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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

تعرف على �هم تعهد�ت �أندرو �شري خالل 

حملته �النتخابية

تفا�شيل �الأزمة �الأمريكية �الإير�نية... 

هل ننتظر حرب عاملية ثالثة؟

الأول مرة ... بدء �الإحتفال باليوم 

�لقبطي �لعاملي يف �الأول من يونيو 

وتر�مب ير�شل ر�شالة تهنئة لالأقباط  
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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 

م. �بر�م مقار        د. �شمري �إ�شكندر

وحرمه د. �شريين مقار    وحرمه �أماين جرج�س

يهنئون

�الأ�شتاذ/ وجيه مرق�س و حرمه/ �إيزي�س فهمي

 و�الأ�شتاذ/ رفعت توما و حرمه/ جمدولني توما

باإكليل 

ماثيو و �شيلفانا
�لرب يبارك حياتهما 
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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

بعد  واسع  جدل 
مقهى  على  هجوم 
في تونس فتح أبوابه 

خالل الصيام
..........................  ص 11 

 750 تخصص  تورنتو 
لتغطية  دوالر  ألف 
شراء  إعادة  تكلفة 
من  النارية  األسلحة 

املواطنني
.......................... ص 12  

يكتب:  منتصر  خالد 
فوبيا التغيير   

..............................ص 4 

الثالث«   «الكنائس 
مشروع  على  توافق 
كنيسة  ترميم 

القيامة بالقدس
........................... ص11    

راأي املحـــــــرر

�ليوم �لقبطي �لعاملي و�الإنفتاح علي �لعامل

مبدينة  للكنائ�س  امل�سكوين  املجمع  ٌعقد  ميالدية   451 عام  يف 

خلقيدونية والتي ُن�سب لها اأ�سم املجمع، وهو املجمع الذي ت�سبب 

يف اإن�سقاق الكنائ�س ال�سرقية متمثلة يف الكنائ�س ال�سرقية، القبطية 

ومت  املجمع  بهذا  الإعرتاف  رف�ست  والتي  وال�سريانية  والأرمنية 

ت�سميتهم بـ »الالخلقيدونيني« بقيادة البابا دي�سقور�س البطريرك 

الرومانية  الكني�ستني  عن  القبطية،  للكني�سة  والع�سرين  اخلام�س 

والبيزنطية والذين �سميا بـ »اخللقيدونيني« بقيادة »لون« اأ�سقف 

قبل جممع  والذي حدث  اأف�س�س  والذي مل يعرتف مبجمع  روما 

رغم  قرنًا   16 ملدة  اأ�ستمر  واإن�سقاق  خالف   ، بعامني  خلقيدونية 

اأو للوحدة مرة اأخري ولكنها كانت  حماولت فردية للم�ساحلة 

حماولت غري موؤثرة، خالف كان �سببًا يف اإنعزالنا عن الكني�سة 

باهظًا  ثمنًا  له  كان  اإنعزال  الطويل،  الوقت  ذلك  طوال  العاملية 

الأقباط  اأن  ب�سبب  ال�سابع،  القرن  يف  مل�سر  العربي  الغزو  بعد 

امل�ستمرة  املريرة  الفرتة  تلك  اإ�سطهادات  واجهوا  وكني�ستهم 

العقود  الكنائ�س يف  ال�سدع بني  راأب  اأ�سوات  مبفردهم. وتعالت 

الأخرية، وظهرت دعوات الوحدة بدًل من الفرقة، واحلوار بدًل 

اخل�سام. دعوات خرجت من  بدًل من  والت�سالح   ، القطيعة  من 

الب�سر  من  واأجياًل  واإجتماعيًا،  �سيا�سيًا  بالكامل  تغري  عامل  رحم 

حتولت  وراأينا  املجالت،  كل  يف  الأخر  مع  التوا�سل  يف  ترغب 

كربي بعد حربني عامليتني مات بهما ع�سرات املاليني من الب�سر 

حتول الأعداء اإيل اأ�سدقاء، وجاء ال�سوؤال »هل تت�سالح القيادات 

ال�سيا�سية ول تت�سالح القيادات الدينية؟«، 

يف  الكنائ�س  بني  احلوار  ببدء  �سعدنا  ولهذا 

الثالث  �سنودة  البابا  الرحمات  مثلث  عهد 

و�سعدنا  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  يف 

بطروحات ومواقف البابا توا�سرو�س الثاين 

مع  املعمودية  اإعادة  لعدم  وم�ساعيه  الأخري  بالكنائ�س  واخلا�سة 

بالأعياد  الإحتفال  موعد  لتوحيد  وال�سعي  الكاثوليكية،  الطائفة 

بجنوب  القبطية  الكني�سة  بقرار  و�سعدنا  الكربي،  امل�سيحية 

 - يونيو  من  الأول  باإعتبار  موؤخراً  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

اأر�س م�سر - »اليوم القبطي  والذي يوافق ذكري دخول امل�سيح 

يف  كنائ�سنا  تقوده  العامل  علي  اإنفتاحًا  ميثل  الذي  وهو  العاملي«، 

اخلارج، وهو الأمر الذي لقي تاأييدًا وترحيبًا واإهتمامًا من الرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب يف ر�سالة تاريخية للكني�سة القبطية 

املن�ساأ  واإن كانت م�سرية  القبطية  الكني�سة  اأن  وكما نقول دائمًا، 

فقد اأ�سبحت عاملية الإنت�سار واأ�سبح لنا كنائ�س لي�س فقط يف اأوربا 

والوليات املتحدة وكندا بل لها �سعب يف ال�سني واليابان وهوجن 

مهاجرة  اأجيال  لدينا  وتايالند،  و�سنغافورة  واملك�سيك  كوجن 

واأجيال جديدة يف بالد جديدة، امل�سهد اأ�سبح خمتلف متامًا عن 

ما يدور حولنا من تغيريات وال�سعي  قراءة  فاأن  ذي قبل، وعليه 

مل�ستقبل اأكرث �سوابًا واإنفتاحًا وقبوًل هو طريق لي�س لدينا اإختيارًا 

يف اأن ن�سري بغريه  

 �بر�م مقـار
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انتشرت في اآلوِنة األخيرة أسطوانًة 
وسائل  عبر  نفسها  جتتر  ُمبتذلة 
في  العربية  املرأة  ُمخاِطبًة  اإلعالم 
»ال  نوع:  من  ملفاهيم  الترويج  إطار 
الدين«،  عالء  مصباح  الرُجل  تعتبري 
شخصًيا/  حارًسا  الرُجل  تعتبري  »ال 
بودي جارد«، »ال تعتبري الرُجل صراًفا 
ذاتًيا  مشاعرك  »أشِبعي  آلًيا«، 
بطلب  زوجك  تُزعجي  وال  بنفسك 
حاِضر..  بأس..  ال  حسًنا..  االهتمام«! 

ولن  شيًئا،  أعتبرُه  لن  عيني..  على 
وسأعتمد  شيء،  أي  في  له  أحتاج 
على نفسي في توفير كل شيء وفعل 
إن لم نحُصل – نحن  كل شيء، لكن 
االهتمام،  على  الرُجل  من  النساء- 

احلماية، الرعاية، التدليل، املشاعر العاطفية، واملال، 
فلماذا نُريده في حياتنا أصالً؟!

عن  بعيًدا  بواقعية  البشرية  احلياة  إلى  بالنظر 
الواقع؛  أرض  على  للتطبيق  القابل  غير  التنظير 
نرى أن تلك احلياة قائمة على »تبادل املصالح« بني 
دون  الرُجل  يقترب  لن  وامرأة،  رُجالً  العالقة  طرفي 
احتياجاته  من  احتياج  بإشباع  ُمتمثلة  مصلحة 
لها  يكون  أن  يجب  باملُقابل  املرأة،  تلك  له  ُتققه 
تتاجها  التي  املصلحة  على  احلصول  في  احلق 
أو  رعاية،  حماية،  اهتمام،  بصورة  متثلت  سواًءا 
مال. قد يظن بعض الذكور أنهم قدموا ُكل شيء 
لكن  زوجاتهم،  مع  الفراش  عالقة  مبُمارستهم 
الطريقة  بهذه  أنهم  يعلمونها  ال  التي  احلقيقة 
»يأخذون« وال«يُعطون« بالنسبة ملُعظم النساء، ألن 
املرأة غالًبا ما »تُعطي« هذا الشيء للحصول على 
اشياء أخرى، وكثير من النساء ُيثل أدوار »الراِغبات« 
الوحيدة  الطريقة  أنها  لعلمهن  أو«الراضيات« 
على  بعدها  منه  واحلصول  الرُجل  رضا  الستبقاء 

االهتمام واحلماية واملال.
أكبر  الرُجل  املفاهيم ضرره على  تلك  ملثل  الترويج 
بأنه  فاعتقاده  املرأة،  على  ضرره  من  كثيرًا  وأخطر 
أي شيء لشريكة حياته ألنها  بتقدمي  ُملزم«  »غير 
قادرة على توفير كل احتياجاتها لنفسها بنفسها 
على  يُجبرها  الذي  ما  إذ  منه،  املرأة  تلك  يُنفر 
التورط بعالقة تُفيد فيها وال تستفيد؟ تستنزفها 
إننا  تُريد؟  ما  لها  تُقدم  أن  دون  وجسديًا  مشاعريًا 

بذل  الرُجل  من  يتطلب  زمٍن  في 
املكانة  يستحق  كي  أكبر  مجهودٍ 
جدارة،  عن  امُلتمع  إياها  يهبها  التي 
وشفافية:  بصدٍق  لُكم  وأقولها 
ترُفض  ال  كِنساء  الفطرية  طبيعتنا 
يادة« وال  الرُجل مكان »السِّ أن يحتل 
يكون  أن  نُريد  لكننا  األمر،  يُزعجنا 
بأن  امُلتمعي  التشريف  هذا  بحجم 
واملادية  املعنوية  املسؤوليات  يتحمل 
احترامه  على  قادرات  جتعلنا  التي 
يكون  أن  نريده  بسيادته،  واالعتراف 
صبورًا،  ُمجتهًدا،  كريًا،  طيًبا،  شهًما، 
ُمبادِرًا، ُشجاًعا، ُمستعًدا حلماية املرأة 
لها  واملادي  العاطفي  األمان  وتوفير 
حلماية  ُمضطرة  نفسها  جتد  ال  كي 
على  واإلنفاق  نفسها،  ألجل  والعمل  نفسها، 
الطعام  وتناول  لنفسها،  الهدايا  وتقدمي  نفسها، 
عدم  وتختار  له،  احتياجها  فينطفئ  نفسها،  مع 

االرتباط به، ورمبا االبتعاد عنه اتقاء »وجع الرأس«!
الوقت  ُكل  املُستهدفة  هي  واملرأة  طويلة  سنني 
الوسائل  بأفضل  املُتعلقة  والتوصيات  بالنصائح 
تُسِعدين  »كيف  عناوين:  تت  الرُجل  مع  للتعامل 
بالراحة؟«،  زوجك  حياة  متلئني  »كيف  زوجك؟«، 
لزوجك؟«، »كيف  ُعًشا جذابًا  بيتك  »كيف جتعلني 
تُبهجني معدة زوجك؟«، »كيف تُسعدين زوجك في 
األقل-  على   – تُذكره  للرُجل  نصائح  وال  الفراش؟«، 
حياته  بشريكة  االهتمام  احلياة  في  أدواره  أحد  بأن 
وإسعادها، واليوم بعد أن فِشلت كل النصائح التي 
أفنت املرأة ذاتها في تنفيذها دون نتائج ملموسة؛ 
انتقلت النصائح إلى ُمستوى إقناعها بـ«االكتفاء 
من  شيًئا  تتوقع  ال  كي  وماديًا  عاطفًيا  الذاتي« 
وسائل  تسخير  في  احلقيقي  احلل  بينما  الرُجل، 
بأفضل  وتذكيره  وإرشاده  لُنصحه  ذاتها  اإلعالم 
شريكة  إسعاد  طريق  عن  ذاته  إلسعاد  بل  السُّ
من  النوع  هذا  فإن  ُمنصفني؛  نكون  وكي  حياته. 
وتمل  احلقيقية  بالرجولة  يتازون  الذين  الرجال 
املسؤولية صاحلني للتعامل مع النساء الطبيعيات 
السويات نفسًيا؛ أما النساء املُضطرِبات العنيفات 
بأي  فيجدر  املتوحش  الغابة  كائن  يُفضلن  اللواتي 
يُفِسدن  ال  كي  جتنبهن  نفسه  يحترم  »جنتلمان« 

شخصيته وينشرن الفوضى في عامله.

ما فائدة الرُجل اإذن؟!

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

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

والشتائم  السباب  كم  من  وأندهش  أتعجب 
والسفاالت التي يتعرض لها كل من يكتب فكراً 
مخالفاً للسائد خاصة الفكر اخملالف ملا يتحدث 
الشتائم وضيع  قاموس  الدين،  ورجال  الدعاة  به 
إلى  عنيفة  التهديدات  ولهجة  العفن،  حد  إلى 
حد البلطجة، والعجيب أنك عندما تدخل على 
لديهم جتد كلها  االجتماعي  التواصل  صفحات 
مالئكة  وكأنهم  وأحاديث،  وآيات  وأذكاراً  أدعية 

تلق في الفردوس.
التغيير،  فوبيا  أنها  على  تفسر  االزدواجية  هذه 
أو  اخملتلفة،  الفكرة  تقتحمني  أن  من  اخلوف 
سلوكي  فيصبح  املغاير،  الرأي  عقلي  على  يؤثر 
ضد  دفاعي  كميكانزم  وألعن  وأسب  عدوانياً، 
يسمونها  كما  الفتنة،  من  وخوفاً  األفكار،  تلك 
لديهم  مصطلحاتهم،  في  عليها  ويطلقون 
وسواس الثبات وهستيريا االستقرار على املألوف 
إلى  تتحول  حماية  أسوار  الشتائم  والسائد، 
زنزانة يتنفسون فيها سموم أفكارهم الفاشية، 
مدمراً،  سرطاناً  وتتوالد  وتلقحهم  يلقحونها 
تلك  مبراجعة  إال  يحدث  ال  التقدم  أن  يعرفون  ال 
األفكار التي يسمونها ثوابت، كل منهم يخترع 
ثوابته ويجعلها فوالذية ال تخترقها إعادة الرؤية 
الدفء  بخدر  مستمتع  هو  النظرة،  اختالف  أو 
النوم  بكسل  منتعش  هو  للقطيع،  اللذيذ 
طالباً  توقظه  أن  فما  واحلواس،  للفكر  املعطل 
منه التفكير والتحليل، ما أن ينتفض ويلطمك 

بسفاالته وكأن نحلة لدغته. 
الكابنت  من  رسالة  وصلتني  املعنى  هذا  عن 
مستنير  مثقف  وهو  الشمسي  حورس  طيار 
يومياً  يقابلنا  فيها:  يقول  ورؤية،  فكر  وصاحب 
ويلعنوننا  موروثاتهم  نهز  ألننا  يسبوننا  من 

وتتعجب  معتقداتهم،  خرافية  نكشف  ألننا 
ممن يسبك حملاولتك تغيير ثوابته السياسية مع 
الدينية  ثوابته  أنه هو نفسه قد جنح في تغيير 
أو العكس. هذا يرجع لإلصابة بدرجات مختلفة 
من هذه الفوبيا.. metathesiophobia   أو اخلوف 
من التغيير.. التأصيل البيولوجي لهذا اخلوف هو 
أن عقلك البدائي يقول لك »طاملا أن منظومتك 
العقلية احلالية أبقتك على قيد احلياة حتى اآلن 
إياك أن تغيرها«. فعقلنا البدائي لم يِع بعد أننا 
نعد  ولم  والغابات  الكهوف  في  نحيا  نعد  لم 
روتيني  املفترسة كإجراء  مطاردين من احليوانات 
الثقافية  موروثاتك  مع  يتعامل  ولذلك  يومي، 
وتقاليدك  وعاداتك  بل  والسياسية  والدينية 
أدت  التي  هي  وكأنها  القهرية  وساوسك  وحتى 
بك إلى النجاة حتى اآلن من هذه األخطار وطاملا 
أنك على قيد احلياة حتى اآلن فالبد أنها ناجحة وال 
يجب أن تغيرها.. غير عالم أن ما أوصلك بسالم 
لهذه النقطة في الزمن هو الطعوم واللقاحات 
مدته  لقصر  )الذى  واإلنساني  العلمي  والتطور 
عقلنا  في  بعد  يتجذر  لم  التطوري  التاريخ  في 
البدائي(. معرفتك بهذه احلقيقة تساعدك على 
التغير والتغيير متفهماً ومتغلباً على مخاوفك.

فوبيا التغيري  
بقلم خالد منتصر 

لأول مرة ... بدء الإحتفال 

باليوم القبطي العاملي يف 

الأول من يونيو 

وترامب ير�صل ر�صالة 

تهنئة للأقباط  

يونيو   ١ لألقباط  األول  العاملي  اليوم  مبناسبة  نيوز:  جود 
ترامب رسالة جاء  دونالد  األمريكي  الرئيس  أرسل   ٢٠١٩
أثناء  القبطي  املتمع  إلى  احلارة  بتحياتي  »أبعث  بها 
احتفالهم باليوم القبطي العاملي األول منذ قرون ، لقد 
كانت الكنيسة القبطية األرثوذكسية جزءاً ال يتجزأ من 
املتمع الديني. مع حلول األول من يونيو عام ٢٠١٩ ، والذي 
آمل  العاملي،  القبطي  باليوم  لإلحتفال  األولي  املرة  هو 
املسيحيني  ملاليني  مختلف  شعور  اليوم  هذا  يعطي  أن 
األقباط في الشرق األوسط وحول العالم. وأضاف ترامب 
إفتتاح  مت  العام  هذا  من  سابق  وقت  »في  رسالته  في 
كاتدرائية امليالد في القاهرة ، والتي تعتبر أكبر كنيسة 
في الشرق األوسط ، لتكون كنيسة جديدة تفتح أبوابها 
اليوم  في  إننا  رحمته.  وعن  اهلل  حب  عن  الباحثني  أمام 

القبطي العاملي نكرم أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب االضطهاد الديني والعنف. وستدافع 
في  األديان  الناس من جميع  الدينية وستعمل على ضمان حرية  احلريات  عن  دائماً  حكومتنا 
ميالنيا  وزوجته  بأنه  رسالته  ترامب  وختم  ومعتقداتهم.  لضميرهم  وفقاً  والعبادة  العيش 

يتمنون جلميع املسيحيني األقباط األرثوذكس أحتفاال مملوء بالبهجة.  
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نكتفي  امتحان،  في  أحدهم  يغش  عندما 
بالقول: »انها الطبيعة البشرية«!

الضريبة  احتساب  في  أحدهم  تايل  وإذا 
أن  ونّدعي  رؤوسنا،  املتوجبة عليه، فاننا نهز 

األمر: »مجرد طبيعة بشرية«!

أنه:  على  األمر  فنبرر  االزواج،  وينفصل 
»طبيعة بشرية«!

...،...،...،

ندعوه:  ملا  كضحايا  أنفسنا  إلى  ننظر  اننا 
»الطبيعة البشرية«، ونرد رذائلنا وحدها إلى 
لـ  مرادفاً  أحياناً  يصبح  الذي  التعبير  هذا 

»الطبيعة احليوانية«!

تعكس  التي  فهي  البشرية،  الطبيعة  أما 
بعض صفات اهللـ  وان كان بطريقة محدودة 

ـ..
فنحن نحب؛ ألن اهلل محبة!

أن  فيمكن  صورته،  على  مخلوقني  وألننا 
ولطفاء،  وصادقني،  وأمناء،  شفوقني،  نكون 

وصبورين، وعادلني!

نتمّيز  الذي  العقل  هو  البشرية،  الطبيعة 
نفكر  وبه  اخلليقة،  وما في  احليوانات  به عن 

ونشعر!

يقود  الذي  الذكاء  هو  البشرية،  الطبيعة 
اإلنسان إلى البحث عن احلقيقة. انها اإلرادة 
فوق  والسمو  الصراع،  على  تستحث  التي 

الهزية واألمل في مواجهة اليأس!

الطبيعة البشرية، هي توق إلى األفضل!

االنتقاء  في  اإلنسان  عظمة  تكمن  لذلك 
العديدة،  الهزائم  رغم  ـ  اخليارين  هذين  بني 
اّما البقاء على مستوى احليوان، أو التسامي 
إلى الذروة، حيث التوقف بإخالص عن اختيار 
اجلانب السيء املشّوه من طبيعتنا البشرية!

عـادل عطيـة

لقاء
من يُكّسر أصابع االتهام؟..

هناك العديد من أنواع اإلقامة بكندا فمنها 
على سبيل املثال االقامه الدائمه واالقامه 

املؤقته وايضا تصريح االقامة للعمل والدراسة 
ولكن من ضمنها أيضا تصريح اإلقامة 

الدائم من خالل برنامج رعاية ذوي االحتياجات 
الطبية، ولذلك اردت ان اقوم بتوضيح في هذه 
املقاله عن اهمية التقدمي على اإلقامة الدائمة 

ملقدمي الرعاية لألشخاص ذوي االحتياجات 
الطبية العالية وشروطه التي تناسب البعض 

من االشخاص ذو هذه الكفائات.
يجب على املقدم على اإلقامة الدائمة من 

خالل برنامج رعاية ذوي االحتياجات الطبية من 
تلبية جميع املتطلبات. ويشترط أن يخطط 

أيًضا للعيش خارج مقاطعة كيبيك.
هناك أربع طرق لتقدمي طلب للحصول على 
اإلقامة الدائمة كمقدم رعاية وهما كاالتي:

1. املسار املؤقت ملقدمي الرعاية
2. برنامج رعاية األطفال

3. رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الطبية 
العالية

4. اليف في برنامج الرعاية
لكل  واملتطلبات  شروط  عن  نتكلم  سوف 
ذكرها  باالعلى  سبق  التي  الطرق  من  طريقة 
للحصول على اإلقامة الدائمة كمقدم رعاية:
إقامة  على  للحصول  طلب  تقدمي  يكنك   .1
دائمة من خالل املسار املؤقت ملقدمي الرعاية 

إذا كنت:
لديك خبرة سنة واحدة على األقل في العمل 
تت املسمي الوظيفي )كمقدم رعاية منزلية 

أو كعامل دعم منزلي(
تلبية احلد األدنى من متطلبات اللغة والتعليم

2. يكنك التقدمي من خالل فئة رعاية األطفال 
إذا:

كنت تعمل كمقدم رعاية أطفال منزلية في 
كندا منذ عامني على األقل

تلبية احلد األدنى من متطلبات اللغة والتعليم
في  األطفال  رعاية  برنامج  ينتهي  أن  املقرر  من 
للتقدمي،  مؤهالً  تكون  لكي   .2019 نوفمبر   29
طلبك  وتقدمي  املتطلبات  تلبية  إلى  ستحتاج 

قبل 29 نوفمبر 2019
3. يكنك التقدمي من خالل فئة رعاية 

األشخاص ذوي االحتياجات الطبية العالية 

إذا:
كنت تعمل في كندا منذ عامني على األقل 

كالتالي:
ممرضة مسجلة

ممرضة ذات رخصة 
مساعد ممرضة أو منظم

عامل او موظف دعم منزلي
ويشترط تلبية احلد األدنى من متطلبات اللغة 

والتعليم
من املقرر أن ينتهي برنامج رعاية األشخاص 

ذوي االحتياجات الطبية العالية في 29 نوفمبر 
2019. لتكون مؤهالً للتقدمي، ستحتاج إلى 

تلبية املتطلبات وتقدمي طلبك قبل 29 نوفمبر 
.2019

4. يكنك تقدمي طلب للحصول على اإلقامة 
الدائمة من خالل برنامج تقدمي الرعاية 

املباشرة )LCP( إذا كان لديك خبرة عمليه ال 
تقل عن سنتني في البرنامج وأيضا:

أنت تعمل بالفعل في كندا مع تصريح عمل 
LCP، أو متت املوافقة على أول تصريح عمل من 
خالل برنامج تقدمي الرعاية املباشرة LCP بناًء 
على تقييم تأثير سوق العمل املقدم إلى هيئة 
التوظيف والتنمية االجتماعية في كندا في أو 

قبل 30 نوفمبر 2014
إذا كانت لديك خبرة عملية في كندا كمقدم 

رعاية ولكنك غير مؤهل ألي من اخليارات 
املذكورة أعاله، فقد تكون مؤهالً للهجرة إلى 

كندا من خالل برنامج مختلف.

