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اأمازيغ اجلزائر و اأقباط م�صر  
 ابرام مقار

اللغة  اإقرار  مت  تاريخي  حدث  ويف  احلايل،  فرباير  من  ال�سابع  يوم 

ن�سال  من  قرن  ن�سف  بعد  ر�سمية،  كلغة  اجلزائر  يف  الأمازيغية 

والأمازيغيون  الأمر،  هذا  ل�سالح  باجلزائر  الأمازيغي  ال�سعب 

يعتربون انف�سهم اأقباط اجلزائر، وذلك لت�سابه الن�ساأة والو�سع ورمبا 

ُيعتربون  والأمازيغ  الأقباط  من  فكلأ  م�سر.  يف  الأقباط  مع  العدد 

اأ�سل الدولة وال�سعوب الأويل بها ، وكًل منهم له خ�سائ�ص مت�سابهه 

خمتلفة علي من حوله، وكًل منهم تعر�ص للغزو العربي يف القرن 

ال�ساد�ص، واأن كان الأقباط تقريبًا فرطوا يف اللغة ل�سالح الدين، فاأن 

امل�ستعمر.  بط�ص  من  خوفًا  اللغة  ل�سالح  الدين  يف  فرطوا  الأمازيغ 

اإ�سلمهم،  فرغم  حتريفه،  اأو  التاريخ  جتميل  الأمازيغ  يحاول  ول 

اإل اأنهم يروون ق�س�ص التاريخ كما هو، وكيف اأن ملكتهم »ديهيا 

القرن  يف  العرب  حاربت  »الكاهنة«  بلقب  وامل�سهورة  ماتيه«  بنت 

اإ�ستطاعت هزمية جي�ص »ح�سان بن النعمان«  اأنها  ال�ساد�ص وكيف 

عليها  اأ�ستويل  والتي  الأمازيغية  الأرا�سي  اإ�ستعادة  من  ومتكنت 

»خالد  الأ�سري  تبنت  حينما  اأخطاأت  اأنها  اإل  امل�سلمني،  جيو�ص 

اأن  اإل  يزيد«،  »بن  من  كان  فما  بق�سرها،  يقيم  يزيد« وجعلته  بن 

علي  جاء  والذي  النعمان«  بن  »ح�سان  اإيل  اململكة  اأ�سرار  نقل 

لهذا  الأرا�سي. ورمبا  تلك  اإحتلل  واأعاد  اأخري  مرة  راأ�ص جي�ص 

العديدين  حتول  عن  دولية  واأي�سًا  حملية  جزائرية  تقارير  ت�سري 

اأو  الأمازيغ  اأن  الكثريين  يعرف  ل  ورمبا  امل�سيحية.  اإيل  بينهم  من 

»القبائل« - كما ُيطلق عليهم اأحيانًا - خرج منهم القدي�ص العلمة 

اأغ�سطينو�ص وامه القدي�سة مونيكا، وقد ُزرت �سخ�سيًا كاتدرائية 

اأقيمت  والتي  اأوغ�سطينو�ص  القدي�ص 

»عنابة«  ولية  يف  راأ�سه  م�سقط  حيث 

دير  بالكاتدرائية،  وملحق  باجلزائر، 

للراهبات الكاثوليك. 

اإقرار لغة غري عربية كلغة ر�سمية يف دولة 

تلك  اإجناز يح�سب لأ�سحاب  عربية هو 

اللغة ، كما ُيح�سب للقائمني علي احلكم، وهو نف�ص املوقف الذي 

كلغة  الأمازيغية  باللغة  الأعرتاف  يف  قبل  من  املغرب  دولة  اأقرته 

ال�سيا�سي  الذكاء  عن  يعربان  الدولتني  كل  يف  واملوقفني  ر�سمية، 

لل�سلطة يف كل منهم، ومن يتابع ال�سلوك ال�سيا�سي يف كل الدولتني 

حالة  اإيل  الو�سول  قبل  الت�سرف  من  بذكاء  ي�ستطيعون  اأنهم  يري 

يف  وليبيا  وتون�ص  م�سر  فيه  �سقطت  والذي  املجتمعي  الفوران 

»الربيع العربي«. 

ببطئ ولكنها تتحرك وت�سري يف  الأمام ولو  هذه دول تتحرك نحو 

واأتذكر  العقول،  حترير  يف  �سبقونا  وللأ�سف  ال�سحيح،  الطريق 

اأثناء زيارة للجزائر كيف تعر�ست للنقد حينما وجد اأحدهم خانة 

للديانة ببطاقتي ال�سخ�سية امل�سرية 

العبارات  م�سر  يف  لل�سلطة  الت�سامح  م�ساحة  تتجاوز  اأن  اأمتني 

قرارات  اإ�سدار  امل�سار يف  نف�ص  ت�سلك  واأن   ، واللقاءات  وامل�ساعر 

الت�سامح وحقوق الأقليات ومناه�سة  وت�سريعات د�ستورية تر�سخ 

التمييز باأي و�سيلة و�سكل اأيًا كان �سد اأي م�سري ب�سبب الدين اأو 

اجلن�ص اأو اللون. 

اقرأ في هذا العدد ايضاً
بريطانيا في طريقها للخروج من االحتاد 

االوربي ................................................ ص14
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تصاعد األزمة بني نقابة األطباء ووزارة الداخلية املصرية 
أعتداء  خلفية  علي  تتصاعد  والشرطة  األطباء  أزمة  مازالت 
أثنني أمناء شرطة علي طبيب بالضرب وسحله في مستشفي 
مستشفى  أطباء  دخول  ذلك  عن  نتج  وسحلهمها،،  املطرية 
نهاية  منذ  العمل،  عن  مفتوح  إضراب  في  التعليمي،  املطرية 
املصريني، مستشفى  األطباء  نقابة  وفد من  وزار  املاضي،  يناير 
العمل  وقف  استمرار  على  للتأكيد  التعليمي،  املطرية 
للعمل  أطباء  بندب  املصرية،  النيابة  قرار  ورفض  باملستشفى، 

بها، وحتمل النقابة املسؤولية الكاملة للقرار.
املطرية  مستشفى  بفتح  قراراً  أصدر  قد  العام  النائب  وكان 
التعليمي فورا لتقدمي خدماتها الصحية والعالجية للمواطنني، 
وسرعة التحقيق في واقعة إغالق املستشفى وصوال للمتسبب 
في ذلك، واتخاذ اإلجراءات القانونية جتاه من تثبت مسؤوليته 

عن تعطيل املرفق العام عن أداء خدمات للمواطنني.
واعترضت نقابة األطباء املصرية على القرار، وأعلن آالف األطباء 
طبيب  أي  بإحالة  التهديد  إلى  األمر  ووصل  أيضا،  اعتراضهم 
منتدب للمستشفى للعمل وكسر اإلضراب، للتحقيق بلجنة 

آداب املهنة بنقابة األطباء.
أحمد  الطبيب  على  شرطة  أميني  اعتداء  على  اعتراضا   ،
محمود، والنائب اإلداري الطبيب، مؤمن عبد العظيم، بالضرب 
واقتيادهم لقسم شرطة املطرية إلجبارهم على كتابة تقرير 

طبي بغير احلقيقة، أو تلفيق قضايا لهم.
الداخلية  ووزارة  األطباء،  نقابة  بني  األزمة  تتواصل  وفيما 
قرارات  نقابات عمالية ومهنية، تضامنها مع  أعلنت  املصرية، 
مجلس نقابة األطباء الطارئ، التي أعلنها في 30 يناير املاضي، 

والتي تشمل »اإلغالق االضطراري ملستشفي املطرية التعليمي 
النقابات  ومجالس  العمومية  اجلمعية  لقرارات  تطبيقا 
أميني  وإحضار  بضبط  واضحة  قرارات  إعالن  حلني  السابقة، 
قرارات  صدور  حلني  أو  اجلنائية  للمحاكمة  وإحالتهم  الشرطة 

أخرى من اجلمعية العمومية.
للتحقيق  األطباء  ضد  يتعسف  مسؤول  أي  إحالة  تقرر  كما 
بلجنة آداب املهنة بالنقابة، ومطالبة وزيري الصحة والتعليم 
العالي بإصدار تعليمات مشددة جلميع إدارات املنشآت الطبية 
بتحرير  الطبية  املنشاة  إدارة  قيام  بضرورة  لهما  التابعة 
إدارة  باسم  الطبية  املنشأة  أو  األطباء،  على  االعتداء  بالغات 

املستشفى«.
للنقابة  طارئة  عمومية  جلمعية  الدعوة  النقابة  قررت  كما 
العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم اجلمعة 12 فبراير، ودعوة وزير 
الصحة وكبار قيادات الوزارة حلضور اجلمعية العمومية، واعتبار 
الفترة املتبقية حلني عقد اجلمعية العمومية فترة مهلة جلميع 
جميع  فإن  وإال  السابقة،  للمطالب  لالستجابة  املسؤولني 

العام  اجلزئي  اإلضراب  إلى  وصوال  متاحة،  التصعيد  خيارات 
حفاظا على كرامة جموع األطباء.

حصول  املصرية،  احملامني  بنقابة  اإلنسان  حقوق  جلنة  وأعلنت 
اللجنة على دالئل جديدة في الواقعة. وبحسب املدير التنفيذي 
للجنة، محمد فاروق، فإنها حضرت التحقيقات واطلعت على 
احملاضر التي مت تلفيقها لألطباء من أمناء الشرطة وتهديدهم 
باحلبس إذا لم يتم تنازلهم عن احملاضر، مشيرا إلى أن اللجنة 
احملامني  نقابة  أن  تبني ملف األطباء وإضرابهم، موضحا  قررت 
ستعقد اجتماعا مع وفد من نقابة األطباء ومدير مستشفى 
املطرية، وأن الفترة املقبلة، ستشهد حتركات قانونية ضد وزارة 
الداخلية، لعدم تقدميها اعتذارا رسميا لألطباء، وعدم محاسبة 

األمناء الذين اعتدوا عليهم.
الطبيبني  على  الشرطة  أمناء  العتداء  فيديو  مقطع  وانتشر 
التواصل  مواقع  على  التعليمي،  املطرية  مبستشفى  املصريني 
االجتماعي، يظهر فيه أمينا الشرطة منذ دخولهما املستشفى 

وحتى واقعة االعتداء. - 
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وعلي مدينة »سان جورج« السالم !
ابرام مقار

رأى و رؤى

اقرأ يف هذا العدد ايضًا
لبحريي«  »إسالم  بسجن  احلكم 
عام .. واحلقوقيون يصفونه بالعودة 

لعصور الظالم... ص 11

سيكون   2016 العراق:  وزراء  رئيس 
يف  »داعش«  علي  نهائياً  القضاء  عام 

العراق ... ص 10

بوزير  يلتقي  املصري  الدفاع  وزير 
الدفاع الكندي مبقر القوات املسلحة 

بالقاهرة ...ص 9

أوباما: أصلي يف عيد امليالد من أجل 
املسيحيني املضطهدين ... ص12 

العمر   ُتقصر  »السياسة«   : دراسة 
.... ص 23

بعد أكل العيد ، أشعر بأمل يف بطين.. 
فماذا أفعل؟؟ ...ص 21

واملتاجر  املنازل  علي  الزينات  وضع  ومت   
إنتاج  شركة  وقامت  املدينة،  وشوارع 
صناعية  ثلوج  بإحضار  سينمائي 
لتناسب وقت اإلحتفال بالكريسماس، 
 45 من  أكثر  »إيفان«  الطفل  وتلقي 
أماكن  من  وهدية  وكارت  خطاب  الف 

عديدة للتهنئة بالكريسماس، في مشهد يُعبر بحق وحقيقيًة 
عن مولد املسيح، فوسط هذا احلب يولد املسيح بالقلوب. متاماً 
هذا  عن  ويلوود«،  »نيكول  السيدة  الطفل،  والدة  عبرت  مثلما 
املشهد بقولها »أن هؤالء لم يجتمعوا باملدينة ، بل في قلوبنا«، 
األعالي  »اجملد هلل في  أكتمل مبالئكة تهتف،  أنه  أعتقد  مشهد 

وعلي مدينة سان جورج السالم«. 
ال شك أن سكان تلك املدينة، وكل من شارك هذا الطفل فرحته، 
مولد  ستري  احملبة،  أعمال  فعلت  إن  أنه  املثل،  للجميع  أعطوا 
املسيح، ، مثلما قال أمير الشعراء، »أحمد شوقي«، قوله الشهير، 
التقوميي  اإلختالف  يتجاوز  فاألمر  املسيح«.  ولد  يوم  احلب،  »ولد 
حول يوم اإلحتفال، ويتجاوز الشكل النمطي بوضع الزينات وتزيني 
شجرة عيد امليالد وغيرها من طقوس وعادات. إلي سمو الفعل 
الكسندر  أسس  لقد   « بونابرت«،  »نابليون  قال  وقد  احلب،  بقوة 
ولكن  القوة.  على  اإلمبراطوريات.إعتماداً  وأنا،  و شارملان  قيصر  و 
املاليني  جعل  وبه  احلب،  على  إمبراطوريته  أسس  املسيح  يسوع 
من الناس مستعدون ان ميوتوا الجله«. حتية لكل شخص شارك 
الطفل »إيفان« حتقيق ما حلم به ، حتية لكل قلب حمل مشاعر 
احلب لهذا الطفل الصغير حتي تتحق أمنيته البسيطة في أن 
ترك  وبالفعل  به،  اللحاق  يستطيع  لن  النه  امليالد  بعيد  يحتفل 
في  »نيكول«  أمه،  يدي  بني  وهو  سالم  في  احلياة  إيفان  الطفل 
السادس من ديسمبر، أي قبل املوعد الرسمي لعيد امليالد بثالث 
أسابيع، سالمأ لروحك أيها املالك البرئ ، فاملالئكة ال تسكن األرض

بينما تأتي إلينا تلك األيام ببعض من اجلدل، عن موعد اإلحتفال بعيد 
ميالد السيد املسيح وهل هو في اخلامس والعشرين من ديسمبر 
أم في السابع من يناير، واجلدال التاريخي حول أهمية حذف 3 أيام 
من كل 400 عام حتي يظل يوم اإلحتفال مبولد الطفل يسوع في 
اليوم الذي به أطول ليل وأقصر نهار في العام، وهو اليوم الذي يبدأ 
بعده النهار في الزيادة ، والليل في القصر، كمعني روحي ملولد »نور 
ديسمبر   25 وهل  اإلحتفال،  يوم  التقوميي، حول  اجلدل  أو  العالم«. 
حسب التقومي الغريغوري أو 29 كيهك حسب التقومي القبطي، بل 
في  أم  الشتاء  في فصل  املسيح  ولد  هل  جدل جنمي، حول  أيضاً 
فصل الصيف، وهي بالطبع حالة من اجلدل هنا وهناك، ال يعبأ بها 
املسيحيني كثيراً، ألن البعد التاريخي لشخص السيد املسيح له 
ليقدم  أتي   ، التاريخ  جتاوز  شخص  فاملسيح  األهم،  هو  ليس  اجملد 
للبشرية منط ومثال كيف تكون احلياة، ولهذا حتي حتديد عام ميالد 
املسيح لم يتم علي يد قيادات دينية مسيحية بل عن طريق علماء 
موعد  حول  ذكره  السابق  اجلدل  هذا  كل  يتناثر  بينما  ومؤرخني. 
الكندية  مدينة »سان جورج«  لنا  قدمت   ، يسوع«  »الطفل  مولد 
أحتفلت  حينما  وذلك  امليالد،  لهذا  اخر  موعداً  أونتاريو  مبقاطعة 
املدينة بأكملها بالكريسماس مبكراً، وحتديداً في الرابع والعشرين 
من أكتوبر املاضي، فقط لتحقيق حلم ورغبة طفل يُدعي »إيفان 
ليفرساج«، والذي كان عمره 7 سنوات قضي منها 5 سنوات يصارع 
مرض سرطاني باملخ، حيث وفي سبتمبر املاضي قال لهم الطبيب 
املعالج، أن الطفل لن يعيش أكثر من ثالثة أشهر، وقتها كانت أمنية 
الطفل »إيفان«، أن يحتفل بالكريسماس مع أصدقاءه قبل رحيله، 
والذي غالباً سيأتي قبل موعد الكريسماس، في اخلامس والعشرين 
الناس،  »احلب يشفي  »كارل مينجر«،  مبقولة،  وعمالً  ديسمبر.  من 
سبعة  جتمع  عليه«،  حصلوا  الذين  او  قدموه  الذين  اولئك  سواء 
»إيفان« في مسيرة خلف »سانتا  املدينة حول  تلك  أهل  أالف من 
كلوز«،  يتقدمهم مسئولي املدينة، ومسئولي الشرطة و املطافي،

»جود نيوز« تتلقي دعوة من الكاتدرائية 
حلضور قداس ليلة عيد امليالد اجمليد

من  رسمية  دعوة  نيوز«  »جود  تلقت 
رويس  باألنبا  املرقسية  الكاتدرائية 
ليلة  قداس  حلضور  بالقاهرة،  بالعباسية 
يناير  من  السادس  في  اجمليد  امليالد  عيد 
القادم، وهي الدعوة التي توجهها الكنيسة 
و  السياسيني  و  والوزراء   ، الدولة  لرئيس 
حيث  العامة،  الشخصيات  و  اإلعالميني 
يرأس الصلوت صاحب القداسة والغبطة 
األسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  البابا 
وبطريرك الكرازة املرقسية في مصر وسائر 
»سرجيوس  القمص  وسلم  املهجر،  بالد 
الدعوة  البطريركية،  وكيل  سرجيوس« 
الصحفي،  بالقاهرة  نيوز«  »جود  ملراسل 
»جرجس إبراهيم«، وسوف يتوجه املهندس 
»إبرام مقار«، ممثالً عن اجلريدة للقاهرة خالل 

الساعات القادمة للحضور 

إرسال  علي  القائمني  اجلريدة  وتشكر 
ويأمل   ، لنا  واملباركة  الكرمية  الدعوة  هذه 
القائمني علي اجلريدة أن يظلوا محل ثقة 
املصري  والشعب   ، األجالء  الكنيسة  اباء 

والقبطي في الداخل واخلارج.

حكومة »ترودو« تريد جلب 50 الف الجئ 
سوري جديد خالل عام 2016

جود نيوز : أعلن وزير الهجرة واجلنسية في 
أن  الوزير »جون ماكالوم«،  »ترودو«،  حكومة 
من  أكبر  عدد  لقبول  تأمل  كندا  حكومة 
الالجئني السوريني ما بني 35 الف و 50 الف 
الجئ قبل نهاية عام 20١٦ وذلك بالتعاون مع 
وكاالت الالجئني في االمم املتحدة واحلكومة 
للمهاجرين  الدولية   واملنظمات  األردنية 
للمساعدة علي فحص الالجئني، كما أعلن
 »ماكالوم« أن حكومة »ترودو« ستخصص مبلغ اضافي قدره ١5 مليون دوالر للوكاالت الكندية التي 
تعمل في مجال إعادة توطني الالجئني. جاء ذلك في زيارة وزير الهجرة الكندي خمليمات الالجئني في االردن.

مؤخراً  صرح  ماكالوم«  »جون  الوزير  أن  بالذكر  اجلدير 
ألن  ضمان  هناك  ليس  أنه  الكندية،  األنباء  لوكاالت 
تكون حكومة كندا قادرة علي حتقيق هدفها املتمثل 
في جلب ١0 االف الجئ سوري قبل نهاية عام 20١5 ، 
وأن ١0 االف الجئ سوف يتم التحقق من شخصيتهم 
قبل 3١ ديسمبر ولكن لن يتمكنوا جميعا من الوصول 
الي كندا قبل هذا التاريخ ، وذلك بسبب عوامل منها 

أو رغبة بعض االفراد في تأجيل سفرهم أوظروف أخري قد متنع احلكومة من  سوء االحوال اجلوية 
أيام فقط، ومع ذلك فان وزير الهجرة  حتقيق هدفها ومن الصعوبة التعامل مع ذلك خالل ثمانية 
علي ثقة بأن حكومة »ترودو« الليبرالية سوف حتقق هدفها بقبول 25 الف الجئ سوري  قبل شهر 

فبراير القادم.
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أوالً ، اجلانب املفاهيمي 
 « الدين   « نُعرِّف  أن  لنا   ، بداية 

لغًة و اصطالحاً » 
على  يُطلق  اللغة  فى  الدين 
و  املُلك   : األول   . معان  عّدة 
قوله  في  كما   ، السلطان 
تعالى : » ما كان ليأخذ أخاه في 
دين امللك » { يوسف : 76 } أي 
في ُملِكه و ُسلطانه . الثاني : 
الطريقة ، كما في قوله تعالى 
  }  « دين  لي  و  دينكم  لكم   «  :
الكافرون : 6 } . الثالث : احلكم 

، كما في قوله تعالى : » و قاتلوهم حتى ال 
يكون فتنة و يكون الدين كله هلل » { األنفال 
اهلل  ارتضاه  الذي  القانون   : الرابع   .  {  39  :
لعباده ، كما في قوله تعالى : » شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً » { الشورى : 13 
} . اخلامس : الذّل و اخلضوع ، يُقال : دان فالن 
لفالن أي خضع له و ذّل . السادس : اجلزاء ، 
: » مالك يوم الدين »  كما في قوله تعالى 

أي يوم اجلزاء .
: هو ما شرعه اهلل لعباده  الدين اصطالحاً 

من أحكام .
و الدين باملعنى الشائع و املألوف هو جملة 
مة  املُنظِّ األخالقية  و  األدبية  التشريعات 
لعالقة اإلنسان باإلنسان و عالقته باخلالق .  

الدولة 
أن يحصي 145  اجلرف  د. طعيمة  استطاع 
تعريف  أشهرها   ، للدولة  مختلفاً  تعريفاً 
جماعة  هي  الدولة   Kaplen& Lesswell
اقليمية ذات سيادة و هو تعريف يبني أركان 
الدولة : شعب ، إقليم / أرض ، حكومة ذات 
سيادة داخلية و خارجية ، ُمستمّدة من عقد 

اجتماعي بني مواطنيها .
له  دين  ال  اعتباري  كائن  الدولة   ، ثّم  من 
جميعاًعلى  مواطنيه  يسع  جمعي   ..
اختالفهم و تنّوعهم ، يتعامل معهم على 

أرضية املواطنة غير املنقوصة .
بني الدين و الدولة ُمفارقات شتى . للوهلة 
اإلميان  و  اعتناقه  ثّم  من  و  الدين   ، األولي 
مبقتضاه ليس إال عالقة شخصية ، شديدة 
. ينطبق هذا  رّبه  و  املؤمن  اخلصوصية  بني 
على كل األديان ، ابراهيمية أو وضعية .. إال 
أني سأخّصص حديثي هنا عن االبراهيمية 
منها ، أوالً ألنها األكثر ذيوعاً فى منطقتنا 
إثارة  و  حساسيًة  األكثر  ألنها   ، ثانياً  و   ،
للخصومة ، سواء بني مذاهب الواحد منها 

، أو بني معتنقي إحدها و من سواهم . 
بل  االستعالئي  بالطابع  األديان  تتّسم 
 “ بـ  أتباعها  يتسم  ثّم  من  و   ، اإلقصائي 
انتفاخ الذات و رفض التعددية “ . و يكفي أن 
ر : شعب اهلل اخملتار ، من آمن و اعتمد  نتذكَّ
، و من يبتغ غير  خلَُص و من لم يؤمن يُدن 
اإلسالم ديناً فلن يُقَبل منه و هو في اآلخرة 
من اخلاسرين . فيما طابع الدولة جماعي أو 

هكذا ما ينبغي أن يكون .
، تسليم مبا هو خارج نطاق  اإلميان  الدين / 
العقل و اإلدراك ، ُمترَجم ملمارسات طقسية 
من صالة و صوم و .. إلخ ، و أفعال خّيرة فى 
مقّدسة  ماضوية  نصوصه   . طبيعتها 
أو   ) الكرمي  القرآن   ( التنزيل  سواء مع فكرة 
الكتابة بالوحي االلهي ) الكتاب املقدس ( 
 ، التاريخ  فى  ممتدة  ، مسيرة  الدولة  بينما   .
متغّيرة ، تنتهج األسلوب العلمي و تعتمد 

نتائجه و تتعّدل وفقاً للتغيرات املعرفية . 
بل   ، النّص مقّدس  ليس فقط   ، الدين  في 
عاشوا  ألشخاص  فقهية  اجتهادات  أيضاً 
زماناً و ثقافة مغايرة ، تفصلنا عنهم قروناً 
.. و كأن الزمان توقف عندهم ... فى الدين و 
مت الناس إلى مؤمن و كافر و الكافر  به ُقسِّ
ليس منا ، أو يهتدي ، أو نُذهبه للنار .. سادت 

وهي  العقيدة  عصمة 
عصمة  األمر  حقيقة  في 
 ، هذا   . عليها  القابضني 
املعتقد  في  أن  من  بالرغم 
الواحد  املذهب  و  الواحد 
بن  محمد  الشيخ  اتفق   ،
اإلمام  مع  الوهاب  عبد 
له  السابق  ابن حنبل  أحمد 
.. في  تقريباً  قرون  بـ تسعة 
الزهد السياسي ، و اختلف 
الدين  رجل  عالقة  في  معه 
و   . بالسلطة  الفقيه  أو 
و إطروحاته  الشافعي  اإلمام  رؤية  اختلفت 
فى العراق عنها حني قدم ملصر . فاالختالف 
ليس بني األفراد بعضهم مع بعض فحسب 
التجربة  و  الظرف  و  البيئة  اختالف  امنا  و   ،
لذات  قراءته  و  ذاته  الفرد  رؤية  من  يطّور 
طبقاً  رؤانا  في  أيضا  نختلف   ... النصوص 
أم علمية  دينية صرف   ، الذهنية  ملرجعيتنا 
بني  للتوفيق  مييل  منهما  مزيج  أم  صرف 

الرؤيتني .
الدين في مجتمعاتنا إرث ُملزِم ، تبديله قد 
يكّلف املرء حياته .. و االستغراق في القدمي 
دماء  و يستبيح  بل  التجديد   و  اجلديد  مينع 
من يجرؤ على احملاولة . من ثّم ال حديث هنا 
عن اعمال العقل أو ممارسة حرية االعتقاد .. 
الدين في ثقافتنا ، و دون أدنى مواربة ، شكل 
فّج من أشكال العبودية القائمة على اخلوف 
و الترهيب .. ال يخلو من أمثوالت سحرية ، 
تفترض قدرته على الرّد على كل التساؤالت 
و حّل جميع املشكالت .  لذا فصباغة الدولة 
باللون الديني يطرح تساؤالً .. هل نحن أمام 

شريعة تخّص أم قانون يُعّم ؟؟
غير   ، باخلالق  اخمللوق  عالقة  باعتباره  الدين 
مجتمعاتنا  فى  كان  ان  و  للمأسسة  قابل 
على  القائمة  الدولة  بعكس  هكذا.  ليس 
النظام املؤسسي . ال يغيب عن األذهان ان 
مأسسة  مارست  احلكم  أنظمة  من  كثير 
الهندسة  اليه كنوع من  و استندت  الدين 
و القى  التصنيف  و  للتقسيم  االجتماعية 
هذا ارتياحا و ترحيبا من محبي السلطة و 
الساعني لها . من يؤسس الدولة على الدين 
أو  مستترة   ، األمد  طويلة  حلروب  يؤسس 
ظاهرة ، بينما من يبني الدولة على املواطن 
الدولة ُمحّررة  أن تصير  يوفر امكانية  الفرد 
الدين  ذات  الدول  فى   . يعيقها  ما  كل  من 
الفردي ، يرتقي االنسان مراحل متقدمة عن 
تلك التى تعتمد منظور “ الدين اجلماعي “ . 
لبناء  اجتماعيا  عقدا  إذن  األمر  يتطلب 
الدولة مؤسساً على املواطن الفرد و الدولة 
دون وساطة بينهما ، يعتمد األمر على وعي 
و  ، يتطلب هذا بالقطع جهداً  غير السائد 
نضاالً يبدأ بالنخب الثقافية و السياسية .

املطلوب أيضاً ليس قهر األقليات أو الفئات 
املهمشة أو تذويبها و امنا حتويل األكثرية و 
األقلية إلى مواطنني أفراد ال حواجز بينهم 
و بني الدولة .. وقتها فقط ، يتساوى اجلميع 

فى احلقوق و الواجبات .
بالقوة  ممكناً  األمر  هذا  أن  يرى  قد  البعض 
غير  من  انه  ظّني  لكن   .. الدولة  قوة   ..
يلزمنا   . للمربع صفر  إال عدنا  و  املستساغ 
هذا  يتم  أن  اجليد  من  لكن  و  أطول  وقتاً 
مبسيرة إلذكاء الوعي و تعديل فى سياسة 

الدولة و الفرد معا .
نحتاج لكثير من االبداع و جتاوز ما بلى من 
الدين من  و ال خوف من اسقاط   .. السائد 
الهوية اجلماعية للدولة ، هذا ان اعترفنا أوالً 
إذا كان  و  بأن الدين باألساس جتربة فردية   ..
احلقيقي  »االميان  صوب  الدءووب  سعينا  
العقائدي  اإلرث  عن  الناجم  اإلتباع  ليس  و 

املُلزِم “ .

