي ب�صعود 

�صعبية املحافظني وانخفا�س �صعبية 

الليرباليني

ليجير  هيئة  قامت 
الستطالعات الرأي على 
باستطالع  اإلنترنت، 
في  الناس  رأي  حول 
السياسية في  األحزاب 
كندا ومت هذا االستطالع 
في الفترة ما بني ١٨ إلى 
٢٢ أبريل من هذا العام، 
وأشترك فيه ١5٢٢ فرد، 

إنهم  قالوا   %٢7 فإن  االستطالع  هذا  في  املشاركني  لرأي  ووفقا 
سيصوتون  إنهم   %40 وقال  الليبرالي  احلزب  لصالح  سيصوتون 
حلزب احملافظني، وهذه هي األصوات الالزمة للفوز بأغلبية مقاعد 

مجلس العموم.
وتقدم حزب احملافظني على احلزب الليبرالي في جميع املناطق ماعدا 
كيبيك فحصل الليبراليون على 3١% وحصل حزب احملافظني على 
٢3% وعلى الصعيد الوطني حصل احلزب الديقراطي اجلديد )إن 
دي بي( على ١٢% من األصوات وجاء أعلى بنقطة واحدة من احلزب 
األخضر، وحصل حزب الشعب بقيادة ماكسيم بيرنييه على %3.

وقال 30% من املشاركني في االستطالع إنهم راضني عن حكومة 
راضيني،  غير  ما  حد  إلى  أو  راضيني  غير  إنهم   %65 وقال  ترودو، 
وحصل أندرو شير على ٢5% من األصوات في السؤال عن رئيس 
الوزراء األفضل لكندا وحصل ترودو على ٢0% من األصوات وعندما 
سؤل املشاركني في االستطالع عما إذا كانت كندا أفضل حاال 
مع حكومة الليبراليني أو حكومة احملافظني، اختار 30% الليبراليني 
هيئة  رئيس  وقال  يعرفون،  ال  انهم   %45 وقال  احملافظني  و٢5% 
ليجير الستطالع الرأي على اإلنترنت؛ مع إن حزب احملافظني يبدوا 
متقدما علي الليبراليني ولكن الدعم له ضعيفا وقد ال يستمر، 
هذا وقد أخذت شعبية ترودو ضربة كبيرة بعد قضية شركة )أس 
إن سي الفالني( وهناك احتمال ملزيد من املتاعب قادمة له في عدد 

من القضايا الوطنية.

جود نيوز - تقارير: شارك زعيم املعارضة ورئيس حزب احملافظني 
الفيدرالي »أندرو شير« األقباط في صلوات عيد القيامة امليد 
بكنيسة القديسة العذراء مرمي والبابا أثناسيوس مبسيساجا، 
احملافظني  حزب  مرشحة  ملك«  »غادة  بصحبة  »شير«  وكان 
توفيلس«  »هاني  و  - ستريتسفيل«  عن منطقة »مسيساجا 
و  ميلز«  ايرين   - دائرة »مسيساجا  عن  احملافظني  مرشح حزب 
و  شور«  ليك   - »مسيساجا  عن  احلزب  مرشح  أمبلر«  »ستال 
»فالديسالف ليزون« املرشح عن »مسيساجا - ايست« وكذلك 

عضو البرملان الفيدرالي »بيتر كينت«.
الغبرا«  »عمر  الليبرالي،  احلزب  من  البرملان  أعضاء  من  وشارك 
خالد«  و«أقرا  سنتر«   - »مسيساجا  عن  الليبرالي  احلزب  نائب 

و«كريستي دانكن«
كذلك عمدة مسيساجا »بوني كرومبي« ونائب برملان مقاطعة 
أونتاريو »شريف سبعاوي« والعمدة السابقة »هيزل ماكليون« 
كما  ستار«،  »رون  السادسة  الدائرة  مسيساجا  ومستشار 

شارك السفير املصري بأوتاوا »أحمد أبو زيد«
وفي كلمته، قال »أندرو شير« أنها املرة األولي التي يكون حلزب 

  GTA كندي ثالثة مرشحني أقباط بـ
في إشارة إلى “غادة ملك” و”هاني توفيليس” و”ميالد ميكاييل”، 
وحتدث شير عن أن مصر كانت أرض امللجأ واليها هرب املسيح 
من االضطهاد، وأن األن املسيحيني يعانون من االضطهاد، وأن 
كندا عليها دور في حماية احلريات الدينية، وحرص الكثير من 

احلضور على التقاط الصور التذكارية مع “شير”

اأندرو �صري ي�صارك الأقباط قدا�س القيامة مب�صي�صاجا برفقة غادة وتوفيل�س واأمبلر وليزون وبيرت كينت

اأندرو �صري: امل�صيحيني م�صطهدين ولكندا دور يف حماية احلريات الدينية

بوين وهيزل والغربا واقرا و�صبعاوي وال�صفري امل�صري ورون �صتار اأبرز احل�صور
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 ١00 عام مرت على ثورة ١٩١٩ التي كانت املهد 
الساحة  على  الوطنية  الوحدة  لوالدة  األول 
»يحيا  هتاف  أعلن  حيث  املصرية  السياسية 
من  الكاهن  الصليب« حني خطب  مع  الهالل 
نرى  الزمان  من  قرن  مرور  وبعد  املسجد،  منبر 
حتض  التي  الوهابية  واألفكار  التكفير  رايات 
الوحدة  أهمية  من  وتنتقص  الكراهية  على 
انهم  على  االقباط  مع  وتتعامل  الوطنية 

مواطنون من الدرجة الثانية.
الشعارات  من  جملة   ١٩١٩ ثورة  رفعت  فقد 
واملفاهيم، وطرحتها للحوار في سياق حركة 
شعبية  ثورة  عبر  سعت  جادة  وطني  حترر 
حقيقية لبناء وطن مستقل يقوم على مبادئ 
العدالة واحلرية، وكان مفهوم املواطنة من أبرز 
شعاراتها التي واكب املد الثوري منذ اللحظات 
األولى، فأصداء صيحات النضال التي دوت على 
أجراس  بني  أصدائها  وجدت  املساجد  منابر 
إلحداث  االستعمار  محاوالت  رغم  الكنائس، 
وسرعان  املصرية،  األمة  قطبي  بني  الوقيعة 
ما جتاوزت ثورة ١٩١٩ البعد الضيق للطائفية، 
على  املواطنة  مبدأ  إرساء  خالل  من  وعبرت 
اتساعه نحو إرساء دعائم مصر احلديثة، لكن 
الزمان  من  قرن  مرور  رغم  املواطنة  مفهوم 
واتهامات  إشكالية  تساؤالت  محل  مازال 
اإلسالم  حركات  صعود  مع  خاصة  متبادلة 
على  يقوم  نوذجا  اعتمدت  التي  السياسي 
فكرة االستيعاب ال املساواة، ومن يومها حتى 
االن باتت املواطنة هي الكرة التي تتدحرج بني 
اال  االقباط  أيادي  أيدى السلطة ولم يلمسها 

القليل وفق هوى السلطة.
ما بني ثورة 1919 وثورة يناير 2011

من املالحظ ان الثورتني الشعبيتني األساسيتني 
قبطية  حتركات  استبقتهما   ٢0١١  ،١٩١٩
ففي  عليهم،  وقع  ديني  متييز  على  احتجاجاً 
مصطفى  وفاة  وبعد  العشرين  القرن  مطلع 
العزيز  عبد  تبوء  فريد،  محمد  وهجرة  كامل، 
وساد  القدمي،  الوطني  احلزب  رئاسة  جاويش 
تيار يدعو للخالفة اإلسالمية، وتعددت مظاهر 
عقد  إلى  دعاهم  مما  األقباط  ضد  التعصب 
االسالمي  املؤمتر  وتالها   ١٩١0 القبطي  املؤمتر 
فيما  صارا  املؤمترين  قادة  أن  والغريب   ،١٩١١
مظاهرة  اول  وكانت   .١٩١٩ ثورة  قادة  بعد 
خرجت  الثورة  بعدها  اندلعت  احتجاجية 
بقيادة  القدية  األرثوذكسية  الكاتدرائية  من 
القس الثوري سرجيوس حينذاك والذي كانت 
املصريني  استقالل  كان  »إذا  مقوالته  أشهر 
بأس  فال  قبطي،  مبليون  التضحية  إلى  يحتاج 

بهذه التضحية«.
القديسني  كنيسة  تفجيرات  بعد  اما 
سيدي  شوارع  شهدت   ،٢0١0 باإلسكندرية 
ومسلمون،  أقباط  مظاهرات  وشبرا  بشر، 
وحسني  العادلي  حبيب  بإسقاط  هتفت 
قبض  حيث   ٢0١١ يناير   4  ،3 يومي  مبارك 
على ١١ منهم ٨ من املسلمني و3 مسيحيني 
واثارت  احلكم،  نظام  إلسقاط  الدعوة  بتهمة 
هذه املظاهرات الرئاسات الكنسية للكنيسة 
الثالث  شنودة  االنبا  ان  حتى  االرثوذكسية 
واضحة  داللة  في  بأوالدنا  ليس  هؤالء  صرح: 
السياسية  االيجابية  املشاركة  ان  على 
للشباب القبطي غربية عن التربية الكنسية 
التي تعتمد على مقولة ابن الطاعة حتل عليه 
يستمع  لم  القبطي  الشباب  ولكن  البركة، 
مصر  ميادين  قلب  إلى  واجته  اخلطابات،  لهذه 
الشهداء  أسماء  يراجع  ومن  للثورة،  سعياً 
يناير( سيجد  يناير حتى ٢٨  )من ٢5  واجلرحى، 
استشهدوا  املسيحيني  الضحايا  من   %٨0 أن 
او جرحوا في مطلع الثورة )الشهيد مينا نبيل 
يحرقون  االخوان  كان  حينما   ٢0١١  /  ١  /  ٢٨

وسيذكر  السجون(،  ويقتحمون  االقسام 
التاريخ أن اول بيان مؤيد للثورة يصدر من جهة 
أن  والسالم، كما  العدالة  دينية كان من جلنة 
أول بيان مدني مؤيد للثورة ٢٩ يناير ٢0١١ وقع 
عليه راهبني يسوعيني هما األب وليم سيدهم 
واألب هنري بوالد اليسوعيان، وأول رئاسة دينية 
موسى  األنبا  كان  للثورة  مؤيد  مقاالً  تنشر 
أسقف الشباب والذى ورد بجريدة األهرام في 

١ فبراير ٢0١١.
خوف  طوق  كسر  ماسبيرو...  مظاهرات 

االقباط مناداة باملواطنة
الذى  اخلوف  كسرت مظاهرات ماسبيرو طوق 
األقباط  املصريني  املواطنني  عنق  يطوق  كان 
املوضوعي  التطور  هذا  املاضية،  عاما  الثالثني 
في  الصلبان  برفع  بدا  بالكنيسة  للخروج 
من  مؤخرا  حلرمانهم  فعل  كرد  املظاهرات 
ثم اصطحابهم  الكنائس،  الصلبان علي  رفع 
االحتجاجات  في  الروحيني  ابائهم  لبعض 
وصوال لالنصهار املذهبي والقومي في صلوات 
واإلسالمية  املسيحية  املذاهب  مختلف  بني 
في وعي جديد اعاد انتاج االندماج الديني لثورة 
١٩١٩ من منظور قومي عوملي، وهكذا استطاع 
التماهي بني الوطن والكنيسة  الثوار األقباط 
ولعل ذلك التطور من ماسبيرو للتحرير والذى 
أحد  هو  يتماهيان  والصليب  الهالل  جعل 
املصالح  بوحدة  عجلت  التي  املهمة  العوامل 
واإلسالميني  حينذاك  العسكري  امللس  بني 

والغزوة اإلسالمية االخوانية للوعي املصري.
 نضال االقباط ضد حكم االخوان وحتى االن
اجلمعية  من  انسحبوا  من  اول  هم  األقباط 
لهم  وكان   ،٢0١٢ لدستور  التأسيسية 
حضور مؤثر في االحتشاد أمام االحتادية، ومنذ 
ساهم   ٢0١3 يونيو   30 وحتى   ٢0١٢ نوفمبر 
طليعي  بشكل  األقباط  املصريون  املواطنون 
وكان  اإلخواني،  للحكم  التصدي  في  ومباشر 
األزهر في  الثاني بجوار شيخ  تواضروس  البابا 
وبالطبع  يونيو،   30 حلف  مكونات  طليعة 
قبل  األقباط  اإلخوان  عاقب  كيف  ننسي  ال 
املرقسية  الكاتدرائية  على  باالعتداء  الثورة 
منذ  األولى  للمرة   )٢0١3 )مايو  بالعباسية 
الثاني  العقاب  ثم  احلديثة،  مصر  تأسيس 

اجلماعي )أغسطس ٢0١3(.
مكاريوس،  األنبا  نيافة  أصدره  ما  ننسي  وال 
اسقف املنيا وأبو قرقاص لألقباط األرثوذكس، 
كتاب يحمل عنوان: رحيق االستشهاد، قدمه 
قائال:)هذه  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة 
األحداث  ومازالت  نسجلها  للتاريخ  صفحات 
وككنيسة  كوطن  أمامنا:  ماثلة  الدامية 
لكل  شهادة  بصدق  نسجلها  وكمجتمع.. 
العالم وكيف قدم أقباط مصر صورة مضيئة 
وكيف  واملواطنة  واألخوة  الوطنية  عن معاني 
اذهلت  بصورة  املسيحية  الوصية  طبقوا 
العالم واملصريني.. إننا نحبكم أيها املعتدين.. 
ونسامحكم.. ونغفر لكم ونصلي من أجلكم 
مصر(  شعبي  حياتكم...ومبارك  وسالمة 
األول:  فصول،  ثالثة  الوثائقي،  الكتاب  يضم 
أبواب اجلحيم لن تقوي عليها، ويضم األماكن 
واألحداث من قبل اإلرهابيني، أما الفصل الثاني 