تنويه: ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة 
قانونية

يسعد مكتبGhabryal Law  -جبريال للمحاماه 
تلقي اسئلتكم ومساعدتكم في كل ما يتعلق 

بقاضايا الهجره واللجوء من خالل مراسلتنا على 
عنوان مكتبنا : 

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

        www.ghabryal.ca   أو من خالل البريد 
info@ghabryal.ca :اإللكتروني

أو من خالل الهاتف
647-606-3348

برنامج رعاية ذوي �الحتياجات �لطبية 

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

دوال �ندر�و�س 

ثورة ال�صناديق 
التبعية  على  العيب  صندوق  داخل  تربينا 
ما  واللي  يصح  اللي  والحقنا شبح  والتقوقع. 
قلة  وصمة  وحامت  مكان.  كل  في  يصحش 
عيب  وتصرفاتنا.  سلوكياتنا  كل  حول  احلياء 
وعيب  االدب،  قليل  يا  علي  بترد  إنت   ردينا..  لو 
لو سكتنا.. ما ترد علي يا قليل االدب.. يا حول 
عيب.  برضه  والكالم  عيب  السكوت  اهلل!! 
ُقيدنا  بسالسل ظنها أولو األمر تأديباً وتهذيباً 
واصالحاً غير أنها أنشأت جيالً متقزماً يتحرك 
كبيراً..   يظنه  من  أو  كبير  كل  وراء  كالقطيع 
جيالً يخشي الوقوف والقيام والدخول واخلروج 
والسكوت والكالم ألن كل شئ يندرج في إطار 
والتوبيخ  والتأنيب  التقريع  واصبح  العيب. 
أشياء طبيعية جداً لها حيز واسع في حياتنا 

الطفولية التي لم تستطع أن تنضج أبداً. 
وان كان العيب هو عدو جيلنا األول الذي قضى 
لدى  والقيادة  والبطولة  الريادة  على طموحات 
األجيال  عدو  هو  احلرام  فإن  ابنائه،  معظم 
داخل  تربوا  الذين  هؤالء  بعدنا.  أتت  التي 
صندوق التحريات علي تخدير الفكر وإبطاله. 
على  واخلروج  حرام  واجلدال  حرام  فاملناقشة 
وطغيانه  ظلمه  درجة  كانت  مهما  احلاكم 
ترم  فتاوي  كثر،  وهم  العارفون،  واصدر  حرام. 
وجترم كل شئ بدعوى انه ال يوافق شرع اهلل.. 
الرياضة  وممارسة  بالرجال  النساء  إختالط 
والتصوير  والنحت  والرسم  والغناء  والرقص 
الكالب  وتربية  والقروض  والبنوك  والتمثيل 
الشعر  وچيل  الوشم  حتى  السيارات..  وشراء 
واستسلمت  جانب.  احلرمانية  من  نالهما 
االجيال املغلوبة علي أمرها املردة من حقوقها 
رأي  مظلة  إلي  احملتاجة  وتعليمها،  وثقافتها 

وتعفي  به،  تتمي 
أن  من  عقولها  معه 
تعمل أو تفكر.. وأي رأي 
الدين..  رأي  على  يعلو 
أن  يصح  ناصح  واي 
جناحه  تت  ننضوي 
شيخ  من  أفضل 

اخلارطة  على  قفزت  هكذا  علمائه.  من  جليل 
الدين  في  وجدت  نفعية  إنتهازية  شخصيات 
وسيلة للتربح فأطلقت الشعارات الفضفاضة 
واللحى الكثيفة وتشدقت بالتعاليم املتطرفة 
مريديهم  جهل  مستغلة  الدموية،  االرهابية 
القبيح بأمور دينهم ودنياهم، ناخرة كالسوس 

في قلب الوطن وسالمته. 
تراكمت  احلرام،  وسندان  العيب  مطرقة  وبني 
اخلاطئة  واملفاهيم  املنحرفة  القيم  من  تالل 
واملعتقدات املغلوطة رقدت تتها اجيال كثيرة 
يحدث  ما  رؤية  وعاجزين عن  بشر مكبلني  من 
لهم وحولهم بوضوح، وبالتالي غير قادرين على 
القيام بأدوار فعالة في مسار  التطور االنساني.
تأثيرها، علي  الثورة، لم يقتصر  وعندما قامت 
خلخلة البنية السياسية واملتمعية للبالد بل 
الراسخة  الثوابت  الكثير من  زعزعة  الى  أمتد 
سواء.  حد  على  والدينية  الثقافية  البنية  في 
أمر  هو  وفوضى  إرتباك  من  اليوم  نشهده  وما 
الثورية  احلالة  استلزمته  وعادي  جداً  طبيعي 
املتمردة التي متر بها البالد والتي يعلن الكل من 
كل  صار  لقد  الصناديق.  على  عصياناً  خاللها 
لنتعلم  جنتهد  أن  اآلن  وعلينا  مختلفا..  شئ 
خارج  اصبحنا  أن  بعد  للتفكير..  جديدة  طرقاً 

الصندوق.
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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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Markham 
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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

تكلمت في اعداد سابقة عن التخطيط للتأهل 
للحصول على قرض عقاري وهو اهم عامل اآلن 
سكنية  وحدة  شراء  طريق  في  عقبة  يكون  قد 
التاريخ  هو  لذلك،  التأهل  عوامل  اهم  ومن 
االئتماني )االئتمان هو الشراء مقدما او احلصول 
فيما  التسديد  ثم  بنكية  سلف  او  قروض  على 
منتظمة(.   دفعات  او  أقساط  هيئة  على  بعد 

وسندرس معا في عدة حلقات عن كيفية تسني ذلك. هناك سجال ائتمانيا لكل مواطن 
على مستوى الدولة يرصد درجة جلودة تصرفاته االئتمانية. وتقدر الدرجات من 3٠٠ الي 
قرض.  على  للحصول  األحسن  وفرصتك  أكثر  متيزك  على  دل  درجتك  زادت  وكلما   ٩٢٠
واحلاصل على 7٠٠ درجة او أكثر يعتبر في مركز ممتاز ام احلصول على أقل من 65٠ درجة 
فوضعه حرج بالنسبة للقارض ورمبا يرفض طلبه للحصول على قرض.  وسنتعرض في 

احللقة القادمة عن العوامل التي تؤثر في تقدير الدرجات.
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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.
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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.

كيف تبني تاريخا ائتمانيا جيدا
How to get good credit history

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

باإعلنك 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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موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني 

تعرف على البلدة املغطاة 
مبئات األبراج احلجرية

أصبحت كيب فيتلينا، وهي إحدى أكثر 
األقصى  الشرق  في  اخلالبة  األماكن 
الروسي، معروفة باسم »قرية احلجارة« 
الروسية في السنوات األخيرة، بعد أن 
احلجرية  األبراج  مئات  ببناء  الناس  بدأ 

على شاطئها الصخري.
اخلامسة  السنوية  بالذكرى  احتفاالً 
بدأ  البلدة،  لبناء  املائة  بعد  عشرة 
السياحيني  الناشطني  من  مجموعة 
في بلدة فالديفوستوك، في عام 5١٠٢ 
األبراج احلجرية  بناء  يتمثل في  تقليداً 
من  مجموعة  تكديس  خالل  من 
األحجار بأحجام مختلفة فوق بعضها 
البعض، حيث وصل عدد األبراج آنذاك 

إلى 55١ برجاً.
األبراج،  هذه  من  العديد  تعرضت  وقد 
من  أكثر  إلى  ارتفاعها  يصل  التي 
مغارة  انهيار  بسبب  للدمار  أمتار   3
والسائحني  السكان  لكن  مجاورة، 
اآلخرين أخذوا على عاتقهم استعادتها 
اليوم، هناك عدة  املزيد منها.  وإضافة 
مئات من هذه األبراج احلجرية منتشرة 

على شاطئ البلدة.
وقال دنيس غوربونوف، منظم مشروع 
املشروع  إن  البلدة،  في  احلجارة  أبراج 
يأمه  سياحي  جذب  عامل  أصبح 
البلدة  في  الصور  اللتقاط  السياح 

وبناء أبراجهم اخلاصة.
االجتماعي  التواصل  وسائل  بأن  يذكر 
باتت تعج بصور ومقاطع فيديو تظهر 
اهتمام  جذبت  التي  احلجرية،  األبراج 
نقل  ما  وفق  العالم،  حول  الكثيرين 
اإللكتروني.  سنترال”  “أوديتي  موقع 
تعرف على البلدة املغطاة مبئات األبراج 

احلجرية.

   صحيفة “اسبوعية الهند”

من القاموس الهندي

قال فيجاي میر شنت، العب الكريكت 
املرء  يعرف  »كما  الشهير:  الهندي 
كيف يربح، هكذا يجب أن يعرف كيف 
يخسر. وكما يعرف كيف يعيش، يجب 
الى  وبالنسبة  يوت.  كيف  يعرف  أن 
الرياضي، ينبغي أن يعرف جيداً في أي 
اذا  رائعاً،  يكون  وتقاعده  يعتزل.  وقت 
سأل الناس بعده: »ملاذا؟«.. ال اذا قالوا: 

»ولم ال؟«.

صحيفة »تيلر بورت«

حتويل جثامني املوتى إلى سماد عضوي في 
والية واشنطن

أول  واشنطن  والية  أقرت 
يسمح  أمريكي،  تشريع 
املوتى  جثامني  بتحويل 
إلى سماد  بطريقة حيوية 
في  يستخدم  عضوي 
بـ  يعرف  والذي  الزراعة، 

»تسميد البشر«.
“تيلر  صحيفة  وذكرت 
القانون  مبوجب  أنه  بورت” 

املوت  بعد  اختيار تويل جثامينهم  للناس  اجلديد يحق 
إلى تربة للزراعة.

بديل  تعتبر  العملية  هذه  أن  الصحيفة  وأضافت 
أنها  إلى  باإلضافة  دفنهم،  أو  املوتى  حرق  لعمليات 
خيار عملي في املدن التي تندر فيها األراضي اخملصصة 

للمدافن التقليدية.
سماد  إلى  اجلثمان  تويل  بعد  املتوفى  ألقارب  ويسمح 
التي يكن استخدامها  عضوي، باستالم تلك املكونات 

في زراعة زهور أو خضراوات، أو أشجار.
وقع  واشنطن،  والية  حاكم  إنسلي،  جاي  أن  إلى  يشار 
مشروع القانون اجلديد ليتحول إلى قانون مفعل بداية 

من يوم الثالثاء املقبل.
لدعم  حملة  أطلقت  التي  سبايد،  كاترينا  وصرحت 
إصدار هذا القانون، وأسست شركة تعتبر الوحيدة التي 
الفرنسية  تقدم خدمة “تسميد البشر” لوكالة األنباء 
أو  للتحنيط،  بديال  اجلثامني  تلل  “يوفر  برس:  فرانس 
وآمن ومستدام، كما  ألنه حل طبيعي  احلرق،  أو  الدفن، 
أنه يسهم في احلد من انبعاثات الكربون بصورة كبيرة، 

ويوفر تربة للزراعة«.

صحيفة »ال ستامبا« اإليطالية

كتب مدينة ماندال النرويجية أكثر من 
سكانها

عدد  فيها  الكتب  عدد  يفوق  نرويجية  مدينة  ماندال 
محطات  مكان،  كل  في  الكتب  تيطك  إذ  السكان، 
احلافالت، متاجر البقالة، مكتب البريد، حظائر مهجورة 
انتظار قدية للعبارات، دائماً ما جتد رفاً  وحتى منطقة 

محمالً بامللدات في انتظارك.
بـ١5٠  ماندال  املوجودة في  وامللدات  الكتب  ر عدد  ويُقدَّ
ألف مجلد على األقل، مقارنة بـ٢8٠ شخصاً هم عدد 
سكانها، لدرجة أنَّها حصلت على لقب “مدينة الكتب 

النرويجية”، حسب صحيفة “ال ستامبا” اإليطالية.
الفريدة  ماندال  في  املستعملة  املكتبات  تنتشر 
الرائعة باملقاهي واملعارض الفنّية وحتى متاجر الهدايا 

التذكارية، واإلسطبالت التي متَّ تويلها إلى مكتبات.
املستعملة،  الكتب  املدينة  مكتبات  معظم  وتبيع 
لالعتقاد بأهمّية احلفاظ عليها في عصر سيطرت عليه 

التكنولوجيا بشكل متزايد.
خالل  رفوفها  بتخزين  النرويجية  الكتب  مدينة  وبدأت 
منت  بأن مجموعتها  تفخر  احلني  ذلك  ومنذ   ،١٩٩5 عام 
دائما  مما يضمن  وتتحول،  وتتغير  تزداد  عام  كثيراً، فكل 
بالكتب  الرفوف  من  كيلومترات   4 مساحة  امتالء 
مجرد  حتى  أو  الشراء  أو  للتصفح  واملتنوعة،  اخملتلفة 

التصوير لنشر ثقافة املشاركة.
احملالت  بني  جنته  هنا  للقراءة  محب  كل  وسيجد 
املضايق  على  املطلة  والرفوف  واألكشاك  املستعملة 
واملئات من األماكن الهادئة للجلوس والقراءة في سالم، 
مدينة  زيارة  في  الرغبة  ولديهم  القراءة  محبي  ولكل 
ماندال النرويجية، يجب التخطيط لزيارتها مع املواسم، 
فاملكتبات املوجودة في الهواء الطلق مفتوحة فقط من 

منتصف مايو وحتى يونيو. 

بشاعر  االستعانة  سعودية  محكمة  قررت 
بني  خصومة  قضية  خلفية  على  شعبي، 

شاعرين في مدينة بريدة.
وذكرت صحيفة “الوئام” السعودية أن احملكمة 
في  بخبير  االستعانة  قررت  بريدة  في  اجلزائية 
أبيات  شرح  في  الستشارته  الشعبي،  الشعر 
خلفية  على  الغموض  بعض  تضمنت  قصائد 

خصومة بني شاعرين.
تعود  القضية  أن  الصحيفة  وأوضحت 
تفاصيلها إلى أن اثنني من الشعراء تسابا عبر 
القصائد، وتلفظ كل منهما على اآلخر بألفاظ 
مواقع  عبر  باآلخر  منهما  كل  وشهر  بذيئة، 
منهما  واحد  كل  ورفع  االجتماعي،  التواصل 
رفعت  وبدورها  خصمه،  ضد  خاصة  دعوى 

النيابة العامة دعوى عامة بحقهما.
تاريخ  له  بالقصيم شاعرا  األدبي  النادي  وندب 
الغموض  ليشرح  الشعبي،  الشعر  في  وخبرة 
القصائد،  ومفردات  معاني  تضمنته  الذي 
خالل  تقريره  اخلبير  يصدر  أن  املتوقع  ومن 
للمحكمة، كي تصدر  املقبلة، ويسلمه  األيام 

حكمها على ضوء شرحه لهذه القصائد.

في سوق ريفية حيث تباع رؤوس املاشية باملزاد 
خروفها.  لبيع  صغيرة  فتاة  تقدمت  العلني، 
وملا وصل الرقم الى عشرة دوالرات للكيلوغرام 
الطفلة بجانب خروفها تبكي.  الواحد، وقفت 
واشتد بكاؤها عندما ارتفع الرقم إلى عشرين 
طريقه  محلي  أعمال  رجل  شق  وأخيراً  دوالراً. 
بني اجلمع، واشترى اخلروف بألف دوالر، قائالً انه 
التخلي  آملها  التي  للطفلة  تعزية  ذلك  يفعل 
بادرته  الناس  وحيا  لها.  تركه  ثم  خروفها،  عن 

الكرية بالهتاف والتصفيق.
موضوع  الفتاة  كتبت  أشهر،  بضعة  وبعد     
انشاء قالت فيه: »ما أن بلغ الرقم عشرة دوالرات 
للكيلوغرام حتى رحت أبكي فرحاً. وكان فرحي 
يتضاعف مع تضاعف االرقام. وعندما دفع ذلك 
الرجل الطيب األلف دوالر وأعاد اخلروف إلي، لم 
وهناك  البيت.  الى  وجدت طريقي  أعرف كيف 

نحر أبي اخلروف وأكلناه ونحن نتهلل فرحاً«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1
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ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

صحيفة “الوئام” السعودية 

محكمة سعودية تستعني 
بــــ«شاعر« لفض منازعة قضائية

صحيفة “عرب تاميز”

خروف باملزاد العلني
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اعتقال طالب دولي واحتمال ترحيله بسبب عمله 

لساعات عديدة
بني  ما  الطريق  على  جتارية  بتوقيف شاحنة   ٢٠١7 عام  نهاية  املرور  قامت شرطة 
 ٢٢ ساندهو  وهو  السائق  على  وقبضت  روتيني،  تفتيش  بسبب  وتورنتو  مونتريال 
يدرس  دولي  طالب  أنه  وجدت  سجالته  فحص  بعد  ألنها  إال  لشيء  ليس  سنة، 
في كندا ولديه تصريح للعمل ٢٠ ساعة فقط في األسبوع وإنه لم يلتزم بذلك 
ويعمل 4٠ ساعة في األسبوع. وقال الطالب ساندهو إن العمل بدوام كامل كان 
املعيشة  تكلفة  ألن  في كندا،  ويعيش  دراسته  ليستكمل  الوحيدة  الطريقة  هو 
التي تبلغ ٢7 ألف دوالر كانت تعني أن يضطر للعمل  الدراسية  وتكلفة الرسوم 
األول  الدراسي  الفصل  رسوم  له  دفعا  والديه  إن  وقال  املدرسة  في  للبقاء  أكثر 
واستنفذا كل مدخراتهما، وإنه لم يكذب ولم يسرق وإن كل ما فعله هو العمل 
بدوام كامل كسائق شاحنة وإن املال الذي حصل عليه دفع منه الرسوم الدراسية، 
وساعد في دعم شقيقة الذي جاء أيضا للدراسة في كندا. وقال متحدث باسم 
 ٢٠ فقط  بالعمل  له  يسمح  ساندهو  عليه  حصل  الذي  التصريح  أن  احلكومة 
ساعة في األسبوع وانه جتاهل شروط التصريح له بالدراسة في كندا، وفي وقت 
أيام لينتهي من الدبلوم ليصبح فني  القبض على ساندهو كان أمامه فقط ١٠ 
هندسة ميكانيكية، وبعد إلقاء القبض عليه طلب منه شراء تذكرة للعودة إلى 
الهند وأعطى مهلة حتى ١5 يونيو هذا العام، ولكن قامت جماعات طالبية بتقدمي 
التماسا للحكومة بوقف ترحيل ساندهو ووقع عليه 4٠ الف طالب، وقدم محامي 
ساندهو طلب لكي يبقي في كندا كمقيم مؤقت، وقال متحدث باسم وزير الهجرة 

أنهم ال يزالوا يبحثون األمر.

مظاهرات في مونتريال 
احتجاجا على جترمي اإلجهاض 

في بعض الواليات األمريكية
جتمع متظاهرون خارج مبني البلدية في مونتريال احتجاجا على جترمي اإلجهاض مؤخرا 
في بعض الواليات األمريكية مثل والية االباما، وقال احملتجون إن التشريعات األمريكية 
يجب أن تكون مبثابة نداء يقظة للكنديني، وقالت واحدة من املتظاهرين إنها جتد ما حدث 

في أمريكا تهديدا عميق للنساء.
بعد  اإلجهاض  جترم  تشريعات  مؤخرا  سنت  قد  األمريكية  الواليات  من  العديد  وكانت 
أن السياسيني  البعض  الذي يؤكد احلمل، ويعتقد  امليعاد  ستة أسابيع من احلمل وهو 
احملافظني في الواليات املتحدة يريدون تدي قرار احملكمة العليا عام ١٩73 الذي يضفي 
الشرعية على اإلجهاض في جميع الواليات األمريكية، وفي كندا لم يكن هناك قانونا 
لإلجهاض منذ عام ١٩88 وكان التعامل مع اإلجراءات الطبية مثل أي شيء أخر، ويرجع 
صحية  بطاقة  لديها  سيدة  كل  تكون  كيبيك  مقاطعة  وفي  املقاطعات.  قوانني  إلى 
أن  مؤهلة للحصول على اإلجهاض مجانا، وقال املتظاهرين في مونتريال انهم يريدون 
يروا الكثير من تسني اخلدمات لإلجهاض حيث أن الوصول لهذه اخلدمة ال يزال مشكلة 

كبيرة، ويجادلون بأن جترمي اإلجهاض هو أكثر من مجرد حرمان املرأة من حقوقها.
وقالت السيدة اليسا منظمة االحتجاج، أننا لن نستطيع وقف اإلجهاض من احلدوث ألن 
أي شخص ال يريد أن يكون له طفل سوف يتخذ كل ما يلزم لعمل ذلك، وقالت واحدة 
من املتظاهرين إنها تعيش في أونتاريو وإن هناك عضوا في اللجنة التشريعية وهو سام 
أوسيترهوف الذي تعهد بأن ال تذكر كلمة اإلجهاض مرة ثانية إثناء حياته، والقى خطابا 

في مسيرة مناهضة لإلجهاض.

ارتفاع حاالت التمييز ضد احملجبات في مونتريال منذ 
طرح مشروع العلمانية

قالت مجموعة من النشطاء املدافعني عن حقوق النساء أن هناك كثر من 4٠ من النساء 
رقم  القانون  مشروع  املقاطعة  قدمت  أن  منذ  كيبيك  في  للمضايقات  تعرضن  احملجبات 
)جاستيك  منظمة  رئيسة  وقالت  العامة.  الوظائف  في  الدينية  الرموز  ارتداء  حلظر   ٢١
فيمي( وهي املنظمة التي تقدم الدعم القانوني والنفسي للمرأة، إنها تلقت أكثر من 4٠ 
مكاملة من نساء يرتدين احلجاب قلن أنهن تعرضن لطائفة واسعة من التعليقات البذيئة 
املنتخبني  املسؤولني  إلى  إليه  توصلت  ملا  املنظمة ملخص  هذه  وقدمت  البدني،  والعنف 
احلجاب  لتمزيق  محاولتان  ذلك  في  مبا  اجلسدية  االعتداءات  من  حاالت  أربعة  هناك  وكان 
من  وأكثر  العمل  في  وترهيب  ترش  حاالت  ستة  هناك  وكان  واحدة،  امرأة  على  والبصق 
عشرة حاالت مضايقات على اإلنترنت مما دفع العديد من النساء إلزالة الصورة الشخصية 
التي تظهر احلجاب. وعرضت هذه النتائج في مناسبة  نظمتها )جاستيك فيمي( إلدماج 
املموعات الدينية واجلماعات املعارضة ملشروع القانون رقم ٢١ معا، وقالت رئيسة املنظمة 
للتأكد من صحة  املبلغ عنها  احلاالت  إن منظمتها تقق في جميع  وتدعي هنادي سعد 
هذه الشكاوي وكذا لتوفر الدعم املناسب لضحايا هذه احلوادث، والتي وقعت جميعها في 
منطقة مونتريال الكبرى، وقالت هنادي سعد إن النساء في جميع احلاالت يرفضن تقدمي 
شكاوي للحكومة، النهم ال يثقوا بها، وبعد أن علم وزير الهجرة سيمون جولني راعي قانون 
العلمانية رقم ٢١ - عن عدد النساء املسلمات الالتي تعرضن للكراهية -دعا ضحايا التمييز 
والكراهية بالتقدم بشكوى للحكومة، ودعا رئيس وزراء مقاطعة كيبيك فرانسوا ليجولت 
إلى مناقشة مشروع القانون هذا بهدوء وقال انه يريد أن يعتمده في منتصف يونيو القادم.