4
الدين و الدولة 

ايفت صموئيل 

جوستان  الشاب  الكندي  الوزراء  رئيس  أدهش 
ترودو الكثيرين، عندما سار عكس االجتاه، وصرح 
الكندي.  االقتصاد  مستقبل  هم  الالجئني  بأن 
انتقادات  إليه  الذي توجه  الوقت،  ويأتي هذا في 
عناصر  الالجئني  هؤالء  بني  يكون  رمبا  أنه  من 
إرهابية تدين بفكر داعش من ناحية، كما أنه أثر 
بالسلب علي برامج الهجرة، واألعداد اخملصصة 

للمهاجرين املؤهلني، لدعم االقتصاد الكندي.
يري فريق ترودو أن الالجئني الذين يتم انتقاءهم، 
األمن  تراعي  محددة،  معايير  وفق  يقدمون 
أنهم عائالت شابة  الداخلي لكندا، فضال على 
أهداف  كذلك  يحقق  ما  وهم  أطفال،  لديها 
من  منهم  الكثيرين  أن  علي  عالوة  الهجرة، 
وبالتالي  والعملية،  العلمية  املؤهالت  ذووي 
فاالنتقادات املوجهة الستقدام الالجئني ليست 

في محلها.
التي  القاسية،  الظروف  أن  ترودو،  فريق  ويضيف 
يبذلوا  ستجعلهم  الالجئني  هؤالء  فيها  عاش 
أقصي طاقاتهم لالندماج في اجملتمع واالقتصاد 
أخرى  شاذة  بحاالت  مقارنة  املستقرين،  الكندي 
املعونات  علي  احلياة  تستحل  املهاجرين  من 
في  للمساهمة  جهد  أى  تبذل  وال  االجتماعية، 

الناجت احمللي الكندي واالندماج في اجملتمع. 
علي  بالالجئني  ترحيبه  في  ترودو  يشدد  وهنا 
وصفه لهم بالكنديني اجلدد، الذين سيشكلون 
كندا  وفرت  ولهذا  البالد.  اقتصاد  مستقبل 
لهؤالء الالجئني قروضا للهجرة لتساعدهم في 
اجناز كل األوراق الالزمة، حتى حجز تذاكر السفر 
حتى  فنادق،  في  واإلقامة  كندا،  إلى  للقدوم 
استقرار أوضاعهم، ويستطيع الالجئ تقسيط 
حتى  سنوات،  مدار  على  شهريا  القرض  هذا 
يسدده كامال، وهو ما سيحفزه للبحث عن عمل 

واإلندماج في االقتصاد.
بالفعل استقدام الالجئني السوريني أثر بالسلب 
بصورة عملية علي برامج الهجرة، والتي سوقت 
اللغة  وأن  تغير،  نظامها  بأن  اإلعالم  وسائل 
الفرنسية، خاصة إلقليم الكيبيك الفرانكفوني 
ونسوا  حتايلوا  لكنهم  للتقدمي،  شرطا  تعد  لم 
والبالغة  اللغة  درجات  أن  اإلعالم  في  يذكروا  أن 
درجة  و16  لإلجنليزية،  منها   6 موزعة  درجة،   22
للفرنسية ال تزال معيارا أساسيا لدراسة قبول 
أو رفض ملف الهجرة. علما بأن عنصر اللغة هو 
العنصر األكبر الذي يساعد املهاجر في الهجرة 
على أكثر من 40% من الدرجات للقبول املبدئي 
األسرة  لنجاح  فيه  واملطلوب  املهجرة،  مللف 
سوقا  األمر  هذا  ويبقي   .%57 علي  احلصول 
علي  والنصابني  واحملتالني  للمحامني  مفتوحا 

الراغبني واحلاملني بالقدوم والهجرة إلى كندا.
بالفعل احلكومة الكندية تقدم تسهيالت ودعم 
األصليني  املواطنني  من  أكثر  اجلدد  للمهاجرين 
الكندي.  اجملتمع  في  االندماج  على  ملساعدتهم 
ومن يبذل اجلهد في هذا اجملتمع، مع الوقت يجني 
“الطرمخة” -باملعني  يقرر  اإليجابية، ومن  ثماره 
املصري- سيسمع عن حاالت تعاني من أمراض 
وصورة  أسري،  استقرار  وعدم  وإكتئاب  نفسية 

سلبية أمام األبناء، وأمراض جمة. 
لدراسة،  يحتاج  لكنه  للغاية،  حساس  املوضوع 
البعض،  يعتقد  كما  األحالم  أرض  ليس  فكندا 
يجتهد  فمن  واالجتهاد،  العمل  أرض  لكنها 
يحصد ثمار جهده علي املدى املتوسط والطويل.
بالفعل  فإذا جنحت في احلصول علي عمل هنا، 
هذه  في  ولكن  بالساعة،  راتبك  تأخذ  أنت 
وكلما  دقيقة.  الستيني  تعمل  فأنت  الساعة 
زادت كفاءتك، زاد احترام واهتمام صاحب العمل 
بك. وهذا هو الفارق بني يوم عمل في مصر ويوم 

عمل في كندا. 
مدار  علي  حقيقية  إنتاجيتك  أنت  كندا  في 
الثمانية ساعات. لكن في مصر، ما بني االنتقال 
واحلديث عن سير  الصحف،  وقراءة  املكاتب،  بني 
القدم  وكرة  بالسياسة  واإلنشغال  اآلخرين، 
والعالقات بني املسيحيني واملسلمني، وغيرها من 

املوضوعات املضيعة للوقت.

ومن 
ثم فمصر ليست النار وكندا ليست اجلنة، فكل 
واحد اجتهاده، وموقعه في املكانني. فمن حقق 
يكون كذلك  أن  بالضرورة  ليس  جناحا في مصر، 
هنا. ألن التخصصات العلمية ومجاالت العمل 
وأوزانها النسبية مختلفة متاما بني مصر وكندا. 
غير  نفسك  وجتد  هنا  بعمل  تقوم  قد  أنك  كما 
ناجح فيه، لكن مع الوقت وتغيير مجال العمل، 
أنت  تصدقه  ال  رمبا  كبيرا،  تفوقا  فيه  حتقق  قد 
نفسها، ألن هذا يتوقف علي ثقافة العمل في 

املكان الذي تعمل فيه.
والغريب في سيكولوجية املهاجر أنه ال يسعي 
للمجتمع  احلقيقية  الصورة  إلى  للوصول 
واالقتصادي الكندي، إذ يطربه احلديث والتفخيم 
يسمع  أن  يحب  ال  فهو  األحالم،  مجتمع  في 
مجتمعه  في  يعمل  كان  مما  أكثر  سيعمل  أنه 
األصلي، وسيضحي ويبذل جهد أكبر مما يتوقع. 
يستفسر  فهو  تشاؤمية،  نظرة  هذه  أن  معتبرا 
والدعم،  االجتماعية  املعونة  برامج  عن  ويسأل 
أو  شهادته  معادلة  كيفية  يسأل  أن  قبل 
مؤقتة  عمل  فرصة  عن  للبحث  اآلليات  أفضل 
الكندية.  الشركات  في  العمل  خبرة  الكتساب 
ثم عندما يصل لكندا، يكتشف أن الوصول إلى 
أرض املطار، لم يعد هدفا في حد ذاته، بل خطوة 

في طرق يحتاج العمل والتخطيط. 
فالهجرة، يجب أن تكون مشروعك أنت وعائلتك، 
وليس مجرد كما قال أحد املهاجرين من 35 عاما 
لي، وأعجبتني مقولته: “ناس ترى طابورا متصورة 
األخرى  هي  فوقفت  قيمى،  منتجات  يوزع  أنه 
وحتديات  شروط  تعلم  أن  دون  الطابور  هذا  في 
الوقوف في هذا الطابو، في ظل مكاتب احملامني 
التالعب  عبر  السريع،  الكسب  عن  والباحثني 
يعتقدون  كانوا  ملا  وصولهم  ومبجرد  أوراق،  في 
وتكون  التحديات،  األحالم، يكتشفون  أرض  أنها 
البعض  ويصاب  الشقق،  جدران   4 بني  حياتهم 
منهم بأمراض اإلكتئاب. وال يستطيعون العودة 
بالفشل.  اتهامهم  مخافة  األولى  جملتمعات 
وفأنت هنا ال تنافس واحد آخر فقط. بل تتنافس 
كفاءتك  نفس  في  آخر،  شخص   100 أكثر  مع 
دائما  تطور  أن  يجب  ولذا  منك،  أفضل  رمبا  أو 
وبالفعل وجدت في كلماته خالصة  امكانيات”. 
تطوير  استمرار  الكندي  اجملتمع  مع  التعامل 
أراه  املنافسة. وهذا املهاجر  االمكانيات ملواجهة 
من  أكثر  كندا  ويحب  مهاجرا،  منه  أكثر  كنديا 
مجتمعه األول. وعندما سألت عن السبب، قال 
ويعطيها  فيها  يجتهد  من  تعطي  كندا  ألن 
من  هامش  ينفي  ال  هذا  ولكن  وجهده،  بعمله 

احملسوبية والعالقات.
حاليا كندا تواجه حتديات اقتصادية، والهدف من 
لبرامج  سواء  هنا،  املنظمة  الهجرة  موجهات 
االقتصاد  دعم  هو  املؤهلة،  العمالة  أو  الالجئني 
املركزي  البنك  أن  من  الرغم  وعلي  الكندي.  
الكندي  الدوالر  صرف  سعر  على  أبقي  الكندي 
أن  إال  عليه،  هو  ما  علي  األميركي  الدوالر  أمام 
الطبقة الوسطي تشكو من ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية، دون أن يقابله ارتفاع مناظر لألجر عن 
كل ساعة عمل، وهي نفس املشكلة األزلية في 

مصر زيادة األسعار وثبات املرتبات.
عن  أعلن  الكندي  املركزي  البنك  أن  كما 
لهذا  االقتصاد  النمو  بشأن  توقعات  تخفيض 
وينتقد   .  ،%1.2 لتصبح   %2 من   ،2016 العام 
يطالبون  إذ  الفائدة،  سعر  تثبيت  احملللني  بعض 
بخفضها مبقدار 25 نقطة، على أساس وصوله 
احلاد في  االنخفاض  إلى مستوى 0.25% بسبب 
أسعار النفط، الذي تتضرر منه كندا، باعتبارها 
إقليم  في  خاصة  للنفط،  املنتجة  الدول  من 
البرتا. وأدى كل هذا إلى ارتفاع معدل التضخم، 
يبقي  الكندي  املركزي  البنك  يعلن  كما  ولكنه 
في احلدود املقبولة. وفي ظل كل هذه التحديات 
االقتصادية، جند أن كل من الكنديني والكنديني 
االقتصادي  النمو  لدعم  تنافس  حالة  في  اجلدد 

واالستقرار اجملتمعي.

كندا والهجرة والكنديون 
اجلدد

مونتريال – عبد املسيح يوسف
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األسباب كثيرة، آهمها أن اإلخوان 
تياراً  أو  حزباً  ليسوا  املسلمني 
سري  تنظيم  ولكنهم   ، سياسياً 
ديني عاملي، هدفه السيطرة علي 
أي  من  انطالقاً  تدريجياً،  العالم 
كندا،   مثل  فيه،  يوجد  مجتمع 
طبقاً  جديدة  من  بناءه  فيعيد  
قال  وليس بشري.   إلهي  لكتالوج 
مؤسس اجلماعة حسن البنا: نبني 
اجملتمع  بعده  ومن  املسلم  الفرد 
 ، اإلسالمية  الدولة  ثم  املسلم، 
اإلسالمية،  اخلالفة  بعدها  ومن 
أي  العالم،  استاذية  واخيراً 

السيطرة عليه. 
فما  اآلن.  حتى  تتغير  لم  الدينية  العقيدة  هذه 
اآلن  حتى  اجلماعة  مؤسس  بشعار  يؤمنون  زالوا 
دستورنا،  والقرآن  قدوتنا،  والرسول  غايتنا،  »اهلل 
أسمى  اهلل  سبيل  في  واملوت  سبيلنا،  واجلهاد 
الوطن  عن  للحديث  مجال  فال  لذلك  أمانينا«.  
واألقليات  واملرأة  اإلنسان  وحقوق  والدميقراطية 
وغيرها من املفاهيم اإلنسانية. فهذه كلها ضد 

اإلسالم وضد اهلل.
أو  الشعب  أي  البشر،  اإلخواني  املشروع  في 
اإللهية،  املشيئة  لتنفيذ  ادوات  مجرد  الشعوب، 
في تطبيق شرع اهلل. واذا قاوموا هذا، فال حقوق 
لهم من أي نوع، ويجوذ قتلهم وحرقهم وابادتهم. 
هذا الفهم ال يخص اإلخوان وحدهم، فهو يشمل 
الفارق بني هذا  كل تنويعات اإلسالم السياسي، 
مبعنى  والتوقيت.  األدوات  في  ذاك،  أو  الفصيل 
مثالً  اإلخوان  بني  العقيدة  في  فارق  يوجد  ال  أنه 
في  املاللي  نظام  أو  داعش  أو  القاعدة  أو  واجلهاد 
في  وال  والفقهية  الدينية  اخللفية  اقصد  ايران. 
الهدف النهائي. لذلك فداعش علي سبيل املثال 
تصل الى السلطة عبر السالح، واإلخوان وصولوا 
للسلطة في مصر عبر اإلنتخابات، لكن كالهما 
اخلالفة  هو  اهلل،  شرع  تطبيق  هو  واحد،  هدفه 

اإلسالمية ومن بعدها السيطرة على العالم.  
يطلقها  التي  واحلرية  التسامح  فدعوات  لذلك 
اإلخوان ، مجرد تكتيك حلني الوصول الى السلطة 
أو امتالك القوة لإلستيالء عليها. بعدها تنتهي 
الى  وعلناً  مجددا  ويعودون  الدعوات  هذه  كل 
العقيدة األصلية. مثلما حدث في مصر. فاملرشد 
في  قال  بديع  محمد  دكتور  للجماعة  احلالي 
ثورة  بعد  اإلخوان  موقع  على  منشورة  له  رسالة 
مؤسس  البنا  حسن   ( اإلمام  حدد  لقد   « يناير 
مرحلية  أهداًفا  العظمى  الغاية  لتلك  اجلماعة( 
بناء  ثم  الفرد  بإصالح  تبدأ  تفصيلية،  ووسائل 
فاخلالفة  احلكومة  ثم  اجملتمع  إقامة  ثم  األسرة 

الراشدة فأستاذية العالم«.
نشرها  التي  الرسالة  في  احلالي  املرشد  واضاف 
ايضاً موقع فيتو » إن اجلماعة أصبحت قريبة من 
مؤسسها  حددها  التي  العظمى  غايتها  حتقيق 
حكم  نظام  بإقامة  وذلك  البنا،  حسن  اإلمام 
يتضمن  ومقوماته  مؤسساته  بكل  رشيد  عادل 

حكومة ثم خالفة راشدة وأستاذية العالم. 

يوجد  ال  اإلخواني  املشروع  ففي 
قال  كما  لكن  الوطن.  رابطة 
وهي  العقيدة،  »رابطة   : البنا 
الدم  رابطة  من  أقدس  عندنا 
ورابطة األرض، فهؤالء هم قومنا 
إليهم،  نحّن  الذين  األقربون 
عن  ونذود  سبيلهم،  في  ونعمل 
بالنفس  ونفتديهم  حماهم، 
ومن  كانوا،  أرض  أي  في  واملال 
انحدروا«.ويضيف  ساللة  أية 
تعترف  ال  التي  الوحدة  تلك   «
وال  الدموية،  اجلنسية  بالفوارق 
فاإلخواني  اجلغرافية«.   باحلدود 
حد  في  كندا  يهمه  ال  الكندي 
ذاتها، ولكنها مجرد محطة للوصل الى استاذية 

العالم. 
مهدي  محمد  لإلخوان  السابق  املرشد  لي  قال 
أنه  ومنشور،  مسجل  صحفي  حوار  في  عاكف 
يوافق على أن يحكم مصر مسلم من أي مكان 
في العالم ، فليست لديه مشكلة في أن يحكم 
مصر مسلم من ماليزيا ، لكنه يرفض بالقطع أن 
اعترضت  وعندما  يحكمها  مصري غير مسلم. 
مصر  وابو  مر  في  »طظ  الشهيرة  عبارته  قال 

واللي في مصر«.  
مشكلة  اجلماعة  مؤسس  لدى  تكن  لم  لذلك 
مذكراته  ففي   ، بلد  اي  من  دعوته  يبدأ  أن  في 
كان يبحث عن أرض أو بيئة أصلح من مصر لبدء 
اليمن، وسافر خصيصا  لها  يرشح  وكان  الدعوة 
البالد  أي  أجل استكشاف  ألداء فريضة احلج من 
تصلح للهجرة غير أنه رجع بقناعة أن مصر هي 

األصلح.
لذلك فهذه احلركة أو التنظيم السري الدولي في 
غاية اخلطورة على أي بلد يوجد بها، فليس له والء 
ألي وطن. وال والء ألي قيم انسانية. الوالء الوحيد 
اخلالفة  ثم  اهلل،  شرع  يسمونه  ما  لتطبيق  هو 
الكندي  فاإلخواني  لذلك  العالم.  استاذية  ثم 
خطر على كندا، ألن مشروعه يقوم على هدمها 
بالكامل ، واعادة بنائها من جديد طبقاً لكتالوج 
يتصور اإلخوان أن اهلل اختارهم دون غيرهم لكي 

يطبقوه على األرض.  
علي  اإلخوان  خطورة  توضح  اخرى  اسباب  هناك 
وانهم  دولي  سري  تنظيم  انهم  منها  كندا، 
وخاصة  ولألقليات  وللمرأة  للدميقراطية  معادون 
بالتنظيمات  الوطيدة  وعالقتهم  املسيحيني. 
العالم. وكل خطر من هذه يحتاج  اإلرهابية في 

الى ادلة وشرح. 
املقالة القادمة : 

دولي  سري  تنظيم  وجود  علي  كندا  توافق  ملاذا 
على ارضها ؟   
سعيد شعيب 

كاتب وباحث
E-MAIL: saiedshoaaib@gmail.com

FACEBOOK: saied shoaaib
TIWITER: shoaaibsaied

http://saiedshoaaib.blogspot.ca

�أ�صل و�صورة!

بقلم: عـادل عطيـة

وكانت  لقاء،  كان  املستشفيات،  إحدى  في 
صداقة!

وكم من صداقات، هي وليدة األلم: آالمنا، أو: 
وتبقى حميمة، وعظيمة مبقدار  آالم غيرنا.. 
األلم العظيم!                                                                          

مقتبل  في  وثكلى،  أرملة  إليها..  تعّرفت 
العمر!

حادث  في  ـ،  معاً  ـ  وزوجها  وليدها،  فقدت 
على  املعالم  واضحة  آثاراً  أبقى  مأساوي، 
التي  النار  تلتهمه  أن  كاد  الذي  جسدها، 

شبت فيهم!
بإقتدار،  روحها،  حمل  فقد  نفسها؛  إال 

جسدها الذي يئن!
ناولتني صورتها، التي سبقت احلادث، وقالت 
فقد  لي؛  ألتقطت  صورة  آخر  هذه  لي: 
أمتنعت عن الظهور في أي صورة من الصور: 

فردّية، أو جماعّية!
كانت الصورة جيدة زاخرة باحلياة، أو: كاحلياة 

ذاتها!
تأملت تلك املالمح، التي كشفتها العدسة 
صور  من  صورة  كل  ففي  لقطة..  في 
اإلنسان غنى ال ينضب.. إنها جزء منه، ومن 
نرى  ال  العدسة،  أمام  اننا  مع  شخصيته، 
سوى أنفسنا، وال نحس إال باللحظة الزائلة 
التصوير،  آلة  مصراع  فيها  ينفتح  التي 

وينغلق في اقتناص!
وتساءلت: تُرى ماذا كنا سنبدو في تصاويرنا، 
أحداث  من  لنا  سيحدث  مبا  نعلم  كنا  لو 

عميقة ومؤثرة؟
فلو كانت هذه السيدة التي ترقد على السرير 
األبيض، تعلم مبا سيلم بها في املستقبل؛ ملا 
ظهرت على بساطتها، وهدوئها، املرتسمني 
على وجهها في هذه الصورة، ولفقدت إلى 
في  التاريخية  الذكريات  من  واحدة  األبد 

حياتها!
في  يكمن  ال  احلق  اجلمال  بأن  نقر  وأن  بد  ال 
الثاوية  الروح  في  بل  املتناسقة،  املالمح 
خلف حجاب يقينا مصاعب احلياة، وكمهمة 
املظهر  وراء  ما  إلى  ننفذ  أن  علينا  املصور، 

اخلارجي؛ لنكتشف اجلمال املستتر!
الشهيرة  “املوناليزا”،  أو:  “اجليوكندا”  فلوحة: 
والثمينة.. ال يرجع تقديرنا لها إلى جمال مثير 
اللوحة  هذه  وراء  ملا  وإمنا  اللوحة،  سيدة  في 
من مشاعر، وومضات، وعبقرية الفنان، الذي 

وجه أنظارنا، بلمساته السحرية:
إلى ذواتنا مبا فيها من خلق، وابتكار، وابداع.

وإلى غيرنا؛ فنشاركهم مشاعرهم.
اإلنساني  دافنشي،  ليونارد  إلى:  ذاته،  وإلى 
سيدة  بأحزان  كثيراً  تأثر  الذي  العميق، 

اللوحة: ليزا.. الشمعة احملترقة!
وقد  الصداقة،  سيدة  إلى  الصورة  أعدت 
الصورة،  من  أعظم  اإلنسان  أن  تعلمت: 
ستبقى  جسدياً،  األحداث  شوهته  ومهما 
فهي  باهلل؛  املتصلة  اخلالقة  الروح  تلك  فيه 

التي تعكس مدى أهميته في الكون!...

5
املنطقة 

الرماديه ...!

منذ عدة أيام كنت أستمع إلي تدريب 
وأثناء  البشريه  املهارات  تنمية  عن 
في  ترددت  التدريب  ملراحل  إصغائي 
ذهني صورة قد تكون واضحه في بعض 
األحيان في حياتنا او غامضه فوجودها 
اقترابنا  أو  بعدنا  مدي  علي  يتوقف 
او  حدي  علي  منا  إنسان  كل  واقع  من 
علي املساحة املتاحة من املعايير التي 
والتقاليد  والعادات  اجملتمع  يضعها 
التي الميكن ان نتنصل يضمن وجودها 
تُضيق  األحيان  معظم  في  كانت  وان 

علينا قدرتنا علي احلركة واألنطالق .
عندما كنُت في فترة الدراسة اجلامعية 
عبر  األخالقيه  الفلسفة  أدرس  كنُت 
العصور تكلم الفيلسوف العظيم عن 
والتي  الذهبي  الوسط   : تدعي  قاعدة 
ان كل شيء  علي  فكرتها  في  تعتمد 
وعلي  معينه  وسطيه  منطقة  ميتلك 
بني  وسط  الشجاعة  أن  املثال  سبيل 
أريد  نقطة  هناك  ولكن  والتهور  اجلنب 
ان  هو  هنا  أقصده  ما  ليس  إيضاحها 
منسك العصا من منتصفها إمنا ما أريد 
إيضاحه ان كالً منا ميتاز مبساحة رمادية 
املمكن  من  انه  ادق  مبعني  به  خاصة 
بأفكار  محدد  واجملتمع  الواقع  يكون  ان 
اعراف  خالل  من  ُمسيج  او  معينه 
تكون  ان  فالميكن  مختلفه  وتقاليد 
وآخري سوداء  بيضاء  رقعة  دائماً  احلياة 
مجال  هناك  للحركة  مساحة  هناك 
كل  ليست  األطار  هذا  خارج  للتجدد 

األشياء يجب ان تتم داخل الصندوق .
تلك  من  تبدا  اوالً  الوجود  حرية  ان 
والتي تكسر  الرماديه اخملتلفة  الرقعة  
من  هي  فقط  املتاحة  واحلدود  الروتني 
وليس  موازي  عالم  تخلق  ان  تستطيع 
ان  يستطيع  املوازي  فالعالم  مفارق 
وان  اجلديده  بالدماء  دائماً  الواقع  ميد 
هو  ما  بكل  للخروج  مساحة  يعطي 
الواقع  والتقليدي وحرية  للروتني  مغاير 
أيضاً تبدأ بأحترام تلك املساحه اخلاصه 
ليس  التكيف  حدي  علي  إنسان  بكل 
مسؤولية الفرد جتاه مجتمعه فحسب 

بل مسؤولية اجملتمع جتاه الفرد ايضاً .
املنطقة الرمادية ليست دعوة للشيء 
او هوية  الذي ليس له ماهيه  او  الفاتر 
منطقة  انها  متاماً  العكس  علي  بل 
تبعث علي البحث عن امكانية الوجود 
وإبداع  رقي  من  يحمله  ما  بكل  اخلالق 
في  املنطقة  تلك  علي  فأحرصوا  جاد 

حياتكم جيداً .

احلزن ع�ش�ش يف جلوبنا 

زي �شيف 

ملو�ش ميعاد .. جاي يف 

امل�شا جاي يف ال�شتا ..

 جاي ف اخلريف ويف عز 

�شيف ...

ملو�ش كبري  ...جاي 

للغني  جاي للفجري ..اللي 

�شاكن يف ج�شر عايل 

واللي م�ش الجي الرغيف

را�شم مالحمه 

عالو�شو�ش من غري 

رتو�ش

لو حبوا مره يفرحوا 

  ما بيلحجو�ش  

  ... بجا هو �شاحب 

املكان

   هو املكان 

هو ال�شوارع واجلريان 

النا�ش هناك واخدين 

عليه ..

كيف املع�شل وال�شجائر 

والرغبف ..

كيف الوليف ..

  وكاأنه  كيف  ....

شعر جورج عبد املسيح

احلزن �شيف 

ملاذا اإلخوان املسلمني خطر على كندا ؟ 

ماجي ماجد الراهب

سعيد شعيب
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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.

 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 4,672منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر 
يناير 2016  . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 8.2  في املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس 

الفترة من عام  2015 حيث كانت عدد الوحدات املباعة   4,318 وحدة.
 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 64 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع 
املنازل 636,728 دوالر باملقارنة 583,084 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 9.2 فى 
املائة.  و فى باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 627,871  دوالر باملقارنة  536,139 دوالر 

لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 17.1 فى املائة. 
و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,302 شقة خالل شهر يناير 2016  
. استحوزت تورونتو علي نسبة 68.9 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق السكنية 
في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 386,165 دوالر بإرتفاع قدره 7.50 فى املائة، و في مدينة تورونتو 
إرتفع   )»905«( ال  باقي  و فى  املائة.  8.6 فى  قدره  بأرتفاع  دوالر  الى  416,104  السعر  فقط وصل متوسط 

متوسط سعر البيع الي 319,855 دوالر بإرتفاع قدره 3.10 فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

 
Compos-
 ite (All
(Types

Single-
 Family

Detached

Single-
 Family
Attached

Townhouse Apart-
ment

TREB Total 11.21% 12.91% 11.99% 10.33% 5.87%

Halton Region 14.59% 14.81% 14.09% 10.05% -

Peel Region 11.19% 11.33% 12.51% 9.57% 10.96%

City of Toronto 8.35% 11.29% 8.83% 10.52% 4.88%

York Region 14.52% 15.27% 14.20% 13.01% 7.48%

Durham Region 13.96% 13.25% 14.97% 9.65% 5.48%

Orangeville 16.10% 16.61% 14.30% - -

South Simcoe County 17.65% 16.18% 17.15% - -
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, 
فقد ذكر ان فى اجملال الصناعى 142,527 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر يناير 2016 من خاللMLS  و ذلك 
بإنخفاض قدرة 47  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 268,799 قدم 
مربع. و كان سعر االيجار قد إرتفع مبقدار 30.3 فى املائة للصناعي ليصل 6.77 دوالر للقدم املربع  وإنخفض 
اما  املاضية.  للسنة  دوالر   19.17 باملقارنة  دوالر   14.16 ليصل   املائة  فى   26.1 بنسبة  للتجارى  االيجار  سعر 
بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 14.74 دوالر باملقارنة 13.71 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك 

بزيادة قدره 7.6  فى املائة.
 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 50  فى املائة و إنخفض 
ذلك  و  املاضى  العام  الشهر من  لنفس  دوالر  دوالر مقارنة  ب 86.11   الى 64.23   املربع ليصل  القدم  سعر 
املائة و تبعه  املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 5.6 فى  بإنخفاض  قدرة 25.4 فى 
إنخفاض فى أسعار املبيعات قدرة 6.8  فى املائة ليصل الى 194.18  دوالر للقدم املربع. و فى مجال املكاتب 
املباعة فقد إرةفعت املبيعات  مبقدار 11.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 28.9 فى املائة 

مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى ليصل الى متوسط 222.9 دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا
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عامل �لعقار�ت
�إعد�د: �إدو�رد يعقوب

طلب مجلس عقارات مقاطعة “بريتش كلومبيا” التحقيق فى ظاهرة حديثة ظهرت فى سوق العقارات فى قلب مدينة “فانكوفير” وأدت الى املساهمة فى 
ارتفاع اسعار البيوت وتسمى ب “التقليب فى الظل”. وذلك بعد حتقيق صحفى ظهر فى عدد السبت 6 فبراير من جريدة “اجللوب اند ميل” حول “التقليب فى 
الظل”. أنه نوع من االستثمار املقنع السريع يتلخص فى التنازل عن عقد البيع والشراء عددة مرات قبل تاريخ االقفال. ولشرح العملية وتقريبها لالذهان اسوق 
مثاال لذلك: طرح بائع بيته للبيع وتقدم شارى “ا” ومت التوقيع بني الطرفني على مليون دوالر كثمن للبيت على ان يتم االقفال بعد ثالث شهور و قد وافق البائع 
على بند اضافه الشارى فى العقد يعطية احلق فى التنازل عن العقد للغير قبل األقفال. وبعد شهر تنازل الشارى “ا” للشارى “ب” عن عقد الشراء والبيع مقابل 
ثمن اجمالى للبيت مليون و 200 الف دوالر، ثم قام الشارى “ب” قبل االقفال، بالتنازل عن العقد الى الشارى “ج” مقابل مليون و400 الف دوالر. والذى اثار حفيظة 
السلطات هنا هو ان معظم  الذين يقومون بهذه العمليات يكون مندوب املبيعات للبائع وفى نفس الوقت لكل املشتريني األخرين وهو بذلك يكون املستفيد 
األكبر من هذه العملية املركبة حيث يحصل على عمولة بيع من كل من األطراف االربعة. وهناك حتفظا ان يوجد تضاربا فى املصالح وان البائع االصلى او اى 

من االطراف االخرى لرمبا لم يحصل على القيمة احلقيقة للبيع او الشراء. 