فيشمل: املقاالت التي صدرت إبان 
الثالث:  والفصل  األحداث،  هذه 
بالكنائس  قائمة  ويضم  املالحق: 
واملنشآت. بلغ عدد الكنائس التي 
مت حرقها وتدميرها بالكامل )36( 
في  مسيحية،  ومنشأة  كنيسة 
كنيسة  وتدمير)١6(  حرق  مت  حني 
و)٨(  متوسط،  بشكل  ومنشأة 
بشكل جزئي، كما مت نهب وسلب 

4 كنائس ومنشآت مسيحية.
اخلاصة  األقباط  مبمتلكات  اخلسائر  عدد  بلغ 
جرح  كما  وخالفه،  وأثاث  محال  من   )4٢١(
ضد  الصراع  لكن  العشرات.  وقتل  وأصيب 
القوي  من  األقباط  املصريني  املواطنني 
مصر،  صعيد  في  خاصة  استمر،  املتأسلمة 
ومن ثم ظهر اجليل الثاني الذي أسميته »جيل 
ناضل  الذي  اجليل  أي  الليتورجي«،  االحتجاج 
والنضال  بالصالة  املتشددين  اإلسالميني  ضد 
العبادة«، مثلما حدث في قرية  من اجل »حق 
و«دمشاو  »الفرن«،  وقري  بسمالوط  »اللوفي« 
بابو  الزعفران«  و«منشية  باملنيا،  هاشم« 
األسقف  مكاريوس  األنبا  ومواقف  قرقاص، 
العام للمنيا وابو قرقاص، واألنبا اغاثون أسقف 
برعاية  سمالوط،  إيبارشية  وكهنة  مغاغة، 

املطران بفنتيوس، وغيرهم.
تظهر  دائما  السياسية  النظم  هامش  وعلي 
بعض النخب القبطية الرسمية، تتمسح في 
عام  منذ  للدولة،  الولوج  أجل  من  الكنيسة 
»املتأقبطني«،  هؤالء  إن  إال  اآلن،  وحتي   ١٩5٢
واملواطنة  الوطن  أجل  من  للمناضلني  يثلون 
القيادات  بعض  مع  ويتحالفون  عثرة«،  »حجر 
السياق  خارج  ولكنهم  واألجهزة،  الدينية 
هكذا من ثورة ١٩١٩ وحتي ثورة 30 يونيو مرورا 
بثورة ٢5 يناير ٢0١١، مئة عام من أجل املواطنة 

، في سياق الوطنية املصرية.
تأكيدا  كانت   1919 ثورة  الدسوقي:   عاصم 

على الوحدة بني املصريني
الدسوقي  عاصم  الدكتور  اكد  جانبه  من 
التاريخ احلديث واملعاصر بكلية اآلداب  -أستاذ 
الزعيم  عند  كانت  البداية  أن  حلوان-  جامعة 
للقضية  نفسه  وهب  الذي  كامل  مصطفى 
وحدة  على  يحافظ  كان  والذي  الوطنية 
سنة  وفي  وأقباط،  مسلمني  من  املصريني 
من  للثورة  مهيأ  املصري  املتمع  كان  ١٩١٩م 
حيث التماسك االجتماعي ووحدة الهدف بني 
باشا  الوطني سعد  الزعيم  بزعامة  املواطنني 
زغلول، فكانت ثورة عامة قام بها اجلميع ومن 
معينة،  طبقة  أو  شريحة  تخص  ال  فإنها  ثم 
الشعب  فئات  كل  الثورة  في  اشترك  فقد 
وأفندية  وفالحني  وموظفني  وعمال  طلبة  من 
)مثقفني( ورجال ونساء وأقباط ومسلمني، ومن 
جانبهم عبر الفنانون من مختلف أنواع الفن 
الوقت فظهرت  ذلك  املصريني في  عن نهضة 
أغاني وطنية لسيد درويش وبديع خيري وجنيب 
للمّثال  مصر  نهضة  متثال  وظهر  الريحاني، 
اخلطر  مسألة  ففي  مختار،  محمود  العظيم 

يكون الكل واحداً.
فكرة  أحيت   1919 ثورة  النمنم:  حلمى 

الهالل والصليب
حلمي  الصحفي  الكاتب  أشار  جانبه  ومن 
 ١٩١٩ ثورة  أن  السابق  الثقافة  وزير  النمنم 
عليها  أجمعت  حيث  عديدة  مميزات  حتمل 
وشارك  الطلبة  وقودها  وكان  املصرية  األمة 
فيها اجلميع، وموقف األزهر كان رائعاً ومشرفاً 
دور  برز  الكنيسة  ومن  الثورة،  صف  أخذ  ألنه 
بخطيب  لقبوه  الذي  سرجيوس  القمص 
أحيت  فقد  غبريال،  بولس  القس  وكذا  الثورة 
الفكرة  تلك  والصليب،  الهالل  فكرة  الثورة 

من  عدد  بسبب  تعطلت  التي 
املشاحنات والصراعات الطائفية 
التي غزاها اإلجنليز، وحدث تكامل 
إجنازات  ومن  والنساء،  الرجال  بني 
تعود  الذي  مصر  بنك  الثورة 
عند  ١٩١١م  سنة  إلى  فكرته 
حرب  طلعت  الكبير  االقتصادي 
آنذاك،  استجابة  جتد  لم  ولكنها 
ولكنه جنح في حتويل الفكرة إلى 
واقع سنة ١٩٢0م حيث نشأ البنك في خضم 
تلك الثورة، وكان ٩٢% من الذين اكتتبوا للبنك 
أنه  تقول  دراسات  وهناك  املصريني،  عامة  من 
السياسي  الزعيم  هو  زغلول  سعد  كان  إذا 
للثورة فإن طلعت حرب هو الزعيم االقتصادي، 
على  العمل  من خالل  نفيق  ألن  األوان  آن  وقد 
وجود دولة مدنية حديثة تطبق القانون بعيداً 
بالبالد  دفع  الذي  الديني  التيار  سيطرة  عن 
لذا  املواطنة في مأزق  دينية وضعت  دولة  إلى 
يجب توحيد اجلهود إلنقاذ الدولة املدنية وإعادة 

ذاكرة ثورة ١٩١٩.
 محمد عفيفي: وما زالت ذكريات ثورة 19196 

سالحنا فى مواجهة أى أحداث طائفية.
من جهته أكد د. محمد عفيفي رئيس قسم 
ثورة  ان  القاهرة  جامعة  اآلداب  بكلية  التاريخ 
١٩١٩ احلدث األهم في تاريخ مصر في النصف 
استمرارًا  جاءت  العشرين؛  القرن  من  األول 
إدارة  نحو  املصريني  سعي  من  طويلة  ملسيرة 
على  احلصول  خالل  من  بأنفسهم  أمورهم 
االستقالل والدستور؛ كانت حلظة الذروة التي 
بهوية  احلديثة  مصر  بناء  محاوالت  توجت 
ثورة  مجرد  الثورة  تكن  لم  واضحة،  وطنية 
واالمتيازات  مصر  في  البريطاني  الوجود  على 
حداثة  اجتاه  في  حركة  كانت  بل  األجنبية 
مصر وحتديثها. إنها الثورة التي أرست دعائم 
القومية املصرية، ورسخت مبدأ املواطنة، وما 
زالت ذكرياتها سالحنا في مواجهة أي أحداث 

طائفية.
على  بنى   1919 ثورة  جناح  عصفور:   جابر 

تأكيد معنى املواطنة والدولة املدنية
الهيئة  رئيس  عصفور  جابر  أشار  جانبه  من 
سالمة  فكر  صدق  الى  سابقا  للكتاب  العام 
موسى عندما أكد جناح ثورة ١٩١٩ في مجاالت 
أربعة، األول هو الوحدة الوطنية امللتزمة بتأكيد 
معنى املواطنة والدولة املدنية، والثانى صحوة 
املرأة املصرية ووثبتها من األنثوية والبيت إلى 
املتمع واإلنسانية، فى حقوق مساوية حلقوق 
االقتصادية  النهضة  والثالث  دستوريا  الرجل 
بنك  وغيره  حرب  طلعت  بجهود  أثمرت  التي 
والرابع  األخرى  الشركات  من  وتوابعه  مصر 
أنفسنا  إلى  والنظر  االستقالل،  معنى  تأكيد 
على أننا أمة مستقلة ال جترى فى ذيل بريطانيا 
تتويجا  كان  ما  بقدر  الدستور  وان  غيرها،  أو 
االستعمار  على  وانتصارا   ،١٩١٩ ثورة  لنجاح 
فى  السواء،  على  االستبدادى  احلكم  وعلى 
أساسا  الدستور  هذا  ظل  الثورة،  سياقات 
صلبا للدولة املدنية التى جعلت من الوطنية 
دينا، ومن الوطن قبلة لكل القلوب، بعيدا عن 
أى ريح سموم، يكن أن تهب من دولة دينية ال 

يكن إال أن تقوم على التعصب ولذلك كان.
الوحدة  مبجال  موسى  سالمة  بدء  حيث 
شرطا  بوصفه  أهميته  تأكيد  يعنى  الوطنية 
انطوى  التى  األحالم  وحتقيق  للتقدم،  جوهريا 
عليها قادة ثورة ١٩١٩ وشهداؤها الذين تركوا 
أمانة  للجميع«  والوطن  »الدين هلل  لنا شعار 
فى أعناقنا، وميراثا البد من احلفاظ عليه، ضد 
سر  هو  فهذا  التمييز،  أشكال  من  شكل  أى 
أن  نوشك  أننا  ويبدو  لنا،  تركوه  الذى  التقدم 

نضيعه فيما أضعناه.

الأقباط ورحلة ن�صال من اجل املواطنة...عرب 100 عام... اين كانوا وماذا اأ�صبحوا؟! )2-1(

مئوية ثورة 1919 تعيد اىل الذهان الدور الوطني لالأقباط

»املواطنة« رغم مرور قرن من الزمان مازالت حمل ت�صاوؤلت واإ�صكالية واتهامات
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  )أ( عصر شلمناصر
)تاريخ  برستد، في كتابه  يقول جيمس هنري 
الشرق القدمي، صـ ١٩3(، ان االشوريني عاشوا 
إلى الشمال من موطن  الواقعة  املنطقة  في 
منطقة  وهي  األكراد.  جبال  حتى  الكلدانيني 
سكان  البابليني،  وبخالف  مرتفعة.  صحراوية 
اللنب  على  اعتمدوا  الذين  اجلنوبية  السهول 
اآلشوريون،  استمد  منشآتهم،  في  واآلجر 
سكان املناطق املرتفعة، االحجار الالزمة لبناء 
مدنهم مثل مدينة اشور، وهي قلعة شرغات 
حاليا، وأربال\ إربل، والكلخ \ كالح، ونينوى التي 
التكوين »من تلك  ايضا في سفر  جاء ذكرها 
عير  ورحوبوت  نينوى  وبنى  اشور  خرج  األرض 

وكالح ») تك ١0: ١١(.
جانب،  من  القاحلة  الصحراوية  البيئة  واثرت 
والكلدانيني  احلثيني  ضد  الكثيرة  واحلروب 
هذا  قسوة  في  اخر،  جانب  من  وامليتانيني، 
الشعب وفي خشونة طباعه التي انعكست 
يعاملون  كانوا  التي  الوحشية  املعاملة  على 
بها أسرى الشعوب التي قاموا بغزوها، والتي 
من  يخجلون  وال  بها  يفتخرون  ملوكهم  كان 
كانت  االجرامية  االعمال  تلك  بان  التصريح 
جتلب السرور الى قلب ربهم آشور، والقول بانه 

هو من كان يدعوهم الى ذلك. 
الى  امتدت  قوية  مملكة  أشور  وأصبحت   
شواطئ البحر املتوسط غربا والى بحر قزوين 
ضمت  كما  جنوبا.  الفارسي  واخلليج  شرقا 
وكان  اسرحدون  يد  على  حوزتها  إلى  مصر 
ويبالغ  مصر.  فرعون  طهارقة  عهد  في  ذلك 
اعظم   « بانهم  اآلشوريني  وصف  في  برستد 
قوة حربية رآها العالم القدمي« - تاريخ الشرق 
القوة  هذه  مصدر  كان  وان   .٢00 صـ  القدمي، 
الشعوب  ارهاب  سياسة  من  استمدوه  قد 
وقهرها؛ ومن استعمال العنف والشراسة في 

معاملة اخلاضعني لهم. 
   ونحو منتصف القرن التاسع عشر، كشف 
سميث،  وجورج  وراسام،  اليرد،  اآلثار:  علماء 

باشراف القنصل الفرنسي في العراق السيد 
في  اشوربانيبال  مكتبة  اطالل  على  بالس، 
من  اكثر  على  حتتوي  وكانت  نينوى.  اطالل 
بترجمة  العلماء  قام  قرميدة،  الف  عشرين 
بعضها. وفي عام ١٩6٩، قام األستاذ جيمس 
وغيرها  أشور  ملوك  حوليات  بنشر  بريتشارد 
العهد  بأسفار  لها عالقة  التي  النصوص  من 
القدمي، في كتابه )نصوص من الشرق القريب 
Ancient near East- )ململتعلقة بالعهد القدمي(، 
 ،)ern texts relating to the old testament
بـ  امللقب  الثالث  فالسر  تغلت  اخبار  ومنها 
الثالث)٢مل١7(  وشلمناصر  )٢مل١5(.  فول 
وسرجون الثاني )اش٢0( وسنحاريب )٢مل١٨( 
واسرحدون)٢مل37(. وهؤالء ورد ذكرهم صراحة 

في بعض اسفار الكتاب املقدس. 
وجاءت اخبارهم، التي دونوها قبل نحو خمسة 
وعشرين قرناً، موافقة ملا ورد عنهم في اسفار 
ما  االتفاقات  تلك  بني  ومن  واالنبياء.  امللوك 
وهو  الثاني،  بال  ناصر  اشور  حوليات  في  جاء 
انه  اال  امللوك  اخبار  فى  صراحة  ذكره  يرد  لم 
ملوك  من  اجلزية  تلقى  انه  اخباره  فى  سجل 
استولى  انه  كما  وصور.  والسامرة  دمشق 
الكتاب  املعروفة فى  املدن  على مجموعة من 
بيت  بالد  »غادرت  أشور:  ملك  يقول  املقدس، 
ذروة فيضانه على  الفرات فى  وعبرت  عديني، 
كركميش  إلى  اجللود  من  مصنوعة  قوارب 
ملوك  احلثيني.  ملك  من  جزية  تلقيت  حيث 
البالد املاورة جميعا اتوا الي فأمسكوا قدمي 

  .»...
وهنا يذكر بيت عدينى، وهي بيت عدن الواردة 
في سفر عاموس )عا 3 : 5(. وكركميش التي 
)اش  وارمياء  اشعياء  النبيني  وردت فى سفري 

٩:١0، ار46:٢(.
الثالث  شلمناصر  حتدث  حولياته  وفي 
يقوم  كان  التي  حمالته  عن  ق.م.(   824-858(
السورية  املمالك  ضد  الخر  وقت  من  بها 
به  قام  ما  احلمالت  تلك  ومن  والفلسطينية. 