مينا مسعود جنم فيلم )عالء 
الدين(... موهبة كندية

تورنتو: مع بدء عرض فيلم )عالء الدين( من إنتاج أفالم 
ديزني، قال مينا مسعود جنم الفيلم الذي قام بدور عالء 
الدين أن هذه مجرد نقطة بداية ملا يأمل أن يكون مهنة 
طويلة تشمل ظهور لإلنتاج احمللي ودعم للمواهب من 
مسعود  ومينا  العرقية،  واخللفيات  الثقافات  مختلف 
مولود في القاهرة وهو مسيحي أرثوذكسي هاجر مع 
والديه إلى كندا، ونشأ في ماركهام ودرس في جامعة 
رايرسون، ولم يكن معروفا قبل أن تختاره ديزني لتمثيل 

فيلم عالء الدين أمام املمثل املشهور ويل سميث.
ويبلغ مينا من العمر ٢7 سنة وهو يقيم اآلن في لوس 
أجنلوس وقال إنه كان يحلم دائما بالعمل في التمثيل 
لهم  ليس  الناس  من  امللونني  إن  واضحا  كان  ولكن 
وكان  الصغيرة،  أو  الكبيرة  الشاشة  علي  جيد  متثيل 
أول دور متثيلي له في )القاعدة رقم ٢( في عرض يسمي 
نيكيتا، ويظهر في فيلم »عالء الدين« عدد من املمثلني 
من خلفيات مختلفة مبا في ذلك تونس والهند وتركيا 
الفيلم  في  دوره  يكون  أن  يأمل  أنه  مينا  وقال  وإيران، 

ملهما جلمهور الفيلم من الشباب.

هل أنت هناك يا اهلل؟ ... إنه أنا... 
فرانسوا ليجولت

في اليوم الثاني جللسات االستماع ملشروع قانون 
كيبيك،  في  للجدل  املثير   ٢١ رقم  العلمانية 
تسأل رئيس وزراء املقاطعة فرانسوا ليجولت عن 
موجود  اهلل  يكون  أن  يأمل  إنه  وقال  اهلل!  وجود 

ولكنه ال يستطيع معرفة ذلك! 
يكن  لم  وإذا  موجود  اهلل  يكون  أن  )أمتنى  وقال 
الذين  لهؤالء  عادلة  غير  احلياة  فإن  اِله  هناك 
وأضاف  يوتون صغار،  والذين  بؤس  في  يعيشون 
ال  ولكنه  الكاثوليكية  الكنيسة  في  تعمد  إنه 
يارس الطقوس(، وقد أدلي رئيس وزراء مقاطعة 
كيبيك بهذا التصريح ردا على سؤال لصحفي 

قبل جلسات االستماع إلى القانون رقم ٢١.
متنافستان،  نظريتان  هناك  إن  فرانسوا  وقال 
أن  تقول  واألخرى  موجود،  اهلل  أن  تقول  واحدة 
شمل  عجيب  بشكل  عشوائي  جاء  شيء  كل 
سؤل  وقد  احلياة،  وأصول  الكبير  االنفجار 
اآلخرين عن معتقداتهم في وجود  السياسيون 
إذا  ما  حول  احملتدم  النقاش  بسبب  وذلك  اهلل، 
كان ينبغي منع بعض املوظفني العموميون من 
ارتداء رموز دينية، فقال السياسي سول زونيتي 
الذي ال يؤمن بوجود اهلل،  أن هذا السؤال ليس 
الناس  الن  تأثير  أي  له  وليس  بالنقاش  صلة  له 
قرارتهم  يتخذون  ال  السياسيون  أن  يعرفون 
بناء على قيم دينية، وإن النظام السياسي في 
لسنا  نحن  ولذلك  علماني  بالفعل  هو  كيبيك 
بحاجة للذهاب أبعد من ذلك، وإن ميثاق احلقوق 
واحلريات يحمي احلقوق الفردية من خالل تكريس 

حرية االعتقاد وحرية عدم االعتقاد.

احلكومة الكندية قلقة للغاية من اعتقال الصني 
للكنديان كوفريج وسبافور

قال وزير السالمة العامة رالف جودال إن احلكومة تشعر بقلق عميق إزاء قرار الصني بالقبض الرسمي علي 
املواطنان الكنديان اللذان كانا محتجزان لديها منذ شهر ديسمبر املاضي، وقال الوزير إن هذا عمل تعسفي 
االدعاءات  أو إشارة لصحة  دليل  وانه ليس هناك  االثنان معاملة الئقة،  املطالبة مبعاملة  وإن كندا ستواصل 
املوجهة ضدهم. وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية وهو لو كاجن في بيان كتب باللغة اإلجنليزية على 
املوقع اإللكتروني للوزارة )أن مايكل كوفريج ومايكل سبافور اعتقال لالشتباه في قيامهما بجمع وسرقة أسرار 
الدولة لصالح قوات أجنبية، وإن الصني اتخذت إجراءات إلزامية بحق الكنديان وفقا للقانون، وإن النيابة وافقت 
بشكل قانوني على اعتقالهما، وإن اإلجراءات التي اتخذناها تستند بالكامل إلى القانون، ونأمل أال يدلي اجلانب 
الكندي مبالحظات غير مسؤولة حول ذلك(. ومع إن املتحدث الرسمي لوزارة اخلارجية الصينية لم يذكر مكان 
احتجاز الكنديان إال إنه أكد أن جهاز النيابة يتعامل مع القضية وفقا للقانون وإن حقوق الكنديان ومصاحلهم 
)إن كندا تدين بشدة اعتقال  املشروعة مكفولة بالكامل، وقال متحدث من هيئة الشؤون العاملية الكندية 
املواطنان الكنديان ( ويذكر أنه منذ إلقاء القبض على منج وانتشو املسؤولة املالية لشركة هواوي الصينية 
أعاقت استيراد  وأيضا  الكندية،  الكانوال  الصني استيراد  أوقفت  للكنديان  الصني  اعتقال  وبعد  فانكوفر،  في 
إذا كانت ستسمح  والبازالء وفول الصويا، وتخوض كندا حاليا نقاشا حكوميا حول ما  الكندي،  حلم اخلنزير 
الذي  القرار  الالسلكية، وهو  والبيانات  االتصاالت  الثاني من شبكات  اجليل  باستخدام تكنولوجيا هواوي في 
قال عنه جسنت ترودو إنه لن يتأثر بالسياسة، ولكن بعض حلفاء كندا   يخشون من أن استخدام التكنولوجيا 
الصينية في شبكات االتصاالت احليوية، سيجعل البالد عرضة للتجسس الصيني، ومع أن شركة هواوي أصرت 
يتطلب من  الصيني  القانون  لكن  تتجسس لصاحلها  ال  وانها  الصينية  للحكومة  مملوكة  ليست  إنها  على 

الشركات الصينية التعاون مع سلطات أمن الدولة هناك.

سحب عبوات شرائح الدجاج )كومبليمنتس( 
من األسواق لتلوثها ببكتريا السالمونيال

املغطى  الدجاج  شرائح  عبوات  لألغذية  صوفينا  شركة  سحبت  أوتاوا: 
باخلبز واملمدة تت إسم )كومبليمنتس( من األسواق لتجنب املواطنني 
العامة  الصحة  وكالة  وقالت  السالمونيال،  بكتريا  من  باملرض  اإلصابة 
الكندية إنها تقق في تفشي املرض بسبب بكتريا السالمونيال وحددت 

هذا املنتج كمصدر للمرض. وقد بيع هذا املنتج على مستوى الدولة حتى يوم ١ مايو ٢٠١٩ في عبوات تبلغ 
٩٠7 جرام، وتاريخ انتهاء صالحيته هو ٢4 نوفمبر ٢٠١٩ ويجب على أي فرد لديه هذا املنتج التخلص منه أو 

إعادته إلى املتجر الذي أشترى منه. 
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إلى  العادية  للغة  ترجمة  االشارة  لغة  ليست 
نظام من احلركات، وامنا هي كيان قائم في ذاته 
غياب  في  وهي  منطوقة.  لغة  كأي  ومتكامل 

صيغة كتابية لها، تشبه الرقص التعبيري. 
وبني  واألفعال  االسماء  بني  اللغة  هذه  ومتيز 
الوراء  الى  فاالشارة  للفعل.  اخملتلفة  االزمنة 
كان  وإذا  املستقبل.  االمام  والى  املاضي،  متثل 
يشير  فهو  يروي قصة عن شخصني،  املتكلم 
ليعني  اليمني  والى  االول  ليعني  اليسار  الى 

الثاني.
وبعض اإلشارات يصور الشيء املقصود: فالدب 
واالرنب  خرطومه،  يحرك  والفيل  صدره،  يحك 
يهز أذنيه. وهناك إشارات مستمدة من العادات 
على  بعقدة  الفتاة  الى  فيرمز  االجتماعية، 

الشعر.
السياق  العادة  تركيب اجلمل فيعكس في  أما 
شاء  فاذا  األحداث.  فيه  حصلت  الذي  الزمني 
أحدهم قول اجلملة اآلتية: »لكم راقني منظر 

شروق الشمس في الصباح،« جلأ الى االشارات 
أنظر  الشمس...  »تشرق  اآلتي:  للسياق  وفقا 

الى املشهد... أبتهج.«
وال تفتقر هذه اللغة إلى النوادر واللعب بالكالم 
وحتى إلى بعض اإليقاع الشعري. ولكن أيكنها 

أن جتاري اللغة العادية في كل شيء؟
معظم املتحدثني باإلشارة يقر مبحدودية هذه 
اللغة فيما يخص االفكار املردة. غير أنها، من 
التعبير  اللغات احملكية في  ناحية أخرى، تفوق 
عن املشاعر الباطنية ووصف العالم اخلارجي. 
رائعة  وسيلة  »أنها  الباحثات:  احدى  وتقول 

لرواية احلكايات واألخبار«.

اإلنفاق  في  يتمادون  الذين  الناس  من  كثير 
جتمعهم صفات شخصية مشتركة. لتحديد 
علماء  من  سؤاال  عشر  خمسة  وضعت  هؤالء 
واخملططني  التسليف  ومستشاري  النفس 
أم ال  بــــ نعم  املاليني... عليك اإلجابة عنهم 

لتكتشف هل أنت باحلقيقة مبذر أم ال!؟
١. هل تنفق أموالك وأنت تتوقع ازدياد دخلك؟

٢. هل تستلف مبالغ نقدية من بطاقة اعتماد 
لتسدد الديون األخرى؟

من  املئة  في  عشرين  من  أكثر  تنفق  هل   .3
دخلك على دفع فواتير بطاقات االعتماد؟ 

دقيق  سجل  حفظ  غالبا  تهمل  هل   .4
مبشترياتك؟

5. هل سعيت في السنة املاضية الى احلصول 
على أكثر من خمس بطاقات اعتماد؟

6. هل تدفع ثمن مشترياتك من البقالة مبوجب 
بطاقة اعتماد ألنك مضطر إلى ذلك؟

بطاقات  مبوجب  مشترياتك  تخفي  هل   .7
االعتماد عن عائلتك؟

اعتماد  بطاقات  عدة  حوزتك  في  كانت  اذا   .8

فهل تشعر بأنك أغنى؟
بطاقات  لبعض  الشهرية  الفواتير  تدفع   .٩

االعتماد وتهمل أخرى؟
١٠. هل تب أن تقبض نقدأ من أصدقائك في 

املطعم وتقيد املصروف في بطاقة االعتماد؟
فواتير  من  االدنى  احلد  دائماً  تدفع  هل   .١١

بطاقات االعتماد؟
١٢. هل يصعب عليك أن تتصور حياتك من دون 

دين؟

النتيجة:
 اذا اجبت بـــــ 4 أجوبة »نعم«: قد تبقى قادرة 
بغير  أموالك  تنفق  أنك  يظهر  ال  اإلنفاق.  على 

حساب.
اما اذا كانت 8 أجوبة »نعم«: متهل، لقد دخلت 
منطقة احلذر. حان الوقت لكي تنظم موازنتك 

وتدفع الديون وتقوم عاداتك في االنفاق.
اما اذا كانت ١٢ جوابأ »نعم«: يجب أن تتوقف. 
في  مستشار  مساعدة  تطلب  أن  األفضل 

التسليف أو مخطط مالي لتغيير عاداتك.

هل اأنت مبذر؟ 

لغة ال�صارة

اأ�صرار مطبخية
للحصول على لون أحمر جميل عند تمير الدجاج أو أي نوع من الطيور، تغمس في اللنب احلليب 

قبل التحمير، فتكتسب حمرة مع احتفاظها بأنسجتها. 
للتأكد من سالمة البيض، توضع البيضة في إناء به ماء، املذاب فيه بعض امللح فإن طفت، فهي 

فاسدة وغير صاحلة لألكل، وإن غطست، فهي طازجة.
 للتأكد من ضبط امللح في التخليل، توضع بيضة طازجة في ماء التحليل وتستمر إضافة امللح 

حتى تطفو البيضة الطازجة.
)باألصابع  االمساك  فيمكن  والثوم،  البصل  روائح  مثل  باليدين،  النفاذة  الروائح  من  للتخلص 
اخلمس( بيد ملعقة من الصلب الذي ال يصدأ )Stainless Steel( أو أي من مصنوعات هذا املعدن 

الذي يتص رائحة البصل أو الثوم تت املياه اجلارية! 
من  املغسولة  املالبس  ينع  الشطف،  مياه  في  الطعام  ملح  من  )كوب(  صغيرة  كمية  وضع 

االلتصاق بحبال التعليق في األيام الباردة. 
أو  عليه  املسلوق  األرز  من  حبات  بتمرير  لصقه  فيمكن  الظرف،  أو  البريد  طابع  يلصق  لم  إن 

بتعريضه لبخار حليب مغلي.
يكن التخلص من بعض بقع املكواه )أو أي حرق خفيف( بتمرير نصف بصلة عليه، ثم شطف 

مكان البقعة مياه باردة.
إذا زاد طعم امللح في الطعام )احلساء أو أي وجبة مطهوة بالغلي(، فيمكن إضافة مكعبات من 
حبات البطاطس إلى اخلليط ويكن التخلص منها بعد نضج الطعام. أو بإضافة بعض السكر 

للخليط. 
إن زاد طعم السكر في الطعام، فيمكن إضافة بعض امللح أو ملعقة صغيرة من اخلل. 

تعرض البيضة لعصير الليمون ينع تشقق القشرة في أثناء السلق. 
للحصول على أرز أكثر بياضاً، يكن إضافة بعض عصير الليمون في أثناء الطهي. 

إلضفاء نكهة خفيفة من الثوم للسالطة، يسح اإلناء ببعض شرائح الثوم قبل وضع السالطة 
به، فال ثمة حاجة إلضافة قطع الثوم بالسالطة، حرصا على رائحة الفم املقبولة. 

تسخني السكني قليال قبل االستخدام، يسهل قطع اجلنب.

اأ�صول ولياقة
مبالغة: املبالغة في كل شيء غير مستحبة. فإذا كان على مائدتك ضيف، فال تبالغ في اإلحلاح 
عليه في أن يأكل بل دعه وشأنه، فهذا أدعى إلى عدم االحراج. كما أن املبالغة في املدح أو الذم، 
تشكك الناس في سالمة حكمك فاجتهد في أن تعبر تعبيراً صادقاً، يشعر املستمع إليه بأنه 

قول صادق.
مذكرة: ال يكفي أن تقيد مواعيدك وأعمالك التي تريد تأديتها في مذكرة، بل يجب أن تكون واثقاً 

من أنك ستقرأ هذه املذكرة في الوقت املناسب، ال بعد فوات أوانها.
مرطبات: إذا كان اجلو حاراً، فال تسأل ضيوفك عما إذا كانوا يريدون شرب بعض املرطبات، بل قدم 
املرطبات فعالً وال تاول أن ترغم على الشرب من ال يريد أن يشرب. ويحسن أن تكون املرطبات أكثر 

من نوع ليتناول كل مدعو ما ال يضره أو ما ال يناسبه. 
أن تخلعی نظارة  إلى ذلك ولكن يجب  الضرورة  البسي نظارتك الشمسية كلما دعت  نظارة: 

الشمس عندما يقدم لك شخص ألول مرة.
إلى  النظر  الكالم مع عدم توجيه  إليه ألن توجيه  إلى شخص، فوجه نظرك  إذا تدثت  نظرك: 
اإلنسان نفسه دليل على االستهانة به أو على أنك تخشی مواجهة من تدثه، أو دليل على عدم 

محبتك له.
يطلبه  أن  قبل  ورده  احملافظة،  كل  عليه  وحافظ  أبداً،  ألحد  تعره  فال  كتاباً  استعرت  إذا  کتاب: 

صاحبه.
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مقتل جمند قبطي باجلي�ش امل�صري
إلى  وصلت  والتي  العسكرية  واحدتهم  داخل  األقباط  املندين  مقتل  ظاهرة  جديد  من  عادت 
٢٢ حالة قتل في السنوات اخلمس األخيرة وكانت تسجل هذه اجلرائم على إنها حوادث انتحار 

وتقيد انتحار وترفض األجهزة األمنية واجليش في مصر مجرد احلديث عنها في وسائل اإلعالم.
األمن  بقطاع  وحدته  داخل  مقتله  سوهاج  محافظة  من  ميشيل  أندرو  القبطي  املند  ولقي 
املركزي في ظروف غامضة ومت دفن اجلثمان في مسقط راسه بسوهاج وسط تكتم شديد من 
األجهزة األمنية، وذكر قائد وحدته باألمن املركزي أن القتيل انتحر، دون فتح تقيقات أو إجراء 

ينم عن فتح تقيق في احلادث بل جاء اجلثمان كما هو ملفوف ومت دفنه دون فتح النعش.

»الكنائ�ش الثلث« توافق 

على م�صروع ترميم كني�صة 

القيامة بالقد�ش
أعلنت الكنائس املسيحية الرئيسية الثالث 
القدس في  القيامة في  تدير كنيسة  التي 
أرض  لترميم  مشروع  إطالق  مشترك،  بيان 

الكنيسة املبنية فوق قبر السيد املسيح.
لرؤساء  مشترك  صحفي  مؤمتر  وخالل 

األرثوذكس،  )الروم  القيامة  كنيسة  على  القّيمة  الثالثة  الرئيسية  املسيحية  الطوائف 
للروم  القدس  بطريرك  قال  واألرمن(،  الكاثوليكية،  الكنيسة  يّثلون  الذين  والفرنسيسكان 
األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، إّن أعمال الترميم تهدف إلى معاجلة مشكلة الرطوبة في الطابق 

السفلي من الكنيسة وجتديد أرضيتها.
بالبلدة  تقع  للمسيحيني،  بالنسبة  اإلطالق  على  موقع  أقدس  تعتبر  التي  الكاتدرائية،  وهذه 
القدية في القدس الشرقية. وفي بيانهم قال رؤساء الكنائس الثالث »نحن رؤساء الطوائف 
املسيحية املسؤولة عن الوضع الراهن في كنيسة القيامة نعلن ببالغ السرور موافقتنا على 

إطالق مشروع لترميم وجتديد أسس القبر املقدس وأرضية كنيسة القيامة«.
القبر  بترميم  يونانّيون  قام خالله متخّصصون  الترميم  أعمال  من  أول  أجنز قسم   ٢٠١7 وفي 
وأعادوا بناء الصخرة الرخامية التي كانت مدّعمة بهيكل معدني منذ عقود حني ضرب املنطقة 

زلزال.
في  تنطلق  األولى  مرحلتني:  على  يشتمل  الثالث  الكنائس  رؤساء  عليه  وافق  الذي  واملشروع 
سبتمبر ويجري خاللها وضع الدراسات املتعّلقة باألعمال الواجب إجنازها، والثانية مرحلة تنفيذ 

هذه الدراسات وإجناز أعمال الترميم.
وأوضح البيان، أّن أستاذين جامعيني إيطاليني ومعهداً علمياً رفيع املستوى سيكونون مسؤولني 
املسيحية  الطوائف  عن  ممّثلني  من  مكّونة  جلنة  إشراف  تت  ستجري  التي  األعمال  هذه  عن 

الثالث.
وتأمل الكنائس أن يظّل املوقع املقّدس مفتوحاً أمام املؤمنني والزوار متاماً كما كانت عليه احلال 
خالل أعمال الترميم السابقة التي استمّرت ١٢ شهراً لم تغلق خاللها الكاتدرائية إالّ ملدة 6٠ 

ساعة فقط.
ولن تُعرف كلفة أعمال الترميم إالّ بعد انتهاء اخلبراء اإليطاليني من إجراء الدراسات التي يتوقع 

أشعلت مظاهرات طالب الصف األول الثانوي أن تستغرق عاماً، بحسب ما قال البطريرك ثيوفيلوس الثالث خالل املؤمتر الصحافي.
االجتماعي، خاصة  التواصل  مواقع  في مصر 
الشرطة  العتداء  وفيديوهات  صور  تداول  مع 
فشل  على  احتجاجهم  أثناء  الطالب  على 
نظام االمتحانات اجلديد. واشتعلت املظاهرات 
وهتافهم  عدة  محافظات  في  الطالبية 
ونظام  شوقي  طارق  التعليم  وزير  ضد 
الوزير،  برحيل  مطالبني  اجلديد،  االمتحانات 
بالقوة  املظاهرات  وتفض  الشرطة  لتتدخل 
الطالب وتقبض على بعضهم.  وتعتدي على 
نقلتها  تصريحات  في  أمنية  مصادر  وقالت 
الداخلية  وزير  إن  املصرية  احمللية  الصحف 
العامة  الثانوية  طالب  جميع  عن  اإلفراج  قرر 
املقبوض عليهم خالل املظاهرة التي نظموها 
وتظاهر  والتعليم.  التربية  وزارة  مبنى  أمام 
في  الثانوي  األول  الصف  من  الطالب  مئات 
محافظات عدة، مطالبني بإقالة وزير التعليم 
اجلديد  االمتحانات  نظام  وإلغاء  شوقي  طارق 
والعودة  )التابلت(  اللوحي  اجلهاز  باستخدام 
أثبتت  بعدما  وذلك  الورقية،  االمتحانات  إلى 
املشاكل  تكرار  بسبب  فشلها  التجربة 

التقنية وعدم استعداد املدارس املصرية لها، 
وانهيار  الطالب  بني  ارتباكا  سبب  ما  وهو 
بعضهم لعدم قدرتهم على إمتام االمتحانات.

من جانبها، أصدرت وزارة التعليم بيانا أكدت 
فيه صالحية املنظومة، وحل جميع املشاكل 
خالل  األول  اليوم  في  الطالب  واجهت  التي 
جميع  واستكمال  العربية،  اللغة  امتحان 
االمتحان إلكترونيا، واصفة تأدية امتحان مادة 
األحياء بــــ«النجاح الساحق«، وأن املنظومة 
الشرطة  وتصدت  عالية.  بكفاءة  تعمل 
مما  بعضهم،  على  واعتدت  الطالب  ملظاهرات 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  استياء  أثار 
سياسة  استمرار  من  غضبهم  عن  وعبروا 
الشرطة في القمع واستخدام القوة املفرطة 

حتى من مع طالب وطالبات صغار.

مظاهرات طلب الثانوي ت�صعل مواقع التوا�صل يف م�صر

جدل وا�صع بعد هجوم على مقهى 

يف تون�ش فتح اأبوابه خلل ال�صيام
تونس العتداء  العاصمة  في ضواحي  تعرض مقهى 
خالل  رمضان  شهر  في  الطعام  تقديه  بسبب 
الذين  البعض »املتطرفني«  الصيام، فهاجم  ساعات 

شنوا الهجوم، في حني وصفت السلطات ما حدث بأنه »خالف بني شبان«.
ساعات  خالل  الطعام  يقدم  كان  العاصمة  جنوب  رادس  ضاحية  في  مقهى  أن  الوقائع  وفي 
الصيام، فتعرض لهجوم من مجموعة من األشخاص أوقعوا فيه أضرارا كما حاولوا إحراقه. 