املعجم العقارى
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Richmond Hill
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

 )Shadow Flipping(   التقليب فى الظل

Professional Real Estate Services
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.
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  Female	Physician	
  Accep0ng	New	
Pa0ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	
Dr.	Juliana	Gorja	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:30	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
OTC	products	

Expires	Feb	29,	2016.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

ما هي أفضل دولة تعيش فيها املرأة؟

 
استطلع موقعا )The US News( و )World Report (  اراء اكثر من 7 االف امرأة حول العالم حول عدد من املعايير مثل 

املساواة بني اجلنسني والدخل والسالمة في اوطانهم.
واشار التقرير الى انه فضال عن ان نسبة الضرائب في الدمنارك مرتفعة وشتائها طويل وتغرب الشمس قبل الرابعة 

عصرا، اال ان النساء في هذا البلد يأتني دوما في املرتبة التي يحسدن عليها.
فباإلضافة الى وجود نظام تربوي وصحي متطور جدا، فان الدمنارك تعير اهمية كبيرة للمساواة بني اجلنسني ولها 

نظام رعاية صحية ممتازة لالطفال يعد االفضل داخل دول االحتاد االوربي.
وصنفها االستطالع كثاني دولة في العالم في حضانة وتربية االطفال ورابعة في تصنيف )Mother’s Index( التي 

يقيم حياة وسالمة االمومة والطفولة في 179 دولة.
وبحسب بحث اوربي فان النساء املسنات واملتقاعدات اسعد النساء في اوربا واوفرهن حظا.

كما اشار الى ان السويد حلت ثانية بني الدول التي فيها النساء سعيدات النها متتلك اراء متطورة بشأن املساواة 
بني اجلنسني.

كما حلت كندا في املرتبة الثالثة من بني الدول االفضل لتعيش فيها النساء.
وحلت هولندا رابعة وتليها كل من نيوزيلندا واملانيا وبريطانيا ولكسمبرغ والنمسا.

ولم يخل االستفتاء من االشارة الى اسوء الدول بالنسبة ملعيشة املرأة والتي يتم معاملة املرأة فيها بشكل سيء 
وكانت اجلزائر والباكستان الدول االسوء ملعيشة املرأة وحصلت على حصة االسد من االنتقادات.

ملاذا تتثاءب املرأة أكثر من الرجل؟

يشعرون  ألنهم  نتيجة  الرجال،  من  املعدية  التثاؤب  بنوبة  لإلصابة  عرضة  أكثر  النساء  أن  جديدة  دراسة  أظهرت 
بتعاطف أكبر جتاه اآلخرين. ومن املعروف أن الكثير من األفراد يشعرون بهذه النوبة عندما يرون شخصاً يفعل ذلك 

أمامهم.
وذكر موقع صحيفة »إندبندنت« البريطانية أن العلماء يعتقدون أن النساء هن أكثر احتماالً من الرجال في التثاؤب 
إذا كّن في صحبة شخص قريب لهن تثاءب، ويعتقد الباحثون أن هذا يشير إلى االختالفات البيولوجية بني اجلنسني 

في قدرتهم على الشعور بالتعاطف.
وأوجدت حتاليل أن نوبة التثاؤب لدى الرجال والنساء حتصل من دون وعيهم، أي أنها حتصل في أي بيئة، سواء في مكان 

العمل أو خالل حفلة أو مناسبة اجتماعية، لكنها تكون في شكل ملحوظ عند النساء.
من  اجلنسني  بني  عميقة  بيولوجية  اختالفات  وجود  إلى  تشير  النتائج  أن  الدراسة  أجروا  الذين  الباحثون  وأوضح 
حيث عواطفهم، موضحني أن النساء أكثر انسجاماً مع احلالة النفسية لألصدقاء، ولهذا السبب هن أكثر عرضة 

لالنخراط في نوبة التثاؤب.
وقالت إحدى املشرفات على الدراسة من »جامعة بيزا« اإليطالية وتدعى إليزابيتا بالغي أن »قوة الترابط االجتماعي 
وجنس األفراد، عامالن مهمان يجعالن نوبة التثاؤب معدية«، مضيفة ان »املرأة أكثر تعاطفاً من الرجل في جوانب 

عدة من حياتها وهذا له أساس بيولوجي ألن غريزة األمومة حتكمها«.
وأكدت الدراسة، التي نشرت على املوقع اإللكتروني لصحيفة »رويال سوسيتي أوبن ساينس« اخملتصة في البحوث 

الطبية، أن كالً من الرجال والنساء أكثر عرضة للتثاؤب في وجود األصدقاء املقربني أو أفراد األسرة.
وأشار الباحثون إلى أن نوبة التثاؤب حتصل للجميع مبعدل أربع إلى خمس مرات يومياً أو أكثر قليالً، وهذا أمر طبيعي، 
لكن إذا زادت عن احلد فيجب أخذها على محمل اجلد، الفتني إلى أن التثاؤب قد يعكس شعوراً بالقلق أو بالتوتر أو 

بوجود مرض حقيقي، فهناك أدوية كثيرة ميكن أن تسبب التثاؤب الكثير، خصوصاً في بعض األمراض العصبية.

نصف نساء العالم يعانني من قلة النوم
توصلت دراسة إلى أن ما يقرب من 
نصف النساء محرومات من النوم 
غير أن غالبيتهن يعانني في صمت 

وال يشكني من ذلك.
وقالت دراسة اشرف عليها عدد من 
الباحثني في #جامعة أكسفورد أن 
من  احملرومات  النساء  من  الكثير 
الطبية  املشورة  يطلنب  ال  النوم 
أن  يعدو  ال  األمر  أن  يعتقدن  ألنهن 
يكون من اآلثار اجلانبية للتقدم في 

السن.
اجلامعة من  النوم في  وحذر خبراء 
على قسط كاف  احلصول  أن عدم 
من النوم ميكن أن يكون عالمة على 

وجود حالة طبية خطيرة كامنة، على الرغم من أن احلمل أو انقطاع الطمث غالبا ما يكون سبباً وراء ذلك.
ومن املعروف أن النوم يعتبر مشكلة للنساء خاصة مع اقترابهن من سن اليأس.

وإلى  املزاج  والتغيرات في  الليلي  والتعرق  الهبات الساخنة  إلى  الهرمونات  التغييرات في مستويات  أن تؤدي  وميكن 
صعوبة في النوم.

ومن املعلوم أيضاً أن قلة النوم تزيد خطر اإلصابة مبرض السكري من النوع 2 للنساء في منتصف العمر.
وأشارت الدراسة إلى أن امرأة واحدة فقط من بني كل 6 نساء لديها مشكلة في النوم تخبر طبيبها بذلك.

وقال البروفيسور جون سترادلينغ ، خبير النوم في #جامعة أكسفورد«في كثير من األحيان تعتقد النساء أن الشعور 
باإلرهاق هو مجرد جزء من ضريبة احلياة العصرية في حني أنه ميكن أن يكون شيئا أكثر خطورة«.

وقالت الدراسة أنَّه بدراسة حالة 4100 من البالغني البريطانيني، وجدت أن 46 باملائة من النساء يواجهَن صعوبة في 
36 باملائة من  36 باملائة من الرجال وأن النساء أكثر عرضة لالستيقاظ أثناء الليل، حيث تبنّي أن  النوم، مقارنة مع 
النساء يعانني من هذه املشكلة مقارنة مع 23 باملائة من الرجال. وقالت 6 من كل 10 نساء أنهن يصبحَن سريعات 

االنفعال أثناء النهار بسبب قلة النوم.
وغالبا ما تتسبب ليلة مضطربة في توقف التنفس أثناء النوم اضطراب، والذي بدوره يسبب الشخير وتوقف خطير 

في التنفس. ويزيد احلمل وانقطاع الطمث من خطر إصابة املرأة التي تعاني من هذا االضطراب.
وإذا تركت هذه احلالة بدون عالج فيمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية أو األزمة 
القلبية. ويعتقد أن نحو 1.5 مليون من البالغني في بريطانيا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، ولكن الكثير منهم 

ال يتحدثون إلى الطبيب عن هذه املشكلة.
وآالم  والصداع  واالكتئاب  والتعب  الساقني  متلمل  النوم  من  احلرمان  أعراض  تشمل  واألرق،  الشخير  إلى  وباإلضافة 
العضالت. وقال بيل جونستون، رئيس جمعية اضطرابات النوم التي طلبت إجراء الدراسة، أنه من السهل إلقاء اللوم 

في قلة النوم على التغيير في املواسم، خاصة في فصل الشتاء.
بدورها، أشارت دراسة جلامعة هارفارد أنَّ 59 ألف امرأة في منتصف العمر ومن كبار السّن اللواتي ينمَن أقل من 6 

ساعات كل ليلة،هنَّ أكثر ُعرضة لتطوير مرض السكري من النوع 2
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عن  واملدافع  االحياء  لعالم  صحفية  مقابلة  في 
ستون  »رولينج  جريدة  مع  سوزوكي«  »دافيد  البيئة، 
في  التغير  جتاه  موقف  أتخاذ  عدم  إن  قال  أستراليا« 
املناخ هو جرمية خطيرة تستوجب السجن، وأنه كان 
يود لو يري رئيس وزراء كندا السابق هاربر وراء القضبان 
، ودافيد سوزوكي يعمل مذيع في الراديو والتليفزيون 
االرض  علي  احلياة  تواجه  التي  التهديدات  ويوضح 
، وهو حاصل علي دكتوراه  املناخية  التغيرات  بسبب 
وعمل   ، شيكاغو  جامعة  من  احليوان  علم  في 
في جامعة كولومبيا  الوراثة  علم  في قسم  أستاذا 
البريطانية حتي تقاعد ، وهذه ليست املرة االولي التي 
السياسيني  الزعماء  يوضع  أن  يقترح فيها سوزوكي 
الذين ال يعملون شئ لتغير املناخ في السجن ، فقد 
عام  ماكجيل  في جامعة  الي طلبة  حتدث سوزوكي 
القانونية  السبل  في  يبحثوا  أن  منهم  وطلب   200٨
التي من خاللها  ميكن وضع السياسيني في السجن 
اذا ما جتاهلوا علم املناخ ، وقال ايضا عن فترة رئاسة 
ملدة  قمعية  حكومة  لدينا  كان  انه  هاربر  ستيفن 
انه  وقال   ، البيئة  لقضايا  بالنسبة  سنوات  عشرة 
كان سيحجز تذكرة ذهاب فقط  الي املريخ اذا أعيد 
انتخاب هاربر ، وجامل سوزوكي نسبيا حكومة تردود 
الليبرالية واصفا احلزب بانه أنتخب لتشكيل حكومة 
أغلبية ، وحتدث عن فكرة تسعير الكربون والتي قيل 
ان هذا يشبه حلد  بالوظائف وقال  انها ستضر  عنها 
قيل  عندما  عشر  التاسع  القرن  في  حدث  ما  كبير 
لم تكن قضية  االقتصاد وهي  الرق سيدمر  إنهاء  أن 
التغير  قضية  أيضا  وكذلك  أخالقية  بل  أقتصادية 
كندا  ان  ويذكر   ، اقتصادية  مسالة  ليست  املناخي 
جاءت في املرتبة االخيرة  بني مجموعة بلدان منظمة 
التعاون والتنمية في مجال البيئة  خالل فترة رئاسة 

ستيفن هاربر.

االثنني  يوم  ترودو  جاسنت  كندا  وزراء  رئيس  أعلن 
احللف  في  الدفاع  وزراء  أجتماع  قبل  فبراير   ٨
تسحب  لن  كندا  أن  بروكسل،  في  االطلسي 
املقاتلة  الطائرات  وهي  اجلوية  العسكرية  قواتها 
الفني  عام  قبل  وسوريا  العراق  من   )1٨- أف  سي   (
االمداد  طائرات  تستمر  وسوف  وعشرون.  وأثنني 
بالعمل  االستطالع  طائرات  من  وأثنتان  بالوقود 
بعد ذلك وستضاعف أوتاوا ثالثة مرات عدد املدربني 
وحاليا   ، املنطقة  في  واالستشاريني  واملساعدين 
يوجد ٦٩ فرد متخصصني في تدريب القوات احمللية 
زيادة  اجلديدة  كندا  مساهمة  وستشمل  هناك 
وزيادة  الطب  مجال  في  والعاملني  املوظفني  اعداد 
املعدات من االسلحة الصغيرة والذخيرة ملساعدة 
سيتم  انه  أيضا  ترودو  وقال  العراقية.  االمن  قوات 
بأسم  تعرف  التي  احلالية هناك  البعثة  فترة  متديد 
نهاية شهر مارس من عام  العمليات« حتي  »تأثير 
201٧  وسوف يتم مناقشة هذا االمر  في مجلس 
العموم ، وكان ترودو حتت ضغط من احللفاء لتستمر 
البعثة العسكرية الكندية في مهماتها القتالية 
مراراً  أكد  ولكنه  وسوريا  العراق  في  »إيزيس«  ضد 
به  وعد  والذي  بانهائها  وعده  عن  يتراجع  لن  أنه 
أن  ترودو  قال  بيانه  وفي   ، االنتخابية  حملته  إثناء 
تكون  أن  يجب  احلكومة  ان  يعتقدون  الناس  بعض 
حارة عندما تتحدث عن »إيزيس« ولكن هذا سوف 
يغذي طموحات املتشددين وقال نحن نعرف أن كندا 
القتلة  تهديد متثله مجموعة من  بكثير من  أقوي 

والبلطجية .

 عالم االحياء يعلن في حوار صحفي 
عن أمنيته بوضع »هاربر« في السجن

كندا مستمرة في مساعدة احللفاء 
في ضرب »داعش« حتي عام ٢٠٢٢

تدافع احلكومة الكندية عن بيع األسلحة العسكرية الي الكويت، بالرغم من أتهام االمم املتحدة للتحالف العربي 
السعودي بقصف املدنيني في اليمن. وقالت حكومة كندا أنها تعتز بالعالقات الوثيقة مع بلدان الشرق االوسط. 
وقد واجهت حكومة الليبراليني بزعامة ترودو ضغوطا لوضع مبيعات االسلحة إلي الشرق االوسط قيد التدقيق 
واحملاسبة بعد أن كثرت التساؤالت حول تصدير مركبات قتالية الي اململكة السعودية مببلغ 1٥ بليون دوالر ، وأغراض 
احلزب  ويعتزم   ، اليمن  لضرب  السعودية  بقيادة  العربي  التحالف  تدعم  التي  الكويتية  اجلوية  للقوات  عسكرية 
الدميقراطي اجلديد أن يطلب من جلنة الشؤون اخلارجية جمللس العموم انشاء جلنة فرعية العضاء البرملان تركز فقط 
علي تصدير االسلحة العسكرية للخارج وتطلب من املسؤولني إعطاء تبريرات للقيام بهذه الصفقات ، وفي تقرير 
لالمم املتحدة حصلت عليه وسائل االعالم أنتقد التقرير التحالف السعودي الذي يقصف املدنيني في اليمن ، وقال 
التقرير أن ٦0% من القتلي واجلرحي هم من املدنيني وأن هذا إنتهاك خطير للقانون الدولي ، وفي نفس الوقت تقوم 
شركة كندية  توجد في قاعدة مبارك الكويتية بجوار مطار الكويت الدولي بتصنيع أجهزة متاثل اجهزة الطائرات 
الداخلية لتمرين الطيارين الكويتيني علي قيادة طائرات »كي سي 130جي«، وهي طائرات ناقلة للجنود والعتاد ، 
وقام مسؤولني كنديني بزيارتها ليبحثوا تعزيز مبيعات االسلحة الدفاعية لدولة الكويت. وفي سؤال عن كيف يتم 
تعزيز مبيعات االسلحة الدفاعية في الوقت الذي تقرر االمم املتحدة ان هناك استهادف للمدنيني في اليمن ؟ قالت 
متحدثة باسم الشؤون العاملية أن الكويت هي شريك إستراتيجي لكندا في منطقة الشرق االوسط منذ أكثر 
من خمسون عاما وكندا تقدر عالقتها الوثيقة معها وكندا أيضا تدين بالكثير  للكويت ألنه عندما ٌطردت القوات 
املسلحة الكندية من دولة االمارات عام 2011 بسبب االختالفات حول حقوق هبوط طائرات االمارات في كندا قامت 
الكويت باعطاء كندا حق الوصول الي قاعدة جوية بها لتتمكن من أمداد قواتها في أفغانستان في ذلك احلني ، 
وأيضا قامت الكويت بأستضافة الطائرات احلربية الكندية وموظفي الدعم حني قامت كندا بقصف قوات »داعش« 

في العراق وسوريا .

9
 صفقة بـ ٣٫٢ مليار دوالر لدمج شركتي »لويز« 

األمريكية و »رونا« الكندية

كندا تدافع عن مبيعات األسلحة الي الكويت 
وسط رقابة من االمم املتحدة

األمريكية  »لويز«،  شركة  قدمت 
العمالقة عرضاً لشراء شركة »رونا« 
في   ، املنازل  حتسني  ملواد  الكندية 
صفقة مقدارها ثالثة بليون ومائتني 
الصفقة  هذه  وتعتبر  دوالر.  مليون 
تأسست  التي  رونا  لشركة  غزوة 
عام  1٩3٩ في كيبيك. وقد حاولت 

شركة »لويز«، شراء شركة رونا من قبل أربعة سنوات 
ولكنها فشلت بسبب معارضة حكومة كيبيك وعدد 
رونا،  لشركة  التابعني  املستقلني  التجزئة   جتار  من 
ناجحة  الدمج فرصة  أن  رونا  وقال متحدث من شركة 
للطرفني وجلميع أصحاب املصالح املعنيني وأن الغرض 
الكندية  الصناعة  لتقوي  قوية  بقيادة  االستفادة  منه 
الكنديني  للمستهلكني  اخلدمات  من  املزيد  وتقدم 
شركة  قوة  من  بأالستفادة  االتفاق  هذا  وسيسمح 
التجارية  بعالمتها  االحتفاظ  مع  اجلنسيات  متعددة 

ومعظم  العمل  عالقات  وجميع 
عملياتها احلالية ، وقال املدير التنفيذي 
لشركة »لويز« أن سوق جتديد وحتسني 
من  أكثر  يساوي  كندا  في  املنازل 
وقد   ، دوالر  بليون  واربعون  خمسة 
نقابة  رد فعل في  االخبار  أحدثت هذه 
رونا،  في  العاملني  متثل  التي  العمال 
وقال متحدث منها أن بيع شركة  متتلك فيها  كيبيك 
1٧% لشركة أمريكية يثير القلق حتي مع وعد شركة 
عرضت  وقد   ، الوظائف  بغالبية  باالحتفاظ  »لويز« 
شركة »لويز« علي املساهمني في رونا شراء السهم بي 
املالية   االوراق  سوق  في  قيمته  ضعف  يعادل  وهذا   2٤
،ولدي شركة رونا ٥00 متجر عبر كندا مبا في ذلك متاجر 
لتجار مستقلني تابعني لها ويتوقع أن تتم الصفقة في 
٨ أبريل القادم بعد احلصول علي املوافقة علي ترتيبات 

الدمج ودعم املساهمني.

وزير خارجية كندا يدين بشدة إطالق 
كوريا الشمالية للصاروخ بعيد املدي

أدان وزير خارجية كندا، »ستيفن ديون« بشدة أطالق 
هذا  أن  وقال  املدي  بعيد  لصاروخ  الشمالية  كوريا 
وفي   الدولية،  لاللتزاماتها  صارخ  جتاهل  ميثل  االجراء 
بيان صدر يوم االحد ٧ فبراير قال الوزير ان أطالق كوريا 
الي جتربتها  بأالضافة  املدي  بعيد  الشمالية لصاروخ 
في  واالستقرار  للسالم  خطيرا  تهديدا  يعد  النووية 
املنطقة ، وقال أن أطالق لصواريخ بالستية باستعمال 
تكنولوجيا يشكل إنتهاكا لقرارات مجلس االمن في 
بالكف  الشمالية  ودعت كندا كوريا   ،  ، املتحدة  االمم 
واالمتثال  واالستفزازية  التخريبية  االعمال  هذه  عن 
أجتماعا  االمن  عقد مجلس  وقد  الدولية  بالتزامتها 
طارئا مغلقا  بناء علي طلب الواليات املتحدة واليابان 
بفرض  جديد  قرار  أعتماد  بسرعة  اجمللس  وتعهد 
وزير  وقال   ، الشمالية  كوريا  علي  جديدة  عقوبات 
خارجية كندا ان كندا ستدعم بقوة اجلهود اجلارية في 
مجلس االمن للموافقة علي تدابير هامة جلعل كوريا 
سوف  ايضا  وقال   ، أعمالها  عن  مسؤولة  الشمالية 
الدوليني  الشركاء  مع  وثيق  بشكل  العمل  نواصل 
كوريا   به  قامت  ملا  مناسب  بشكل  للرد  واالقليميني 
الشمالية لكبح هذا السلوك غير املسؤول واخلطير و 
الذي ال تبرير له . هذا وقد أطلقت كوريا الشمالية هذا 
الصاروخ البعيد املدي من الساحل الغربي الشمالي 
لها ومت تتبع مسار الصاروخ بواسطة املسؤوليني في 
يبلغ  ولم  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  املتحدة  الواليات 
عن اية أضرار من احلطام ، وقالت كوريا الشمالية إن 
ووعدت  للفضاء  برنامج  من  جزء  هو  الصاروخ  اطالق 

بالقيام باملزيد من هذه العمليات .

أحتجاج للطلبة الليبيني امام سفارتهم 
في أوتاوا بسبب عدم أرسال االموال 

االزمة لدراستهم
الليبيني  الدوليني  والطلبة  مضت  أشهر  خمسة  منذ 
الذي يدرسون في كندا لم يتسلموا اية معونة مالية من 
حكومتهم فال نقود للدراسة وال تامني صحي ألطفالهم او 
زوجاتهم ولهذا قام مجموعة من 30 طالب لييبي  ميثلون 
مبني  أمام  بالتظاهر  كندا  عبر  ليبي  الف طالب  من  اكثر 
تذاكر  بإعطائهم  مطالبني  أوتاوا  في  الليبية  السفارة 
املنح  طريق  عن  الطالب  هؤالء  جاء  وقد  ليبيا  الي  للرجوع 
وصول  عدم  وبسبب  الليبية  احلكومة  برعاية  الدراسية 
االموال االزمة لتعليمهم لم يعد الكثير منهم قادر علي 
حتمل نفقات البقاء وال يستطيع الكثير منهم العودة الي 
الدراسية  املنح  برنامج  كان  ولعدة سنوات   ، ايضا  ديارهم 
الليبي ميول من احلكومة الليبية باالتفاق مع املكتب الكندي 
البرنامج  هذا  يدير  كان  والذي  كبيك  في  الدولي  للتعليم 
بإنهاء  املاضي  اخلريف  في  الليبية  السفارة  قامت  ولكن 
عقدها مع هذا املكتب لتدير هي داخليا هذا البرنامج ولم 
تعد تصل اليها نقود من حكومة ليبيا ، ويخشي الطالب 
االن من عدم االستقرارالسياسي املستمر بني الفصائل في 
ليبيا  والذي قد مينع وصول االموال اليهم ويقول الطلبة أن 
السفارة ليس لديها اخلبرة وال الثقة من وزارة التعليم وال 
من البنك املركزي الليبي لتدير هذا البرنامج وهذا ما دفع 
برنامج  ادارة  عن  للتراجع  الكندي  الدولي  التعليم  مكتب 
توقيع  مت  حاليا  ولكن   ، الليبيني  لللطالب  الدراسية  املنح 
ادارة  في  مؤقتا  ليستمر  الليبية  احلكومة  وبني  بينه  عقد 
البرنامج ، وقال مسؤول بالسفارة الليبية ان االموال ستأتي 
في نهاية املطاف ونحن كسفارة ال نزال نعمل مع حكومتنا 
هذه  حلل  الدولي  للتعليم  الكندي  املكتب  ومع  ليبية  في 

املشكلة

 شركة »جود – ويل« لبيع املالبس املستعملة في تورنتو تعلن االفالس
أعلنت كيكو ناكامورا، الرئيسة التنفيذية لشركة »جود – ويل«، لبيع 
املالبس املستعملة في شرق ووسط مدينة تورنتو وشمال أونتاريو عن 
إفالس الشركة ، وقالت إنها تأمل في أعادة هيكلة الشركة. وجاء هذا 
للتبرع  مراكز  وعشرة  متجر   1٦ إغالق  من  أسابيع  ثالثة  بعد  االعالن 
السيولة  في  أزمة  بسبب  فجأة  الشركة  من مكاتب  واثنني  باملالبس 
أقتراحات  تقدم  سوف  الشركة  أن  ناكامورا  كيكو  وقالت  املالية. 
للدائنني، فإذا متت املوافقة عليها سوف يلغي اعالن االفالس ويسمح 
للشركة  باعادة فتح بعض متاجرها ، وحتصل شركة »جود – ويل« علي 
٤ مليون دوالر معونة من احلكومة الفيدرالية وحكومة املقاطعة ، وقد 
أعلنت الهيئة الدولية ملؤسسات »جود – ويل«، التي تراقب تراخيص املؤسسات اخليرية احمللية ومتاجر »جود – ويل«، في 
بيان لها أن أغالق متاجر »جود – ويل« في تورنتو هو عمل فظيع وال يتماشي مع معايير العضوية في الهيئة ، ولذلك 
لم يعد يسمح ملتاجر »جود – ويل«، في تورنتو بأستخدام هذا األسم بعد اآلن أو العالمة التجارية أو الشعار اخلاص 

بالهيئة ،هذا وقد فقد ٤30عامل بهذه املتاجر وظائفهم بعد االغالق املفاجئ لها .
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فورين بوليسى:سياسة أردوغان أدت إلى تدمير 
السياسة اخلارجية لتركيا

األمريكية  بوليسى«  »فورين  مجلة  قالت 
التركى رجب  للرئيس  اخلارجية  السياسة  إن 
طيب أردوعان فى حالة من الدمار، وتساءلت 
قبل  تعتبر  كانت  التى  ألنقرة  حدث  عما 
الصاعدة  القوى  من  واحدة  قليلة  سنوات 
فى املنطقة. وتقول اجمللة إنه قبل وقت ليس 
التركية  اخلارجية  السياسة  كانت  ببعيد، 
سياسة  مالمحها  أبرز  وكان  اجلميع،  حديث 
عدم صناعة مشكالت مع دول اجلوار، والتى 

هدفت بها إلى حتسني عالقتها مع الدول اجملاورة لها، وأن تصعد ببطء لتكون القوة اإلقليمية 
الدميقراطى  التحول  خالل  من  الناعمة  القوى  لتعزيز  كالسيكية  حالة  وكانت  املهيمنة. 
واإلصالحات االقتصادية فى الداخل مع الدبلوماسية التى تهدف إلى جعل أنقرة وسيطا 
فى صراعات املنطقة. إال أن تلك السياسة تواجه حالة من الدمار اآلن، وحتولت إلى ضحية 
ألحداث الربيع العربى السيما فى سوريا. فبسبب الغطرسة وسوء التقدير فى السياسة 
الداخلية واخلارجية، فإن عالقات تركيا بكل جيرانها فيما عدا حكومة كردستان العراق قد 
زادت  وروسيا  األوروبى  واالحتاد  املتحدة  الواليات  مع  التوترات  فإن  الوقت،  نفس  وفى  توترت. 
بشكل كبير. ولو أن ألنقرة أى نفوذ اليوم، فهو فى الغالب بسبب موقعها اجلغرافى وقربها 
من سوريا وكارثة الالجئني، واستعدادها الستخدام سياسات الذراع القوية فى التعامالت 
تركيا  طموحات  انهيار  بكيفية  املتعلق  السؤال  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  الدبلوماسية. 
الدولية له إجابات عديدة، منها أفكار رئيسها رجب طيب أردوغان حول دوره فى العالم ورغبته 
فى حتويل البالد إلى نطام رئاسى قوى وانهيار عملية السالم الكردية التى جنمت عن األزمة 
السورية، وساهمت تلك األمور كلها فى اإلضرار بسمعة أنقرة فى السياسة اخلارجية. وفى 
معرض تقريرها، قالت فورين بوليسى إن الربيع العربى أدى إلى تقارب أمريكى تركى والعمل 
بني البلدين بشكل وثيق.  وعمل معا أيضا على تقدمي السالح واإلمدادات للجيش السورى 
احلر. وكانت تركيا قد ظهرت كنموذج للتوفيق بني اإلسالم والدميقراطية، حتى أن الرئيس 
تركيا، وكما تقول  بأنها دميقراطية إسالمية عظيمة. لكن  أوباما وصفها  باراك  األمريكى 
اجمللة، أرادت أن تكون أكثر من منوذج. وقد أدى صعود اإلخوان فى سوريا وتونس ومصر، والتى 
أقوى  باعتبارها  لدور فعال ألنقرة  الباب  إلى فتح  وثيقة معها،  تركيا عالقات  كان حلكومة 
حلفاء اإلخوان إقليميا. وقد سمح الربيع العربى للقيادة التركية بأن تتصور نفسها القوى 
الرائدة فى املنطقة. وقال وزير اخلارجية فى هذا الوقت أحمد داود أوغلو، إن تركيا ستقود رياح 
التغيير فى الشرق األوسط. إال أن النظام اجلديد الذى كانت تأمل فيه تركيا تعرض النتكاسة 
عندما متت اإلطاحة باإلخوان املسلمني من قبل اجليش واالحتجاجات الشعبية فى مصر، 
وتدهورت عالقة أردوغان سريعا مع النظام اجلديد فى مصر. وتابعت فورين بوليسى قائلة 
إن سوريا غيرت كل شىء بالنسبة لتركيا. وأشارت إلى أن تركيا كانت قد أسست عالقات 
جيدة مع الرئيس السورى بشار األسد قبل أن تنقلب عليه بعد بداية الثورة السورية.. وقالت 
إن أحد األسباب وراء موقف أردوغان املناهض لألسد هو أن األخير لم يخضع لقبضة أردوغان، 
والتصور بأن الرئيس السورى لن ميكث طويال فى منصبه، واالعتقاد بإمكانية تشكيل سوريا 
جديدة. وخلصت اجمللة فى النهاية إلى القول بأن السياسة اخلارجية ألنقرة، لم تعد تخص 
تركيا، بل تخص أردوغان. فقد شرع الرئيس التركى فى مسار غير ليبرالى فى الداخل يقوض 
املؤسسات املعيبة ويعيد تأسيسها وفقا لتصوره ووجوده فى كل مكان ومنصبه الذى ال 
يواجه أى حتد له، يعنى أن السياسة اخلارجية هى نتاج لرؤيته ونزواته وتفضيالته، فال يوجد 
أحد قادر على أن يتحداه. وهذا النهج املنهجى فى السنوات األولى قد تالشى ليحل محله 

التساهل. وهو ما يفسر الصعود والهبوط فى السياسة اخلارجية لتركيا.
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البريطانية  »اإلندبندنت«  صحيفة  قالت 
احملتمل  اجلمهورى  املرشح  ترامب،  دونالد  إن 
دعم  أن  يزعم  األمريكية  الرئاسة  النتخابات 
املسيحيني اإلجنيليني دفعه إلى املركز األول بني 
اجلمهوريني قبل إجراء االنتخابات التمهيدية، 
فى  أنه  الصحيفة  وأضافت  أيوا.  والية  فى 
اجتماع حاشد فى مدينة دافنبورت، وبعد نشر 
نتائج االستطالع األخير لبلومبرج و«دى موين 
قبل  كبير،  باحترام  يحظى  والذى  ريجستر« 
انتخابات االثنني، وتفوق ترامب بخمس نقاط 
أن  تيد كروز، زعم رجل األعمال الشهير  على 
على  وظهر  مصيريا.  كان  املسيحيني  دعم 
املسرح مع جيرى فالويل جونيور، رئيس جامعة 
على  ترامب  حصل  الذى  املسيحية  »احلرية« 
فى  مكسبا  »حققت  امللياردير  وقال  تأييده. 
استطالع »ريجستر«، ويظهر أنى فى املقدمة 
منجذبون  إنهم  البعض  وقال  األجنليني«.  مع 

لترامب ألنه يتحدث مبا يجول بخاطره، ألنهم 
صراحته  ويجدون  الدولة  وضع  من  ضاقوا 
أون  »اإلندبندنت  ونقلت  لإلعجاب.  مثيرة 
إذا  أعرف  »ال  قولها  دافى،  تريش  صنداى« عن 
عن  يتحدث  لكنه  لصاحله،  سأصوت  كنت 
)مرشح  ساندرز  يحدثه  الذى  الغضب  نفس 
بعض  تشكك  بينما  محتمل(«.  دميقراطى 
فى  ترامب  مصداقية  مدى  فى  املتدينني 

سعيه لوصف نفسه كرجل مؤمن. 

