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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor
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 مركز المشورة لخدمة 
الشباب و العائلة و كبار السن  
عندك مشاكل مع شريك حياتك 

او اوالدك في سن المراهقة
احجز موعــــدك مـــــع

ايمـــــن طــــــانيــــوس 
أخصائي مشورة                               

Ayman Tanios SSW, OCT
 Social Worker / Special Education Teacher

10063 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7
Phone: 416-841-6146 

Email:ayman.tanios@gmail.com

 "Counselling 4Success"      

ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

General Surgeon, North York General Hospital
Lecturer, University of Toronto

North York, ON, M2J 2K9
301-4800 Leslie Street

T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

General Surgeon, North York General Hospital
Lecturer, University of Toronto

North York, ON, M2J 2K9
301-4800 Leslie Street

T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com
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Cell:  647-997-7246
1200 Derry Road East, Unit 16, Mississauga, ON, L5T 0B3
 sherif@jurislawoffice.com

We speak English and Arabic to serve your needs

نتحدث االجنليزية والعربية خلدمة مصاحلكم

Sheriza Mohammed-Ali
Barrister, Solicitor & Notary Public

Bobby Tut
Partner

Sherif Rizk
Lawyer and Notary Public
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من اأمن العقاب، اأ�شاء الأدب .. جدًا!!
 ابرام مقار

»407«، وجتاوز  ال�سريع،  الطريق  ي�سري علي  كان  يل �سديق 

ال�سرعة الق�سوي للطريق بـ 30 كم/�ساعة، فاأ�ستوقفه �سابط 

البولي�س ملخالفته ال�سرعة املقررة، وحاول �سديقي اأن يعتذر 

يقود  اأن  يجب  كان  باأنه  املربرات  وُيقدم  الفعل،  هذا  عن 

هام ال يجب  الأمر  اأقرب وقت  يلحق عمله يف  لكي  م�سرعًا 

ال�سرعة  اأجتاوز  مرة  اأول  »هذه  لل�سابط،  وقال  التاأخر،  معه 

بهذا ال�سكل«، وهنا نظر اإليه ظابط ال�سرطة قائاًل: » ال تقلق 

اأخر مرة »، وبالفعل، فقد مت �سحب  اأنها �ستكون  اأعدك  فاأنا 

ال�سيارة منه ملدة اأ�سبوع ، ودفع عدة اأالف كغرامة ، بجانب 

ال�سيارة  علي  التاأمني  قيمة  زيادة  نتيجة  اأخري،  اأالف  عدة 

علي مدي �سنوات. ومن وقتها وهو دائمًا ي�سري ب�سرعة اأقل 

من املقررة ف�ساًل عن اأنه يتابع كل القوانني املرورية ال�سادرة 

له  ال�سابط  قول  اأي خمالفة جديدة، وحتقق  يقع يف  حتي ال 

اأنه لن يجعله يفعلها مرة اأخري. تذكرت تلك الواقعة الدالة 

تكرار  عدم  يف  واأهميته  الردع  يف  ودوره  القانون  قوة  علي 

االإعتداءات  االأخري من حوادث  الكم  اأتابع هذا  واأنا  اخلطاأ، 

اأماكن متفرقة يف م�سر و بدواعي خمتلفة،  علي االأقباط يف 

فمن اإ�ساعة بناء كني�سة علي قطعة اأر�س ميلكها القبطي كامل 

اإ�ساعة  اإيل   1981 يونيو  يف  احلمراء  بالزاوية  �سمعان  مرزوق 

يف  عزيز  نعيم  القبطي  ميلكها  بالعامرية  مبنزل  كني�سة  بناء 

امل�سهد كما هو متامًا،  2016، 35 عامًا مل يتغري �سئ،  يونيو 

العن�سرية  الهتافات  نف�س  االأقباط،  علي  االأعتداءات  نف�س 

�سدهم، نف�س دور ال�سرطة املتواطئ، نف�س ال�سغوط الإرغام 

رغم  ال�سلح  قبول  علي  االأقباط 

اأقرار  يف  الدولة  رغبة  نف�س  اأنفهم، 

نعي�سها  حالة  »الالقانون«.  حالة 

ون�سف  عقود  ثالث  مدي  علي 

ال�سجاع،  املنيا  اأ�سقف  و�سفها 

 10 متر  ال  باأنه  مكاريو�س،  االأنبا 

 ، جماعي  ب�سكل  �سواء  االقباط،  علي  اإعتداءات  دون  اأيام 

اأو ب�سكل فردي كما يف حاالت االإختطاف املتكررة لبالغني 

اأربعة  البالد،  علي  تعاقب  عام   35 مدي  علي  وقا�سرات. 