ضد مملكة اسرائيل في عهدي 
ابن  وياهو  عمري،  ابن  اخاب 
الحدى  وصفه  وفي  نشي. 

احلمالت يقول شلمناصر: 
الفرات،  ضفاف  غادرت   ...«
 – فخافوا  حلب  من  ودنوت 
في  الدخول  من   – اهلها  اي 
قدمي.  عند  وسجدوا  معركة 
فضة  اجلزية:  منهم  تلقيت 

الهة  هدد)احد  لـ  االضاحي  وقدمُت  وذهبا. 
االراميني(. ثم غادرت حلب، ودنوت من مدينتني 
تابعتني الرحوليني ملك حماة. استوليت على 
فاخذت  ملكه  مقر  وارجانا  وبارجا،  عدينو، 
اخلاصة،  ممتلكاته  واخذت  الغنائم.  منهم 

واشعلت النار في قصره. 
فدمرتها  قرقرة  من  ودنوت  ارجانا  غادرت 
بها.  احلكم  مقر  وفي  النار  فيها  واشعلت 
كان ملكها قد استعان على بهدد عذر ملك 
ومائتي مركبة حربية،  الف  رأس  دمشق على 
والف ومائتي فارس، والفني من املشاة. .. ومن 
وعشرة  عربة،  ألف  عشرين  االسرائيلي  آخاب 
خرجوا  ملكا  عشر  اثنى   ... املشاة  من  االف 
بقوة  هزمتهم  حاسمة،  معركة  في  للقائي 
التي  القوية  االسلحة  وبفضل  الهي؛  اشور 
بسيفي  ذبحت   .. قائدي  نرجال  لي  قدمها 

اربعة عشر الفا من جنودهم ...«.
ومن االثار االشورية الهامة: مسلة شلمناصر، 
البريطاني،  باملتحف  االن  محفوظة  وهي 
ونظرا  اللوفر،  متحف  في  نوذج  لها  ويوجد 
اثار  في  باحث  عنها  يغفل  فلم  الهميتها 
كتابه  في  بريتشارد  جيمس  فذكرها  الشرق، 
في  ايسيذوروس  واالسقف  انفا،  اليه  املشار 
فيليب حتي،   و   ).5١4 ، صـ  النظرية  )املطالب 
في )تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني، صـ ١5١(، 
والشرق  التوراتي  احلدث   ( في  السواح  وفراس 

االدنى القدمي، صـ ٩3 (.
 ويقول النقش املنسوب إلى شلمناصر: 

 » فى السنة الثامنة عشر مللكى 
السادسة  للمرة  الفرات  عبرت 
سوريا  ملك  حزائيل  وكان  عشر. 
إعتمد على قوة جيشه .. فحارتبه 
هو  وفر  تاماً..  كسراً  وكسرته 
إلى  فاتبعته  البوار.  من  لينجوا 
دمشق حاضرة ملكه. وحاصرتها 
مدناً  ودمرت  أشجارها..  وقطعت 
تربو عن العدد وأحرقتها. وأخذت 
منها أسـرى، وفى هذه األيام أخذت اجلزية من 

صور، وصيدا، ومن ياهو إبن عمرى«. 
كما نقش على املسلة منظر يصور ياهو – أو 
شلمناصر،  قدمى  عند  راكعاً   - عنه  مندوب 
على  اجلزية  يحملون  اإلسرائيليون  وخلفه 
أكتافهم. وقد كتب حتت هذا النقش ما نصه 
: » جزية ياهو بن عمرى، فضة، وذهب، وسبائك 
ذهب، وآنية ذهبية، وأثاث ملكى، وصوجلان ليد 

امللك، وعصا من ذهب ». 
الكتاب  في  جاء  ما  صحة  األثر  هذا  ويؤكد 
املقدس، فيذكر شلمناصر الذي جاء ذكره فى 
يشير  كما   ،)١٨ مل١7،  الثانى)٢  امللوك  أخبار 
الى بنهدد وحزائيل ملكى آرام )٢مل١3(. وفيه 
ياهو  من  اجلزية  تسلم  أنه  شلمناصر  يقول 
األمر الذى لم يرد صراحة فى اخبار ياهو؛ ولكن 
أيضاً  »وهو  بقوله:  النبي  هوشع  اليها  اشار 
)هو١0:  عـدو...«   مللك  هدية  آشور  إلى  يجلب 
6(. ونالحظ انه نسب ياهو وعاصمة امللك الى 
اسرائيل  مملكة  عرش  الشتهار  وذلك  عمري، 
كان  عمرى  ألن  الوقت.  ذلك  في  االسم  بهذا 
بيت  من  العرش  واغتصب  للجيش،  قائدا  قد 
يربعام. ثم اشترى جبل السامرة من شخص 
واتخذها  السامرة،  عليها  وبنى  شامر  يدعى 

مقراً حلكمه )١مل ١6(. 
وذكر شلمناصر أن آخاب كان حليفاً لـ بنهدد؛ 
آخاب  انتصر  أن  فبعد  بالفعل  حدث  ما  وهو 
وحتالف  عاد  فإنه  االراميني،  ملك  بنهدد  على 

معه ضد أشور )١مل ٢0:34(. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)19(

األشوريون

عن  أخر  شيئا  الصورة  تعكس  فرمبا  صحيح  تراه  ما  كل  ليس 
أشياء  على  تقتصر  واخلبايا  األسرار  تعد  ولم  لديك  داللتها 
واضحة أمامك كأسرار املعابد مثال أو األهرامات أو وثائق تاريخية 
القارئ  الكثير بل قد تكتشف بني طيات لوحة عزيزي  وغيرها 
سر ظل مغمور ملئات السنني بني خطوط لوحة مرسومة وألوان 
وتتسم  كغيرها  مثلها  عادية  لوحة  أنها  لك  وتبدو  مختلفة 

باجلمال.
إن بعض الرسامني يجدوا في لوحاتهم الصديق الصدوق الذى 
تردد يخرج ما في وجدانه  أو  دون خوف  بداخله  إليه ما  يحكى 
ال  ما  لها  يقول  أسراره  فيه  يرمى  عميق  بئر  وكأنها  للوحته 
اللوحات  هذه  ضمن  ومن  علني  بشكل  يقوله  أن  يستطيع 
الرسام نلسون شانكس وهى  التي حتمل خباياه وأسرار لوحه 
ظالالً  تضمن  كلينتون  بيل  السابق  األمريكي  للرئيس  بورتريه 
إنسان  فأي  لوينسكي،  ملونيكا  الشهير  األزرق  الفستان  متثل 
منا عندما يرى البورتريه سيعتقد أن هذا الظل على املدفأة هو 
وقد  آخر،  ببالك شيء  أن يخطر  ال يكن  الرئيس كلينتون  ظل 
رأيه في كلينتون والذى ال  أن يعبر عن  أراد نيلسون بظله هذا 
كلينتون  بيل  إن  وهو  عنه بشكل صريح  يفصح  أن  يستطيع 
أنه  إال  بإجنازات جيدة،  وإدارته  التاريخ، قام  هو أشهر كذاب في 

قصة  ينسى  أن  يستطيع  ال 
املقر  في  اخليانة  قصه  مونيكا، 
اخليانة  تلك  األمريكي،  الرئاسي 
التي كشفت الوجه القبيح الذى 
يختفى بني مالمح الوجه املالئكي 
في  بحذاقة  بدسها  نيلسون  قام 

مسموع  غير  بشكل  الذع  نقد  من  قلبه  في  ما  اخرج  اللوحة 
ولكنه مرسوم أن اخليانة ال تقتصر فقط على اخليانة اجلسدية 

ولكنها قد تطور ألشياء أخرى ال تقل أهمية.
ونغفر  نزوة  عليها  نقول  أن  نستطيع  ال  فظيع  شيء  فاخليانة 
ألنها ببساطة قرار يتخذ من إنسان واعى يدرك جيدا ماذا يفعل 
ولكنه في نفس الوقت ال يعرف وال يبالي بعواقب قراره وتأثيره 
على احمليطني فما بالك برئيس دولة انه حقا شيء مخزي يثير 

االشمئزاز هكذا عبر نيلسون وهو يرسم البورتريه.
وعندما انظر إلى هذا العمل أقول لنفسي أحيانا ينبهر البعض 
بأنفسهم ومراكزهم ويعتقدوا واهمني بأنهم يلكون كل شيء 
ووقتها تزداد السيطرة والتحكم وكأنه طاووس بني الناس، وهو 
الناس ورمبا يسخرون منه  في احلقيقة »أراجوز« يضحك عليه 

ورمبا في لوحة بني اخلطوط واأللوان يكتشف وقتها حقيقته!

�صر يف لوحة! نسرين عيسى- ساسكاشوان  
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يحررها سمير اسكندر 

فريجيل فان ديك 
يفوز بجائزة اأف�صل لعب 

يف اإجنلرتا لعام 2019

فاز فيرجيل فان ديك بجائزة رابطة العبي كرة 
في  العب  ألفضل  إجنلترا  في  احملترفني  القدم 
الذي  الرابع  الهولندي  الالعب  ليصبح  املوسم 

يحصدها.
ومنح الالعب البالغ عمره ٢7 عاما صالبة لدفاع 
ليفربول منذ انضمامه قادما ساوثامبتون في 
وساعد  املاضي  العام  من  الثاني  كانون  يناير 
اإلجنليزي  الدوري  لقب  على  املنافس  الفريق 
في  نظيفة  شباكه  على  احلفاظ  على  املمتاز 

١٩ مباراة في الدوري هذا املوسم.
ستة  من  املكونة  القائمة  ديك  فان  وتصدر 
من  الرابطة  أعضاء  فيها  يصوت  التي  العبني 
األدنى  والدرجات  املمتاز  الدوري  في  ناديا   ٩٢
رحيم  سيتي  مانشستر  ثالثي  على  متفوقا 
سيلفا  وبرناردو  أجويرو  وسيرجيو  سترلينج 
هازارد  وإيدن  ماني  ساديو  زميله  إلى  باإلضافة 

العب تشيلسي.
وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا الالعب 
الثاني من ليفربول الذي يفوز باجلائزة للموسم 
الثاني على التوالي بعد املهاجم محمد صالح 
في العام املاضي وانضم إلى مواطنيه دينيس 
بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي 

الذين سبق لهم الفوز بها.

ب�صبب الكويت... مونديال قطر 
2022 ي�صع »فيفا« يف ورطة

توسيع  مقترح  حتول 
الدوحة  مونديال 
بعض  لتقام   ٢0٢٢
الكويت  في  املباريات 
عمان،  وسلطنة 
ضغوط  مصدر  إلى 
على  سياسية 

البلدين من قبل املنظمات الدولية.
لكرة  الدولي  االحتاد  أكد  »العرب«،  لصحيفة  فوفقا 
بتوسيع  املرتبطة  اخملاطر  سيناقش  أنه  )فيفا(  القدم 
اتخاذ  قبل  لقطر  مجاورة  دول  في   ٢0٢٢ العالم  كأس 
قرار نهائي برفع عدد املنتخبات املشاركة إلى 4٨ فريقا.

فكرة  والكويت  عمان  سلطنة  على  قطر  وعرضت 
استضافة بعض املباريات، بسبب أزمتها املتفاقمة مع 

السعودية واإلمارات والبحرين.
وأعلنت سلطنة عمان قبل أيام أنها غير جاهزة ملثل هذا 
األمر، وبحسب األنباء الكويتية، جعل الرفض العماني 
من الكويت »الدولة التي يعول عليها فيفا للمشاركة 

في استضافة املونديال«.
من  مقرب  مصدر  عن  كويتية  إعالمية  مصادر  ونقلت 
امللف قوله إن االجتاه يسير نحو »االبتعاد عن املونديال«، 
الزمنية  والفترة  عمان،  اعتذار  أهمها  أسباب  لعدة 
استهالك  منع  مثل  أخرى  وأمور  لالستعداد،  الضيقة 
الكحول في البالد ورفض السلطات استصدار تأشيرات 
دخول  أرادوا  حال  في  اإلسرائيلي  اجلواز  حلاملي  دخول 

البالد ملتابعة املباريات.
ويسعى رئيس فيفا، جياني إينفانتينو، للحصول على 
موافقة األعضاء في يونيو القادم لزيادة عدد املنتخبات 
املشاركة في مونديال ٢0٢٢، وزيادة عدد املباريات من 64 
إلى ٨0 مباراة، األمر الذي يتطلب توافر ملعبني في دولة 

أخرى على األقل في املنطقة.