على الرغم من أن اخلتان أكثر انتشارا فى إفريقيا، 
إال أن تقييما عامليا جديدا وجد أنه منتشر فى 
بالسكان،  ازدحاما  آسيا  دول  أكثر  من  واحدة 
وهى إندونيسيا، حيث تشير التقديرات، بحسب 
األمريكية،  تاميز  نيويورك  صحيفة  ذكرت  ما 
البالد قد خضعن لعملية  أن نصف نساء  إلى 
اخلتان. ووفقا لتقرير صادر عن األمم املتحدة، فإن 
60 مليون امرأة وفتاة أجرين عملية اخلتان، بناء 
وطنى  استطالع  فى  جمعها  مت  بيانات  على 
إضافة  أدت  وقد  اإلندونيسية،  احلكومة  أجرته 

للنساء  العاملى  املعدل  ارتفاع  إلى  إندونيسيا 
والفتيات الالتى خضعن لتلك املمارسة القدمية 
ليصل إلى 200 مليون بعد أن كان 130 مليونا، 
وزاد عدد الدول التى يتم إجراء اخلتان فيها إلى 
عن  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  ونقلت  دولة.   30
اإلحصاءات  إجراء  فى  املتخصصة  كابا  كلوديا 
اخلتان  أن  يعلمون  كانوا  إنهم  لليونسيف، 
موجود، لكن ال يعرفون حجمه ونطاقه، وأضافت 
أن البيانات اجلديدة من إندونيسيا تشير إلى أنه 

ال يعد مشكلة إفريقية فقط.

اإلندبندنت: ترامب: دعم اإلجنليني وضعنى فى املركز األول بني اجلمهوريني فى استطالعات الرأي

نيويورك تاميز:يونسيف: 6٠ مليون امرأة فى إندونيسيا تعرضن لعملية اخلتان

حذر عدد من خبراء الصحة من أن انتشار فيروس زيكا فى أمريكا الالتينية، يعد أكبر تهديد 
على الصحة العاملية، مشيرين إلى أنه أخطر من وباء اإليبوال الذى حصد أرواح ما يقرب من 
الصحة  خبراء  حتذير  إن  البريطانية  »األوبزرفر«  صحيفة  وقالت  أفريقيا.  فى  شخص  ألف   11
البارزين يأتى قبل يوم من اجتماع منظمة الصحة العاملية غد االثنني، الذى سيقرر ما إذا كان 
أن يصنف كأزمة صحية  الرأس يجب  املخ وصغر حجم  لتلف  املسبب  »زيكا«  فيروس  تهديد 
عاملية. ونقلت »األوبزرفر« عن جرميى فارار، رئيس منظمة »ولكام ترست« قوله »من نواٍح كثيرة، 
اندالع فيروس زيكا أسوأ من وباء اإليبوال، خاصة وإن معظم حاملى الفيروس ال تظهر عليهم 
نتيجة مريعة  أعراض، فهى عدوى صامتة ألفراد معرضني للخطر، وهن احلوامل، ويسفر عن 
ألطفالهن«. وقال مايك ترينر، رئيس قسم العدوى وعلم املناعة فى »ولكام ترست« إنه ال يوجد 
احتمال لوجود لقاح بشكل سريع، على عكس اإليبوال، الذى يتم اختبار الكثير من املضادات له 
اآلن. وأضاف أن املشكلة احلقيقية تكمن فى محاولة تطوير لقاح، ألن هذا يتطلب اختباره على 
امرأة حامل، ليصبح بذلك »كابوسا عمليا وأخالقيا«. ومضى فارار يقول إن 80% من احلاالت، لم 
تظهر أى أعراض عليهم، ما يجعل تتبع املرض صعبا للغاية، فضال عن أن نوع البعوض الناقل 
للفيروس، وهى بعوضة النمر املصرية، وسعت من نطاقها خالل العقود القليلة املاضية. »فهى 
مع  يتوسع  احلزام  وبالطبع  للعالم،  االستوائى  احلزام  طول  على  وانتشرت  املدنية  احلياة  حتب 

استمرار االحتباس احلرارى«.

األوبزرفر: خبراء صحة: فيروس زيكا أكبر تهديد على 
الصحة العاملية وأخطر من اإليبوال 
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حبس رجل أعمال هندي لقتله حارس أمن تباطأ في فتح 

الباب له
أعمال  رجل  قضت محكمة هندية بسجن 
38 عاًما، بعد إدانته بقتل حارس أمن، يتردد 

أنه فتح باب منزله ببطء شديد.
 وكان رجل األعمال محمد نيشام« 40 عاًما« 
 ، ثريسور  مدينة  في  الرجل  بضرب  قام  قد 

وقد توفى الرجل في املستشفى.
اودايابهانووفًقا  بي  سي  اإلدعاء  ممثل  وقال   

لسجالت الشرطة بشأن احلادث فإن رجل األعمال قام بضرب احلارس بآلة حادة، واتهمه بالبطء 
الشديد في فتح البوابات.

بالقتل وست  إدانة نيشام  إنه مت  ثريسور  اإلدعاء للصحفيني خارج مقر محكمة   وقال ممثل 
جرائم أخرى شملت الترهيب اجلنائي.

 وقد قضت احملكمة بدفع نيشام غرامة بقيمة 7 مليون روبية )103 ألف دوالر(، تشمل خمسة 
ماليني روبية تعويضات ألسرة الضحية.

 يُشار إلى أنه مت إلقاء القبض على نيشام، الذي ميلك شركة للتبغ، بعد فترة قصيرة من تصدر 
القضية عناوين األخبار في الهند.

 

إبن امللياردير يخنق والدته بسلك كهربائي في الفندق
جرمية قتل مروعة وقعت أحداثها فى مدينة قازان الروسية وحتديدا فى احد الفنادق اخلاصة 
االمن  برجال  محاطة  عسكرية  ثكنة  الى  حتولت  الفندق  ساحة  ان  اال  االثرياء  يرتادها  التى 
واحملققني والطب الشرعى، بعد قيام شاب مراهق بخنق والدته فى غرفة بالفندق، كشفت 
التحقيقات االولية فى احلادث ان القاتل ابن امللياردير الروسى ويدعى ايجور سوسني وعمره 
19 سنة، ولفت انتباه نزالء الفندق اليه بسبب شكواهم من تصرفاته الغير الئقه ووقوعه 
حتت تاثير احلبوب اخملدرة التى دفعته الى الصراخ ومضايقة النزالء ممن اضطروا الى االتصال 
بالشرطة، ليفاجأ اجلميع ان هناك جرمية مروعة وراء تصرفات الشاب، حيث مت العثور على جثة 
بسلك شاحن  نتيجة خنقها  توفيت  والتى  نوفيكوفا -44 سنة-  انستاشيا  وتدعى  والدته 

هاتفه احملمول.
وكشفت الصحف الروسية عن اعترافات املتهم بعد تخلصه من آثار احلبوب اخملدرة، وهو طالب 
يستكمل دراسته فى مدرسة ادارة االعمال بالعاصمة البريطانية لندن، ويخضع للعالج من 
االدمان وأكد مرافقه والدته له وقدومهما سويا من موسكو لقضاء فترة نقاهة نصحه بها 
االطباء للتخلص من آثار االدمان، وإختارا قضاء الوقت بفندق بكازان، وإدعى فى التحقيقات 
ان والدته أعطته أدوية وحبوب هلوسة افقدته عقله بسبب عصبيته الزائدة، ليفاجأ بإصابته 
بحالة هلوسة دفعته الى قتلها فى جرمية ال يتذكر تفاصيلها، ورصدت الصحف حالة امللياردير 
الروسى الذى يشعر بصدمة بسبب جرمية ابنه الذى هز عرشه كأكبر مالك لسلسلة متاجر 
ابنه منذ سنوات وتزوج حديثا  شهيرة بروسيا ومساهم فى بنك شهير، وانفصل عن والدة 

ليشتهر بسخائه مع زوجته الثانية واغراقها مباليني الدوالرات

القبض على عصابة أجنبية تتاجر في مخدر الكوكايني 
بالقاهرة

ألقى ضباط مكافحة اخملدرات مبديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص 
في اإلجتار مبخدر الكوكايني.

 وأكدت حتريات اإلدارة، إجتار كٍل من: »يورجن.ر.أ« و«شارون.م.ب« و«تنجا.م.د«، يحملون جنسية 
أجنبية، في مخدر الكوكايني، ومت ضبطهم بالتجمع األول.

 وضبطت قوات األمن كمية من مخدر الكوكايني بحوذتهم وزنت 925 جراًما، ومكبس معدني 
لكبس اخملدر وخلطه، وعبوة حتوي واحد كيلو جرام من مسحوق أبيض خللط اخملدر، و6 هواتف 

محمولة، ومبلغ مالي.
 حترر احملضر الالزم بالواقعة، ومت العرض على النيابة للتحقيق.

القبض على مشجع زرع قنبلة في ملعب بتركيا
القبض  التركية  األمن  قوات  ألقت 
بجوار  قنبلة  زرع  حاول  مشجع  على 
نادى  معقل  أرينا«  »فودافون  ملعب 

بشكتاش.
 وأكدت صحيفة »حريات« التركية أن 
الشخص املشتبه به ينتمى لتنظيم 
يخطط  وكان  اإلرهابى،  »داعش« 
إليذاء الكثير من البشر على حد زعم 

الصحيفة.
التركية أى جديد  القوات  ولم تصدر 
بخصوص املتهم أو أى شىء متعلق 
قوات  نشرت  أنها  غير  بالقضية، 
بشكل مكثف حول االستاد واملناطق 

احمليطة به

في جرمية مروعة
خادمة أثيوبية تنحر شابة كويتية 

ارتكبت خادمة أثيوبية جرمية مروعة في دولة الكويت عندما أقدمت على قتل ابنة مخدومتها 
وهي شابة كويتية تبلغ من العمر 23 سنة نحراً، حيث دخلت اخلادمة عليها ونحرتها وهي 

نائمة.
والتقارير  بنحرها،  األثيوبية  اخلادمة  قيام  نتيجة  جاءت  الشابة  »وفاة  إن  أمني  مصدر  وقال   
األولية للطب الشرعي تشير الى أن اجملني عليها حاولت مقاومة اخلادمة ولكن محاوالتها لم 
جتد نفعاً، فيما قامت اجلانية وبعد وفاة الضحية بطعن نفسها ما تسبب لها بجرح قطعي 

في الرقبة وقد جرى نقلها الى مستشفى الصباح حيث مت وضعها حتت احلراسة«.  

كتب لطفلتهما على فيس بوك .. فقتاله
بدأت محاكمة زوجني في أملانيا بتهمة 
أنه  اعتقدا  أن  بعد  طعنا،  رجل  قتل 
أن  بعد  وذلك  االطفال،  مشتهي  من 
تواصل مع ابنتهما 12 عاماً على موقع 

التواصل االجتماعي »فيس بوك«.
الرجل  وقتل  بابتزاز  الزوجان  ويتهم   
العام  في  كريستيان  ويدعى  عاماً،   29

املاضي
نورث  والية  في  االدعاء  ممثلو  ويعتقد   
راين الواقعة في غرب أملانيا، أن الزوجني 
قررا قتل الرجل بعد أن كتب االخير على 

صفحة ابنتهما على »فيس بوك« أنه يريد مقابلتها.
أكثر من  ابنتهما ما هو  يريد من  أنه كان  الزوجني قد اشتبها في  أن  االدعاء  ويعتقد ممثلو   

التواصل.
 وقام الزوجان مبساعدة من صديق لهما، باستدراج الرجل إلى طريق خلفي هادئ، ثم طعناه، 

بحسب ما قاله ممثلو االدعاء.
ابنتهما  التواصل مع  يرغب في  أن كريستيان كان  اعتقدا  الزوجني  أن  االدعاء  وأوضح ممثلو   

واحلصول على صورها على هاتفه احملمول.
 وكان الزوجان تقدما في البداية بشكوى ضد كريستيان أمام الشرطة، إال أن احملققني رأوا أن 

التهم املنسوبة إليه ال أساس لها ومت إسقاط القضية
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القمص يوحنا نصيف في اجلزء الثاني من حوار حول توحيد عيدي القيامة وامليالد 

في العدد السابق من “جود نيوز” نشرنا اجلزء األول من 
توحيد  بخصوص  نصيف  يوحنا  القمص  األب  حوار 
عيدي امليالد والقيامة وفي هذا العدد نستكمل اجلزء 

الثاني واألخير  .. 
عيد  من  أصعب  القيامة  عيد  موعد  توحيد  ملاذا 

امليالد؟
توافق  العالم  كنائس  كّل  أّن  البد  ببساطة  ألّنه   +
عليه، وهذا صعب للغاية في العصر احلالي.. هو يحتاج 

ملعجزة إلهّية.
- ملاذا تقول صعب للغاية..؟!

بحساب  مرتبط  القيامة  بعيد  االحتفال  ألن  أوالً:   +
325م،  “اإلبَقطي” الذي اعُتِمَد في مجمع نيقية عام 
واالقتراح الذي تقّدمت به كنيستنا معناه إلغاء العمل 
كامل  برفض  سيصطدم  وهذا  “اإلبَقطي”  بحساب 
والكنيسة  الروسّية  كالكنيسة  كبرى  كنائس  من 
اليونانّية، فلديهم حساسّية شديدة من املساس بأّية 
القيامة  بعيد  االحتفال  ألّن  وثانًيا:  قدمية..  ُمَسّلمات 
النور من القبر املقّدس،  مرتبط بأسبوع اآلالم وظهور 
موِعد  في  تكون  أن  البد  هناك  تتّم  التي  واالحتفاالت 
يَّتِفق عليه جميع الكنائس بال استثناء.. ومن هنا قلت 

ا في التنفيذ. أن التعديل املقترَح صعب جدًّ
بعيد  الكاثوليك  مع  نحتفل  أّننا  سمعت  ولكّنني   -
أن  أربع سنوات، وميكننا  واحد كّل  توقيت  القيامة في 

نبني على ذلك. فهل هذا صحيح؟
+ هذه معلومة غير سليمة أيًضا، ألّن حساب اإلبَقطي 
واليولياني(،  )القبطي  القدمي  بالتقومي  مرتبط  لدينا 
بالتقومي  مرتبط  الكاثوليك  لدى  اإلبَقطي  وحساب 
بعد  مًعا  نحتفل  أحيانًا  فلذلك  )الغريغوري(..  احلديث 
سنة واحدة وأحيانا بعد خمس سنوات، وهكذا.. فَمَثالً 
األخيرة  السنوات  في  مًعا  فيها  احتفلنا  التي  املّرات 
كانت أعوام: 2001 - 2004 - 2007 - 2010 - 2011 
- 2014م، وسنحتفل في الفترة القادمة مًعا في عام 
2017م، ثم نحتفل في أوقات مختلفة أعوام 18 و19 

و20 و21.
تفاهم  روما قد  بابا  أّن قداسة  - ولكّني سمعت 
البابا  قداسة  مع  القيامة  عيد  بخصوص 
وتثبيت  توحيد  من  مانع  عنده  وليس  تواضروس، 

املوِعد؟
ميّثل  وال  كنيسته  فقط  ميّثل  روما  بابا  ولكّن  نعم.   +
االعتراضات  أّن  تقديري  وفي  العالم،  كنائس  باقي 
األرثوذكسّية..  الكنائس  أكثر من جانب بعض  ستأتي 
بطريركّية  َسِمَعْت  عندما  مثاالً:  فقط  سأعطيك 
يوّد  أّنه  قد صّرح  روما  بابا  أن  قليلة  أشهر  منذ  روسيا 
أن يكون االحتفال بعيد القيامة موّحًدا بني الكنائس، 
قال األب نيكوالي باالشوف نائب رئيس قسم العالقات 
“إْن  الروسية:  األرثوذكسية  الكنيسة  في  اخلارجية 
كانت الكنيسة في روما تريد التخلي عن موعد عيد 
به  العمل  بُدء  الذي  الغريغوري  للتقومي  وفقاً  الفصح 
منذ القرن السادس عشر والعودة إلى التقومي اجلولياني 
الغرب  الكنيسة في  احتاد  الذي اسُتخدم وقت  القدمي 
كان  إن  لكن  ترحيب.  موضع  االقتراح  فهذا  والشرق، 
باكتمال  مرتبط  غير  ثابت  موعد  حتديد  هو  الهدف 
وضعه  والذي  الربيعي،  االعتدال  بعد  مّرة  ألول  القمر 
الغربية  الكنائس  لتتبعه  325م  عام  نيقية  مجمع 
االقتراح مرفوض  والشرقية )حساب اإلبقطي(، فهذا 

متاماً من الكنيسة األرثوذكسية”.
روما أسهل  بابا  التفاهم مع  أّن  يعني  - هل هذا 
من التفاهم وإقناع بعض الكنائس األرثوذكسّية؟!

املوضوع  أّن  لك  أقول  جعلني  ما  وهو  هذا..  أعتقد   +
القيادات  من  جديدة  ألجيال  يحتاج  ورمّبا  ا،  جدًّ صعب 
تلك  في  شعبها  احتياجات  مع  واملتالمسة  املتفّهمة 

الكنائس..
- هذا أمر ُمحِبط للغاية.. ولكّني عموًما أرى أّن أبناءنا 
موعد  توحيد  كثيرًا  يهّمهم  ال  الغرب  في  األقباط 

االحتفال بعيد القيامة، مثلما يحتاجون لتوحيد موِعد 
االحتفال بعيد امليالد..

عيد  موضوع  في  حّتى  ولكن   .. صحيح  هذا  نعم،   +
القيامة، لن نفقد األمل، وسنستمّر في الصالة واحلوار 
حّتى ميكننا أن نتقّدم ولو بِضع خطوات تكون أساًسا 
من  أّما  اّتفاًقا..  عليها  تبني  لكي  القادمة  لألجيال 
به كّل هذه  امليالد فليس  بعيد  توحيد االحتفال  جهة 
التعقيدات مع الكنائس األخرى، إذ أّن األمر في أيدينا 
فإذا  األُرثوذكسّية..  القبطّية  الكنيسة  وأقصد  نحن، 
من  أّن  أقول  ولذلك  املشكلة..  حّل  مّت  تقومينا  ضبطنا 
اخلطأ ربط توحيد موعد عيد امليالد بتوحيد موعد عيد 

القيام.
- إن كان األمر هكذا، فلماذا ال نبدأ مبوضوع عيد 

امليالد؟
فئة  أّن  لي  يبدو  ولكن  الصواب..  هو  رأيي  في  هذا   +
ا حتاول  املعارضني على الرغم من أّن نسبتها قليلة جدًّ
التغيير،  حول  التفاهم  أو  للحوار  باب  أي  غلق  بإصرار 
أّنه  بحّجة  للمناقشة  املوضوع  طرح  مجّرد  وترفض 

سيسّبب بلبلة ويؤّثر على سالم الكنيسة.
- وهل يصّح أن تستسلم الكنيسة لفئة قليلة 
ل  ال تأُخذ بالِعلم وتريد أن حتصرنا في املاضي، وحتوِّ

الكنيسة إلى مجّرد متحف للموروثات؟!
+ ليس األمر هكذا حرفيًّا.. بالتأكيد هي فئة غيورة على 
املعرفة  بحسب  ليست  غيرتها  رمّبا  ولكن  الكنيسة، 
منّوها  وتعّطل  الكنيسة  تؤذي  هي  لذلك   ،)2 )رو10: 
أّن  رأيي  أخرى في  ناحية  وتبنيها.. من  تفيدها  مِمّا  أكثر 
ما ينبغي أن يقودنا هو الُبعد الرعوي.. فالكنيسة البد 
أجل  من  نفسها  وتطّور  أبنائها  باحتياجات  تشعر  أن 
ومتطّورة،  حّية  الرسل  كنيسة  كانت  كما  خدمتهم، 
احتياًجا  َوَجَدْت  ملّا  الشمامسة  طغمة  أنشأْت  فمثالً 
لها )أع6(، واهتّمت بالرحالت الكرازّية )أع13(، ووضعت 
قوانني تنظيمّية لقبول األمم في اإلميان )أع15(... هكذا 
يجب أن تكون كنيستنا القبطّية حّية تراعي امتدادها 
بأبواب  كارزة  تكون  أن  وتسعى  العالم،  كّل  احلالي في 
اململوءة  شبكتها  إلى  نوع  كّل  من  جتتذب  مفتوحة 
املُشِبع  األصيل  األرثوذكسي  القبطي  التراث  بكنوز 

للنفس..
- وكيف يحدث هذا ونحن أصالً ال نعرف أن جنيب 
مًعا؟  نَُعيِّد  ال  ملاذا  املهجر:  في  أوالدنا  سؤال  على 
وعندما نشرح لهم أسباب اختالف موعد العيد، 
ينظرون إلينا باستغراب ويقولون: ملاذا ال حتّلون هذه 

املشكلة؟!
منّهد  لكي  حالًّ،  جند  أن  علينا  مسئولّية  هي  نعم..   +
يستمتعوا  لكي  القادمة  األجيال  أمام  الطريق 
عليهم  نثِقل  أن  دون  الغنّية  األرثوذكسّية  باحلياة 
اإلميان  من  ليست  شعبّية،  تقاليد  أو  ثقافّية  مبوروثات 

األرثوذكسي في شيء.
اخلاطئة  املعلومات  شرح  في  طويالً  وقًتا  أخذنا   -
لك  هل  األعياد..  موِعد  توحيد  موضوع  في  املتداولة 
املعلومات السليمة  بالتحديد ما هي  أن تخبرني  اآلن 

التي يلزم أن يُلِّم بها عاّمة الناس حول هذا املوضوع؟
لك  سأذكرهم  حقائق  أربع  هناك  تأكيد..  بكّل   +

باختصار:
وأفضل  مُمكن،  امليالد  بعيد  االحتفال  موِعد  توحيد   1-
طريقة له هي ضبط التقومي القبطي.. فعندما نقوم 
االحتفال  موعد  تلقائي  بشكل  سيتوّحد  بضبطه 
بعيد امليالد، ويعود 29 كيهك ليوافق 25 ديسمبر كما 

كان حادثًا قبل عام 1582م.
بالعقيدة  ِصلة  له  ليس  القبطي  التقومي  ضبط   2-

األرثوذكسّية ولن يغيِّر من أي طقس كنسي.
-3 األفضل أن تلتزم الكنيسة القبطّية األرثوذكسّية 
احتفال  مبواعيد  العالم  كّل  في  إيبارشّياتها  بكّل 
االحتفال  موِعد  تغيير  ألن  واألصوام،  باألعياد  دة  موحَّ
خارجها،  والكنائس  مصر  في  املوجودة  الكنائس  بني 

سيكون بدايًة النقسام الكنيسة.
-4 التقومي القبطي تقومي قدمي وعظيم، ولكّنه يحتاج 
لضبط طفيف، وهذا أمٌر ثابٌت ِعلمًيا. وضبط التقومي 
أمٌر ممكن إذا توّفرت اإلرادة.. يحتاج فقط آللّية ُمَنّظمة 

لتنفيذه.
- في رأيك: عملّية ضبط التقومي، كم ستستغرق 

وقًتا؟
في  املناقشة  من  بداية  فيها،  بجّدية  العمل  مّت  إذا   +
أّنها  أعتقد  وتنفيذه،  القرار  اّتخاذ  حّتى  املقّدس  اجملمع 

ميكن أن تأُخذ أقّل من خمس سنوات.. املهّم أن نبدأ.
- لدّي سؤال آَخر: سمعُت أّن التقومي القبطي هو 
هو  القبطي  التقومي  فهل  جنمّي،  تقوميٌ  ألنّه  األدّق 

تقومي شمسي أم جنمي؟ وما هو الفرق؟
بتبسيط  اإلجابة  أشرح  أن  وسأحاول  مهم..  سؤال   +
ألفت  أن  أوّد  ولكّني  اإلمكان،  بقدر  باملعنى  ُمِخّل  غير 
نرّددها  التي  املقوالت  بعض  هناك  أّن  إلى  أّوالً  النظر 
ذلك  بعد  ويّتضح  حقائق،  أّنها  على  “بّبغائي”  بشكل 
املقوالت  هذه  ومن  سليمة..  غير  مقوالت  كانت  أّنها 
“أّن التقومي القبطي هو أدّق التقاومي” وهذه مقولة غير 
تفكير  بدون  البعض  يكّررها  ولألسف  علميًّا،  سليمة 
أو فهم أو دراسة.. عموًما من املفيد لإلنسان أن يراجع 
معلوماته ويصّححها أوالً بأول، ويطوِّرها بقدر ما تتوّفر 
بني  الفرق  إلى  نأتي  الصادقة..  املعرفة  وسائل  أمامه 

كون التقومي شمسيًّا أو قمريًّا أو جنميًّا:
-1 التقومي بوجه عام هو حساب أيام وشهور وسنني.. 
النجمي  والتقومي  القمري  باالتقومي  يُسّمى  ما  وهناك 
والتقومي الشمسي.. التقومي القمري هو طريقة حساب 
مرتبطة بدوران القمر حول األرض وشكله يوميًّا أثناء 
للسنة  حساب  طريقة  هو  النجمي  والتقومي  الدوران، 
األرض يظهر جهة  ا عن  بعيد جدًّ رؤية جنم  عن طريق 
ا بشكل  الشرق في فترة معّينة من السنة مضيًئا جدًّ
ُملِفت للنظر ويختفي مع شروق الشمس، أّما التقومي 
الشمسي فهو طريقة حساب للسنة مرتبطة بدوران 

األرض في مدار ثابت حول الشمس.
-2 التقومي القمرى كانت تستعمله الشعوب القدمية 
التقاومي  أّن  جند  ولذلك  سهلة،  حسابه  طريقة  ألن 
اليهودّية والعربّية والفارسّية هي تقاومي قمرّية.. ولكن 
التقومي سنته قصيرة وال يصلح أن نضبط عليه  هذا 
يأتي  َمَثالً  “رمضان”  شهر  أحيانًا  جند  أّننا  حيث  املناخ، 
يأتي في فصل  وبعد بضع سنوات  الشتاء  في فصل 

الصيف.
وهو  املصريني،  قدماء  استعمله  النجمي  التقومي   3-
اليمانّية  )الشعرى  مضيء  جنم  ظهور  على  يعتمد 
الزمن  من  معّينة  فترة  في  الشرق  ناحية   )Cirrus
وعندما تُشرق الشمس يختفي )أو يحترق كما تنطفئ 
ى “الشروق االحتراقي للنجم”.  الشمعة(، ولذلك يسمَّ
ويحدث هذا عندما تكون األرض في وضع معنّي على 
السنة.  من  معنّي  توقيت  وفي  الشمس  حول  مدارها 
أيًضا..  بالشمس  عالقة  له  التقومي  هذا  أّن  ونالحظ 
رؤية  توقيت  من  السنة  بداية  املصريني  قدماء  حّدد 
 365 التقومي  هذا  في  السنة  أّيام  وكانت  النجم.  هذا 
يوًما فقط، فكان يُعَتَبر تقوميًا دقيًقا إلى حّد ما، وبعد 
امليالد  قبل  بطليموس  عهد  وفي  السنني،  آالف  مرور 
بحوالي 280 سنة اكتشف علماء الفلك املصريني أّن 
هناك تغييرًا كبيرًا في املناخ عند بداية السنة، ودرسوا 
في  تصحيح  بعمل  وقاموا  احلساب  وأعادوا  املوضوع 
التقومي بإضافة ربع يوم كّل سنة، لتصبح السنة 365 
يوًما وسّت ساعات.. وهذا هو الوضع املوجود في التقومي 

القبطي حّتى اآلن.
فيه  يتّم  إذ  واألدّق،  األحدث  هو  الشمسي  التقومي   4-
حساب السنة طبًقا لدوران كوكب األرض في محورها 
حدوث  الدوران  هذا  عن  وينتج  الشمس،  حول  املائل 
املُصاحبة  املناخّية  والتغيرات  األربعة  السنة  فصول 
بحساب  التقومي  هذا  بدأ  وقد  وبرودة.  حرارة  من  لها 

السنة على أّنها 365 يوًما وسّت ساعات، ولكن عندما 
توّفرت وسائل حديثة لتحديد موقع األرض بدّقة على 
مدارها حول الشمس تبنّي أّن األرض تكمل دورتها حول 
الشمس في مّدة أقصر من 365 يوًما وسّت ساعات.. 
ساعات  وخمس  يوًما   365 في  دورتها  تُكِمل  هي 
التقومي  مّت ضبط  ولذلك  ثانية فقط.  و46  دقيقة  و48 
اليولياني(  بالتقومي  معروًفا  كان  )والذي  الشمسي 
بالتقومي  الوقت  ذلك  منذ  وُسّمَي  1582م،  عام  في 

الغريغوري أو التقومي احلديث.
بشكل  القبطي  التقومي  ضبط  هو  اآلن  املطلوب   5-
وقد  احلديث..  الشمسي  التقومي  مع  ليتوافق  نهائي 
ُوِضعت  القبطي  التقومي  أّن  السابق  الشرح  من  ظهر 
حساباته على مجّرد رؤية جنم بعيد في فترة معّينة من 
السنة، أّما التقومي الشمسي احلديث )الغريغوري( فهو 
يَُعبِّر بدّقة عن وضع األرض التي نعيش عليها بالنسبة 
ونستمّد  حوله  ندور  الذي  النجم  هي  التي  للشمس، 
منه النور واحلرارة.. لذلك فمن املنطقي مادامت أرضنا 
حسابات  تكون  أن  الشمسّية  للمجموعة  تنتمي 
وليس  الشمسي  التقومي  لهذا  طبًقا  فيها  السنة 

ِطبًقا للعالقة مع أّي جنوم أخرى.
ل.. ولكن ماذا تقول  - شكًرا على هذا الشرح املفصَّ
عن تعاُمد الشمس على وجه رمسيس الثاني في 
وأكتوبر؟  فبراير  في  السنة  من  معّينة  توقيتات 

أليس هذا دليالً على دّقة التقومي القبطي؟!
ال  ثانًيا:  قبطّية..  شهورًا  ليسا  وأكتوبر  فبراير  أوالً:   +
الوضع، وكيف كان  التاريخ عن هذا  يقوله  ماذا  أعرف 
حاله في القدمي، لعّل أحد املتخّصصني في علوم اآلثار 
فبراير  في  األيام  هذه  أّن  أعرفه  ما  كّل  بذلك..  يخبرنا 
وأكتوبر ستستمّر كما هي، ألن التقومي الغريغوري يتّم 
إذا  أّما  سابًقا.  شرحته  الذي  النظام  بحسب  ضبطه 
كان تعاُمد الشمس يتّم في توقيت بحسب الشهور 
128 سنة  تدريجيًّا كل  اليوم  يتغّير  القبطّية فسوف 

تقريًبا.
نهاية حديثنا، هل هناك مقترحات معّينة  - في 
توحيد  لنا، بخصوص موضوع  تقّدمها  أن  ميكنك 

االحتفال باألعياد؟
+ لدي ثالثة اقتراحات:

األول: أن تتبّنى إحدى املنّظمات التي تهتّم بالدراسات 
القبطّية إقامة مؤمتّر لدراسة موضوع توحيد األعياد، 

ومناقشة كّل األفكار املطروحة، واخلروج باقتراحات.
ضبط  موضوع  حول  العلمّية  احلقائق  نشر  الثاني: 
في  ومناقشته  واسع،  نطاق  على  القبطي  التقومي 
باإلضافة  الفضائّية..  القنوات  في  احلوارّية  البرامج 
اهلل  بنعمة  أكتبها  التي  املبّسطة  املقاالت  لنشر 
وبالتالي  للناس في صورة سهلة،  املعلومات  لتوصيل 

ينمو الوعي الشعبي، مِمّا يساعد على حدوث التغيير.
ألّننا  املوضوع..  هذا  أجل  من  الصالة  مواصلة  الثالث: 
نؤمن أّن املسيح هو الوحيد القادر على إقامة لعازر من 
القبر.. كّل ما نقوم به اآلن ِمن توعية ومناقشات هو 
محاولة لرفع احلجر فقط عن القبر، ولكن إقامة لعازر 
تتحّقق  لكي  تأكيد..  بكّل  وحده  املسيح  مهّمة  هي 
احتفالنا  موِعد  في  واحًدا  نكون  أن  في  اهلل  مشيئة 

باألعياد، ولو كخطوة أّولّية في طريق ِوحدة اإلميان.