وأفاد صاحب املقهى أن أحد النادلني أصيب بجروح.
التواصل االجتماعي بشرائط  التداول على مواقع  وتداول املتمع املدني واملؤسسات العمالية 

فيديو مصحوبة بتعليقات تؤكد أن املهاجمني من »املتطرفني«.
إال أن وزارة الداخلية نفت هذه الرواية وأعلنت في بيان أن ما حصل ال يعدو كونه »خالفا بني 
الذين  األشخاص  أن  عروس  بن  في منطقة  العام  النائب  وقال  احلي.  هذا  في  يقطنون  شبان« 

اعتقلوا بعيد عن احلادث وال عالقة لهم بالفكر املتطرف.
من جهته، قال صاحب املقهى أمني كمون في تصريحات لوسائل اإلعالم احمللية »حاول مئات 
على  البنزين  وسكبوا  املقهى  إلى  الدخول  والسكاكني  السيوف  يحملون  وهم  األشخاص 
ستائره«. ووصف صاحب املقهى املهاجمني بأنهم من »املشردين واملرمني وبعضهم كان يصرخ 

اهلل أكبر إال أن البعض اآلخر كان يسب الذات اإللهية«.
بني  عاديا  شجارا  باعتباره  حدث  ما  وتقدمي  إفادته  يغير  لكي  لضغوط  تعرض  أنه  أمني  وأعلن 
مجموعة من الشبان وليس هجوما على املقهى. إال أنه رفض. وقال إن أحد نادلي املقهى أصيب 

بجروح ونقل إلى املستشفى في العاصمة.
خالل  من  »تبني  أنه  فيه  أعلنت  بيانا  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  وأصدرت 
تصريحات صاحب املقهى وشهود عيان كانوا حاضرين أثناء احلادثة أن املموعة التي استهدفت 
املقهى رفعت شعارات تكفيرية وتوجه أفرادها بأبشع النعوت ذات خلفية عقائدية متشددة 
املتواجدين هناك  الزجاج األمامي للمقهى، كما مت االعتداء على  إلى تهشيم  ان يعمدوا  قبل 

والشروع في حرق املمتلكات«.
احلقوق  احترام  بضرورة  وتذكر  خلفيته  كانت  مهما  العنف  »تدين  الرابطة  أن  البيان  وأضاف 
والفردية  العامة  احلريات  لضمان  مسؤوليتها  الدولة  تمل  ضرورة  وتؤكد  بالدستور  املكفولة 
وحمايتها«. ومع أنه ال يوجد قانون يفرض منع تقدمي الطعام والشراب خالل فترة رمضان فإن 

املطاعم واملقاهي تقفل عادة أبوابها خالل النهار وال تفتحها إال بعد وقت اإلفطار.

ترامب عن هواوي: �صيء خطري 

جدا »اأمنيا«... و«ع�صكريا«
املفاوضات  أن  ترامب،  دونالد  الرئيس األميركي،  أعلن 
شركة  ملف  تشمل  قد  الصني  مع  التجارية 
االتصاالت الصينية العمالقة هواوي. وقال ترامب إن 

وجهة  من  أمنية،  نظر  وجهة  من  فعلوه  ما  إلى  تنظرون  عندما  للغاية.  »هواوي شيء خطير 
في  هواوي  يتم تضمني  أن  املمكن  »لكن من  وتابع:  للغاية«.  أنه خطير  نظر عسكرية، جتدون 
اتفاق جتاري. إذا توّصلنا الّتفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى«، من دون أن يدلي 
بأي تفاصيل إضافية على الرغم من سؤال وجهه له أحد الصحفيني بهذا الشأن. وهذه هي 
املرة األولى، التي يعلن فيها ترامب إمكانية تضمني االتفاق التجاري احملتمل إبرامه مع الصني 
الرئيس  إدارة  أدرجتها  التي  االتصاالت،  في مجال  العمالقة  الصينية  الشركة  هواوي،  مسألة 
اجلمهوري على قائمة الشركات التي متثل خطراً على األمن القومي وينع بالتالي على الشركات 

األميركية بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة بكني منها لغايات جتسسية.
الصينية،  الشركة  على  احلظر  هذا  لتطبيق  يوما   ٩٠ األميركية  الشركات  واشنطن  وأمهلت 
استباقية  خطوات  اتخاذ  فضلت  وخارجها،  املتحدة  الواليات  في  الشركات،  من  العديد  لكن 

لتتعامل مع الغموض الذي يلف منتجات هواوي.

اإيبار�صية املنيا تك�صف حقيقة اجتماع الأنبا مكاريو�ش مع الكهنة
أكدت إيبارشية املنيا وأبو قرقاص لألقباط األرثوذكس، أن تديد مستقبل اإليبارشية الرعوي من 

حق البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية فقط.
ونفت اإليبارشية، في بيان لها، أن يكون تطرق االجتماع الذي عقده األنبا مكاريوس األسقف 
العام مع كهنة اإليبارشية، أمس، تطرق إلى تديد مستقبل اإليبارشية أو احلديث مع الكهنة 
والشعب، بل كان اجتماع شهري يعقد دوريا، وبدأ بالقداس اإللهي وبعد ذلك مائدة غداء، ثم 
ثم قدم توصيات بخصوص  »البعيدين وكيف نخدمهم«،  األنبا مكاريوس محاضرة عن  ألقى 

خدمة الفقراء واحملتاجني.
وأثيرت على مدى األيام املاضية قضية حسم البابا تواضروس أمر تقسيم اإليبارشية وجتليس 
األنبا مكاريوس على كنائس املنيا، فيما يجرى اختيار أسقف آخر لكنائس أبو قرقاص، وسط 

مطالب قبطية بعدم التقسيم وجتليس األنبا مكاريوس على اإليبارشية كاملة.
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تورنتو تخ�ص�ش 750 األف دولر لتغطية تكلفة 

اإعادة �صراء الأ�صلحة النارية من املواطنني

النارية الذي أسفر عن جمع  برنامج إعادة شراء األسلحة 
أكثر من ٠٠٢١ سالح ناري، والذي أستمر حتى يوم 7١ مايو 
كلف دافعي الضرائب حوالي  ٠57 الف دوالر، وكان مجلس 
الرامية  املبادرات  من  عدد  على  وافق  قد  تورنتو  مدينة 
للتصدي للعنف املسلح في أعقاب حادثة إطالق النار على 
احلي اليوناني في صيف العام املاضي، وكجزء من البرنامج 
مت منح كل من يسلم سالحه الناري ٠٠٢ دوالر عن البندقية 
الشرطة  وقدمت  مسدس،  كل  عن  دوالر  و٠53  الطويلة 
عفوا عن أي تهم تتعلق بحيازة  أسلحة نارية بطريقة غير 
مشروعة ملن يسلمون أسلحتهم  أو لتهمة  التخزين غير 

السليم لألسلحة النارية.
شراء  إعادة  ملبادرة  النهائية  التكلفة  ستعتمد  بينما 
يتم  التي  األسلحة  عدد  على  الناس  من  النارية  األسلحة 
الف   ٠5 نحو  خصص  تورنتو  مدينة  مجلس  فإن  جمعها، 
دوالر من هذه األموال نحو نقل وتدمير هذه األسلحة التي 
جمعت، والترويج ملبادرة جمع األسلحة من أيدي املواطنني، 
إزالة هذه األسلحة وتشجع الناس علي  والتي تهدف إلى 
املشاركة في السالمة املتمعية، وقد مت إزالة ٠3٢١ سالح 

ناري من بينها ٩١4 مسدس.

ترودو ي�صعر بخيبة اأمل 

بعد تراجع بع�ش الوليات الأمريكية 

عن حماية حقوق املراأة

بعد يوم واحد من توقيع حاكم والية االباما في الواليات 
في  اإلجهاض  عمليات  متاما  يحظر  قانون  على  املتحدة 
وال  االغتصاب،  ذلك ضحايا  في  مبا  تقريبا  احلاالت  جميع 
حياة  إنقاذ  من  البد  كان  إذا  إال  قانوني  اإلجهاض  يكون 
املرأة، ويحكم بالسجن على من يقوم بعملية اإلجهاض 

إلى ما يصل ٩٩ عاما.
أمل  بخيبة  نشعر  )إننا  صحفي  مؤمتر  في  ترودو  قال 
وفي  العالم  حول  األماكن  بعض  تراجع  بسبب  عميقة 
كندا  إن  وأكد  املرأة،  حقوق  حماية  عن  املتحدة  الواليات 
لهن  سيكون  النساء  وإن  االختيار  في  املرأة  حق  تؤيد 
أن  العار  من  وإنه  في كندا،  وحليف  مدافع عنهم  دائما 
والسياسيني  احملافظني  حكومات  متزايد  بشكل  نري 
احملافظني ال يقفون حلقوق املرأة التي دافعت عنها النساء 
واملؤيدين لهم لسنوات وأجيال عديدة ليحصلوا عليها( 
وجاء تشريع قانون عدم اإلجهاض في االباما ليؤكد على 
إن الشعب هناك يؤمن إيانا راسخا بأن كل حياة ثمينة 

وهي عطية مقدسة من اهلل.

تعرف على اهم تعهدات اأندرو �صري خلل 

حملته النتخابية

إثناء  الفيدرالي  احملافظني  حزب  زعيم  شير  أندرو  تعهد 
حملته االنتخابية بأنه سيكون هناك عقوبات صارمة ال تقل 
إلى  باإلساءة  يدان  شخص  ألي  سجن  سنوات  خمسة  عن 
األطفال وسيضمن أن تأخذ العقوبات على اجلرائم اجلنسية 

ضد األطفال في االعتبار طول مدة اإلساءة وشدتها.
وقال إن اجلروح الناجمة عن االعتداء اجلنسي على األطفال 
تدوم مدى احلياة، ولذا يجب أن تتناسب العقوبة مع اجلرية، 
وإن الناجني من هذه االعتداءات بحاجة إلى االطمئنان، إلى أن 
احلكومة ستقوم مبعاقبة اجلناة على النحو املناسب، وأيضا 
الشرطة  ومتويل  بالبشر  االجتار  مبكافحة  شير  أندرو  تعهد 

وخدمات الناجني من عمليات االجتار بالبشر.
لتسهيل  اجلنائي  القانون  على  تغييرات  بإدخال  أيضا  ووعد 
التلقائية  الكفالة  وإنهاء  بالبشر  باالجتار  املتهمني  إدانة 
عقوبات  يقضون  املتهمني  هؤالء  وجعل  املتهمني،  لهؤالء 
عقوبة  من  بدال  ضحية  كل  عن  السجن  في  متتالية 

مجتمعة.

جود نيوز - تقارير: ألقي زعيم املعارضة الكندية 
ورئيس حزب احملافظني »أندرو شير« خطاباً عن 
سياسة الهجرة والتي سيلتزم بها حال فوزه 
باإلنتخابات في أكتوبر أمام حشد من مؤيدي 
احلزب - وحصلت جود نيوز علي دعوة للحضور 
الثالثاء. وقال »شير« في خطابه نحن  اليوم   -
جميعاً ابناء اهلل وبالتالي ال يكن أن يكون هناك 
نقص بني البشر، وأكد أن األقباط املضطهدين 
بسبب إيانهم بيسوع املسيح وجدوا في كندا 
فرصة لتحقيق أمالهم وأحالمهم، وأن األقباط 
وجدوا  العالم  في  املضطهدين  من  وغيرهم 
لدور  متني  أساس  علي  مبني  مكاناً  كندا  في 

القانون وحقوق اإلنسان.
للمعابر  حداً  سيضع  أنه  شير«  »أندرو  وقال 
أنه  وأكد  كندا.  في  القانونية«  »غير  احلدودية 

سيغلق ثغرة في اتفاقية الدولة الثالثة اآلمنة 
سمحت  التي  املتحدة  والواليات  كندا  بني 
لطالبي اللجوء الذين يتسللون إلى البالد عن 
لتقدمي  احلدودية  التفتيش  نقاط  جتنب  طريق 

طلبات اللجوء.
تسمح  االتفاق  ثغرة  أن  يعتقد  أنه  وأضاف 
لهؤالء املهاجرين غير الشرعيني بتخطي اخلط 
وجتنب قائمة االنتظار ، وأشار إلي أن أكثر من 

43٠٠٠ طالب جلوء إلى كندا عبروا نقاط دخول 
غير رسمية.

وألقى »أندرو شير« اللوم بشكل مباشر على 
متهماً   ، ترودو«  »جاسنت  احلالي  الوزراء  رئيس 
 ، فحسب  احلدود  سالمة  يقوض  ال  بأنه  إياه 
بل أن سبباً في أن عدداً متزايداً من الكنديني 
الهجرة  مستويات  تخفيض  بأهمية  يؤمنون 

بحسب إستطالعات رأي.

العام  خالل  الرأي  استطالعات  من  عدد  أظهر 
عدد  بشأن  الكنديني  بني  متزايًدا  قلًقا  املاضي 

القادمني اجلدد الذين تقبلهم كندا كل عام.
احلرية  مكتب  إعادة  على  عزمه  »شير«  وكرر 

الدينية
وبخصوص أعداد املهاجرين قال شير: »قد عدد 
الذين تقبلهم كندا يتغير كل عام  املهاجرين 
أو ما هو   ، أيديولوجي  ، ولن أخوض في نقاش 
الهجرة  أرقام  مزاد حول  في  أدخل  ولن   ، أسوأ 
الذي تتاجه  العدد  ذلك هو  واألهم من  ولكن 

كندا«
املرشحة  ملك«  »غادة  أن  بالذكر  اجلدير 
الرسمية حلزب احملافظني عن دائرة »مسيساجا 
بهذا  باحلضور  شاركت  ستريتسفيل«   -

اخلطاب الهام

اأندرو �صري يف خطابه الهام حول الهجرة:

 نحن جميعًا ابناء الله وبالتايل ل ميكن اأن يكون هناك نق�ش بني الب�صر

الأقباط امل�صطهدين ب�صبب اإميانهم وجدوا يف كندا فر�صة لتحقيق اأمالهم ومكانًا 

حلقوق الإن�صان
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كشف تقرير بريطاني أن اضطهاد املسيحيني، 
اإلبادة  حد  إلى  األحيان  بعض  في  يصل  الذي 
من  مناطق  في  مستمرا  يزال  ال  اجلماعية، 
إلى  الديانة  أبناء  دفع  ما  األوسط،  الشرق 

اللجوء إلى الهجرة اجلماعية.
التي  الدول  قائمة  رأس  على  تركيا  وجاءت 
يارس فيها اضطهاد املسيحيني، حيث تنخرط 
التابعة لها، وكذلك  احلكومة ووسائل اإلعالم 
منظمة  حمالت  في  السياسية،  القيادة 
ومستمرة لشيطنة أبناء الطائفة والتحريض 

عليهم.
وزير  من  بتكليف  أعد  الذي  التقرير،  وقال 
املاليني  إن  هانت،  جيريي  البريطاني  اخلارجية 
من  اقتلعوا  املنطقة  في  املسيحيني  من 
وخطف  منهم  الكثير  قتل  حيث  ديارهم، 
عن  كاشفا  اآلخر،  البعض  وسجن  بعضهم 
الذي يعاني منه  التمييز  صورة مخيفة بشأن 
شرق  جنوب  أنحاء  مختلف  في  املسيحيون 
وأن  الصحراء،  جنوب  وأفريقيا  وشرقها  آسيا 
ذلك غالبا ما يتم بدعم من األنظمة احلاكمة.

أنحاء  جميع  في  قادة  التقرير  نتائج  ومتس 
بالتحريض  يتهمون  والذين  األوسط،  الشرق 
على  الضوء  التقرير  وسّلط  االضطهاد.  على 
الرئيس  يتزعمه  الذي  والتنمية  العدالة  حزب 
التركي رجب طيب أردوغان، لتشويهه سمعة 

املسيحيني في نظر املسلمني األتراك.
ويصور احلزب احلاكم في تركيا املسيحيني على 
خطابه  وأن  األمة«،  الستقرار  »تهديد  أنهم 
األتراك  املسيحيني  املواطنني  يصف  ما  غالبا 
وأنهم  حقيقيني«  »أتراكا  ليسوا  أنهم  على 

مجرد »متعاونني غربيني«.
من  حذر  الذي  األول  التقرير  هو  هذا  يكن  ولم 
أوضاع األقليات في تركيا، واملسيحيني، بشكل 
خاص، فقد أصدرت اللجنة األميركية للحريات 
الدينية، تقريرها السنوي حول ممارسة احلق في 
ضمن  تركيا  واضعة  والعقيدة،  الديانة  حرية 
عليها  دقيقة  مراقبة  فرض  يجب  التي  الدول 

في ملف حرية العقيدة واألديان.
اإلعالم  ووسائل  الصحف  أن  اللجنة  وأكدت 
نشر  تواصل  التركية  للحكومة  املناصرة 
املسيحيني  ضد  املوجه  الكراهية  خطاب 
واليهود على حد سواء، مشيرة إلى أن االعتقال 
الظالم للقس األميركي أندرو برونسون ألكثر 
من عامني أفسح املال أمام خطاب الكراهية 

ضد املسيحيني.
معاناة  تربط  اخملتلفة  الدولية  التقارير  وباتت 
التيارات  بصعود  الكراهية  وخطاب  األقليات 
وتزايد  السلطة  إلى  املتشددة  اإلسالمية 
نفوذها داخل الدولة حتى وإن كانت ال تسيطر 
على احلكومة. ولعل أخطر وسائل النفوذ لدى 
استعادة  إلى  الناس  دفع  هي  التيارات  تلك 
معارك املاضي وتويلها إلى معارك في احلاضر 

مع مواطنني داخل نفس البالد.
بلدان  وفي  أنه  إلى  البريطاني  التقرير  وأشار 
والعراق  وإيران  والسعودية  ومصر  اجلزائر  مثل 
واألقليات  املسيحيني  وضع  وصل  وسوريا، 
توجد  حيث  باخلطر  تنذر  مرحلة  إلى  األخرى 

املمارسات  أشكال  جميع  على  صارمة  قيود 
املسيحية مبا في ذلك أعمال العبادة العامة.

بينها  لالضطهاد  دوافع  عدة  التقرير  وحدد 
أرضية خصبة  يخلق  الذي  السياسي  الفشل 
بلدان  في  احملافظني  وصعود  الديني،  للتطرف 
على  املؤسسي  والضعف  وتركيا،  اجلزائر  مثل 
مما  واألمن،  القانون  وسيادة  العدالة  مستوى 
ملمارسة  املتطرفني  أمام  مفتوحا  املال  يترك 

كافة أنواع االضطهاد ضد األقليات.

وقال إن خطاب الكراهية ضد املسيحيني الذي 
اإلعالم  وتنشره وسائل  الدينيون  الزعماء  يبثه 
للخطر  املسيحيني  سالمة  يعرض  احلكومية، 

ويخلق موجة من التعصب في املتمعات.
تشارك  احلاالت،  بعض  »في  أنه  إلى  ولفت 
املتطرفة واألسر واملتمعات  الدولة واجلماعات 
دول  في  والتمييز.  االضطهاد  في  جماعيا 
الفاعل  الدولة  متثل  وقطر،  واجلزائر  إيران  مثل 
احلكومية  الفاعلة  اجلهات  أن  كما  الرئيسي. 
الدينية  اجلماعات  وخاصة  احلكومية،  وغير 
في  األقليات  باستهداف  متورطة  املتطرفة، 
االعتقال  ويبقى  ومصر.  وليبيا  واليمن  سوريا 
دول  في  شائعة  ممارسات  والسجن  واالحتجاز 

مثل إيران ومصر”.
وتكمن أهمية هذا التقرير في تزامنه مع فترة 
يشهد فيها العالم تداعيات التعصب الديني 
إثر الهجمات على  واستهداف طوائف معينة 
والهجوم على  وكينيا  الكنائس في سريالنكا 

مسجدين في نيوزيلندا.
يشكلون  كانوا  املسيحيني  أن  التقرير  ويظهر 
وشمال  األوسط  الشرق  سكان  من   %  ٢٠
أفريقيا منذ قرن. لكن، ومنذ ذلك احلني، هبطت 
هذه النسبة إلى أقل من 4 باملئة، أو حوالي ١5 

مليون شخص.

األوسط  الشرق  في  إنه  ويقول 
االضطهاد  »أدى  أفريقيا  وشمال 
الروتيني  التمييز  يتراوح بني  الذي 
واحلياة  والتوظيف  التعليم  في 
الهجمات  وبني  االجتماعية 
املتمعات  إبادة  إلى  الهادفة 
هائل  عدد  هجرة  إلى  املسيحية 
من املسيحيني من هذه املنطقة 

منذ بداية القرن«.
ويقول التقرير إن »مستوى وطبيعة االضطهاد 
اجلماعية  اإلبادة  تعريف  مطابقة  من  يقتربان 
الدولي الذي تعتمده األمم املتحدة«، مشيرا إلى 
األخرى  واألقليات  املسيحيني  على  القضاء  أن 
العنيفة  الوسائل  من  غيره  أو  السالح  بقوة 
املتطرفة  للجماعات  واملعلن  احملدد  الهدف  هو 
في سوريا والعراق ومصر وشمال شرق نيجيريا 

والفلبني.
وتتمثل نية اجلماعات في محو كل األدلة التي 

واضحا  ذلك  بدا  املسيحي.  الوجود  إلى  تشير 
مباني  ودمرت  الصليب،  عالمات  أزيلت  عندما 

الكنائس وغيرها من رموز الديانة.
وفي معرض الدفاع عن إدعاء اإلبادة اجلماعية، 
أن  القول  »يكن  البريطاني:  التقرير  يقول 
من  يقتربان  وطبيعة  االضطهاد  مستوى 
وفًقا  اجلماعية،  لإلبادة  الدولي  التعريف  تلبية 

للتعريف الذي اعتمدته األمم املتحدة«. 
واألقليات  املسيحيني  على  القضاء  أن  اتضح 
األخرى بسبب »السيف«، أو بغيره من الوسائل 
للجماعات  واملعلن  احملدد  هو  الهدف  العنيفة، 
وشمال  ومصر  والعراق  سورية  في  املتطرفة 
شرق نيجيريا والفيليبني. إن  النية في محو كل 
األدلة التي تشير إلى الوجود املسيحي قد بدت 
ودمرت  املباني  الصلبان  أزيلت  عندما  واضحة، 

الكنسية وغيرها من الرموز. 
رجال  واختطاف  قتل  »يثل  التقرير:  ويضيف 
الدين هجوًما مباشرًا على هيكلية الكنيسة 
وغيرها  احلوادث  هذه  عندما  تتوافق  وقيادتها. 
على  سيتعني  اجلماعية،  اإلبادة  اختبارات  مع 
احلكومات تقدمي اجلناة إلى  العدالة، ومساعدة 
الضحايا، واتخاذ تدابير وقائية للمستقبل. إن 
اجلماعية  األعمال  هذه  ملثل  الرئيسي  التأثير 

 ضد املسيحيني هو اخلروج اجلماعي«. 

مسببات  ثالثة  التقرير  ويحدد 
الفشل  أوالً:  االضطهاد،  لهذا 
أرضية  يخلق  الذي  السياسي 
وثانًيا:  للتطرف  الديني؛  خصبة 
في  الدينيني  احملافظني  صعود 
وثالًثا:  وتركيا؛  اجلزائر  مثل  بلدان 
املؤسساتي  على  الضعف  نقاط 
القانون  وسيادة  العدالة  مستوى 
مفتوًحا  املال  ترك  على  عملت  والتي  واألمن، 

لالستغالل من قبل  املتطرفني. 
خطاب  ظهور  »إن  البريطاني:  التقرير  ويقول 
الزعماء  يبثه  الذي  املسيحيني  ضد  الكراهية 
الدينيون عبر  وسائل اإلعالم احلكومية، وخاصة 
عّرض  قد  والسعودية،  إيران  مثل  بلدان  في 
من  موجة  للخطر،  وخلق  املسيحيني  سالمة 

التعصب االجتماعي«. 
للمملكة  تشّكل صعوبات  التي  النتائج  وفي 
املتحدة في سعيها لبناء العالقات في جميع 
»في  أنه  التقرير  يذكر  الشرق  األوسط،  أنحاء 
واجلماعات  الدولة  تشارك  احلاالت،  بعض 
املتطرفة واألسر واملتمعات  بشكل جماعي في 
االضطهاد وسلوك التمييز. ففي دول مثل إيران 
الفاعل  الرئيسي.  الدولة  متثل  وقطر،  واجلزائر 
وليبيا  والسعودية  واليمن  سورية  في  أما 
حكومية  سواء  الفاعلة،  اجلهات  فإن  ومصر، 
وغير حكومية،  وجماعات دينية متطرفة على 
وجه اخلصوص، تكون متورطة« في هذا الشأن. 

