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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

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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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

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

Dalya Tadros
Financial Services Representative

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance

Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com

Insurance

Agent

ترودو:  

عيد امليالد هو الوقت 

املنا�سب للإحتفال 

بر�سالة ال�سيد امل�سيح 

للرحمة واحلب للنا�س

ع�سو الربملان الكندي 
والكاتب بـ جود نيوز، 

»جارنت جيني�س« 
يطالب احلكومة 

امل�سرية بالإفراج 
الفوري عن رامي كامل اأمنة ن�سري لـ »جود نيوز« : الأزهر غري قادر علي اإ�سلح اخلطاب الديني
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Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

ب�إدارة: 

اأمين فرح

م�ستعدون لعمل 

كيك االعرا�س 
واأعياد امليالد, 

واأول مناولة والعماد 

وجميع املنا�سبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 

واأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع االأجبان والزيتون 

واملخلالت

جميع انواع احللويات 

والبقالوة والكيك 

نهنئ اجلالية 
العربية

بعيد امليالد املجيد

أغـابـي

اشرف لوقا: 2482-704-647 - مخلص مرقس: 647-861-1566

آغابي - مادونا سابقا - امام الكاتدرائية

wide selection of 
Mediterranean food Products

aghapyconveniencestore

convenience store

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية 

والعربية

محـــــــالت

Aghapy
every 

day you 

get our 

best

 نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما 

tel: 905-604-9020
3636 steeles ave. e. #121
across from the new st. Mark cathedral (west side)

Steeles Ave. E

St. Mark

Ferrier St.

Aghapy
Store
Unit 121
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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

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

التنازلي  العد  بدء  هل 
املسيحيني  ألختفاء 
الشرق  من  أجزاء  من 

األوسط؟!
...............................ص14

تذاكر  أسعار  في  زيادة 
العام  النقل  وبطاقات 
من  بداية  سنت   10

شهر مارس 2020
...............................ص9

داعش  نيجيريا.. 
 11 لقتل  فيديو  ينشر 

مسيحيا
...............................ص11

تطالب  احملكمة 
مدرسة   300 معلمي 
تعليمية  مواد  بتقدمي 
وخطط مدرسية خالل 
الـــــ7 سنوات ماضية    
...............................ص11

راأي املحـــــــرر

رواية هيت�سكوك واإنتظار احلي

روايته  هيت�شكوك«،  »الفريد  املبدع  اأ�شدر   1964 فرباير  يف 

 ،1985 عام  درامي  عمل  اإيل  حتولت  والتي  الأخري«  »الهروب 

نائية  �شجن على جزيرة  ودع يف 
ُ
اأ مليونري  ،والرواية حتكي عن 

عن  الهرب  املليونري  وقرر  بها..  قام  قتل  جلرمية  لإعدامه  متهيدًا 

اأن  اأبلغه  احلار�س  ولكن  ال�شجن،  حرا�س  اأحد  ر�شوة  طريق 

احلرا�شة م�شددة جداً واأن ال�شجن علي جزيرة، واأنه ل ي�شتطيع 

طريقة  احلار�س  له  وابتدع  باملوت،  اإل  اجلزيرة  مغادرة  اأحد 

اأحد توابيت املوتي والتي تخرج يف  اأن يخرج يف  للهرب وهي 

وقت حمدد من اليوم، وذلك باأن ُيلقي بنف�شه يف اأحد التوابيت 

دفن  ويتم  الياب�شة  اإيل  ي�شل  وحينما  بالداخل  الذي  امليت  مع 

من  اأقل  بعد  وياأتي  اأجازة  اليوم  هذا  احلار�س  �شياأخد  التابوت، 

ن�شف �شاعة لإخراجه ويح�شل منه علي املقابل املادي، بعدها 

يعود احلار�س اإيل ال�شجن وينتهي الأمر. ورغم املجازفة واخلوف 

من  اأف�شل  بالتاأكيد  لأنه  وافق  اأنه  اإل  ميت  مع  الرقاد  فكرة  من 

التوابيت  لدار  توجه  قليلة،  باأيام  وبعدها  وبالفعل  اإعدامه، 

امليت  اأحدهما ويرمي نف�شه ب�شرعة علي  ليفتح  تابوتني،  ليجد 

لي�شمع  اأخري،  باإحكام مرة  التابوت  بالداخل، واأغلق  املوجود 

�شوت احلرا�س قادمون وينقلون التابوت ل�شطح ال�شفينة واأح�س 

بحركة التابوت علي ال�شفينة حتي و�شلوا اإيل الياب�شة، ثم قاموا 

املليونري  واأنتظر  الرتاب.  واأهالوا عليه  التابوت  باحلفر وو�شعوا 

ثم  دقائق  خم�س  مر  املتفق،  كما  احلار�س 

فلم  �شاعة  ن�شف  ثم  دقيقة   15 ثم  ع�شر 

خوفًا  اله�شرتيا  من  حالة  فاأ�شابته  ي�شل، 

من نق�س الأك�شجني واأخرج عود كربيت 

يري  اأن  له  وخطر  الوقت،  ويري  لي�شعله 

وجه امليت، والتفت برعب وقٌرب ال�شعلة لريي مامل يتوقعه.. 

معه  من  هو  لإنقاذه  ينتظره  كان  الذي  ذاته  احلار�س  وجه  راأي 

بالتابوت!!. 

والرجاء  التم�شك  خطورة  فكرة  تك�شف  ق�شد  غري  عن  الرواية 

بالأموات عو�شًا عن الأحياء، واأن النجاة لي�شت يف اإنتظار امليت 

باأن  اإميانهم  امل�شيحيون  عقيدة  حتمل  ولهذا  احلي.  اإنتظار  يف  بل 

امل�شيح هو احلياة، فهو الذي قال عن نف�شه »اأنا هو القيامة واحلياة« 

عنه  وقال   ، ال�شماء«  من  النازل  احلي  اخلبز  »اأنا  اأي�شًا  وقال   ،

بطر�س »اأنت هو امل�شيح اأبن اهلل احلي«، وعند القرب قال املالكان 

للمرميات »ملاذا تطلنب احلي بني الأموات؟«، وبح�شب العقيدة 

الإ�شالمية فاأن امل�شيح هو فقط احلي ومل ميت واأقام املوتي، ولهذا 

 ، للكون  احلياة  رمز  امل�شيح  ال�شيد  نتذكر  املجيد  امليالد  يف عيد 

نايني ، يف عيد  اأرملة  واأبن  املئة  قائد  لليعازر وابنة  واهب احلياة 

ميالد امل�شيح نتذكر من ملئ الكون حياٌة عرب تعاليمه باحلب ، 

يف عيد ميالد امل�شيح كل عام واأنتم جميعًا يف ملئ احلياة

 ابرام مقـار
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كبيرة  توقُّعات  دون  إحباط  ال 
قصورًا  ننِب  لم  ما  ُمسبقة، 

التي  املكانة  جتاه  أوهامنا  من 
حياتنا  في  اآلخرون  يستحقها 

املواقف  زلزال  أما  لالنهيار  ُعرضة  نكون  لن 
تغسل  التي  احلقيقة  أمطار  أو  الصادمة 
وجه العالقات املتوارية وراء طبقة من طالء 
الطرف  عن  أذهاننا  في  املرسومة  الصورة 

اآلخر.
قاتلة  طعنًة  يُسدد  أن  يستطيع  أحد  ال 
الكفاية  فيه  مبا  قريًبا  يُكن  لم  ما  إلنسان 
منه، لذا فإن اجملني عليه هنا يتحمل جزًءا من 
األمان  ألغى مسافة  ألنه  اجلرمية  مسؤولية 
بارتكاب  له  سمح  وبهذا  اجمُلرم،  وبني  بينه 
جرميته. قد تكون »الثقة« أكسجيًنا ضروريًا 
يجب  لكن  بسالم،  نعيش  كي  حياتنا  في 
و«املسؤولية«  »احلذر«  يُرافقها صديقاها  أن 
تأدية  يستطيعا  لن  أنهما  رغم  حلمايتها، 
هذا الدور جتاهها أحيانًا، وستتم مغافلتهما 
وآخر،  حني  بني  عليها  االعتداء  أو  الغتيالها 
في  اخلِبرة  مبعارك  الزمن  يُنضجهما  أن  إلى 

صراعهما مع الغدر واخلُذالن.
األمان  مبسافات  يعترفون  ال  الناس  بعض 
الضرورية بينهم وبني اآلخرين من خارج نطاق 
األسرة، يبنون توقعات هائلة على عالقاتهم 
معهم،  العاطفية  أو  املادية  أو  اإلنسانية 
وسرعان ما تتداعى تلك التوقعات حتت وطأة 
صفعة موِجعة من صفعات نكران اجلميل، 

املباالة  انعدام  أو  اخلديعة،  أو 
ومواقف  اإلنسان  هذا  بآالم 
أنفسهم  فيجدون  احتياجه، 
رهينة فوضى مشاعرية حتت آثار 
ُمبلل  صغير  طائر  مثل  املوجعة،  الصدمة 
داهمته أمطار الشتاء دون ملجأ مينحه دفء 
يلوموا  أن  إال  لهم  وليس  والسلوان،  األمل 
عارية  براءة مشاعرهم  ترك  على  أنفسهم 

في مهب رياح الشر وقسوة القلوب.
تقول األديبة األمريكية ذات املشاعر املرهفة 
شيء  أي  تتوقع  لم  إذا   « بالث:  »سيلفيا 
أكثر  وما  أبًدا«،  تُخذل  فلن  أحد  أي  من 
أن  إال  تستحق  ال  التي  اإلنسانية  العالقات 
التوقعات  من  خالية  »سطحية«،  تكون 
رِفقة  تُشبه  والطموحات،  والتطلعات 
متى  أحدهما  يدري  ال  شخصني  بني  طريق 
نحو  يقوده  الذي  املنعطف  إلى  اآلخر  يصل 
وتبادل  التسلية  هدفها  ُمغاير،  ُمستقبٍل 
مفترق  إلى  الوصول  حتى  واألحاديث  الزاد 
الطريق دون أمل بلقاء قادم أو تبادل عناوين، 
ثم يُترك مصيرها حلكم الزمن وُمصادفاته، 
قد يلتقيان ُصدفة حني يوحد بينهما طريق 
قرارا  مًعا  يتخذا  وقد  جديدة،  ورحلة  جديد 
بعدم االفتراق والسير في طريق واحد طلًبا 
على  وحٌش  يعتدي  وقد  ُمشتركة،  ملصالح 
بحياته  اآلخر  فيخاطر  نومه  خالل  أحدها 
أن  بعد  ُمخلصني  قرينني  ويُصبحان  إلنقاذه 

أثبتت التجربة نقاء معدنيهما.

اأكرث �سطحيًة.. اأقلُّ جحوًدا

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

ذات أهمية  الغربية ملصر،  والشقيقة  اجلارة  ليبيا  تعتبر 
قصوى لألمن القومي املصري، ولذا فكل ما يجري فيها 
ميس مباشرة أمن املصريني. وعلى ما يبدو فإنه ال يحلو 
رجب  العثمانلي  احملتل  رئاسة  حتت  تركيا  الشر:  حملوري 
إمارة  حتت  الشريرة،  اإلمارة  تلك  وقطر  أردوغان،  طيب 
تكشفت  والتي  حمد،  بن  متيم  الرشيد  غير  الشاب 
فضائحها مؤخرا على املستوى الدولي ودعمها لإلرهاب، 
وخسرت تأثير سالحها الرهيب قناة اجلزيرة، في دعم كل 
من محوري الشر في املنطقة حلكومة الوفاق اإلسالمية 

اإلخوانية بقيادة السراج.
يبدو أن تركيا ال تريد فقط من مذكرة التفاهم والتعاون 
طرابلس،  في  اإلخوانية  السراج  حكومة  مع  األمني 
احلدود  وترسيم  بل  والعسكري،  األمني  التعاون  تدعيم 
البحرية، مبا ميثل حترشا بكل من مصر واليونان وقبرص، 
فيما يتعلق بقضايا الطاقة واستخراج الغاز الطبيعي 

من البحر املتوسط.
ال أحد ينسي، أن تركيا، تلك الدولة العلمانية املستنيرة، 
والتنمية  العدالة  حزب  فيها  احلكم  يصل  أن  قبل 
اإلسالمي، خاصة في ظل أردوغان، حتولت حملور شر يدعم 
اإلرهاب والعنف الدموي، وأصبحت الداعم الرسمي لكل 
من إرهابي الدولة اإلسالمية املعروفة مجازا باسم داعش 
وكذلك جماعة اإلخوان املسلمني املصنفة باإلرهابية في 
الكثير من الدولة، بتمويل مع بنك اإلرهاب الدولي، دويلة 

قطر.
أردوغان أصيب في مقتل عندما جنح املصريون الوطنيون 
أكثر  استمروا  الذين  اجلماعة،  حكم  مع  التخلص  في 
من 80 عاما يخدعون املصريني، بأنهم “بتوع ربنا”، وبعد 
أقل من 12 شهرا، فاض كيل املصريني بهم، وثاروا على 
حكمهم في ثورة يونية 2013، التي أعادت للدولة واألمة 
دينية  جماعة  حكم  من  وإنسانيتها،  كرامتها  املصرية 
والنساء،  الرجال  وبني  املصريني،  بني  ميزت  متطرفة، 
هم  من  وبني  اجلماعة  أعضاء  بني  ما  املصريني  وصنفت 
خارجها. كان أردوغان، يتصور بأنه بالسيطرة على مصر، 
جوهرة الشرق األوسط، ورمانة ميزان املنطقة، سيسهل 
بالنسبة له وبالنسبة ملموله قطر، السيطرة على بقية 
أخري،  للمصريني كانت كلمة  املنطقة. لكن  الدول في 
اجلماعات  عنصرية  عن  بعيدا  والعزة  الكرامة  كلمة 

اإلرهابية املتطرفة.
من أن جنح الشعب واملصري وبدعم من قواتها املسلحة 
ارهابية  جماعة  حكم  من  مصر  استرداد  في  الوطنية، 
وتنظيم دولي لهذه اجلماعة اإلرهابية، وتركيا حتت رئاسة 
احلكم  لنظام  كرهها  عن  اإلعالن  عن  تكف  ال  أردوغان 
الذي  السيسي،  الفتاح  عبد  برئاسة  في مصر  الوطني 

أنقذ مصر من مصير مجهول حتت حكم اإلخوان.
طريق  عن  اجلنوب  من  في محاصرة مصر  أردوغان  حاول 
الرئيس  مع  واألمني  العسكري  اتفاقه  عبر  السودان، 
اخمللوع عمر حسن البشير في السودان واستئجار إحدى 
اجلزر هناك، وتأسيس قاعدة عسكرية تركية فيها، بعد 
الدولي  اإلرهاب  بنك  من  بتمويل  اجلزيرة،  وتنمية  تطوير 
البشير،  وسقط  بالفشل  خططه  باءت  ولكن  قطر. 
الذي كان عرابا للجماعات والزعامات اإلرهابية جلماعات 
أراضي  استخدمت  ما  كثيرا  والتي  السياسي،  اإلسالم 
وإعداد  للتدريب  كمعسكرات  الشقيقة،  السودان 

العمليات اإلرهابية.
في  اإلخوانية  الوفاق  حكومة  دعم  أردوغان  يحاول  واآلن 
ليبيا، حملاصرة مصر من الغرب، وهو يعمل جيدا أن ليبيا 
التقليديني ألنقرة.  احللفاء  أو  الشركاء  أبدا من  لم تكن 
ولكن جنون العظمة، واحليرة في كيفية مواجهة احلركة 
املصرية النشيطة على املستوى اإلقليمي، وخاصة بعد 
في  واليونان  قبرص  مع  مصر  حققتها  التي  اإلجنازات، 

مجال الطاقة، والغاز الطبيعي في البحر املتوسط.
واعطاء  تونس،  بزيارة  نفسه  يفرض  أن  أردوغان  حاول 
املنطقة،  في  جديدا  حلفا  ستقود  تركيا  بأن  ايحاءات 
اإلخوانية  الوفاق  حكومة  من  يتشكل  مصر،  حملاصرة 
ليبيا  التي تسيطر علي مناطق بسيطة من  ليبيا،  في 
قيس  الرئيس  ولقاء  تونس  بزيارة  وبعدها  الشاسعة، 
ذات  حرة  دولة  تونس  أن  صراحة  أعلنها  والذي  سعيد، 
تقبل  وال  أحد،  وال تدخل في حتالفات مع  سيادة وطنية 

اخلضراء،  تونس  تراب  علي  قدمه  أجني  جندي  يضع  أن 
في إشارة مؤكدة الستياء ورفضه من محاوالت اإلعالم 
التركي والقطري، اإليحاء بأن زيارة أردوغان لتونس جنحت 
السراج  حكومة  مع  أنقرة  اتفاق  إلي  تونس  ضم  في 

اإلخوانية في مصر.
األمن  على  وتأثيرها  ليبيا،  أهمية  جيدا  تدرك  مصر 
قوات  تدعم  أن  الطبيعي  فمن  ولذا  املصري،  القومي 
حفتر.  خليفة  الفريق  بقيادة  الليبي  الوطني  اجليش 
اي  لرفض  بوتني،  بقيادة  روسيا  مع  مصر  تنسق  كما 
أردوغان أن مستعدة  أن أعلن  تدخل أجنبي، خاصة بعد 
السراج  إلى طرابلس لدعم حكومة  تركية  لنقل قوات 

اإلخوانية.
هذا وكما سرقت تركيا البترول بدعم من تنظيم داعش 
الطاقة  موارد  على  يدها  لوضع  تسعي  فإنها  اإلرهابي، 
%99 من استهالكها  تركيا تستورد  وأن  الليبية، خاصة 
استهالك  من   93% تستورد  كما  الطبيعي،  الغاز  من 
عام 2018  الطاقة  التركية من  الواردات  وبلغت  النفط. 
45 مليارا  42 مليار دوالر، متوقع لها أن تزيد إلى  حوالي 
بنهاية عام 2019. وتستورد تركيا الغاز والبترول من إيران 

واجلزائر وتونس وروسيا.
القذافي، وهي مطمعا  العقيد معمر  ليبيا، منذ حكم 
نيكوال  حكم  حتت  فرنسا  وكانت  الغربية،  للقوى 
القذافي  علي  الدولية  احلرب  أسباب  أحد  ساركوزي 
متتعت  طاملا  دولة  على  اإلرهابية  اجلماعات  وسيطرة 
بالتنمية واالستقرار، حتى لو كانت حتت حكم استبدادي 
سياسيا من قبل القذافي وأبنائه. وال يختلف احلال حاليا 
أن  تريد  ال  املتحدة  فالواليات  الغربية،  للقوى  بالنسبة 
حيث  والعمليات،  األمور  مجريات  على  روسيا  تسيطر 
سبق وأن اتهمت وزارة اخلارجية األمريكية، موسكو بأن 
الليبي  الوطني  اجليش  قوات  تدعم  مرتزقة  قوات  لها 
فاجنر  منظمة  قوات  القوات  هذه  ومن  حفتر،  للفريق 
املسلحة الروسية. في الوقت الذي أشار فيه تقرير خلبراء 
إمدادات  بالفعل  أرسلت  تركيا  أن  إلى  املتحدة،  األمم  من 
الذي  األسلحة  حلظر  انتهاك  في  ليبيا،  إلى  عسكرية 

تفرضه املنظمة الدولية ذاتها.
السراج  بحكومة  واشنطن  اعتراف  مع  هذا  ويأتي 
يخفي  وال   ،2015 عام  منذ  املتحدة  األمم  مع  اإلخوانية 
على أحد أن اإلدارة األمريكية حتت حكم أوباما وهيالري 
هجمت  التي  اإلسالمية،  للحركات  داعمني  أكبر  كانا 
وقفزت على الثورات العربية، واغتصب نظم احلكم من 
الشعوب، ولذا فمن الطبيعي أن تعترف اإلدارة األمريكية 
مخططها  مع  اتساقا  ليبيا  في  إخوانية  بحكومة 
الفوضوي في املنطقة إلعادة تركيب املنطقة كما يحلو 

لها، حسب تصورها الفاشل أيام أوباما.
إال أن اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب أعلنت 
السراج  وحكومة  تركيا  بني  والبحري  األمني  االتفاق  أن 
في  االستقرار  وعدم  للقلق  ومثير  مفيد  وغير  مستفز 
منطقة البحر املتوسط. كما عبر روسيا عن استياءها 
واعتبرته  السراج  حكومة  مع  التركي  االتفاق  من 
خطوة مثيرة للقلق في منطقة يبحث العالم لها عن 

االستقرار.
حفيظة  أثار  السراح  حكومة  مع  تركيا  اتفاق  أن  كما 
من  تونس  استياء  بعد  اجلزائر،  في  األمنية  السلطات 
الزيارة املفاجئة ألردوغان لتونس، خاصة وأن تركيا بدأت 
إلى  إرهابي داعش من سوريا  في تأسيس مكاتب لنقل 
أموال  على  حصولهم  لقاء  اسطنبول  مطار  عبر  ليبيا 

ضخمة.
وقام وزير خارجية اليونان بزيارة لبنغازي في تأكيد صريح 
دعم  في  كلمة  له  سيكون  األوربي  واالحتاد  اليونان  بأن 
الوقت  في  حفتر،  للفريق  الليبي  الوطني  اجليش  قوات 
الذي تقدمت فيه قوات اجليش الوطني الليبي وسيطرت 
اليونان  العاصمة. وطالبت  على جزء كبير من طرابلس 
بني  السمعة  لالتفاق سيئ  دولية  بإدانة  الدولي  اجملتمع 
أثينا بطرد السفير  تركيا وحكومة السراج، كما قامت 
وكانت  السراج،  حكومة  ميثل  ألنه  اليونان  من  الليبي 
نقطة التحول الكبيرة في رفض البرملان الليبي لالتفاق، 
والدعوة إلى سحب االعتراف الدولي من حكومة السراج 

اإلخوانية.

تركيا ُت�سدر االإرهاب 

اإىل ليبيا الإنقاذ االإخوان

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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شيء،  أي  يعملون  عندما  أشخاص،  هناك     
يهتمون باملقابل لهذا العمل!

   فكل شيء له ثمن عندهم، حتى اخلير!

    لذلك، فهم ال يعترفون باملثل القائل: »اعمل 
اخلير، وارميه في البحر«!

   وعندما نقول لهم -على سبيل السخرية : أال 
يوجد خير لوجه اهلل؟!.. 

   نفاجيء أنهم يفعلون أكثر من ذلك، مع اهلل!

أن يؤتى صنيعهم، ثماره، يسارعون في     قبل 
طلب األجر واملثوبة، من املولى عز وجل!

    تأمل معي، مثل هذه الطلبات:

   .. »أجعله اللهم في ميزان حسناتي«!

أو  اغتابني،  من  كل  إني سامحت  »اللهم   ..    
ذكرني سوء في غيبتي، وأسألك عن ذلك األجر، 

واملغفرة، وبلوغ مراتب احملسنني«!

    ومن خالل أوامر تعمل في اإلرادات، ال للتقّرب 
من اهلل، بل للتقرب من حصد احلسنات، وإنتظار 

جوازیه؛ جتد من يقول لك:

    هل أدلك على طريق آخر للخير؟..

وال  سنة،  متضي  دعوته،  إذا  بدعاء  رأيك  ما   
كتابة  من  االنتهاء  من  املالئكة  تستطيع 

حسناتك!

»ينوبني  أمنّية:  من  يبدأ  عندهم  اخلير  وألن      
ثواب«، وينتهي بالرغبة: »في الربح غير احملدود«؛ 
املواسم  حلول  وينتهزون  ينتظرون،  جتدهم 
الدينية؛ ملمارسة املرابحة، ونوال اجلزاء املضاعف 

إلى ما النهاية!

   فإذا بينابيع املشاعر اجلياشة، تتفجر، فجأة، من 
نفوسهم، وتفيض باحلنان، والعطف، والسخاء 
في مثل هذه األيام »املفترجة«، فيقيمون املوائد 
املتزايدة  األعطيات  ومينحون  السبيل،  لعابري 

لألرامل، واأليتام، واحملتاجني!

  ومن منا لم جتذبه، في األيام القائظة، مبردات 
املياة التي زرعوها في كثير من األماكن التي منر 
بها، حتت مسمی: »الصدقة اجلارية«؛ لنكتشف 
لهم،  اجلارية«،  »احلسنة  هو:  منها،  الغرض  أن 
وألعزاء عليهم، كتبت أسماؤهم بحروف: جتلب 

الدعاء، وتستمطر اجلزاء الطيب!

...،...،...،   

   ان من يريد أن يعمل بإخالص في مجاالت اخلير؛ 
يجب أن يكون: »خّيراً«.. يحب اخلير الذي يعمله!