من اخلطأ ربط توحيد موعد عيد امليالد بتوحيد موعد عيد القيامة

ا غيرتها ليست بحسب املعرفة هناك فئة غيورة على الكنيسة، ولكن ربمّ

هناك ثالث مقترحات بخصوص توحيد االحتفال باألعياد
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بريطانيا يف طريقها للخروج من االحتاد االوربي

ظهر استطالع للرأى أن األغلبية الساحقة من البريطانيني يريدون اآلن اخلروج من االحتاد االوروبى 
“املثير  كاميرون  ديفيد  البريطانى  الوزراء  رئيس  إليها  توصل  التى  الصفقة  من  اإلحباط  ظل  فى 

للشفقة” مع بروكسل.
موقعها  على  ونشرته  البريطانية،  )أكسبريس(  صحيفة  أجرته  الذى   - االستطالع  وكشف   
92 باملائة من البريطانيني يريدون اخلروج من االحتاد  68 ألفا و777 مشاركا - أن  اإللكترونى  على 
األووربى، ويشير االستطالع - أيضا - إلى أن 99 فى املائة ال يثقون فى الصفقة التى توصل إليها 
رئيس الوزراء البريطان. وجاءت نتائج االستطالع بعد التقارير التى تفيد بأن نسبة طالبى اللجوء 
فيه  فشل  الذى  الوقت  فى  املاضى  الصيف  فى  تقريبا  باملائة   50 بنسبة  ارتفعت  بريطانيا  فى 
االحتاد األوروبى فى السيطرة على أزمة الهجرة العاملية. وتأتى هذه األرقام عقب خيبة األمل التى 
انتابت البريطانيني من محاوالت كاميرون إلعادة التفاوض على عالقة بريطانيا مع االحتاد األوروبى 
- الصفقة التى تنص على تقدمي املساعدات للمهاجرين ولن يكون هناك سيطرة على احلدود ولن 

يكون هناك أى ضمانات بأن البرملان البريطانى سيستعيد سيادته فى ظل االحتاد األوروبى
. ومن املمكن أن يتم رفض الصفقة فى قمة اجمللس األوروبى - فى وقت الحق من هذا الشهر - بعد 
املؤشرات التى تفيد بأن زعماء االحتاد األوروبى ليسو سعداء مبشروع االتفاق. وسوف يواجه كاميرون 
معركة ملدة أسبوعني لكسب التأييد إلصالحاته. وقال متحدث باسم احلكومة “مازال أمامنا عمل 
شئون  فى  األوروبى  االحتاد  تدخل  نحو  املتزايد  االستياء  االستطالع  نتائج  وتكشف  لننجزه”،  شاق 

بريطانيا.
 

اأمريكا تخ�سى العودة حلرب باردة مع رو�سيا

كالبر،  جيمس  األمريكية  الوطنية  االستخبارات  مدير  أعلن 
أنه من املمكن العودة إلى شكل من أشكال “حرب باردة” بني 
الواليات املتحدة وروسيا املصممة على الدفاع عن موقعها 

كقوة كبرى.
مجلس  في  املسلحة  القوات  جلنة  أعضاء  أمام  كالبر،  وقال 
الشيوخ، إن “عددا كبيرا من األعمال العدائية” من قبل الروس 
أن  ميكن  عاملية”،  عظمى  كقوة  “وضعهم  عن  للدفاع  حاليا 

يستمر “وميكننا أن جند أنفسنا من جديد في دوامة تشبه احلرب الباردة

 ثمانية ن�ساء يف اأكرب تعديل وزاري يف تاريخ 

الإمارات

تاريخ  وزاري في  وزراء اإلمارات الشيخ محمد بن راشد عن عن أكبر تغيير  ورئيس  أعلن حاكم دبي 
البالد.

8 وزراء جدد في احلكومة، خمسة منهم من النساء، وإن  وقالت وكالة أنباء اإلمارات إنه مت تعيني 
متوسط أعمار الوزراء اجلدد 38 عاما.

ويأتي إجمالي الوزراء في احلكومة اجلديدة 29، منهم ثمانية من النساء.
وتعزيز  املناخي  والتغير  والسعادة  والشباب  واملستقبل  للتسامح  وزراء  اجلديدة  املناصب  وتضمنت 
ملتابعتها  للتعليم  أعلى  مجلس  وتشكيل  احلالي  للوزير  باإلضافة  جدد  بوزيرين  التعليم  قطاع 

باإلضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء اإلمارات.
وعينت عهود الرومي مبنصب وزيرة الدولة للسعادة. وكلفت عهود إيضا بإدارة مكتب رئاسة مجلس 
الوزراء. ووفقا لنب راشد، فإن وزير الدولة للسعادة “مهمته األساسية مواءمة كافة خطط الدولة 

وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة اجملتمع”.

على طريقة بوعزيزى.. رجل ي�سعل النار فى 

نف�سه خارج ق�سر االأمري وليام بلندن
 

قالت الشرطة إن رجال توفى بعد أن أشعل النار فى نفسه خارج قصر كينزجنتون مقر إقامة األمير 
وليام وزوجته كيت فى لندن.

بعد منتصف  بالغا  تلقت  أنها  وتابعت  إرهابا،  باعتبارها  تعامل  لم  الواقعة  إن  الشرطة  وأضافت 
الليل مباشرة من مسئولني من مستشفى بوسط لندن بأن رجال يعاجلونه خرج ولم يعد.

وبعد ثالث ساعات استدعى ضباط إلى موقع قرب حدائق القصر الواقع وسط حدائق كينزجنتون 
فى وسط لندن بعد تقارير عن وجود رجل يتصرف بشكل مريب. ولدى وصولهم وجدوا الرجل وهو 

فى العقد اخلامس من عمره والنيران تشتعل بجسمه.
 وأعلنت وفاته بعد فترة وجيزة.

وقصر كينزجنتون هو املقر الرسمى إلقامة األمير وليام وكيت وطفليهما جورج وشارلوت لكنهم 
ميضون أغلب أوقاتهم فى قصرهم الريفى فى نورفولك فى شرق اجنلترا قرب مقر عمل األمير كقائد 

طائرة اسعاف هليكوبتر.

اإطالق ا�سم جوليو ريجيني على �سالة االآثار 

امل�سرية مبتحف تورينو

»الريبوبليكا«  صحيفة  قالت 
متحف  إدارة  إن  اإليطالية، 
الراحل  تكرمي  قررت  »تورينو« 
اآلثار  قاعة  على  اسمه  بإطالق 
آثار  على  حتتوي  التي  املصرية 
إلى  تعود  املدينة  لدير  تاريخية 
واحلادي  عشر  السادس  القرنني 

عشر قبل امليالد.
إيطالي  باحث  هو  و»ريجيني« 
اختفى  ثم  بالقاهرة  مقيماً  كان 
العثور  ومت  املاضي،  يناير   25 في 
القاهرة-  طريق  على  جثته  على 
وعليها  الصحراوي  اإلسكندرية 
بـ»غير  وصفت  تعذيب  آثار 

اإلنسانية«.
بيان  في  املتحف،  إدارة  وقالت 

لها، إنها تدين الطريقة الوحشية التي قتل بها الباحث اإليطالي، وقالت إنه »مات مدافعاً عن أقواله 
ودراسته«.

وقال رئيس بلدية تورينو، »بييرو فاسينو« إنه يعرب عن تقديره إلدارة املتحف إلطالقها اسم الراحل على 
صالة اآلثار املصرية، تخليداً السمه وتقديراً جلهوده في األبحاث التي كان يجريها.

كذلك نقلت صحيفة »الريبوبليكا« خطاب جامعة »كمبريدج« إلى السلطات املصرية للمطالبة بإجراء 
حتقيق شامل حول مالبسات وفاة »ريجيني«.

النقابات  حول  بأبحاث  يقوم  البريطانية  كمبريدج  بجامعة  عليا  دراسات  طالب  وهو  »ريجيني«  كان 
العمالية املستقلة في مصر وكتب مقاالت تنتقد أداء السلطات املصرية

فريو�س زيكا يعرب املحيط متجها ايل اوربا

أعلن املعهد الوطنى للصحة والرفاه فى فنلندا ، اكتشاف حالتى اصابة بفيروس زيكا فى البالد.
 وقال يوسى سان كبير الباحثني باملعهد، إن احلالة األولى لرجل جاء من املالديف وان حالته شخصت فى 
الصيف املاضى فى نفس الوقت تقريبا إلعالن اصابات البرازيل. وقال دون أن يدلى مبزيد من التفاصيل، إن 

احلالة الثانية شخصت فى اآلونة االخيرة.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية أن عدوى زيكا الفيروسية متثل حالة طوارئ دولية حتدق بالصحة العامة 
بسبب االشتباه فى ارتباطها بآالف من حاالت تشوه األجنة فيما تسعى املنظمة للتصدى لهذا اخلطر

اأخبـــــــــار 14
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   على الرغم من انتشار الوثبية في ارجاء العام 
تقدمهم  االسالف  علي  ننكر  ال  اننا  اال  القدمي، 
وفارس  وبابل  مصر  في  كما  املذهل،  احلضاري 
رفعتهم  من  ذلك  انبثق  وقد  وغيرها،  والصني 
االخالقية التي فاقت انحطاطنا، ومن صدقهم 
الذي جتاوز نفاقنا، ومن علمهم الذي فاق جهلنا. 
فليس من احلق في شيئ ان نعتقد بان كل الذين 
واننا  ومارقني،  اشرارا  قبلنا كانوا جميعا  عاشوا 
نحن فقط الفضالء السمحني. والواقع يشهد 
الذين  شرور  فاقت  قد  املؤمنني  نحن  شرورنا  ان 
حديثا  انكروا  والذين  بالتعددية،  قدميا  جاهروا 

الربوبية. 
حتث  التي  شرائعهم  لديهم  كانت  لقد       
قاله  ما  ذلك  من  الشر.  عن  وتنهى  اخلير  على 
)كاجمني( قبل ما يزيد عن اربعني قرنا: » اسلك 
باالستقامة لئال ينزل عليك غضب اهلل ». وقال 
اهلل  يضربك  لئال  الناس  تُرِهب  ال   « )بتاح حتب( 
الظلم  اذا عشت من مال   «  .« انتقامه  بعصى 
نزع عنك اهلل نعمته ».« ال تخن من ائتمنك، واذا 
دخلت بيتا فال تشتهي نساءه« . » اذا حكمت بني 
الناس فاسلك طريق العدل » ، » ابتعد عن الشر 

واحذر الطمع فانه داء عميق ال دواء له » 
.. ال  اعمالك  للرب في  اخلص   « )آني(:  وقال      
عن  لسانك  احفظ   «  .« اليرضيه  ما  تفعل 
االساءة للناس النه سبب كل الشرور ». » ال تتردد 

على بيوت اخلمر الن عواقبها وخيمة ». 
متوت  لئال  غيرك  مال  تسرق  ال   « اخر:  وقال      
ويتبدد مالك ». » اذا اذل الغني فقيرا اذله االله 
في الدنيا وعذبه في االخرة ». » ال تسر مبا الظلم 
جارتك  على  تتلصص  ال   «  .« الزوال  سريع  النه 
كما الذئب في مخبئه », » ال تذكر احدا بسوء، 
واجعل كالمك دائما في اخلير وابتعد عن الشر ». 
    وقال احيقار االشوري: » ال تزن بامرأة صاحبك 
لئال يزني آخرون بامرأتك » . » ال جتلب عليك لعنة 
كان  لو  فإنه   .. صوتك  اخفض   «  .« وأمك  أبيك 
املرء يستطيع أن يبني بيتا بالصوت املرتفع لكان 

احلمار يستطيع أن يبنى دارين في يوم واحد ».
مصير  هو  ما  نفسه،  يطرح  الذي  والسؤال      
الذين عاشوا في عصور الوثنية، وكانوا على قدر 
العهود  تلك  واعراف  لشرائع  وفقا  التقوى  من 

التليدة ؟ 
يشهد  شاهد  بال  نفسه  يترك  لم  اهلل  ان     
هو  خلقه  منذ  االنسان  الزم  شاهد  واول  له، 
الذي  الطبيعي  الناموس  مبثابة  وهو  الضمير، 
اخلير.  على  ويحثه  الشر  على  االنسان  يبكت 
وفي ذلك يقول القديس بولس« االمم الذين ليس 
هو  ما  بالطبيعة  فعلوا  الناموس متى  عندهم 
الناموس  لهم  ليس  اذ  فهؤالء  الناموس  في 
عمل  يظهرون  الذين  النفسهم.  ناموس  هم 
ايضا  شاهدا  قلوبهم  في  مكتوبا  الناموس 
ان  الى  القديس  يشير  وهنا  »)رو2(.  ضميرهم 
االنسان سوف يحاسب مبقتضي ضميره. بينما 
الوثنية  في  عاشوا  من  كل  ان  البعض  يعتفد 
سوف يخلدون جميعا في جهنم. واذا كان ذلك 
حقا فلماذا لم يبعث اهلل لهم برسول يدعوهم 
ينتقم  ثم  بذك  اهلل عليهم  افيضن  ؟  احلق  الى 
واملعروف  ابائهم،  اتبعوا سنن  انهم  منهم على 
جمعاء  البشرية  اهلل  ترك  وملاذا  ؟!  ازمانهم  في 
سوى  منها  يفتقد  ولم  الوثنية  رحاب  في  مترق 
واللكلدانيني  املصريني  تاركا  اسرائيل،  بني 

واجلوجيني واملاجوجيني وغيرهم. 
    ان عدل اهلل ورحمته يقضيان ببراءة الصاحلني 
يكن لهم من  ولم  الوثنية،  زمن  ممن عاشوا في 
يرشدهم الى معرفة احلق. واذا قلت لي اذا كان 
جدوى  فما  باهلل  املؤمنني  غير  جناة  باالمكان 
؟  والفداء  التجسد  ضرورة  وما  واالنبياء  الوحي 
اقول ان املطالبني بتنفيذ اوامر الوحي هم الذين 
على  الوحي  اقتصر  ملاذا  واما  الوحي،  بلغهم 
قبيلة صغيرة وفي بقعة ضيلة، فهذا امر يخص 
اهلل وحده، ولسنا مطالبني مبعرفة اسبابه. واما 
الفداء فقد جعل للعالم كله. وسوف ينتفع به 
كل من كان مستحقا له سواء ممن عاشوا بعد 
او  اي عقيدة  اتباع  يظن  ان  اما  قبله.  او  الفداء 

ملة انهم هم فقط املعنني بالنعيم السماوي، 
وان من دونهم سوف يلجون في السعير االبدي 
مع  ينسجم  وال  اهلل،  عدل  يوافق  ال  ظن  فهو 
الناس  رحمته. وملاذا نهلل ليل نهار ان اهلل خلق 
الراحمني.  وارحم  العادلني  اعدل  وانه  سواسية. 
على  يضن  ان  في  العدل  واين  الرحمة  فاين 
جهنم،  نار  في  يقذفهم  ثم  بالهداية  الوثنيني 
ان  يقتضي  عدله  ان  والطالح.  منهم  الصالح 
ما  على  وليس  يعلم  ما  على  االنسان  يحاسب 
ال  باهلل  احلقيقية  املعرفة  ان  وبخاصة  يعلم.  ال 
تأتي اال من خالل الوحي. وهو ما ليس لالنسان 
على  يحاسب  ال  االنسان  ان  وكما  فيه.  فضل 
جهله باهلل فهو كذلك ال يثاب على علمه به. بل 
يثاب على مدى حبه وطاعته له. واكد القديس 
انت   « بقوله  املعنى  هذا  على  الرسول  يعقوب 
والشياطني  تفعل  حسنا  واحد  اهلل  ان  تؤمن 
يؤمنون ويقشعرون )يع 2 : 19(. اذا الفيصل هو 
في محبة اهلل وفي طاعته. اما معرفته فهو امر 
يؤمنون  ال  فانهم  الشياطني  فيه  علينا  تتفوق 

فقط بل يؤمنون ويقشرعون.
 ولنفترض - وهذا وارد - ان شخصا ما عاش في 
وحتحور  امون  عبادة  على  وتربى  الفراعنة  زمن 
مثل  الدين  من  تعلمه  مبا  التزم  وانه  وغيرهما. 
املوبقات.  من  وغيرهما  والزنى  الكذب  اجتناب 
وشب  مؤمنة  بيئة  في  نشأ  اخر  شخصا  وان 
التقوى  مبظر  والظهور  الشعائر  ممارسة  على 
والورع، وهو من وراء الستار يكذب ويحنث ويزني 
ويرتشي. ومات كل منهما على ما هو عليه من 

امور دينه،  ترى الى اي مصير يذهبان ؟  
    وهنا اضع امام القارئ احتماالت ثالث: االول 
)كافرا(،  مات  النه  الصالح  يهلك،  كالهما  ان 
هو  الثاني  واالحتمال  آثما.  مات  النه  واملؤمن 
الطالح.  املؤمن  وجناة  الصالح  الوثني  هالك 
واالحتمال الثالث هو هالك املؤمن وجناة الوثني. 
وهنا اترك االجابة لضمير القارئ العزيز، واعرج به 
َث به السيد املسيح خاصته  قليالً الى مثل َحدَّ
احلواريني وقال لهم ان انسانا كان مسافرا. وفي 
ضربا،  فأوسعوه  لصوص  عليه  وثب  طريقه 
وطرحوه على قارعة الطريق بني حي وميت، فمر 
باهلل  تقدير مؤمن  اقل  - على  يهودي  به كاهن 
ولم  - فتركه بني حي وميت،  للناموس  وحافظ 
السامريني  رجل من  به  ثم مر  العون.  يد  له  ميد 
ان سارع  اال  - فما كان منه  الضالني  اي من   -
في جندته، ووضعه على دابته، وسار به الى اقرب 
االثنني  فأُي  اقامته.  مصاريف  له  ودفع  فندق، 

احسن الصنيع وارضى الرب بأعماله ؟ 
    وكان الهدف من ذلك املثل هو ان يصحح ما 
شعب  بأنهم  معتقدات  من  اذهانهم  في  علق 
اهلل اخملتار، وانهم فقط من سينعمون باالخرة. وان 
جميع السامريني هالكني ال محال. واكد السيد 
املسيح على مساواة الناس جميعا امام اهلل وان 
االميان باهلل وحده ال ينفع االنسان الذي يبغض 
اخيه االنسان والذي ال يعمل اعمال البر. ولذلك 
اليسار  للذين عن  ايضا  يقول  ثم   « اجملد  له  قال 
املعدة  االبدية  النار  الى  مالعني  يا  عني  اذهبوا 
تطعموني  فلم  جعت  الني  ومالئكته.  البليس 
عطشت فلم تسقوني. كنت غريبا فلم تاووني 
فلم  ومحبوسا  مريضا  تكسوني  فلم  عريانا 
رب  يا  قائلني  ايضا  يجيبونه هم  تزوروني. حينئذ 
متى رايناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او 
مريضا او محبوسا ولم نخدمك. فيجيبهم قائال 
احلق اقول لكم مبا انكم لم تفعلوه باحد هؤالء 

االصاغر فبي لم تفعلوا »)مت 25(. 

ليس باالميان وحده
قليني جنيب - مونتريال

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل األول -    املشهد العاشر             

                            ) اسحق وحبيش فى زيارة حنني(
اسحق: صدفةعجيبة. أفهم من هذا أنك وجدته فى االسكندرية ؟

حنني : بالصدفة أيضا.  كنت وقتها مشغوال بالبحث عن مخطوطات كتاب البرهان
جلالينوس . وكانت عندى نسخة ناقصة منه فأخذت أبحث عن نسخ أخرى ألقوم

مبقارنتها وتصحيحها قبل أن أبتدىء فى ترجمة الكتاب،  فقصدت القسطنطينية
ثم االسكندرية ولم أجد سوى اجلزء األخير الناقص فى دمشق. لكن فى

االسكندرية عثرت على هذا اخملطوط النادر ضمن مجموعة مخطوطات ثمينة أخرى
النعرف لها شبيها حتى اآلن.

اسحق: وهل تنوى اآلن ترجمته فعال؟.
حنني: بإذن اهلل. لم ال، وقد وفرت لى شهرزاد وزميالتها كل أدوات الكتابة

وهيأن لى ظروفا طيبة للعمل.
اسحق: وكيف تتطمئن إلى صحة هذا اخملطوط وأنت لم تقارنه بغيره كعادتك فى الترجمة.

حنني :هذه النسخة كاملة ومكتوبة بخط واضح. والميكن ان نعثرعلى نسخة أخرى
إال بعد أن يذاع أمر هذه الترجمة. عندئذ يعلن كل من لديه نسخة عنها وتبدأ

عملية النقد واملقارنة مع الترجمة. فما رأيك ؟
اسحق : فكرة  لم تخطر لى على بال .

حبيش: هل  كانت لغة  العهد القدمي كله باليونانية؟.
حنني :اللغة األصلية كانت العبرية. وقد ترجم هذا الكتاب الى اليونانية

بأمر بطليموس األول امللقب  بطليموس سوتر أى املنقذ فى القرن الثالث قبل
امليالد.

اسحق : وهل كان هذا احلاكم مهتما بالديانة اليهودية ؟
حنني : طبعا ال، لكن احلديث الشريف يقول من عرف لغة قوم أمن شرهم.

حبيش: )يضحك (.لكن هذا كتاب دين وليس فى قواعد اللغة ؟ا
 اسحق:احلكام يبحثون دائما عما يقوى سلطانهم على الشعب.

حنني: أصل احلكاية إنه كان بني اليهود واليونانيني فى االسكندرية تنافس
ونزاع يتفجر بني وقت وآخر. وكان بطليموس مهتما باالستقرار فى مملكته فقرر

ترجمة الكتاب من العبرية إلى اليونانية حتى يتقرب بذلك الى اليهود أوال
وثانيا حتى يتيح لليونانيني قراءة هذا الكتاب والتعرف على أصول الثقافة

العبرية، وبهذا يقرب املسافة بني الطائفتني .
حبيش:) باستغراب ( هل كان هذا احلاكم يفكر بهذا املستوى الراقى.

حنني: كان حاكما مستنيرا جدا، وهو الذى أنشأ املتحف ومكتبة االسكندرية
الشهيرة وجعلها منارة العلم فى العالم القدمي. وكان يهمه أن يزيد التفاهم

بني رعايا مملكته. وألنه كان يؤمن بدور الثقافة فى حتقيق عملية التمازج
واالندماج بني رعاياه، ومن ذلك أنه حاول التقرب من املصريني فاهتم

بآلهتهم الفرعونية القدمية واحترم عاداتهم وتقاليدهم.
حبيش: حاكم برجماتى يريد تدعيم ملكه بأى وسيلة.

حنني : هذا صحيح، لكن الهدف كان أكبر من ذلك بكثير. فالسياسى احلكيم البد
أن تكون عينه على الواقع وإال فسوف يصبح هو فى جانب والناس فى جانب آخر.

كما أن هذا احلاكم اجته إلى أفضل السبل لتجنب االصراعات الطائفية وهو
تنشيط احلوار الثقافى بني اليهود واليونانني فى االسكندرية.

احلب املحرر
كانت خايفة و مرعوبة 
و ختطى اخلطوة بصعوبة
  خايفة تكلمه مايردش

علشان عارفة ان حالتها ماتسرش 
اصلها شايفة انه مش من حقها

ماكنتش مصدقة انه لسة ممكن يحبها
بص عليها و قال لها

أنا عمرى مابطلت أحبك
و بتوجع ملا بالقى دمعة نازلة على خدك

حبى ليكى غير مشروط و غير محدود
حبى ليكى حرية ختلصك من  كل القيود... 

ماكنتش مصدقة نفسها 
معقولة فعال لسة بيحبها !! 

كانت ندمانة و خجالنة 
خرت عند رجليه وهى خزيانة
لكن مجرد ماحط أيده عليها
ردت من تانى الروح فيها 

ندى باخوم
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أمام  القمة  مباراة  األهلي  النادي  حسم 
اجليش  استاد  على  أقيمت  التي  الزمالك 
ضمن  وذلك   )0-2( بنتيجة  العرب  برج  في 
الدوري  بطولة  من   17 اجلولة  منافسات 

املصري.
نقطة   38 عند  األهلي  رصيد  رفع  الفوز 
ليبتعد بالصدارة بفارق 7 نقاط ليقترب من 
طريق امليداليات الذهبية أما الزمالك فظل 
في املركز الثاني بعد اخلسارة الثالثة له هذا 
املوسم لينهي الدور األول بفشل في الدفاع 

عن لقبه حتى اآلن.
إيفونا سجل هدف األهلي األول في الدقيقة 
جمال  عمرو  وأضاف  سريعة،  مرتدة  بعد   56
بعد   89 الدقيقة  في  لألحمر  الثاني  الهدف 
ميرر  أن  قبل  صبحي  رمضان  بها  قام  مرتدة 

للبديل جمال.
الشوط األول

النادي  سيطر  لكن  ساخنة  املباراة  بدأت 
مرمى  وهدد  األولى  الدقائق  في  األهلي 
فتحي  أحمد  جهة  من  بعرضية  الزمالك 
بيضاء  بهجمة  لترتد  للدفاع  ذهبت  لكنها 
إلى  حفني  من  سهلة  بتسديدة  انتهت 

إكرامي.
وكاد الزمالك أن يسجل في الدقيقة 4 بأول 
هجمة خطيرة بعد كرة من حفني وتسديدة 
الذي  معروف  إلى  ووصلت  بالدفاع  ارتطمت 
سدد قذيفة أرضية مرت بجوار القائم األيسر 

بقليل.
وحصل األهلي على ضربة ثابتة في الدقيقة 
معروف  عرقلة  بعد  اليمنى  اجلهة  على   10
صبري  نفذها  زكريا  مؤمن  لالعب  يوسف 
من  الزمالك  دفاع  أبعدها  عرضية  رحيل 

منطقة اجلزاء.
في  بقوة  الزمالك  مرمى  هدد  زكريا  مؤمن 
خارج  من  قوية  بتسديدة  أيضاً   10 الدقيقة 

منطقة اجلزاء لكن كرته مرت بجوار القائم 
فرصة  لتضيع  بقليل  للشناوي  األيسر 

الهدف األول.
بعد  اليسرى  اجلهة  من  رحيل  صبري  وانفرد 
لكن  السعيد  اهلل  عبد  من  رائعة  متريرة 
عن  متاماً  بعيدة  الكرة  سدد  األيسر  الظهير 
املرمى بدالً من التمرير العرضي أو التسديد 

في املرمى في الدقيقة 14.
خارج  من  قوية  كرة  فتحي  أحمد  وسدد 
احلارس  لكن  الدقيقة 19  اجلزاء في  منطقة 
أحمد الشناوي أبعد الكرة بصعوبة وحولها 

إلى ضربة ركنية لم يستفد منها األهلي.
في  السعيد  اهلل  عبد  إلى  الكرة  ووصلت 
الدقيقة 24 على حدود منطقة جزاء الزمالك 
ليسدد قذيفة لكنها علت العارضة ليضيع 

مجدداً الهدف األول األحمر في املباراة.
على  مباشرة  حرة  ركلة  احلكم  واحتسب 
الزمالك  حافة منطقة حزاء األهلي لصالح 
باسم  لتنفيذها  تصدى   30 الدقيقة  في 
وحتولت  بالقائم  ارتطمت  بتسديدة  مرسي 

إلى ضربة ركنية.
وكاد األهلي أن يسجل في نهاية الشوط بعد 
متريرة إلى إيفونا في الدقيقة 43 لعبها في 
منطقة اجلزاء إلى مؤمن زكريا في مواجهة 
املرمى وسط ضغط من ثنائي الزمالك لكنه 
مع  اشتباك  بعد  الدفاع  أبعدها  كرة  سدد 

الالعب لتتحول لركنية.
الشوط الثاني

مرت الدقائق العشرة األولى بال خطورة وبال 
األهلي  وظهر  اللعب  طريقة  في  تغييرات 
والزمالك راضيني بالتعادل في الدقائق األولى 

وانحصر اللعب في وسط امللعب.
وسط  في  إيفونا  مالك  اجلابوني  وانطلق 
العبي  من  ثالثي  وسط  الزمالك  ملعب 
اجلزاء  ملنطقة  ويصل  بسرعته  ليمر  األبيض 

سكنت  بيمناه  قوية  كرة  يسدد  ثم  ويرواغ 
شباك الشناوي في الدقيقة 56.