في عام ٢٠١7، ُقتل ما مجموعه ٩٩ مسيحًيا 
 47 متطرفة،  جماعات  قبل  من  مصريًا 
طنطا  في  أحد  الشعانني  يوم  قتلوا  منهم 
املسيحيني  استهداف  مت  لقد  واإلسكندرية. 
اجلماعات  قبل  من  مستمّر  بشكل  املصريني 

 املتطرفة خالل عامي ٢٠١7 و٢٠١8. 
ممارسات  والسجن  واالحتجاز  االعتقال  ويبقى 
والسعودية.  إيران ومصر  دول مثل  شائعة في 
عيد  من  أيام  ستة  قبل  سبيل  املثال،  على 
إيران،  في  مسيحًيا   ١١4 اعتقل   ،٢٠١8 امليالد 
معّلقة  القضايا  القضائية  هذه  ترك  مع 
كشكل من أشكال الترهيب. وعلى الرغم من 
املتحولني  تشمل  إيران  في  احلاالت  معظم  أن 
وسجن  استهداف  مت  أنه  إال  املسيحية،   إلى 
فيكتور،  القس  مثل  أصليني،  مسيحيني 
شاميرام  مع  زوجته  األشوري،  املسيحي 

إيسافي«. 
قيام  كيفية  على  الضوء  التقرير  ويسلط 
الدولة ووسائل اإلعالم االجتماعي التي ترعاها 
الكراهية  على  أحيانًا،  بالتحريض  الدولة، 
في  وخاصة  املسيحيني،  ضد  الدعاية  ونشر 
إيران والعراق وتركيا. فحزب العدالة  والتنمية، 
احلاكم في تركيا، يصّور املسيحيني على أنهم 
»تهديد الستقرار األّمة«، وغالًبا ما يتم وصف 
ليسوا  بأنهم  األتراك  املسيحيني   املواطنني 
أما  غربيني«.  كمتعاونني  إمنا  حقيقيني،  أتراًكا 
الكتب  »تعّلم  فيقول  التقرير  السعودية،  في 
املدرسية التالميذ الكراهية الدينية والتعصب 
املسيحيون  فيهم  مبن  املسلمني،  غير  جتاه 

 واليهود«. 

الهجرة او الإبادة اجلماعية

تقرير بريطاين يك�صف تفا�صيل ا�صطهاد امل�صيحيني يف ال�صرق الأو�صط

قيود �صارمة على جميع اأ�صكال املمار�صات امل�صيحية مب�صر و�صوريا والعراق وال�صعودية

 اأ�صباب ال�صطهاد: الف�صل ال�صيا�صي و�صعود املت�صددين وغياب الأمن وال�صتقرار

 انخفا�ش ن�صبة امل�صيحيني بال�صرق الأو�صط من 20% اىل اقل من %4

تقرير: إيهاب أدونيا
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احملتل  وجه  في  الفينيقية  املدن  ثارت  عندما 
اجته  مصر،  مللك  التبعية  مفضلة  االشوري 
وأحلق  صيدا،  إلى  ق.م(   669  – أسرحدون)680 
مبلكها الهزية عام 676 ق.م ثم قطع رأسه. 
الواقعة  تلك  اشور  ملك  روي  حولياته،  وفي 
الذين  امللوك  واعتزاز  فخر  من  بكثير  وغيرها 
التراب  ووارى  الباطلة،  أمجادهم  اندثرت 
مظاهر عظمتهم الزائلة، قال: »...قهرت صور 
ملكها  مدن  كل  وأخذت  البحر،  على  التي 
ملك  ترهاقة  في  ثقته  وضع  الذي  بعلو 
ملكها  اما  وكوش.  مصر  قهرت  ثم  كوش. 
برميات  جراح  بخمسة  اصبته  فقد  ترهاقة 
وحملت  بالده  جميع  فوق  وحكمت  السهام. 
البحر  فى  امللوك  كل  بعدها  االسالب.  منها 
خضعوا  ترشيش  إلى  )قبرص؟(  يدنانا  من 
فراس السواح،   - لى وتلقيت منهم اجلزية » 
احلدث التوراتي والشرق القدمي، صـ ٢43، ٢44.

وعن  بها،  قام  أخرى  غزوات  عن  حتدث  كما 
دمرها،  ومدناً  اذلها،  وملوكاً  قهرها،  شعوباً 
»انا  املغوار:  البطل  يقول  نهبها.  وأمواال 
البحر  عند  التي  صيدون  فاحت  اسرحدون 
ورميت  املشيدة؛  ابنيتها  بالتراب  سوت  لقد 
البحر؛  الى  وأساساتها  سورها  بأنقاض 
ومحوت املكان الذي قامت عليه؛ اما ملكها 
عبدي ملكوتي فقد امسكت به كالسمكة 
هجومي  امام  البحر  عرض  الى  هرب  عندما 

وقطعت رأسه. 
ممتلكاته  من  الكثير  معي  حملت  ثم 
املكدسة ذهبا وفضة وعاجا وابانوسا وجلود 
فيلة. وسقت حشودا من شعبه امامي الى 
وصغيرها  كبيرها  املواشي  وسقت  نينوى. 
وبالد  خاتي  ملوك  كل  دعوت  ثم  واحلمير.. 
شاطئ البحر وجعلتهم على اعمال السخرة 
من أجل بناء مدينتي اجلديدة التي اسميتها 
كار اسرحدون. احللت بها سكانا من املناطق 

اجلبلية ومن شاطئ البحر.
 دعوت الى ملوك بالد خاتي على اجلهة االخرى
 للنهر، بعلو ملك صور، ومنسى ملك يهوذا،
 وقوش غابي ملك ادوم، وموصوري ملك مؤاب،
اشقلون، ملك  وميتيني  غزة،  ملك   وسلبيل 

بيت ويودويل ملك   ...  وايقوسو ملك عقرون، 
هؤالء كل  اشدود.  ملك  مكي  وآهي   عمون، 
 ارسلتهم الى نينوى مقر حكمي وجعلتهم
بناء مواد  الظروف  اقسى  حتت  اليها   يَنقلون 

 -لقصري...« 
Thomas Winton  , documents from old 

testament times , p.74.
      وما فعله ملك اشور بـ صيدا، جاء موافقا

في استمروا  ان  الهلها،  االنبياء   لتحذيرات 
يوافق ار ٢7، حز 3٢(. كما   ، )اش23   املعصية 
 ما جاء بالكتاب عن مصير صور ويهوذا وأدوم
وبيت وارواد  وعقرون  واشقلون  وغزه   ومؤاب 

 عمون واشدود ونينوى.
      واخبرنا سفر أخبار األيام الثانى أن منسى

«  : آشور  ملك  أمام  ليمثل  بابل  إلى   اقتيد 
الذين مللك الرب عليهم رؤساء اجلند   فجلب 
 آشور فأخذو منسى بخزامة وقيدوه بسالسل
وملا تضايق طلب بابل.  إلى  به  وذهبوا   نحاس 
 وجه الرب إلهه وتواضع جداً... فاستجاب له..
إلى مملكته فعلم منسى أورشليم  إلى   ورده 

  أن الرب هو اهلل » )2أى 33: 11(.
 – اشوربانيبال)668  تولى  اسرحدون،  وبعد   
انتهت على  الذي  وهو  امللك،  ق.م( سدة   633
يديه اململكة. وفي اطالل قصره عثر املنقبون 
وهي  قبل.  من  اليه  اشرت  التي  السجالت 
وعلى  الغابر.  الزمان  ذلك  اخبار  على  تتوي 
اجنازاته  اخبار  اشوربانيبال  سجل  بعضها، 

العسكرية، قال:
نيبو)اله(  لي حكمة  الذي  بانيبال  اشور  انا   “
... ترهاقة ملك مصر وكوش الذي هزمه ابي 
اشور  عظمة  نسى  بالده   وحكم  اسرحدون 
على  انقلب   .. االلهة  اسيادي  وبقية  واشتار 
مصر..  في  ابي  عينهم  الذين  والوالة  امللوك 
منف  في  سمع  وكوش  مصر  ملك  ترهاقة 
باقتراب حملتي فدعا كل محاربيه وارسلهم 
هزمت  ولكني  ضدي،  الفاصلة  املعركة  الى 
مفتوحة  معركة  في  جليشه  املدربة  القوات 
كبيرة. سمع ترهاقة في منف بخبر الهزية 
وعشتار  اشور  عظمة  من  الهلع  فاعماه 
حياته  طالبا  هرب  ثم  كاملنون،  غدى  حتى 

الى مدينة ني )طيبة(. ولكني 
املدينة  هذه  واخذت  تقدمت 

ايضا.. “.     
سجالت  عن  الكشف  وقبل   
االشوريني في منتصف القرن 
يحل  ان  وقبل  عشر،  التاسع 
وشامبليون  يوجن،  توماس 
شفرة اللغة املصرية القدية 

تدث  قرنا،  وعشرين  خمسة  من  يقرب  مبا 
الكتاب عن طهارقة واسرحدون وغيرهما من 

امللوك.     
امليديني  بظهور  آشور  حوليات  تتوقف  ثم 
استطاعت  عظمى،  كقوة  إيران  هضبة  فى 
عاصمة  نينوى  تزيل  أن  بابل-  مبساعدة   –
يد  على  ق.م   6١٢ عام  الوجود  من  اآلشوريني 
بالسار  نابو  وحليفه  امليديني  زعيم  سياخار 
زعيم الكلدانيني. وبذلك مت قول نحميا النبي 
خبرك  يسمعون  الذين  كل   « نينوى:  عن 
يصفقون بأيديهم عليك ألنه على من لم ير 

شرك على الدوام« ) نح 3: ١٩(.
شأوا  بلغت  التى  املدينة  نينوى  وسقطت 
رآها  الذى  هيرودوت  فذكر  االمم،  بني  عظيماً 
قدم  مئة  كان  أسوارها  ارتفاع  أن  العني  رؤية 
اسوارها  عرض  وبلغ  ميالً.  ستني  وتيطها 
١6مترا، وهو ما كان يكفي ملرور ست عربات 
العالية،  االبراج  تتخللها  وكانت  متجاورة. 
والى  5٠م.  عرضه  مائي  خندق  بها  ويحيط 
سور  يوجد  كان  اخلارجي  السور  من  الداخل 

اخر. 
امليديني  بها جيوش  احاطت  وقبل سقوطها 
ثالثة  نحو  وبعد  جانب.  كل  من  والبابليني 
اشهر من احلصار سقطت املدينة العظيمة 
أن  الصقلي  ديودور  ويقول  وأهلها مخمورين. 
من  جانب  سقوط  فى  ساعد  النهر  فيضان 
وملا  امليديني.  اجلنود  لدخول  مهد  مما  أسوارها 
الكارثة  وأيقن  باخلطر  اآلشوري  امللك  أحس 
قصره  في  النار  وأشعل  اهله  جمع  فانه 
مفضال االنتحار اجلماعي على ان يظفر بهم 
االعداء.    ونقل جوستاف لويون، في )حضارة 

عن   ،)١٢4  ،١٢3 وأشور، صـ  بابل 
بالعراق  فرنسا  قنصل  بالس 
والذي شهد الكشف عن اطالل 
قصر  وصف  في  قوله  املدينة، 

سرجون، يقول بالس:
طالع النقوش  هذه  في   ..“   

النص محتوى   املكتشفون 
 والصورة يشير الى صالة وتوسل
 الى االرواح العلوية ثم االشادة بابطال اشور ثم
 صور ممثلي الواليات يؤدون اجلزية وهم صاغرين
وحاشيته. عظمائه  بني  اجلالس  امللك   امام 
 كما ترى مناظر حربية تصور االشوريني وهم
باملنشار يشطرونهم  او  االسرى   يسلخون 
او خوازيق  على  يضعونهم  او  يصلبونهم   او 
كما املوت.  طرق  اخف  وهو  رؤوسهم   يحزون 
 ترى امللك وهو يفقأ عيني احد األسرى بأصبع
 يديه .. وهكذا نرى ان موضع فخار امللوك هو
 في حقيقته عار على االنسانية. والذي عبروا
بطوالت احلقيقة  في  هي  بالبطوالت   عنها 
امللك يصور  مبشهد  الفنانون  يتوجها   زائفة 
 وهو يتعبد الى الهه ويقدم له باكورة مغامنه.
االثم مبشاهد  الوحشية  مشاهد  متتزج   ثم 
 واخلطية فنرى امللك وهو يضطجع على فراش
وهن الراقصات  مبشاهدة  الحظيه  يتع   وثير 
مائدة وامامه  القيثارة  انغام  على   يتمايلن 
املشروبات، واذكى  املأكوالت  بأطيب   مثقلة 

وهيهات! ».
وهكذا انتهت اململكة اآلشورية وزالت نينوى، 
بزوالها  تنبأوا  الذين  اقوال االنبياء  ومتت فيها 
لظلم وعتو أهلها: »ويل ملدينة الدماء كلها 
خيل  االفتراس...  يزول  وخطفاً،  كذباً  مآلنة 
تخب ومركبات تقفز، وفرسان تنهض، ولهيب 
ووفرة  جرحى  وكثرة  الرمح  وبريق  السيف، 
قتلى من أجل الزانية احلسنة اجلمال..« ) نا 3(، 
»ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت 

نينوى« )صفنيا٢ (. 
وبسقوط نينوى، تالف بسماتيك، ملك مصر، 
وأحد ملوك األسرة السادسة والعشرين، مع 
من  ومتكنا  آشور،  ضد  ليديا  ملك  جيجيس 

طرد احلامية اآلشورية من مصر. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)21(

األشوريون )3(.. عصر اسـرحـدون

تروى األسطورة انه في القرن الـــ ١٩ أن احلقيقة 
والكذب التقيا يوما، فقال الكذب للحقيقة: اليوم 

جميل حقا.
نظرت احلقيقة حولها في ريبة، رفعت عينيها إلى 
جميال،  يوما  كان  بالفعل  اليوم  أن  لترى  السماء، 
فقضت وقتا طويال، بصحبة الكذب في ذاك اليوم، 
ثم قال الكذب للحقيقة من جديد املاء في البئر 

رائع، فلنستحم سويا.
الثانية،  للمرة  ريبة  في  للكذب  احلقيقة  نظرت 
االثنان  فخلع  رائعا،  بالفعل  لتجده  املاء،  وملست 

الكذب من  البئر. وفجأة، خرج  ثوبيهما، ونزال لالستحمام في 
البئر، مرتديا ثوب احلقيقة وركض بعيدا.

كل  في  وراءه  وركضت  البئر،  من  الغاضبة  احلقيقة  خرجت 
احلقيقة  عرى  إلى  البشر  فنظر  ثوبها،  عن  بحثا  األماكن 

وأشاحوا بوجوههم في غضب واستهجان.

البئر،  إلى  فعادت  املسكينة،  احلقيقة  أما 
واختفت لألبد من فرط خجلها. ومنذ ذلك احلني، 
يسافر الكذب حول العالم مرتديا ثوب احلقيقة، 
فيلبي أغراض املتمع، بينما يرفض الناس أن يروا 

احلقيقة.
أخذ الكذب منذ ذاك الزمن الغابر يختال مبشيته 
تريد  الناس ال  بلباس احلقيقة، فكل  األرض  على 
بعريها  ألنها  عارية،  وهي  املردة  احلقيقة  رؤية 
قد  بالية  وموروثات  وعادات  مفاهيم  تخالف 
ركائز  اإلنسان  بني  لدى  وباتت  األزل  منذ  ورثوها 
هامة شيدت لها مراكز ومقرات ومدارس ومنابر، لنشر دعوة 

الكذب.
وبشاعتها،  حقيقته  عيوب  يغطي  ال  بات  املسروق  رداءه  إن 
وغالباً ما تتستر تت رداءه قوانني غير مكتوبة، ومنذ ذلك احلني 
أيضاً، يسافر الكذب متنقالً يطوف حول العالم مرتدياً لباس 

احلقيقة، مره في صورة رجل دين 
حاكم  أو  جاهل  مفكر  أو  مزيف 
أعماه الكذب عن احلقيقة أو خائن 
والسهوة  الضعف  ستار  تت 
البشر مصرين على  يزال  وال  هذا 
رفضهم رؤية احلقيقة »العارية«.

ويلتفون حول الكذب ويصدقونها 
فتختلط  احلقيقة  من  ويسخروا 

وبائسة،  مكشوفة  والوجوه  واملظلوم  الظالم  بني  ما  األوراق 
تدور في حقيقتها حول نفسها في فلك واحد معلوم  كلها 
ومعروف... تلك األسطورة جسدها في لوحة الفنان الفرنسي 
جان ليون جيروم عام ١8٩6 من خالل لوحته الشهيرة واملعروضة 
في متحف مولينيه في فرنسا إن اللوحة هي قمة في اإلبداع 
والفلسفة تكشف بجمال ما يعيشه العالم من زيف واخلوف 

احلقيقي من »احلقيقة  العارية«.

نسرين عيسى- ساسكاشواناحلقيقة العارية!
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يحررها سمير اسكندر 

ر�صمًيا... جلنة امل�صابقات: ل تعديل 
بجدول الدورى

بقيادة  الوطنى  للمنتخب  الفنى  اجلهاز  مسك 
الفريق، يوم 6  خافيير أجيرى مبوعد انطالق معسكر 
 يونيو املقبل، استعدادًا لنهائيات األمم اإلفريقية التى 

تنظمها مصر اعتبارًا من ٢١ من الشهر  املقبل . 
وبناء على ذلك أكدت جلنة املسابقات باالتاد املصرى 
لكرة القدم، استمرار العمل بجدول مسابقة الدورى 
األندية  والتأكيد على  أعلن عنه مؤخرًا،  الذي   املمتاز 
املعنية أن املباريات املقرر إقامتها يوم اخلميس املوافق 

  3٠ مايو احلالى، و3 يونيو املقبل قائمة فى موعدها. 
وأضافت اللجنة أنها بصدد اإلعالن، غًدا األربعاء، عن 
مواعيد املباريات املتبقية من املسابقة وبطولة كأس 

 مصر. 

  «Watch iT«  حت�صل على حقوق 
الدوري  امل�صري ح�صريا

   »Watch iT«منصة اعلنت 
 الرقمية، حصولها على احلقوق 
للدوري  احلصرية  الرقمية 
سنوات .   أربع  املصري  ملدة 

االستمتاع  املنصة،  ملستخدمي  متاحا  بات  وبذلك 
بكافة األهداف واملباريات وامللخصات. 

رياضية  برامج  املنصة  تقدم  أن  املنتظر  ومن 
إلضافة  وذلك  الرقمية،  املنصة  على  متخصصة 

متعة االستمتاع  مبثل تلك احلقوق احلصرية. 
وأشارت إدارة منصة  Watch iT  أن احلصول على حقوق 
الدوري املصري الرقمية هو بداية إثراء احملتوى  الرياضي 
الرقمي على املنصة.  وأوضحت أيضا أنه يثل حماية 
من  الكثير  إضافة  وسيتوالى  استخدامه  حلقوق 

احملتوى الرقمي في مختلف  املاالت.  

 « �صوء الإدارة«...
 اإيقاف احلكم امل�صري جهاد 

 جري�صة ملدة 6 اأ�صهر

األفريقي  االتاد  أصدر 
قرارا  القدم  لكرة 
احلكم  بشأن  جديدا 
املصري الذي أدار ذهاب 
دوري  أبطال  نهائي 

أفريقيا . 
القدم  لكرة  األفريقي  االتاد  أوقف 
 6 ملدة  جريشة  جهاد  املصري  احلكم 
أشهر.   وجاء قرار »كاف« بسبب سوء 
املغربي  »الوداد«  ملباراة  جريشة  إدارة 
نهائي  ذهاب  في  التونسي  و«الترجي« 

 دوري أبطال أفريقيا. 
أقيمت  التى  املباراة  أدار  جريشة  وكان 
بالتعادل  وانتهت  املاضية،  اجلمعة 
أن  »الوداد«  واعتبر فريق  اإليجابي ١-١.  
مجحفة  كانت  املصري  احلكم  قرارات 
في حقه، بعدما ألغى هدفا »صحيحا« 

للفريق. 
احتجاجهم  »الوداد«  العبو  وواصل 
غرف  ممر  في  جريشة  على  القوي 
التبديل، كما بدا فوزي البنزرتي، مدرب 
  «الوداد«، في حالة عصبية بعد تلقيه 
التلفزيونية  اإلعادة  كون  إشارات 
الكرة  ملس  احلداد  تعمد  عدم  أظهرت 
جديدة  ضربة  »الوداد«  وتلقى  باليد.  
النقاش  إبراهيم  قائده  تعرض  أن  بعد 
الثاني  اإلنذار  إثر حصوله على  للطرد، 
تدخل  بعد  املصري،  قبل  احلكم  من 
خالل  »الترجي«  العب  على  عنيف 

أحداث الشوط الثاني.  

بعد نفاذ كمية كبرية.. »تذكرتى« تو�صح بع�ش 
قواعد  حجز تذاكر كاأ�ش الأمم

تقدمت شركة    « tazkartiتذكرتى« بالشكر 
التي  الوفية  املصرية  للجماهير  والتقدير 
التذاكر  حجز  أجل  من  بأعداد  كبيرة  تتقدم 
اخلاصة مبباريات بطولة األمم اإلفريقية املقامة 

في مصر الشهر  املقبل  . 
وأدى هذا اإلقبال إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات 
اللغط  إثارة  و  بالبطولة،  املباريات  من  لعدد 
عدم  حول  االجتماعي  مواقع  التواصل  على 
شركة  دفع  الذى  األمر  كافية،  تذاكر  وجود 
 tazkarti   “تذكرتي” إلى توضيح  عدد من األمور 

خلدمة اجلماهير املصرية، الراغبة في حضور املباريات.  
خالل  من  بالبطولة  التذاكر  حجز  في  املعلن  بالنظام  الشركة  تلتزم 
الـ   FAN ID  وكذلك  اإللكتروني للحصول على بطاقة  املشجع  موقعها 
التذاكر اخلاصة باملباريات، وترجو جميع املشجعني املصريني لاللتزام بهذا 
 النظام املصمم خصيًصا لتسهيل إجراءات احلصول على التذاكر وحضور 
املباريات.  وتعلن شركة “تذكرتى” أنها ملتزمة التزاًما صارًما بالسعة احملددة 
حلضور اجلماهير في كل ستاد من  االستادات اخملصصة للبطولة، وأنها ال 

يكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو مبقعد واحد في أي مباراة. 
نظام حجز التذاكر املعتمد من شركة  tazkarti  “تذكرتى”، يراعى الشفافية 
وتكافؤ الفرص فى احلصول على  تذاكر املباريات من خالل القاعدة املتعارف 

عليها عاملًيا وهى “أسبقية احلجز”. 
تذاكر  باحلصول على  املصريني  املشجعني  متنياتها جلميع  الشركة  وتؤكد 
فإنها  الوطنى،  املنتخب  مباريات  يودون حضورها  وخصوًصا  التى  املباريات 
تأسف لعدم متكن بعض املشجعني من احلصول على تذاكر بعض  املباريات 
تذاكر  التوفيق في حجز  لهم  وتتمنى  لتأخرهم فى حجزها،  نفادها  حال 

املباريات التي مازالت متاحة  للجماهير. 
وتتمنى شركة  tazkarti  “تذكرتى” التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة 
املعمول  القواعد  الوفية  اجلماهير  املصرية  تتفهم  أن  ترجو  إفريقيا، فهي 
عدالة  واألكثر  األنسب  القواعد  باعتبارها  البطولة  تذاكر  حجز  في  بها 
وشفافية،  كما أنها الكفيلة بخروج مباريات البطولة على أعلى مستوى 

من التنظيم الذى يليق مبصر. 
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سرطان القولون
د. ماري جرجس

األمعاء  سرطان  هو  القولون  سرطان 
يبدأ  أيضا.  املستقيم  ويصيب  الغليظة 
أهملناه  وإذا  األمعاء  في  بسيط  بتورم 
بهذا  واإلصابة  سرطاني.  لورم  يتحول 
املرض ال تقتصر على سن معني وقد تدث 
في أي سن لكن بداية من سن اخلمسني 
تزداد اإلصابة بهذا املرض.                                                            

أعراض سرطان القولون:
يصل  إمساك  أحيانا  األمعاء  عادة  تغير 

النسداد األمعاء وأحيانا إسهال.
دم في البراز.

آالم في القولون وانتفاخات.
ضعف عام وانيميا مع قيء وغثيان.