»ب�صبب الغ�صب ال�صديد«... تدخل حكومي 
م�صري حلل اأزمة تذاكر كاأ�س اأمم اأفريقيا

الشباب  وزارة  أعلنت 
والرياضة املصرية في 
بيان رسمي، أن الوزير 
تدخل  أشرف صبحي 
أسعار  »أزمة«  حلل 
كأس  مباريات  تذاكر 

األمم األفريقية.
في  الوزارة  وكشفت 
اتصال  »في  بيانها: 

القدم  لكرة  املصري  االحتاد  رئيس  أبوريدة  هاني  مع  هاتفي 
األفريقية، بحث أشرف  األمم  املنظمة لبطولة  اللجنة  ورئيس 
صبحي وزير الشباب والرياضة، حل أزمة أسعار تذاكر مباريات 
بني  الشديد  الغضب  من  حالة  في  تسببت  التي  البطولة، 

أوساط جماهير كرة القدم املصرية«.
على  يعمل  سوف  بانه  صبحى  »أكد أشرف  البيان:  وأضاف 
تهيئة اجلو املناسب حلضور اجلماهير وأي قرارات أو أزمات سوف 

تعيق هذا الهدف سيتدخل فورا إلزالتها«.
وأكمل البيان: »اتفق صبحي مع أبو ريدة على إعادة تقييم تلك 
األسعار وتخفيضها مبا يالئم امكانيات جماهير الكرة املصرية 
والتي غالبيتها من الشباب، وبالشكل الذى يظهر صورة مصر 
احلضارية، موضحا بأنه سوف يتم حسم األمر ووضع مصلحة 
جماهير مصر فوق كل اعتبار وخالل الساعات القادمة سيتم 

حل تلك األزمة والتي ستأتي في الصالح العام«.
الدرجة  لتذكرة  سعراً  جنيه   ٢00 املنظمة  اللجنة  وحددت 
الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة األولى 
للمقصورة  و٢500 جنيه  العلوية  األولى  للدرجة  و500 جنيه 

الرئيسية.
خالل   ٢0١٩ األفريقية  األمم  كأس  بطولة  مصر  وتستضيف 
 ٢4 مبشاركة  املقبلني،  يوليو   ١٩ إلى  يونيو   ١٢ من  الفترة 
االفتتاح بني منتخبي  أن تكون مباراة  منتخبا ألول مرة، على 

مصر وزيبابوي على استاد القاهرة.



علــــوم وطبال�صبت 4 مايو 2019 - ال�صــنة ال�صاد�صة -  العــدد ال�صابع والثالثون بعد املائة 17

 ■  

 ■  
 

 

 ■  

 ■  
 

 

 ■  

 ■   
 

 ■  
 

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

أنواع التسنني: ينقسم التسنني إلى نوعني أساسيني من األسنان:
أسنان لبنية: وهي تظهر في فترة السنتني األولى من عمر الطفل وتسقط 

فيما بعد لتحل محلها األسنان الدائمة.
حتى  ومتتد  الطفل  عمر  من  سنوات   5 الـ  سن  من  وتظهر  دائمة:  أسنان 
سن املراهقة، وهي األسنان التي تبقى مع بشكٍل دائم مع اإلنسان وال يكن 

تغييرها.
جدول التسنني للرضع شهر بشهر

سوف نعرض فيما يلي ترتيب ظهور األسنان اللبنية الرضع تبعاً ألشهر عمر 
الطفل:

اوالً: األسنان )القواطع( الوسطى السفلية:
وهي مقدمة األسنان السفلية وتنبت القواطع السفلية في عمر الـ 5 – ١0 أشهر.

ثانياً: األسنان )القواطع( الوسطى العلوية:
وهي مقدمة األسنان العلوية وتنبت من سن الـ 6 – ١٢ أشهر من 

عمر الطفل وتنبت األسنان بشكٍل زوجي وثنائي العدد.
ثالثاً: األسنان )القواطع( اجلانبية العلوية:

عمر  من   ١3 الشهر  حتى   ٩ الـ  الشهر  بني  ما  الفترة  في  تظهر 
الطفل وتكون على جانبي القواطع الوسطى العلوية على يينها 

ويسارها ليتم صغيرك 4 أسنان في الفك العلوي.
رابعاً: األسنان )القواطع( اجلانبية السفلية:

عمر  من   ١6 الشهر  حتى   ١0 الـ  الشهر  بني  ما  الفترة  في  تظهر 
الطفل وتكون على جانبي القواطع الوسطى السفلية على يينها 

ويسارها ليتم صغيرك 4 أسنان في الفك السفلي.
خامساً: األسنان الطاحنة العلوية األولى )الضروس(:

ستبدأ الضروس العلوية باجتاه اجلزء اخللفي من الفم بالظهور في 
الفترة ما بني الـ ١٢ شهر حتى الـ ١٨ شهر.

سادساً: األسنان الطاحنة السفلية األولى )الضروس(
ستظهر الضروس السفلية في الفترة ما بني الـ ١٢ شهر حتى الـ ١٨ شهر

سابعا:ً الناب العلوي:
سيظهر الناب العلوي ليمأل الفراغ ما بني الضروس والقواطع في الفترة ما بني  عمر الـ ١٢ شهر حتى الـ ٢٢ شهر.

ثامناً: الناب السفلي:
ستبدأ واألنياب السفلية بالظهور في الفترة ما بني عمر الـ ١6 شهر حتى الـ ٢٢ شهر.

تاسعاً: األسنان الطاحنة السفلية الثانية) الضروس(:
عادة ما تبرز بني في الفترة ما بني عمر الشهر الـ ٢0 و الـ 3١ من العمر.

تسنني االطفال )3(

على عك�س ال�صائع... الإكثار من تناول الأرز يحارب ال�صمنة

اإلكثار  أن  حديثة  يابانية  دراسة  كشفت 
بخالف  السمنة،  ينع  أن  يكن  األرز  تناول  من 

املعتقد الشائع.
معدالت  أن  تبني  أنه  الدراسة  وأوضحت 
التي  املناطق  في  منخفضة  كانت  السمنة 
تتبع حمية غذائية على غرار األسلوب الياباني 
بخالف  األرز،  على  يعتمد  الذي  اآلسيوي  أو 

الدول التي يقل فيها استهالك األرز، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وأشارت الدراسة، التي شملت ١36 دولة، إلى أن مجرد زيادة متواضعة في تناول األرز بـ 50 غراماً 

للشخص في اليوم يكن أن حتد من السمنة في العالم بـ ١%.
وقالت البروفيسور توموكو إيامي، التي قادت فريق البحث، إن الباحثني الحظوا تراجع معدل 
السمنة في الدول التي تعتمد على تناول األرز بشكل رئيسي. وأضافت »ومن ثم، فإن احلمية 

الغذائية اليابانية أو اآلسيوية املعتمدة على األرز تساعد في منع السمنة«.
وأوضحت أن األرز نبات قليل الدسم، وأن األلياف واملواد الغذائية واملركبات النباتية في احلبوب 

الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعوراً بالشبع، ما يحد من اإلفراط في األكل.

الأذن والعنق اأي�صًا يحتاجان كمية كبرية من كرمي واقي ال�صم�س

إن  هوبر  بيرغيت  األملانية  التجميل  خبيرة  قالت 
أجزاء اجلسم املكشوفة مثل األنف، واألذن، ومؤخرة 
العنق حتتاج إلى كمية كبيرة من كرمي الوقاية من 

الشمس.
من  األجزاء  هذه  أن  التجميل  خبيرة  وأوضحت 
البنفسجية  فوق  لألشعة  ُعرضة  أكثر  اجلسم 
ترفع خطر اإلصابة بحروق الشمس،  التي  الضارة، 

وسرطان اجللد.
متقرنة،  على طبقة  حتتوي  ال  ألنها  الشمس،  من  الوقاية  كرمي  إلى  أيضاً  الشفاه  حتتاج  كما 

تفتقر إلى احلماية الذاتية الطبيعية.
وأشارت هوبر إلى أن الرياضيني واملصطافني بصفة خاصة، يحتاجون إلى كرمي وقاية ذي ُمعامل 
حماية )SPF( عاٍل ال يقل عن 50، ألن املياه والعرق ال يحدان من تأثير الكرمي فحسب، بل يعززان 
الطبقة  ترقق  في  التتسبب  عن  فضالً  البشرة،  على  البنفسجية  فوق  األشعة  تأثير  أيضاً 

املتقرنة ما يجعل البشرة أكثر إنفاذاً لألشعة.
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بكل لغات العامل:  

م�ضاء اخلري

بالفرنساوي: بونسوار

باإلجنليزي: جود إيفننج

باإليطالي: بونا سيرا

باالسباني: بويناس تاردس

بالبرتغالي: بوا نويتيه

بالروماني: بونا سيارا

باألملاني: جوتن أبند

بالهولندي: غويينافوند

بالسويدي: جد أفتون

بالنرويجي: جد كفلد

بالدمناركي: جد أفنت

بالفنلندي: هيفا إيليتا

باجملري: يو إستت

بالفيليبيني: 

ماجانداجن جابي

بالتركي: إيي أكسمالر

باإلندونيسي: سالمات مالم

بالبولندي: دوبري فييتشور

بالتشيكي: دوبري فتشر

بالروسي: دوبري فييتشر

باليوناني: كالي سبيرا

بالصيني: وان شاجن هاو

بالياباني: كون بان وا

بالفارسي: شاب به ع خير

طالب وظيفة

كان  عما  وظيفة  طالب  سئل 
السابق،  عمله  في  يقته 
وسط  يضيع  فأجاب:«املرء 
الفوضى املهيمنة على مكتبنا«. 
وملا سئل عما كان يحبه أكثر من 
أي شيء آخر في ذلك العمل قال: 

»كوني املدير املسؤول ».

اأقوال

االستهانة  هو  احلقيقي  الفشل 
بالفشل. 

ال يعد فشل اإلنسان فشالً حتى 
يوت أو تفارقه شجاعته.

سر النجاح أن يعمل اإلنسان كل 
يفكر  أن  دون  استطاعته  في  ما 

في الشهرة.

اخالقيات

رأيت  إذا  الطائي:  حامت  قال 
فإن كتمته  عيباً،  أخيك  من 
قلته  وإن  خنته،  فقد  عليه 
وإن  اغتبته،  فقد  لغيره 

واجهته به فقد أوحشته.
قيل له : كيف أصنع؟ 

قال : تُكني عنه، وجتعله في 
جملة احلديث.

احللوى

دعي رجل جشع إلى طبق من 
التهام  بعد  ولكنه  احللوى. 
يشكر  لم  کامالً  الطبق 
وهو  الرجل  فسأله  مضيفه. 
الضيف: لم  حزين من جحود 
تقل لنا رأيك في طبق احللوى؟ 
الناكر  اجلشع  الضيف  فرد 
من  ينتقص  وهو  للجميل 
صنع  أنه  يبدو  الطبق:  حالوة 

في غياب النحل والعسل!

ال�ضحك خري دواء

الجتاه

يسأله  حكيم،  إلى  رجل  جاء 
عن رأيه في االجتاه الذي يفضله 

إذا نزل النهر لالستحمام:
يا أيها احلكيم، لقد نزع ثيابي، 
لالستحمام،  النهر  وسأدخل 
إلى  أم  الشرق  إلى  أجته  فهل 
أم  بوجهي  أنزل  وهل  الغرب؟ 

أنزل بظهري؟ 
ينصحه:  احلكيم  عليه  فرد 
باجتاه  أن يكون وجهك  األفضل 
ثيابك، حتى ال يسرقها لص ير 

بالشاطئ!
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ابنهم  عن  اإلخوان  يتخلى  ان  متوقعة  مفاجأة  كانت   
ألن  عادتهم،  هي  فهذه  البشير،  عمر  السفاح  البار 
موجة رفض احلكم اإلخواني الذي استمر 30 عاماً كانت 
عاتية، فقرروا املشاركة في اإلطاحة به، ومحاولة تزوير 
التاريخ للتبرأ منه واشاعة انه، أي البشير كان ديكتاتور 
 ... واحلرية  الديقراطية  مع  يرددون  كما  وهم  عسكري، 

الخ. 
فقط  ليس  البشير  ضد  تثور  لم  السودان  جماهير   
السودان  حكم  ألنه  ايضاً  ولكن  عسكري،  رجل  ألنه 
منفذاً ايديولوجية اإلخوان طوال 30 عاماً التي قسمت 
موقع  على  جتد  لن  لذلك  خرابه.  الى  وحولته  السودان 
انتقاد ملا يسمونه اآلن ديكتاتورية  اإلخوان الرسمي أي 

البشير، بل ستجد مدح.  
متى بدأت حركة اإلخوان في السودان؟ 

 1936 كان اول اتصال لإلخوان في مصر بالسودان عام 
مكتب  زار  بالذي  التاجر  حمد  اهلل  عبد  الشيخ  عبر  
اإلرشاد، وجلس مع اإلمام الشهيد حسن البنا في إحدى 
في  لإلخوان  مندوباً  اعتماده  ومت  من،  أبريل  شهر  ليالي 
السودان لنشر افكارهم وجتنيد اعضاء جدد لإلنضمام.  
املوقع  يقول  كما  املنظم،  بشكلها  الدعوة  لكن   
الرسمي لإلخوان، بدأت عام 1943م بعد ان قابل صادق 
1944م  عام  وفي  البنا.   حسن  املاجد  عبد  اهلل  عبد 
الدين  جمال  السوداني  الطالب  فيه  وفد  البنا  أوفد  
وجمال  احلافظ  عبد  صالح  ارسل  وبعدها  السنهوري، 
الدين السنهوري  لنشر دعوة اإلخوان املسلمني، مما أدى 
إلى تكوين أول جلنة لإلخوان املسلمني برئاسة إبراهيم 
السودان  زيارة  اإلخوانية عن  الوفد  تتوقف  ولم  املفتي. 