وكاد إيفونا أن يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 
السعيد  اهلل  عبد  من  رائعة  مهارة  بعد   74
الذي مرر الكرة بني قدمي أحمد توفيق ولعب 
متريرة بينية إلى إيفونا الذي سدد قذيفة مرت 

بجوار القائم بقليل.
منطقة  في  عرضية  كرة  شيكاباال  ولعب 
اجلزاء في الدقيقة 84 من ركلة حرة مباشرة 
الالعب  قابلها  األهلي  ملعب  وسط  في 
عارضة  فوق  قوية  برأسية  مرسي  باسم 

شريف إكرامي.
وكان الزمالك قريباً للغاية من هدف التعادل 
الالعب  من  اختراق  بعد   88 الدقيقة  في 
معروف يوسف الذي سدد كرة قوية تصدى 
الدفاع  يحولها  أن  قبل  إكرامي  شريف  لها 

لركنية.
الدقيقة 89  ومن هجمة مرتدة سريعة في 
ملعب  وسط  في  صبحي  رمضان  انطلق 
الذي  إلى عمرو جمال  الزمالك ليلعب متريرة 
ليقابل  األبيض  دفاع  في  جيد  بشكل  حترك 
شباك  إلى  قوية  بتسديدة  صبحي  متريرة 

الشناوي.

قاطرة إيفونا تدهس الزمالك وجمال يؤمن طريق األهلي للذهب

يحررها سمير اسكندر 

16

الفوز بالقمة وبقاء زيزو حتي 
نهاية املوسم أبرز أخبار األهلي 

بعد أنتهاء القمة 111

األحداث  من  العديد   ، املاضية  الساعات  شهدت 
، جاء في مقدمتها فوز األهلي بلقاء القمة  املثيرة 
الغرمي  حساب  علي  نظيفة  بثنائية    111 رقم 
إدارة  مجلس  لدي  النية  تتجه   ، الزمالك  التقليدي 
النادي األهلي لألبقاء علي جهاز الفني بقيادة  عبد 

العزيز عبد الشافي حتي نهاية املوسم .
 وجاءت إقالة ميدو وحازم أمام ، ورفض املعلم تولي 
املسئولية الفنية للمارد األبيض  ،ومفاوضات جهاز 

جديد عاملي وعودة إبراهيم صالح .
ضمن أبرز أخبار الزمالك بعد الهزمية في القمة 111

إيفونا يحتفل مع العبي األهلي بهدفه

 نادى الوحدة السعودي يكرم أبو رجيله
نادي  رئيس  الدهلوي  احمد  أقام 
عشاء  مأدبة  السابق  الوحده 
للكابنت محمود أبو رجيله مدرب 
مبناسبة  السابق  الوحده  نادي 
ألداء  املكرمة  مبكة  تواجده 

مناسك العمرة.
من  لفيف  للمأدبة  دعى  وقد 
نادي  وإداري  القدامى  االصدقاء 
تناولوا  وقد   ، السابقني  الوحدة 
الذكريات،  عن  احلديث  اطراف 
اجللسة سيطر عليها جو االخوة 
 ، اجلميلة  والذكريات  والصداقة 
أبو  للكابنت  الدهلوي  أهدى  وقد 

رجيلة درع على هيئة مجسم للكعبة املشرفة بهذه املناسبة 

الزمالك يكرم أبطال أفريقيا لكرة اليد
الفني  اجلهاز  حرص   
بنادي  اليد  كرة  لفريق 
أمين  بقيادة  الزمالك، 
إقامة  على  صالح، 
من  النادي  داخل  حفل 
الفريق  جنوم  تكرمي  أجل 
الدوليني عقب عودتهم 

من صفوف املنتخب.
الفني  اجلهاز  وقام 
بالالعبني  باالحتفال 
من  عارمة  أجواء  وسط 
هنأهم  كما  الفرحة، 
التي  اجلوائز  على 

حصدوها، خاصة أحمد األحمر الذي فاز بأكثر من جائزة.
نظيره  حساب  على  بالقاهرة  أقيمت  التي  أفريقيا،  أمم  بطولة  بلقب  الوطني  املنتخب  وتوج 
التونسي في املباراة النهائية، ليتأهل رسمًيا إلى أوملبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل الصيف املقبل، 

إلى جانب بطولة كأس العالم بفرنسا العام املقبل.
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علماء: التوتر النفسي 
يضعف حدة البصر

أجرى العلماء دراسة علمية اشترك فيها شباب تتراوح 
الى  فقسموهم  سنة   30-1٨ نطاق  ضمن  أعمارهم 
الى  النظر  األولى  اجملموعة  افراد  من  طلب  مجموعتني. 
لصعقة  تتعرض  الوقت  هذا  في  كانت  حمراء  نقطة 
الى  النظر  الثانية فطلب منها  كهربائية. أما اجملموعة 
نقطة خضراء من دون ان تتعرض هذه النقطة للصعق 

الكهربائي.
مربعات  عرض  الدراسة  من  الثانية  املرحلة  وتضمنت 
في  منهم  فطلب  خطوط.  بداخلها  املشتركني  علي 
الدراسة حتديد اجتاهها، مع تعريض افراد اجملموعة األولى 

الى ظروف تسبب التوتر النفسي.
وقد بينت نتائج هذه االختبارات ان وجود عوامل تسبب 
اجملموعة  أفراد  لدى  البصر  حدة  غيرت  النفسي  التوتر 
ترى جيدا  ال  النقاط  اصبحت  األسوأ، حيث  نحو  األولى 

وكذلك اجتاه حركة اخلطوط داخل املربعات.

ابتكار مستحضر طبي فعال ضد 
االنفلونزا بكل سالالتها

يصيب  الذي  االنفلونزا  مرض  على  التغلب  من  أخيرا  متكن  قد  اإلنسان  ان  يبدو 
املاليني سنويا ويودي بحياة العديد من املصابني بعدواه.

مستحضر  من  فعالية  وافضل  أقوى  اخلبراء،  قول  حسب  اجلديد،  فاملستحضر 
»تاميفلو – TAMIFLU« املستخدم حاليا في عالج املصابني باإلنفلونزا، ألنه مضاد 
استخدام  املمكن  من  سيكون  كما  للمرض.  املسبب  الفيروس  سالالت  لكل 

املستحضر اجلديد للوقاية من الفيروس.
املشكلة التي تواجه خبراء األدوية هي ان الفيروس املسبب ملرض اإلنفلونزا يتغير 
ويتحول بسرعة ليصبح مقاوما للمستحضرات الطبية املستخدمة في العالج، 
وهذا يعني ظهور ساللة جديدة من الفيروس. استنادا الى هذا ابتكر علماء من 
الواليات املتحدة مستحضرا جديدا ميكنه القضاء على مختلف هذه السالالت. 

هذا املستحضر يختبر حاليا على الفئران اخملبرية.
ويقول الباحثون الذين يختبرون هذا الدواء على الفئران اخملبرية إنه فعال جدا ضد 
اجلديد  املستحضر  واطلق على  املعروفة حاليا.  االنفلونزا  أغلب سالالت فيروس 

. HB3اسم ٦.٦

العسل يقتل الفطريات 
ويألم اجلروح

اكتشف العلماء إمكانية استخدام عسل النحل الطبيعي 
في القضاء على الفطريات املرضية وألم اجلروح، ويقول علماء 
منذ  استخدم  العسل  ان  البريطانية  مانشستر  جامعة 
القدم في عالج العديد من األمراض التي تسببها الفطريات 

املرضية.
استنادا الى هذا متكنوا من اكتشاف عالقة قوية بني العسل 
العمى  التي تسبب   ،Fusarium املغزالوية  الفطريات  وتدمير 
للمواد  مختلفاً  تركيزاً  الباحثون  واستخدم  الوفاة.  وحتى 
البيولوجية النشطة التي تدخل في تركيب العسل ملعرفة 
مستوى تدميرها لهذه الفطريات التي تتواجد على األشجار 
وفي التربة. فبينت النتائج ان أقل تركيز لهذه املواد من شأنه 

أن يؤثر بفعالية في تدمير جدران خاليا هذه الفطريات.

في  النظريات  أهم  من  واحدة  هي  التطور  نظرية 
 ، سنري  وكما  بفهمها،  يرتبط  احلديث،والتي  العلم 

بقاء وتطور اجلنس البشري من عدمه.  
داروين  روبرت  تشارلز  النظرية  هذه  أصول  وضع  وقد 
عالم التاريخ الطبيعي البريطاني  في عام 1٨3٨،وذلك 
التابعة  بيجل-  السفينة  علي  البحرية  رحلته  بعد 
سنوات،  خمس  دامت  والتي  البريطانية-  للملكية 
ثم تضمنها في كتابه أصل األنواع 1٨٥٩ وأكدها مع 
أدلة دامغة، وما بني عام 1٩30 إلي 1٩٥0 حدث إجماع 
هو  الطبيعي  اإلنتخاب  أن  علي  العلماء  بني  واسع 
لنظرية  تقبل  ولكن حدث  للتطور،  اإلساسي  احملرك 
العلمي  كحقيقة  اجملتمع  أوساط   في كل  التطور 
أكيدة في عام 1٩٧0. ومع ذلك فمنذ ظهور النظرية 
فقد واجه دارون ونظريته إنتقادا كبيرا خصوصا من 

رجال الدين.      
هوامش : دارون لم يكن ملحدا بل كان مؤمنا، وإن كان 
دراسة  الالهوت كما فشل في  دراسة  قد فشل في 
الطب، وعلي أي فقد مت تكرميه في بريطانيا ومت دفنه 
هرشل  جون  من  بالقرب  وستمنستر  كنيسة  في 

وإسحاق نيوتن.   
 وفي مرات كثيرة دعيت كمتكلم في موضوعات ال 
تتصل مباشرة بنظرية التطور، ومع ذلك كنت أتلقي 
أسئلة حتمل في معظمها شائعات وليست حقائق 
شديدة  مقاومة  والحظت  التطور،  نظرية  حول 
وهجوم أشد عليها خاصة من قبل رجال الدين. وهذا 
أن  أن يطلب مني  املستنير  الشباب  الكثير من  دفع 
العادي  وللقاريء  للمستمع  التطور  نظرية  أشرح 
شرح  قررت  فقد  وعليه  إستيعابه،  يسهل  وبشكل 
هذه النظرية في صورة اإلشاعات واحلقائق السبعة 

التي حتيط بنظرية التطور.  
اإلشاعة األولي : أن نظرية التطور تتعارض مع اإلميان 
البداية  هو  اهلل  وأن  الكون  خلق  الذي  هو  اهلل  بأن 
والنهاية األلف والياء وهو املسير لشئون هذا الكون . 
علي  تتعرض  ال  التطور  نظرية  أن  :أوال   احلقيقة 

اإلطالق لبداية اخلليقة، وعليه ال تنكر البداية األلهية 
التطور«وكما  نظرية  تشرحه  ما  فكل  للخليقة. 
جديدة  أشكال  تنبسق  كيف  إسمها«  من  يتضح 
للحياة من أشكال سبقتها تختلف عنها.وال تتعرض 

إطالقا لبداية اخللق، وكيف حدث ذلك.  
ثانيا إن تطور الكائنات كما كل شيء في هذا الكون 
مع  يتعارض  ال  وهذا  محددة  أليات  خالل  من  يحدث 
أمور  لتسير  األليات  هذه  يعتمد  الذي  اهلل  وجود 
الكون فاهلل كما خلق الكون خلق أيضا أليات تسير 
شئونه وكما ذكرنا فقد كان داروين مؤمنا ودفن في 

كنيسة وستمنستر.         
اإلشاعة الثانية : أن أي نظرية هي رأي شخصي غير 
معتمد أو حدس ما وعليه النظرية هي حقيقة غير 

مؤكدة.    
احلقيقة : أن هذا خلط لألمور فالنظريات في العلم 
ال نقصد بها احلقائق. وإمنا في العلم النظرية تشرح 
 ( الشرح  وهذا  وثابتة  عليها  متفق  حقيقة  وتفسر 
مدعوم  وإمنا  شخصي  رأي  أو  حدس  ليس   ) النظرية 
اخللط  يجب  ال  وعليه  الدامغة.  واألدلة  بالبراهني 
احلقيقة  تفسر  فالنظرية   واحلقيقة.  النظرية  بني 
فالنظريات  أي  وعلي  احلقيقة.  ليست هي  وبالقطع 
هي الهدف الطبيعي لكل العلوم الطبيعية، والتي 

ال تقوم هذه العلوم بغيرها. 
هوامش : في العلوم احلدس والرأي الشخصي الغير 
فرضية  نسميه  الدامغة  واألدلة  بالبراهني  مؤيد 
ولكن عندما يتأكد بالبراهني واألدلة الدامغة يصبح 

نظرية. 
اإلشاعة الثالثة : أن نظرية التطور تقول بأن التطور 
ثابت،  نظام  أي  يتبع  وال  للمصادفات،  نتيجة  هو 
ويسموها  العشوائية  للمصادفات  كنتيجة  وإمنا 
بالطفرات والتي يعتقدوا بأن  هذه الطفرات معناها 
بأطراف  تولد  حيوانات  مثل  دراماتيكية،  تشوهات 

زائدة أو برأسني.   
احلقيقة : أن نظرية التطور ال تعتمد علي العشوائية، 

وإمنا تتبع أليات منظمة هي التي تدفع التطور بغير 
وأبسط  الفيزيائية.  للقوانني  إنتهاك  وبغير  سحر، 

هذه األليات في أليتني أساسيتني : 
وهذه    ) الوراثي  )اإلنحراف  الطفرات   : األولي  األلية 
ليس مقصود بها  التشوهات اخللقية وإمنا املقصود 
بها هو التنوع اجليني والتي تؤدي إلي اإلختالفات داخل 
وظهورها  توريثها  يتم  والذي  إحيائية  مجموعة  أي 
بني  اإلختالفات  هذه  ومعظم  التالية.  األجيال  في 
بقاء  علي  تأثير  لها  وليس  محايدة   تكون  الكائنات 
هذا  يتراكم  األجيال  مر  علي  ولكن  احلي  الكائن 
الطفرات  أثار هذه  وميكن مالحظة  الوراثي  اإلنحراف 

خاصة في اجملموعات اإلحيائية الصغيرة.  
لنفس  املنتمني  األبناء  أن   : الطفرات  حلدوث  اإلثبات 
األبوين »برغم حصول كل منهم علي نصف اجلينات 
من كل من األبوين » ال يتفقان متاما مع بعضهم في 
اخلريطة اجلينية وميكن تفسير حدوث الطفرات بكل 

من هاتني الطريقتني  : 
إزالة  بعد  النووي  احلمض  تسلسل  تركيب  إعادة   )1
النووي،  احلمض  من  جديد  جزء  وتركيب  وإستبدال 
في  التشابه  من  عالية  بدرجة  اإلحتفاظ  مع  ولكن 
هذا التسلسل بني األبناء من نفس الوالدين، ومع كل 
جيل يتم توريث هذا التسلسل النووي اجلديد للجيل 
لهذا  بسيطة  جديدة  إختالفات  إضافة  مع  التالي 

التسلسل، يتم أيضا نقلها للجيل الثالث وهكذا.  
 ( إيقافها  يتم  الصفات  ببعض  اخلاصة  اجلينات   )2
لتصبح  تشغيلها  أو  مؤثرة   غير  لتصبح  إطفائها( 
مؤثرة في نقل هذه الصفات بني جيل وأخر وحتي هذا 
اإليقاف والتشغيل يتم توارثه من جيل إلي الذي يليه. 
وفي اخلالصة فأن إإلختالف اجليني بني األجيال يعزي 
وإيقاف  النووي  للحمض  التسلسل  تغير  لسببني 

أوتشغيل تأثير بعض اجلينات علي بعض الصفات. 
اإلختالفات  هذه  أن  :النتيجة  واألهمية  النتيجة 
إختالفات طفيفة  في  إلي   تؤدي  الطفيفة  اجلينية 
تتراكم  اإلختالفات  وهذه  وأخر،   جيل  بني  الصفات 
أفراد  بني  اإلختالف  أهمية هذا  أما  األجيال  تتابع  مع 
إختالف  في  عنه  ينتج  ما  فهو  اإليحيائية  اجملموعة 
اجملموعة  هذه  في  فرد  كل  ومقاومة  تكيف  درجه 
للعوامل البيئية عن بقية  أفراد هذه اجملموعة علي 
للميكروبات  الفرد   هذا  مقاومة  درجة  املثال  سبيل 

والتغيرات البيئية ...الخ. 
األلية الثانية : اإلستيالد )عن طريق الوالدة( اإلنتقائي. 
التالية  األجيال  في  الصفات  بعض  تضخيم  ميكن 
اجلديدة  الصفات  نفس  يحملون  أفراد  بتزاوج  وذلك 

بإحدى  وذلك  أخر  إلي  العملية من جيل  وتكرار هذه 
طريقتني : 

مجال  في  األن  به  ومعمول   : الصناعي  اإلنتقاء   )1
احليوان والنبات لتضخيم الصفات اجليدة واإلحتفاظ 
بها. واألمثلة ال حتصي وال تعدل،  ونذكر منها تزاوج 
األحصنة األسرع للوصول إلي سالالت أكثر قدرة علي 
السريعة،  الصيد  كالب  في  وكذا  السباقات،  حصد 
صفة  منهما  كل  يحمل  أفراد  تزاوج  ميكن  كما 
مطلوبة للحصول علي منتج واحد يتمتع بالصفتني 
املنتجات في  النباتات مت حتسني  اجليدتني، وفي عالم 
األن   يعرف  فيما أصبح  والزهور  والفواكه  اخلضراوات 

بالهندسة الوراثية. 
البشري  التأثير  اخلارج عن  أي   : الطبيعي  اإلنتقاء   )2
التي  فالسالالت  الصناعي   لإلنتقاء  املنطق  وبنفس 
حتمل صفات جتعلها أكثر مقاومة للضغوط البيئية 
أكثر  لتتزاوج  أطول  مدة  لتعيش  حظا  األوفر  هي 
جملموعة  املثال   هذا  ونذكر  أفضل.   سالالت  لتنتج 
اجلديدة  الفراشات  فجاءت  تزاوجت  الفراشات  من 
منها  مجموعة  كانت  األلوان   من  مجموعتني  في 
أصبحت  وعليه  بها  احمليطة  لأللوان  محاكاة  أكثر 
فرائسها فعاشت  بواسطة  أقل عرضة إلكتشافها 
التي  الفراشات  من  النوع  هذا  لتنج  أكثر  وتزاوجت 
حتاكي ألوانها الطبيعة احمليطة فيما نعرفه  باإلخفاء 
والتمويه.  وهذا عكس ما حدث في اجملموعة األخري.  
حتمل  التي  تلك  إلي  الكائنات  بقية  تطورت  وهكذا 
والشم  والسمع  البصر  مثل  أفضل  خاصة  حواس 
في  أفضل  فرصة  تعطيها  والتي  اإلستشعار  وقرون 
أكبر  إمكانية  وعليه  خطرا  وأقل  إمانا  أكثر  حياة 

للتكاثر واحلفاظ علي هذا النوع األفضل.  
باإلنتقاء  ميارس  ممن  بعضا  أن  الغريب  من   : هوامش 
في  حدوثه  إحتمال  ينكر  احليوانات  في  الصناعي 

الطبيعة.
بقية  القادمة  املقالة  في  اهلل  بإذن  ونستكمل  
بنظرية  واحمليطة  اخلاطئة  السبعة  اإلشاعات 
التي  والكالب  قرد  أصله  اإلنسان  أن  مثل  التطور 
البطة  التمساح  أو  ذئاب  إلي  تتحول   أو  تلد قططا 
crocoduck الذي له رأس متساح وجسم بطة وكلها 
ويسخر  التطور  نظرية  بها  تقل  لم  كاذبة  إشاعات 
منها العلماء من املؤمنني وغير املؤمنني بوجود اهلل 
والواعيني لنظرية التطور كما يسخر منها متاما من 
يجهل هذه النظرية كما سنذكر أهمية فهم نظرية 

التطور للحفاظ علي اجلنس البشري. 

التتمة العدد القادم
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 د. ياســـر بطرس
Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Over Retention of Primary Teeth
تناولت فى العدد السابق اهمية عمل ال Space Maintainer   للطفل 
الطبيعى  امليعاد  قبل  التسوس  بسبب  اللبنية  االسنلن  خلع  عند 
للتبديل أما اليوم فسوف اقوم بتوضيح اسباب تأخر تبديل االسنان 

اللبنية لسنوات بعد امليعاد الطبيعى للتبديل .
هناك قاعدة عامة للبنات و هى ان اسنانهن تتبدل اسرع من االوالد 
اكثر  فى مكانها  اللبنية  االسنان  استمرت  فأذا   , 4 شهور  بحوالى 
ملشكلم  مؤشر  يكون  قد  للتبديل  الطبيعى  امليعاد  بعد  سنة  من 
  over retention of primary teeth دقيق  تشخيص  الى  حتتاج 
املعادن من  بعض  نقص  تكون  قد  او  وراثية  تكون  قد  االسباب 

التغذية  فى  الكالسيوم  و 
الدائمة  االسنان  حجم  ان  او 
االسنان  من  بكثير  اكبر 
االسنان  اجتاة  ان  او  اللبنية 
الدائمة يكون بعيد عن جذور 
ال  بالتالى  و  اللبنية  االسنان 
اللبنية  للجذور  تأكل  يحدث 
root resorption  و عنا تدخل 
فى  مطلوب  االسنان  طبيب 
من  التاكد  بعد  وقت  اسرع 
واحدة  صورة  طريق  عن  احلال 
بانورامية  الفكني  أشعة  من 
panoramic radiography  و 
رقمية  تكون  ان  يستحسن 

.  digital

صحة نيوز

ومع  اجلديد،  العام  و  امليالد  بأعياد  نيوز«  »جود  قراء  أهنئ  البداية  في 
واحللويات  الدسمة  األكالت  وتناول  التجمعات  تكثر  األعياد  قدوم 
املتنوعة، وأيضاً شرب الكحوليات، لذلك أود أن أوجه بعض النصائح 

واإلعتبارات:
1- شرب املاء، 3-4 أكواب قبل األكل، في العزومات، فاملاء يساعد علي 
غسل املعدة والشعوربالشبع ، ومينع مشاكل اجلفاف وحصاوي الكلي

2- تناول السلطات قبل األكل، حيث تقوم مبلئ املعدة 
3- تناول أي نوع من الشربة الدافئة، والتي تساعد علي إرتخاء عضالت 

املعدة واألحساس بالدفأ
4- يُنصح بتناول كمية تُعادل طبق واحد فقط من الطبق الرئيسي 

5- يُفضل تناول أي مشروب، كالعصير أو املاء، ما بني الطبق الرئيسي واحللويات 
6- يُنصح بتناول كمية صغيرة من احللويات، قطعة واحدة فقط

7- يُفضل أن ينتهي تناول العشاء قبل الساعة التاسعة مساًء، وإذا كان هناك فرصة للمشي بعد األكل 
ملدة 10 - 15 دقيقة، فهذا يُساعد علي الهضم

8- عند الشعور بأي ألم في البطن، والذي عادة ما يكون بسبب الغازات، فمن املمكن وضع فوطة دافئة 
علي البطن، وميكن أيضاً تناول شاي »الكاموميل« الدافئ

9- هناك بعض احلاالت املرضية التي تؤدي إلي أالم في البطن بعد تناول األكالت الدسمة، وهي حصوات 
»Pancreatitis« ،والتهاب البنكرياس ،»Gastritis« ،التهابات املعدة ، »Gall stones« ،املرارة

وأمتني لكم أعياد سعيدة مع احلرص في تناول األكالت 

مشاكل املراهقة الستة
املشكلة الثانية : الرغبة اجلنسية امللحة 

أ.د. ناجي إسكندر
حقائق : خاصة بالواليات املتحدة األمريكية لسنة 2013  ) في 
كندا األرقام أقل قليال  ولكن في أوروبا املشكلة أكبر كثيرا  

منها في الواليات  املتحدة ( :  
مارسوا   high school students الثانوي   طالب   من   ٪47  -

اجلنس الكامل. 
- 6٪ من املراهقني  بدأ ممارسة اجلنس قبل سن13 عام.  

- 34٪  من طالب  الثانوي مارسوا اجلنس في أخر 3 شهور. 
- 41٪ لم يستخدموا حاجز طبي في أخر مرة مارسوا اجلنس 

) جنس غير أمن (.  
- 14٪  مارسوا اجلنس  مع 4 أو أكثر من اجلنس األخر. 

- 14٪ من املراهقات مت  حدوث احلمل و مت عمل إجهاض. 
- 4٪   من املراهقات مت  حدوث احلمل ومتت الوالدة.   

- 50٪ من املراهقني جربوا اجلنس بالشفاهOral Sex  و ٪10 
جربوا اجلنس بالشرج Anal Sex قبل جتربة اجلنس الطبيعي، 
غشاء   علي  احلفاظ  بغرض  أو  احلمل  تفادي   بغرض  وذلك 

البكارة في املراهقات 
- 90 ٪ من املراهقني الذين مارسوا اجلنس إستخدموا وسائل 

منع  احلمل. 
ذو  ثم  السود  املراهقني  في  إكثر  كانت  اجلنسية  املمارسات 

األصول األسبانية ) Hispanic ( ثم املراهقني البيض. 
خاصة  إختبارات  بعمل  قاموا  املراهقني  من  فقط    ٪22  -

باألمراض اجلنسية.  
العوامل التي تتحكم في ممارسة اجلنس في املراهقني : بيئية 

وأيضا وراثية.  
 أوال  : العوامل  البيئية : 

1 العوامل األسرية :- 
- أسلوب التربية اجلنسية لألبناء املتبع من األباء.  

معتقدات  األباء عن احلب واجلنس والزواج. 
معلومات األباء اجلنسية، ومدي مشاركتها مع األبناء  ) معظم 

األباء ال ميتلكوا القدر الكافي من املعلومات الصحيحة (. 
- التركيبة األسرية : املراهقون  من األسرة ذات العائل الوحيد، 
في  املراهقني  من  املبكرة  اجلنسية  للممارسة  عرضة  أكثر 

األسر ذات العائلني. 

الهرمونات  لهذه  املستقبالت  وعدد  اجلنسية  الهرمونات 
وذلك من شخص إلي شخص فقليل من املراهقني يحظي 
والبعض  او ال رغبة علي اإلطالق،   برغبة جنسية ضعيفة 
األخر يعاني من رغبة جارفة وقوية أكثر من الطبيعي، ولكن 
الرغبة  من  طبيعية  مبستويات  يحظوا  املراهقني  معظم 

اجلنسية والتي تقل كلما تقدم العمر. 
ثالثا : التصنيف اجلنسي للمراهق بني رغبة في اجلنس االخر 
ونسبتهم    املثاليني   ( اجلنس  نفس  في  رغبة  أو  املعظم(   (
أو رغبات غير طبيعية   ) البنات  األوالد و2-4 ٪ من  4-8٪من 

وسنرجأ ذلك للمقال القادم باذن  اهلل  
املشاكل اجلنسية في املراهقني :

أوال  مشاكل بدنية : 
1 جنس غير أمن : ذلك يؤدي إلي 

ا أمراض جنسية : غالبا حتدث مع  اجلنس الغير أمن )تعدد 
العالقات وعدم إستخدام حاجز طبي جيد(.             

 HIV فيروس اإليدز : 70٪ من حاالت اإليدز  اجلديدة )او األصح -
إيجابي ( كانت في املراهقني ) جنس غير أمن (.   

 - الفيروسات الكبدية خاصة  الفيروس ب ) األكثر خطورة بني 
فيروسات الكبد (  ينتقل بالعالقات اجلنسية - زوائد فيروسية 
جنسية Human Papilloma Virus  HPV األكثر شيوعا في 
مضاعفات  وله  املراهقات  في  خاصة  اجلنسية   األمراض 
املراهقات.  أيضا أكثر في  Chlamydia وهو  خطيرة  ومرض 
2 احلمل املبكر في املراهقات : ميثل ضغط  بدني ونفسي   
الوالدة  يزيد  من مشاكل  وأيضا  الصغيرات   اإلمهات  علي 
املراهقات  والرضاعة ورعاية األطفال من قبل تلك األمهات 
وفي حالة حدوث اإلجهاض يعرضهن ملشاكل صحية كثيرة 

خاصة إن قام باإلجهاض غير املتخصصني.  
وفي بعض احلاالت يتم التخلص من هؤالء األطفال بقتلهم 

أو إيداعهم في دور الرعاية 
هذا باإلضافة للعبأ النفسي واألدبي بسبب نظرة  اجملتمع 

لهؤالء الفتيات خاصة في اجملتمعات املتزمتة. 
ثانيا : مشاكل نفسية 

1 يتراوح بني اإلحساس بالذنب وضعف  تقدير الذات ونظرة 
اجملتمعات املتزمتة ملمارسة اجلنس خارج رباط الزوجية.وذلك 

قد يؤثر بالسلب في الدراسة والعمل.    
2 فقدان العذرية : العذرية في األوالد من الشباب يعتبروها 
تعتبر هبة  البنات  بينما في  التخلص منها  ينبغي  وصمة 

تود معظم البنات اإلحتفاظ بها للزوج.
معظم  في  للمثالني  العنيفة  النفسية  املشاكل   3
اجملتمعات.  وهي متثل عبأ إضافي علي هؤالء املراهقني خاصة 

في اجملتمعات املعادية للمثالية اجلنسية.   
ثالثا : مشاكل دينية : 

الزوجية  إطار  خارج  اجلنس  ممارسة  األديان  ترفض  حيث 
وتعتبره الذنب األكبر. 