فقدان الوزن.
العالج:

جراحي أو دوائي أو كيماوي أو إشعاع

مسببات سرطان القولون:
أو  التدخني  أو  السمنة  أو  وراثي،  عامل 
وكذلك  الشعاعي  العالج  أو  الكحوليات 

السمنة املفرطة واألطعمة الدسمة
الوقاية من سرطان القولون:

البعد عن الكحوليات والتدخني.
اإلكثار من األلياف وحبوب القمح الكامل.

الوزن املعتدل.
واملشروبات  التدخني  عن  االبتعاد 

الكحولية.
من  اجلسم  تقي  التي  األطعمة  بعض 

سرطانات مختلفة:
الشاي األخضر

السلمون  وسمك  والثوم  األخضر  البصل 
الغير  واملكسرات  الشعير  ومشروب 

محمصة... وإلى موضوع جديد

 عشبة اجلنسنج GINSENG من االعشاب 
برية  عشبة  وهي  القدم  منذ  املعروفة 

وقد  الشمالية  أميركا  في  تنمو 
استعملت في الصني منذ غابر األزمان؛ 
وتستخدم  األمراض.  معظم  لعالج 

له  شراب  عمل  في  وجذورها  أوراقها 
ازداد الطلب عليها في  خواص مهدئة. وقد 

السنني األخيرة لذلك فهي تزرع في أمريكا وكوريا 
الصني حيث  الى  واليابان ويصدر قسم كبير منها 
لعالج  العقاقير  من  العديد  تضير  في  تستعمل 
االمراض اخملتلفة. وهناك من يؤمنون اياناً كبيراً مبزايا 
اجلنسنج وقدرته على شفاء العاهات واالوجاع. وقد 
القاهرة  في  طبيني  مركزين  في  جديد  بحث  أجری 

يبني فضل هذه العشبة في تخفيف مرض آخر.
التهاب  السكري  ملرض  اخلطيرة  املضاعفات  فمن 
األعراض  وتبدأ  االعضاء  من  عدد  في  االعصاب 
بالتفشي داخل اجلسم فينتج عنها االلم والتشنج 
ويتصف  الساقني.  في  ثم  واصابعها  القدمني  في 
خلود  عند  شدة  يزداد  باحلرقة  بشعور  األلم  هذا 
املريض الى النوم لذلك فمن االعراض املرافقة لهذا 
املرض األرق ومن ثم الكأبة. وفي االصابات الشديدة 

تصل األعراض في الساقني الى مستوى الركبة. 
تفشت  قد  األعراض  نفس  تكون  املرحلة  هذه  في 
ايجاد  عن  عاجزاً  الطب  يزال  وال  ايضاً.  اليدين  في 
العقار الذي يكنه تخفيف أعراض التهاب األعصاب 
كثيرة  عقاقير  استعملت  وقد  السكري.  عن  الناجت 
هذا  ليحد  نفسه  السكري  مرض  على  للسيطرة 
املؤلم  االعصاب  التهاب  اعراض  من  الشيء  بعض 
ولكن دون جناح ملموس. ثم دخلت عشبة اجلنسنج 
مجال مرض السكري. فقام مركزان طبيان كبيران 
فعالية  لتقدير  منفصلتني  بتجربتني  القاهرة  في 
اجلنسنج في التحكم بالتهاب األعصاب املتأتي عن 

مرض السكري.

في  أجريت  التي  األولى  التجربة  وفي 
الباحثون  قام  ماهر،  احمد  مستشفى 
اجلنسنج على  تناول عقار  اثر  مبراقبة 
ومريضة  مريضا  وعشرين  خمسة 
على  املرض  مضاعفات  من  يشكون 
فحص  جرى  وقد  العصبي.  اجلهاز 
تناول  وبعد  قبل  اسبوعياً  املرضى  هؤالء 
عقار اجلنسنج وملدة تسعة أسابيع. وكانت النتائج 
من  كانت  املعاجلة  احلاالت  أن  وخصوصاً  مشرفة 
االحساسات  في  تسن  ظهر  فقد  مبكان.  الشدة 
السطحية في معظم احلاالت وبشكل سريع بينما 
كان التحسن في ردود الفعل العصبية اقل نسبة 
قد  احملرق  وااللم  باخلدر  الشعور  لكن  قليال.  وابطأ 
خف كثيراً في تسعني باملائة من احلاالت. وكان من 
ولكنهم  املشي  على  القدرة  فقدوا  من  هؤالء  بني 
استعادوها بعد العالج باجلنسنج. كما تبني أيضاً أن 
العقار قد زاد من قدرة اجلسم على التحكم بكميات 

السكر في الدم في بعض احلاالت املستعصية.
معهد  في  أجريت  والتي  الثانية  التجربة  في  اما 
بتقييم  الباحثون  قام  فقد  القاهرة،  في  السكري 
الناجت  االعصاب  التهاب  اجلنسنج في عالج  فعالية 
عن مرض السكري. فعولج نصف املرضى باجلنسنج 
خالية من  االخر حبوباً  النصف  بينما اعطي  فقط 
اي عقاقير للمقارنة فقط. وحرم الفريقان من تناول 
بالرغم من آالمهم الشديدة.  االدوية اخملففة لاللم 
تناولوا اجلنسنج  الذين  الفريق من املرضى  أن  وتبني 
باملقارنة مع الفريق االخر  أبدوا تسناً ملحوظاً  قد 

الذي لم يتناولوا اي عقار.
التهاب  ملسببات  واضح  تفسير  من  هناك  وليس 
دراسة  من  ولكن  السكري.  مرض  نتيجة  االعصاب 
التهاب  على  فوائده  نستنتج  قد  اجلنسنج  لعقار 
االعصاب وعلى زيادة افراز األنسولني في البنكرياس 

او كليهما معاً.

»اجلنسنج« اعجوبة االعشاب الطبية
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ب�شمات
في املناقشة ينبثق النور 

»أرسطو«

�إىل �للقاء... بكل 

لغات �لعامل

بالفرنساوي: بوجنور

باإلجنليزي: جود باي

باإليطالي: أريفادر تشي

باألسباني: استا الفيستا

باألملاني: أوْف فيدر زين

بالروسي: دوسفيدانيا

بالهندي: جايهند

باألوردي: ُخدا حافظ

بالصيني: جاوبييه

بالياباني: سايونارا

من نو�در حجا

ذهب جحا الى السوق واشترى حماراً 
وراءه،  وسحبه  ومشی  بحبل  وربطه 
فتبعه لصان وحل واحد منهما احلبل 
اآلخر  وهرب  عنقه،  حول  ووضعه 

باحلمار. وجحا ال يدري.
ثم التفت جحا فوجد انساناً مربوطاً 
أين  له:  وقال  فتعجب  احلبل...  في 

احلمار؟!
فقال: أنا هو.

قال جحا: وكيف هذا؟!
لوالدتي فدعت اهلل  عاقاً  قال: كنت 
أصبح  فلما  حماراُ.  يسخنی  ان 
فوجدت  نومي  من  قمت  الصباح 
فذهبت  حماراً،  ممسوخاً  نفسي 
الذي  للرجل  وباعتني  السوق  إلى 
ألن  اهلل  أحمد  واآلن  منه.  اشتريتني 

أمي رضيت عني، فعدت آدمیاً. 
فقال جحا: ال حول وال قوة اال باهلل.. 
وانت  سأستخدمك  كنت  وكيف 
وحل  سبيلك.  حال  الى  اذهب  آدمی، 
يقول:  وهو  عنقه.  حول  من  احلبل 
اياك أن تغضب أمك مرة اخرى. واهلل 

يعوضني خيراً.
الى  الثاني، ذهب جحا  وفي األسبوع 
السوق ليشترى حماراً، فوجد حماره 
إليه،  فتقدم  قبل  من  اشتراه  الذي 

وجعل فمه في اذنه، وقال له:
عقوق  الى  عدت  لقد  شؤم،  یا   -
أنك  تغضبها؟  ال  لك  أقل  ألم  امك.. 

تستحق اذن ما حل بك.

وجهة نظر

في كتاب للهند: 

ان الرجل السوء، ال يتغير 

من طبعه... كما أن 

الشجرة املرة لو طليتها 

بالعسل لم تثمر إال مراً.

ق�شة ق�شرية جدً�
لونها  كان  الطريق،  جانب  على  فاخرة  سيارة  يتأمل  الصغير  الطفل  وقف     

الفضي قد استرعى انتباهه، وجعله يدور حولها مشدوهاً!
والحظ صاحب السيارة الطيب إعجاب الطفل بها فابتسم له، ودعاه ليجلس 

إلى جواره، حتى يستمتع بها إلى حني.
إنها  الرجل،  فقال  السيارة؟  هذه  أعطاك  من  صادقة،  براءة  في  الطفل  وسأل 
هدية من أخي.  وامتقع وجه الصغير وهو يسمع هذه الكلمات، ثم قال بعد 

تردد: أهي هدية من أخيك؟ ياليت أخي...
وتلعثمت الكلمات على شفتي الطفل، واندفعت دمعتان من عينيه.

فقال الرجل مالطفاً وملاذا تبكي؟ عندما تكبر قد يشتري لك أخوك سيارة مثلها.
فقال الطفل: ليس هذا ما أعنيه فإن أخي مشلول ال يستطيع أن يتحرك وكان 

من واجبي أن أشتري له سياره يتنزه بها، ولكني لم أفعل حتى اآلن!
واحتضن الرجل الطفل، صاحب القلب الكبير.

مدير بحق

طلب معلم انشاء من تالميذه توسيع الفكرة اآلتية: »لو كنت مدير شركة...«
  وانحنى التالميذ فوق دفاترهم وأخذوا يكتبون، باستثناء واحد. وسأله املعلم: 

»ملاذا لم تبدأ الكتابة بعد؟«.
فأجاب: »ما زلت أنتظر السكرتيرة ألملي عليها«.



ال�صبت 1 يونيو 2019 - ال�صــنة ال�صاد�صة -  العــدد التا�صع والثالثون بعد املائة 19

خاص: جود نيوز
الدراسات  مركز  في  الباحثني  كبير  استبعد 
االستشراق  معهد  في  واإلسالمية  العربية 
إنه  وقال  احلرب.  سيناريو  دولغوف  سيرغي 
كارثة  ستكون  احلرب  هذه  إلينا،  »بالنسبة 
أن تصبح  حقيقية، وجهودنا في سوريا يكن 
تقرر:  أن  موسكو  على  وسيكون  منثورا.  هباء 

إما الدفاع عن احلليف، أو البقاء بعيدا«.
ويجب  ممنوع،  العسكري  »السيناريو  أن  وأكد 
مَتَكنا  الذي  الدبلوماسية  اجلهود  بذل  علينا 
وهي  محددة:  جناحات  تقيق  من  فيها 
مع  املتحدة،  الواليات  مع  املباشرة  املفاوضات 
إيران و«إسرائيل«. أنا أيضا أتخوف من أن تشعل 
املتحدة  الواليات  بني  حربا  »إسرائيل«  أصابع 
أن  روسيا  على  يجب  احلالة،  هذه  وفي  وإيران. 

متارس الضغوط؛ للحيلولة دون وقوعها«.
وفي سؤال ملدير مركز دراسة الشرق األوسط 
حول  باغداساروف  سيمون  الوسطى  وآسيا 
على  اإليراني-األمريكي  الصراع  انعكاس 
األمريكيني  إن  قال  والعراق،  سوريا  في  الوضع 
بحفز  يبدأون  أو  اجلو،  من  ضربة  سيوجهون 

»متمردين« داخل البالد، وليس أكثر من ذلك.
عن  كان  شكل  بأي  احلديث  يكن  »ال  أنه  وبني 
عسكرية  عملية  ألن  إيران؛  الحتالل  عملية 
مليون جندي على  إلى مشاركة  كهذه تتاج 

االقل«.
اجلوي  الهجوم  حال  في  اإليرانيني  أن  وأضاف 
سيبذلون كل ما في وسعهم لوقف محادثات 
وبالتالي سيؤدي  السالم للتسوية في سوريا، 
ذلك إلى انهيارها. كما ستبذل طهران جهدها 
إلى  العراق  في  األمريكي  النفوذ  لتقليص 
إيران  الدنيا، وبطبيعة احلال لن تتوقف  حدوده 
عن تقدمي الدعم إلى سوريا تت أي ظرف كان؛ 
سلسلة  في  الذهبية  احللقة  هي  سوريا  ألن 

إيران مبنطقة الشرق األوسط.
في  أميركا  قواعد  ايران ستضرب كل  أن  كما 
البالستية  بصواريخها  وستتدمرها  املنطقة 
وهذا سيجعل أميركا تتكبد خسائر فادحة قد 
تدفع الشارع االميركي إلى اإلطاحة بكل من 
وافق على هكذا حرب جنونية، وأولهم ترامب 

الذي لن تنفعه »اسرائيل« في ذلك احلني.
وحول موضوع أسعار النفط، قال مدير صندوق 
تنتج  »إيران  إن  بيكي  سيرغي  الطاقة  تنمية 

نحو 4 ماليني برميل من النفط سنويا«.
كمية  أكبر  بإنتاج  مهتمة  »طهران  أن  وبني 
أن  إيران بسهولة يكن  النفط؛ ألن حصة  من 
وهي  السعودية،  العربية  اململكة  تعوضها 
ولذلك،  املنطقة.  في  املتحدة  للواليات  حليف 
العالم،  من  املناطق  هذه  في  توتر  أي  فإن 
تلقائيا  يؤدي  النفط سوف  إنتاج  في  والهامة 

إلى ارتفاع أسعاره«.
دولة  لتكون  الفرصة  لديها  ايران  ترامب: 

عظيمة
دونالد  األمريكي  الرئيس  اعتبر  جانبه  من 
»دولة  لتكون  الفرصة  لديها  إيران  أن  ترامب، 
احلالية،  السياسية  القيادة  عظيمة« في ظل 
نافيا سعيه إلى اإلطاحة بالنظام احلاكم في 

إيران.
وقال ترامب، خالل مؤمتر صحفي في العاصمة 
لديها  إيران  أن  »أعتقد  طوكيو:  اليابانية 
الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة 

تغيير  إلى  نسعى  ال  نحن  نفسها،  احلالية 
إلى  نسعى  نحن  ذلك،  توضيح  أريد  النظام، 

عدم امتالك إيران السالح النووي«.
الوزراء  ورئيس  ترامب  بني  املباحثات  وتناولت 
في  األخيرة  التطورات  آبي،  شينزو  الياباني، 
رئيس  أن  أعلن  ترامب  وكان  اإليراني.  امللف 
األزمة  في  التوسط  عرض  الياباني  الوزراء 
خاصة وأن اليابان تربطها عالقات جيدة بإيران، 
يريدون  اإليرانيني  أن  »أعتقد  ترامب:  وأضاف 
سيحدث«،  ما  وسنرى  نحن،  وكذلك  احلديث، 
أن  في  يرغب  أحد  ال  »بالتأكيد  بالقول:  وتابع 

تدث أشياء سيئة، خاصة أنا«.
بني  مؤخرا  التوتر  تصاعد  ظل  في  ذلك  جاء 
الواليات املتحدة وإيران، إذ وافق ترامب األسبوع 
املاضي على إرسال تعزيزات عسكرية للخليج 
التعزيزات  وتشمل  إيران«،  »ردع  أجل  من 
استطالع  وطائرات  باتريوت  صواريخ  بطاريات 
الواليات  إرسال  بعد  ذلك  وجاء  جندي،  و١5٠٠ 
لينكولن«  »أبرهام  الطائرات  حاملة  املتحدة 

.B-52 وقاذفات
للتفاوض مع  أي فرصة  ترى  ال  ايران: طهران 

الواليات املتحدة
قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية،  إن 
طهران ال ترى أي فرصة للتفاوض مع الواليات 
املتحدة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس 
األميركي دونالد ترامب تدث فيها عن إمكانية 
برنامجها  بشأن  إيران  مع  التفاق  التوصل 

النووي.
وصرح عباس موسوي :«نحن اآلن ال نرى مجاال 
نقلت  ما  وفق  أميركا«،  مع  مفاوضات  ألي 
»رويترز« عن وكالة »فارس« اإليرانية املقربة من 

احلرس الثوري.
وكان ترامب قال، إن بالده ال تسعى إلى »تغيير 
األسلحة  إزالة  تزيد  بل  إيران،  في  النظام« 
أبرمه  الذي  النووي  االتفاق  واصفا  النووية، 

سلفه باراك أوباما عام ٢٠١5 بـ« الفظيع«.
مفاوضات  على  منفتح  أنه  ترامب  وأضاف 
جديدة، وقال :«أعتقد أن إيران لديها الرغبة في 
احلوار، وإذا رغبوا في احلوار فنحن راغبون أيضا«، 
في تصريح بدا األكثر طمأنة لقادة طهران منذ 
بداية التوتر احلالي، وقد يصلح مدخال مناسبا 

للحل.
وتصاعد التوتر بني بني الواليات املتحدة وإيران 
منذ مطلع مايو اجلاري، بعدما سارعت الواليات 
»أبراهم  الطائرات  حاملة  إرسال  إلى  املتحدة 
استراتيجية  قاذفات  ومجموعة  لينكولن« 
من طراز »بي 5٢«، كما أعلنت اعتزامها على 

إرسال ١5٠٠ جندي إلى املنطقة.
إنها  قالت  بعدما  واشنطن،  خطوة  وجاءت 
تفيد  استخبارية  معلومات  على  حصلت 
املصالح  استهداف  وشك  على  طهران  بأن 
نصب  إلى  مشيرة  املنطقة،  في  األميركية 
مياه  في  خشبية  قوارب  منت  على  صواريخ 

اخلليج العربي.
وهدد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إيران في 
تصريحات عدة بالتدمير الكامل في حال أرادت 

احلرب.
تصريحات  على  اإليرانية،  اخلارجية  وزارة  ردت 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب التي رأى فيها 
في  عظيمة  دولة  تصبح  أن  يكنها  »إيران  أن 
ال  طهران  أن  مؤكدة  احلالي«،  النظام  ظل 

تكترث بالتصريحات.
السعودية: نرحب بعقوبات ترامب لطهران

بإعالن  السعودية  العربية  اململكة  رحبت 
بشأن  بومبيو،  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير 

النفط  صادرات  على  املفروضة  العقوبات 
اإليراني.

إبراهيم  السعودي  اخلارجية  وزير  وأعرب 
للخطوة  الكامل  اململكة  دعم  عن  العساف، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اتخذتها  التي 
اإليراني  النظام  حلمل  الزمة  خطوة  باعتبارها 
لالستقرار،  املزعزعة  سياساته  وقف  على 
ودعمه ورعايته لإلرهاب حول العالم، حيث دأب 
الدولة  موارد  استخدام  على  اإليراني  النظام 
اإليرانية لتمويل هذه السياسات اخلطيرة دون 
وذلك حسب  الدولي،  القانون  ملبادئ  اعتبار  أي 

»وكالة األنباء السعودية«.
وشدد على »موقف اململكة الثابت من ضرورة 
اإليراني  النظام  الدولية حلمل  مواصلة اجلهود 
ووقف  الدولي  القانون  مببادئ  االلتزام  على 
تدخالته السافرة في الشؤون الداخلية للدول 
األخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى 
واخلراب للعديد من الدول«. لذا فالسعودية من 
الدول التي ستخسر كثيرا ان اتفق ترامب مع 

طهران

من �صيخ�صر لو اتفقت وا�صنطن وطهران

هل يهاجم ترامب اإيران وماذا يحدث لو فعل؟
 تفا�صيل الأزمة الأمريكية الإيرانية... هل ننتظر حرب عاملية ثالثة

قصة  كويلو«  »باولو  الشهير  البرازيلي  الكاتب  نشر 
اجلريدة،  يقرأ  أن  يحاول  األب  »كان  فيها:  قصيرة كتب 
ولكن ابنه الصغير لم يكف عن مضايقته؛ وحني تعب 
كانت  الصحيفة  في  ورقة  بقطع  قام  ابنه  من  األب 
صغيرة  قطع  إلى  ومزقها  العالم  خريطة  على  توي 
وقدمها البنه وطلب منه إعادة جتميع اخلريطة، ثم عاد 
مشغوال  سيبقى  الطفل  أن  ظانا  صحيفته،  لقراءة 
حتى  دقيقة  عشر  خمسة  متر  لم  أنه  إال  اليوم،  بقية 
األب  اخلريطة! فتساءل  ترتيب  أعاد  إليه وقد  االبن  عاد 
مذهوال: »هل كانت أمك تعلمك اجلغرافيا؟! رد الطفل 
الوجه  قائال: »ال، لكن كانت هناك صورة إلنسان على 
اآلخر من الورقة، وعندما أعدت بناء اإلنسان، أعدت بناء 
جميلة  كانت  ولكنها  عفوية؛  عبارة  كانت  العالم«... 
أعدت  اإلنسان،  بناء  أعدت  »عندما  وذات معنى عميق 

بناء العالم«، فاألهم بناء اإلنسان.
والقضية  األول،  االهتمام  كان  املاضي،  القرن  في 
كان  فقد  الكنسية.  ماهية  هي  البال  تشغل  التي 
تسعي  الكنيسة  كانت  فقد  اككليسيولوجيا،  قرنا 
االنتشار  وسط  لها  املميزة  السمات  تديد  إلى  دائما 
السريع واملكثف للكنائس والطوائف األخرى. والسبب 
واهتمام  الغربية  البالد  الي  املهاجرين  كثرة  هو  اآلخر، 
أن  يجب  التي  والقواعد  األسس  بتوضيح  الكنيسة 
يتبعها املؤمن في التعامل مع الكنائس األخرى. أي ما 
يجب أن يعرفه عن كنيسته، وما يكن أن يتعلمه من 

الكنائس األخرى. 
فاحتكار التعليم والشعور دائما باألفضلية والتعالي 
ما  يوما  يكن  لم  إيانه  صحة  عدم  بحجة  األخر  على 
بشرية  سقطات  هي  بل  الكنيسة،  أهداف  من  هدفا 
وانحراف فكري أساسه الذات. أما ما يشغل الكنيسة 
للتكنولوجيا،  السريع  االنتشار  ومع  القرن،  هذا  في 
اإلنسان  فهو  ويبحث،  يفكر  الشباب  من  جيال  ووجود 
نفسه. ألن اإلنسان هو شغل العالم الشاغل. بل لقد 
اآلن.  الكون  مركز  إنه  يتصور  حينما  اإلنسان  ينحرف 
من هنا، أريد أن أوضح، ومع ما تعانيه الكنيسة اليوم 
من خالل البعض الذين يصرون على التمسك بعقائد 
التدمير  من  حاالت  إلى  أدت  غريبة  وأفكار  موروثة 

الروحي أو اخلراب األسري، فاحلل هو اإلنسان. 

لم  شرقي  كمجتمع  نحن 
نهتم كثيرا بقيمة اإلنسان، 
وال بأهم ما ييز هذا اإلنسان، 
مسكني  عقله.  هو  الذي 

هذا العقل الذي يصرخ متوجعا مما حدث له أثناء فترة 
التعليم.  تلقاه من اساليب فاشلة في  وما  الطفولة 
تسمى«احلشو«.  قميئة  عملية  ضحية  أصبح  لقد 
منفردا  حديثا  أي  مونولوج،  عن  عبارة  التعليم  فكان 
من االستاذ يتلقاه الطالب دون تفكير. وهذا ما يحدث 
معنا اآلن، فعملية احلشو مستمرة، فيتلقى العقل أي 
تعليما روحيا دون تفكير. حتى أصبحت أغلب العظات 
عبارة عن روجتات روحية أو خطوات محفوظة يتبعها 
العقل  مأساة  وتتكرر  السماء!!  يدخل  لكي  اإلنسان 
الذي يصرخ متوجعا طالبا االستخدام بدال من احلشو. 
لقد طرحت كثيرا هذه النقطة، ولكني لم ولن أصاب 
بامللل أبدا. بالعكس أجد احلاجة ملحة جدا، خصوصا 
مع اخلرافات واألساليب التي يتبعها البعض للسيطرة 

على العقل القبطي.
متأصال  إيانا  بل  أعمى،  إيانا  تطلب  ال  املسيحية  إن 
أيضا.  عقالني  وتفكير  اختبار  عن  ناجت  النفس  في 
:١١(. لقد  )أم ٢  »فالعقل يحفظك والفهم ينصرك.« 
كان اإلنسان يستخدم عقله في دراساته وفي عمله، 
إن  نعم  اإليان؟  أمام  بالشلل  العقل  يصاب  فلماذا 
ولكنه ليس ضده.  وأرقي منه  العقل  أعلى من  اإليان 
النها  اإلشمئزاز  تثير  أحمر  العقيده خطا  أن  عبارة  إن 
تتوي بداخلها على دعوة لوأد العقل وقتل كل احملاوالت 
قائال:  الفم  ذهبي  يوحنا  كتب  لقد  النقدي.  للتفكير 
»كم اشتاق أن تكونوا ُمتيقنني، وليس ُمتيقنني فقط، 
بل بفهم، ال تظنوا أني أقصد اإليان العاري والعقيم، 
رسالة  على  )عظات  وحب«  بفهم  اإليان  أقصد  بل 

كولوسي، عظة 5(.   
فهو  جدا،  قويا  االيان  إن  تأكد  أرجوك  القارئ،  عزيزي 
يستطيع أن يقف شامخا أمام اي تساؤالت عقالنية. 
اطمئن واعلم أن استخدام العقل أصبح ضرورة ملحة 
للحماية مما يتم تصديره لك من الغيبية الروحية. نحن 
خليقة اهلل، ذات قدرات هائلة، ولكن يا للمأساة نترك 

هذه القدرات ألن استخدامها أصبح خطا أحمر!! 