    فإذا لم يصل اإلنسان إلى محبة اخلير، والتعلق 
به، واحلماس ألجله، واجلهاد لتحقيقه، ال يصبح 
من أهله، ولن ينال مكافآت السماء، التي تليق 

مبن يصنع اخلير من أجل اخلير!

...،...،...،   

   أن إحدى هبات حب اخلير - إضافة إلى تقدير 
العلي -:

   .. الشعور باثبات ذاتك؛ فحني حتب اخلير، تعبر 
عن قدرة نفسك في تقديره! 

   .. وحني تعطي غيرك، عن حب، حتس بوجودك، 
وأن لهذا الوجود معنی، وقيمة!

   .. وحني تختبر هذا التالقي الوجودي مع اآلخر، 
تنال الرضا عن النفس، وحتصل على الطوباوية 

التي ال تنتهي!...

عـادل عطيـة

حب اخلير.... وخير احلب!!لقاء

أنا  قرأت  موضع  غير  وفي  مرة  من  كم 
وقرأت أنت ونحن صغار أن الكلمة هي 
شاهدت  مرة  من  وكم  اإلنسان،  شرف 
تلخصت  فنياً  عمالً  أنت  وشاهدت  أنا 
رسالته في »شرف الكلمة«، وكم من 
رواية  بطل  أو  قصة  بطل  أحببنا  مرة 
شرف«  »كلمة  أجل  من  تضحية  قدم 
أو من أجل اميانه بأن كلمته هي شرفه 
بديهياً  أمراً  لها  واحترامه  وكيانه 
ووجدنا  كبرنا  ثم  النقاش،  يقبل  ال 
في  األنسان  شرف  يختصر  مجتمعاً 
شيئاً واحداً فقط ال عالقة له بالكلمة 

أم  الكلمة؟  شرف  ضاع  فهل  بعيد،  أو  قريب  من 
توارى؟ أم تغيرت املفاهيم؟ 

هو  النفاق  فيه  أصبح  مجتمعاً  يصمد  وكيف 
مجتمعاً  يصمد  وكيف  رواجاً؟  األكثر  سلعته 
أن  أما  لهما،  ثالث  ال  خيارين  بني  أبناؤه  يضع 
يعتقلهم  أو  أفواههم  في  احلق  كلمة  يعتقلوا 
الصغير  الطفل  يدرس  كيف  سجونه؟  في  هو 
واحترام  والشرف  الفروسية  أن  مدرسته  في 
ثم يخرج من  األبطال  الكلمة هي خصال  وأمانة 
بأن  يحلم  وهو  الغذاء  وجبة  ويتناول  مدرسته 
قرأ  الذي  البطل  الفارس  الرجل  هذا  ليكون  يكبر 
عنه في املدرسة وما أن حتني وجبة العشاء ويفتح 
يرى من  آخر،  أبطاالً من طيناً  أمامه  التلفاز فيري 
ما  أقل  الذين  هؤالء  أمامه  الشاشات  يتصدرون 
عالقة  وال  نفاق  محض  كلمتهم  أن  عنهم  يقال 

لها بالشرف وليس لها من الفروسية 
الزرعة  نسقي  ان  قبلنا  نصيب؟ كيف 
بل  الوقت  ونقيضه في نفس  بالشيء 
أن  قبلنا  كيف  ذاتها؟  اللحظة  وفي 
نتالعب بزرعتنا ومبستقبل أبناؤنا بهذه 
الطريقة؟ فبئس الساقي ورحماك ربي 

من بؤٍس محقٍق سيلحق بالزرعة.
بيدهم  أمتنى على من  عام جديد  في   
فوارس  الينا  يعيدوا  أن  بلدي  في  األمر 
كلمتهم  قدر  يعلمون  الذين  الكلمة 
ويعلمون قدر تأثيرها في النفوس وفي 
أن  عليهم  أمتنى  األوطان،  مستقبل 
وأختم  واالبداع،  والفن  للثقافة  منارة  بالدي  تعود 
مقالي بكلمات الراحل »عبد الرحمن الشرقاوي« 
من  ُمنعت  والتي  ثائراً«  احلسني   « مسرحية  في 

العرض غير مره ألسباب تخص من منعها:
الكلمة لو تعرف حرمة... زاد مزخور
الكلمة نور... وبعض الكلمات قبور

بعض الكلمات قالع شامخة... يعتصم بها النبل 
البشرى

الكلمة فرقان ما بني نبى وبغّى
ودليل  نور  الكلمة  الغمة...  تنكشف  بالكلمة 

تتبعه األمة
الكلمة حصن احلرية..,. إن الكلمة مسؤولية

إن الرجل هو الكلمة
شرف الرجل هو الكلمة

شرف اهلل هو الكلمة

شرف الكلمة

بقلم: 

جورج مو�سى

من  املسيح  للسيد  اإلعجازي  امليالد  حادث  كان 
العذراء مرمي، قاسًما فاصاًل لكل التاريخ البشري 
وأحداثه والتي مت تسجيلها الحًقا نسبة إلي تاريخ 

ذلك امليالد إلي ما قبل وما بعد هذا امليالد. 
فعندما تقول إني قد ولدت سنة 1973، أو أن مصر 
قد إنتصرت علي  إسرائيل سنة 1973 فهذا يعني 
بعد  حدث  قد  االنتصار  ذلك  أن  أو  ولدت  قد  إنك 

1973 سنة من ميالد السيد املسيح.        
حقائق عن التقومي امليالدي :

السادس  القرن  »في  »ديونسيوس  الراهب  قام   -1
التاريخية حسب  األحداث  بإعادة حساب  امليالدي 
قبل  ما  إلي  املسيح  السيد  ميالد  من  موقعها 
التقومي  بهذا  العمل  وبدأ  امليالد  بعد  وما  امليالد 
امليالدي في عام 532 ميالدية.  أي أنه لم يبدأ العمل 
بالتقومي امليالدي مع يوم وسنة ميالد املسيح وذلك 

علي عكس ما يعتقد املعظم.
2- التقومي امليالدي معمول به االن في معظم دول 

العالم.
إسماعيل  اخلديوي  بدأ   فقد  ملصر  وبالنسبة 

العمل بهذا التقومي في القرن التاسع عشر. 
وعظمة  امليالدي  التقومي  وتطور  نشأة  قصة 

العلماء املصريني : 
املصريني  قدماء  كان   : القدمي  املصري  التقومي   -  1
النجمية  السنة  إستخدم  أول من  العظماء هم 
قبل   4236 سنة  في  ذلك  وكان  تقوميهم  في 
امليالد، بينما كان معظم العالم يستخدم السنة 

القمرية.  
حساب  القدمي  املصري  التقومي  هذا  في  مت  وقد   
إثني  إلي  وقسموها  يوما   365 أنها  علي  السنة 
مع  يوما   30 شهر  كل  متساوية  شهر  عشر 
اإلثني  الشهور  خارج  سنة  كل  أيام   5 إضافة 
عشر.   وقسموا عدد ساعات اليوم إلي 24 ساعة 
ومثلها  نهارا  ساعة  عشرة  إثنتي  إلي  مقسمة 

ليال.  
يوليوس  اإلمبراطور«  مصر  زار  عندما   -2
املصري   السكندري  الفلكي  من  طلب  قيصر« 
»سوسجينس« تغير التقومي الروماني ليكون علي 

منط التقومي املصري القدمي ألنه األفضل.  
  - وعليه فقد مت إجراء تعديل بسيط وهو إضافة  
أربع سنوات في السنة املتعارف عليها   يوما كل 
» بالسنة الكبيسة » وذلك الن دورة األرض حول 
الشمس ال تستغرق 365 يوما فقط وإمنا تستغرق 
365 يوما وخمس ساعات و48 دقيقة و46 ثانية ؛ 
يوم  إضافتها مبعدل  مت  التي  6 ساعات  أي حوالي 
الفلكيون  العلماء  كان  وللعلم  سنوات.   4 كل 
املصريون القداماء يعلمون ذلك ولكنهم واجهوا 

سطوة ومقاومة الكهنة املصريني. 
- مت اإلحتفاظ بنفس أسماء الشهور. 

- مت إعتبار شهر يناير هو بداية العام -وليس مارس 
كما كان معموال من قبل - وعليه أصبح سبتمبر 
هو الشهر التاسع بينما كلمة سبت - أول ثالث 
حروف في كلمة سبتمبر - في الالتينية تعني 7 
كلمة  بينما  العاشر  الشهر  هو  أكتوبر  وأصبح 
( تعني 8 وهكذا نوفمبر وديسمبر  ) أكتوبر  أكت 
بينما  عشر  والثاني  عشر  احلادي  الشهران  وهما 
نونا ) نوفمبر ( تعني 9 وديكا ) ديسمبر ( تعني  10. 
يوليو  باسم  السابع  الشهر  إسم  إستبدال  مت   -
وكذا  قيصر،  يوليوس  اإلمبراطور  إلسم   تكرميا 
فعل من بعده اإلمبراطور أغسطينوس في إسم 
أوغسطينوس مجاراة  أيضا  وأصر  الثامن  الشهر 

ليوليوس علي إعتبار الشهر اخلاص به أغسطس 
- كما في شهر يوليو -31 يوما !!!!.  

العادية  السنة  أيام  عدد  تثبيت  وبغرض  وعليه   -
عند 365 يوما برغم وجود 7 شهور - وليس خمس 
شهور فقط -حتتوي 31 يوما - وذلك إلعتبار شهري 
يوليو وأغسطس 31 يوما - مت إعتبار شهر فبراير 
28 يوما - بدال من 30 يوما - وذلك لتعويض زيادة 
اليومني في شهري يوليو وأغسطس ، مع إضافة 
تقبل  التي  السنوات  في  سنوات  إربع  كل  يوما 
القسمة علي أربعة لتعويض فرق الستة ساعات 

الزائدة التي تستغرقها دورة األرض.  
حقائق طريفة جدا  : 

يستغرق  الشمس  حول  األرض  دوران  أن  بسبب 
حوالي 365 يوما وأقل قليال من 6 ساعات بحوالي 
ذلك في سنة 1582 ميالدية  أدي  دقيقة فقد   11
التقومي  من  أيام  عشرة  إسقاط  أي  فقدان  إلي 
-  وذلك بسبب تناقص اإلحدي عشر دقيقة كل 
سنة وعلي مدي 1582 سنة - وقد مت تصحيح ذلك 

بطريقتني : 
1 - تصحيح فوري : بإضافة العشرة أيام الساقطة 
إلي سنة 1582 ميالدية فنام الناس يوم 4 إكتوبر  
وعندما استيقظوا وجدوا اليوم التالي هو يوم 15 

أكتوبر  بداًل من 5 أكتوبر!!!!!!.  
2 - تصحيح مستقبلي حتي ال يتكرر اخلطأ ثانية 

وذلك :
-2200  -  2100 مثال  القرنية  السنة  بحساب  ا( 

2300 -برغم أنها تقبل القسمة علي عدد أربعة 
-   سنة غير كبيسة ويحسب فيها شهر فبراير 
28 يوما وليس 29 كما هو احلال في بقية السنوات 
- وذلك ألن  أربعة.  التي تقبل القسمة علي عدد 
تناقص 11 دقيقة كل سنة يؤدي إلي فقدان حوالي 

24 ساعة أي فقدان يوم كل مئة عام- !!!!!!. 
عدد  علي  القسمة  تقبل  سنوات  يوجد  وعليه 

أربعة ومع ذلك ال يحسب فيها فبراير 29
وهي السنوات القرنية.  

لها  القرنية  للسنوات  القاعدة  هذه  وحتي  ب( 
القسمة  تقبل  التي  القرنية  فالسنوات  إستثناء 
علي عدد 400 يتم فيها  احلساب  علي أنها سنة 

كبيسة ويكون فيها شهر فبراير 29 يوما!!!!
وكل سنة ميالدية وكل املصريني بالداخل واخلارج 

والعالم أجمع طيبون.
دعائي لكل أحبائي : 

في سنة 2020
سنة عشرين عشرين سنة متميزة جدا 

ال يتكرر رقمها اال كل الف وعشر سنوات. 
ولقد كنا جميًعا من احملظوظني الذين شاهدوها 

فيارب إجعلها سنة جميلة علي كل أحبائنا 
وأصدقائهم  وعائالتهم  جميًعا  وإعطهم 
وأحسن  صحة  بأوفر  يكونوا  أن  مديدة  ولسنوات 

حال 
وفي سالمك أنت الذي وعدت أن تعطينا إياه.   

وليتحقق لكل منهم ما يريد في دنيانا هذه من 
 ، له  األصلح  هي  انها  الهي  يا  انت  تعرف  أحالم  

فليس كما نريد نحن ولكن كما تشاء أنت. 
وإغفر لنا خطايانا ولكل من أخطأ إلينا.  

وحل في وسطنا يا يسوع ودبر كل أمور حياتنا. 
احلانية لتشفي كل مرض  الشافية  ولتمتد يدك 

وتزيل كل ضيًق
وتسدد كل إحتياج.   

 أمني تعال أيها الرب يسوع.

» مبنا�سبة عيد امليالد املجيد«  

ق�سة التقومي امليالدي 

ا.د. ناجي اسكندروعظمة قدماء امل�سريني  
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عن  فبحثت  مألوفة،  غير  كلمة  اعترضتك  ان  حدث  رمبا 
االيام  خالل  مراراً  تواجهك  نفسها  بالكلمة  وإذا  معناها. 
القليلة التالية. او ان هناك صديق قدمي لم يأتك منه خبر 
وإذا برسالة منه  اليه  منذ سنوات، فتهم بتوجيه رسالة 
تتقاطع ورسالتك في البريد. كيف تفسر ذلك؟ أهو مجرد 

اتفاق اعمی، ام انه امر آخر؟
تتعدى  ال  املصادفات  هذه  امثال  ان  التقليدي  العلم  يرى 
املصادفة  تظل  ذلك،  رغم  وعلى  طارئة.  اتفاقات  كونها 

ظاهرة مألوفة تبعث على احليرة والعجب، بل 
انها كثيرا ما تتضمن مغزی، كما يقول املؤلف 
البريطاني آرثر كستلر الذي كتب بافاضة في 

هذا املوضوع.
عنوانه  كتاب  فون  االن  للكاتب  صدر  وقد 
جانباً  فيه  املؤلف  خلص  تصدق”،  ال  “مصادفة 
كبيراً من حجج کستلر. ويشير فون في كتابه 
الى 152 حادثاً، بينها ما جرى للصحافي ايرف 

کوبسینیت من جريدة “شيكاغو”.
کان کوبسينيت في غرفته في فندق سافوي 

في لندن عندما فتح درج خزانته ليجد أمتعة شخصية 
فريق  في  عضواً  آنئذ  هانني  وكان  هانني.  هاري  لصديقه 
تلقي  يومني  وبعد   . السلة  لكرة  غلوبتروترز”  “هارلم 
كوبسینیت رسالة من هانني الذي كان في فندق موريس 
في باريس، وجاء فيها: “انك لن تصدق ما أقول لقد فتحت 
درجاً في غرفتي، فوجدت رباط عنق يحمل اسمك”. وكان 

كوبسینیت نزل تلك الغرفة قبل بضعة أشهر.
وقد دفعت مثل هذه االحداث کستلر وآخرين الى محاولة 
اكتشاف العالقة السببية فيما بينها. لكن جهودهم لم 
آثاراً  تخلف  املصادفات  أن  ذلك  مرضية.  نتائج  عن  تسفر 
قابلة للقياس والتحليل، وان تركت بني وقت وآخر ذكريات 

ال متحی.
في 1966 كان الطيار واملؤلف الشهير ريتشارد باخ يحلق 
بطائرته القدمية من طراز "ديترويت - باركس سبيدستر" 
سوى   1929 عام  منها  يصنع  لم  والتي  احملركني،  ذات 
وكان يستمتع  املتحدة.  الواليات  فوق غرب  ثماني طائرات 
والية  في  بامليرا  بلدة  وفي  اجلو.  من  الريف  مبشاهدة 
ويسكونسون اعار باخ طائرته الى احد اصدقائه فانقلبت 
وهو يهبط بها الى االرض. وفي كتاب له بعنوان "ال شيء 
يحدث مصادفة"، يقول باخ انه وصديقه متكنا من اصالح 
بدا  واحدة  خارجية  دعامة  عدا  ما  الطائرة  في  شيء  كل 
تلك.  الغيار  قطعة  ندرة  الى  نظراً  مستعصياً  اصالحها 
وبعد حلظات مّر بهما رجل عرض عليهما املساعدة. فقال 
وصل  دعامة  لديك  جند  فقد  "بالتأكيد!  متهكماً:  باخ  له 
بني جناحي طائرة ديترويت - باركس سبيد ستر من طراز 
1929"؟ وتوجه الرجل الى حظيرته ليعود وفي يده القطعة 
املطلوبة. ويختم باخ روايته باآلتي: "ان سقوط الطائرة في 

بلدة صغيرة يتفق ان يقيم فيها رجل لديه قطعة
هذا  ووجود  الطائرة  اليها  حتتاج  سنة   40 عمرها  غیار 
دفع  واستطاعتنا  وقوعه،  ساعة  احلادث  مكان  في  الرجل 
الطائرة الى قرب حظيرته على بعد ثالثة أمتار من قطعة 
الغيار هي كلها احتماالت ضعيفة جتعل اسناد االمر الى 

املصادفة تبريراً سخيفاً". 
الكاتب  ويقول  التفكير.  هذا  يرفضون  املشككني  ان  غير 
يوم،  كل  تقع  االحداث  ماليني  أن  غاردنر  مارتن  العلمي 
وحدوث بعض االمور املدهشة من وقت الى آخر أمر محتم.
كتابه  في  کستلر  يقول  كما  هذه،  النظر  لوجهة  ووفقاً 
"یانوس"، ليست املصادفة سوى مظهر من مظاهر "قانون 

االعداد الكبيرة" الذي حير الفالسفة قروناً عدة. وقد وصف 
عالم الرياضيات جون فون نوميان هذه الظاهرة بأنها "سحر 

اسود".
ويعلق کستلر على ذلك: "أن سبب التناقض هنا هو امكان 
من  كبير  لعدد  االجمالية  بالنتيجة  غريبة  بدقة  التنبوء 
االحداث التي يتعذر التنبوء بكل واحد منها منفردة وبعبارة 
من  كبير  بعدد  يواجهنا  الكبيرة  االعداد  قانون  فان  أخرى، 
االمور غير املؤكدة التي ينتج منها أمر مؤكد. وقد اصبح 
علمي  في  أساسياً  مبدأ  القانون  هذا 
الفيزياء والوراثة وفي حسابات شركات 
واالستفتاءات.  القمار  ونوادي  التأمني 
االسود.  السحر  هذا  نتقبل  واصبحنا 

من دون مناقشة او تساؤل ".
شركات  لدى  الوفيات  جداول  ولعل 
في  شيوعاً  االمثلة  اكثر  هي  التأمني 
يذكره  الذي  اآلخر  واملثل  الصدد،  هذا 
کستلر هو التأكل باال شعاع. فنصف 
 60  1  /2 هو  ك"  "ثوريوم  عنصر  حياة 
دقيقة . وفي خالل هذه الفترة، يتاكل بالضبط نصف اي 
وبينما  االشعاعي.  بالتحلل  املشعة  املادة  هذه  من  عينة 
اال ان  التنبوء مبا سيحدث لكل ذرة في الكتلة،  يستحيل 
نصف هذه الكتلة في العينة - اياً يكن حجمها - يختفي 
هذا  "ان  ذلك:  على  ويعلق کستلر  متاماً.  احملدد  الوقت  في 
الفيزيائية  القوی  الى  باالستناد  تفسيره  ميكن  ال  القانون 

فهو - اذا شئنا القول - معلق هكذا في الهواء".
تتحكم  خفية  قوة  بوجود  العلماء  بعض  ويعتقد 
بعد.  اكتشافه  يتم  لم  جسيماً  كانت  رمبا  باملصادفة، 
دوبز  ادريان  الراحل  البريطاني  والرياضي  الفيزيائي  واطلق 
موجات  شكل  في  تنطلق  التي  "البسیترونات  نظرية 
االحتماالت  تختبر  حيث  ثانی  زمني  بعد  الى  السلكية 
املستقبلية وتعود بها الى عاملنا. ويقول کستلر في كتابه 
دوبز،  نظرية  في  البسیترونات  تلك  "أن  املصادفة":  "جذور 
تتخطى نطاق احلواس لتحدث نوعا من االستنارة العقلية 

في الدماغ مباشرة".
بها  تقدم  التي  تلك  کستلر  ذكرها  التي  النظريات  ومن 
مع  تعاون  الذي  يونغ،  غوستاف  كارل  النفسي  الطبيب 
الفيزيائي وولفغانغ باولي على تأليف کتاب استخدما فيه 
اصطالح "التواقت" للداللة على املصادفة. وقد وردت فيه 

رواية عالم الفلك الفرنسي كميل فالماريون:
"عندما كان دیشان صبياً في مقاطعة اورليان الفرنسية، 
عشر  وبعد  اخلوخ.  حلوى  من  قطعة  فورجیبو  دو  اعطاه 
حلوى  من  قطعة  شاباً،  اصبح  وقد  ديشان،  ملح  سنني 
اخلوخ في احد مطاعم باريس واذا برجل يدعي دو فورجیبو 

يسبقه الى طلبها.
الى  وبعد سنوات، تلقي ديشان دعوة من بعض االصدقاء 

قال  نصيبه،  يأكل  هو  وبينما  عندهم.  اخلوخ  حلوى  تناول 
على سبيل الدعابة: "ال ينقص هذه املناسبة سوى السید 
دو فورجیبو". وفي اللحظة عينها فتح الباب ليدخل عجوز 
تائه. ذلك العجوز كان السید دو فورجيبو. اما باولي شريك 
أن  فرأى  الفيزياء،  في  نوبل  جائزة  وحائز  الكتاب  في  يونغ 
نسبته  متكن  ال  شيء  كل  ملبدأ  املرئي  االثر  هي  املصادفة 
الى عالقة السبب بالنتيجة . والالوعي عند يونغ هو مخزن 

تتراكم فيه الذكريات التي تتيح االتصال بني العقول .
نظريته  بني  يربط  ان  شك،  وال  عليه،  يصعب  يونغ  ان  اال 
تشارلز  الكندى  املمثل  وفاة  اعقبت  التي  واالحداث  هذه 
يروي  ال تصدق"  فرنسيس كوغالن. ففي كتاب "مصادفة 
فون ان کوغالن، الذي ولد في جزيرة االمير ادوارد في كندا، 
توفي في اثناء جولة مسرحية في مدينة غالفستون في 
والية تكساس األمريكية عام 1899، ودفن هناك في تابوت 

مبطن بالرصاص داخل قبر مبني بحجر الصوان.
الذي ضرب جزيرة  الهائل  االعصار  أقل من عام، جاء  وبعد 
مقبرتها  فاغرق   ،1900 )أيلول(  سبتمبر  في  غالفستون 
داخل  فيه  كان  الذي  التجويف  من  کوغالن  تابوت  وانتزع 
خليج  في  املاء  وجه  على  يطفو  فراح  الغرانيتي،  القبر 
لينطلق  فلوريدا  الى  البحرية  التيارات  ودفعته  املكسيك. 
منها الى عرض احمليط االطلسي، حيث حمله تيار اخلليج 

شماال.
رأی   ،1908 االول(  تشرين  اكتوبر  في  سنوات،  ثماني  وبعد 
صندوقاً  كندا  في  ادوارد  االمير  جزيرة  في  السمك  صیادو 
االمواج  فوق  يتأرجح  الطبيعة،  عوامل  شوهته  كبيراً 
فسحبوه الى الشاطيء ليجدوا عليه لوحة معدنية حفر 
الشاطىء  عند  ليرسو  رفاته  عاد  وقد  كونان  اسم  عليها 
انه اعيد  روايته  قرب مسقط رأسه. ويقول فون في ختام 
دفن كونان باالحترام الالئق قرب الكنيسة التي عمد" فيها.
كستلر  لكن  رمبا.  عمياء؟  مصادفة  مجرد  ذلك  كان  هل 
تشير  احلديثة  والفيزيائية  البيولوجية  البحوث  ان  يالحظ 
النظام  ابتداء  الى  الطبيعة  في  اساسية  نزعة  الى  بقوة 
من الفوضى. ويبدو ان هذه النزعة توجهها قدرة تتجاوز ما 

نعرفه من مؤثرات واسباب .
"اننا  املصادفة":  "جذور  كتاب  في  كستلر  ويستطرد 
علينا  استحال  واذا  وجودها.  نتجاهل  بظواهر  محاطون 
لقد  خرافات.  او  اوهام  انها  على  نرفضها  فاننا  جتاهلها، 
عاش االنسان قروناً طويلة من دون أن يدرك انه محاط بقوی 
نعيش  اننا  في  التفكير  ميكن  ثم،  ومن   ." مغناطيسية 
مغمورين بحقل مغناطيسي - نفسي تتأثر به تلك االمور 

التي نسميها مصادفات.
فيها،  خاصاً  رأياً  لكستلر  فان  املصادفة،  طبيعة  تكن  أياً 

وهو يقول في ختام كتابه: "املصادفة هي لعبة القدر".
ولنا من القصة املئة التي يوردها االن فون في كتابه دليل 
بنّي على ان هناك من املصادفات ما ال يقتصر على الدعابة. 
عاصمة  دبلن،  اهالي  من  وهو  كالنسي  انتوني  رواها  وقد 

جمهورية ايرلندا:
"كان مولدي في سابع ایام االسبوع، في السابع من الشهر 
القرن. وكنت  السابعة من  السنة  السابع من  اليوم  وفي 
االبن السابع لرجل كان بدوره االبن السابع البيه. وكان لي 
االرقام كلها تشكل سبع سبعات.  ان هذه  اخوة.  سبعة 
على  اختياري  وقع  والعشرين  السابع  ميالدي  عيد  وفي 
وكان  السابع.  الشوط  في  اخليل  سباق  في  رهان  بطاقة 
احلصان يحمل الرقع الرقم 7 واسمه "السماء السابعة" 
وكان الرهان عليه بنسبة سبعة الى واحد. فراهنت عليه 
بسبعة شلنات، وجاء ترتيبه سابعاً في نهاية السباق "!..