اجلنس  ممارسة  حالة  في  تشددا  أكثر  موقفا  األديان  وتأخذ 
بني املثاليني. 

للرغبة  املمكنة  احللول   نناقش  سوف  اهلل  باْذن  القادم  املقال  وفي 
املراهقة.  فترة  في  اجلنسية  واإلنحرافات  للمراهقني  امللحة  اجلنسية 

للطفل،  اجلنسي  النضج  بداية  مع  املراهقة  فترة  تبدأ 
ويحدث ذلك في حوالي  احلادية عشر من العمر في البنات 
يتأخر  ؛أي  األوالد  في  العمر  من  عشر  الثانية  حوالي  ،وفي 
النضج اجلنسي في األوالد قليال عن البنات، ويختلف ذلك 
تبعا للعوامل الوراثية )  اجلينات وسن املراهقة في  األباء ( أو 
البيئية )  التغذية اجليدة واإلضاءة الشديدة تزيدان من درجة 
اخلصوبة (.  مثال  : يحدث البلوغ  في املراهقني أسرع قليال  

في البالد املشمسة.   
هوامش : في مزارع الدجاج  تضاء العنابر ملدة 23 ساعة في 
اليوم ؛ وذلك بغرض زيادة نسبة إنتاج البيض إلي 6 بيضات 

في األسبوع ؛ وذلك لتأثير الضوء علي معدل اخلصوبة.
أيضا لوحظ أن الفتيات الالتي ينمن فترة النهار، ويعملن ليال  
، أو كمضيفات في الرحالت   كممرضات في املستشفيات 
يتعرضن إلضاءة  ال  وعليه  الطائرات،  الليلية  في  الطويلة 

كافية ،تقل عندهن درجة اخلصوبة ومعدالت احلمل.
سبب املشكلة اجلنسية في املراهقني  : تتميز بداية فترة 
املراهق،  عند  اجلنسية  الهرمونات  إنتاج   ببدأ  املراهقة، 
عند  امللحة  اجلنسية  الرغبة  يزيد  ومبا  ضخمة،  وبكميات 
، وفي نفس الوقت متنع ثقافات اجملتمعات  عموم املراهقني 
»والتي تختلف من مجتمع آلخر » املراهقني من إفراغ  هذه 
الطاقات اجلنسية امللحة ؛ مما يؤدي حلالة من الكبت اجلنسي 
للمراهقني يصعب عليهم  السيطرة عليها. وقد يؤدي  ذلك 
إلي تصادم مع األهل واجملتمع . ويزداد هذا التصادم وبصورة 
نفس  في  اجلنسية  الرغبة   « املثاليني  حالة  في  رهيبة 
اجلنس » حيث يتعرض املثاليون  إلي قهر أكبر من اجملتمع 
 ( اللفظي  باإلعتداء  يالحقونهم  الذين  والزمالء   ، ،واألهالي 
التعليقات السخيفة (،   أو اإلعتداء البدني ،وذلك حسب 
ثقافة اجملتمع. ويحدث الصراع بسبب رغبة املراهق في إفراغ 
التي  القيود  وبني  بداخله،  واملكبوتة  امللحة  الطاقات  هذه 
يفرضها اجملتمع  علي املراهقني، ورغم ذلك حتدث الكثير من 
قد  والتي  الزواج،   نطاق  املبكرة خارج  اجلنسية  املمارسات 
تتعدد، ويحدث أيضا بعض من املمارسات الغير أمنة،  أما 

في حالة  املمارسات الشاذة فان ذلك  يزيد من املشكلة. 

- املشاكل األسرية بأنواعها تزيد من اإلحتماالت للممارسة 
املبكرة للجنس . 

- املراهقون املولودون في كندا أكثر ممارسة للجنس املبكر من 
املراهقني املهاجرين اليها.  

- املراقبة املستمرة وغير املباشرة،  تقلل من إحتمال  املمارسة 
وإدمانهم  األباء  تدخني   -  . املراهقني  في  للجنس  املبكرة 
املبكرة   املمارسة  إحتماالت  من  يزيد  اخملدرات،  أو  للكحوليات 

للجنس ألبنائهم من املراهقني .  
2 العوامل اإلجتماعية :- 

- الزمالء واألصدقاء ميثلون العامل األكثر تأثيرا علي أقرانهم 
،وذلك بتشجيعهم ،أو بإطالق التعبيرات الساخرة منهم في 

حالة عزوفهم عن اإلنخراط في األنشطة اجلنسية.  
كما تعتقد كثير من املراهقات، أن الشباب ينجذبوا أكثر إلي 

املراهقات املتفتحات جنسيا. 
يزيد  للسجائر  وحتي  واخملدرات،  للكحوليات  املراهقني  -إدمان 

من إحتمال ممارساتهم املبكرة للجنس.  
- اجليران واحلي واملدرسة  : قد تؤثر  بالسلب أو اإليجاب حيث 

يجنح املراهقون إلي التقليد والتقمص.  
-موقف اجملتمع من اجلنس في املراهقني : تنقسم اجملتمعات إلي : 
ا مجتمعات متزمتة : تفصل املراهقني من اجلنسني وتقدس 
العذرية : املمارسة املبكرة أقل إحتماال، ولكن املراهقني أكثر 

إنشغاال باجلنس. 
 ب مجتمعات إيباحية . : املمارسة املبكرة أكثر إحتماال وكذا 

اجلنس الغير أمن، ولكن اإلنشغال باجلنس أقل. 
والعالقات  باإلختالط  تسمح   : متسامحة  مجتمعات  ج   
البريئة مع رقابة غير مباشرة  : أفضل اجملتمعات. ولكن توجد 

جتاوزات كثيرة حلدود العالقات.
3- اإلعالم وأجهزة التواصل : 

1 أجهزة التواصل اإلجتماعي :  في التليفون احملمول واإلنترنت  
أكثر من ثلث احملادثات بني املراهقني محادثات جنسية املواقع 

اإليباحية : تزيد من إحتمال املمارسات املبكرة. 
2 اإلعالم والتليفزيون والسينما واجملالت التي تتعرض ملواضيع 
للمشاعر  املثيرة  الصاخبة  املوسيقي   وأيضا   جنسية، 
املمارسة   إحتماالت  زيادة  شأنه  من  ذلك  كل  اجلنسية 
اجلنسية ،ولكن في نفس الوقت املنع التام ومشاعر احلرمان 
قد تأتي بنتائج عكسية ، وعليه يجب السماح بعرض املادة 

العاطفية املهذبة وليس املادة اجلنسية اإلباحية. 
املمارسات  إحتمال   بني  طردي  تناسب  وجد  فقد  وعموما 
في   واإلثارة  اإلباحية  ومدي  وعدد  املراهقني  في  اجلنسية 
اإلثارة  كانت  وإن  حتي  لها  يتعرضوا  التي  اجلنسية  املشاهد 

غير مباشرة ألنها تؤثر في العقل الالواعي، وأيضا
تثير اخلياالت اجلنسية.  

في  تساهم  باجلنس  اخلاصة  العلمية  املادة  جودة    : املدارس 
أعمق  فهم  في  وتؤثر  للمراهقني،  اجلنسي  الوعي  تشكيل 
بصورة  معها  التعامل  ميكن  وكيف  اجلنسية،  للمشاعر 

صحيحة وأمنة.  
ثانيا : عوامل وراثية : 

تختلف قوة الرغبة اجلنسية تبعا للعوامل الوراثية ومستوي

نظرية التطور« بني احلقيقة واخلرافة » )١(
وهل تتعارض نظرية التطور 

مع اإلميان بوجود اهلل؟  
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رأسي
1 وصل درجة عالية من حسن األداء أو الصناعة o نصف صابر o ثلثا جبل       

2 بمعنى طريق أو وسيلة أو ألجل شيء ما o حالة اإلصابة بمكروب أو عفونة في الجسم        
3 عكس حلو o مطرب راحل صاحب اغنية بنات المكال     

4 عروس المصايف اللبنانية o – قرية لبنانية وقعت ضحية غدر المحتل     
5 اسم حرف من حروف اللغة o – طاف في المكان وبحث بنظره      

6 غير متزوج     
7 يضعون شيئا مكان شيء آخر o متشابهات   

8 هز وخض o ثلثا سيد o يقرأ لنفسه أو لآلخرين    
9 كثير وفائض o يشبك األشياء ببعضها    

10 قرية وقضاء في البقاع اللبناني عند جبل صنين o متشابهان o هجم 
أفقي

1 انصت o صوتها مالئكي ولحنها رحباني       
2 شاعر لبناني مهجري o فوق العين )معكوسة(    

3 كلمة تستخدم لالسهاب في المعنى o لقب اجتماعي انجليزي o زهر يذكر في تحية الصباح   
4 حيوان بحري يصنف من أذكى المخلوقات o وحدة العملة اللبنانية      

5 متشابهان o حب       
6 ما يئس وما استسلم o الجن o طرف     

7 سهل في لبنان o يسحب    
8 مخيم فلسطيني شهير في لبنان    

9 اسم مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة الهادئة o مدينة أثرية في البقاع اللبناني مهمة 
 10دولة عربية اصل اسمها بمعنى لون اللبن لكثرة الثلوج في جبالها o قرية في قضاء المتن بجبل   

حل العدد السابق
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حظك مع جود نيوز
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مع  والتأقلم  األمور  بلورة  على  وقادراً  متزناً  وجتعلك  األقدار،  لك  تبتسم  احلمل:   برج 
األوضاع العاطفية اجلديدة والشعور بالراحة الكبيرة . 

برج الثور: حتلم بجديد وتخوض جتربة مهّمة وتوسع اآلفاق محاطاً باألصدقاء، وحتدث 
تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك .  قد جتتمع حول طاولة مع الشريك،  

برج اجلوزاء:  يجب أن تغّير سلوكك إذا شعرت باخلطر، حذار احلرب املفتوحة إذ قد يكون 
بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك .

كبيرة  فقدراتك  عليك،  للضغط  بعضهم  سعى  مهما  تتذّمر  ال  الّسرطان:    برج 
لتخطي األزمات حتى لو كانت صعبة، فأنت قادر على اخلروج منها .

برج األسد:  حذار االجنرار وراء األحاسيس واألفكار السلبية حّتى لو شعرت بتحّديات 
واستفزازات كبيرة من بعض الزمالء .

برج العذراء: متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب املسؤولية في اجملال الذي 
تعمل فيه منذ مدة طويلة، فكن حذراً لتحّمل املزيد . 

برج امليزان: إذا رغبت في احلفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جدّية 
من السابق، فهذا أفضل .

برج العقرب:  ضغوط روتينية في العمل، لكنك متلك القدرة على تسيير دفة األمور 
كما تشاء، والتوصل إلى النتائج التي تبغيها . 

ويرتفع منسوب  وثباتاً  تألقاً  يزيدك  ما  املناسب،  املوقع  القوس: جتد نفسك في  برج   
االحترام لك من قبل الزمالء . 

برج اجلدى: يعدك هذا اليوم باملزيد من األرباح املالية التي حتصل عليها من استثماراتك 
في أحد املشاريع الناجحة . 

برج الّدلو: حاول أن تبتعد عن النقاشات التي ال جتدي نفعاً، واسع للتركيز على ما هو 
أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل .

برج احلُوت: كن أكثر تعقالً مع الزمالء، وخصوصاً أّن أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب 
قد ال حتتملها .

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Tue 29-Dec-2015
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easyDaily Sudoku: Tue 29-Dec-2015
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Daily Sudoku: Tue 12-Jan-2016
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very hardDaily Sudoku: Tue 12-Jan-2016
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نسرين عيسي - ساسكاشوانراسم السعادة

أحياناً تقف أمام لوحة جميلة فيجذبك فيها خطوط 
أو  وألوانها  اللوحة  فكرة  وأحياناً  وبراعته  الرسم 
قيمة  له  لتضيف  بيتك  أركان  من  ركن  فى  تتخيلها 
املرسومه  اللوحة  فيك  تؤثر  عندما  ولكن   ، وجمال 
بشكل آخر وجتد نفسك دون أن تشعر تغوص معها فى 
عاملها اخلاص وتفصلك عن واقعك احمليط بك وتنقلك 
وتبعث  والزهور   ، الزاهية  واأللوان  الضوء  من  لعالم 
 ، النفسى  والهدوء  الراحة  من  غريب  إحساس  فيك 
وأزهاراً  فاكهة  وكأنهم  واألطفال  فيها  النساء  وترى 
فى جنة الفردوس فأعلم وقتها أنك تقف أمام لوحة 

للفنان الفرنسي “أوجست رينوار ” رائد املدرسة األنطباعية .
أجمل شئ فى الكاتبة والتحدث عن ” رينوار” هو التفاؤل الذى 
شخصيته  تعكس  والتى  رسوماته  إليه  تنقلك  و  به  تشعر 
املتفائلة طوال الوقت على مدار حياته ، حتى فى أوقات ازماته 
مبعنى  صاحب  للحياة  فكان  يحزن  لم  ييأس  لم  يغضب  لم 

الكلمة فسمى برسام السعادة.
تأتى  ولم  عصره  فنانى  كأغلب   ، بوهيمية  حياة  رينوار  عاش 
له الثروة والشهرة إال فى السنوات اآلخيرة من عمره ، و فى 

شراء  مادياً  يستطيع  يكن  لم  بدايته 
الفرش واأللوان ، وكان يعمل رساماً فى 
عشر  الثالثة  فى  وهو  للخزف  مصنع 
يرسم فوق األواني الزهور و كان عمله 
هذا له فضل كبير فى إكتسابه خبره 

فى الضوء واأللوان الزاهية
وكان  الفنون  ذلك مبدرسة  بعد  التحق 
وقتها مذهب )املدرسة الواقعية ( هو 
املذهب السائد وكان طبيعياً ان يتبعه 
“رينوار” فى بداية حياته غير انه ما لبث 

أن أعلن مترده عليه و قرر أن يعبر عن نفسه بطريقته من خالل 
فنه .

باملرأة  اخلاصة   ” “رينوار  لرسومات  وتتقرب  تفهم  أن  قررت  إذا 
والتى  الدنيويه جلسدها  نظرتك  تغير  ان  أوالً  عليك  ، فيجب 
بهذا  لتظهره  السينمائية  و  التليفزيونية  الدراما  تتصارع 
واإلحساس  اجلمال  استشعار  فى  وتبدأ   ، الغرائزي  الشكل 

إبداع هذا اجلسد وأن  بقدرة اخلالق فى 
مشاعر  إلى  الدنيوية  مبشاعرك  ترقى 
املرحلة  هذه  إلى  وصلت  إذا   ، أسمى 
سوف تستمع برسومات “رينوار ” الذى 
األنثوي  للجسد  بحبه  يعترف  كان 
ورسمه ، وال يعنى هذا انه كان يوما زئر 
، وإمنا يدرك جمال املرأة  نساء او مراوغاً 
لهذا  وصلت  متى   ، غرائز  أى  من  اجملرد 
ستفهم  وقتها  الشعور  من  املستوى 
وتشعر فوراً بضرباته الناعمة للفرشاة 
اجلارف  مبدعها  بحب  تفيض  أنيقة  رقيقة  شاعرية  وحملات 
للحياة ولكل ماهو جميل بها والتى ميكن ان تراه بوضوح فى 
واحدة من اجمل اللوحات التى تعبر عن اجلمال األنثوي بكامل 

صوره وهى لوحة ” املستحمات” من روائعه الفنية .
سياسية  ألغراض  الفن  توظيف  من  ينفر  رينوار”   ” كان 
وأيدولوجية و حس بقوة أن الرسم ليس إال للمتعة والنشوة .

بها  أشاد  التى  الشقيقتان”   ” لوحة  رسوماته  أشهر  من 
” وتقدر مبا يزيد عن 100 مليون يورو  ، و “رقصة الريف  النقاد 
” التى كانت  اما لوحة “رقص فى موالن 
الزوجة  وهى   ” روزفلت  “بيتسى  تقتنيها 
الراحل  الرائيس األمريكى  السابقة ألبن 
يقدر  كانت  ،والتى  روزفلت”  “فرانكلني 
مليون   7801 بحوالي  األصلى  سعرها 
اقتناء  ببيعها ألحد محبى  وقامت  دوالر 
 ” سايتو  “ايوى  يدعى  “و  “رينوار  لوحات 

مببلغ 14303 مليون دوالر
أصيب  اآلخيرة   ” “رينوار  سنوات  فى 
فى  و  املتحرك  كرسيه  والزم  بالشلل 
فى  يثبتها  فكان  بالفرشاه  األمساك  عن  عجز  شيخوخته 
معصم يده بشريط الصق و يواصل الرسم بنهم وهو يشكر 
ربه ألنه لم يفقد بصره ، قمة فى التفاؤل حقاً ! وظل يرسم 
، وتوفى سنه 1919 وكان عمره 79  و ال يرسم غير السعادة 
إلى لوحة رسمها  سنه وكانت آخر كلمات قالها وهو ينظر 

لباقة من شقائق النعمان : ” اآلن بدأت أفهم شئ ما “
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
الكتاب  لدراسة   »Hosanna« مجموعة  إحتفلت  نيوز:  جود 
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس، 
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا 
أحدي  وهي  سنوات،   5 منذ  اجملموعة  تلك  ,ونشأت  التوقيت، 
وتعتبر  فيرينا،  والقديسة  موريس  القديس  كنيسة  خدمات 
الكتاب  بدراسة  تقوم  التي  اجملموعات  أقوي  من   ،»Hosanna«
املقدس باللغة اإلجنليزية، ويشرف عليها د. »ياسر بطرس«، ومن 
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء 

النبي من العهد القدمي

اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع، 
من الساعة 6:30 إلي الساعة التاسعة مساًء بكنيسة القديس 

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«
يهنئون

الصيدلي أبرام روفائيل والصيدالنية ماري روفائيل 
بالزفاف السعيد 

لــ مارينا و شادي 
في السابع من فبراير املاضي

 بكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس األنبا 
رويس بنورث يورك
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االجتاهات  تغيير  ميكن  هل 
استبدال  و هل ميكن  ؟  اإلنسانيه 
املواقف السلبيه بأخري إيجابيه ؟

بتعلم  إهتماما  أكثر  البعض 
من  بأكثر  اجلديده   « األفكار   «
لكي  هلل  بالسماح  إهتمامهم 
و  إيجابيا  تغييرا  حياتهم   يغير 

جذريا .
.ألقبل  سهال  التغيير  كان  لو   +
أن  احلقيقه  لكن  و  عليه,  اجلميع 
معظم الناس يبقون علي ما هم 

عليه. 
إن التغيير صعب لدرجه اننا نشك 
في الناس الذين يقولون إنهم قد 

تغيروا . فالناس ال يتغيرون حتي
يعرفوا عن يقني أنهم ال يحققون مأربهم في 
احلياه و أن األمور ال تسير معهم علي ما يرام .

عبر  تكونت  للتفكير  أمناط  هي  املواقف  إن   +
مده طويله من الزمن , لذلك ال نستطيع أن 
لكن  و   , معدودات  دقائق  في  مواقفنا  نغير   
ميكن أن نعترف باملواقف اخلاطئه و نقرر أن نبدأ 
العمل في االجتاه نحو اتخاذ املواقف الصحيحه 

التي تتسبب في ملئ احلياه بالفرح الغامر.
+ نتعرف اآلن علي زوج من هذه املواقف....الذي 
نبدأه باملوقف السلبي الذي يجب التخلي عنه

ثم نشير الي املوقف اإليجابي الواهب احلياه و 
الذي يجب تبنيه ليحل محل املوقف السلبي, 
علي سبيل املثال التحول عن موقف« التذمر« 
إلي موقف » الشكر » سوف تكون عمليه تغيير 
صحيه و   جريئه علي املستوي الشخصي, في 
املواقف  بأن  التامه  حاله استعدادنا و قناعتنا 
هامه جدا حلياتنا, و استعدادنا لتغيير مواقفنا 
, و قناعتنا التامه بفكره أننا ال نستطيع تغيير 

مواقفنا بدون معونه اهلل.
حتول عن موقف التذمر ....الي موقف الشكر

فإنه  كبح  دون  ترك  إذا  نختاره  موقف  التذمر 
و  الفرح  اختبار  علي  قدرتنا  يشل  سوف 
هذا  احلقيقيه.نعم  االمتنان  بروح  االستمتاع 

و   , تختارنا  ال  فاملواقف  صحيح! 
لكننا نحن الذين نختارها. 

قبل أن نذهب بعيدا , دعونا نضع 
التذمر   « للتذمر   « محددا  تعريفا 

هو التعبير عن عدم الرضا 
عدم  مع  خاطئا  ليس  شئ  عن 
محاولتي تصحيح هذا اخلطأ ...إذا 

كان الشئ خاطئا , و نعبر عن
 . تذمرا  ليس  فهذا   , الرضا  عدم 
شئ  بشأن  التباكي  إختيار  ولكن 
ما , و عدم فعل أي شئ لتصحيح

و طبقا   . التذمر  هو  هذا  املوقف, 
ينصب  فالتذمر  التعريف  لهذا 

علي الظروف , ال يطال البشر .
النقد ينصب علي البشر , والتذمر 

يركز علي الظروف.
نحن  أوال  كذلك.  .إنه  نعم  خطيه!  +التذمر 
الختيارنا   , نشكو  عندما  أنفسنا  الي  نسئ 
رد فعل يضرنا بأكثر ما يفيدنا, إن شكوانا قد 
تؤدي الي الغضب و املراره , بل و حتي اإلكتئاب 
أيضا  اهلل  بل  فقط  أنفسنا  نؤلم   ال  ثانيا   .
بصوره غير مباشره . إن اهلل يتأثر عندما يسمع 
التذمر  ألن   , اخلاطئه  مواقفنا  يري  و  تذمرنا 
معناه الشك في سلطان اهلل . ثالثا نحن نؤذي 
اآلخرين  نؤثر علي  , فنحن  الذين حولنا  الناس 
بتفكيرنا. ما نريد أن نقوله أن التذمر ال يؤذينا 
والذين يسمعونا  يؤلم اهلل  نحن فقط  لكنه 
التذمر  و  الشكوي  من  يتخذون  الذين  أولئك 
في  حياتهم  يقضون  سوف  حلياتهم  أسلوبا 

بريه قاحله . 
ميحو  موقف  ......الشكر  الشكر  موقف  الي   +
في  يشيع  بذلك  و  للتذمر  اخلاطئ  امليل  متاما 

حياتنا  جوا من الفرح و البركه .
الوسائل   - الشكر - مستويات للشكر  +قوه 
الشكر.  بركات   - االنتصار  هذا  حتقق  التي 
أمور كثيره  سنتناولها بإستفاضه في عددنا 

القادم إن شاء الرب و عشنا.
و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني. 

اإلجتاهات اإلنسانيه

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

يـــونـان واملسيـــــــح # ١
بقلم : د. رءوف إدوارد

- يونان لم يذهب ليكرز الي نينوي كأمر الرب ، بل أعتفي عن أن يقوم بالعمل وهرب من وجه الرب 
ذاهبا الي ترشيش ونام نوما ثقيال في جوف السفينة . 

-  آراء كثيرة قيلت لتفسير سبب اعتفاء يونان وهروبه من وجه الرب : 
1-  أنه نبي متكبر، يعلم رحمة اهلل وأنه سيرجع في كالمه بهالك نينوي، لذلك هرب ألن كلمته 

بخراب نينوي لن تتحقق . 
ململكة  والروحية  املدنية  العاصمة  كانت  نينوي  : ألن  منها  والفائدة  أنها مهمة مستحيلة   -2
آشور العظيمة . فذهابه وكرازته كِمثل كرازة مبشر بدين آخر غير االسالم في مكة ودعوته بأنها 

ستنقلب ان لم يرجعوا الي اهلل . فلسان حال يونان انهم سيقتلونني .  
. ورأيه في اهلل أنه »  . وأعتفي من أن يكون رسول هالك  3-  يونان نبي رقيق هرب ملرارة الرسالة 
اله رؤوف ورحيم وبطئ الغضب وكثير الرحمة ونادم علي الشر« وسيعفو عن نينوي ، ولن يسمح 

للحياة أن تهزم من اخلطيئة واملوت.
أن  ان أمكن  ياأبتاه   « الرسالة في جثيماني قائال  الذي عبَّر عن مرارة  يونان كمثال للمسيح  هنا 
تعبر عني هذه الكأس«.. وذلك بسبب املرارة املطلقة لقبول السيد املسيح حكم املوت وهو احلياة 

نفسها  » أنا هو الطريق واحلق واحلياة » 
ان هذه التفسيرات الثالثة لشخصية يونان مهما تباينت اال أنها تشترك في نقطتني أساسيتني 
ليال ثم قيامته عندما خرج من جوف  أيام وثالثة  يونان بدخوله جوف احلوت ثالث    « هما »موت 
احلوت كمثال ملوت الرب يسوع احمليي وقيامته . ثم االشارة الواضحة الي مكانة االمم في تدبير اهلل 
اخلالصي . فهنا جند يونان اليهودي يبشر نينوي األممية اشارة الي أن اهلل أختار بني اسرائيل ليكرز 
للعالم أجمع بواسطتهم باخلالص الذي يبلغ كماله في كرازة املسيح الذي هو من اليهود وللعالم 

أجمع. 
في هذا املقال سنحاول تفسير السفر باتباع الرؤية الثالثة لشخصية يونان النبي .

عندما   مت   عماد   السيد   املسيح   له   اجملد   في   نهر   األردن   كان   عمره  
 ثالثني   عاما   فلماذا   ال   يتم   عماد   املسيحيني   مثل   السيد   املسيح  

 اجلواب :  في   هذه   السن؟  
 أن   السيد   املسيح   عندما   ذهب   لنهر   األردن   ليعمد   لم   يكن   محتاجا   لهذا  
 العماد   ألن   املعمودية   للخالص , وهو   لم   يكن   محتاجا   خلالص , ولم   يكن  

 محتاجا   للتوبة   وغسل   اخلطايا   أيضا   بل   أنه   أقبل   علي   العماد   لتواضعه . 

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس

البابا فرنسيس: علينا بناء اجلسور مع اإلخوة األرثوذكس
قال البابا فرنسيس إن علينا بناء اجلسور، 
األرثوذكس،  لإلخوة  ذراعّي  افتح  لذلك 
»كورييري  صحيفة  نقلته  لقاء  في 
سعيد  “أنا  البابا  أضاف  سيرا«،  ديلال 
للغاية”، بشأن املصاحلة بني الكنيستني 
موضحا  واألرثوذكسية،  الكاثوليكية 
قبيل اللقاء الذي جمعه في الـ21 من 
البطريرك  مع  كوبا  في  اجلاري  الشهر 
اجملال  فسحت  “لقد  كيريل،  الروسي 
بلقاء  ارغب  إنني  فقط  قلت  لذلك، 
كل  وهذا  مجددا،  األرثوذكس  األشقاء 

شيء”.

من  عامني  هناك  كان  “لقد  وتابع 
املفاوضات التي جرت في سرية من قبل 
إلى  بحاجة  فـ”نحن  ماهرين”،  أساقفة 
نصل  حتى  خطوة،  خطوة  جسور،  بناء 
على  املوجودين  أولئك  مصافحة  إلى 
“اجلسور  أن  مبينا  منها”،  اآلخر  الطرف 

تدوم طويال وتسهم ببناء السالم، على العكس من اجلدران”، التي “يبدو أنها تدافع عنا، إال أنها 
تفصلنا عن اآلخرين فقط”، لذلك “ينبغي هدمها ال بناءها”.

جدار  ولنتذكر  اآلخر،  تلو  واحدا  السقوط،  مصيرها  “اجلدران  بأن  مذّكرا  بيرغوليو  البابا  وخلص 
برلني”، الذي كان يبدو أبديا، بينما سقط بنفخة، في يوم واحد

خالص التهنئة
للشماس األستاذ / وجدي خليل

لترقيته لرتبة ذياكون
بكنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا باركهام
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بسبب االستعراض.. 