ملزيد من ربطهم باخوان مصر، ونشر الدعوة هناك. 
1948م  عام  اإلخوان في مصر  مت حل جماعة  أن  وبعد   
هاجر عدد كبير من اإلخوان املصريني إلى السودان من 
اجلهود  تركيز  في  ذلك  وأسهم  التخصصات،  مختلف 
لكل  قطاعات  لكل  شاملة  إخوانية  حركة  لبناء 

قطاعات املتمع.
وقد تغيرت مسميات اإلخوان في السودان طبقاً لتغير 
جميعاً  حافظت  لكنها  التحالفات،  وتغير  الظروف 
على اسس ايديولوجية اإلخوان. وهي احلزب اإلشتراكى 
اإلسالمي 1949 – 1954. وقد اسسها مجموعة طالب 
باجلامعة  واإلحلاد  الشيوعية  موجة  على  فعل  كرد 
الرسمي لإلخوان. وبعد ذلك اسسوا  املوقع  كما يقول 
مباشرة جماعة اإلخوان املسلمني 1954 – 1964 واختيار 
القادر  عبد  اخلير  محمد  األستاذ  األول  العام  املراقب 
حتالف  وهي   1969  –  1964 االسالمي  امليثاق  و جبهة   .
والطريقة  والسلفيني  املسلمني  اإلخوان  بني  إسالمي 
خلوض  التحالف  هذا  وتكون  الصوفية،  التجانية 
الترابى  د.  إنتخاب  مت   1969 وفي عام     .1964 انتخابات 
أمينا عاما جلماعة اإلخوان املسلمني وهو األستاذ واآلب 

الروحي لعمر البشير فيما بعد. 
 وفي عام 1986  شكل اإلخواني حسن الترابي اجلبهة 
االسالمية القومية . وكما يقول املوقع الرسمي لإلخوان 
الترابي  وحسن  اإلخوان  بني  يفرقون  الناس  يكن  لم 
وفريقه ألنه كان رئيس اإلخوان في السودان، وايضاً ألن 
أغلب تنظيم اجلبهة كان من األخوان املسلمني. أي ان 
جديد،  اسم  حتت  لإلخوان  جديداً  فرعاً  اسس  الترابي 
حكم  تأسيس  و  املتمع  أسلمة  وهو  واحد  فالهدف 

الشريعة اإلسالمية في السودان .
 كما يقول املوقع الرسمي لإلخوان استطاعت اجلبهة 
اختراق البرملان و احلكومة و اجليش و املنظمات احمللية و 
االقليمية و منظمات رعاية املرأة و الشباب . وعر اختراق 
اجليش جاء الشاب  عمر البشير اإلخواني، والذي قاد بعد 
عموم  مع  بالتحالف   1989 عام  عسكرياً  انقالباً  ذلك 
حسن  وقائدهم  خاص  بشكل  واإلخوان  اإلسالميني 

الترابي. 
الديقراطيون”  “األحرار  اإلخوان  بأن  التذكير  املهم  من 
حتالفوا مع الرئيس األسبق جعفر نيري في انقالبه على 
التجربة الديقراطية الوليدة  عام 1969. ومت تعيني احد 
مقاعد  عدة  علي  وحصلوا  للداخلية،  وزيراً  قياداتهم 
تنظيم  واستفاد  تأسيسه.  مت  الذي  احلاكم  احلزب  في 
مؤسساته  بناء  فى  وبدأ  التحالف  هذا  من  االخوان 
كوادرهم  وذرعوا  خليجية.   باموال  واالقتصادية  املالية 
فى جسد الدولة بشكل تدريجى وانتشروا فى الهيئات 
بتمرير  قاموا  و  اخملتلفة  والوزرات  املدنية  واملؤسسات 
بعض  ادخلوا  ثم  العسكرية،  املؤسسة  فى  كوادرهم 

كوادرهم فى جهاز الشرطة وجهاز األمن. 
الذي  البشير  اإلخوان في اجليش كان عمر   من اعضاء 
ولد في اسرة فقيرة والتحق باحلركة اإلسالمية وهو في 
املرحلة الثانوية ، وكانت بوابته الذهبية للمرور للحكم، 
ليصبح الفتى املولود في أول يناير عام 1944 قائًدا أعلى 

اخلامسة  في  وهو  للدفاع  ووزيرًا  السوداني  للجيش 
قائًدا  اإلسالمية  احلركة  اختارته  ان  وبعد  واألربعني. 
وزميله  صديقه  برفقة  خطط   العسكري.  جلناحها 
انقالبًا  طه«  عثمان  »على  الثانوية  املرحلة  منذ  القدمي 
ليطيح  اإلسالميون،  اجليش  ضباط  نفذه  عسكريًا 
بالرئيس جعفر نيري عام 1989،  فبدالً من أن يتحالف 
بانفسهم  فعلوها  اإلنقالبات،  يقود  من  مع  اإلخوان 

وحكموا السودان حتى اآلن.
االنقالب مجلًسا عسكريًا  البشير مبجرد جناح   شكل 
من  قائًدا  عشر  خمسة  من  تكون  البالد  حلكم  أعلى 
اتخذت  التي  اإلسالمية  للحركة  العسكري  اجلناح 
وتضمنت  اإلنقاذ«،  »جبهة  لقب  اللحظة  تلك  منذ 
الدولة ممن دعاهم  املبكرة فصل كل موظفي  إجراءاته 

بالعلمانيني الذين يدينون بالوالء ألحزاب املعارضة.
حتى  احلاكم  العسكري  للمجلس  قائًدا  البشير  ظل   
نفسه  بحل  قرارًا  امللس  فيه  أصدر  الذي   1993 عام 
اإلطاحة  متت  حتى  للبالد  رئيًسا  البشير  واختيار 
اإلخواني  حكمه  ضد  شعبية  ثورة  عبر  مؤخراً  به 

العسكري. 
”ارتكبت شرطة  رايتس ووتش:   قالت منظمة هيومان 
ومسلحيها  )اإلخوان(  القومية  اإلسالمية  اجلبهة 
انتهاكات ضد حقوق اإلنسان، من بينها اإلعدامات دون 
محاكمة والتعذيب واالحتجازات التعسفية، باإلضافة 
وقالت  والعقيدة.“  والتجمع  التعبير  حرية  منع  إلى 
تكوين  البشير،  واستاذ  حليف  الترابي،  ”قاد  املنظمة: 
مليشياتها)برعاية    وشكل  اإلسالمية  اجلبهة  شرطة 
أي  ومنع  اإلسالمية  السلطة  تعزيز  أجل  من   ) البشير 

انتفاضة شعبية”.
قسم السودان حتي يطبق الشريعة:  

ملتخصصني  منسوبة  لتحليالت  وفًقا  البشير،  تبني   
أفكارًا   ،» وال  دي  »أليكس  السوداني منهم  الشأن  في 
تتسم بالعنصرية جتاه من يراهم  »أجناًسا أقل شأنًا«. 
اجلارديان  صحيفة  له  نشرته  مقال  في  »وال«  ويشير 
»االنتباهة«  صحيفة  أن   2010 أكتوبر  في  البريطانية 
التي يترأس حتريرها خال البشير اتهمت سكان اجلنوب 
التي  الشعبية  واحلركة  بعد(  فيما  انفصلوا  الذين   (
ترفع مطالبهم انهم يسعون لطمس الهوية العربية 
املسلمة للسودان لصالح الهوية »املسيحية الزجنية«.

 الحظ هنا أن البشير اإلخواني حول الصراع السياسي 
اإلخوان في كل مكان  يفعله  ما  وهذا  ديني  الى صراع 
الى  استبدادي  نظام  مع  الصراع  حتول  سوريا،  اخرها 

صراع سني ضد الشيعة العلويني. 
اجلنوبيني  ضد  باجلهاد  االسالميني  قادة  فتاوى  خرجت   
اجلنة   يدخل  شهيداً  اجلنوب  فى  يٌقتل  الذى  فاصبح 
كفار(،  )يعني  اخلوارج  من  يعد  اجلنوبيني  من  مات  ومن 
كانوا يستعملون لفظ اخلوارج فى التلفزيون الرسمى 

اململوك للدولة. 
 رفضت احلكومة برئاسة البشير ) اعضائها من اإلخوان 
اجلنوبية  األحزاب  مطالب  اإلسالميني(  من  وغيرهم 
إستثناء والية اخلرطوم من تطبيق الشريعة، ثم رفضت 
استثناء مدينة اخلرطوم كما رفضت استثناء جزء من 
مدينة اخلرطوم فقط من تطبيق الشريعة مقابل تخلى 

احلركة الشعبية عن حق تقرير املصير واإلنفصال.
جرائم في دار فور: 

ضد  فقط  السودان  في  اإلخوان  جرائم  تتوقف  لم   
صدر  فقد  فور،  دار  والية  ايضاً  شملت  لكنها  اجلنوب، 
محروقة  )أرض  بعنوان  الصادم  الدولية  العفو  تقرير 
تدمر  السودانية  احلكومة  قوات   : مسموم  وهواء 
شنتها  هجمات  عن  وحتدث   ،) دارفور  في  مرة  جبل 
اعتبرتها  مرة،  جبل  منطقة  على  السودانية  احلكومة 
اإلنساني  الدولي  للقانون  خطيرة  انتهاكات  املنظمة 
املدنيني  قصف  منها  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  والقانون 
وممتلكاتهم، وقتل الرجال والنساء واألطفال، واختطاف 
ونهب  للمدنيني  القسري  والنزوح  واغتصابهن،  النساء 

وتدمير ممتلكاتهم مبا في ذلك تدمير قرى بأكملها. 
الى قتل حوالى 300 الف ونزوح قرابة  ادت   هذه احلرب 
البشير  أن حكومة  هو  ذلك  في كل  السبب  املليونني. 
وبحقوق  السالح  حاملى  مبطالب  استهانت  اإلخوانية 
اقليمهم فى العيش الكرمي وإيقاف التدهور االقتصادي 
الذى تسببوا فيه. بسبب هذه اجلرائم اصدرت احملكمة 
واعتقال  بإدانة  قرارا   2009 عام  في  الدولية  اجلنائية 
الرئيس البشير. و رغم كل ذلك، ورغم اخلراب الداخلي 
اآلن والسبب  البشير في احلكم حتى  واإلستبداد بقى 
طبقاً ملا يقوله املوقع الرسمي جلماعة اإلخوان في مصر 

هو عالقاته القوية مع اجليش.)12(
كيف دعم البشير تنظيم القاعدة: 

 استضاف البشير في التسعينيات 
بن  أسامة  “القاعدة”  تنظيم  زعيم 
الظواهري،  اين  انذاك  ونائبه  الدن 
بطلب  الحقا  طردهما  مت  واللذان 
الترابي  كان  املتحدة.  الواليات  من 
اإلسالم  دعما  قد  البشير  وتلميذه 
الراديكالي في التسعينيات، واصبح 
 . لإلرهابيني  آمناً  مالذاً  السودان  
مرة  ذات  املتحدة  الواليات  ووصف 

بالبطل.  ووصفه  الدن  بن  على  وأثنى  الشيطان  بأنها 
وقال ايضاً في لقاء معه عام 1998 لوكالة أسوشيتد 
برس،  إن تفجيرات السفارة األمريكية في كينيا وتنزانيا 

في هذا العام كانت”مبررة” . 
كيف نشر البشير اإلرهاب في افريقيا: 

اإلرتقاء  الدول األفريقية استطاعت  العديد من   هناك 
” جنوب  داخلية  بعد حروب  احملترمة  الدول  الي مصاف 
اثيوبيا   ‘ انغوال   ‘ برازفيل  كنغو   ‘ بوستوانا   ‘ افريقيا 
كانت  الداخلية  صراعاتها  الن   ” …إلخ  ‘السنغال  
سياسية – اقتصادية ‘ صراع حول السلطة والثروة. لم 
يكن مألوفا من قبل في القارة االفريقية ظاهرة اإلرهاب 
علي  ظهرت  والتي  الدين  بختم  املغلفة  والتفجيرات 
‘ مع  املاضي  القرن  التسعينات من  بداية  السطح في 
السودان عبر  إلي سدة احلكم في  البشير  وصول عمر 

انقالبه العسكري.
 طالبت احلكومة الليبية  امللحق العسكري السوداني 
في طرابلس مغادرة البالد، في أعقاب اتهامها اخلرطوم 
بيان  وقال  البالد.  بدعم فصائل عسكرية متحاربة في 
نقل عسكرية سودانية متجهة  »إن طائرة  للحكومة 
إلى مطار معيتيقة اخلاضع لسيطرة جماعات مسلحة 

دخلت مجالها اجلوي«.
حادة  انتقادات  ايضا  السودانية  احلكومة  تلقت   
أن  بعد  مصر  في  املسلمني  االخوان  جماعة  لدعمها 
أشارت تقارير  صحفية أن مسؤولني مصريني أكدوا  إن 
تنظيمات  تدريب  معسكرات  رصدت  األمنية  األجهزة 
إرهابية  على األراضي السودانية. التقارير أشارت أيضا 
األخوان  من جماعة  أعضاء  استقبلت  اخلرطوم  أن  إلى 
التقارير  تلك  السودانية  احلكومة  نفت  املسلمني. 
أنها  واستقرار مصر مؤكدة  أمن  على  وأكدت حرصها 

لم تتدخل في الشان املصري.
في الوقت الذي شن فيه اجليش التشادي حرباً شرسة 
ضد جماعة بوكو حرام اإلرهابية، شكر زعيم اجلماعة 
لصموده  البشير  عمر  شاكرا  شيكاو  ابوبكر  السابق 

أمام الكفار والبغي.
 اسس “محمد يوسف” تنظيم “اهل السنة واجلماعة 
حرام  بوكو  بجماعة  بعد  فيما  عرفت  والتي   ” للجهاد 
 2009 العام  منتصف  في  النيجيرية  الشرطة  وقتلته 
اجلماعة ألول  “أبوبكر شيكاو”. ظهرت هذه  ليخلفه    ‘
مرة في العام 2002  بعناصر تلقت تعليمها في معاهد 
متطرفة  سودانية  شخصيات  يد  علي  بسيطة  دينية 
النيجري.  الشمال  الي  البشير  عمر  حكومة  ارسلتها 
الرسول”  حسب  اهلل  دفع   “ املتطرف  األصولي  ابرزهم 
عمل  عاد  وعندما  نيجيريا،  في  طويلة  لسنوات  عمل 
ال  هيئة  وهي  السودان  علماء  هيئة  في  بارزاً  عضواً 
تختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة في تطرف اعضائها 

وتشددهم. 
في  درسوا  حرام  بوكو  جماعة  عناصر  من  عدد  هناك   
جامعة افريقيا في اخلرطوم. درس فيها النيجيري ” امينو 
صديق اوغوشي ” ومت إعتقاله من قبل الشرطة الدولية 
“اإلنتربول ” بتهمة تورطه في تفجيرات العاصمة أبوجا 

التي اعلنت جماعة بوكو حرام عن مسؤوليتها. 
مت توجيه اإلتهام الى البشير بأنه وراء محاولة  اإلغتيال 
حسني  محمد  األسبق  املصري  للرئيس  الفاشلة 
مبارك في عام 1995. بعد ان استضاف بن الدن بعامني  
إنتحاري  تفجير  عملية  أول  األفريقية  القارة  شهدت 
املتحدة  الواليات  سفارتي  في  وقعت  والذي  إرهابي 
األمريكية في كل من ‘ كينيا و تنزانيا  في عام 1998، 
وأعلن تنظيم القاعدة في إفريقيا مسؤوليته عن هذه 

العملية اإلرهابية. 
 في الشرق األفريقي تأسس تنظيم القاعدة حتت اسم 
يتم  وكان  الصومال،  في   ” املاهدين  الشباب  “حركة 
اخلرطوم،  في  األمن  معسكرات  في  عناصرها  تدريب 
والكثير منهم قد درسوا في جامعات ومعاهد سودانية 
مبنح من نظام الرئيس عمر البشير. على سبيل املثال 
اإلسالمية  “احملاكم  املاهدين  الشباب  حركة  زعيم 
شريف  “شيخ  السابق  الصومالي  والرئيس  سابقاً” 
شيخ احمد” الذي درس في جامعة “الدلنج ” في اقليم 

كردفان. 