امل�سادفة... تواقت زمني اأم لعبة قدرية؟!

للباحث الأمريكي: ادوار ريجلر
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

طبقا ملا أعلنه خبراء رويال بنك هذا األسبوع فان إحصاءات العقارات املعروضة للبيع على 
مستوى كندا حقق انخفاضا لم يحدث منذ عام 2007. وهذا يعني سوقا ملصلحة البائع 
واالحتفاظ بنفس قوة الدفع في الزيادة املستمرة ألسعار العقارات خصوصا في مدن اوتوا 
وهليفاكس ومونتريال الذين ضربوا رقما قياسيا في انخفاض املعروض ويليهم تورونتوا 
ارقام املبيعات شهرا وراء شهر. وقد عبر عن ذلك كبار خبراء  و فانكوفر وبالتالي تتزايد 

رويال بنك »روبرت هوجاس« بقوله: “ان القصور في كمية 
املعروض من العقارات هو حديث كندا اآلن وهو ما سوف 
انحاء  جميع  في  األسعار  في  حاد  بارتفاع  قريبا  يترجم 
كندا وال توجد هناك في األفق القريب عالمات للرجوع عن 
هذا األجتاه. وقد عبر عن ذلك أيضا أحد كبار املتخصصني 
ان  قال  حيث  بورتير”  “دوجالس  مونتريال  اوف  بنك  في 
األشهر  خالل  املتوقع  غير  على  سريعا  تعافي  السوق 
القليلة املاضية ومازال يكتسب املزيد من قوة الدفع الى 
التصاعد املنتظم. وكل األعني تتجه االن الي ما سيحدث 

خالل يناير 2020 من ارقام االعداد التي ستعرض للبيع.
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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.
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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.

منذ عام 2007 لم تشهد كندا 
مثل األن انخفاضا في املعروض للبيع

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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صحيفة »سلكتا«  األملانية

احلقيقة واحملاماة

بإيجاز.  ولكن  اآلن،  »تكّلم  للمتهم:  القاضي 
واكتِف بقول احلقيقة وال شيء سوى احلقيقة.. 

ودع كل شيء آخر حملامي الدفاع«.

صحيفة »الصنداي تلغراف اللندنبة

الصداقة الثابتة

قد يكون من الصواب القول أن مقداراً طفيفاً 
عليه  تبنى  اساس  اسلم  هو  الالمباالة  من 

الصداقة الثابتة.

صحيفة »نيويورك تاميز«

مشاهیر املؤلفني

أجرة  ميلر سيارة  آرثر  املسرحي  الكاتب  طلب 
في  الدولي  كينيدي  جون  مطار  من  لتقله 
أعمال  من  روكسبري  في  منزله  الى  نيويورك 
والية كونتيكت، ووقف ينتظر دوره. وبعد وقت 
وهو  املسؤولة  الفتاة  نحو  توجه  قصير  غير 
يستعد لصب جام غضبه عليها. اال أنه تريث 
نحوها  وتقدم  كتبه،  أحد  تطالع  وجدها  حني 
وقال: »لم هذا التأخير كله؟« وذكرها باسمه. 
وعندئذ قالت زميلتها: »أنه اسم املؤلف الذي 
النظرات  الفتاتان  وتبادلت  كتابه«.  تقرأين 
وقالت أحداهما لالخري: »هذا مستحيل، اذ ان 
قبل  يكون مات  أن  يجب  كهذا  مؤلفاً شهيراً 

زمن«.

العني اإلخبارية

ألول مرة في تاريخها... 
السعودية حتتفل برأس السنة

تستعد اململكة العربية السعودية، ألول مرة 
امليالدية  السنة  برأس  لالحتفال  تاريخها،  في 

.2020
اخلاص  السعودية«  »كاليندر  حساب  ونشر 
بالفعاليات الفنية في السعودية على »تويتر« 
وأهم  االحتفال  يوم  عن  لإلعالن  تصميماً 

الفعاليات التي ستقام فيه.
وتقام االحتفاالت في »مدينة ملهم« الواقعة 
ديسمبر/  31 في  الرياض  العاصمة  شمال 
كانون األول من 6 مساء حتى الواحدة صباحاً.

من  الكثير  االحتفاالت  برنامج  ويتضمن 
والعد  النارية،  واأللعاب  املميزة  العروض 
التنازلي للعام اجلديد، ومنصة للموسيقى إلى 

جانب الكثير من الفعاليات.
السعودية،  الترفيه  هيئة  قالت  جانبها،  من 
لم  املنظمة  الشركة  »إن  بيان،  في  اجلمعة، 
مركز  في  احلفل  إلقامة  ترخيص  على  حتصل 
ملهم في مدينة الرياض«، مؤكدة« أنه مت منع 

املنظم واتخاذ اإلجراءات النظامية معه«.

موقع »جود هاوس كيبينج« األمريكي

8 حقائق طريفة عن 
الكريسماس... فكرة بابا نويل 
مستلهمة من إعالن صحفي

منذ  األجيال  تتوارثه  تقليد  الكريسماس  احتفالية 
وروحاني  ديني  معنى  من  يحمله  ملا  نظرا  القدم، 
مقدس، إضافة إلى كونه وقتا ممتعا جتتمع فيه أفراد 

العائلة بأكملها.
في  يرصد  األمريكي  كيبينج«  هاوس  »جود  موقع 
ال  التي  الطريفة  املعلومات  أبرز  التالي  التقرير 

نعرفها عن احتفالية الكريسماس.
1- تسبب في حروب كثيرة

االحتفال  من  األولى  العقود  في  كبير  جدل  أُثير 
تسبب  إذ  املسيحي،  العصر  خالل  بالكريسماس 
خلق  في  املسيح  ميالد  موعد  حول  االنقسام 
حروب  عنها  جنم  واجتماعية  سياسية  اضطرابات 

ونزاعات.
2- سانتا كريسماس وليد إعالن صحيفة

سانتا كلوز ليس مجرد أسطورة كما يظن البعض، 
لعب  إعالن  في  مرة  ألول  الشخصية  ظهرت  وإمنا 

أطفال بإحدى الصحف األمريكية في القرن الـ19.
3- كوكاكوال طورت شكل سانتا كلوز

كان لشركة املياه الغازية كوكاكوال دور في تطوير 
شكل  أن  الشركة  ذكرت  إذ  كلوز،  سانتا  شكل 
الشخصية الشهيرة كان أقل فرحا وأكثر رعبا قدميا، 
سوندبلوم  هادون  الرسام  الشركة  عينت  أن  إلى 
عام 1931 لتطوير شكل سانتا كلوز لفكرة إعالن 
جديد، ومنذ ذلك الوقت أصبح سانتا كلوز الشهير 

محبوب األطفال.
4- حظر االحتفال بالكريسماس

 1659 من  الفترة  في  بالكريسماس  االحتفال  كان 
بدفع  احملتفلون  وقوبل  قانوني،  غير  أمرا   1681 حتى 
أن  البرملان  أعضاء  ووجد  القانون  تغير  ثم  غرامة، 
املناسبة غير مهمة، ومبرور الوقت أصبح 25 ديسمبر 

الكريسماس الرسمي.
5- زينة الكريسماس من أسباب دخول الطوارئ

في  االستهالكية  املنتجات  سالمة  جلنة  كشفت 
الواليات املتحدة األمريكية أن نحو 15 ألف مواطن 
يُرَسلون إلى أقسام الطوارئ في املستشفيات خالل 
بتعليق  تتعلق  حوادث  بسبب  الكريسماس،  فترة 
بتوخي  عليك  ولذلك  الكريسماس،  أشجار  زينة 

احلذر.
6- ماليني الطرود خالل الكريسماس

شحن  أمريكا  في  البريدية  اخلدمة  هيئة  أعلنت 
ورأس  الكريسماس  بني  الفترة  الطرود خالل  ماليني 
السنة امليالدية، إذ قامت بتوصيل ما يقرب من 850 
إلكتروني  بريد  مليار   15 إلى  إضافة  طرد،  مليون 
حول العالم، ما بني هدايا ورسائل محبني وبطاقات 

معايدة.
7- حلوى الكريسماس بدأت في أملانيا

حلوى  إن  للحلويات  الوطنية  الرابطة  قالت 
كان  إذ  أملانيا،  في  بدأت  الشهيرة  الكريسماس 
يبقوا  الكنيسة كي  األهالي مينحوها لألطفال في 
األمر عام 1847  ثم تطور  الصالة،  أداء  هادئني خالل 
الكريسماس  أشجار  تزيني  في  األملان  بدأ  عندما 

باحللوى، وأصبح تقليدا رسميا عامليا.
8- هدايا الكريسماس حتمل سرا

الواليات  استخدمت  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 
إلرسال  الكريسماس  هدايا  األمريكية  املتحدة 
رسائل سرية حللفائها للهروب من قبضة األملان، من 
وأماكن  التي تضمن خطط  املعايدة  بطاقات  خالل 

الهروب.

النوبي  منصور  الدكتور  املصريات  عالم  قال 
السنة  رأس  بعيد  القدمي  املصري  احتفاالت  إن 

ارتبطت بالطعام منذ قدمي األزل.
برأس  العالم  احتفاالت  مبناسبة  النوبي،  وأكد 
السنة امليالدية اجلديدة، أن قدماء املصريني كانوا 
على  السنة  برأس  احتفاالتهم  خالل  يحرصون 
تناول »بط الصيد« و«األوز« الذي كان يشوى في 
املزارع بجانب األسماك اجملففة التي يعدون أنواعا 

خاصة منها خالل األعياد.
وأوضح أن قدماء املصريني حرصوا على تسجيل 
على  السنة  رأس  بعيد  احتفاالتهم  مظاهر 
جدران مقابر النبالء بجبانة طيبة في البر الغربي 

ملدينة األقصر.

وأضاف أن هناك قرابة 19 مقبرة تُعُد مبثابة سجل 
قدماء  يستقبل  كان  كيف  لنا  يصور  تاريخي 
يحتفلون  كانوا  وكيف  اجلديد،  عامهم  املصريني 

بليلة رأس السنة.
مصر  في  السنة  رأس  احتفاالت  مظاهر  وحول 
املصريني  قدماء  احتفال  إن  النوبي  قال  القدمية، 
مناسبة  كان  جديد  عام  وقدوم  السنة  برأس 
يخرج  وكان  املصريني  كل  فيها  يجتمع  عظيمة 
للنور  اليوم  ذلك  في  حتحور  املعبودة  متثال 
جديد،  آخر  لعام  احلياة  مينح  وكأنه  اجلموع  لتراه 
تلك  في  كبير  حضور  حتحور  للمعبودة  وكان 
والسرور  واملرح  السعادة  ربة  فهي  االحتفاالت، 

لدى قدماء املصريني.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

وكالة األنباء األملانية

عالم آثار: املصريون القدماء احتفلوا برأس السنة بأكل البط

جمل�س االإداراة  

واأ�سرة حترير جود نيوز

يهنئون

 جميع القراء باإعياد امليالد والعام 

اجلديد 2020
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كندا تدين الفيتو الروسي-الصيني 
ضد مشروع قرار إلرسال مساعدات لسوريا

لقرار  الفيتو  حق  الستخدامهم  والصني  روسيا  تدين  التي  الدول  إلى  كندا  انضمت 
مجلس االمن الدولي بتمديد فترة املساعدات االنسانية وتوصيلها من خالل معابر من 
العراق وتركيا، وفي بيان للشئون العاملية قالت كندا »اننا تشعر بخيبة أمل عميقة 
بسبب استخدام روسيا والصني حلق الفيتو، ونحن قلقون بشكل خاص إزاء الوضع في 
إدلب حيث يواجه السكان عنفا متزايدا، مبا في ذلك الغارات اجلوية التي يشنها النظام 
السوري، ونحن ندعو جميع االطراف للسماح بوصول املساعدات االنسانية السريعة 

واالمنة وغير املعاقة للسكان احملتاجني«.
وجاء رفض القرار في الوقت الذي سيطرت فيه القوات السورية املدعومة من روسيا 
على شمال غرب سوريا مما أدى لفرار االف الالجئني السوريني من املنطقة الي تركيا، 

هربا من أكبر هجوم خالل أكثر من ثالثة أشهر.
وقامت روسيا بدعم من الصني باستخدام حق الفيتو اعتراضا على قرار مجلس االمن 
الدولي، وهذه املرة الرابعة عشرة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو منذ بداية النزاع 
السوري عام 2011، وكان القرار الذي اعترضت عليه روسيا والصني قد صاغته بلجيكا 
والكويت واملانيا وكان سيسمح بتسليم املساعدات االنسانية ملدة 12 شهرا أخرين 

من خالل معبرين في تركيا واخر في العراق وبعد رفض روسيا والصني لم ميرر القرار.

9

دخلت املرحلة الثانية من قواعد حماية 
وكانت  التنفيذ  حيز  جوا  املسافرين 
فقدان  على  ركزت  قد  األولى  املرحلة 
وزيادة  عنها  والتعويضات  األمتعة 
الواحدة،  الرحلة  على  املسافرين  عدد 
عن  التعويضات  نظام  الثانية  واملرحلة 
جلوس  ومكان  الرحالت  الغاء  او  تأخر 
عن  معرفته  يجب  ما  وهذا  األطفال. 
املسافرين جوا  اجلديدة حلماية  القواعد 

اآلن:
الغاء الرحالت أو التأخير:

عملية  كانت  إذا  اجلديدة،  للوائح  وفقا 
ضمن  تقع  الرحلة  تأخير  او  إلغاء 
بالسالمة  تتعلق  وال  الشركة  سيطرة 
امليكانيكية  أو  اجلوية  بالظروف  أو 
تعويض  الطيران  شركة  على  سيكون 
على  التعويض  مبلغ  ويعتمد  املسافر 
ما إذا كانت الرحلة املعينة على شركة 
او شركة طيران  كبيرة   طيران صغيرة 
منها  عاني  التي  التأخير  فترة  وعلى 
إلغاء  او  التأخير  كان  فإذا  املسافر، 
الطيران  شركة  سيطرة  ضمن  الرحلة 
ولم  احلجز  إعادة  عدم  املسافر  واختار 
يعد بحاجة للسفر، فيحق له استرداد 
ال  تعويض  واحلصول على  التذكرة  ثمن 
يقل عن 125 دوالر من شركات الطيران 
دوالر من   400 يقل عن  ال  وما  الصغيرة 

شركات الطيران الكبيرة.
ووفقا للقواعد يكون لدى املسافر سنة 
ليقدم طلبا بالتعويض ومبجرد أن تتلقى 
لديها  يكون  الطلب  الطيران  شركة 
لتشرح  أو  التعويض  لتقدم  يوما   30

للمسافر ملاذا لن تدفع له التعويض.
السابق  في  الطيران  شركات  وكانت 
أشكاال  او  وكوبونات  حسومات  تقدم 
للمسافرين  التعويضات  من  أخرى 
الذين تأخرت رحالتهم او ألغيت، وال تزال 
قادرة على تقدمي هذه  الطيران  شركات 
البدائل ولكن يجب أن تكون ذات قيمة 
املطلوب  النقدي  التعويض  من  أعلى 
وميكن  صالحيتها،  تنتهي  ان  ميكن  وال 

الراكب احلق في اختيار احلصول  إعطاء 
على تعويض نقدي او أي بدائل أخرى.

معايير اخلدمة:
معايير  اجلديدة  القواعد  تتضمن 
للمعاملة التي يجب أن توفرها شركات 
الرحلة  تأخير  فبعد  للركاب،  الطيران 
شركة  على  يجب  ساعتني  من  ألكثر 
والشراب  الطعام  تقدمي  الطيران 
وسيلة  تقدمي  وايضا  معقولة  بكميات 
لالتصال مثل خدمة »واي فاي مجانية« 
في  ليلة  قضاء  املسافر  على  كان  وإذا 
املطار فيجب ان توفر له شركة الطيران 
ملوقع  وتنقله  فندق  او غرفة في  سكنا 

السكن مجانا.
إعادة احلجز:

يتعني على شركة الطيران التي تأخرت 
بحجز  تقوم  أن  ساعات  ثالثة  رحالتها 
منت  على  املتضرر  للمسافر  مقعدا 
رحلتها التالية املتاحة وإذا كانت الرحلة 
التالية املتاحة لن تغادر في خالل تسع 
الطيران  شركة  على  فيجب  ساعات 
املتضرر  للمسافر  مقعدا  حجز  إعادة 
على اي شركة طيران أخري، وان تضمن 
للركاب إكمال مسار رحلتهم والوصول 

لوجهتهم النهائية.
جلوس األطفال:

يجلس  أن  يجب  اجلديدة  للقواعد  وفقا 
أربعة سنوات  العمر  البالغ من  الطفل 
او أقل بالقرب من والديه او الوصي عليه 
او املدرس، واالطفال من عمر 5 سنوات 
لـــــ 11 سنة يجب ان يجلسوا بجانب 
والديهم او الوصي عليهم او معلمهم 
في نفس الصف وال يفصل بينهم اكثر 
من مقعد واحد، بدون اضافة مزيد من 
من  يبلغون  الذين  واالطفال  الرسوم، 
بالقرب  او 13 عاما يجلسون  العمر 12 
او  عليهم  الوصي  او  والديهم  من 
واحد منهم،  بعد صف  معلمهم على 
ويجب منع االطفال االقل من 5 سنوات 

من السفر بدون صحبة احد الوالدين.

ترودو: عيد امليالد هو الوقت املناسب لإلحتفال 
برسالة السيد املسيح للرحمة واحلب للناس

ترودو  جسنت  شجع  اجمليد،  امليالد  عيد  مبناسبة  السنوي  خطابه  في 
موسم  خالل  البعض  بعضهم  جتاه  التعاطف  إظهار  على  الكنديني 
احلب  إظهار  تعني  امليالد  عيد  عطلة  إن  وقال:  اجلديد،  والعام  االعياد 

ألولئك الذين حولنا وإن أعظم تقاليد االعياد هي االعتناء ببعضنا البعض.
وقال ايضا »في هذا الوقت من العام اململوء بالبهجة واالضواء والتقاليد سواء كانت االلتفاف حول 
الهدايا أو اختيار شجرة عيد امليالد أو تنظيف سطح املنزل من الثلوج ليهبط عليه سانت كلوز، 
فان البعض منا يجتمع مع العائلة بأكملها والبعض اآلخر يشاركون الطعام مع األصدقاء، ورمبا 
تقوم بتسلية اطفالك واللهو معهم في الثلوج او رمبا جتتمع ببساطة مع من حتبهم، ومهما كان 
ما تقوم به، فإن عيد امليالد هو الوقت املناسب لالحتفال برسالة السيد املسيح للرحمة ولنظهر 
حبنا للناس، إنه موسم العطاء واعادة االعطاء، وذلك بدعم الناس احملتاجني في مجتمعاتنا احمللية، 
والتواصل مع اجليران الذين قد يكونوا يقضون العطلة مبفردهم، ونحن نفكر بشكل خاص في افراد 
إن  وأنتم تعلمون  لبالدنا ونشكرهم على كل ما يفعلوه،  الكثير  الذين يقدمون  املسلحة  القوات 
واحدة من أعظم تقاليد االعياد هو االعتناء ببعضنا البعض وهذا الشيء يقوم به الكنديني على 
مدار السنة، وسواء كان اجلو ممطرا او مشمسا او مثلجا فنحن نهتم ببعضنا البعض ألن هذا ما 
نحن عليه، ولذلك دعونا جنتمع معا ومنضي قدما معا في السنة اجلديدة، ومن عائلتي اليكم »عيد 

ميالد مجيد«.

زيادة في أسعار تذاكر وبطاقات 
النقل العام 10 سنت بداية من 

شهر مارس 2020

تورنتو على  العام في  النقل  إدارة وسائل  وافق مجلس 
زيادة أسعار تذاكر ركوب احلافالت واملترو مبقدار 10 سنت بداية من شهر مارس عام 2020، ما عدا 
تذكرة البالغني الفردية لرحلة واحدة والتي تدفع نقدا فستبقي 3,25 دوالر وهذه اخلطوة يقول عنها 
اجمللس انها ضرورية لتمويل حتسني اخلدمات واملشاريع الرأسمالية وما ينتج عن ذلك من توظيف ما 
يعادل 142 موظفا متفرغا جديدا. وهذه الزيادة سوف ترفع ايرادات وكالة النقل العام بــــــ 31,4 
مليون دوالر، وستكون الزيادة في جميع انواع التذاكر وبطاقات »بريستو« وستكون أسعار البريتسو 
للبالغني 156 دوالر في الشهر، ويرتفع سعر بطاقة »بريستو« للبالغني لــــــ 3,20 دوالر للرحلة 

الواحدة، ولكبار السن والشباب تصبح 2,25 دوالر وإذا كان الدفع نقدي تكون 2,30 دوالر.
إدارة وسائل  اعتمدت  وقد  للحافالت، هذا  أضافت خدمات جديدة  انها  اللجنة  تقول  املقابل،  وفي 
النقل ميزانية التشغيل لعام 2020 وبلغت 2,14 بليون دوالر، بزيادة 4,1 % عن عام 2019 ، وتشمل 
امليزانية تعيني 50 مفتشا جديدا على التذاكر وبطاقات »بريستو«، بتكلفة قدرها 3,2 مليون دوالر، 
وسيزيد ذلك االيرادات مببلغ بحوالي 7 مليون دوالر والتي كانت تضيع بسبب تهرب الركاب من شراء 
التذاكر وبطاقات »بريستو« وسيستخدم املفتشون وسائل جديدة الكتشاف املتهربني واذا وجدوا 
احد الركاب البالغني يستخدم بطاقة »بريستو« لطفل او لفرد مسن فسوف يتم تغرميه فورا، وقال 
عمدة مدينة تورنتو جون توري ان املدينة زادت من دعمها املالي لوسائل النقل العام بنحو 243 مليون 

دوالر علي مدي اخلمس سنوات املاضية .

التوقيع  عدم  املتحدة  الواليات  من  كندا  طلبت 
النهائي على املعاهدة التجارية مع الصني حتى 
يتم االفراج عن الكنديان احملتجزان لدى الصني، 
وقد مر أكثر من عام على اعتقال بكني ملايكل 
انتقاما  مبثابة  وكان  كوفريج  ومايكل  سبافور 
وانتشو  منج  للسيدة  كندا  العتقال  واضحا 
التكنولوجية،  التنفيذية لشركة هواوي  املديرة 
بناء  املاضي  ديسمبر  في  كندا  اعتقلتها  والتي 
االحتيال.  بتهمة  املتحدة  الواليات  طلب  على 
أمن  بجرائم  الكنديني  الرجلني  الصني  واتهمت 
لإلفراج  للضغط على كندا  قومي في محاولة 
والدها  يعتبر  الذي  وانتشو  منج  السيدة  عن 
مؤسس لشركة هواوي العمالقة للتكنولوجيا.

واوضح جسنت ترودو في مقابلة تليفزيونية انه 
طلب من إدارة الرئيس ترامب استخدام احملادثات 
كوسيلة  الصني  مع  حاليا  اجلارية  التجارية 
وفي  احملتجزان،  الكنديان  عن  االفراج  لضمان 
لوقوع  أسفه  عن  ترودو  أعرب  صحفية  مقابلة 
مايكل سبافور ومايكل كوفريج ضحية لقضية 

التزام كندا  يأسف على  لم  ولكنه  دبلوماسية 
مبعاهدة تسليم اجملرمني للواليات املتحدة.