إعادة تشكيل العقل القبطي
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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“التوحيد اجلامع” )2( الثالوث الواحد املسيحي وانعكاسه في خلق اإلنسان

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )92(
في  األديان  في  اهلل  توحيد  موضوع  عن  تكلمنا 
في  اهلل  توحيد  إن  وقلنا  السابق.  بالعدد  مقالنا 
وليس«التوحيد  اجلامع«  »التوحيد  هو  املسيحية 
الناقص«. وفي هذا املقال نتكلم عن أن »التوحيد 
هو  الثالوث،  الواحد  املسيحية  إله  في  اجلامع« 
الذي يفسر أسرار خلقة اإلنسان وحياته السويِّة.

خلقة  على  هلل  اجلامع«  »التوحيد  انعكاس 
اإلنسان:

نعرف أن اهلل هو احلياة املُطلَقة. إثباتها هو َخلِقه 
لنا كفيض لهذه احلياة التي فيه وبه. لذلك فإن 
سر بقائنا هو -وبالضرورة -الشركة في حياة اهلل. 
بدون  حقيقية  شركة  توجد  ال  أنه  أيضاً  ونعرف 
أعلنه  الذي  لذاته  تعريف اهلل  فإن  لذلك  محبة. 
إن  ونقول  محبة«.  »اهلل  هو  املسيحية  في  لنا 
له وجود اآلخر احملبوب.  ره ويُفعِّ احلب احلقيقي يُفجِّ
هذا يشرح كيف أن اهلل الواحد هو إله ثالوث في 
احلب  فإن  لذلك  ُمطلَق،  اإللهي  احلب  وألن  واحد. 
يجمع  األقانيم  مثلث  اهلل  في  ذاتية  كصفة 
أشخاصه الذاتية الثالث بحبه املُطلَق في واحد. 
وليس  جامع  توحيدي  هو  املُطلَق  اإللهي  فاحلب 
د بني محِبني في شركة  ناقص، ألنه يجمع ويوحِّ
عن  مبعزٍِل  ليس  اإلنسان  خلق  اهلل  وألن  حياة. 
طبيعته -الواحدة في ثالثة أقانيم -بل انعكاسا 
لها، لذلك فقد خلق اهلل اإلنسان في حياة شركة 
الزواج.  نسميه  اتاد  في  ليرتبطا  وأنثى  ذكٍر  بني 
واحدٍة  وامرأة  واحٍد  رجٍل  بني  كان  البدء  من  وهو 

وتدعم الشركة واحلب والوحدة بينهما بالنسل.
وانعكاس  والشركة...  اإلنسان عن احلب  تغرُّب 

ذلك على إدراكه الذهني لإلله:

فكان  اهلل،  مع  ليعيش  اإلنسان  اهلل  خلق  لقد 
»شركة«.  كانت  فيه  احلياة  ألن  »جنة«،  املكان 
كان  الثالوث  الواحد  اهلل  أن  التوراة  في  ونقرأ 
وفي  الذاتي،  حديثه  في  اجلمع  بصيغة  يتكلم 
عندما  ولكن  أيضاً.  اإلنسان  مخاطباً  حديثه 
اإلنسان عن اهلل تشوهت معالم صورة  انفصل 
اهلل فيه. فجنح إلى االنعزالية، حتى أن اإلنسان 

قتل أخيه وكأن األرض ضاقت بهما.
أصله  عن  التغرب  به  وصل  بل  فقط  هذا  ليس 
اإلنسان خلع  أن  إلى  والشركة  احلب  اخمللوق على 
نفسه،  هلل  الذهني  إدراكه  على  هذا  تشوهه 
في  يعيش  وحيداً،  ولكن  واحداً  إلهاً  فتَصورَه 
سماٍء بعيداً عن بشٍر خلقهم في األرض عبيداً له 
يخافونه. وحبهم له يقوم على خوٍف من عقاٍب 
أو طمعاً في أجٍر منه ولكن مبعزٍل عن شخصه. 
وقد ظهر هذا في موقف شعب بني إسرائيل في 
طلبهم من موسي النبي أن يتكلم هو مع اهلل 

وأعفوا أنفسهم من ذلك خوفاً.
ومحاولة  والشركة...  احلب  عن  اإلنسان  تغرُّب 

التعويض بالتعددية:
ماثالً  اإلنسان  تغرب عنه  الذي  األصل  يظل  لكن 
ال  ولكنه  إليه،  الشوق  يؤرقه  اإلنسان  أعماق  في 
يَعيِّه وال يستطيع أن يلغيه. فعلى النقيض من 
حياة الشركة، جند أن الشعور بالوحدة هو شعور 
قاتل في حياة البشر. سمعتها من سجني عوقب 
االختالط  من  يحرمه  انفرادي  حبس  في  بوضعه 
ال  للسجني  عذاٌب  فهو  اآلخرين.  بالسجناء 
يطاق. لذلك فاجلحيم هو الوحدة املطلقة. وظل 
الشركة  عن حياة  -غريباً  التيه  اإلنسان في هذا 

بسعيه  نفسه  يخدع  بل  ر  يخدِّ -ولكنه  واحلب 
احملموم للتعددية في كل شيء في حياته؛ يحاول 
أن يعوض فقدانه حلياة الشركة واحلب دون جدوى. 
فشتَّان بني التعددية والشركة. ألن احلب احلقيقي 

يُنِشئ شركة جامعة موِحدة، هي ضد التعدد.
هي  احلب  شركة  ولكن  باحملبوب  ِشرٌك  فالتعدد 
وحدانية في احملبوب. تعدد الزوجات مثالً، لم يُشبع 
إلى  املنون  السعي  يظل  بل  الرجال،  عند  ظمأً 
اجلنس بالرغم من التعدد، بال ارتواء ألنه ال يتحقق 
إال في حياة الشركة واحلب بني رجل واحد وامرأة 
واحدة. إن احلب احلقيقي ييزه التفرُّد واخلصوصية، 
أما التعدد فإنه دليل تغرب عن وحدانية احلب في 
حياة الشركة. فال تبقي إال الغريزة وحدها، ولكن 
الوحدة  يُطال، فينشأ شعور  يَروي وال  كَسراب ال 
القاتل عند اإلنسان، والذي نراه في حوادث القتل 
أخري  ناحية  ومن  النوع.  هذا  من  العشاق  بني 
فلقد أثبتت األبحاث النفسية زيادة معدل وفيات 

الرجل بعد وفاة زوجته
التعدد... وال تعددية في احلب... بني  ال حب في 

الرجل واملرأة:
إن الرجل الذي يتنقل من امرأة ألخرى أو العكس، 
مع  حديٍث  وفي  وحيداً.  دائماً  يظل  إنسان  هو 
آخر،  رجل  مع  في عالقة  فترة  كانت كل  إنسانة 
قالت حملدثها »أنت محظوظ ألنك متزوج«. فقال 
مع  فترة  كل  ألنك  احملظوظة،  »أنت  مداعباً  لها 
األسى  هو  إجابتها  فكانت  مختلف«.  صنف 
بعينه. ألنه حتى اإلنسان املرتبط باحلب بزوجة )أو 
الذي  مثل  وحيداً  ليس  فإنه  متِعبة،  نكدية  زوج( 
آخر معتقداً  إلى شيء  من شيء  يتنقل جنسياً 

أنه إنساٌن. بل على العكس، فإنه يلك من احلب 
حدوده  من  مقترباً  صوره،  أعمق  وفي  بل  أكمله، 
التي  خلليقته  اهلل  حب  في  املتمِثلة  املُطلَقة 
لطاملا أحزنت قلبه احلنَّان دون تراجع من اهلل في 

حبه لإلنسان.
»شركاء  جعلنا  إللهنا  اجلامع«  »التوحيد 

الطبيعة اإللهية«: 
 إن جتسد احلب اإللهي في يسوع املسيح لم يكن 
إلى حياة اهلل  الطريق  ولكنه  ذاته  في حد  هدفاً 
 )١7 يوحنا  )إجنيل  اإلنسان  بتأليه  وذلك  لإلنسان، 
كهدف نهائي هلل من خلقة اإلنسان بدخوله إلى 
حياة الشركة في مجال حياة اهلل. وأخيراً نقول 
في  الشركة  بأن  البعض  روَّجه  الذي  االعتقاد  إن 
حياة اهلل وحبه »شركاء الطبيعة اإللهية« والذي 
أسماه آباء الكنيسة »تأليه اإلنسان في املسيح 
للتوحيد  ر  تنكُّ هو  إلله،  اإلنسان  يحوِّل  يسوع« 
ظهرت  بدعة  في  ووقوع  املسيحية،  إلله  اجلامع 
في القرون األولي من املسيحية، عٌلمت بأن اتاد 
الناسوت بالالهوت في شخص ابن اهلل املتجسد 
يسوع  بشرية  ذوبان  إلى  أدي  قد  املسيح  يسوع 
عندما  اهلل  ابن  املسيح  الهوت  في  اإلنسان  ابن 
في  والالهوت  الناسوت  بني  اإلقنومي«  »االتاد  مت 
عدم  وهذا  أوطاخي(.  )بدعة  املسيح  شخص 
الناسوت  إيان باالتاد األقنومى الذي حفظ متايز 
هدٌم  أنه  بالالهوت. كما  االتاد  بعد  يالشيه  ولم 
اإلنسانية  الطبيعة  حفظ  الذي  اإللهي  للتدبير 
في  األبدي  والبقاء  -للخلود  الالهوت  -بقوة 
يسوع املسيح ولكل إنسان يؤمن ويتحد بيسوع 

املسيح.... املسيح قام … باحلقيقة قام.

تأمالت في عيد الصعودللشماس ذياكون
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال

قراءات ) لو 4٢: 35-63 (
احلقيقة  في  هي  أعياد  كلمة  عيد:  كلمة  معنى   +
 ، وشعبه  اهلل  بني  للمقابلة  مواعيد  أو  مواسم 
الفرح  معنى  العبرية  في  تمل  عيد  فكلمة  لذلك 
أو البهجة ولهذا صارت األعياد عند اليهود محافل 

مقدسة ال 3٢ : ٢
+ طقس فرايحي: تتفل الكنيسة فيه بتذكار صعود 
في  وموعده  لنا.  كسابق  السماء  الي  يسوع  الرب 
اليوم األربعني لقيامة الرب يسوع كما جاء بأعمال 
الرسل في اإلصحاح األول. وأخرجهم خارجاً إلى بيت 
عينيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم  إنفرد 

عنهم وأصعد إلى السماء« لو4٢:١5
القديس يعقوب السروجى لقد جمع السيد  ++قال 
املسيح تالميذه على جبل الزيتون ،ومن الزيتون يخرج 
زيت املسحة ،ومن هناك أعطاهم سر املسحة ، لقد 
جمعهم إلى ذلك اجلبل ليزودهم بالزيت ليرشم كل 
ولتكون  الزيتون  جبل  من  املسحة  أعطى   . األرض 
الزيتون  العالم كله..وعندما نتأمل فى جبل  خلالص 
جند أن هذا اجلبل هو الذى ذهب إليه السيد املسيح 
نفس  هو  هو  الصليب،  موت  املوت  إلى  طريقه  فى 
اجلبل الذى صعد من عليه إلى السماءلكى يعطينا 
درساً إنه اليكن أن ندخل أو نعبر إلى السماء إال من 
خالل جبل التجارب والضيقات ]إنه بضيقات كثيرة 

ينبغى أن ندخل ملكوت اهلل[ )اع4١:٢٢(
+ صعد إلى السموات: صعد الرب يسوع املسيح إلى 
السماء ليؤكد حقيقة أنه ليس مالكاً والنبياً بل هو 
اهلل ذاته الذى هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل 
بنفسه  صنع  بعدما  قدرته  بكلمه  األشياء  كل 
تطهيراً خلطايانا جلس فى يني العظمة فى األعالى 
) عب ١ : 3 ( إذ ]ليس أحد صعد الى السماء إال الذى 
السماء[  فى  هو  الذى  اإلنسان  إبن  السماء  من  نزل 
حقيقة  ليؤكد  اإلنسان  إبن  نفسه  ،ودعا  )يو3:3١ 
أنه أخذ جسد تواضعنا  إال  ألوهيته  بالرغم من  انه 
اإلنسان  بإبن  نفسه  دعا  العذراء،لذلك  السيدة  من 

اهلل  إبن  هو  لكنه  اجلسد  بحسب 
فلما  اإللهية  الطبيعة  بحسب 
أنه  أكد  بيننا  وصار  جسدنا  أخذ 
هو هو اهلل ولكنه ظهر فى اجلسد 
]أنتم  بقوله  فوق  من  أنه  أكد  وقد 
من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من 
انا فلست من هذا  هذا العالم أما 

العالم [ )يو8:3٢(،،
إلى  صعدوا  األنبياء  من  بعض 
السماء مثل إيليا وأخنوخ والقديس 
بولس الرسول إلى السماء الثالثة..
ولكن رب املد يسوع املسيح صعد 
الهوته  بقوة  عينها  السماء  إلى 

واحدة والطرفـة عني  ناسوته حلظة  يفارق  لم  الذى 
من بعد اإلتاد ولكن تنبأ عن صعوده االنبياء فنجد 
فى سفر األمثال نبوه عن صعوده وأيضاً عن الثالوث 
جمع  من  نزل  و  السماوات  الى  صعد  ]من  فيقول 
ثبت  من  ثوب  في  املياه  صر  من  حفنتيه  في  الريح 
ان  ابنه  اسم  ما  و  اسمه  ما  االرض  اطراف  جميع 

عرفت )ام  ٠3 :  4([
مؤكداً  األصلى  موطنه  السماء  إلى  الرب  فصعد 
من  صعوده  وكان  فيه  متت  التى  والنبوات  اإلشارات 
اجلبل  هذا  على  يوجد  وحالياً   ، الزيتون  جبل  قمة 

كنيسة باسم الصعود،،
لذلك الكنيسة فى صلواتها وكافة طقوسها تتجه 
ومجيئه  الرب  صعود  مكان  جتاه  الشرق  ناحية  إلى 
؟]أيها  للتالميذ  املالكان  قاله  ما  ذلك  الثانى مؤكداً 
إلى  تنظرون  واقفني  مابالكم  اجلليليون  الرجال 
السماء أن يسوع هذا الذى أرتفع عنكم إلى السماء 
السماء[  إلى  منطلقاً  رأيتموه  كما  هكذا  سيأتى 

)اع١:١١(
صعد الرب إلى السماء لكى ما يصعد قلب اإلنسان 
سمعه  عند  الشعب  يردد  كما  األعالى  فى  إليه 
قلوبكم  هى  أين  األلهى  القداس  فى  الكاهن  قول 

هى  ويقول  الشعب  فيجاوب  ؟ 
اإلنسان من  وليرفع نظر  الرب  عند 
غير   ( السمائيات  إلى  األرضيات 
بل  ترى  التى  األشياء  إلى  ناظرين 
التى  ألن  ترى  ال  التى  األشياء  إلى 
فأبدية  ترى  ال  التى  وأما  وقتية  ترى 

( )٢كو  4 :  8١(
عن  وجلس  أبيه:  يني  عن  وجلس   +
فم  على  لقوله  تتميماً  أبيه  يني 
لربى  الرب  ]قال  قائالً  النبى  داود 
أجلس عن يينى حتى أضع أعدائك 
موطئاً لقدميك[ ) مز ٠١١ : ١( وقد 
األية  هذه  املسيح  السيد  شرح 
ليؤكد  أبيه  يني  عن  وجلوسه  صعوده  على  الدالة 
األنبياء  فى  عنه  املكتوب  هو  أنه  الفريسني  جلماعة 
واملزامير بقوله لهم كيف يدعوه داود بالروح رباً قائأل 
] قال الرب لربى إجلس عن يينى حتى أضع أعدائك 
موطئاً لقدميك[ أى كيف يدعوه رباً إال إذا كان مؤمناً 

انه هو نفسه الرب الذى نزل من السماء
+ بركات عيد الصعود امليد:-

+ قبول الروح القدس: قبل صعود الرب الى السماء 
إن  ألنه  أنطلق  أن  لكم  ]خير  األطهار  لتالميذه  قال 
أرسله  ذهبت  :إن  ولكن  املعزى  اليأتيكم  أنطلق  لم 
هو  هنا  القدس  بالروح  واملقصود  )يو7:6١(   ] إليكم 

روح اهلل القدوس 
الرب إلى السماء  الروح القدس: فبصعود  + مواهب 
األبد  إلى  فينا  ليمكث  لنا  القدس  الروح  وإرساله 
]إذ  الفياضة  القدس  الروح  ومواهب  عطايا  أخذنا 
صعد إلى العال وسبى سبياً وأعطى الناس عطايا[ 
والبعض  رسالً  يكونوا  ان  البعض  ]أعطى  )اف4:8( 
ومعلمني[  رعاة  والبعض  مبشرين  والبعض  أنبياء 

)اف١١:4(
 )٩( القدس  الروح  ثمار  وعدد  القدس:  الروح  ثمار   +  
لطف  أناة  طول  سالم  فرح  محبة   { وهم:  تسعة 

صالح إيان وداعة تعفـف غال٢٢:5 {
البركات  هذه  ومن  األتى:   للمستقبل  األعداد   +-١
قال  كما  املنتصرين  للمؤمنني  املكان  تهيئة  أيضاً 
وإن  مكاناً  لكم  ألعد  أمضى  ]أنا  يسوع  املد  رب 
مضيت وأعددت لكم املكان أتى أيضاً وأخذكم إلى 
الطريق  وتعلمون  أيضاً  أنتم  تكونون  أنا  أكون  حيث 

[ )لو4١:٢(
وهذا  املباركة  السارة  البشرى  هذه  نتيجة  وكانت 
أورشليم  إلى  رجعوا  التالميذ  أن  السعيد  اإلعالن 
بفرح عظيم وكانوا كل حني فى الهيكل يسبحون 
فرحة  اآلن  حتى  الكنيسة  تزال  وال   ، اهلل  ويباركون 
وسعيدة بهذه البشرى السارة وتنتظر مجىء الرب 
حتى يأخذها إلى السماء بفرح.     ٢-+ اإلعالن عن 
ما  تلك  ايضا  الصعود  بركات  ومن  الثانى:  مجيئه 
تنتظره الكنيسة وهو مجىء السيد املسيح إليها 
من فوق جبل الزيتون كما قال املالكان للتالميذ وهم 
ما  اجلليليون  الرجال  »أيها  السماء  إلى  يشخصون 
هذا  يسوع  أن  السماء  إلى  تنظرون  واقفني  بالكم 
كما  هكذا  سيأتى  السماء  إلى  عنكم  أرتفع  الذى 
فالكنيسة  )أع١:٩(  السماء  إلى  منطلقاً  رأيتموه 
شغوفة لرؤية عريسها السماوى وتنتظره مستعدة 
لتتمتع  السماء  أبواب  لها  يفتح  لكى  حلظة  كل 

بالسعادة معه إلى أبد األبدين ودهرالداهرين.
+ قانونية العيد : تتفل الكنيسة بهذا العيد طبقا 
بصوت  الرب  بهتاف  اهلل  »صعد  النبي:   داود  لنبوة 
الصور. رمنوا هلل رمنوا رمنوا مللكنا رمنوا. ألن اهلل ملك 
رمنوا قصيدة. ملك اهلل على. االمم اهلل  االرض كلها 
جلس على كرسي قدسه.« )مز 74 : 5 - 8 (،،،. وجاء 
تشتغلوا  »وال  الرسل:   اآلباء  تعاليم  و  قوانني  في 
فيه«  أكمل  املسيح  تدبير  ألن  الصعود  يوم  في 
قوانني الرسل :١ قق66 من١7،،«اصنعوا عيد صعود 
و  الرتب،  و كل  التدبيرات  فية كل  أكمل  الذي  الرب 
يني  عن  جلس  و  أرسله،  الذي  اآلب  اهلل  الي  صعد 

القوة«دسقولية ١3
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اليمنى لدافين�صي

فرضية  بريطانية  طبية  مجلة  في  نشرت  دراسة  طرح 
دافينشي؛  لليوناردو  اليمنى  اليد  شلل  سبب  حول  جديدة 
ما جلم عمله كفنان في سنواته عمره األخيرة، في خضم 

االحتفاالت بالذكرى الـ500 لوفاة عبقري عصر النهضة.
ويعزو اجلراح دافيده التزيري وطبيب األعصاب كارلو روسي هذه اإلعاقة إلى عطب في عصب الزند 
منع ليوناردو دافينشي من استخدام يده اليمنى أو اإلمساك بلوح األلوان مع أنه متكن من مواصلة 
التعليم ووضع الرسوم باليد اليسرى، حسب الدراسة التي نشرتها مجلة »جورنال أوف ذي رويال 
سوساييتي أوف مديسني« . وتختلف هذه الفرضية عن التفسير الذي عادة ما يقدم ويعزو هذا 
انثناء في  الشلل إلى جلطة دماغية. ويتحدث البعض اآلخر عن مرض دوبويتران الذي يؤدي إلى 
األصابع وتشوه في اليد. ووصل الطبيبان إلى هذه اخلالصة بفضل دراستهما لبورتريه لدافينشي 
دافينشي  يد  اللوحة تظهر  فيغينو. في هذه  أمبروغيو  اللومباردي جوفاني  الفنان  إلى  منسوب 

اليمنى مع انقباض جزئي في األصابع واجتاهها نحو األعلى.
جراء  ما يحصل  وهو  اليد مغلقة  قبضة  تكون  أن  من  “بدال  الدراسة:  في ملخص  التزيري  وقال 

جلطة دماغية يدفع البورتريه إلى تشخيص مختلف مثل عطب في عصب الزند”.
وقد يكون هذا الشلل في عصب الزند ناجما عن حالة إغماء أدت إلى هذا العطب في اجلزء األعلى 

من الذراع اليمنى على ما قال الطبيب املتخصص في اجلراحة الترميمية والتجميلية.
ورأى الطبيبان أن إعاقة ليوناردو دافينشي الذي قد يكون توفي جراء مشكلة قلبية-وعائية، اليدوية 
لم تترافق مع تراجع في قدراته اإلدراكية أو احلركية األخرى؛ ما يضعف فرضية اجللطة الدماغية.

ويقول التزيري: “هذا قد يفسر عدم إجناز الكثير من اللوحات من بينها احلوكوندا خالل السنوات 
اخلمس األخيرة من حياته فيما استمر بالتعليم ووضع الرسوم”.

متحف اجلوا�صي�ش الأمريكي 

يخترب قدرات زائريه

 international« اجلواسيس  متحف  ارتدى 
مقره  من  وانتقل  جديدة،  حلة   ”spy museum
الضيق القدمي إلى مبنى زجاجي أكثر رحابة في 
إلى  التقليدية  العرض  طريقة  ومن  واشنطن، 
قدراتهم  اختبار  لزائريه  تتيح  تفاعلية  طريقة 

على التجسس. 
وميكن للزائر اختبار مهاراته في حتطيم األقفال أو ذاكرته ومواهبه في الرصد خالل محاكاة لعملية 
جتسس. وفي دور آخر ميكن للزائر أن يصبح محلال في وكالة االستخبارات املركزية األمريكية )سي.