اجلماعة  جند  أفريقيا  شمال  في   
“حالياَ  والقتال  للدعوة  السلفية 
املغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم 
الشرعية  املولودة  وهي  اإلسالمي” 
في  القاعدة  تنظيم  رحم  من 
بن  أسامة  أسسه  الذي  إفريقيا 
الدن في السودان كما ذكرت سلفاً. 
بني  ربطت  وطيدة  عالقة  وهناك 
“أسامة بن الدن ” و الرئيس البشير 
و”حسان حطاب ” زعيم تنظيم القاعدة في بالد املغرب 

اإلسالمي. 
 في الشمال الشرقي من أفريقيا وفي مصر مت استهداف 
وقصف رتل من سيارات اكثر من مرة وفي اكثر من موقع 
كانت محملة بكميات ضخمة من األسلحة مبختلف 

أنواعها خارجة من السودان سرا الي سيناء . 
أحتل  مالي  دولة  شمال  ‘في  إفريقيا  غرب  شمال  في   
تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي أجزاء واسعة 
الشريعة  قيام اخلالفة اإلسالمية وتطبيق  واعلنت عن 
في مدينتي “كيدال ومتبكتو “ وتدخلت القوات الفرنسية 
الرئيس  نقلهم  بطردهم من هناك،  وقامت  والتشادية 
شمال  في  استضافتهم  ومتت  السودان،  الي  البشير 
دارفور في معسكرات سرية تابعة جلهاز األمن واخملابرات.
بعد  باإلخوان  عالقته  من  للتنصل  محاولة  في 
السودانى  الرئيس  قال  مصر،  حكم  من  بهم  اإلطاحة 
عمر البشير، إن عالقة بالده مبصر جيدة جًدا على كل 
السودان ليسوا  اإلخوان فى  أن  إلى  املستويات، مشيراً 
أعضاًء فى التنظيم الدولى )يعني عنده اخوان عادي(. 
اإلخوان  “جترمي  إعالمية:  تصريحاٍت  فى  البشير  وأضاف 

شأن أى دولة داخلى ال يحق لنا التدخل فيها.
احلريات الدينية في دولة البشير اإلخوانية: 

تنتهك  التي  الدول  أسوأ  قائمة  في  السودان  جاءت   
اللجنة  تقرير  حسب  العالم،  في  الدينية  احلريات 
 30 يوم  الصادر   ،  USCIRF الدينية-  للحرية  االمريكية 
برئاسة  السودان  حكومة  ان  التقرير  2015وذكر  ابريل 
إنتهاك  البشير تواصل بطريقة ممنهجة وصارخة  عمر 
وان  البالد.  في  واجلماعات  لألفراد  واملعتقد  الدين  حرية 
الوطني(  )املؤمتر  حزبه  من  أعضاء  ومعه  البشير  عمر 
يارسون سياسة األسلمة والتعريب على حساب حرية 

الدين واملعتقد .
على  تضيق  السودانية  احلكومة  ان  التقرير  أضاف   
كنائس  لبناء  تراخيص  منح  وترفض   ، املسيحيني 
جديدة، كما تهدم الكنائس القدية بحجج مختلفة، 
السودايني  غير  من  الكنيسة  رجال  على  وتضيق 
ومتنعهم من السفر إلى خارج العاصمة إال باذن مسبق 
البشير  عمر  حكومة  ان  التقرير  وذكر  السلطات.  من 
احلريات  إلنتهاك  كأداة  اإلسالمية  االغاثة  تستخدم 
البشير  برئاسة عمر  السودان  املسلمني.  لغير  الدينية 

يتحول إلى دولة قمعية من الطراز األول. 
التي  القوانني  كل  بإلغاء  الدينية  احلريات  جلنة  طالبت 
قانون  السودان ومنها  اإلنسانية في  الكرامة  حتط من 
مواد  وكل  البدنية  العقوبات  وإلغاء  العام  النظام 
القانون اجلنائي لعام 1991 التي تنتهك حقوق اإلنسان 
ومن بينها حق احلرية في الدين واملعتقد . كما أوصت 
بضرورة مراقبة القوانني السودانية ومدى مواءمتها مع 

املعايير الدولية حلقوق االنسان .
هذا هو باختصار حكم اإلخوان لبلد مثل السودان، 
حكم  اسوء  إنه  وقمعوه،  وقسموه،  خربوه 
الثورة يحاول اإلخوان واإلسالميني  ديكتاتوري. بعد 
تسويق  ويحاولون  بالدماء،  امللوثة  ايديهم  غسل 
األمر  كان  واذا  العسكري”  “الديكتاتور  ضد  أنهم 

كذلك: 
البشير  ينتقد حكم  لهم صوتاً  لم نسمع  ملاذا   *

طوال اكثر من 30 عام؟
يرفضون  فهل  الشريعة  يطبق  كان  البشير   *

تطبيق الشريعة؟
* البشير فرض احلجاب، فهل يرفضون احلجاب؟

يرفضون  فهل  اسالمي؛  السودان  جعل  البشير   *
اسلمة مصر ؟

* البشير كان يصف غير املسلمني بالكفار ويضيق 
فيها  يتساوى  دولة  يريدون  اإلخوان  فهل  عليهم، 

كل املصريني في احلقوق والواجبات؟
مشروع  وامريكا..  كندا  “اسلمة  كتاب  من  فصل 
 ، الغربية  احلضارة  لتدمير  املسلمني  اإلخوان 
سعيد شعيب وتوم كويجان، يصدر قريباً بالعربية 

واإلجنليزية 
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إلي النور  )90(

” فخرج يسوع وهو عالٌم بكل ما يأتي عليه ، 
وقال لهم : » َمن تطلبون ؟«
أجابوه : » يسوع الناصري «. 

قال لهم : » أنا هو «.
 فلّما قال لهم : » إني أنا هو«، رجعوا إلى الوراء 

وسقطوا على األرض .
فسألهم أيضا : » َمن تطلبون ؟« فقالوا : » يسوع 

الناصري « “ .                   
) أجنيل يوحنا ٨١:4(

- » فخرج يسوع وهو عالٌم بكل ما يأتي عليه » :
سيرته  املد  له  املسيح  يسوع  الرب  م  قدَّ  -
في  إنسان  كل  سيرة  لتكون  الشخصية 
بستان  في  وهنا   . السموات  ملكوت  إلي  رحلته 
في  الصالة   من  لِتوِّه  يسوع  خرج  جثسيماني 
معترك  ليواجه  الغالبني  وقوة  وثبات  شجاعة 
واليخشي  متوِقع  بل   ، منخدع  غير  وهو  الدنيا 
القادمني عليه بسيوف وعصي كلص أو كوحش 
يفترشون  كانوا  أسبوع  من  أقل  منذ  بينما   ،
طريقه بثيابهم و سعف النخيل في إستقباله 
بحسب  أسرائيل  كملك  أورشليم  دخوله  أثناء 
املكتوب في النبوات .  فلم تخدعه الدنيا بُحلوها 
ألنه يعرف مرَّها . إن دعوته لنا أن نعرف الدنيا علي 
َسة علي حق  حقيقتها ، لتكون إختياراتنا مؤسَّ
 . الشيطان  متلَّكه  الذي  اإلنسان  خديعة  ال  اهلل 
لكم  العالم سيكون  في   « قال      فهو عندما 
ضيق » ، فإن  قوله كان - للبشرية جمعاء - عن 

حقيقة احلياة الدنيا ، وليس لتابعيه فقط .

-  وقال لهم : » َمن تطلبون ؟ « أجابوه : » يسوع 
الناصري « :

- كان طلبهم هو يسوع  إبن اإلنسان ” أََجابُوُه :» 

يَُسوَع النَّاِصرِيَّ « “، وتغافلوا عن طلب  املسيح ” 
إبن اهلل “ الذي كانت أجيالهم تنتظره . فأضاعوا 
فرصة خالصهم بأيديهم ، رغم  أنهم ، بل ومن 
أجل مجيئه إلي العالم ، أعطاهم اهلل املواعيد 
اهلل  إبن  املسيح  ملئ  إعداداً  واإلشتراع  والعهود 
خلالص البشرية كلها عن طريقهم ألنه مكتوب” 

اخلالص هو من اليهود“.

- إن الشيطان عدو اهلل هو الكذاب وأبو الكذاب 
، الذي  مازال يخدع البشرية بكل وسيلة ممكنة 
حتي أنه صار لهم مالكاً من نور - كما هو مكتوب 
- فخدع الناس ، بأن زيَّف لهم فكراً دينياً يربطهم 
به وبظالمه ، ويحرمهم من اهلل الذي ينير لهم 

احلياة و اخللود .

رؤساء  عند  من  وخداماً  اجلند  يهوذا  فأخذ   «
مبشاعل  هناك  إلى  وجاء   ، والفريسيني  الكهنة 

ومصابيح وسالح .” ) أجنيل يوحنا ٨١:3(.
ر الشيطان  - هذا مثال صارخ يُظِهر كيف يُسخِّ
الدين ضد  ومعلمو  الدين  ورؤساء كهنة  ما  ديناً 
الدين  هذا  الشيطان  يوظف  ثم   . نفسه  اهلل 
الشريرة  وسائله  كل  مستخدماً  خدمته  في 
 ، ومحبته  وعظمته  اهلل  لسمو  المتُّت  والتي   ،
كأن  و   ، نفسه  اهلل  خليقة  اإلنسان  بها  ليقتل 
ال  عجز  دليل  وهذا   ( ليهلكه  اإلنسان  خلق  اهلل 
من  الشيطان  أتباع  فيظن   . ليخلصه  ال   ) قدرة 
املتدينيني  في هذا الدين أن تعاليم اهلل الذي جاء 
أعدادهم  بكثرة  التكتل  إلي  تدعوهم  الدين  بها 
 ( هلل  اآلخرين  وإذالل  السيطرة  أجل  من  كبشر 
الدين  وخدام  اجلند  من  حشداً  معه  أخذ  يهوذا 
لُيخِضعوا  واملوت  السالح  بإرهاب  التهديد  و   ،  )
األخرين ليصيروا أتباعاً لدينهم ) جاءوا ليقبضوا 
علي مخلص العالم  بسيوف وعصي ( ، واإلدعاء 

مبشاعل  جاءوا   ( واملعرفة   العلم  حملة  بأنهم 
ومصابيح  ليقبضوا علي  املسيح شمس البر و 
نور العالم، الذي َمن يتبعه ال يشي في الظلمة 

بل يصير نوراً لآلخرين (.

- » َقاَل لَُهْم : » أَنَا ُهَو «. »  :

-  » أَنَا ُهَو « ، قوٌل يحمل كل موروثات تعريف اهلل 
لذاته في عالقته باإلنسان خالل التاريخ اليهودي 
إلينا كل مراحل  ينقل  التاريخ  . هذا  / املسيحي 
تدبير اهلل من جهة البشر منذ َخلََق اهلل اإلنسان 
بهدف الشركة في حياة مع اهلل في ملكوت اهلل 

، فال يعود إلي العدم الذي جاء منه .

 “ أبن اهلل   ” ، قوٌل دخل به املسيح   » ُهَو  أَنَا   «   -
كيان إنساٍن في صميم تاريخنا اإلنساني ، أسمه 
” يسوع الناصري “ . وبذلك فإن املسيح ” أبن اهلل “ 
هو يسوع ” أبن اإلنسان “ ، بل و كل إنسان قد متثل 
الكتاب  . لذلك قال  باإليان  وله نصيب فيه  فيه 
” ليس بأحد غيره اخلالص“ ألنه الوحيد الذي ِمن 
خالل اإليان به يستطيع كل إنسان أن يصل إلي 
و   .  “ اهلل  أبن   ” يسكن  حيث  اهلل  أقداس  قدس 
إلي اهلل  أن يصلي  باملسيح  آمن  يصير لكل من 
ويدعوه » أبانا الذي في السموات “ من خالل بنوة 

املسيح  ألبيه .

- ” فخرج يسوع و هو عالٌم بكل ما يأتي عليه “ .

  “ يَخرََج    « املسيح مسيرة   غير  هناك  فليس   -
فيها اإلنسان ، مع املسيح  وفي املسيح وباملسيح 
، لَيعُبر زمن  هذه الدنيا » وَُهَو َعالٌِم بُِكلِّ َما يَأْتِي 
َعلَْيِه » من ضيقات ، ألن اهلل أعطي اإلنسان تلك 
أَنَا ُهَو « ، فقط ، في املسيح  النعمة أن يقول » 

ومع املسيح وباملسيح.

إِلَى  رََجُعوا   ،  » ُهَو  أَنَا  إِنِّي   «  : لَُهْم  َقاَل  ا  َفلَمَّ  «  -
الَْورَاِء وََسَقُطوا َعلَى األَرِْض« :

- هذا هو اإلختبار الداخلي إلنسان امللكوت ، ألنه 
. إنه  إحتد ببشرية اإلله املتجسد يسوع املسيح 
و  حتي   ، والنصرة  والغلبة   القوة  إختبار  دائما 
ولكي يغلب« كما  . فهو »خرج غالباً  لو صلبوه 
وصف سفر الرؤيا إبن اهلل في خروجه من حضن 

أبيه ليتجسد في دنيا االنسان .