تُأخذ  الكنديان  الرجالن  قضية   إن  ترودو  وقال 
وتتصدر جميع عالقات كندا  اجلد،  على محمل 
او  الدبلوماسي  املستوي  الصني سواء على  مع 
وذكرت هيئة  القيادةـ  او على مستوى  التجاري 
الشئون العاملية الكندية أن مسؤولني قنصليني 
كنديني قد زاروا مايكل سبافور ومايكل كوفريج 
ولكنهم لم يفصحوا عما قيل في اجتماعهم 
والهيئات  الدول  من  عدد  حتدثت  وقد  معهم، 
املتحدة واستراليا  الواليات  التشريعية مبا فيها 
وأجنلترا واالحتاد االوروبي ومجموعة السبعة دول 
تأييدهم  عن  االطلسي  شمال  حلف  ومنظمة 
سراحهم  إلطالق  ودعوا  الكنديني  للمعتقلني 

ودعم سيادة القانون .

ترودو: أدعو واشنطن إلى عدم إبرام اتفاقها 
مع الصني قبل اإلفراج عن كنديني لديها

تعرف على القواعد 
اجلديدة حلماية حقوق 

املسافرين جوا
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مجلس  وعضو  اإلسالمية،  والفلسفة  العقيدة  أستاذ  هي 
األستاذة  املثقفة  املرأة  تلك  هي  نصير  آمنة  الدكتورة  النواب 
اجلامعية، والنائبة البرملانية التي خاضت معارك قوية مع التيار 

السلفي لفضح فتاويه الشاذة.
من  البد  وانه  القرآني،  للنص  النقاب مخالف  ارتداء  ان  واكدت 
لإلخوة  أكبر  مساحة  يعطي  مبا  الديني  اخلطاب  جتديد  اعادة 
اخلطاب  جتديد  ان  للعامة  يصور  والبعض  واحملبة،  االنسانية 

الديني هو مس باملعتقدات والعقيدة...... الي نص احلوار
تخرج علينا من احلني االخر بعض الفتاوي التي حترم االحتفال 

بعيد امليالد واعياد راس السنة .... ما رأيك؟
واجب،  عليها  الرد  وعدم  الدعوات  هذه  اهمال 
عن  شيء  يعرفون  وال  ادمني  ليسوا  فهم 
فهم  جهلة،  فهم  احملبة  يعرفون  وال  االسالم، 
محمد،  النبي  مبولد  االحتفال  يحرموا  ايضا 
والبد لألزهر الشريف ان تكون له واقفة وموقف 
معهم وان يرد عليهم ويسحق زيف أقوالهم، 
باملساجد  االئمة  تقوم  وان  الناس  يوعي  وان 
الظالمية  االفكار  هذه  إلى  توعية  بحملة 

االمية في  ان  الفهم اخلاطئ، كما  الهدامة، وهم من اصحاب 
االديان أكبر كارثة على البشر والبشرية.

 كيف يتم جتديد اخلطاب الديني بالشكل املالئم ملقتضيات 
العصر؟

والبد  الديني،  اخلطاب  جتديد  اجتاه  كرمية  نوايا  املصرية  للدولة 
من اعادة جتديد اخلطاب الديني مبا يعطي مساحة أكبر لإلخوة 
اخلطاب  جتديد  ان  للعامة  يصور  والبعض  واحملبة،  االنسانية 
مستجدات  فلدينا  والعقيدة،  باملعتقدات  مس  هو  الديني 
الي استيعابها واعمال  التي حتتاج  الدعوي  كثيرة في املشهد 

العقل، ولكن العيب ملن يتصدى للخطاب 
الديني الذي لم يعطوا اي اهمية لتجديد 

اخلطاب الديني.
والفلسفة  للعقيدة  كأستاذ 

اإلسالمية، ما رأيك في »النقاب«؟
وفي  التكوين  سفر  في  موجودة  يهودية  عادة  هو  النقاب 
التي كانت منتشرة في  العادات  “، وهي من  “امليشناه واجلمارا 
شبه اجلزيرة العربية قبل ووقت ظهور االسالم، والنقاب يخالف 
كانت  فلو  ابصارهم”  يغضوا  للمؤمنني  “قل  القرآني  النص 
يغضو  ان  الي  حاجه  هناك  كانت  فما  النقاب  ترتدي  النساء 
االحتشام  االسالم هو  االصل في  ابصارهم، 
في امللبس حتى ال يظهر عورة املرأة، وال تكون 

املالبس شفافة فضفاضة فقط.
خطوات  في  جاد  الشريف  االزهر  هل   

اصالح وجتديد اخلطاب الديني؟
ال اعلم شيء عن االزهر منذ 4 سنوات، منذ 
دخولي البرملان كنائبة بقائمة حب مصر وانا 

متفرغة للعمل البرملاني.
هل يتحمل العلماء مسئولية عدم جتديد اخلطاب الديني؟

ونحن  الديني،  اخلطاب  جتديد  عدم  مسئولية  يتحمل  الكل 
في  والفنون  والعلوم  الثقافة  فيها  تراجعت  عصر  في  نعيش 
مسئولية  الديني  اخلطاب  وجتديد  كبير،  بشكل  اجملاالت  شتى 
مجتمعية تقع علي عاتق الكل عليه ان يقوم بدوره في مجاله 

وتخصصه في جتديد اخلطاب الديني.
ما هو التجديد الديني من وجهة نظرك؟

ولكن  الديني  النص  اقتصاص  يعني  ال  الديني  اخلطاب  جتديد 
مع  يتناسب  ما  الديني  الفقه  من  نأخذ  ان  مبعاني  التجديد 

عصرنا ومجتمعنا مبا يحافظ علي ثقفتنا 
وان نفكر وال نغلق عقولنا ونكتفي بالنقل 

بل اعمال العقل.
هل االزهر قادر على قيادة جتديد اخلطاب 

الديني؟
 اعتقد انه غير قادر علي هذه اخلطوة فهو ليس في أفضل حاالت 
ويحتاج الى بعض الوقت حتى يستطيع ان يقود اصالح اخلطاب 
نتصالح مع  ان  الى  ونحتاج  وجتديده فهو شبه مهلهل حاليا 

عصرنا بالعلم والثقافة.
 ملاذا اعترض االزهر علي قانون االسرة املقدم من البرملان؟

اوال ان استقرار املرأة يودي الى استقرار اجملتمع كله، وان القانون 
ولكن  عيبا،  اي  به  ليس  االزهر  عليه  واعترض  للبرملان  املقدم 
التشريع هو حق للبرملان وحده وليس للمشيخية حق التدخل 
كتابة  من  البرملان  انتهاء  بعد  ولكن  والتشريع  القوانني  في 
مخالف  ليس  انه  يتأكد  كي  لألزهر  يرسله  ان  عليه  القانون 
للشريعة االسالمية ، ولكن االزمة احلقيقة ان االزهر خشي ان 
يتم االتفاق بني النائبات بعد ارتفاع عددهم في اجمللس النواب 
احلالي الي 90 نائبة وان يصدروا قانون ينتصر للمرأة وان يعطي 
ونظرة  الشريعة  ملقاصد  اعمق  فهم  اطار  في  اكبر  حرية  لها 
منفتحة لإلسالم، هو ما خلق حالة من القلق وما حدث هو نوع 
من االستعالء على البرملان ومحاولة ملصادرة حقه في التشريع 
،كما ان هناك رغبة ان تكون قوانني االسرة من حق االزهر ورايهم 
املنفرد دون مشاركة او حتى ان يكون له حق في ابداء رايه، وانا 
بخروج  اسمح  لن  اإلسالمية  والفلسفة  العقيدة  كأستاذة 
االسالمية  الشريعة  مع  متعارض  او  او مخل  القانون مخالف 
ولكن كنت اري انه من االفضل ان يخرج القانون بفهم اعمق و 

اوسع ويعطي حرية اكثر للمرأة .

امنة ن�سري لــــ “جود نيوز”: النقاب خمالف للن�س القراآين...و االأزهر غري قادر على ا�سالح اخلطاب الديني

االأمية يف االديان اأكرب كارثة على الب�سرية

 حوار: جرجس ابراهيم

ع�سو الربملان الكندي والكاتب بـ جود نيوز, »جارنت 

جيني�س« يطالب احلكومة امل�سرية باالإفراج الفوري 

عن رامي كامل

من  خطوة  في  الكندية:  نيوز  جود 
أحتجاز  بخصوص  الكندي  البرملان 
كامل«،  »رامي  القبطي  الناشط 
أرسل عضو البرملان الكندي، »جارنت 
املصري  للسفير  خطابا  جينيس« 
بكندا، »أحمد أبو زيد«، حصلت جود 
أنه  فيه:  قال  منه،  علي نسخة  نيوز 
في يوم الثالث والعشرين من نوفمبر 
أقتحمت قولت خاصة منزل  املاضي 
رامي كامل بدون أمر بالقبض عليه، 
وأضاف  مجهول.  ملكان  واصطحبته 
أن  بيانه  في  الكندي  البرملان  عضو 
من  منعه  ومت  لالعتداء  تعرض  رامي 
األتصال بأهله أو محاميه حتي اليوم 

التالي
بالقلق العميق علي احلالة الصحية لرامي كامل والتي  وقال جارنت في خطابه: أشعر 

أشار لها خبراء حقوق األنسان باألمم املتحدة 
وأكد جارنت علي أن رامي مت أنتهاك حريته وخصوصيته

وأضاف عضو البرملان الكندي علي أن حرية الفكر والتعبير ينص عليها الدستور املصري 
تالحق  رامي هو جزء من حملة  القاه  ما  أن  يبدو  ولكن  العاملية،  األنسان  ومواثيق حقوق 

نشطاء حقوقيون وسياسيون وصحفيني
وختم اخلطاب مبطالبة احلكومة املصرية باإلفراج الفوري عن رامي كامل

اجلديد بالذكر أن عضو البرملان الكندي »جارنت جينيس« يكتب مقاالته بجريدة جود نيوز 
بصفة دورية
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نيجرييا.. داع�س ين�سر 

فيديو لقتل 11 م�سيحيا

تنظيم  نشر 
اإلرهابي  داعش 
إفريقيا،  غرب  في 
فيديو  شريط 
دقيقة  مدته 
يظهر  واحدة، 
عشر  أحد  قتل 

نيجيريا.  شرقي  شمال  مسيحيا، 
الذين  الرجال  الفيديو  لقطة  وتظهر 
النار  إطالق  حلظة  عيونهم،  عصبت 

عليهم قبل طعنهم.
ويقول ملثم في الشريط إنها “رسالة 
للمسيحيني في جميع أنحاء العالم” 

وذلك مبناسبة عيد امليالد.
من  لالنتقام  قتلوا  هؤالء  أن  وأضاف 
مقتل زعيم تنظيم داعش املتطرف أبو 
أميركية  عملية  خالل  البغدادي،  بكر 

في أكتوبر في سوريا.
وكالة  قبل  من  الفيديو  نشر  وجرى 
أعماق التابعة لتنظيم داعش اإلرهابي 
غرب  في  اجملموعة  هذه  بايعته  الذي 
إفريقيا إثر انشقاقها عن جماعة بوكو 
املتشددون  وضاعف  النيجيرية.  حرام 
في  األخيرة  األيام  في  العنف  أعمال 

شمال شرقي نيجيريا.
فتاة  وخطفت  أشخاص  سبعة  وقتل 
مراهقة عشية عيد امليالد، خالل هجوم 
نسب إلى بوكو حرام واستهدف قرية 

مسيحية بالقرب من شيبوك.

اإطالق النار على طالب 

جامعي من قبل ملثمون 

يبحثون عن �سحية ما

جامعيا  طالبا  أن  تورنتو  شرطة  ذكرت 
عليه  أطلق  سنة   22 العمر  من  يبلغ 
عشرة رصاصات من اخللف إثناء خروجه 
ملثمون  أشرار  قبل  من  القمامة  إللقاء 
الشرطة  وقالت  ضحية،  عن  يبحثون 
مكان  في  توفي  قد  فنسنت  جيرميي  أن 
تقف  سيارة  هناك  كانت  حيث  احلادث 
مبني  من  بالقرب  للسيارات  موقف  في 
فينش  شارع  من  بالقرب  يقع  سكني 

وشارع ليزلي.
شهود  مع  مقابالت  اجروا  احملققون  وان 
العيان وفحصوا شريط فيديو من كاميرا 
براون  تيري  الرقيب  وصرح  للمراقبة، 
داخل  يجلسون  كانوا  ملثمني  اثنان  بان 
السيارة ويبدوا أنهم يبحثون عن شخص 
ما او مجرد أي شخص في طريقهم، وفي 
جيرميي  خرج  مساء،   8 الساعة  حوالي 
عودته  وعند  القمامة  إللقاء  املبني  من 
واحد من  اقترب منه من اخللف  للمبنى 
هؤالء االشرار وأطلق عليه 10 رصاصات 

وارده قتيال، دون اي اشتباك معه.
الشخصان  هذان  ان  الشرطة  وقالت 
جيرميي  وان  ضحية  اي  عن  يبحثان  كانا 
ليس له عالقة بهما، وقال الرقيب براون 
انه عمل في وحدة اجلرائم ملدة 16 عاما 
ورأي ما ميكن أن يفعله البشر لبعضهم 
شخصا  أبدا  يري  لم  ولكن  البعض، 

يبحث عن ضحية من قبل.

البابا توا�سرو�س يرتاأ�س 

قدا�س عيد امليالد بكني�سة ميالد 

امل�سيح بالعا�سمة االإدارية

برئاسة  املقبل،  يناير  من  السادس  في  اجمليد  امليالد  عيد  قداس  األرثوذكسية الستقبال  القبطية  الكنيسة  تستعد 
السيسى،  الفتاح  الرئيس عبد  املرقسية، وحضور  الكرازة  اإلسكندرية بطريرك  بابا  الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة 
وعدد من الوزراء احلاليني والسابقني، وبعض سفراء الدول العربية واألجنبية، ووفد الكنيسة اإلجنيلية األمريكية، ونواب 
البرملان، وتشارك قوات الشرطة واجليش في تأمني الطرق املؤدية إلى الكاتدرائية اجلديدة، حيث ينتشر رجال الداخلية 
والقوات املسلحة لتأمني احلضور في صلوات القداس. وتعد كاتدرائية “ميالد املسيح” بالعاصمة اإلدارية األكبر في 
الشرق األوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهى عبارة عن طابق أرضى وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا. وتقع الكاتدرائية اجلديدة 
شرق مشروع أرض املعارض )إكسبو(، جنوبي احلديقة املركزية بالعاصمة اجلديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 

63 ألف متر مربع.

جدل كبري يف م�سر بعد قطع الكني�سة الرو�سية عالقاتها بالروم 

االأرثوذك�س... و”القبطية” ترد

شهدت االيام املاضية حالة من اجلدل بعد تداول أنباء حول قرار الكنيسة األرثوذكسية الروسية قطع العالقات مع 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية والبابا تواضروس الثاني في مصر.

وقال املتحدث باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر القس بولس حليم، إن “السبب في حالة اجلدل هو 
األرثوذكس وهو ما سبب حالة من  الروم  الثاني بطريرك  ثيودورس  والبابا  الثاني  البابا تواضروس  تشابه األسماء بني 
االلتباس لدى وسائل اإلعالم«. وقال القس بولس حليم إن قرار الكنيسة الروسية خاص بقطع عالقاتها مع كنيسة 
الكنائس  بني  املثارة  القضية  في  تتورط  لم  األرثوذكسية  القبطية  املصرية  الكنيسة  أن  وأضاف  األرثوذكس.  الروم 
األرثوذكسية حول كنيسة أوكرانيا. وكان البابا ثيودروس الثاني بطريرك اإلسكندرية وسائر إفريقيا للروم األرثوذكس 
قد أعلن اعترافه باألنبا أبيفانيوس متروبوليت كييف كرئيس للكنيسة األوكرانية املستقلة، خالل ذكر اسم رئيس 
أعربت  جانبها،  من  املاضي.  نوفمبر  في  أقيم  الذي  البطريركي  اإللهي  القداس  في  املستقلة  األوكرانية  الكنيسة 
الكنيسة األرثوذكسية الروسية عن حزنها العميق لقرار بطريرك اإلسكندرية وسائر إفريقيا للروم األرثوذكس البابا 
الروسية. يذكر أن  الثاني االعتراف بالكنيسة األرثوذكسية األوكرانية املنشقة، وفقا ملا ذكرته الكنيسة  ثيودوروس 
الكنيسة األرثوذكسية الروسية كانت قد قطعت العالقات مع بطريركية القسطنطينية املسكونية في يناير 9102، 

ردا على اعترافها بالكنيسة األوكرانية املنشقة ومنحها صفة كنيسة مستقلة.

 املحكمة تطالب معلمي 300 مدر�سة 

بتقدمي مواد تعليمية وخطط مدر�سية 

خالل الـــــ7 �سنوات ما�سية
طالبت احملكمة املعلمني في 300 مدرسة كندية مت اختيارها عشوائيا عبر كندا، 
بتقدمي اخلطط الدراسية واملواد التعليمية التي أعدوها من عام 2013 حتى اآلن. وذلك 
بسبب دعوى قضائية جارية بني املقاطعات ودور النشر ومؤلفي الكتب املدرسية 
حول ثمن حق النشر. وأمر القاضي املعلمني في ثمانية مدارس من منطقة هانوفر 
في مانيتوبا بجمع وتصنيف صور اخلطط الدراسية واملواد التعليمية التي اعدوها 
طوال سبعة سنوات من عام 2013 حتى االن، وقالت رئيسة رابطة املعلمني في 
هانوفر »ان هذا االمر هو كابوس لوجيستي للكثير من املعلمني، فقد قمنا بتغيير 
الدورات الدراسية والدرجات عديد من املرات واحيانا نتخلص من االوراق ونضعها 
أحيانا في صندوق في اجلراج،  واآلن علينا أن نبحث عنها، وهذا سيتطلب الكثير 
إضافية،  يعملون ساعات  والعديد منهم  املدرسني  لبعض  بالنسبة  العمل   من 
ليجمعوا املواد املطلوبة، وقد وفرت املدارس معلمني مؤقتني للعمل كبديل لهؤالء 
املدرسني وقدمت لهم تكنولوجيا املعلومات للمساعدة في حتميل املواد والوثائق 
رسوم  حتصيل  يتضمن  والتأليف  النشر  حقوق  على  القانوني  واخلالف  الالزمة.  
نسخ عشرات اآلف من الكتب لكتاب كنديني وفنانني وناشرين، وقد بدأت القضية 
في فبراير عام 2018 عندما ادعت جميع االدارات التعليمية في كندا من فصول 
الروضة حتى الصف الثاني عشر، انهم يدفعون الكثير من االموال حلقوق الطباعة 
والنشر وطلبوا برد 25 مليون دوالر، ورفعت مؤسسة حقوق التأليف والنشر دعوى 
قضائية مضادة طلبت فيه 50 مليون دوالر بحجة ان املدارس الكندية تنسخ أكثر 
من 150 مليون صورة من مواد تابعة حلقوق الطباعة والنشر كل عام. وكانت كندا 
قد غيرت قواعد استخدام املواد العلمية احملمية بحقوق الطبع والنشر عام 2012، 
ونص القانون على معاملة عادلة لالستخدام املدرسي، وقضي قرار أخر صدر من 
احملكمة العليا بانه في أمكان املدرسني في كندا ان يصورا وينسخوا مواد معينة 
للتعليم دون دفع رسوم لهذا ولكن كان لهذه التغييرات تأثيرا ضارا على صناعة 
النشر الكندية بحسب ما ذكرته كريستني فيليبس رئيسة رابطة ناشري الكتب 
في مانيتوبا التي تنتج كتب مدرسية وكتب القراءة. وقالت إن العديد من ناشري 
النشر  وايرادات حقوق  الكتب  انخفاضا في مبيعات  الكتب في مانيتوبا شهدوا 
بحوالي 90%، وقالت أيضا ان أمر احملكمة ضروري إلعطاء صورة واضحة عن كيفية 
تصوير ونسخ العمل املنشور. ومبا إن املعلمني يستخدمون هذه املواد فيجب دفع 

ثمن مناسب ملؤلف هذه املواد.

اإطالق النار على �سبي يبلغ من 

العمر 14 �سنة... و�سط خماوف من 

اع�ساء املجتمع يف �سمال يورك 

بينما كان صبي يبلغ من العمر 14 عاما يسير برفقة رجل 
بهما  مرت  جني  شارع  وتقاطع  غربا  شيبرد  شارع  في  اخر 
بإطالق  بداخلها  أحدهم  وقام  غربا  متجه  سوداء  سيارة 
النار على الصبي وبدأ الصبي يجري ولم يالحظ انه أصيب 
حتى رأى إنه ينزف فأتصل بالشرطة التي حضرت الى مكان 

احلادث.
وقالت الشرطة إنها ال تعتقد ان الصبي كان هدفا مقصودا 
لدى من أطلق النار، وقالت احملامية والناشطة ينا سينغ انه 
في الوقت الذي لم يصاب فيه الصبي بإصابات خطيرة فانه 
ولكن  للنار،  بإطالق  طفال  يصاب  ان  املفترض  من  يكن  لم 
في  منافسات  لدينا  وان  شيوعا،  أكثر  النار  إطالق  أصبح 

االحياء السكنية، ونحن نعلم انها موجودة من قبل.
يكون  الرصاص  أطالق  ان  الناس  يقول  أن  العادة  من  وكان 
من شخص الى شخص وألفراد معروفني لدى مطلق النار، 
ولكن االن يقوم الناس بإطالق النار في مناطق واحياء ذات 
طبيعة معينة وتزداد عدد حوادث اطالق النار في تورنتو الى 
اكثر من 8% كل عام، وهذا العام وحده كما قالت الشرطة 
كان هناك 464 حادثة اطالق نار و 41 كان قاتال، وكان هناك 
أكثر من 023 فرد مصاب بطلق ناري و هناك 256 فرد اطلق 
عليهم النار ولم يصابوا ، وقالت احملامية ينا سينغ انه بدال 
اجملتمع  فإن  الشرطة  من  املزيد  تعيني  في  االستثمار  من 
وبرامج  االجتماعية  للخدمات  املالية  املوارد  الي  يحتاج 
التعليم والدعم، وميكننا تعيني الف شرطي ولكن هذا لن 
مينع ما حدث ,ونحن نحتاج الي دعم اجملتمع والذين يعرفون 
هؤالء الناس يقولون ان لدينا مشكلة ودعونا نتدخل لنوقف 

هذه املشكلة من التصعيد .