غارة من  لتنفيذ  إلى معلومات مقتضبة،  استنادا  األمريكي  للرئيس  النصح  وأن يسدي  آي.إيه( 
عدمه، واعتمادا على أدلة محدودة لفك بعض األلغاز.

ويستمر املتحف باملزج بني اخليال مع جواسيس اشتهروا من خالل السينما والتلفزيون من أمثال 
بعد  اإلرهاب  ومكافحة  الباردة  احلرب  إلى  تعود  مع قطع  الواقع  وبني  باورز،  وأوسنت  بوند  جيمس 

هجمات احلادي عشر من سبتمبر.
زّر، ومظلة قاتلة وطاولة تعذيب بتقنية  مسدس على شكل أحمر شفاه أو كاميرا على شكل 
اإليهام بالغرق وغيرها من املقتنيات جندها معروضة في متحف اجلاسوس اجلديد في واشنطن، 

ومتثل إجنازات التجسس وحسه االبتكاري فضال عن جوانبه األكثر قتامة.
وأصبحت سيارة أستون مارتن الشهيرة في فيلم جيمس بوند “غولدفينغر” تتربع في مكان واسع 
في املتحف فضال عن طائرة مسيرة أنيقة من طراز “أمبر” تعود إلى الثمانينيات من القرن املاضي. 
من  جزء  ويوجد  الثانية.  العاملية  احلرب  إلى  وتعود  واحد  تتسع لشخص  بريطانية  غواصة  وثمة 
االتصاالت  بالتنصت على  البريطاني كان يسمح   ”6 “إم.آي  األمريكية وجهاز  نفق لالستخبارات 
القطع  من  مجموعة  ذلك  إلى  وتضاف  أيضا.  اخلمسينيات  في  الشرقية  برلني  في  السوفيتية 
املتنوعة مثل عدة تنكر المرأة وإبرة مسممة مخبأة في قطعة فضية تعود إلى فرنسيس غاري 
باورز قائد طائرة “يو 2” للتجسس التي أسقطها االحتاد السوفيتي عام 1960. وهناك أيضا قطعة 
للسي.آي.إيه  عمالء  يحملها  كان  للكالب  منومة  وحبوب  تخريب  لعمليات  املتفجر  الفحم  من 
في كوبا، فضال عن يوميات عميل للكاي.جي.بي في نيويورك في اخلمسينيات من القرن املاضي. 
سرقة  عن  فضال  أمريكية  وتكنولوجيا  أسرار  سرقة  يتناول  فهو  أيضا؛  عاملي  ُبعد  وللمتحف 

الغربيني قبل قرون تقنية تربية دود القز وزراعة الشاي من الصينيني.

حذاء بـ17 مليون دولر ي�صعل �صراعا 

بني عائلت ملكية وجنوم �صينما

في  حذاء  أغلى  تسويق  عن  املسؤولة  اجملوهرات  دار  أعلنت 
تأجير  بشأن  طلبيات  بدبي،  دوالر  مليون   17 بقيمة  العالم 

وشراء احلذاء، على أن تذهب حصيلة مبيعاته لصالح اجلمعيات اخليرية.
املرصع  الذهبي  احلذاء  إن  كارتشانداني،  هيماني  جولرز،  باشون  ملتجر  التنفيذي  الرئيس  وقال 
بقطعتي أملاس كل قطعة تزن 15 قيراطًا، فضاًل عن 236 حجر أملاس نقيًا، تلقى منذ اإلعالن عن 
تصميمه أكثر من 30 طلب شراء وإيجار من عائالت ملكية وجنوم سينما، فضاًل عن رجال أعمال 
في أوروبا. ووردت بعض طلبيات التأجير من ممثالت في هوليوود تنافسن على ارتدائه في املهرجانات، 

ولم يؤجر أو يباع احلذاء حتى اآلن، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة باشون جولرز.
ودفع احلرص الشديد على هذه القطعة النادرة، التي اعتبرها هيماني حتفة فنية، الشركة املنتجة 

للحذاء إلى االحتفاظ بها في أحد مكاتبها الرسمية بدبي مبكان سري تراقبه الفرق األمنية.
وصمم احلذاء مبقاس 36 قابل للتعديل وفقًا لقدم السيدة ليكون مريحًا في املشي باملناسبات 
اخلاصة. وأشار هيماني كارتشانداني إلى أن احلذاء مت تصميمه يدويًا في إيطاليا؛ حيث تطلب 9 

أشهر متواصلة من العمل.

»احت�صان الكلب«.. اأحدث طريقة لعلج »فوبيا الطريان«

الذين  الروسية موسكو تطبيق جتربة جديدة للمسافرين  العاصمة  أعلن مطار دوموديدوفو في 
اكتشفت  الروسي  املطار  إدارة  أن  األمريكي  إن«  إس  »إم  موقع  وذكر  الطيران.  فوبيا  من  يعانون 
عبر  الطائرة،  إلى  صعودهم  قبل  املسافرين  هؤالء  لدى  التوتر  وطأة  من  تخفف  جديدة  وسيلة 

احتضانهم الكالب. 
وأوضح املوقع التابع لشبكة »إس إم إن« التلفزيونية األمريكية أن هذه التجربة اجلديدة من مطار 
دوموديدوفو اعتبرتها وسائل اإلعالم الروسية نوع من العالج البديل لرهاب الطيران قادر على منح 

املسافرين اخلائفني السكينة والطمأنينة قبل صعودهم منت الطائرة.
أبريل واستمرت عملية احتضان الكالب في  البديل في 30  ومت تطبيق أول جتربة من هذا العالج 

املطار ملدة جتاوزت 5 ساعات.
ومنحت إدارة املطار الروسي هذه التجربة الفريدة اسم »احتضن صديقا«، وفقا ملا ذكره موقع »إس 

إم إن«، في إشارة لفرقة الكالب التي تساعد ركاب الطائرات في التخلص من اخلوف.
وأشار املوقع األمريكي إلى أن التجربة شارك بها 14 كلبا من فصائل مختلفة يرعاها متطوعون 

من إحدى اجلمعيات الروسية لالستغالل اإليجابي للحيوانات.

متجاوزة التوقعات.. 

بيع لوحة لنيل�صون مانديل 

بـ112 األف دولر يف مزاد

رسمها  التي  أيالند«  روبن  دور  سل  »ذي  لوحة  يعت 
الرئيس اجلنوب أفريقي السابق نيلسون مانديال عام 
2002، بسعر 112575 دوالرًا، في مزاد للفن األفريقي 

ُنظم بنيويورك.
ومُتثل اللوحة باب زنزانته في سجن روبن أيالند، حيث احُتجز 18 عامًا، وجتاوزت بكثير سعرها املقدر 

من قبل دار »بونامز« املنظمة للمزاد والذي كان يتراوح بني 60 و90 ألف دوالر.
وقالت دار »بونامز« إنها املرة األولى التي تباع لوحة ملانديال، احلاصل على جائزة نوبل للسالم عام 

1993، في مزاد.
ومتثل اللوحة اجملردة وصغيرة احلجم »59 سنتيمترًا« قضبان الزنزانة باللون البنفسجي مع مفتاح 
في القفل، وهي من اللوحات القليلة التي احتفظ بها مانديال حتى وفاته عام 2013 قبل أن ترثها 

ابنته بومال ماكازيوي مانديال.
وقال جيل بيبيات، مدير الفن األفريقي لدى دار »بونامز«، إن مانديال رسم نحو 20 إلى 25 لوحة، وقد 

طبع بعضها بتقنية الليتوغرافيا جلمع األموال ملؤسسة نيلسون مانديال.
وأمضى أول رئيس أسود جلنوب أفريقيا 27 عاما في السجن بني 1962 و1990، وقد سجن في روبن 
أيالند قبالة كيب تاون بني 1964 و1982. وكانت هذه اللوحة من بني 6 أعمال جتاوزت الـ100 ألف 

دوالر خالل املزاد.

بحرية على منت  رحلة  في  يسافروا  أن  للركاب  تتيح  النقل، خدمة  »أوبر« خلدمات  أطلقت شركة 
غواصة.

حتمل الغواصة اجلديدة اسم “إس سي أوبر”، وستكون أول غواصة للنقل التشاركي من نوعها في 
العالم، ومن املرتقب أن تنطلق التجربة في 27 من مايو اجلاري، بحسب موقع “سي إن إيه تي«.

احلجز عن  إلى  يبادروا  أن  بوسعهم  املذهلة،  التجربة  الراغبني في خوض هذه  أن  الشركة  وأعلنت 
طريق التطبيق اإللكتروني الشركة، وينتهي العرض في 18 من يونيو املقبل.

وميكن للغواصة أن تهبط إلى عمق يقارب ثالثني مترا، وعندها، يصبح بوسع الركاب أن يراقبوا احلياة 
البحرية املذهلة عن قرب في منطقة كونيسالند األسترالية.

منها  والهدف  املنطقة،  في  السياحة  هيئة  مع  بشراكة  بأتي  املشروع  أن  أوبر  شركة  وأضافت 
ليس سياحيا وترفيهيا فقط، بل يطمح إلى التوعية باخملاطر التي حتدق باحلاجز املرجاني من جراء 

االحتباس احلراري.

للركاب غوا�صة  “اأوبر” تطلق 
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Check out some interesting 
fast food facts and learn 
more about the next burger 
you buy from McDonalds or 
KFC.
Read how the junk food 
industry works, how much 
consumers spend on it every year and also how 
fast food restaurants are slowly changing due 
to rapidly increasing obesity and public health 
problems.

•	 Fast food (or junk food) is the name given to food 
that can be prepared and served quickly, often 
served at basic restaurants or in packaged form 
for convenient takeaway/takeout. It is typically 
inexpensive to buy but unhealthy to eat.

•	 Popular forms of fast food include burgers, fries, 
pizza,	fish	and	chips,	kebabs	and	fried	chicken.

•	 Well known fast food franchises and restaurants 
include McDonalds, Kentucky Fried Chicken 
(KFC), Pizza Hut, Taco Bell and Burger King.

•	 As well as at restaurants, fast food is commonly sold 
at convenience stores and gas stations. Examples of 
this include hotdogs, meat pies and doughnuts.

•	 Fast food is often highly processed and produced 
on a large scale to decrease costs. Ingredients and 
various menu items are typically prepared at a 
different location before being sent to restaurants 
to be cooked, reheated or quickly put together for 
the customer’s convenience.

•	 While hamburgers, fries and pizza are seen as 
traditional fast foods, countries throughout the 
world sell all types of fast food that may not be 
so well known. Some examples of these include 
kebabs, Chinese takeaways (friend noodles, rice 
and meat dishes), sushi and bento type foods in 
Japan	and	fish	and	chips	in	the	UK,	New	Zealand	
and Australia.

•	 Consumers	in	the	USA	spend	over	$100	billion	on	
fast food every year.

•	 McDonald’s is arguably the worlds most well 
known fast food chain. There are McDonald’s 
restaurants	 found	 in	 over	 100	 countries	 around	
the	world	and	they	serve	over	40	million	customers	
every day.

•	 Due to increased awareness of public health and 
obesity levels, efforts have been made to improve 
fast food menus by lowering fat levels or at least 
offering healthier alternatives. While these health 
concerns are generating more attention, fast food 
is still linked to worldwide weight gain problems, 
increased diabetes risks and healthcare costs.

Food Facts

“Is it Sin if You Didn’t Know?”
“I don’t know” Susan exclaimed nearing tears her-
self holding Timmy tight. All of the children were 
about to break down in tears when Heather finally 
said, “Wait let’s ask your mom.” She ran to the 
door, out into the hall and called down to Susan’s 
mom. “Mrs. Morris, please come help!” Her voice 
was so full of panic that Susan’s mom came rush-
ing up the stairs expecting to find someone bleed-
ing. She found the girls and Timmy sobbing in 
Timmy’s room.
“Timmy, Susan, what’s wrong? Are you sick?” 
Their mom said warmly but a little scared touch-
ing each of their heads for a temperature like all 
moms do.
“No its worse. I think Timmy is doomed.” Susan 
cried. “See when we went to the mall…” and be-
tween all four of them Mrs. Morris figured out 
what the problem was. Suddenly just laughed out 
loud like she had heard the funniest joke ever.
“Why are you laughing mom? I don’t want Timmy 
to go to hell.” Susan objected.
“Kids listen to me. Timmy, did you intend to steal 
the candy?” She asked holding Timmy’s hand. 
Heather and Janie sat cross-legged on the floor lis-
tening.
“No Mommy, I didn’t even know I did it. Is that sin 
Mommy? Is it sin if you didn’t know?” He asked 
desperate to know if he was in bad trouble with 
God.
“Kids remember our Sunday School lesson about 
sin? Remember what sin is?” She asked.
“I remember Mrs. Morris.” Said Janie. “Sin is any-
thing that keeps us from loving God.”
“That’s right Janie. Timmy, sin is something that 
comes out of your heart when it wants to rebel 
against God. It is something you decide to do when 
you know you shouldn’t. If you had found the can-
dy in your bag and not cried and not told anyone 
and kept it or ate it knowing you had not paid for 
it, then you would have stolen it and you would be 
in sin.
“Then I am not doomed, Mommy?” Timmy said 
trying to feel relieved.
“You are sensitive to what God wants, Timmy. 
Girls you are too, that’s why you cried so much. 

That’s good. It hurts your heart to think of some-
one you love going to hell. That’s how God feels 
and that is why Jesus came and died for our sins. 
Let’s pray that God take all of our sins out of our 
hearts.” And they all bowed their heads and prayed 
and when they looked up, instead of tears, there 
were pretty smiles on all their faces.
“But what about the candy bar, Mom?” Susan 
wanted to know.
“Tell you what, Timmy. Let’s let the girls get their 
sleepover going. You and I will run over to the 
mall, tell the man what happened and you can pay 
for the candy bar with your allowance money and 
everything will be right again.”
“Will it really Mommy?” Timmy said with excite-
ment “Will it make it like I never did the bad thing.”
“It will be better than that because the man will 
know you are an honest boy and he will trust you 
even more. Better than that, while we are there, 
let’s get candy bars for all of us and we can join the 
party, ok?”
HOORAY! All the children leapt with glee and 
danced around hugging and kissing Mrs. Morris 
for being so wise.

Thou Shalt not Steal (Part2)
You shall not steal. [Exodus 20:19]

R I D D L E 

T I M E

What word in the 
English language 
does the following: 
the	 first	 two	 letters	
signify a male, the 
first	 three	 letters	
signify a female, the 
first	 four	 letters	 signify	a	great,	while	
the	entire	world	signifies	a	great	wom-
an. What is the word?
Answer for the Last Issue:
Thursday

By: 
Philo Girgis

Happy 
birthday 
George

Happy 
birthday 

Mira
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Breaking Habits Part 7: 
Be A Scientist and Experiment!

Continu-
ing in our 
discussion 
on how to 
break hab-
its. We’ve 
c o v e r e d 
quite a 
few topics 
- please 
take a 

look at the past posts for more goodies on how 
to break our habits!
Today, I’d like to discuss a critical part of 
breaking habits, one that often scares many 
of us. The idea of actually breaking habits - 
whether that be physical behaviours or men-
tal/emotional thoughts - is that we have to 
DO/THINK THE OPPOSITE. 
In short, we  need to learn new ways of think-
ing, feeling, and doing. And this, as we all 
know, is hard work. This post will review one 
way to go about doing this - I challenge you to 
become a scientist and conduct an experi-
ment.
What does this mean? I want you to think 
about a behaviour you are doing. Of course, 
if it did not serve a purpose in your life, 
you would not be doing it. But at the same 
time, this behaviour or action might cause 
you distress, fear, anger, or frustration. For 
example, let’s say you have a habit of drink-
ing alcohol when you are stressed. At the 
time, this is soothing to you because it calms 
you down. But deep down, you are frustrated 
with yourself because you know that alcohol 
is not good for your 
health, you know that 
you spend too much 
money on it, you dis-
like how it makes you 
feel and act after-
wards, etc. You want 
to STOP drinking 
alcohol, but you are 
scared to even try to 
decrease your drink-
ing because you are scared of what will hap-
pen if you do. Perhaps you are worried that 
without alcohol, you will not be able to cope 
with your emotions or stress. Or you fear that 
you will end up feeling MORE miserable 
without it, that you will not be able to social-
ize with others, etc.
To be a scientist means that you need to 
challenge yourself on that thought/worry. 
Which, as scary as it sounds, means you need 
to do what are you afraid of. WHY, you may 
ask? Well, the only way to see what will hap-
pen is to actually stop the habit, or do the op-
posite. So, for example, if you are scared that 

if you skip a drink tonight, you will be miser-
able tomorrow, try it out. Skip the drink today. 
And see what happens tomorrow. Are you 
miserable?	You	may	find	 that	you	aren’t!	
And - important to remember here - is that 
you might actually still be miserable. But 
check-in with yourself: are you really as 
miserable as you thought you would be? Is 
it intolerable? 
And don’t forget this - you just proved to 
yourself that you are NOT stuck in the habit. 
You DID IT - you were able to break a habit, 
even if just for a day. Or ten minutes. So, you 
proved to yourself that 1) You can do hard 
things; 2) You can change if you want to and 
if you try; 3) The worst outcome is not go-

ing to happen; and/or 4) If the worst DOES 
happen, it is not as bad as you thought it 

would be OR you are able to 
cope with the distress/chal-
lenges that arise.
This is definitely easier said than 
done. Being a scientist and con-
ducting this mini-experiment 
is stressful, uncomfortable, and 
produces anxiety. But really, the 
only other alternative is to stay 
the same, and stuck in these hab-
its. To change means you need 

to challenge yourself. You need to break the 
cycle by engaging in opposite actions, by 
conducting an experiment, and by proving 
to yourself that you can do hard things.
It is hard. But you can do it. Choose one hab-
it. Challenge it today. Break the cycle. Do the 
opposite. Expect anxiety and discomfort, but 
do it anyways. And then, feel proud of your-
self for what you accomplished. Know that 
for every opposite action you take, and for 
every habit that you break (even if for a few 
minutes!), you are showing  brain and your-
self that you can change. You can - and you 
will - get through this!

I wanted to use this column to 
share with you some remarks 
I made in the House of Com-
mons at the end of April:
“Mr. Speaker, it grieves me to 
need to rise in this House to-
day to speak about the rising 
tide of anti-Christian violence.
On January 31, I asked the 
minister about the govern-
ment’s response to a terrorist 
attack on a church in the Philippines. Since that day 
in January, we have unfortunately seen much more 
anti-Christian violence, and more violence target-
ing other faith communities at prayer in their hous-
es of worship on sacred days. Today we had state-
ments on the terrible terrorist attack in Sri Lanka, 
with hundreds of Christians targeted and killed in 
churches. Some people did not want to use the word 
“Christians” when they spoke about this attack, and 
instead spoke of those who were being targeted as 
“Easter worshippers.”
Let us just be clear: Christians do not worship Eas-
ter. Some of the tributes to victims of violence drew 
a contrast between the message of Jesus on the one 
hand, and the violence of the attackers on the other. 
This contrast is important, but it is not the full story. 
Easter is not just about the message of Jesus; it is 
about the person of Jesus and the hope that we have 
through his resurrection that victims of violence and 
persecution today will also enjoy the resurrection of 
the dead.
lt is this knowledge of the resurrection of the dead 
that inspires Christians to lovingly risk and give 
their lives for truth and justice. The message of 
Christ would be totally unintelligible apart from the 
resurrection of the dead. lt is because of the cru-
cifixion and resurrection that Christians also seek 
to forgive their persecutors. We believe that Christ 
died to redeem all who accept his offer of forgive-
ness, including the most heinous and violent crimi-
nals. This affects how Christians relate to their per-
secution and to their persecutors.
Historically, we do not have an unblemished record, 
but when we embrace the teachings of Christ, we 
have a path to solving deep-seated communal ten-
sions. Often violence gets worse and worse within 
communities, because violence begets reprisal. We 
must work to put a stop to that violence by forgiving 
instead of by responding in kind, insisting on the 
protection of the innocent while seeking reconcilia-
tion and peace between communities. People of all 
communities must seek to participate in this work. 
However, I note in this context in particular, the way 
in which this idea of forgiveness and reconciliation 
in the context of the events of Easter is what drives 
Christians to be involved in this work.
Easter, the day chosen for this most recent anti-
Christian violence, is when we celebrate the resur-
rection of Christ, who was innocent and yet gave 
his life for the guilty. This understanding is core to 
Christian belief in terms of its implications for how 
we treat our persecutors. The forgiveness of sins 
and the resurrection of the dead can be the basis for 
greater peace and harmony. lt is a message that all, 
whether Christian or not, can draw strength and in-
spiration from during these difficult times.”

Christian response to 

anti-Christian violenCe

Garnett Genuis 
Member of Parliment 
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In the course of four years, 
we have progressed from 
“the budget will balance 
itself” to “the budget will 
never balance at all”. Prior 
to Trudeau’s arrival, the 
Canadians inherited a great 
fortune from its previous 
government: A balanced 
budget, prosperous real 
estate markets, record-low 
interest rates and booming 
world economics.  Instead, 
we are forced to bear 
an additional burden of 
predicted $19.8 billion for 2019-20. 
The only way for the Liberals to fund 
these massive interest costs is with big 
tax increases on the middle class. That 
means people will pay more to get less. 
In just a few years’ time, the government 
will spend more on debt interest than 

on health-care transfers to 
the provinces. That means 
Canadians will be paying 
bankers and bondholders 
instead of doctors and nurses.
Canadians may be gritting 
their teeth a little bit this 
month as their credit card bills 
arrive. But Canadians know 
that borrowed money has to be 
paid back and so they’ll make 
the necessary adjustments to 
their budgets.  So why doesn’t 
the Prime Minister? 
This matters for four reasons:

First, it makes us incredibly vulnerable 
for the next economic crisis. If we do 
not cut spending when the economy is 
booming, there is no money left once 
the economy goes through its trough. 
Second, deficits drive up the cost of 
living by pushing up inflation and 

interest rates. Government spending 
in a tight economy competes with 
consumers and businesses for scarce 
goods and services for everyone.
Third, higher deficits today mean higher 
taxes tomorrow. The Parliamentary 
Budget Officer estimates that interest on 
the national debt will rise by two-thirds 
to almost $40 billion within 5 years.
2019 was supposed to be the year that 
he balanced the budget, but instead he 
keeps borrowing money and has already 
added another $60 billion to the federal 

debt.  That is money 
that our children and 
grandchildren will have 
to pay back. In 2019, a 
Conservative government 
led by Prime Minister 
Andrew Scheer will get 
Canada’s finances back under control. 
Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Conservatives Will BalanCe the Budget

When asked this question, some will 
confidently answer “my house is my 
greatest asset”.  But do you know that 
your greatest asset is actually your 
ability to work and earn income.  A 35 
year old who makes $60,000 a year 
will have made 2.8 million dollars by 
the age of 65 assuming they receive 
a 3% annual income increase. Don’t 
you think that ensuring their ability to 
earn an income would be a priority? 
If you are unable to work as a result 
of a disability or an illness, would 
you be able to survive? Could you 
manage paying your bills every 
month? And if you could, how long 
would you be able to go on for with 
no income? The Canadian Payroll 
Association conducted a survey 
and published some results in 2017, 
stating that 1 in 4 Canadians would 
not be able to come up with 2,000 
dollars to deal with an emergency.  
Did you know that stress, fatigue 
and ordinary problems like back pain 
can lead to a disability.  A Canadian 
survey on disability in 2012 stated 

that one in three working Canadians 
will experience a period of disability 
lasting longer than 90 days before the 
age of 65. 
Disability insurance replaces your 
income if you are unable to work 
due to an accident or an illness.  It 
allows you to focus on your recovery 
knowing that your monthly expenses 
are covered. It ensures that you can 
maintain your standard of living 
without depleting the money you’ve 
worked so hard to save.  Also the 
monthly benefit you receive each 
month is paid to you tax free during 
the benefit period that you choose. 
Disability insurance is not only for 
the self-employed. It is for everyone 
to consider if you are working and 
earning an income. You may be part 
of a group plan through work, which 
is great.  But remember this will only 
cover you if something happens to 
you at work and is subject to you 
always being part of this plan.  
Get personal protection for your 
income today. 

What’s your greatest asset? 
By: Dalya Tadros