- نعم إن رجاء الغلبة لإلنسان املسيحي يسبق 
 . غالباً«  »خرج  الذي  سيده  ِمثل  آالمه  أحداث 
»َسَقُطوا  مسيحه  علي  ليقبضوا  أتوا  فالذين 

َعلَى األَرِْض “ قبل قبضهم عليه ولم يفهموا. !

- نعم إن غلبة اإلنسان املسيحي حتمية : ”خرج 
األموات   من  قام    « مسيحه  ألن  يغلب«  لكي 
باحلياة  لهم  أنعم  القبور  في  والذين  املوت  وداس 

األبدية “.

مهما  أنه   ، ساكنوها  و  املسكونة  فلَتعلَم   -
خاصته  علي  وقسي  املسيح  العالم  أضطهد 
من التابعني احلقيقيني ، فإنهم هم ” ملح االرض 
ونور العالم “ كما قال الرب له املد ، وأنه لوالهم 
لطويت األرض وَمن عليها » فَمن له أذنان للسمع 
املسيح..فَمن  ألتباع  الروح  يقوله  ما  فليسمع 
يظلم فلَيظلم بَعد..فإن الرب قريب” )سفر الرؤيا 

- خامتة الكتاب املقدس(.

املسيح قام ..باحلقيقة قام

كيف نعيش أفراح القيامة عمليا؟!!
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال

عدم  عن  الروحي  الكنيسة  فكر  هو  ما 
الصيام في اخلماسني؟

تلك الفترة تعقب القيامة وفكر القيامة هو 
فكر انتصار وكسر شوكة املوت. عكس فترة 
الصلب التي كانت عبارة عن أالم وأحزان إذا 
فالقيامة هي فترة أفراح وهذه الفترة تذكرنا 

بحياتنا في السماء.
 ما هو شكل احلياة في السماء؟

ومجد  وصالة  وتسبيح  فرح  عن  عبارة  هي 
وبهاء، حياة بها انشغال دائم بالسماء لذلك 
الكنيسة تريدنا في فترة اخلماسني أن نعيش 
كأننا في السماء نصلى صالة دائمة كما في 

السماء. ارتفاع عن األرضيات
ال يوجد صوم في الكنيسة، أي تخفف عنا 
أن  وتريد  أنفسنا  يضبط  كان  الذي  الصوم 
تقول لنا أن الصوم ليس عن اجلسديات فقط 
ذلك.  من  أعمق  الصوم  إن  تقول  أن  تريد  بل 
تعطينا الكنيسة فترة متاح فيها كل شيء 
ونقول  نرفض  أن  أنفسنا  ضبط  حرية  ولنا 
نضبط  أن  يريدنا  هنا  الكنيسة  فكر  ال. 
أنفسنا بذاتنا عن طريق أن أقول ال لألرضيات 
أن  يستطيع  اهلل  أن  ندرك  أن  للشهوات.  ال 

يضبط أنفسنا من غير صوم.
وتريد أن تفرق بني أفراحنا السمائية وأفراحنا 
ليس  الفرح  أن  لنا  تقول  أن  تريد  األرضية 
باألكل واللبس. السيد املسيح يقول« أراكم 
فتفرح قلوبكم وال ينزع أحد فرحكم منكم

ما  فعليا؟  القيامة  أفراح  نعيش  »كيف   

الروحية  املمارسات 
منارسها  أن  البد  التي 

لنحيا أفراح القيامة؟ 
أوال: التوبة واالعتراف

ليست  القيامة  أفراح 
أفعال  إنا  كالم 
وأحاسيس نعيشها. فإن 

كانت اخلطية هي موت فالكنيسة وضعت 
لنا سر التوبة واالعتراف لنقوم مع املسيح.

هي  فالتوبة  توبة،  فترة  هي  اخلماسني  فترة 
فالتوبة  سقوط  اخلطية  كانت  إذا  القيامة 
هي القيامة على األرض وهي منتهى الفرح.

ثانيا: الصالة
هو  السماء  إلى  يرفعنا  الذي  العمل  هي 
عمل  وهي  بالقيامة  يذكرنا  الذي  العمل 
اخلماسني  فترة  في  والصالة  السمائيني 

تذكرنا بعملنا الذي سيكون في السماء.
ثالثا: التناول

هو احلياة بعد املوت أي القيامة 
هو السر الذي ينقينا من الداخل فهو االحتاد 

مع القدوس.
هو سر يعطينا احتاد مع املسيح القائم هو 
باجلسد  احتادنا  الروح،  وغذاء  للحياة  قوت 
دمى  ويشرب  يأكل جسدي  »من  احملي  والدم 
يثبت في وأنا فيه« أي يعطينا جسده ودمه.

ا. ناجي جرج�س وحرمه �صيلفيا يو�صف 

يقدمون خال�س العزاء  

للق�س / يوحنا �صركي�س

وجميع اأفراد الأ�صرة 

يف اإنتقال 

الوالد الغايل /فوؤاد �صركي�س

خال�س العزاء جلميع الأ�صرة والأ�صدقاء واملحبني 

يف كندا وم�صر
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بريطانية »ت�صنع« حقيبة من 

جلدها!

أعلنت إحدى القاطنات في بريطانيا أنها تبحث عن مصمم 
أزياء لصنع حقيبة يد لنفسها من جلد ساقها املبتورة. 
مانشستر،  مدينة  من  )جوان(،  أن  مترو،  صحيفة  وذكرت 
ستخضع قريبا لعملية بتر ساقها بسبب إصابة مرضية 

حادة في أوعيتها الدموية »التهاب الشرايني«.
بأنها غاضبة من فكرة أنها ستفقد ساقها، لذلك،  وتعترف املرأة البالغة من العمر 50 عاماً 

ترغب في أن تقرر بنفسها مصير طرفها الذي ستفقده.
والتصميم، وكتبت رسالة إلدارته تبني فيها  إلكتروني للخياطة  إلى موقع  البريطانية  وجلأت 
أنها مستعدة إلنفاق 3 آالف جنيه إسترليني للحصول على حقيبة نسائية متوسطة احلجم 

بحزام قصير.
وقالت جوان في تعليقها على طلبها من املصمم صنع حقيبة يد لها باستخدام جلد ساقها: 
“أفهم أن األمر يبدو غريباً ومثيراً لالشمئزاز، قد يعتقد البعض أنني فقدت عقلي. لكن هذه 

ساقي وال يكنني تركها في مكان ما لتتعفن. إنها جزء مني وأريد االحتفاظ بها”.
وتواصلت إدارة موقع التصميم واخلياطة مع جوان، ودعت اخلياطني ألخذ املوضوع على محمل 
اجلد. وقالت اإلدارة في تعليقها على املوضوع: “قبل قول )يع( ومثير لالشمئزاز، لقد حتدثنا مع 

الزبونة وكان تفكيرها معقوالً وخاصا جدا”.
وأضافت جوان، أنها تعلم أن “هذا مثير لالشمئزاز، لكن الكثير من األشخاص يحتفظون باحلبال 
أعينهم. فكرت في  أمام  وينصبونها  أوان  أقاربهم في  رفاة  رماد  ويضعون  السرية ألطفالهم 

األمر... رغبتي ليست غريبة”.

حتذير من عا�صفة �صم�صية تهدد بقطع الكهرباء عن الأر�س؟

عودة  من  السويد  في  لوند  جامعة  في  خبراء  حذر 
عاصفة شمسية كانت قد ضربت األرض قبل نحو 
٢600 عام، وتشير التحذيرات إلى أن العاصفة أقوى 
في  اكتشفت  شمسية  عاصفة  أي  من   %١000

السنوات السبعني املاضية. 
الشمسية  العاصفة  هذه  فإن  اخلبراء،  وبحسب 
كافية لتدمير اإللكترونيات احلديثة بالكامل، ويكن 

أن تؤدي العواصف الشمسية الصغيرة في العصر احلديث، إلى انقطاع التيار الكهربائي على 
نطاق واسع في بعض دول العالم منها السويد وكندا. وقام باحثو جامعة لوند في السويد، 
واكتشفوا  الشمس،  أدلة على عواصف  األشجار الكتشاف  وحلقات  اجلليدية  النوى  بفحص 
أن الكوكب تعرض لتأثير جزيئات عالية الطاقة في عام 660 قبل امليالد، ومرة أخرى في عامي 
في  الذي شارك  رایموند موسشلر،  البروفيسور  قال  ومن جهته  وكاالت.  بحسب  و٩٩4،   775
البحث، ال نعرف إحصاءات عدد املرات التي حتصل فيها هذه األحداث، لكن ما أود قوله، هو أننا 
نعرف أنها حتدث على أساس منتظم، لذا يجب علينا زيادة احلماية ضد العواصف الشمسية. 
اجلدير بالذكر أن العواصف الشمسية والرياح حتدث عندما تطلق الشمس انفجارا كبيرة للغاز 
واملاالت املغناطيسية، التي تسافر بعد ذلك عبر النظام الشمسي وتضرب األرض، ويكن أن 

تسبب اضطرابا كبيرا عندما تضرب األرض.

بريطانيا حتذف »الحتاد 
الأوروبي« من جوازات �صفرها 

اجلديدة

التاسع  تاريخ  جتاوزوا  قد  البريطانيون  يكون  قد 
حتديده  مت  قد  كان  الذي  مارس  من  والعشرين 
جوازات  ولكن  األوروبي،  االحتاد  من  للخروج 
السفر البريطانية التي صدرت منذ هذا التاريخ 

لم تتضمن بالفعل أي إشارات إلى التكتل.
وقالت سوزان هيندل بارون: “لقد تفاجأت، نحن مازلنا أعضاء بالتكتل”. وكانت قد نشرت في 

السابق في تغريدة صورة تقارن بني جوازي سفرها القدمي واحلديث .
وبحسب وزارة الداخلية البريطانية، اليزال يكن أن حتمل بعض اجلوازات كلمتي “االحتاد األوروبي” 
على الغطاء األمامي، نظرا ألنه يجرى استخدام اخملزون القدمي من جوازات السفر. ومبجرد خروج 

بريطانيا من التكتل، فإنه لن يتم استخدام جوازات السفر القدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نسختي جواز السفر ساريتان، مضيفة أنه ال يكن للمواطنني اختيار 

ما إذا كانوا يودون أن تكون الكلمتان مدرجتني من عدمهما.
الداكن، وهو لون  األزرق  إلى  العام، سوف يتغير لون جوازات السفر من اخلمري  وبحلول نهاية 

جوازات السفر البريطانية قبل أن تصبح مثل جوازات سفر دول االحتاد األوروبي األخرى.
بعدما  األوروبي في ٢٩ مارس، لكنها طلبت متديدا  االحتاد  بريطانيا  تغادر  أن  املفترض  كان من 
لم يقر البرملان اتفاق انسحاب كانت احلكومة البريطانية تفاوضت عليه مع بروكسل لتقليل 

العراقيل.
األوروبي تدرس طلبا  باالحتاد  الدول األعضاء  أن  إبريل رغم  بريطانيا هو ١٢  وحاليا موعد خروج 
التي طلبت متديدا حتى 30 يونيو، بينما  الوزراء تيريزا ماي،  بالتمديد من جانب رئيسة  جديدا 

اقترح رئيس امللس األوروبي دونالد توسك متديدا مرنا ملدة عام.

ولدة تواأم غري متطابق من اأبوين خمتلفني واأم بديلة

أن  وجرايى،  سايون،  أراد  عندما 
شاقة،  مهمتهما  كانت  ينجبا، 
فهما ينتميان لعدد قليل من األزواج 
التلقيح  اختاروا  الذين  البريطانيني 
نفس  في  اجلنينني  وزرعا  الصناعي، 
التوقيت في رحم نفس األم البديلة. 
غير  توأم  الزيجة،  هذه  نتاج  وكان 
ولد  مختلفني،  أبوين  من  متطابق 
يدعی کالدر، وبنت تدعى ألكسندرا، 

يبلغان من العمر ١٩ شهراً.
كانت العملية طويلة ومعقدة، إذ تعني على كل منهما العثور على بويضة لتخصيبها، وكانت 
الفكرة املبدئية أن ينجب كل منهما طفله من حمل مختلف. لكن الوكالة التي كانت تبحث 
األم  الوقت، في رحم نفس  تلقيح جنينني في نفس  املمكن  إنه من  قالت  لهما عن متبرعة، 
البديلة، ورغم أن سايون، وجرايى، يعيشان في اململكة املتحدة، إال أنهما اضطرا للسفر إلى 

اخلارج إلمتام مشروعهما.
وقد خصبت األولى من سايون، وخصبت األخرى بحيوانات منوية من جرايی، وجمعت األجنة 
وبذلك،  البديلة في كندا.  األم  لزراعتها في  األقوى في كل مجموعة  األجنة  ونقلت  وجمدت، 
يكون لألجنة نفس األم البيولوجية، وأبوان مختلفان، وزرعا معا داخل رحم نفس األم البديلة 

وتدعى ميج ستون، وهي امرأة كندية عرضت أن حتمل أجنة سايون، وجرايي.
في  النظام  يشبه  »فهو  القانوني،  النظام  بسبب  كندا  على  وقع  االختيار  إن  ويقول سايون، 
اململكة املتحدة إلى حد كبير، كونه عاطفياً وليس ربحياً«. وعاد األبوان إلى اململكة املتحدة، 
في انتظار األخبار السعيدة من كندا، وأخيراً، تلقيا املكاملة التي طاملا انتظراها، ويقول جرايي: 
»اختلجتنا الكثير من املشاعر في نفس اللحظة. كنا في غاية السعادة«. وتابع األبوان احلمل 
عن بعد، ثم سافرا إلى كندا قبل ستة أسابيع من املوعد احملدد للوالدة، وعبر األبوان عن حرصهما 
على احلفاظ على عالقة طيبة باألم البديلة، إذ تعذر عليهما وعلى األطفال التواصل مع األم 

البيولوجية التي تبرعت ببويضاتها.
الطفالن مصدر سعادة بالغة لألبوين، وقد ال ينتهي األمر عند هذه املرحلة، وقال سايون باسما 

»ال شيء مستحيل«.