االأغذية”  فح�س  “وكالة 
تنجح يف دفاعها عن حقوق اخليول 

امل�سدرة لليابان 

للدفاع  الكندي  »التحالف  تسمى  ربحية  غير  مجموعة  قامت 
عن اخليول في كندا« وهي تهدف ملنع ذبح اخليول وحظر تصديرها 
للخارج لالستهالك البشري، برفع قضية ضد وكالة فحص االغذية 
الكندية وأدعت فيها أن الوكالة تخفق في أتباع القواعد السليمة 
التي حتكم نقل اخليول للخارج ألغراض الذبح واالستهالك البشري، 
التي  للخيول  بالنسبة  ما  حد  الى  واضحة  اشتراطات  هناك  وأن 
مناسبة  مساحة  منها  كال  واعطاء  بعضها  عن  فصلها  يتعني 

وكبيرة لراس احليوان خالل الرحالت اخلارجية الطويلة الي اليابان.
وبعد يومان من جلسات االستماع واملناقشات حكم القاضي كيث 
االغذية  وكالة فحص  ان  القاضي  ووجد  القضية،  برفض  بوسويل 
الكندية تستطيع أن تستخدم سلطتها التقديرية عندما يتعلق 
االمر بتنفيذ لوائح صحة املاشية، وكتب القاضي إن هذه ليست 
حالة أهملها وزير الزراعة او وزير االغذية او لم تقم وكالة فحص 
نية،  سوء  او  اهماال  اظهروا  هم  وال  بواجبها،  الكندية  االغذية 
وللوكالة سلطة تقديرية واضحة فيما يتعلق بالتنفيذ وال يوجد 

واجب قانوني عام. 
الي  إرسالها  قبل  اخليول  بفحص  البيطريني  االطباء  عادة  ويقوم 
فحص  وكالة  ان  اخليول  عن  للدفاع  الكندي  التحالف  وقال  آسيا، 
االغذية تسمح بنقل اخليول متالصقة جدا مما يجعل رأس احلصان 
وأذنيه تالمس شبكة احلاوية خالل نقل احليوانات جوا وهذا يخالف 
اخليول  ملالكي  يترك  االمر  هذا  ان  وجد  القاضي  ولكن  القواعد 
مهمة  وان  احليوانات  لنقل  املستخدمة  احلاويات  عن  واملسؤولني 
ان  لو  تراها مناسبة  اللوائح كما  وكالة فحص االغذية هي فرض 
عن  الدفاع  حتالف  جتاه  قانونية  مسؤولية  اي  لديها  ليس  الوكالة 
اخليول وإذا كان هناك أي شيء فإن القواعد التنظيمية والتنفيذية 
االغذية مسؤولية  وكالة فحص  منح  الذي  الوزير  عاتق  علي  تقع 
وقالت  احليوانات  بنقل  املتعلقة  والقوانني  باألنظمة  الوفاء  ضمان 
محامية حتالف الدفاع عن اخليول: انها تعتقد ان القاضي مخطئ 
في حتليله للقانون احمليط بالقضية وانهم ينظرون في االستئناف .
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عانت  التي  املسيحية  على  اجلديد  بالشيء  ليس  االضطهاد 
يظهر  ان  هذا. ولكن  يومنا  وحتى  نشأتها  منذ  االضطهاد  من 
االضطهاد في هذا القرن من الزمان لهو عيب مشني ال سيما وأن 
أمام  يأتي  أنه  العصر يشهد تطورًا علمًيا وتكنولوجًيا، كما  هذا 
تقف  لكنها  جهة،  من  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  تدعي  دول 

صامتة وعاجزة عن إيقاف هذا االضطهاد من جهة اخرى.
االضطهاد”  “عصر  او  املضطهدة”  “الكنيسة  مصطلح  كان  وان 
كان يطلق على الكنيسة املصرية القبطية ملا مر به االقباط من 
اضطهاد كبير حصد أرواح االالف الشهداء على اسم املسيح على 
ايدي دقلديانوس اال ان العصر احلالي وسع من املساحة اجلغرافية 
لهذا املصطلح لتشمل معظم دول العالم، على ضوء تلك احلقائق 
قدمت هيئة مساعدة الكنيسة املتأملة في روما تقريرها السنوي 
وقد سلطت  العالم،  املضطهدين حول  املسيحيني  أوضاع  بشأن 
ومتييز  عنف  من  املسيحيون  له  يتعرض  ما  على  الضوء  الوثيقة 
واضطهاد في أكثر من عشرين بلدا، كما بنّي التقرير أيضا تراجعاً 
في أوضاع املسيحيني السيما في أفريقيا وجنوب آسيا منذ 2017 
وحتى 2019... وفي السطور القليلة القادمة سنقدم عرضا موجزا  
الصادر  املفتوحة”  “األبواب  منظمة  بتقرير  ومقارنة  التقرير  لهذا 
خالل تلك الفترة أيضا وسنحاول اإلجابة عن تساؤل حول مصير 
املسيحيني في دول الشرق األوسط وباألخص بعد شائعات كثيرة 

حول تطهيره من املسيحيني منه بشكل عام.
الوقت  في  بلدا   20 في  للتمييز  عرضة  مسيحي  مليون   300

الراهن
كاراتشي  أساقفة  رئيس  بقلم  ُكتبت  مبقدمة  التقرير  افُتتح 
بباكستان الكاردينال جوزيف كوتس الذي أشار إلى أن املسيحيني 
في بالده يعيشون حالة من التوتر املستمر، وهم يدركون إمكانية 
الباكستانيون  واملسيحيون  وقت  أي  في  العتداءات  تعرضهم 
ليسوا إال جزءاً صغيراً من أكثر من ثالثمائة مليون مسيحي هم 
الكنيسة  مساعدة  هيئة  تقرير  بحسب  للتمييز  عرضة  اليوم 
مجموع  يبلغ  دولة  عشرين  من  أكثر  في  هؤالء  ويعيش  املتأملة. 
لالضطهاد  يتعرضون  وهم  نسمة،  مليارات  أربعة  سكانها  عدد 
بسبب مشاركتهم في القداس، واالحتفاالت الدينية والنشاطات 
الرعوية، أو جملرد إظهارهم للرموز الدينية أو التعبير عن انتمائهم 
الذين  باكستان  في  املسيحيني  أوضاع  إلى  وقناعاتهم. مشيرا 
اجلماعة  إن  وقال  مواطن،  مليون  مائتي  وسط  أقلية  يشكلون 
وواجهت  املاضية،  السنوات  خالل  األمرين  عانت  املسيحية 
املسيحيون  وجد  الظروف  أحلك  وفي  االضطهادات،  أنواع  شتى 
مساعدة  هيئة  تضامن  بفضل  والشجاعة  األمل  الباكستانيون 

الكنيسة املتأملة معهم.
وتقييد  القسري  واالرتداد  واخلطف  واالبتزاز  والتهديدات  القتل 

احلريات... أبرز صور االضطهاد
يشير التقرير إن االضطهاد الديني ميكن أن يتخذ أشكاال متنوعة، 
وميكن أن يترجم بالهجمات التي شنها تنظيم الدولة اإلسالمية 
بشكل  يظهر  أو  وسورية  العراق  في  واأليزيديني  املسيحيني  ضد 
تقييد  القسري،  واالرتداد  واخلطف  واالبتزاز  والتهديدات  التمييز 

احلريات أو حرمان الشخص من حقوقه األساسية.
قائمة  على  جديدة  دوال  وسريالنكا...  فاسو  وبوركينا  كاميرون 

االضطهاد
من خالل التقرير حاولت الهيئة أن تسلط الضوء على ما تعرض 
له املسيحيون من اضطهاد خالل الفترة املمتدة بني عامي 2017 
و2019. وقد أضيفت ثالث دول إلى قائمة البلدان التي يتعرض فيها 
املسيحيون لالضطهاد، وهذه الدول الثالث هي كاميرون، بوركينا 
أن  مونتيدورو  أليسندرو  الهيئة  مدير  ورأى  وسريالنكا.  فاسو 
البلَدين األخيرَين، أي بوركينا فاسو وسريالنكا، يشيران إلى التبدل 

املأساوي لهذا السيناريو على الصعيد العاملي.
التصدي العسكري دفع اجملاهدين للهروب للحدود األوروبية

وتطرق التقرير إلى أوضاع مقاتلي تنظيم داعش الفتا إلى أن امليل 
يتمثل غالبا في اللجوء إلى احلسم العسكري بغية التصدي لهذا 
النوع من اإلرهاب، مؤكدا أن هذا األمر ليس كافياً مع أنه ضروري 
الدولة  مقاتلي  ضد  العسكرية  العمليات  أن  إلى  وأشار  أحيانا. 
اجملاهدين  هؤالء  انتقال  إلى  أدت  والعراق  سورية  في  اإلسالمية 

استمرار  إلى  طبعاً  باإلضافة  أخرى،  إلى  منطقة  من 
ثمنها  دفعت  وقد  هؤالء،  حتّرك  التي  اإليديولوجية 
األوسط  الشرق  في  املسيحية  اجلماعات  الباهظ 
عموماً، السيما بني عامي 2014 و2017. وذّكر التقرير 
احلدود  إلى  وصلوا  اجملاهدين  وهؤالء  الفكر  هذا  بأن 
الفقيرة،  البيئات  في  التغلغل  من  ومتكنوا  األوروبية، 
السيما في البلدان األفريقية ما دون الصحراء وجنوب 
على  يدل  وما  خصبة.  تربة  وجدوا  حيث  آسيا  شرق 
ذلك فتح العديد من املدارس القرآنية في تلك البقاع، 

فضال عن إنشاء مخيمات لتدريب اجملاهدين.
اإلسالميني  املتشددين  يد  على  يتم  ال  املسيحيني   اضطهاد 

فقط

ويشير تقرير هيئة مساعدة الكنيسة املتأملة، على سبيل املثال، 
األفريقية  القارة  في  اإلسالمية  األصولية  التيارات  تنامي  إلى 
بنوع خاص، حيث ُقتل 14 كاهًنا وراهبة خالل العام 2019 مقابل 
ثالثة آخرين ُقتلوا في باقي القارات. وما يثير القلق تدهور أوضاع 
األنباء  تتحدث  حيث  بالتحديد  فاسو  بوركينا  في  املسيحيني 
الواردة من هناك عن قتل 20 مسيحًيا، بينهم 6 كهنة وقس، خالل 
األشهر الستة األولى من العام اجلاري. ويوضح التقرير أن اضطهاد 
املسيحيني ال يتم فقط على يد املتشددين اإلسالميني الفتا إلى 
أنه في الهند، على سبيل املثال، مت تسجيل أكثر من ألف هجوم 
ضد املسيحيني، خالل السنتني املاضيتني وحدهما، كما دُمرت أكثر 

من مائة كنيسة، وذلك على يد املتطرفني الهندوس.
في  القابعني  السجناء  من  ألف   70
من  هم  االن  الشمالية  كوريا  سجون 

املسيحيني املضطهدين
وعلى الصعيد السياسي أوضح التقرير 
الدبلوماسية  العالقات  حتسن  أن 
كوريا  شأن  الدول  وبعض  الغرب  بني 
أن  إطالًقا  يعني  ال  الصني  أو  الشمالية 
أوضاع املسيحيني في تلك البلدان تسير 
نحو التحّسن أو أن املسيحيني يواجهون 
على  وأشار  االضطهادات.  من  أقل  قدرًا 

سبيل املثال إلى أن ما بني 50 إلى 70 ألف من السجناء القابعني 
من  هم  التوقعات–  –بحسب  حالًيا  الشمالية  كوريا  سجون  في 
لشتى  هؤالء  ويتعرض  إميانهم  بسبب  املضطهدين  املسيحيني 
أنواع سوء املعاملة، كالتعذيب وصوالً إلى حد اإلعدام خارج إطار 

القانون.
 مخاوف من اختفاء املسيحيني في أجزاء من الشرق األوسط 

كالعراق وسوريا
في  ومناطق  مدن  من  تختفي  املسيحّية  كون  من  التقرير  وحّذر 
الشرق األوسط، على الرغم من هزمية داعش، مبا أّن تأثير اجملازر أّدى 
إلى استنزاف أعداد املؤمنني: قبل 2003، كان العراق يضّم مليون 
مسيحّي ونصف. لكن بحلول منتصف 2019، تراجع العدد إلى ما 
دون 150 ألفاً، أو حّتى أقّل من 120، أي أّنه تراجع بنسبة 90% ضمن 
جيل واحد. أّما عدد املسيحّيني في سوريا، فقد تراجع إلى الُثلَثني 

منذ بداية الصراع سنة 2011.
أظهر  الدولي  اجملتمع  أّن  إلى  التقرير  أشار  أيضاً،  السياق  هذا  في 
لكّنه  املنطقة،  مسيحّيي  اضطهاد  حيال  مسبوق  غير  قلقاً 
فشل في تأمني املساعدة املطلوبة للحرص على صمودهم خالل 
الفترة التي غّطاها التقرير، أي بني 2017 و2019، مؤكدا أن الهجرة 

الشرق االوسط قد وصلت  املسيحية من مناطق 
مبساعدة  اال  ايقافها  ميكن  وال  مزعجة  ابعاد  الى 

اجملتمع الدولي.
واألمم  الغرب  في  احلكومات  أّن  التقرير  ووجد  كما 
املّتحدة فشلت في أن تقّدم للمسيحّيني املساعدة 
اجملازر  ارتكاب  خالل  مطلوبة  كانت  التي  الطارئة 
من  التقرير  وحّذر  والعراق،  سوريا  مثل  بلدان  في 
شّن  إن  تختفي  قد  املنطقة  في  الكنيسة  أّن 
اجلماعات  آخر على  اعتداء  األصولّيون  اإلسالمّيون 
الهّشة، وهو تهديد أشارت إليه تقارير حول مجاهدين هربوا من 

السجون، كنتيجة للعنف الذي جتّدد مؤخرا شمال شرق سوريا.
الشرق  منطقة  في  املسيحية  الكنيسة  أن  من  التقرير  وحذر 
هجوًما  املتطرفون  االرهابيون  شن  إذا  تتالشى  سوف  االوسط 
آخر على اجملتمعات الضعيفة – وهو تهديد أبرزته تقارير عن فرار 
االرهابيني من السجون نتيجة جتدد العنف في شمال شرق سوريا.

 املسيحيني في جنوب شرق اسيا... من حال شيء الى أسوأ
وأشار التقرير أيضاً أّن أكثر مكان ساء فيه اضطهاد املسيحّيني هو 
في جنوب وشرق آسيا، مع اإلشارة إلى أّنه سنة 2018، متّ التبليغ 
الهند. وفي املنطقة  ارتُِكَبت ضّد املسيحّيني في  عن 477 حادثة 
نفسها، مات 300 شخص وُجرِح أكثر من 500 )في سريالنكا يوم 
أحد الفصح 2019( عندما فّجر إرهابّيون مواقع متعّددة تضّمنت 

3 كنائس.
 املسيحون في افريقيا

قبل  ِمن  املسيحّيني  تهديد  متّ  األفريقّية،  البلدان  العديد من  وفي 
أو بأساليب  بالقّوة  إسالمّيني يسعون إلى محو الكنيسة، سواء 

ملتوية، مبا فيها رشوة البعض ليرتّدوا.
 املسيحيون في شمال نيجيريا

أّما في شمال نيجيريا ومناطق احلزام األوسط، فقد تابع مقاتلون 
فرض الُرعب على املسيحيني واملسلمني على السواء، فيما أُشير 
عن مقتل 3731 مسيحّياً عام 2018. وفي مناطق أخرى من القاّرة 
األفريقّية، أتى التهديد املباشر للمسيحّيني من الدولة، طوال فترة 
12 شهراً، بحيث أّن أكثر من 70 كنيسة هوِجَمت في جبال نوبا 

في السودان، وُحرِقت 32 كنيسة.
متخصص  كاثوليكي  الكترونى   موقع 

في شئون الكنائس املضطهدة
بالتعاون  الكاثوليكية  الكنيسة  أطلقت 
العاملية  املسيحية  املؤسسات  بعض  مع 
فى  متخصصا  جديدا  إلكترونيا  موقعا 
وأحوال  املضطهدة  الكنائس  شئون  بحث 
وفق  وذلك  الدول،  مختلف  فى  املسيحيني 
مع  باملوقع  التعريف  أيقونة  فى  جاء  ما 
بداية انطالق املنظمة في العمل منذ قرابة 

9 سنوات اى منذ 2010
بالتعاون  املتأملة،  الكنيسة  املوقع ممول من منظمة عون  ان  يذكر 
اسم  يحمل  الكاثوليكية  والتليفزيونات  اإلذاعات  شبكة  مع 
»حيث يبكي اهلل«، ويتناول كل شهر دولة معينة، يبحث شئون 
تعبر عن مقدار  التي  واملعلومات  الوثائق  املسيحني فيها، مقدما 

معاناة املسيحني في هذه البقعة من العالم.
كل  في  املسيحني  السكان  لنسبة  مبدئيا  تقديرا  املوقع  ويقدم 
املسيحني  وفق مقدار معاناة  للدول  إلى تصنيف  باإلضافة  دولة، 
دقيقة   15-12 ملدة  وثائقًيا  فيلًما  شهريا  املوقع  يقدم  كما  بها، 
الشهر”،  “دولة  في  املضطهدين  املسيحيني  أوضاع  فيه  يوضح 
الدولة،  أهالي  الدولية وشهادات حية من  باإلحصائيات  مشموالً 
يذاع  الوثائقي  الفيلم  بها.  الكنائس  رؤساء  مع  مقابالت  وكذلك 
ونور  وملح  تليفزيونات EWTN Global األمريكي،  شاشات  على 
متابعته  ميكن  وأيضا  الكاثوليكي،  وبوستون  وتليفزيون  الكندي، 

.EWTN على إذاعات
كما مت إدراج مصر ضمن الدول التي تعاني من تزايد نسبة البنات 
التي يتم إجبارهن على الدخول إلى اإلسالم بشتى الطرق. وجاءت 
مصر ضمن قائمة الدول التي تعاني من انعدام احلرية الدينية في 

مصر، وما يترتب عنها من اضطهاد للمسيحيني.

هل بدء العد التنازيل لختفاء امل�سيحيني من اأجزاء من ال�سرق الأو�سط؟!

تقرير »الكني�سة املتاأملة«: 300 مليون م�سيحي م�سطهد يف 20 بلدا بني عامي 2017 و2019

القتل والتمييز والتهديدات والبتزاز واخلطف 

وتقييد احلريات وحرمان ال�سخ�س من حقوقه الأ�سا�سية... اأبرز �سور ال�سطهاد

ُقتل 14 كاهًنا وراهبة خلل العام 2019 باأفريقيا مقابل ثلثة اآخرين ُقتلوا يف باقي القارات

70 األف من ال�سجناء القابعني يف �سجون كوريا ال�سمالية الن هم من امل�سيحيني امل�سطهدين
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 
» كل ما تريدون ان يفعل 

الناس بكم؛ افعلوا هكذا 
أنتم ايضا بهم؛ الن هذا هو 
الناموس واالنبياء« -السيد 

املسيح.
بني  جمع  لقاءا  مؤخرا  شاهدت 
رشدي  اهلل  عبد  الشيخ  فضيلة 
ضيافة  في  الشريف  االزهر  ممثل 
االستاذة رشا نبيل، وتداخل معهما 
االستاذ جنيب جبرائيل،  الهاتف  عبر 

قال  اخملتار؛  لتعليل  االختيار  كتاب  في  جاءت  نصوص  على  معترضاً 
بأوراق  االستنجاء  جواز  مثل  املسيحيني  مقدسات  تزدري  انها  جبرائيل 

التوراة واالجنيل، واخرى حتض على الكراهية والعنف مثل: 
    »قتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر.. واذا حاصر 
فان  اإلسالم،  إلى  دعوهم  حصن  او  مدينة  في  احلرب  اهل  املسلمون 
اسلموا كفوا عن قتالهم، وان لم يسلموا دعوهم إلى اداء اجلزية .. فان 
ابوا استعانوا باهلل عليهم وحاربوهم ونصبوا عليهم اجملانيق، وافسدوا 
زروعهم واشجارهم وحرقوهم ورموهم، .. واذا فتح االمام بلدة عنوة ان 
شاء قسمها بني الغامنني، وان شاء اقر اهلها عليها ووضع عليهم اجلزية؛ 
وعلى اراضيهم اخلراج، وان شاء قتل االسرى، او استرقهم، او تركهم ذمة 
للمسلمني... واذا اراد االمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها 
وحرقها،... وينبغي ان تؤخذ اجلزية على وصف الذل والصغار، ويقول له: 

اعط اجلزية يا عدو اهلل.. » )ط 2013، صـ 117  وما يليها(.
علم  يعلم  وهو  اصال،  النصوص  تلك  وجود  الشيخ  فضيلة  وانكر      
استجابة  بحذفها،  تفضلت  قد  الشريف،  االزهر  مؤسسة  ان  اليقني، 
لدعوة املستشار احمد ماهر الذي عرضها على املأل قبل عدة سنوات، 
حيث كان العلم بها موقوفا على طالب املعاهد االزهرية، والقليل من 

الباحثني. 
    وعلى الرغم من ان النص قد ُخذف حرفيا من الطبعة املقررة، لكن 
النسخ  من  تلقنته  التي  االجيال  عقول  في  راسخا  يزال  ال  حكمه 

السابقة، التي ال تزال محفوظة في البيوت وفي خزانات الكتب الورقية 
التي تسير  االخرى  الكتب  إلى ما يصعب حصره من  والرقمية. اضافة 
و)اقامة  القيم؛  البن  الذمة(  اهل  )احكام  كتاب  مثل  االجتاه  نفس  في 
الدمنهوري؛  للشيخ  والقاهرة(،  كنائس مصر  هدم  على  الباهرة  احلجة 
و)معالم في الطريق( للدكتور سيد قطب؛ و)الوالء والبراء( للدكتور امين 
الظواهري؛ و)ارشاد اولي االلباب الى ما صح من معاملة اهل الكتاب(، 

لالستاذ جمال اسماعيل ... الخ، 
اهل  كراهية  على  حتض  التي  بالنصوص  مقتظة  الكتب  هذه  كل     
الكتاب، وتأمر بإذاللهم – وهو ما مت تطبيقه على ارض الواقع، وعلى مر 
االرهاب  حوادث  به  تشهد  وكما  املسلمون،  املؤرخون  رواه  كما  التاريخ، 

املعاصرة، وقوانني التمييز املذمنة. 
    ولضيق املقال، اكتفي ببعض سطور من هذه الكتب. يقول ابن القيم 
في )احكام اهل الذمة(: » ... ان عبدة االوثان اذا كانوا امة كبيرة ال حتصى، 
فاذاللهم  بالسيف،  استئصالهم  ميكن  ال  حيث  وغيرهم  الهند  كأهل 
بغير  ابقائهم  من  وقوته  واهله  االسالم  عز  الى  اقرب  باجلزية  وقهرهم 
جزية فيكونون احسن حاال من اهل الكتاب. وسر املسألة ان اجلزية من 

باب العقوبات، ال انها كرامة الهل الكتاب ..«)صـ 109(. 
اجلزية  اهل  من  وغيره  النصراني  حالة  كانت  فاذا   « ايضا:  ويقول     
منافية للذل والصغار فال عصمة لدمه وال ماله، وليست له ذمة. ومن 
املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه تلك  امير  هنا اشترط عليهم 
شئ  عن  خرجوا  متى  وانهم  واذاللهم،  صغارهم  فيها  التي  الشروط 
منها فال عهد لهم وال ذمة. وقد حل للمسلمني منهم ما يحل من اهل 

الشقاق واملعاندة »)صـ 122(. 
      ويقول الشيخ ابن تيمية في )اقتضاء الصراط املستقيم(: » .. وامنا 
عددت اشياء من منكرات دينهم، ملا رايت طوائف من املسلمني قد ابتلي 
واهله  هو  امللعون  النصارى  دين  من  انها  منهم  كثير  وجهل  ببعضها. 

»)صـ 475(. 
    وقال في كتاب )مجموع الفتاوى( »ان املؤمن جتب مواالته وان ظلمك 
»)صـ  اليك  وأحسن  اعطاك  وان  معاداته  جتب  والكافر  عليك،  واعتدى 
209(. وقال ايضا: »فاما اهل الكتاب واجملوس فيقاتلون حتى يسلموا او 

يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون »)صـ 335(. 
    وفي )احلجة الباهرة(، قال الشيخ الدمنهوري )شيخ االزهر من 1768- 
1776 م (: » قال الكمال ابن الهمام: ان الكافر الذمي اذا استعلى على 
املسلمني على وجه يصير به متمردا عليهم؛ حل لالمام قتله .. ويحرم 
تصديرهم في مجلس فيه مسلمون، وموادتهم وافشاء السالم لهم، 
وان سلم على من ظنه مسلما ثم علمه ذميا؛ استحب قوله: رد علي 
.. وحترم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم ان لم يُرج اسالم املُعاد  سالمي 

.. ومينعون من تعلية بنيان على بنيان جار مسلم، ولو كان بنيان املسلم 
وال  لهم،  القيام  يجوز  وال   ... بذلك  املسلم  رضي  ولو  القصر  غاية  في 
وهداك  اكرمك اهلل،  له  يقول  ان  ويجوز   .. تقدم  بالسالم كما  بداءتهم 
اهلل، يعني باالسالم، ويجوز: اطال اهلل بقاءك، واكثر مالك وولدك، قاصدا 

بذلك اجلزية .. » )صـ 135(.    
     ثم خلص االمام االكبر زبدة حجته بقوله: » وقد تلخص مما مر ان الذي 
املذاهب عدم  املعول عليه في  الواقفون على معرفة  الناس  جرى عليه 
الدين  باعالء  الالئق  وهو  القدمي،  في  )الترميم(  الرم  ومنع  االحداث  جواز 
وخذالن الكفر وذل اهله. زاد اهلل حالهم بورا، كما جعل مالهم ومن مال 
ابقى منهم  وال  دابرهم؛  وقطع  ودياراً،  واخلى منهم مساكن  نارا،  لهم 

دبَّاراً كباراً وصغاراً ».
امور  من  امرا  توليتهم  يجوز  ال  االلباب(:«  اولي  )ارشاد  مؤلف  ويقول     
الوالية  شقيقة  والتولية  وغيرها،  والكتابة  االمارة  مثل  املسلمني: 
فانه  توالهم  من  بان  تعالى  حكم  وقد  توليهم.  من  نوعا  فتوليتهم 

منهم. وال يتم االميان اال بالبراءة منهم ..«)صـ 40(. 
    والقائلون بهذه االحكام، يباركون قيام اجليوش العربية بتجاوز شبه 
اجلزيرة واجتياح البالد القريبة منهم والبعيدة عنهم - التي لم تعتدي 
عليهم - وتخيير اهلها بني التخلي عن دينهم او دفع اجلزية اذالء صاغرين. 
واذا ابى املعتدَى عليه االستسالم، ودافع عن ارضه وعرضه، اعتبروه عدوا 
ان اعتدى عليهم،  هلل، ومحاربا لدينه. وكيف ذلك، وهو  لم يسبق له 
وال فرض عليهم جزية، وال اجبرهم على اعتناق دينه. فضال عن ان طريق 
الدين هو الدعاة واملبشرين وليس الفرسان املدججني. وال يجب اقحامه 
وغارات  اقتصادية،  واجراءات  عسكرية،  وخطط  تاريخية،  احداث  في 
وغزوات، وجزية وغنائم ومنهوبات، واذالل وحتقير واهانات، واسرى وسبايا 

وجاريات، واختالف واقتتال وصراعات! 
    وبعد- فاذا كانت هناك رغبة حقيقية في التغيير، فاالجدر هو نقد 
عنها،  الدفاع  في  واالستماتة  حولها  االلتفاف  من  بدال  الكتب،  هذه 
وال  عقولنا،  من  افضل  عقوال  يؤتوا  لم  النهم  بها.  القائلني  وتقديس 
ضمائر اصح من ضمائرنا، وال منطق ابني من منطقنا، وال علوما انفع لنا 
من علوم عصرنا. ودعونا نعيش معا في ظل احلداثة واملساواة، انطالقا 
بدال  االنسان،  حلقوق  العاملي  االعالن  اقرها  التي  االنسانية  املبادئ  من 
التكفير  سيف  وارفعوا  والتحقير.  واالذالل  والتقتيل  الغزو  ثقافة  من 
وتعقل  وتفكر  وتقرأ  الناس تسمع  اتركوا  االصالح.  ودعاة  املفكرين  عن 
وتختار، فكل امرء سوف يحاسب عن نفسه. اقيموا حوارا عادال يستند 
إلى املصارحة والنقد املضوعي – اقول النقد وليس التطاول واالسفاف 
– الن عقول االجيال اجلديدة عقول جدلية، تابى الوصاية، وال تقبل بغير 

املنطق واالقناع. 