ساندويتش برجر »يقتل« رجالً

بيرغر  ساندويتش  التهام  بريطاني  حاول 
تعرض  لكن  واحدة«،  »دفعة  على  باجلنب 

الختناق أدى إلى وفاته على الفور
أطفال،  لثالثة  والد  وهو  براي،  دارن  وتوفي 
نتيجة نقص الهواء الداخل إلى رئتيه أثناء 
التهام الطعام، بحسب حتقيق خاص باحلادث 

نقلته صحيفة »إندبندنت« البريطانية
الطعام  أن كمية من  الصحيفة  وأوضحت 

قدرت بني 5-8 سم أغلقت حلق براي.
وذكر  طبيب حملكمة في منطقة كارديف:« 
لم يكن باستطاعته التنفس. كمية الهواء 
الداخلة إلى رئتيه كانت قليلة«، مشيرا إلى 

أنه توفي على الفور.
منزل  في  وكان  عاما،   29 براي  عمر  وبلغ 
حاول  عندما   ،2015 أكتوبر  في  له  صديق 
من  مطوي  نصف  برغر  ساندويتش  تناول 
واحدة«،  »دفعة  السريعة  للوجبات  مطعم 

على سبيل االستعراض.
شاهد   « لصديقه:  براي  قاله  ما  آخر  وكان 
بدأ  لكنه  الطعام،  بتناول  هم  عندما  هذا« 
بعدما  الوعي  وفقدان  باالختناق  يشعر 

التهم 99 % من الساندويش

خادمة »تهدي« نفسها بيت 
صديقها الثري

تعمل  كانت  ليتوانية  خادمة  استطاعت 
حتصل  أن  البريطاني،  الوطني  املعرض  في 
وقطب  األعمال  رجل  صديقها  منزل  على 
أنه »هدية«  ادعت  السباكة جون هوغينغز، 

منه.
جنيه  ألف   650 بـ  البيت  سعر  ويقدر 
غريتا  عليه  حصلت  إسترليني، 
سيرنياوسكيت )47 عاما(، من هوغينز )62 
 160 بـ  بنتلي  سيارة  إلى  باإلضافة  عاما(، 
قد  كان  واألزياء  اجملوهرات  من  والكثير  ألفا، 

اشتراها لها سابقا.
وتبني أن هوغينز اشترى ذلك املنزل عن طريق 
اسم  على  وضعه  البنك،  من  عقاري  قرض 
تقدمت  عنها،  االنفصال  قرر  وحني  غريتا، 
البيت باسمها رغم  غريتا بطلب لتسجيل 

أن هوغينز دفع جميع مستحقاته.
مستندة  غريتا،  لصالح  احملكمة  وحكمت 
كان  القرض  أن  تؤكد  التي  الوثائق  على 
صديقته  هوغينز  واتهم  هي.  باسمها 
وصاحبة  أزياء  عارضة  تعمل  التي  السابقة 
سرقته،  ومحاولة  باالحتيال  أعمال، 
العالقة  طريق  عن  ذلك  لكل  والتخطيط 
أن  حاولت  أنها  مؤكدا  جمعتهما،  التي 

تنجب طفال منه أكثر من مرة

ممثل ينتحر فعالً علي املسرح .. 
واملشاهدون ينبهرون بأدائه

حتولت أحداث مسرحية إيطالية إلى واقع، 
انتحر أحد املمثلني بشكل فعلي،  بعدما 
ويظنون  منبهرون  املتفرجون  كان  فيما 

األمر جتسيدا لدور إنسان يشنق نفسه.
رفائيل شوماشر،  اإليطالي،  املمثل  وأقنع 
البالغ من العمر 27 عاما، فريق املسرحية 
النار  إطالق  من  االنتحار  مشهد  بتغيير 
صحيفة  ذكرت  ما  وفق  الشنق،  إلى 
شرع  إن  ما  لكن  الفرنسية.  »لوفيغارو« 
املمثل اإليطالي في أداء مشهد االنتحار 
الحظ  حتى  الشجرة  جذع  على  معلقا 

طبيب في املسرح تشنجا على وجهه.
الشاب  املمثل  أن  الطبيب  واكتشف 
حقيقي،  بشكل  االنتحار   بصدد  كان 
كما  ليقنعه  »مبهرا«  ممثال  يكن  لم  وأنه 
أقنع بقية جمهور املسرحية. وجرى إنقاذ 
املمثل من املوت احملقق، لكنه ال زال يرقد 
اإليطالية  بيزا  مبدينة  املستشفى  في 
قالت  جانبها  من  العالج.  يتلقى  حيث 
والدة املمثل، إن ابنها كابد ظروفا عصيبة 
وأنهى  والده  إذ فقد  األخيرة،  اآلونة  خالل 
عالقة عاطفية في الوقت نفسه، لكنها 

لم تتوقع أن يقدم على وضع حد حلياته.

انشقت األرض وبلعته فعالً !
عثر رجال إنقاذ في والية أريزوا األميركية، على جثة رجل مفقود في حفرة عميقة انشقت 
أثناء سيره على األقدام قرب مركبته ، وقال مسؤولون إن قطر احلفرة بلغ 50 قدما فيما بلغ 

عمقها نحو 15 قدما
غريك«.  »كوين  بلدة  في  مزرعة   حقل  في  ُفقد  الرجل  أن  أميركية  إعالم  وسائل  وذكرت    
اسمه،  عن  السلطات  تكشف  لم  الذي  الرجل  عن  البحث  محليون  سكان  حاول  وعندما 
وجدوا حفرة كبيرة خلف شاحنته، وأشاروا إلى أن املياه كانت تتدفق في احلفرة، لقربها من 

حقل كان يجري ريه في الوقت نفسه
أنهى عمله  بعدما  الشاحنة  نحو  ظهر  يسير  كان  الرجل  إن  الشرطة  في  وقال ضابط    
الرجل  إال مع مرور  أال تنشق األرض  إنها حظ عاثر ال يصدق  وتابع:«  ابتلعته احلفرة،  عندما 

بهذه املنطقة«.

صورة وتعليق 

أن كانت حبيسة  السوداني، بعد  الثقافي  البنات نفسها بقوة في املشهد  أغاني  فرضت 
املناسبات االجتماعية السعيدة، إذ باتت جتد طريقها إلى وسائل اإلعالم احلكومية بعد أن 

كانت شبه محظورة،.
التركي  االستعمار  حقبة  منذ  ظهرت  فقد  بجديدة،  ليست  السودان  في  البنات  أغاني 
للسودان، كنوع من الشعر ميجد الكرم والشجاعة، ويبث احلماس في نفوس املقاتلني، إلى 
ودارفور،  كردفان  السودات ال سيما  بعض مناطق  القبائل في  وزعماء  اخليرين  جانب متجيد 

حيث تعتبر »حلكامة« هي شاعرة القبيلة.
كما ارتبطت هذه النوعية من الغناء بطقوس الزواج، مصحوبا بآله »الدلوكة« وإيقاع السيرة 
السوداني، وهو إيقاع محبب للسودانيني، حيث تتخلله بعض الطقوس كالبطان وهو من 
العادات الراسخة عند بعض القبائل ذات األصول العربية فى السودان، حيث يقوم الشباب 
بالتطوع للجلد أمام الفتيات والنساء ويقوم العريس مبهمة جلد املتطوعيني بالسياط فى 

ظهورهم وسط أهازيج وزغاريد النساء.
من جانبها، تقول املطربة ميادة قمر الدين، وهي أول فنانة سودانية تستعمل آلة الرق التي 
،لكن  والتم مت  املردوم والسيرة  بإيقاعاته، منها  إن »السودان غني  الرجال،  كانت حكرا على 
إيقاع  وهو  العالم  فى  مثله  اليوجد  ألنه  عامليا  إيقاعا  يكون  أن  ميكن  اعتقادى  فى  السيرة 

ساحر«.
من جانبه، يرى رئيس احتاد فن الغناء الشعبي في السودان، محمود على احلاج، أن منط الغناء 

هذا يكشف الكثير من التحوالت التي شهدها اجملتمع السوداني عبر عقوٍد من الزمان.

أغاني البنات بالسودان.. تألق بعد »حظر«

تطايرت أسنانه في انفجار 
سيجارة إلكترونية

إثر  بليغة  بجروح  أملاني  مدخٌن  أصيب 
وهو  فمه،  في  إلكترونية  سيجارة  انفجار 
عدد  سقوط  إلى  أدى  مما  التدخني.  بصدد 
البالغ  الشاب  املدخن  وكان  أسنانه.  من 
من العمر 20 عاًما في أحد متاجر مدينة 
لسيجارته  بطارية  شراء  ألجل  كولونيا، 
املدخن  أسنان  وتطايرت  اإللكترونية. 
من  أخرى  أجزاء  أصيبت  فيما  الهواء  في 
وجهه بحروق، مما استدعى نقله على وجه 

السرعة إلى املستشفى لتلقي العالج.
ويقبل ماليني األشخاص حول العالم على 
عن  اإلقالع  ألجل  اإللكترونية  السيجارة 
تقارير  لكن  التقليدية،  التدخني بصيغته 
للسيجارة  كبرى  أضرار  إلى  نبهت  طبية 
اإللكترونية وتسببها بقتل عدد من خاليا 

الرئة

دراسة: الكالب تسعد 
أصحابها أكثر من القطط
القطط  بني  املنافسة  شكلت  لطاملا 
محبيهم،  بني  أزلي  جدل  محور  والكالب 
إن  قالت  حديثة  أميركية  دراسة  لكن 
مالكي  من  سعادة  أكثر  الكالب  مالكي 
كلية  في  باحثون  وأجرى  القطط. 
شارك  دراسة  نيويورك،  في  ماهاتانفيل 
فيها 263 شخصا، للتعرف على العالقة 
بني امتالك حيوانات أليفة والتمتع بحياة 
صحية جيدة. ووجدت الدراسة أنه ال توجد 
فروق كبيرة بني مالكي احليوانات األليفة 
يتعلق  فيما  ميلكونها،  ال  الذين  وأولئك 
أو السلبية  بالسعادة واملشاعر اإليجابية 
الوقت  الشخصية، لكنها في  والصفات 
نفسه قالت إن مالكي احليوانات األليفة 
مالكي  بني  أما  أكبر.  برضا  يشعرون 
القطط والكالب، فقد وجدت الدراسة أن 
من ميتلكون كالبا سجلوا نتائج أعلى في 
حيث  )من  الصحية  احلياة  مناحي  جميع 

السعادة والرضا واملشاعر اإليجابية(.

اإلنسانية تولد معنا 
بالفطرة.. و نحن من 

نشوهها 
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Animal Facts “Elephants”

•	 There are two types of elephant, the Asian elephant and the African 
elephant (although sometimes the African Elephant is split into two 
species, the African Forest Elephant and the African Bush Elephant).

•	 Elephants are the largest land-living mammal in the world.
•	 Both female and male African elephants have tusks but only the male 

Asian	elephants	have	tusks.	They	use	their	tusks	for	digging	and	finding	
food.

•	 Female elephants are called cows. They start to have calves when they 
are about 12 years old and they are pregnant for 22 months.

•	 An elephant can use its tusks to dig for ground water. An adult elephant 
needs to drink around 210 litres of water a day.

•	 Elephants have large, thin ears. Their ears are made up of a complex 
network of blood vessels which help regulate their temperature. Blood is 
circulated through their ears to cool them down in hot climates.

•	 Elephants have no natural predators. However, lions will sometimes prey 
on young or weak elephants in the wild. The main risk to elephants is 
from humans through poaching and changes to their habitat.

•	 The elephant’s trunk is able to sense the size, shape and temperature of 
an object. An elephant uses its trunk to lift food and suck up water then 
pour it into its mouth.

•	 An elephant’s trunk can grow to be about 2 metres long and can weigh 
up to 140 kg. Some scientists believe that an elephant’s trunk is made up 
of 100,000 muscles, but no bones. 

•	 Female elephants spend their entire lives living in large groups called 
herds. Male elephant leave their herds at about 13 years old and live 
fairly solitary lives from this point.

•	 Elephants can swim – they use their trunk to breathe like a snorkel in 
deep water.

•	 Elephants are herbivores and can spend up to 16 hours days collecting 
leaves, twigs, bamboo and roots.

Happy 
Birthday 

Philo

Happy Birthday 
Engy

To be continued..

back there in the Land o’ Goshen. The 
famine was just getting started.
Day after day the sun beat down. The 
ground dried up and cracked and turned 
to dust. All around people were getting 
hungrier and hungrier.
Until there was no food anywhere – ex-
cept in Joseph’s barns!
And so people came from all over Egypt 
to buy food from Joseph. Every day 
crowds of hungry people pushed and 
shoved outside Joseph’s door.
“Help us!” they cried, “We are starving!”
And so Joseph sold them the food he 
had saved in his barns and saved their 
lives.
Still day after day the sun beat down.
And day after day people came to Jo-
seph – until all their money was spent. 
Their pockets were as empty as their 
stomachs (well, if they had pockets... 
but pockets weren’t invented until many 
years later! Where did they put their cell 
phones??? Good thing they didn’t have 
those either!)
Crowds of hungry people pushed and 
shoved outside Joseph’s door.
“Help us!” they cried, “We are starving!
“We have no more money – we gave 
it all to you! Our pockets are empty! – 
well, if we had pockets, but they haven’t 
been invented yet – but if we had pock-
ets, they would be empty.
“Do you want us to fall over dead right 
here on your palace steps?!”
So Joseph said, “Bring me your cows 
and your goats, your gerbils and sheep, 
and I will give you food.” (Okay, he prob-

ably didn’t really say anything about 
gerbils!)
And so the people went back to their 
homes and rounded up all the animals 
they had – their horses and cows, their 
sheep and their goats, their donkeys 
and bunnies (well, maybe not too many 
bunnies!)
(Really fun illustration... bunnies for 
bread!)
And once again, Joseph saved their 
lives and gave them the food they need-
ed.
But still the sun beat down on the dry, 
cracked, dusty ground.
Day after day no rains came.
Until another year had gone by.
Once again, crowds of hungry people 
pushed and shoved outside Joseph’s 
door.
“Help us!” they cried, “We are starving!
“You have all our money! You have all 
our animals! We have nothing left to 
give you to buy your food but our land 
and our bodies! Please! Take our land, 
make us your slaves – just give us food, 
and seed to plant when the rains come 
again!
“Or do you want us to fall over dead 
right here on your palace steps?”
So Joseph traded his food for all the 
land in Egypt, every bit of it – the famine 
was that bad. And every living person 
became Pharaoh’s slave, because ev-
ery living person was alive because of 
Joseph.
And Joseph said, “Now go and plant 
the seed I am giving you! And when the 
rains	finally	come,	and	your	crops	finally	
begin to grow again, and the harvest 
finally	 comes,	 for	 every	 five	 baskets	
you	fill,	one	will	belong	to	Pharaoh.	The	
other four baskets you may keep for 
yourselves, to feed your children, and 
for	seed	to	plant.	But	the	fifth	basket	be-
longs to me.”
“No problem!” the thankful people said 
(well, maybe that’s not exactly what 
they said.) 

The answer of the riddles:

(Genesis 47:13-26)

1- The Palm tree.
2- There›s no smoke 
because it›s an elec-
tric train.
3- If you draw a 
shorter line next to it, 
It will become longer.
Solved by:
Peter, Micheal, 
Maria,and Marina
Thank you
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These things I have 
spoken to you, that in Me 
you may have peace. In 
the world you will have 
tribulation; but be of good 
cheer, I have overcome 
the world.” (John 16:33)
Personally, at the 
moment, the only thing 
I really want is peace. I 
feel like no matter what is happening, 
whether I have a billion things to do, or 
nothing at all to worry about, I never feel 
truly at ease. This lack of mental freedom 
is beginning to tear me apart. When 
I	 finished	 school	 last	 year,	 I	 thought	 I	
would get a break and have time to relax 
before	my	first	year	of	high	school,	but	I	
didn’t.	When	 I	 finished	exams	a	couple	
weeks ago, I had a whole week off, and 
I thought I would feel better and not as if 
my brain were trying to escape my skull, 
but	 I	didn’t.	Once	I	finish	my	homework	
every day, I think that I’ll have time to 
myself to sit and enjoy being worry-free, 
but I don’t.
Three	years	ago,	I	had	the	time	to	finish	

all my work and study 
for all my tests but I still 
made the time to read 
every single day, I still 
made the time to write 
every single day, I used 
to paint and sketch, I 
made the time to play 
the piano and to play 
the guitar every single 

day, I used to play soccer and basketball 
and go skating and swimming each at 
least once a week. I used to create so 
much time that now I just can’t seem to 
find.	 I	made	 the	 time	 to	 spend	with	my	
friends, I made the time to spend with my 
family and most importantly I made the 
time to spend with God. I made time for 
what I loved.
Nowadays, for some reason, I can’t 
make	time	for	anything.	 I	need	to	finish	
more work in less time and study harder 
for things that matter more. I have more 
places to go and more people to please 
and more problems to deal with. But 
what I really want is peace.
To be continued…

23

Alone and undiscovered, 
things that never pros-
pered. Hidden thoughts, 
hidden feelings, so many 
things left without mean-
ing. Broken down, stolen 

dreams all because they cannot see, what 
their laziness has done for me. Afraid to 
share what He has given them, afraid to get 
laughed at, afraid to be beaten, afraid that 
they will be mistreated. Giving up blocks 
their minds, the thought of one, two, a million 
flaws,	 there	 they	 have	 become	 the	 perfect	
sloths. Keep them wanting, wanting more, 
everything they see don’t let them ignore. 
Never thankful, never happy with all the 
things which they posses, have them think 
its things they need, that its not out of self-
ish greed. False love, fallen into lust, never 
again will they be able to trust. Have them 
want what they can never have, envious 
of others, have them want what belongs to 
their brothers. Overindulgence, love of food, 
they can’t help it if they’re in the mood. How 
can it be a sin if it makes them happy? They 
have no idea its a form of gluttony. Wrath, 
rage, don’t keep it caged, how dare they not 
be respected! They treated them wrongly, 
there’s no way they can forgive. Allow an-
ger to take over, plot their revenge, it’s their 
own dignity they need to avenge! Pride and 
vanity have them fall into this insanity, the 
root of all sin. Have them believe that they 
are the best, that they are the example that 
should be given to the rest. All eyes always 
on me, theres nothing better in the world to 
see. Have them fall slowly into sin, it won’t 
be long, surly, we will win.
~ Prince of failure, Lucifer

A letter from the 
Devil Pt.3 

7 deadly sins
Mary FaragBy	 definition,	 literacy	 is	 the	 ability	 and	

knowledge to read, comprehend and un-
derstand literature. It starts with precon-
ceptual capabilities inherent in every child 
since birth. There is a natural curiosity 
for the offspring of our species to want to 
learn and understand language. Babies as 
young as 2 months old begin communica-
tion with the pre-literacy skill of cooing. As 
they age and mature, literacy takes the 
form of understanding the sign versus the 
signifier	 (which	 is	 just	a	 fancy	phrase	 for	
understanding that each letter in the al-
phabet makes a sound and plays a role in 
forming a word).
As parents, we pride ourselves in expos-
ing our children to as many experiences as 
possible to boost their learning capacities 
and teach them new things. This article 
will focus on the need and responsibility of 
parents to enrich their children’s linguistic 
experience to ensure optimal literate de-
velopment.
In our role as parents, we are often busy 
trying to provide for our children’s basic 
needs (hunger, shelter, hygiene) as well as 
their emotional requirements for love, ac-
ceptance, praise, recognition, etc. Many of 
us are just so wrapped up in setting aside 
time to play and time to dance and time to 
sing that there isn’t enough time to focus 
on literacy so we leave it to the schools. 
My personal advice- DO NOT DO THAT! 
You need to be an active participant and 
an instigator for your child’s love of literacy 
BEFORE they enter the school system. 
The ideal age for children to start learning 
how to read letters and the sounds they 
make is 3 years old. Academic life does 

not commence for children 
until 4 years of age. That is 
an ENTIRE YEAR of not di-
rectly teaching our young 
when they are at the HEIGHT 
of learning absorption. What 
a waste!
There is hope yet…
You can still dance, sing, play 
and have fun while incorpo-
rating literacy into your every-
day life. No one said learning 
to read and write has to be formal and bor-
ing. Here are some activities you can do 
with your toddlers and preschoolers that 
will enhance their literacy and prepare 
them for a lifetime of learning:
Set a tune to the spelling of their name 
and sing it often so they can remember it- 
we used to always sing J-U-L-I-A and our 
daughter learned how to spell her name 
since she was 3. That is also how she 
learned to spell Mommy, Daddy, Love and 
her sibling’s names.
Play “I Spy” whenever you can. This isn’t 
an old time favourite game because it 
dated back before technology overtook 
our brains, it’s actually an effective game 
that discusses attributes of things in our 
environment. It also teaches the child to 
take turns, differentiate between similar 
things, identify particular objects and focus 
on them until they are guessed as well as 
excellent words that describe the colour, 
shape and size of objects they chose. 
Use food to learn how to add and subtract. 
I use French fries and cookies to teach 
addition and subtraction. It’s substantial 
and easy to see and feel. Besides, they 

are eating anyway so you 
might as well use it as an 
opportunity to teach them 
terms like “take away”, 
“add”, “subtract” and 
“minus”. There are also 
many chances to count 
bites they take. You can 
also skip count with older 
children so they can get 
an early start on under-
standing multiplication 

(skip count by 2 or 3 by grouping the same 
food items and telling them that it’s a short-
cut). My 4 year old already knows her 2 
times tables and the 10 times tables and 
we are practicing skip counting by 3’s and 
4’s now. Choose complex and expressive 
language when speaking to your children. 
We choose an “intense” word for the week 
and we use it as often as possible in a va-
riety of appropriate contexts. After about a 
week of intentionally using it, our 4-year-
old is naturally using it too. That is how she 
learned to use words like “appropriate”, 
“consequences”, “extremely”, “elaborate”, 
“filthy”	and	“unacceptable”.
Invest in the Leapfrog Letter Factory car-
tridge which teaches phonics and gram-
mar. They have a catchy song that teach-
es all the letters of the alphabet and the 
sounds they make and another song that 
has lyrics like “Punc..Punc…Punctua-
tion…when you see a period at the end of 
a sentence you STOP!” 
Please email me if you have any tips and 
tricks to teach literacy that worked for your 
family! 
Until next time, God bless.
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Corner

Children and Literacy By: Sylvie Martignani

By: Theodora Girgis

The Quest for Peace (Pt I) Creative Learning and Teaching 
Mathematics in the Canadian schools

Ahmed Abdallah Shalby – Sherbrook University - Canada
The nature of mathematics as a cre-
ative course of study allows students to 
get many logical results to every single 
question, and its deductive structure 
gives	 them	 the	flexibility	 to	organize	 its	
content.
Mathematics as an academic course of 
study is based on problem-solving situa-
tions that can be solved in various ways. 
Mathematics teaches students how to 
objectively criticize learning situations, and thus 
develop some basic skills for creative work. To 
many experts in education, math courses provide 
a suitable platform for practicing different ways of 
thinking. 
Mathematics is a deductive structure based on 
logic and objectivity and its enrichment in problem 
situations and practices is what motivates learn-
ers to practice, learn how to distinguish between 
situations and practices, acknowledge the con-
nection between the different elements of these 
situations, plan to solve them and acquire the 
mathematical vision and profound understanding 
that help them solve these problems and prac-
tices. 
According to Hardy, “the mathematician’s pat-

terns, like the painter’s or the poet’s 
must be beautiful; the ideas, like the co-
lours	or	the	words	must	fit	together	in	a	
harmonious	way.	Beauty	is	the	first	test:	
there is no permanent place in this world 
for ugly mathematics”.
Creativity is highly present in mathemat-
ics: the revision of old knowledge and 
information and the built-up of new theo-
ries, arguments and synthesises relate 

all together to create a conducive environment to 
creativity.
According to Hylock, creativity in mathematics 
is the capacity to diverge from the conventional 
thinking pattern and win over the static thinking 
about mathematical problems, and the capacity to 
generate	several	original	and	diversified	answers	
to open-ended mathematical problem situations.
Here in Canada we can feel that there is an urgent 
need to encourage and support creativity and cul-
tivate it in mathematics and at all levels. It seems 
that mathematicians are encouraging the set-up 
of an enrichment program that can provide both 
brilliant students and slow learners with interest-
ing discovery tools and activities that will make the 
learning process more appealing and interesting.
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From my own school experiences, there is much 
emphasis on healthy eating and controlling 
weight. I am sure you can think back to your own 
(or your children’s, friends’, etc.) school experi-
ences and pinpoint a time when ‘healthy eating’ 
and weight was discussed. In my case, the focus 
on weight and eliminating ‘junk’ food led me to 
become more entrenched in the eating disorder. 
So, how do schools ‘prevent’ ED through their 
education programs? One article focused on just 
that: 
http://www.ocoped.ca/PDF/ODea_2000.pdf.
Not surprisingly, the authors found that programs 
that focused on obesity were unsuccessful. This 
makes think when we think about it: if we are 
telling kids that they shouldn’t enjoy chocolate 
because they will become obese, what does this 
say about being overweight? It makes children 
feel that being overweight is equal to being in-
ferior, lazy, or sinful. Furthermore, it makes stu-
dents feel nervous about food and their weight, 
opening the door for negative thoughts and emo-
tions to occur - about themselves, and about 
food. In addition, speaking negatively about cer-
tain foods (ex. chips, bread, juices, candy, etc) 
makes students think in an all-or-nothing man-
ner: ‘if teachers say that candy is bad, I am bad 
if I eat candy. So, I cannot eat candy at all - not 
even a little bit’. Students fail to see that modera-
tion and enjoying all foods is encouraged. To add 
to that, the emphasis on food and weight makes 
students become easily influenced by the media 
and other sources, and this makes them believe 
that eating is all about appearance:. For example, 
students will come to view eating not as a neces-
sary component for health, bur rather, as a means 
of looking tall, beautiful, thin, attractive, sexy, 
etc. Instead of helping students understand that 
all food is needed and acceptable for a healthy 
body and mind, schools pressure students to see 
eating as a competitive activity, one in which the 
‘best’ and ‘healthiest’ eater has the ‘best and fit-
test’ body. Without a doubt, this can lead to se-
rious mental and emotional issues....and eating 
disorders. 
I highly recommend that you read this article - it 
is easy to understand, and also has great informa-
tion not only for schools, but also for us in our 
everyday lives. The authors note that rather than 
presenting food in a negative manner, schools 
(and you, as a member of society!) should speak 
about food in a more positive light. We need to 
acknowledge our dependence on food for energy 
and sustenance. We ought to be mindful that all 
foods are perfectly acceptable in a healthy life-
style. We need to stop seeing weight and calories 
as dictators of health and happiness. We must not 
be swayed by images and media pressures that 
tell us that beauty is only a matter of weight and 
appearance. Focusing on strategies to improve 
self-esteem and confidence are essential, as this 
helps students understand that their self-esteem 
and appreciation for themselves should not be 

based on what foods they eat or what the scale 
says. Food and eating should be presented in a 
positive manner that allows students to feel safe 
and comfortable. Eating ought to be viewed as a 
fun experience that allows for creativity, adven-
tures, social time, enjoyment, and even learning 
(ex. trying new foods, other cultures, nutrients 
and vitamins, body processes that depend on nu-
trients, etc.). 
As a member of society, this article has implica-
tions for you too, not only teachers. If you are 
a parent, this article can help you understand 
how you can teach your children about food 
and health. In the workplace, at home, or even 
when you are out with family and friends - you 
can be a positive role model. You can approach 
food and health in a positive manner and you can 
demonstrate that food is to be enjoyed, celebrat-
ed - not despised or feared. You can illustrate 
that health comes in all sizes and is not dictated 
by a number on the scale. You can model that 
healthy eating means being able to eat a variety 
of foods, even sweets/desserts/salty chips/fats/
carbohydrates (and other foods!) without feeling 
guilty. If you can do this, you will see that others 
will learn from you. That will see your positive 
approach to food and health and they will adopt 
this in their lives as well. Soon enough, more and 
more people will begin to see the truth: that food 
ins a necessary, and not evil, part of life. And that 
beauty doesn’t come from a mirror, body shape, 
or clothes size. This will help you and others live 
happier, healthier lives...and will likely reduce 
the prevalence of eating disorders.

I challenge you today to look at how you view 
food and health, and to reflect on how you can 
change your actions and thoughts to model posi-
tive and healthy relationships with food. You 
will see and feel the difference - and others will, 
too. And you will be helping to spread a very 
important, but often neglected and hidden mes-
sage: that health is more than just a number on 
the scale, that food is necessary and life-saving, 
and that we ought to focus on living HEALTHY, 
BALANCED, and HAPPY (not thin, muscular, 
miserable, etc) lives.

Finance Canada recently announced that Can-
ada had a $1.0 billion surplus as of November 
30, 2015. Year-to-date revenues increased by 
$14 billion; reflecting increases in all revenue 
sources. Moreover, based on current trends, the 
Parliamentary Budget Officer predicts the year 
will finish with a $1.2 billion surplus.
Numbers do not lie and facts are facts. The re-
port from the “Fiscal Monitor”, produced by 
Finance Canada, proves that the Liberals inher-
ited a surplus from our Conservative govern-
ment.
So why then, is the current Liberal government 
talking so much about a $10-, $20- or even $30 
billion deficit, to be incurred between now and 
the end of March?
Most Canadians know that governing comes 
with the burden of setting priorities and making 
tough decisions. Our Conservative government 
did not pretend to be all things to all people, 
and when required, were able to make difficult 
choices. However we always did exactly what 
we said we would do. We believed in keeping 
our promises. 
And we balanced the budget, not on the backs 
of Canadians, or by cutting transfer payments, 
but by managing the economy well.
The former and late Minister of Finance, Minis-
ter Flaherty, had said, “When governments run 
prolonged deficits, they are spending money 
that belongs to future generations.” He went 
on to say that it is deficit spending that actu-
ally puts in danger those programs that we all 
depend on. Increased spending on the servicing 
the debt leaves less money available for health 
care, education and social services.
Minister Flaherty also noted that balanced bud-
gets are important to the long-term prosperity of 
the country, because they inspire confidence in 
investors and consumers, and they are the ones 
who grow the economy and create the jobs. 
It is interesting to note that the Liberal govern-
ment came to power with a promise to Cana-

dians to use evidence-based facts and science. 
They said they would be different, because they 
would use facts and the expert evidence given 
to them. 
The fact-based evidence now given to them 
by their own officials in their own department, 
including the Parliamentary Budget Officer, is 
that their middle-class tax cut “revenue neutral” 
promise was actually underfunded by the tune 
of $1.7 billion a year. In reality, this redistribu-
tion of wealth will return $6.43 a week to the 
average Canadian, or less than $1 a day. The 
facts, which are now on the table, show that the 
cost of this promise was greatly miscalculated 
and miscommunicated during the election cam-
paign.    
Conservatives left this Liberal government with 
a surplus of $1 billion last November. Even with 
the knowledge of the facts of the cost shortfall 
of their tax redistribution program, the Syrian 
refugee program and other promises, the cur-
rent finance minister has done nothing! If our 
country is heading towards a deficit, as the Lib-
erals say we are, then it is up to them to control 
their spending. While it may be true that direct-
ly, the finance minister cannot control revenues, 
he most certainly can control spending through 
the Treasury Board. The Department of Finance 
is projecting a $1.2 billion surplus for this fis-
cal year ending March 31. This ‘fact-based evi-
dence’ may be upsetting to the Liberals in terms 
of what they had to say during the election cam-
paign. However, if the minister wants it, we can 
most certainly maintain a surplus at the end of 
the fiscal year.
Conservatives will continue to believe in keep-
ing taxes low, striving towards a balanced bud-
get and to maintain responsible spending.
Costas Menegakis is the former Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and Im-
migration and small business owner. He resides 
in Richmond Hill, Ontario and can be contacted 
at costas@aorconservative.ca. 

The making of a deficit, in just 
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