بعد ت�صوير اأول ثقب اأ�صود... علماء يتحدثون عن فر�س 
العثور على ح�صارات خارج الأر�س

حدث نائب رئيس قسم التكنولوجيا والهندسة في 
العثور  دوغ ميالرد، عن فرص  للعلوم،  لندن  متحف 

على حضارات أخرى خارج األرض.
“قد  للفضاء:  العاملي  اليوم  مبناسبة  ميالرد  وقال 
صواريخ  ذلك  نحو  أو  سنوات  عشر  بعد  تظهر 
مختلفة  روبوتات  ترسل  بالطائرات،  شبيهة 

األشكال واألحجام إلى الكواكب األخرى«.
رسم توضيحي لفنان لثقب أسود موجود في كوكبة العذراء، والتي تستوعب كمية قياسية 

ملواد فضائية، 6 فبراير٢0١7.
الرئيسة  املهام  وتبقى  تصويره  مت  الذي  األسود  الثقب  على  أسطوريا  اسما  يطلقون  العلماء 
بحسب ميالرد في الفضاء هي استكشاف املريخ والقمر، حيث يتم دراسو إمكانية الرحلة إلى 

مدار حول القمر ومنه إلى املريخ.
وأضاف ميالرد أن زيادة عدد الشركات العاملة في مجال إطالق الصواريخ، يعني انخفاض تكلفة 
البعثات الفضائية، كما ستتحسن  بزيادة عدد  التجارب الفضائية في املستقبل، ما يسمح 

نوعيا الظروف احلياتية لرواد الفضاء أكثر.
وأكمل ميالرد “اهتم العلماء منذ زمن بعيد في البحث عن كائنات ذكية خارج كوكب األرض. 

ولكن حاليا، ال يوجد ما يثبت وجود مثل هذه الكائنات«.
إذا كانت هذه الكائنات موجودة، فبالكاد سنعرف  وأمت ميالرد “الفضاء كبير جدا بحيث حتى 
عنها يوما ما. اكتشاف كائنات حية دقيقة ممكن، بفضل تطور التلسكوبات الفضائية التي 
دليال  تكون  أن  وغازات مختلفة يكن  الشمسية،  املنظومة  أصبحت تكتشف كواكب خارج 

لوجود عمليات حياتية”.  

خال�س تعازينا احلارة 
 لالأ�صتاذ / �صالح عالم

 يف فقده الكبري
والرب يقبل وديعته يف الفردو�س 

مادلني و بدوي
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R I D D L E 
T I M E

A boy was at a carnival and went to a 
booth where a man said to the boy, «If I 
write your exact weight on this piece of 
paper then you have to give me $50, but 
if I cannot, I will pay you $50.» The boy 
looked around and saw no scale so he 
agrees, thinking no matter what the carny writes he›ll 
just say he weighs more or less. In the end the boy ended 
up paying the man $50. How did the man win the bet?

Answer for the Last Issue:
Stop Imagining

By: 
Philo Girgis

People tend to not think about life 
insurance as long as they feel they 
are still young and healthy.  But 
did you know that that is actually 
the best time to buy Life insur-
ance? 
Life insurance is typically cheaper 
to buy the younger you are.  So 
the more you wait, the more you 
will have to pay for it later.  In 
some cases, people also develop 
certain health conditions which 
means they have to pay even more 
to get the same amount of insur-
ance coverage.  There are also 
situations where a person’s medi-
cal situation becomes uninsurable, 
meaning they may not qualify to 
buy life insurance anymore.  Life 
insurance is the kind of product 
that you need to buy when you 
think you don’t need to because 
when you do need it, it just might 
be too late!
There are different types of life 
insurance that you can buy how-
ever, one of the most popular and 

economical types is called Term 
Life insurance.  This offers finan-
cial protection to cover fixed term 
needs like your mortgage and your 
children’s education. In the event 
of death, the insurance policy will 
pay out to the beneficiaries a guar-
anteed tax-free lump sum of mon-
ey. You can have the peace of mind 
that your loved ones can maintain 
their lifestyle and that they will 
have the funds to pay your debts. 
Every person’s situation is differ-
ent.  And there are many factors 
that would determine how much 
coverage you need and how long 
you may need it for.
At Desjardins we understand that 
your financial priorities will also 
change over time and our cover-
age can change with you.  There 
are a number of options that are 
available to you and we can help 
you find the policy that is right for 
you.  
Hope for the best …… plan for the 
worst.  

I do not need life insurance! 
By: Dalya Tadros

St. Maurice and St. Verena Coptic Church 
has been officially designated as Tourist 

attraction in Ontario. Therefore, the church 
name will appear on Hwy 404 signage at Hwy 

7 exit (north & south bound).  

Christ is risen!!!!  Yes, He is risen 
indeed!!!! And in case you didn’t 
realize it, that is the greatest news 
ever!

Why?  Because it means that death 
has been defeated!  Through His 
own death and resurrection, Jesus 
abolished the power of death and 
granted us victory over the one en-
emy that we thought could never 
be conquered...DEATH!

Therefore we will/must 
REJOICE!  WOOO-
HOOOOOOOOOOOOO!!!!

Below is a slightly more eloquent 
way of saying what I just said – an 
excerpt from a sermon preached 
by the great St. Athanasius (patron 
saint of STSA):

Behold, Christ came of Himself, 
and of His love He died for us… 
When we had destroyed ourselves 
through sin, He came and suffered 
for us, and gave us life through His 
love. For He came as a physician 
unto us, and manifested Himself 
unto us.  He did not come to us as 
ones who were sick, but He came 
unto us as ones who were dead. 
He healed not us who were sick, 
but He raised us up, we who were 
dead.  We who were swallowed 
up by death, He freed us from its 
bonds.  

Wherefore, Christ the Lord died 
for us, so that we might live with 
Him forever.  For if the Lord had 
not suffered with humanity, how 
should man have been saved?

Moreover, death fell at the feet 
of Christ, and was dragged away 
captive and quaking.  Hell and its 
power retreated, when it heard the 
voice of the Lord calling out to 
the souls: “Come forth from your 
bonds, you who sit in darkness and 
in the shadow of death, come forth 
from your bonds, I proclaim to you 
life, for I am the Christ the Son of 
the Eternal God!”

DEATH 
HAS BEEN 
DEFEATED!

Father 
Anthony Messeh



Saturday, May 4th, 2019 - Issue (137)2323 Articles

Breaking Habits Part Six: 
Talking to Yourself!

Easter is supposed to be a 
time of joy and celebration 
– particularly for Christians. 
And yet this year’s celebra-
tions were marred by a ter-
rible terrorist attack in Sri 
Lanka which targeted church-
es as well as hotels. More than 
three hundred were killed, and 
many more wounded. Chris-
tians, Muslims, and Jews in 
different countries have all 
been targeted by recent high-profile at-
tacks on houses of worship. In multiple 
cases, the attacks coincided with impor-
tant religious holidays. 
Sri Lanka may not be a country that 
receives significant political attention 
here, but it is at the crossroads of many 
different global conflicts. It is also a 
place where Canada has a real opportu-
nity to become more engaged.
About ten years ago Sri Lanka came to 
the end of a bloody civil war between 
the government and the Tamil Tigers, a 
recognized terrorist organization seek-
ing independence for Tamil regions of 
the country. The Tigers were rightly 
recognized as a terrorist organization, 
while the response from the Sri Lankan 
government and its impact on the civil-
ian population in Tamil areas was also 
extremely brutal. Many Tamils speak 
even of genocide occurring at the end of 
the civil war. There continue to be sig-
nificant concerns in terms of the ongo-
ing human rights violations impacting 
Sri Lanka’s Tamil minori ty.
There is some religious overlay to this 
tension as well. Sri Lanka is a majority 
Buddhist country. The Tamil minority 
is Christian and Hindu, and there is a 
Muslim minority as well. Not well-
known or recognized in the West is the 
existence of a violent religious extrem-
ism and militancy associated with some 

who call themselves Bud-
dhist. This militancy was 
a key factor in the geno-
cide committed in Burma 
against Rohingya as well 
as in the abuse of minori-
ties in Sri Lanka. Many 
westerners see Buddhism 
through the lens of the Da-
lia Lama’s teachings, but 
unfortunately not all of 
those who call themselves 

Buddhist follow his teachings on non-
violence.
In this case, the targeting of Christians 
appears to be associated with violent 
Islamist groups. Needless to say, the 
threat posed by such groups is real and 
significant. It should drive a reasoned 
and focused response.
In response to these attacks, the govern-
ment of Sri Lanka imposed a nation-
wide state of emergency. Although a 
strong response to this terrorist attack 
is necessary, many worry about the po-
tential abuse of emergency powers. The 
last time such powers were used was in 
the context of the end of the civil war.
Yet another important element in the 
politics of Sri Lanka is the China fac-
tor. China is seeking to impose its influ-
ence throughout the region and beyond. 
Internal conflict leaves Sri Lanka more 
vulnerable to foreign encroachment on 
its sovereignty. A deal on port construc-
tion has already left China with effec-
tive control of critical Sri Lankan infra-
structure. 
Recognizing these dynamics, I have 
called for greater Canadian engagement 
with Sri Lanka. Canada has a large Sri 
Lankan diaspora, and Sri Lanka is a ma-
jor recipient of Canadian development 
assistance. We can and should play a 
more active role promoting peace, plu-
ralism, justice, and reconciliation. 

SRI LANKA

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

We previously discussed coping state-
ments that we can use to help get us 
through difficult times. The way we 
talk to ourselves is incredibly impor-
tant. Our brains internalize what we 
say - and think. This is how habits in 
thinking and behaviour are created. 
Our neurons form connections - ‘neu-
rons that fire together, wire together.  
From one perspective, this is why the 
more negative things you say to your-
self or about yourself, the more you be-
lieve them. And the harder it is to think 
differently. BUT, the opposite is true: 
if you consistently say positive things 
to yourself, you will internalize them.
It is critical to remember that you 
might not necessarily ‘believe’ what 
you are saying. For example, we know 
that in tough times, it will pass. No 
feeling lasts forever. But in the mo-
ment, this certainly doesn’t feel true! 
In times of distress, pain, sadness, 
etc., it feels like it will always be this 
way. There is no ONE way to fix this. 
I have learned, in my own experi-
ence, that fighting the negative emo-
tions or thoughts DOES NOT work. If 

I constantly tell myself, ‘I should not 
feel this way. I cannot feel sad. I can-
not be angry. This is wrong’, and so 
forth, I will only get MORE frustrated.
Instead, what if we allow ourselves 
to feel our feelings, and then prac-
tice some positive coping tools or 
say affirmations? For example - let’s 
say you are feeling anxious about an 
upcoming deadline. You are tense, 
and your bopdy is tired. You are ir-
ritable, and you just want to cry or 
scream. If you tell yourself that feel-
ing this way is wrong, you will likely 
only feel worse. But what if you....
1) Acknowledge the feeling: I feel 
anxious now. I AM NOT my anxiety. 
This is a feeling. And this feeling is 
bringing up thoughts that I am going to 
fail, that things will turn out bad, etc.
2) Focus on your values: I value 
health and happiness. In ten years, 

will this situation matter? Will I re-
member how anxious I was now and 
be thankful for it? What am I miss-
ing out on in this moment by re-
maining anxious and frustrated?
3) Do something else - and say and 
think something else: I am able to deal 
with this. It is OKAY to FEEL anxious. 
But I don’t need to act or react to my 
feelings or thoughts. I know that they 
will pass, even though I feel awful right 
now. Instead, I know that practicing 
gratitude at this time, tolerating the dis-
comfort, and doing something kind to 
myself will allow me to cope with this.
....And soon enough, the feelings will 
dissipate. The thoughts and feelings 
might not completely disappear - but 
they WILL pass and wane over time if 
you choose to rewire your brain. Over 
time, your brain will respond to this by 
making new connections. Sure, it feels 
terrible and weird to do this during tough 
times, especially since it is much easier 
to just feel anxious and NOT challenge 
the thoughts or choose to do otherwise. 
But remember: rewiring your brain 
takes time. It is uncomfortable. But it 
is so possible. And incredibly worth it. 

You can do hard things. Trust that this 
temporary discomfort, anxious, and 
pain will pass if you acknowledge it, 
accept it, and use positive statements 
instead. Your brain will learn new pat-
terns. You will heal. You will make it 
through. YOU GOT THIS!

IF YOU ARE UNHAPPY

Written by: ANONIMOUS

Once upon a time, there was a nonconforming 
sparrow who decided not to fly south for the 
winter.
However soon the weather turned so cold that t he 
ice
Began to form on his wings and he fell to earth in a 
barnyard Almost frozen. A cow Passed bY and
cropped on the little sparrow.  
The sparrow thought it was the end. But the 
manure warmed him and defrosted his wings. Warm and 
happy, able to breathe, he started to sing. Just then a large
cat came by and hearing the chirping, investigated the
sounds. The cat cleared the manure , found the chirping bird
and promptly ate him.
tHe moral of the story
everyone who s++ts on you is not necessarily your enemy. 
Everyone who gets you out of s++t 
 is not necessarily your friend
and if you are warm and happy in a
pile of s++t, keep your mouth shut.

collected by: Edward Salib
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Prime Minister Justin Trudeau 
has sent a clear message to Cana-
dians: If you tell the truth, there 
is no room for you in the Liberal 
Party of Canada.
Jane Philpott and Jody Wilson-
Raybould were expelled from the 
Liberal caucus because they blew 

the whistle on Justin Trudeau’s 
SNC-Lavalin corruption scandal. 
This is wrong and it is a betrayal 
of justice.
Justin Trudeau led a campaign to 
politically interfere in a criminal 

investigation. He and his office 
bullied and threatened Ms. Wilson-
Raybould in an attempt to get her 
to let SNC-Lavalin off the hook.  
When she resisted, she was fired 
and when she told the truth, she 
was removed from caucus.
This should tell Canadians every-
thing they need to know about how 
things work in the Liberal Party of 
Canada.  Liberal Members of Par-
liament have chosen to condemn 
colleagues who spoke truth to 
power and to prop up a prime min-

ister who is drowning 
in scandal. They are up-
set about how the truth 
came out, not what the 
truth is. Only the Liberal Party of 
Canada would kick people out of 
caucus for telling the truth.
It is clear that Justin Trudeau’s 
government cannot be redeemed. 
It can only be defeated.
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Trudeau’s Betrayal of Justice 
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