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A 5Z4 
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يحررها سمير اسكندر 

“مي�سي”...  باأف�سلية  االعرتاف  “رونالدو” يرف�س 
ويحدد موعد اعتزاله

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العب فريق 
مؤكدا  بقدراته،  اإلشادة  على  اإليطالي،  يوفنتوس 
تصريحات  في  رونالدو  ورفض  العيوب.  من  خالي  أنه 
هذا  ميسي  بأفضلية  االعتراف  إسبانية  لصحيفة 
وتابع  حالياً،  العالم  في  العب  أفضل  أنا  قائال:”  العام 
كريستيانو: أنا األفضل اآلن .. أنا خالي من العيوب وفي 
يوفنتوس  في  للغاية  سعيد  أنا  سنرى،  املقبل  العام 
بلقب  الفوز  في  وأرغب  هنا،  سنوات  عدة  لعب  وأريد 
دوري األبطال مع الفريق، إنه أولوية لي، وأحب كل شيء 

في يوفنتوس والثقافة اإليطالية”.
وكشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن املوعد الذي سيعتزل فيه كرة القدم، ويتفرغ لتحٍد 
آخر في حياته، مشيراً إلى ان ذلك سيحدث في اللحظة التي ال يعود فيها جسده يستجيب بالطريقة 
الصحيحة في أرض امللعب، عندها يكون وقت املغادرة قد حان، مشيراً إلى أن هذا الشعور لم يأِت إليه 

حتى اآلن.
وأضاف رونالدو، خالل املؤمتر: أنا دائماً مستعد ملواجهة التحديات. وألعب بنية الفوز دائماً، قبل سنوات 
عدة، كان سن اللعب في كرة القدم ما بني 30 و32 عاماً، أما اآلن فتجد من هم في سن الـ40 يلعبون 
في أرض امللعب! أعتقد أن املزاج العام للجمهور وللعبة نفسها قد تغّير، وأمتّنى أن أعيش أكثر من 50 

سنة ألتعرف على أشياء جديدة وحتديات مختلفة، وأحاول أن أجد حلوالً لها”.
علي اجلانب األخر كشفت إحدى جارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاصيل تتعلق بحياته 
“كريستيانو  يعيش  بإيطاليا. حيث  تورينو  ليعيش في  اإلسبانية مدريد،  العاصمة  انتقل من  بعدما 
رونالدو” في فيلتني متصلتني، على قطعة أرض تصل مساحتها إلى 4747 متر مربع، وأن رونالدو جار 
مثالي، ال يتسبب في إزعاج جيرانه، وحياته في صمت تام، وأضافت جارته: “عادة ما أراه على مقعد 
من  العديد  أيضا  منزله  مرآب  في  ولكن  ملونة،  نوافذ  مع  يوم  كل  مير  نراه  رويس،  رولز  سيارة  قيادة 
السيارات الرياضية مثل لوتس، باإلضافة إلى ذلك، لديه حمام سباحة داخلي جميل، وحديقة صغيرة، 
وزهور ملونة رائعة يتم االعتناء بها بشكل مميز”. كما أرى كريستيانو جونيور يتجول عادة بلوح التزلج 
في الشارع الذي يقود إلى منازلنا، ودائما يصاحبه احلراس الشخصيون، كما يحدث مع األم جورجينا، 

والتي تتبعها مربية تساعدها على االعتناء بسياراتي األطفال«.

بعد أسابيع شهدت جدالً واسعاً وسجاالت ال تنتهي، 
القدم،  لكرة  املصري  باالحتاد  املسابقات  جلنة  أعلنت 
موعد مباراة القمة بني األهلي والزمالك، املقرر إقامتها 

في نهاية الدور األول لبطولة الدوري املصري.
وحتدد يوم األربعاء 19 فبراير 2020 موعداً ملباراة القمة 
الدولي،  القاهرة  ملعب  على  والزمالك  األهلي  بني 
بتوقيت  مساًء  والنصف  السابعة  الساعة  متام  في 

القاهرة«.
املاضي  أكتوبر   19 يوم  املباراة  إقامة  املقرر  من  وكان 
باجلولة الرابعة وفقا للجدول الذي مت إعالنه قبل انطالق 
اعتراضات  وسط  تأجيلها  مت  لكن  املصري،  الدوري 

شديدة من قبل النادي األهلي.

اأخريا... حتديد موعد مباراة 

القمة بني االأهلي والزمالك
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  enas Kaldas cda/eX  Member of odaa 

األسنان  من  أجزاء  تعّرض  األسنان  بتسّوس  يقصد 
للتعّفن مسبب ظهور ثقوب قد تكون صغيرة أو كبيرة 
مجموعة  هناك  التسّوس،  حدوث  وقت  على  اعتماداً 
ميكن  التعّفن  مشكلة  ظهور  حتفز  التي  العوامل  من 
شملها باآلتي: نتيجة لفم وأسنان غير نظيفة، اإلكثار 
مشكلة  وتعتبر  واملوالح،  السكرية  األطعمة  تناول  من 
كافة  في  بكثرة  املنتشرة  األمور  من  األسنان  تسّوس 
فيهم  مبا  األعمار  كافة  تشمل  والتي  العالم  أرجاء 
األطفال بعمر األربع سنوات فكل من ميتلك أسنان يعتبر 
عرضة لإلصابة بالتسّوس، تكون مصحوبة بوجع بسيط 
وجعاً  مسّبباً  لألعصاب  ليصل  يتطّور  األمر  بادئ  في 
الوقت. مرور  مع  السن  فقدان  احتمالية  زيادة  مع   كبيراً 

أسباب تسّوس األسنان :
 تتعّدد األسباب الكامنة خلف تسّوس األسنان وهي على 

هذا النحو: 
تزيد  والتي  األطعمة  من  معينة  أصناف  تناول 
الغنية  األغذية  وتعتبر  التسّوس  فرص  من 
التي  األطعمة  أصناف  أهّم  من  بالكربوهيدرات 
باألسنان  تعلقها  نتيجة  وذلك  التسّوس،  تسّبب 
أنواع  كل  الكربوهيدرات  وتشمل  طويل،  لوقت 
السكريات ومنها احلليب، النشا، والزبيب، واحلبوب، 

اإلفراط في تناول املشروبات احملالة.
 إهمال تنظيف األسنان.

 التقّدم في العمر. 
أمراض اللثة. 

مادة  على  محتويه  والغير  املعدنية  املياه  شرب 
احلفاظ على طبقة  في  دور  تلعب  التي  الفلورايد 

املينا. 
جفاف الفم من اللعاب، 

فاللعاب يلعب دور مهم في 
تنظيف الفم من بقايا الطعام 
العالقة، إضافة الحتوائه على 

مجموعة من املعادن والتي 
تعالج األسنان من التسّوس 

في مراحلها املبكرة.
أعراض تسّوس األسنان :
- وجع وآلم حاد في اللثة. 

- تدهور الوضع الصحّي للسّن وسقوطه.
- فقد أجزاء من السّن وتشّوه مظهره اخلارجي. 

- مشاكل في تناول الطعام.
- التهابات حاّدة في الفم

تسّوس األسنان

العالج بالربودة يعزز 

مناعة اجل�سم ويحارب االلتهابات

يعد تسخير البرد من أجل العالجات الصحية 
في  األهمية  بالغ  أمراً  الشخصية  والرفاهية 

الوقت احلالي.
الوسائل  كأصعب  هوف  ومي  طريقة  وتبرز 
بهدف  اجلسم،  تبريد  الستخدام  املعتمدة 

احلصول على الكثير من الفوائد الصحية.
هذه  اختبرت  التي  سبايسر  كيت  وتقول 
يعزز  أن  ميكن  البارد  باملاء  العالج  “إن  الطريقة 
األيض،  عمليات  من  ويسرع  اجلسم،  مناعة 
ويقلل من االلتهابات، ويحمي من أمراض القلب 
في  العقلية  الصحة  ويعزز  الدموية،  واألوعية 

نفس الوقت«.
ثالثة  على  هوف  طريقة  “تقوم  كيت  وتشرح 

أعمدة أساسية: العالج بالبرد، والتنفس، وااللتزام، فإلى جانب جلسات املاء البارد التي تستمر 
والتي ساعدت هوف على حبس  والزفير،  االستنشاق  متارين  ممارسة  يجب  دقيقة،   15 نحو  إلى 

أنفاسه ملدة 10 دقائق«.
الثلج”،  ابتكرها، ويلقب باسم “رجل  الذي  الهولندي  وحتمل هذه الطريقة اسم ومي هوف، وهو 
حيث حطم رقماً قياسياً عاملياً للسباحة حتت اجلليد ملسافة 57 متراً، وتسلق قمة إيفرست وهو 

يرتدي سرواالً قصيراً وحذاءاً فقط.
بالتهاب  املصابني  على  النظام  آثار  حول  أمستردام  جامعة  في  أجريت  التي  األبحاث  أن  كما 
املفاصل الفقري احملوري، وهو التهاب مفاصل في أسفل الظهر، كانت لها نتائج إيجابية باملثل، 
حيث وجدت أن نظام هوف قلل من البروتينات االلتهابية، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة باعتباره 

“نهجاً عالجياً جديداً لدى املرضى الذين يعانون من االلتهابات.
ويستخدم الرياضيون منذ فترة طويلة حمامات اجلليد بعد املباريات، الستعادة ليقاتهم، وحتفيز 

دوران الدم بشكل أفضل في مختلف أجهزة اجلسم.
ويتوفر هذا النوع من العالج في العديد من املراكز حول العالم، حيث تصل درجة حرارة املاء إلى 

أقل من درجة مئوية واحدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

خ�سارة الوزن اأ�سعب يف ال�ستاء

أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا أونالين، أن التخلص من الوزن الزائد أصعب في الشتاء، منه 
في باقي فصول العام.ومن أبرز األسباب التي أوردتها الصحيفة: 

 - البقاء في املنزل
عندما يكون الطقس بارداً في اخلارج، منيل بشكل طبيعي للبقاء في أجواء املنزل الدافئة، 
وتغيب الرغبة في اخلروج والذهاب إلى الصالة الرياضية، ما يؤثر سلباً على فقدان الوزن.

- النهار القصير
النهار في الشتاء، لذلك فإن اخلروج ملمارسة أي نشاط بعد العودة من العمل،  يقصر 

محدود، ما يساهم في زيادة الوزن أكثر.
- تناول املزيد من الطعام

في فصل الشتاء تزيد في تناول الطعام الساخن واحللويات واألطعمة املصنعة، وبسبب 
البرد تقل وتيرة احلركة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن. 

- االضطرابات العاطفية
ميثل الشتاء بسبب أجوائه الغائمة، عند كثيرين موسم الكآبة والسلبية التي تؤدي إلى 

تناول املزيد من الطعام للتنفيس هذه املشاعر.
 كما يؤدي االكتئاب إلى رفض مغادرة املنزل وأداء األنشطة، ما يساهم في زيادة الوزن.

كوبان من قهوة يوميًا يحميان من 
االإ�سابة بالزهامير

أظهرت دراسة كورية جنوبية، أن الذين يتناولون كوبي على األقل 
من القهوة يومياً، أقل عرضة لإلصابة مبرض الزهامير.

وقالت شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” اإلذاعية الكورية اجلنوبية اليوم 
السبت إن باحثني في جامعة سول الوطنية ومستشفى دونغتان 
ساكريد هارت، في جامعة هاليم كشفوا النقاب عن تأثير القهوة 
في دراستهم املشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم، 

بني 55 و90 عاماً.
الذين  من  فقط   %17.6 حوالي  لدى  ظهرت  املشاركني،  بني  ومن 
“بيتا- بروتني  من  رواسب  القهوة،  من  األقل  على  يتناولون كوبني 

كبير  احتمال  إلى  تشير  مبستويات  أمخاخهم  في  اميلويد” 
لإلصابة مبرض الزهامير.

يتناولون  الذين  عند  مئوية  نقاط  عشر  بحوالي  املعدل  وارتفع 
معدالً أقل من القهوة، وظهرت على 27% منهم مستويات عالية 

من املواد املسببة للزهامير في أدمغتهم.
إن  “هاليم”  ووك من مستشفى جامعة  االستاذ، كيم جي  وقال 
البحث األخير يعتبر أن تناول كوبني على األقل من القهوة يومياً، 

يقلص مخزون بروتني “بيتا اميلويد” في املخ، بحوالي %67.
بـ  بالزهامير تتقلص  وأظهرت دراسات سابقة أن مخاطر اإلصابة 

65% بني الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.
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اأبو العيناء 

واحل�سان

مّر  أنه  العيناء  أبو  يحكي 
سامراء  مدينة  في  بالسوق 
خادمه  له  فقال  يوم،  ذات 
في  حصان  هناك  الصبي: 
رأيك  ما  ألحد.  ليس  الطريق 
فليس  اخذناه  لو  ياسيدي 

لدينا حصان قوي مثله!
احلصان  العيناء  أبو  غطى 
بعباءته، وسحبه الغالم إلى 
البيت. ولكن رئيس الشرطة 
في  إليه  أرسل  احلي  في 
تقول  رسالة  التالي  اليوم 
بأن الصبية في احلي يقولون 
عليه  وأن  حصاناً،  سرق  بأنه 

أن يعيده.
فرد أبو العيناء:»ما أعجب ما 
تقول؟ إن اجلميع من الرؤساء 
يقولون  والشيوخ  والقادة 
أصدقهم،  ال  وأنا  لص  إنك 
في  الصبية  إن  تقول  وأنت 
شارعكم يزعمون بأنني لص 

وتصدقهم؟!«.

املراآة

في  ملقاة  مبرآة  رجل  مّر 
نظر  القاذورات.  بني  القمامة 
الرجل في املرآة فوجد وجهه 
فلم  القاسية  مبالمحه 
يعجبه. رمي الرجل املرآة وهو 
يقول: »لو كانت مرآة جميلة 

ما ألقاها أصحابها!«

العلمة.. 

قطعة من ال�سحاب

وقف رجالن أمام جبلني. كان 
يقسم  وهو  أحمق  أحدهما 
في  نقوده  دفن  أنه  لآلخر 

مكان قرب اجلبلني. 
   سأله صاحبه: »هل كانت 
على  تدلك  عالمة  هناك 

مكان دفن نقودك؟«
    رد األحمق: »جعل عالمتي 
كانت  السحاب  من  قطعة 
أراها  ال  لكنني  املكان.  فوق 

اآلن!«

أفكار شائكة: للبرامج وقت!

يف �سن ال�سباب، كنت ا�ستمع اإىل برنامج 

»قل ول تقل«. ويف �سن التقاعد، 

ا�ستمع اإىل برنامج »كل ول تاأكل«!.. 
عـادل عطيـة

Egyptian Artisan Bakery
2 vacancies for 2 bakers.

Perm/FT. Wage $16 to $18/hr. 
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread, 

Pastries, Sweets & Desserts. Lang of work:
English. Must have 5+yrs exp. Ancient Pita

7370 Woodbine Ave. Unit 20 
Markham, ON L3R 1A5.

Email resume:
ancientpita@rogers.com

القو�س بدينار

استخدم األقدمون القوس والنشاب )السهم( في الصيد. وقد 
جاء السوق رجل يريد أن يشتري قوساً، فقال له البائع إن ثمنها 

دينار. 
رد املشتري وهو غاضب متعجب من غالء ثمن القوس: لو إنك 
ما  رغيفني  بني  مشوياً  وقع  السماء  في  طائراً  بها  رميت  إذا 

اشتريتها منك بدينار أبداً.
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القارئ للتاريخ وخاصة التاريخ السياسي 
للدول سيالحظ أن الدولة الدينية، وأعنى 
الدولة  حاكم  يقيم  التى  الدولة  بها 
الدينية  التوجيهات  على  سياسته  فيها 
وبدون  دائما  كانت  الدينني،  واملستشارين 
احلريات  تقمع  مستبدة  دولة  استثناء 

وتقهر مواطنيها.
بحث  إلى  حتتاج  قد  تفاصيل  في  الدخول  ولتجنب 
مستقل يؤرخ ملسار الدولة الدينية منذ فجر التاريخ 
وحتى يومنا هذا. دعونا ننظر نظرة سريعة إلى تاريخ 
انه  سنرى  واإلسالم.  املسيحية  فى  الدينية  الدولة 
وفرض  املسيحية  قسطنتني  اإلمبراطور  اعتنق  منذ 
مسار  أن  سنجد  واحد،  مذهب  املسيحيني  على 
تخلصت  حتى  واحدا  كان  املسيحي  الديني  احلكم 
خالل  من  القاسي  الثيوقراطى  احلكم  هذا  من  أوربا 
ثورات دينية متثلت فى ظهور البروتستانت أو الثورات 
الشعبية مثل الثورة الفرنسية. فقد مت اضطهاد كل 
من خالف احلاكم الديني املدعوم من الكنيسة فتم 
ديني  أو  علمي  اخلالف  هذا  كان  سواء  وحبسه  قتله 
هو  املصري  الشهداء  أن عصر  أو حتى مذهبي. حتى 
يعتنقون  أنهم  جملرد  للمصريني  الروماني  القهر  نتاج 
مذهب مسيحيا مخالف ملذهب حاكم الدولة. حتى 
سقط هذا احلكم املستبد وفرضت العلمانية نفسها 
أوربا  خروج  طريق  كانت  وإنسانية  حضارية  كضرورة 

من عصور الظالم إلى عصر التنوير والعلم.
كثيرا،  األمر  يختلف  فلم  اإلسالمي  اجلانب  على  أما 
بكر  أبو  قرر  منذ  الديني  االستبداد  رصد  فيمكن 
املدينة  إلى  الزكاة  إرسال  مانعي  مقاتلة  الصديق 
الثورة  واجه  والذي  بن عفان  ثم فى سياسات عثمان 
أنزع قميص  “ال  الشهير  برده  برحيله  واملطالبة  عليه 
ألبسانيه اهلل” فهو يرى انه معني من قبل اهلل وليس 
ثم  عزله.  إنسان  أي  ميلك  ال  وبالتالي  األمة  قبل  من 
وقتلهم  باألمر  بعده  من  واألمويني  معاوية  استبداد 
القوى  رجلهم  سيرة  في  ولعل  لهم  معارض  لكل 
الدخول في  يغنى عن  ما  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج 
الدماء  أجرت  والتى  العباسية  الدولة  ثم  التفاصيل. 
التى  عثمان  بنى  ودولة  األولى،  اللحظة  منذ  أنهارا 
كان يفتتح سالطينها حكمهم بقتل أخوتهم منعا 
احتلوها  التى  الدول  فى  العثمانيني  وجرائم  للفتنة 

تفيض بها كتب التاريخ.
إيران  إلى  سريعة  فنظرة  احلديث  عصرنا  في  أما 
والصومال  والسودان  وغزة  والسعودية  وأفغانستان 
باحلكم  املنكوبة  الدول  فهذه  كالم.  أي  عن  تغنى 
القائمني على احلكم من حيث  الديني ورغم اختالف 
جهادية،  وهابية  فأفغانستان  الفكري  انتمائهم 
وغزة  أمريكية،  وهابية  والسعودية  شيعية،  وإيران 
عليها  يتصارع  الصومال  وأخيرا  إخوانيه  والسودان 
اإلخواجنية والوهابية اجلهاديه. إال أنهم جميعا يدعون 

األرض  هذه  على  احلق  الدين  ميثل  من  أنهم 
ومعارضتهم  واجبة  فطاعتهم  وبالتالي 
محاربة  وجزاء  ورسوله.  هلل  ومحاربة  كفر 
اهلل ورسوله معروفة هي القتل أو الصلب أو 
قطع األيد واألرجل من خالف. فغير مسموح 
على  األمور  من  أمر  أي  في  الدولة  مبعارضة 
أهديكم  وما  أرى  ما  إال  أوريكم  إن  طريقة 
إال سبيل الرشاد. أو كما عبر عن ذلك مرشد اإلخوان 
لتطهير  الطهور  السماء  ماء  “نحمل  بديع  محمد 

اجملتمع املصري من جناساته”
هذه هي احلكومة فى الدولة الدينية فماذا عن اجملتمع 

أو الشعب فى مثل تلك الدولة املستبدة القاهرة؟
عندما يجد اإلنسان نفسه فى مواجهه قوة غاشمة 
إلى  اإلنسان  يلجأ  قوة،  وال  حوال  أمامها  يستطيع  ال 
النفاق بإظهار خالف ما يبطن طلبا للسالمة وأمال فى 

النجاة برزقه وحياته.
ففي السياسة سيلهج لسانه بالثناء والدعاء لولى 
األمر حاكم البالد والعباد ظل اهلل وخليفة رسول اهلل، 
فى الوقت الذي يلعنه فى نفسه سرا ودون أن يسمعه 
غياهب  فى  يختفي  أو  رقبته  تطير  أن  من  أحد خوفا 

السجون دون محاكمة ودون أن يعلم أحد مكانه.
أما فى اجملال االقتصادي حيث يكون املرتبطني باملذهب 
االقتصادية  احلظوة  أصحاب  هم  للحاكم  الديني 
تتخطى  التى  الكبرى  الدولة  ملشاريع  واملنفذين 
على  حفاظا  األعمال  رجال  يجد  ال  املاليني،  أرباحها 
طلبا  الديني  القناع  لبس  إال  وأعمالهم  أموالهم 
فيه  يصبون  الذي  الوقت  نفس  فى  احلاكم.  لعطف 
رؤيته  يفرض  الذي  املستبد  احلاكم  على  اللعانات 

الدينية عليهم.
فنرى  سوءاً.  أكثر  األمر  يصبح  االجتماع  مجال  وفى 
ومصليات  ومصليني  وملتحني،  ومنقبات  محجبات 
احلجاب  حتت  يكون  أن  النتيجة  فتكون  باإلكراه. 
ومصلني  واحتيال،  نصب  اللحى  وحتت  دعارة  والنقاب 
إال هدف  يجمعهم  ال  وملحدات.  ومصليات ملحدين 

واحد هو النجاة من بطش احلاكم الفقيه.
وتكون الكارثة الكبرى على مستوى االعتقاد، عندما 
جتد شعب أغلبيته الكاسحة حسب سجالت الدولة 
الديني.  احلاكم  مذهب  على  واملؤمنات  املؤمنني  من 
ولكنهم فى احلقيقة ليسوا كذلك فمنهم من يعتنق 
ومنهم  املؤمن،  املستبد  عقيدة  غير  أخرى  عقيدة 
ممن  رأي  ما  رأي  بعد  العقائد  بكل  كفر  قد  يكون  من 
يحملون راية اإلله ويقولون أنهم يحكمون بشريعته. 
فقد  الدينية،  الدولة  فى  خطير  أمر  العقيدة  فأمر 
تكلفك كلمة تقولها بغير قصد حياتك، ألن العسس 
وحراس العقيدة فهموا منها انك تسخر من عقيدة 

سيدنا الولي.
هذا ما فعله ويفعله احلكم الديني منذ فجر التاريخ 

وحتى يومنا هذا. حكم مستبد ومجتمع منافق.

الدولة الدينية: حكومة م�ستبدة وجمتمع منافق
مؤمن سالم

بانضمامي  جداً  سعدت  قد  القارئ...  عزيزي 
أحد  أكون  ان  الشرف  ولي  نيوز«  »جود  جلريدة 
الُكتَّاب الذين تقرأ لهم؛ اسمح لي اوالً ان أبدأ 
بــــــ«إستراحة«!  معك  الصحفي  مشواري 
صديقي  يا  تتعجب  وال  استراحة  نعم، 
مشواره  يبدأ  الذي  ذا  »من  نفسك  في  قائالً 
االستراحات  من  العديد  فهناك  باستراحة؟!« 
العمل  أوقات  من  مشقة  أكثر  تعتبر  التي 
ستكون  أنا  فاستراحتي  هذا،  ومع  نفسها! 
كل  في  أستريح  ستجدني  أنك  مستمرة...أي 
أطيل  ان  أحب  أني ال  هذا  في  والسبب  عدد! 
أرغب  وال  املتداولة...  االخبار  وتفصيل  في سرد 
طرح مواضيع  في  أتخصص  ان  في  أيضا 
سوياً  سنتبادل  بل  معقدة...  بألفاظ  ملغمة 
مواضيع  في  طبعاً(  احلديث )ذهنياً  أطراف 
شتَّى! وسنخوض معاً في أقاصيص وآراء عدة؛ 

بالبلدي )هندردش(!
عزيزي  لك  استراحة  باألحرى  وبالتالي...خانتي 
فيكفي  لي!!  استراحة  تكون  ان  القارئ...قبل 
اليوم شره، وانت ايضاً تستحق ان تريح ذهنك 
من أعبائه! دردشتي، كغيرها، ستكون متنوعة 
ومتغيرة وتخلو من القواعد!! ولكن للدردشة 
جتاهلها!  املرء  يستطيع  ال  أصول  املمتعة 

عن  نهائيا  تفصلك  ان  أهمها 
إلى  فتختطفك  يومك،  رتابة 

عالم آخر!  
 - وأنت  أنا   - اتفقنا  اننا  وحيث 
الراحة في  ان نأخذ قسطاً من 
إذن  فدعني  اخلاص...  عمودي 
كبداية أن استغل اللحظة في 

تقدمي نفسي:
أعمل  ماهر،  مينا  اسمي 

هاليفاكس،  مدينة  في  كهرباء  كمهندس 
من  الكتابة  أحببت  نوڤاسكوشيا.  مقاطعة 
واألغاني  واألزجال  املسرحيات  وخاصة  صغري، 
االعمال  من  العديد  كتبت  املصرية!  بالعامية 
وشاركت في الكثير من البرامج واحلفالت اثناء 
شخصية  صفحة  أيضاً  ولدى  اجلامعة،  فترة 
صوت«  بدون  »دردشة  باسم  الفيسبوك  على 
منشوراتها  بعض  بتجميع  مؤخراً  وقمت 
عنوان  نفس  يحمل  كتاب  في  وأصدرتها 
للَّهجة  محبتي  من  الرغم  وعلى  الصفحة. 
استخدام  في  ومترسي  املصرية  العامية 
التي  املواقف  ورسم  الشعبية  املصطلحات 
انني  اال  املصري،  الشارع  تنبض حياة من قلب 
مع  رحلت  فقد  مطلقاً...  مصر  في  أعش  لم 

عائلتي من مصر وانا في الثالثة من 
مكرم  مقولة  أحقق  وكأني  عمري... 
عبيد الشهيرة: »إن مصر ليس وطناً 

نعيش فيه، بل وطناً يعيش فينا« 
لي  ُسمح  حينما  احلقيقة  في 
نيوز«  »جود  جريدة  في  بالكتابة 
العربية  باللغة  الكتابة  وُطلب مني 
في  قليالً  ترددت  الفصحى، قد 
البداية! ليس جلهلي باللغة العربية، 
بالعامية  الكتابة  من  الشديد  لتمكني  بل 
هي  فالعامية  التحديد!  وجه  على  والساخرة 
بالكلمة  فيه  أركض  الذي  الواسع  ملعبي 
متفادياً  ويساراً،  مييناً  إياها  راكالً  الساخرة 
الشبكة،  جتاه  بها  ومصوباً  العقبات  جميع 
هل  اتساءل:  وكنت  هدفاً!  محرزاً  ثمة  ومن 
العربية  باللغة  أدردش  أن  سأستطيع  ترى  يا 

الفصحى مثلما دردشت بالعامية املصرية في 
املاضي؟! إلى ما هناك، لم أفكر في االمر طويالً 
واتكلت على اهلل، تاركاً احلكم لك ايها القارئ، 
متعشماً فيك الشفقة ورحابة الصدر. فهلم 
معاً نعبر تلك التجربة الشيقة، سالكني معاً 
برشاقة فنون األدب؛ فال عيب أبداً في األدب، بل 
وان  حتى  األدب  حدود  سنلزم  ونحن  قلته!  في 

كنا في ذروة النعت. 
أغوى  فأنا  مما سبق،  يا صديقي  وكما الحظت 
ر طريقة السهل املمتنع.  اُسلوب الدردشة وأقدِّ
او  ما  لغة  لها  ليس  الدردشة  ان  وأؤمن  بل 
إلى  تصل  ان  قادرة  كانت  طاملا  معينة  لهجة 
القلب وليست بثرثرة فارغة! ولذا قررت ان ادعو 

خانتي في اجلريدة كما يطيب لي...
»دردشة...بالعربي  لك  أقدم  القارئ...  عزيزي 

الفصيح«

درد�سة ...بالعربي الف�سيح!
بقلم: مينا ماهر

كندا  الى  اجلدد  القادمون  بني  احلديث  يكثر 
من  املمنوحة  املالية  احلقوق  أو  املزايا  حول 
وخاصة  لألفراد  الضرائب  مصلحة  قبل 
اجلميع  إلى  يتبادر  وقد  واألطفال  األسر 

أسئلة كثيرة حول هذا املوضوع.
على  األضواء  تسليط  اليوم  قررت  ولذلك 
من  العديد  تهم  التى  النقاط  بعض 
الوطن  الى  حديثا  والقادمني  املهاجريني 
التساؤالت  نتفادى  حتى  كندا  الثانى 
والتكهنات الفادة اجلميع.....                          

  New Comers  القادمون اجلدد :
وزارة  موافقة  على  حصلوا  الذين  هؤالء   -1

الهجرة على طلبات اإلقامة الدائمة  
”Permanent Resident Status“ 

2- هؤالء الذين طلبوا حق احلماية.
3- هؤالء الذين حصلوا على موافقة مبدئية 

على االقامة في كندا.
هو  اجلدد  القادمون  به  يقوم  عمل  واول 
استخراج ما يشابه الرقم القومى فى مصر 
So-  ييسمى هنا رقم “التأمني األجتماعى”  

cial Insurance Number  وهو عبارة عن 9 
أرقام يجب ان حتظها عن ظهر قلب ألهميته 
فى العديد من اجلهات. ومبقتضى هذا الرقم 
ميكن تقدمي الطلب اخلاص مبساعدة األطفال.

:Child Tax Benefit  
من  معفاة  شهرية  دفعة  عن  عبارة  وهى 
ملساعدتها  املؤهلة  العائالت  إلى  الضرائب 
سنة   18 سن  حتى  أطفالهم  إعالة  في 
وحتى حتصل على هذه األعانة يتطلب األمر 
  Child Tax Application RC66 تقدمي طلب
وبناء على هذا الطلب يتم حتديد املبلغ لكل 

طفل.
ويتوقف املبلغ على عدة عوامل اهمها:

1- عدد األطفال وعمر كل طفل
2- دخل األسرة )الزوج والزوجة معاً( في العام 
كندا  الى  جديد  قادم  انك  وحيث  السابق 
األستماره  فى  الدخل  هذا  تدرج  ان  فيجب 

اخلاصه بهذا الطلب.
وتقدم احلكومة الكندية لكل طفل أقل من 
6 سنوات مبلغ قد يصل الى 6639 $ سنويا. 
 $  5602 الى  يصل  قد  6-17عاما  سن  ومن 

سنويا كمساعدة لألسرة . 
وقد يختلف هذا املبلغ حسب عمر الطفل 
ودخل الألسرة وتعتمد كثير من األسر على 
الى  قدومها  بداية  فى  خاصة  املبلغ  هذا 
كندا ولذلك يجب حترى الدقة فى تقدمي هذا 

الطلب.
gst/Hst credit

وهي دفعة ربع سنوية غير خاضعة للضرائب 
تساعد األسر ذات الدخل املنخفض أسترداد 
يدفعونها  التى  املبيعات  ضريبة  من  جزء 

خالل العام وتدفع للزوج والزوجه واألوالد
وقد يصل الفرد الى $443 سنويا أما املتزوج 
 19 سن  حتت   $153 طفل  ولكل   580$ الى 

عاما.
األسرة.   دخل  على  أيضا  املبلغ  ويتوقف 
تقدمي  من  البد  عليه  وللحصول   RC151

الطلب اخلاص به 
وال يتطلب احلصول على هذه املميزات تقدمي 
طلب سنوي، يقدم الطلب مرة واحده فقط 
ويتجدد االستحقاق بتقدمي االقرار الضريبى 

كل عام . 

ارشادات ضريبية
Family tax benefits

املزايا الضريبية لالسره واملهاجرين 
والقادمون اجلدد لكندا

احملاسبة: أمال يوسف -مسيساجا
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القاريء،  عزيزي  معا،  نتابع 
السياحة في فكر العظيم، بولس 
الرسول. فعلى مدار أكثر من مقال 
واالثبات  البحث  نحاول  ونحن 
إلى  الرسالة  كاتب  بأن  األكادميي 
بولس  القديس  هو  العبرانيني 
السابق،  املقال  ففي  الرسول. 
اوضحنا اوجه التشابه، في خمس 
نقاط، بني الرسالة إلى العبرانيني 

وبعض رسائل بولس الرسول األخرى، مما يؤكد وحدة 
واحد.  شخص  هو  الكاتب  أن  يؤكد  كما  الفكر 

فلنتابع معا النقاط األخرى. 
6-الظل فى مقابل احلقيقة:

َماوِيَّاِت  السَّ ِشْبَه  يَْخِدُموَن  الَِّذيَن   :  )5  :  8 )عب 
وَِظلََّها، َكَما أُوِحَي إِلَى ُموَسى وَُهَو ُمزِْمٌع أَْن يَْصَنَع 
َُّه َقاَل: »انُْظرْ أَْن تَْصَنَع ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب  امْلَْسَكَن. ألَن

امْلَِثاِل الَِّذي أُْظِهرَ لََك ِفي اجْلََبِل«.
اخْلَْيرَاِت  ِظلُّ  لَُه  إِذْ  النَّاُموَس،  ألَنَّ   :  )1  :  10 )عب 
الَْعِتيَدِة الَ نَْفُس ُصورَِة األَْشَياِء، الَ يَْقِدرُ أَبَداً بَِنْفِس 
أَْن  وَاِم،  الدَّ َعلَى  ُمونََها  يَُقدِّ الَِّتي  َسَنٍة،  ُكلَّ  بَائِِح  الذَّ

ُموَن. َل الَِّذيَن يََتَقدَّ يَُكمِّ
)كو 2 :16 , 17( : َفالَ يَْحُكْم َعلَْيُكْم اَحٌد ِفي أْكٍل اوْ 
ُشرٍْب، اوْ ِمْن ِجَهِة ِعيٍد اوْ ِهالٍَل اوْ َسْبٍت، الَِّتي ِهَي 

ا اجْلََسُد َفلِلَْمِسيِح. ِظلُّ األُُمورِ الَْعِتيَدِة، وَأَمَّ
7- حتديد عالقة االبن باآلب والعالم:

بِاألَنِْبَياِء  اآلبَاَء  َكلََّم  َما  بَْعَد  اهلَُل،   :  )3  –  1  :  1 )عب 
األَيَّاِم  َهِذِه  ِفي  َكلََّمَنا  َكِثيرٍَة،  وَُطُرٍق  بِأَنَْواٍع  َقِدمياً، 
َشْيٍء،  لُِكلِّ  وَارِثاً  َجَعلَُه  الَِّذي   – ابِْنِه  ِفي  األَِخيرَِة 
الَِّذي بِِه أَيْضاً َعِمَل الَْعامَلنَِي. الَِّذي، وَُهَو بََهاُء َمْجِدِه، 
ُقْدرَتِِه،  بَِكلَِمِة  األَْشَياِء  ُكلَّ  وََحاِمٌل  َجْوَهرِِه،  وَرَْسُم 
ِفي  َجلََس  خِلََطايَانَا،  تَْطِهيراً  بَِنْفِسِه  َصَنَع  َما  بَْعَد 

مَينِِي الَْعَظَمِة ِفي األََعالِي.
)كو 1 : 15 – 17( : اَلَِّذي ُهَو ُصورَُة اهلِل َغْيرِ امْلَْنُظورِ، 
ِفي  َما   : الُْكلُّ ُخلَِق  ِفيِه  َُّه  َفإِن َخلِيَقٍة.  ُكلِّ  بِْكُر 
َماوَاِت وََما َعلَى األَرِْض، َما يُرَى وََما الَ يُرَى، َسَواٌء  السَّ
َكاَن ُعُروشاً اْم ِسَيادَاٍت اْم رِيَاَساٍت اْم َسالَِطنَي. الُْكلُّ 
بِِه وَلَُه َقْد ُخلَِق. اَلَِّذي ُهَو َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء، وَِفيِه يَُقوُم 

. الُْكلُّ
ِمْنُه  الَِّذي  اآلُب  وَاِحٌد:  إِلٌَه  لََنا  لَِكْن   :  )6  :  8 كو   1(
َجِميُع األَْشَياِء وَنَْحُن لَُه. وَرَبٌّ وَاِحٌد: يَُسوُع امْلَِسيُح 

الَِّذي بِِه َجِميُع األَْشَياِء وَنَْحُن بِِه.
فى  ظهر  الذى  اإلختيارى  املسيح  تواضع   -8

جتسده :
امْلاَلَئَِكِة،  َعِن  َقلِيالً  ُوِضَع  الَِّذي  وَلَِكنَّ   :  )9  :  2 )عب 
أَلَِم  أَْجِل  ِمْن  وَالَْكرَاَمِة،  ِْد  بِاجمْلَ ُمَكلَّالً  نَرَاُه  يَُسوَع، 

امْلَْوِت، لَِكْي يَُذوَق بِِنْعَمِة اهلِل امْلَْوَت ألَْجِل ُكلِّ وَاِحٍد.
َم بُِصرَاٍخ  )عب 5 : 7 – 9( : الَِّذي، ِفي أَيَّاِم َجَسِدِه، إِذْ َقدَّ
يَُخلَِّصُه  أَْن  لِلَْقادِرِ  وَتََضرَُّعاٍت  ِطلَْباٍت  وَدُُموٍع  َشِديٍد 
ابْناً  َكْونِِه  َمَع  تَْقَواُه،  أَْجِل  ِمْن  لَُه  وَُسِمَع  امْلَْوِت،  ِمَن 
َل َصارَ جِلَِميِع الَِّذيَن  َّا تَأَلََّم بِِه. وَإِذْ ُكمِّ اَعَة مِم تََعلََّم الطَّ

. يُِطيُعونَُه َسَبَب َخالٍَص أَبَِديٍّ
ُصورََة  آِخذاً  نَْفَسُه،  أَْخلَى  لَِكنَُّه   :  )8  –  7  :  2 )فى 
الَْهْيَئِة  ِفي  ُوِجَد  وَإِذْ  النَّاِس.  ِشْبِه  ِفي  َصائِراً  َعْبٍد، 

َكإِنَْساٍن، وََضَع نَْفَسُه وَأََطاَع َحتَّى 
رَفََّعُه  لَِذلَِك  لِيِب.  الصَّ َمْوَت  امْلَْوَت 
اهلُل أَيْضاً، وَأَْعَطاُه اْسماً َفْوَق ُكلِّ 

اْسٍم.
َّا َجاَء ِمْلُء  )غال 4 : 4 – 5( : وَلَِكْن مَل
َمْولُوداً  ابَْنُه  اهلُل  أَرَْسَل  الزََّماِن، 
النَّاُموِس،  حَتَْت  َمْولُوداً  اْمرَأٍَة،  ِمِن 
النَّاُموِس،  حَتَْت  الَِّذيَن  لَِيْفَتِدَي 

لَِنَناَل التََّبنَِّي.
9-اسم املسيح يفوق كل اسم:

مِبَْجٍد  امْلاَلَئَِكِة.  َعِن  َقلِيالً  وََضْعَتُه   :  )8 –  7 :  2 )عب 
وََكرَاَمٍة َكلَّلَْتُه، وَأََقْمَتُه َعلَى أَْعَماِل يََديَْك. أَْخَضْعَت 
َُّه إِذْ أَْخَضَع الُْكلَّ لَُه لَْم  ُكلَّ َشْيٍء حَتَْت َقَدَمْيِه«. ألَن
ََّنا اآلَن لَْسَنا نَرَى  يَْتُرْك َشْيئاً َغْيرَ َخاِضٍع لَُه – َعلَى أَن

الُْكلَّ بَْعُد ُمْخَضعاً لَُه.
اخْلََطايَا  َعِن  َم  َقدَّ َفَبْعَدَما  َهَذا  ا  وَأَمَّ  :  )12 : )عب 10 

ذَبِيَحًة وَاِحَدًة، َجلََس إِلَى األَبَِد َعْن مَينِِي اهلِل.
)أف 1 : 20 – 22( : الَِّذي َعِملَُه ِفي امْلَِسيِح، إِذْ أََقاَمُه 
َماوِيَّاِت،  السَّ ِفي  مَيِيِنِه  َعْن  وَأَْجلََسُه  األَْمَواِت،  ِمَن 
ٍة وَِسَيادٍَة، وَُكلِّ اْسٍم  َفْوَق ُكلِّ رِيَاَسٍة وَُسلَْطاٍن وَُقوَّ
ْهرِ َفَقْط بَْل ِفي امْلُْسَتْقَبِل  ى لَْيَس ِفي َهَذا الدَّ يَُسمَّ
َجَعَل  َّاُه  وَإِي َقَدَمْيِه،  حَتَْت  َشْيٍء  ُكلَّ  وَأَْخَضَع  أَيْضاً، 

رَأْساً َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء لِلَْكِنيَسِة.
وَأَْعَطاُه  أَيْضاً،  اهلُل  رَفََّعُه  لَِذلَِك   :  )11  –  9  :  2 )فى 
ُكلُّ  يَُسوَع  بِاْسِم  جَتُْثَو  لَِكْي  اْسٍم  ُكلِّ  َفْوَق  اْسماً 
حَتَْت  وََمْن  األَرِْض  َعلَى  وََمْن  َماِء  السَّ ِفي  َّْن  مِم رُْكَبٍة 
األَرِْض، وَيَْعَترَِف ُكلُّ لَِساٍن أَنَّ يَُسوَع امْلَِسيَح ُهَو رَبٌّ 

ِْد اهلِل اآلِب. جمِلَ
10- املسيح يظفر على إبليس وعلى املوت :

)عب 2 : 14 – 15( : َفإِذْ َقْد تََشارََك األَوْالَدُ ِفي اللَّْحِم 
يُِبيَد  لَِكْي  ِفيِهَما،  َكَذلَِك  أَيْضاً  ُهَو  اْشَترََك  ِم  وَالدَّ
بِامْلَْوِت ذَاَك الَِّذي لَُه ُسلَْطاُن امْلَْوِت، أَْي إِبْلِيَس، وَيُْعِتَق 
ُكلَّ  َجِميعاً  َكانُوا  امْلَْوِت  ِمَن  َخْوفاً  الَِّذيَن  أُولَِئَك 

َِّة. َحَياتِِهْم حَتَْت الُْعُبودِي
الَِطنَي اْشَهرَُهْم  )كو 2 : 15( : إِذْ َجرَّدَ الرِّيَاَساِت وَالسَّ

ِجَهاراً، َظاِفراً بِِهْم ِفيِه.
)1 كو 15 : 54 – 57( : وََمَتى لَِبَس َهَذا الَْفاِسُد َعَدَم 
تَِصيُر  َفِحيَنِئٍذ  َمْوٍت  َعَدَم  امْلَائُِت  َهَذا  وَلَِبَس  َفَسادٍ 
أَيَْن  َغلََبٍة«.  إِلَى  امْلَْوُت  »ابُْتلَِع  امْلَْكُتوبَُة:  الَْكلَِمُة 
ا َشْوَكُة  َشْوَكُتَك يَا َمْوُت؟ أَيَْن َغلََبُتِك يَا َهاوِيَُة؟ أَمَّ
النَّاُموُس.  ِهَي  اخْلَِطيَِّة  ُة  وَُقوَّ اخْلَِطيَُّة  َفِهَي  امْلَْوِت 
َِّنا يَُسوَع  بِرَب الَْغلََبَة  يُْعِطيَنا  الَِّذي   ِ

هلِلَّ وَلَِكْن ُشْكراً 
امْلَِسيِح.

لَِبْيِت  رَْحَمًة  الرَّبُّ  لُِيْعِط   :  )18  –  16  :  1 تى   2(
يَْخَجْل  وَلَْم  أَرَاَحِني  َكِثيرًَة  ِمرَاراً  َُّه  ألَن أُنِيِسيُفورَُس، 
بِأَوَْفرِ  َطلََبِني  رُوِمَيَة  ِفي  َكاَن  َّا  مَل بَْل  بِِسلِْسلَِتي، 
ِمَن  رَْحَمًة  يَِجَد  أَْن  الرَّبُّ  لُِيْعِطِه  َفَوَجَدنِي.  اْجِتَهادٍ 
الرَّبِّ ِفي ذَلَِك الَْيْوِم. وَُكلُّ َما َكاَن يَْخِدُم ِفي أََفُسَس 

أَنَْت تَْعرُِفُه َجيِّداً.
 بهذا نكون قد اتينا إلى نهاية هذا البحث الكتابي 
كاتب  أن  وهو  الكتابية،  احلقيقة  يؤكد  والذي 
الرسالة إلى العبرانيني هو القديس العظيم بولس 

الرسول. 

سياحة في فكر بولس الرسول )اجلزء الثاني(  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

اإلخالء اإللهي في جتسد ابن اهلل... “أرسل اهلل أبنه مولوداً من عذراء… لننال التبني” )غالطية4)
sMof بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )105(

“ملا جاء ملء الزمان، أرسل اهلل أبنه مولوداً من 
الذين  ليفتدي  الناموس،  حتت  مولوداً  عذراء، 

حتت الناموس،
في  اإلنسان  ظل  التبني”)غالطية4(،  ننال   
غربة عن اهلل ألجياٍل طويلة. ومتلَّك الشيطان 
عبداً  محسوباً  أنسان  كل  فكان  علينا. 
موته.  عند  الشيطان  من  ومُيَسك  للشيطان، 
إلى أن جاء “ملء الزمان” الذي هو نهاية عصر 
الغربة والعبودية حني أرسل اهلل أبنه مولوداً 
حتتها  يرزح  كان  التي  الظروف  نفس  حتت 
ينبغي  “كان  فاملسيح عندما جتسد  اإلنسان. 
يكفر  حتى   … في كل شيء  إخوته  يشبه  أن 
خطايا الشعب”، ويفتدي البشر “الذين  خوفا 
حتت  حياتهم  كل  جميعا  كانوا  املوت   من 
العبودية”، يفتديهم ِمن تلك العبودية املريرة 

إلى بنوة مقدسة هلل اآلب.
وفشل  أوالً.  موسى  ناموس  اهلل  فأرسل 
الناموس.  من  املطلوب  البر  يتمم  أن  اإلنسان 
اجلميع  وقع  بل  بالناموس،  بشر  أي  يتبرر  لم 
“حتت الناموس” الذي حكم على اجلميع باملوت 
العصيان  في  معاً  اجلميع  على  أغلق  “اهلل 

)بالناموس( ليرحم اجلميع )باملسيح(”.
ليدرك  اإلنسان  وعي  أيقظ  موسى  ناموس 
خلالص  واحتياجه  نفسه،  خالص  عن  عجزه 
اهلل، الذي ظلت البشرية تنتظره إلى أن جاء 
“ملء الزمان” هذا توضحه اآلية “اجلميع زاغوا 

وفسدوا وأعوزهم مجد اهلل”. 
الوحي  أستخدم  كيف  اآلية  هذه  في  نرى 
املقدس تعبير “مجد اهلل” ليشير إلى “خالص 
كان  املسيح  خالص  أن  يكشف  هذا  اهلل”. 
بحسب قصد اهلل عطية مجد إلهي لإلنسان. 
اآلباء  وتعليم  املقدس  الكتاب  من  ونعرف 
استعالن  نفسه  هو  اهلل  مجد  استعالن  أن 
املسيح  خالص  أن  لنا  يتضح  لذلك  ألوهيته، 
اإلنسان  خلق  ِمن  اهلل  لقصد  استعالنا  كان 
بأنه مخلوق إلهي، وأن غاية خلق اإلنسان هو 
االحتاد باهلل الذي يَُشار إليه في علم الالهوت 

بتأله اإلنسان في املسيح يسوع.
اإلنسان،  عالم  إلى  اهلل  كلمة  املسيح  جاء 
د “بشراً سوياً” حتت نفس ظروف البشر  وجتسَّ
جميعا. أخذ بشريته من أمه الطاهرة العذراء 
في  األوالد  تشارك  قد  “فإذ  مرمي:  القديسة 
اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما، 
املوت،  الذي له سلطان  ذاك  باملوت  يبيد  لكي 

املسيح  خالص  عن  اآلباء  وبتعبير  إبليس”.  أي 
نقول إن “كل ما لبسه املسيح خلَّصه”. فقد 
لبس املسيح نفس طبيعة آدم البشرية بعد 
السقوط، والتي َحكم عليها الناموس باملوت 
بعد أن دخلتها طبيعة اخلطية واملوت بانفصال 
إلى  املقدس  الكتاب  أشار  لذلك  آدم عن اهلل، 
“جسد  بعبارة  السقوط  بعد  اإلنسان  بشرية 
بشريته  في  املسيح  أن  ورغم  اخلطية”.  
شابهنا في كل شيء. إال أنه لم يصنع خطية 
واحدة في حياته مثل بقية البشر: “من منكم 
الكتاب  اختص  لذلك  يبكتني على خطية؟”. 
جسد  “ِشبه  بتعبير  املسيح  بشرية  املقدس 

اخلطية”، وليس “جسد اخلطية”.
فداء املسيح بالصليب واملوت والقيامة:

حتت  الذين  ليفتدي  الناموس،  حتت  “مولوداً 
شرحنا  أن  بعد  التبني”.  لننال  الناموس، 
عبارة  إن  نقول  الناموس”،  حتت  “مولوداً  عبارة 
تلخيص  هي  الناموس”،  حتت  الذين  “ليفتدي 
بالصليب  املسيح  أكمله  الذي  الفداء  لعمل 
هو  املسيح  صليب  فإن  والقيامة.  واملوت 
اإلنسان،  تاريخ اهلل مع  العظمى في  املضادة 
البار  هو  بل  كخاطئ  يُصلَب  لم  املسيح  ألن 
ا جاءه املوت لُيمِسك به  قدوس القديسني. فلمَّ
على الصليب مثل كل بشر يرزح في عبودية 
محكوماً  الناموس”  و”حتت  اخلطية”  “جسد 
عليه باملوت، مات املسيح ألجلنا إذ كان البساً 
بشريتنا “شبه جسد اخلطية” التي كان عليها 
مُيِْسُك  ليس  “حقاً  الذي  باملوت  أن جتوز حكماً 
ألن  ولكن  إبراهيم”.  نسل  مُيِْسُك  بل  املالئكة، 
الرب يسوع املسيح هو رب احلياة، لذلك قبض 
باملوت على  بالتعدي  الشيطان متلبساً  على 
رئيس احلياة. هذا هو املقصود بقول الكتاب أن 
املسيح “دان اخلطية باجلسد” و”أبطل اخلطية 
باجلسد”. لذلك قام املسيح من املوت “ناقضاً 
أوجاع املوت، إذ لَْم يَُكن مُمِكًنا أن مُيَْسَك ِمنه”. 
املسيح  ميثلها  -التي  البشرية  على  يَُعد  ولم 
“إبن اإلنسان”-صك )حكم( باملوت ِمن الناموس 

بَعد.
بر  ينال  اهلل”...  “أبن  باملسيح  يؤمن  َمن   

املسيح “ابن اإلنسان” بالتبني:
إن جتسد املسيح ربنا، كان ليحقق ليس فقط 
اخلطية  طبيعة  من  الساقط  اإلنسان  فداء 
أيضاً  ولكن  ببشريته،  أمَسكت  التي  واملوت 
لالحتاد  اإلنسان  يؤِهل  الذي  البر  ينال  لكي 

باهلل في شركة بنوة املسيح ابن اهلل الوحيد 
بشريته  في  املسيح  أكمله  البر  هذا  اجلنس. 
بر  أكمل  الذي  الوحيد  فهو  جتسده.  أثناء 
ل كل بر”.  الناموس كبشر “ينبغي لنا أن نَكمِّ
لبسها  التي  بشريته  في  مُمََثلني  كنا  ونحن 

بالتجسد.
هذا هو تبريرنا في املسيح، الذي يتحدث عنه 
مجاناً  “متبررين  هوادة  بال  املقدس  الكتاب 
ثمناً  ليس  لنا،  املسيح  تبرير  فإن  بنعمته”. 
لعمٍل قمنا به، بل عمٍل قام به املسيح بينما 

نحن كنا في بشريته. فهو لبس بشريتنا وصار 
“ابن اإلنسان”… كل إنسان. هذا هو سبب حتديد 
املالك بدقة في بشارته مبيالد املسيح “إنه ُولَِد 
أحداث  تكون  لكي  د  جتسَّ فاملسيح  لكم”. 
ص كل شخص يؤمن به “إنه ُولَِد  جتسده، تخُّ
لذلك  الرب”.  املسيح  هو  اليوم مخلص  لكم 
مجانياً  حقاً  يعطي  اليوم  املسيح  ميالد  فإن 
أسسها  التي  اجلديدة  اخلليقة  ميالد  -هو 
املسيح يسوع في شخصه بالتجسد -داخل 

كيان كل إنسان يؤمن به ... والسبح هلل.

تساؤالت في امليالد
احلب = القوة  xالضعف 

س: اال يتعارض التجسد مع عظمة اهلل؟
الترفع  التي تقصدها هي عظمة  التجسد فالعظمة  الى  آن عظمة اهلل تدعوه  بالعکس  ج: 
صاحبها  تدفع  التي  احلب  عظمة  هي  اقصدها  التي  العظمة  اما  اآلخرين  واحتقار  والتعالی 
الجتياز الصعاب للوصول الى محبوبه اليهمه أن يظهر امام من اليفهم في صورة ضعف النه 
يظهر في عيون محبيه في ملء القوة. اال ترى معي ان االمر ليس هو فقط عقيدة يقتنع بها 

العقل بقدر ما هو مفهوم يغير الذهن ويجدد سلوكنا نحو بعضنا البعض؟

اجلراثيم هل تصيب الدواء؟ 
س: كيف يتسنى هلل القدوس ان يسير على االرض التي لوثها االنسان بخطيته؟

ج: وهل يضير الشمس أن تشرق بأشعتها على اكوام من القمامة؟ ايهما اكثر تأثيراً على اآلخر؟ 
أليست األرض هي خليقة اهلل التى شهد بانها حسنة؟ وما اخلطية اال شیء دخيل على طبيعة 
خوفاً  اهلل  من  االقتراب  في  مذعوراً  تتردد  ال  منها؟  يداويه  لكي  خالقه  جاء  اجله  من  االنسان 
من طرده لك وكأنه يخاف على بره من خطاياك الكثيرة فامام املذود تعلمنا أنه هو ببره جدد 
طبيعتنا حني اشبهنا في كل شيء ما خال اخلطية بل جدد الهواء حني تنفسه واملاء حني شربه، 

والتراب حني سار عليه. ايخاف املريض لئال تلوث جراثيمه الدواء الذي يتناوله؟
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“Are you so foolish? Having begun in the 
Spirit, are you now being made perfect by 
the flesh?”  Galatians 3:3
Every now and then, I come across a pas-
sage in the Bible and it’s as if I’m reading 
it for the very first time.  Those are the mo-
ments I live for… when the Word of God 
comes alive in a very real and personal way.
This morning was one of those moments.  
I read St. Paul’s letter to the Galatians and 
even though I’ve probably read those words 
hundreds of times, today was something 
special.  It finally clicked!
First things first, as I mentioned above, 
I read St. Paul’s epistle to the Galatians 
(epistle = letter).  The whole thing.  Not a 
chapter, not a set of verses…THE ENTIRE 
LETTER!
Now that may seem daunting at first but let 
me tell you that if you want to make more 
sense of the Bible – especially the epistles/
letters – you need to try reading them in 
larger chunks.  In other words, when pos-
sible don’t read a chapter from Galatians or 
a chapter from James or a chapter from He-
brews…READ THE WHOLE THING!
Why?  Because that’s how they were writ-
ten.  They were written as letters from one 
person (Paul) to a group of people (the be-
lievers in a city called Galatia).  The letters 
weren’t meant to be read in chapters and 
verses (imagine if I wrote you a four page 
letter and you decided to read one paragraph 
a day for 12 days – not quite the same is it?); 
they were meant to be read as a whole.
So anyway, I was reading the letter to the 
Galatians this morning and I came across 
several verses that spoke about the WORKS 
OF THE LAW vs GRACE THROUGH 
FAITH.
“…knowing that a man is not justified by 
the works of the law but by faith in Jesus 
Christ, even we have believed in Christ Je-
sus, that we might be justified by faith in 
Christ and not by the works of the law; for 
by the works of the law no flesh shall be jus-
tified.”  Galatians 2:16
“I do not set aside the grace of God; for if 
righteousness comes through the law, then 
Christ died in vain.”  Galatians 2:21
“For in Christ Jesus neither circumcision 
nor uncircumcision avails anything, but 
faith working through love.”  Galatians 5:6
Like most churchgoing Christians, I’ve al-
ways understood these passages to mean 
that we can do nothing to earn salvation.  It’s 
a gift of God’s grace given to all who be-
lieve, and who live out that belief.  We can’t 
earn God’s favor or His kingdom in any 
way; if we could have earned it, the Law of 
Moses would have been sufficient.  In other 
words, we wouldn’t have a need for Christ.
So far so good.  Sounds simple enough, 
right?
But do you really believe that?  Do you re-
ally live your life as if you CAN’T earn sal-
vation?  I mean, let’s be honest.  If you’re 
a “spiritual” person (whatever that means), 
I’ll bet you spend a lot of your spiritual en-
ergy trying to earn God’s favor and grace.
“I gotta stop this sin so I can get right with 
God…” “I gotta fix this bad habit so I can be 
ready for Christmas…” “I gotta read my Bi-
ble more so God doesn’t get upset at me…”
That’s how we think isn’t it?  We’re ex-

tremely “works-based” in our thinking, 
whether we admit it or not.  We think in 
terms of “I need to DO this” or “stop DO-
ING that” in order to be right with God.
But listen to what St. Paul says to the Gala-
tians who started to think this way too:
“This only I want to learn from you: Did 
you receive the Spirit by the works of the 
law, or by the hearing of faith?  Are you so 
foolish? Having begun in the Spirit, are you 
now being made perfect by the flesh?”  Ga-
latians 3:2-3
Let’s look at that passage in another trans-
lation of the Bible – the FAV translation 
(Father Anthony Version – my personal fa-
vorite):
Answer me just one question my dear broth-
ers and sisters in Galatia: when you started 
your relationship with God…when you 
were baptized into the faith…when you 
became children of the Most High God…
WAS IT BECAUSE YOU WERE DOING 
EVERYTHING RIGHT?  
Did He choose you because you had ful-
filled all the requirements of the Law?  Or 
was it because you believed in Him and ac-
cepted Him to be your Father?
And when God poured forth His Spirit upon 
you, did He do so because you “earned” it?  
Or did He do so because He knew that you 
could never earn it?
So then my brothers and sisters, if faith has 
gotten you this far, why now do you revert 
back to your old ways of trying to earn it?  
Why now do you think that God will love 
you any less because you fell short of your 
goal?  Or because you couldn’t keep the 
promise that you made to Him?  Do you re-
ally think that He’ll somehow love you more 
if you meet that standard in your mind?
Why have YOUR WORKS become bigger 
than HIS GRACE?
Foolish Galatians!  It’s not by your deeds 
that you will be perfected, by rather by 
God’s grace working through your faith.
WHAT A MESSAGE!
Of course, doing good deeds is a good thing 
and Paul gets into that in chapters 5 & 6 
when he speaks about “faith WORKING in 
love.”  But that’s not our topic today.
Today the message is simple.  STOP TRY-
ING TO EARN GOD’S FAVOR!  You can’t 
do it.  Nothing you can do can merit the 
grace of God.  And on top of that (here’s the 
real eye opener), attempting to earn it actu-
ally causes you to lose it!
“You have become estranged from Christ, 
you who attempt to be justified by law; you 
have fallen from grace.”  Galatians 5:4
WOW!  That’s the part that never hit me 
till this morning.  Not only is it impossible 
to earn God’s grace by your favor, but the 
more you try, the further you’re actually get-
ting.
A powerful, eye opening message that I re-
ally needed this morning and my guess is 
that someone out there does as well.  
“Dear Heavenly Father, thank You for lov-
ing us infinitely more than we deserve.  Your 
love isn’t something we could ever earn or 
merit – no matter how hard we tried and 
how “good” we are.  Please open our eyes to 
understand Your ways more and more every 
day, as we seek to be perfected only by Your 
grace and never by our works.”

TRYING TO EARN 

GOD’S GRACE Father Anthony 
Messeh

December 20, 2019
H.E. Ahmed Abou Zeid
Ambassador of Egypt
150 Metcalfe Street, Suite 1100
Ottawa, ON K2P 1P1
Your Excellency Ahmed Abou Zeid,
I am writing to you to share concerns that 
I have regarding the arrest and treatment 
of Ramy Kamel.
Mr. Kamel is a human rights activist and 
an advocate for the civil rights of Egypt’s 
Coptic Christian community. He has 
reported objectively on attacks against 
Copts in Egypt, documenting rights 
abuses and instances of displacement due 
to faith-based persecution.
On November 23, Egyptian special forc-
es officers entered Mr. Kamel’s home 
and, without an arrest warrant, moved 
him to an unknown location, and subse-
quently confiscated his personal docu-
ments, computer, camera and mobile 
phone. Mr. Kamel was then allegedly 
beaten by security forces, deprived of his 
asthma and blood pressure medication, 
and not permitted to contact his family or 
lawyers until the following day. On No-
vember 24, Mr. Kamel was then charged 
with a series of dubious and seemingly 
politically motivated crimes, including 
membership in a terrorist organization, 
spreading false information, and disturb-
ing the public order.
I am gravely concerned regarding the 
physical well-being of Mr. Kamel. As 
has been noted by UN human rights ex-
perts, if the allegations of Mr. Kamel’s 

treatment are true, Mr. Kamel’s right to 
health, liberty and privacy have been vio-
lated, and his treatment by security forces 
may even constitute torture. Further-
more, although Mr. Kamel is reported to 
be suffering from acute respiratory dis-
tress and is in need of immediate medical 
attention, his detention was extended for 
another 15 days on December 16.
Additionally, freedom of conscience and 
freedom of expression are affirmed in the 
Egyptian Constitution, as well as in the 
Universal Declaration of Human Rights 
and the International Covenant on Civil 
and Political Rights, both to which Egypt 
is a signatory. However, the case of Mr. 
Kamel seems to be a part of a troubling 
pattern of reprisal against human rights 
activists, journalists, and political dissi-
dents.
In light of these circumstances, I urge the 
Egyptian Government to immediately 
permit the release of Mr. Kamel, and to 
hold those who are involved in the mis-
treatment of Mr. Kamel accountable.
Sincerely, 
Garnett Genuis, M.P.
Shadow Minister 
for Multiculturalism

MP Garnett Genuis letter to Egypt’s Ambassador 
for Ramy Kamel
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Lessons as 
2019 closes, 

and 
welcoming in 

2020!!!

CHRISTMAS! You know that this is my favourite time of 
the year. The music, the colours, the lights, the treats, the 
joy...it is such a magical time. 
This year has been a VERY different Christmas for me. 
Let me explain: I used to put up my decorations in early 
December...and then do nothing else until Christmas 
arrived. Then, we would open gifts, celebrate with the 
family...and Christmas would be over. 
As I have come along my journey towards practicing 
more self-compassion and self-care (more on that in 
upcoming posts in 2020 - keep your eyes open for it and 
subscribe to the blog for updates!), I realized that Christ-
mas need not be a ‘day’ event. What do I mean by this? 
We spend so much time decorating, shopping, etc...lead-
ing up to Christmas. Then, the day arrives, we celebrate, 
and then - just like that - it is over. I think oftentimes, this 
leaves us with ‘post-holiday blues’. And then all we can 
do is wait until the next holiday, hoping for another magi-
cal time upon us. 
So, what did I do differently this year? I decided that this 
year, Christmas would truly be a SEASON in my life. 
Not a ‘one day and done’ event. As I prepared the way for 
Christ›s precious birth, I chose to make Christmas truly 
special... 
To begin with, I still put my decorations up. But I also 
made a conscious effort to get CREATIVE this year. For 
example, who says that my tree needs to be topped with 
the same star we used every year? This year, we bought 
a new tree topper and used that instead. Or, why do the 
stairs always need to have the same garlands on them? 
Why not use lights? We even bought some supplies 
and sewed/crafted together our own ornaments! (With 
Christmas music playing the background, of course!). You 
may be wondering...what’s the point of THAT? Well, dear 
readers, this is a big deal for me. Normally, I wouldn’t put 
in any effort to ‘changing things up’ with decorations, let 
alone make my own! But this year, I wanted to embrace 
the spirit of Christmas. The spirit that is open to things 
being new, unknown, and surprising. The spirit that wel-
comes Christmas as being a time of preparation, of putting 
our skills and hearts to good use. 
What else did I do? I thought more about OTHERS. I 
thought about which food banks or toy drives needed 
donations, and I contributed to them. I thought about my 
friends and family members who I knew would be lonely 
at this time, and I texted/emailed/called them. I wished 
each person I met at work - and even in stores - a Merry 
Christmas. I also thought more about MYSELF. I thought 
about the things that truly bring me joy and are aligned 
with my values (sneak peak! more about this in 2020 as 
well!) - and noted which habits were serving me, and 
which were not. I got honest with myself about what I 
was proud of, and what I wanted to begin doing more or 
less of. I thought about how I could be a pleasant, loving, 
compassionate, and supportive daughter/sister/friend/pro-
fessional in the world.  
I also thought more about GOD. I thanked Him - everyday 
- for things that I was so incredibly blessed to have. Open-
ing myself up to gratitude (AGAIN - more in 2020 on this 
topic!) made me realize just how fortunate I am. I began 
to notice and be more mindful of the ‹little things› I often 
took for granted, like being ABLE to celebrate Christmas 
with loved ones, having a house to sleep in during harsh 
winter nights, having the luxury of eating and drinking 
warm meals, being able to wear comfortable clothes, and 
more. I thanked God for my struggles, because even in 
those, I was able to see and have faith that these were a 

greater purpose (you guessed it! More on this in the new 
year!). 
This past year, I have grown in so many ways that I never 
imagined. I have been brought down to my knees, wor-
rying and pushing through challenges. But I have also 
experienced true happiness, connection, health, and peace. 
The spirit of Christmas made me realize, as the song days, 
‘everyday can be Christmas day’. What does this mean?  
To me, it means carrying on the beautiful joys of Christ-
mas throughout the year. It means being kind to others and 
myself. It means getting out of my comfort zone, embrac-
ing change, opening up to creativity, and learning new 
things. It means spreading hope, love, support, and cour-
age to others. It means allowing myself to be vulnerable, 
to accept challenges, and show myself and others grace. 
It means thanking Christ for all He has given me - even 
when I cannot fully grasp how certain events can work 
together for my good. 
Christmas is a time of preparation for Christ. It is an op-
portunity to be with others, to look carefully at our lives, 
and decide that just as we get ready for Jesus, so we too 
can get ready for new things in our lives. We can grow 
and change. We can spread love and peace. We can use the 
joys of Christmas to motivate us into the new year, 2020, 

to know that blessings are all around us. 
And on that note, moving forward into 2020, we are going 
to explore my ‘lessons learned’. We are going to dig deep 
into topics such as: 
-self-compassion 
-self-care 
-radical acceptance 
-gratitude 
-joyful living 
-values-based living 
-grace 
-courage 
-vulnerability 
-connections and relationships 
-facing fears  
....and more! It’s going to be one heck of a year at Health 
is Wealth - so subscribe now to keep up with these posts, 
and check back often for new additions! 
And from my heart to yours - Merry Christmas and Happy 
New Year! Thank you for all the readers who have been 
with me along this journey, watching this blog unfold 
from the the start of my journey in the hospital to where 
I am now. And to those who are new - welcome. I hope 
these posts continue to be a source of inspiration, curios-
ity, and support to you all. Thank you for your dedication, 
love, and care. I am so incredibly fortunate to have this 
space, to have all of you. I wish you all a wonderful Holi-
day season - and don’t forget to sparkle and shine, making 
the most of every moment each day brings.  

As the Conservative party begins the 
process of selecting a new leader, 
we should start by thanking Andrew 
Scheer for his work. He worked to 
build and strengthen the unity of our 
party, and played a vital role in our 
growth in the last election. Many 
people I have talked to about his de-
cision to resign are disappointed, but 
also recognize the fact that he chose 
to make the right decision for his 
family.
Especially in the context of a minority government, we face 
a rapid turn-about. While recognizing the work of our outgo-
ing leader, we must quickly turn to the work of choosing a 
new one. That process should involve detailed and meaningful 
policy debate. 
In my opinion, we need to find a new leader who can further 
advance our cross-cultural engagement and who will be a reso-
lute defender of religious freedom. 
Defending religious freedom means, among other things, op-
posing Bill 21. Bill 21 is the Government of Quebec’s bill 
which forbids certain public officials from wearing religious 
symbols. I never thought we would see a day in Canada when 
someone would be told that they cannot have a certain public-
sector job because of their religion. This is a grave and pressing 
threat to Canadian pluralism.  
While this bill is a provincial law within provincial jurisdic-
tion, it is the responsibility of national leaders to clearly ad-
vance arguments about Bill 21. In order to stop this infringe-
ment on fundamental human rights, we must seek to win the 
argument against it. And you cannot win an argument if you 
are not prepared to make it.
There are many other issues of religious freedom that require 
our attention. In Ontario, healthcare workers in certain situ-
ations are required as a condition of practice to act against 
their conscience. At the national level, Liberals have tried to 
discriminate against certain faith organizations in the delivery 
of funding through the Canada Summer Jobs program. There 
has not always been unanimity even within the Conservative 
caucus on these issues. But, under the right leadership, Con-
servative can be a credible and consistent voice for freedom 
and pluralism.
Standing up for freedom and pluralism has always been an 
important part of the Conservative political tradition. We rec-
ognize the limits of state power, and believe that there are cer-
tain areas of life in which the government should not inter-
fere. And that must include an individual’s ability to practice 
their faith, as long as that practice does not involve violence 
towards someone else. It was Conservative Prime Minister 
John Diefenbaker who brought in Canada’s own first Bill of 
Rights. While Liberals claim to defend human rights, their ac-
tions speak louder than their words. It is time for Conservative 
to again boldly take up the torch and defend human rights and 
fundamental freedoms for all.

Bill 21

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
Four cars come to a four way stop, all 
coming from a differ-
ent direction. They 
can’t decide who got 
there	 first,	 so	 they	
all go forward at the 
same time. They do 
not crash into each 
other, but all four 
cars go. How is this 
possible?
Answer for the 
last issue:
1 dog and 1 cat

By: 

Philo Girgis
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Winston Churchill Blvd.PROMOTION PERIOD: JAN 3RD TO JAN 9TH, 2020

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

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

NATIONSFRESHFOODS.CA

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

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

Reg: $9.99/ea
Alkanater Brand - 2lb
TAHINI 100% SESAME SEEDS

BASA FISH
Reg: $8.99/lb
International Bu�et

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

PURE BASMATI RICE
Reg: $14.99/bag
Tilda Brand - 10lb

PEELED GARLIC 3lb PLAIN PARATHA
Reg: $4.99/ea
Minar Brand - 1.2kg

SPECIAL
99$ /LB5.

SPECIAL
99$ /EA2.

SPECIAL
99$ /EA1.

SPECIAL
99$ /BAG4.

PLAIN YOGURT
Reg: $2.99/ea
Phoenicia Brand - 750g

SPECIAL
98$

/BAG9.
99$

/ BAG14.
REGULAR

SPECIAL
98$

/EA5.
99$

/ EA9.
REGULAR