واأنظمة  رحلت  واأنظمة   ، د�ساتري  ثالثة  و  ثورتني  و  روؤ�ساء 

ذات  هناك  ومازالت  اتت،  واأجيال  ذهبت  واأجيال   ، حلت 

الرغبة الإطالق جاين دون عقاب، والتي ال تقود فقط ل�سياع 

امل�ست�سعفني،  ظلم  فو�سي  و�سيوع  االأقباط  ال�سحايا  حقوق 

ولكن تعطي حافز لالأخرين لتكرار االأفعال وتنفي�س الغ�سب 

يف االأقباط دون م�سائلة، وكما يقول املثل »من اأمن العقاب، 

االأدب  فاأ�ساوؤا   ، جدًا  العقاب  اأمنوا  فهوؤالء  االأدب«،  اأ�ساء 

جدًا جدًا.

مازال لدينا ب�سي�س االأمل يف م�سر ما بعد 30 يونيو، ونحتاج 

االأ�سخا�س  يف  ولي�س  االأحوال  يف  تغيري  ثمة  من  نتاأكد  اأن 

ال�سراع كان ل�سالح م�سر املدنية  اأن  نتاأكد  اأن  فقط ، نحتاج 

الرجعية ومل يكن �سراع علي  الدينية  الدولة  احلديثة، �سد 

يف  من  كل  يتجاوز  اأن  اأمل  لدينا  مازال  القوي.  بني  ال�سلطة 

احلكم االأن مع�سول الكالم اإيل معقول الفعل.

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مصري  طلب  ترفض  كندية  محكمة 
بأعفائه من قيود املراقبة االمنية ... ص 9

قضية  في  املتهمني  كل  عن  اإلفراج 
»تعرية« سيدة املنيا ........................ ص 14

نصائح حلماية بشرتك من الشمس في 
الصيف ................ سيدتي اجلميلة ص 10
الدعم  يبحث  الكندى  الدفاع  وزير 
العسكرى للحكومة العراقية .... ص 14

حتي ال يلمسها غريب ،، »أب« مينع إنقاذ 
طفلته من الغرق بالغردقة ............. ص 11

أرتفاع أسعار الشقق اسكنية في تورنتو 
7.7 باملائة ........ ملحق العقارات ص 6 - 7

بهذا  »الشرف«  لوحة  تغير  نيوز«  »جود 
لنائب  وتهديها  »العار«  لوحة  إلي  العدد 
اخلتان، أحمد الطحاوي ................... ص 18
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental
ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

تعليم مجاني

طلبة دوليني من خارج كندا

لفيزة الطلبة .. 
   اتصل لالستعالم 

سونيا : 416.510.2739 
عادل   : 647.271.9884 
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من الغريب أن يعمل األصدقاء، كمان يلقبونهم، ضد 
مصلحة صديقهم األكبر. ومن الغريب أال نرى رد فعل 
هناك  كانت  وإن  تضره.  التي  السلوكيات  هذه  جتاه 
اإلعالن  األولي  من  أليس  املغلقة،  الغرف  في  ترتيبات 
عن قدر منها لبث الطمأنينة لقلوب املواطنني. ندرك 
أن كلها مسائل أمن قومي، وحتتاج للسرية والكتمان. 
وكلنا مصريون نعشق تراب مصر، ونقف خلف الرئيس 
يدور  ماذا  نفهم  ألن  حاجة  في  ولكننا  السيسي، 
والتمويل  األثيوبي،  النهضة  وسد  املياه،  ملف  بشأن 
التي  السعودية،  وخاصة  اخلليج  لدول  املتناهي  غير 
تدعي أنها صديقة مصر، عالوة علي زيارة رئيس الوزراء 
مع  واجتماعه  ألفريقيا  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
التاريخية  املطامع  النيل، في ظل  دول منابع  عدد من 
مائية  موارد  لتوفير  احلثيثة  ومساعيها  إلسرائيل، 
لها، في ظل حروب املياه، التي تهدد مستقبل الشرق 

األوسط.
ألفريقيا،  بزيارة  نتنياهو  قام  املاضي  األسبوع  فخالل 
أطلق عليها اإلعالم اإلسرائيلي »زيارة تاريخية«. ويبدو 
أن إسرائيل أدركت أن مصر، إحدى أكبر الدول الفاعلة 
الداخلية،  بشؤونها  مشغولة  تاريخية  أفريقيا  في 
وثورتني يتمجد بهما املصريون، لكن كانت لهما أيضا 
جزء  ملء  حتاول  إسرائيل  بدأت  التداعيات.  من  الكثير 
منطقة  في  خاصة  أفريقيا،  اإلقليمي  الفراغي  من 
القومي  الدائرة األوثق واألهم لألمن  النيل،  دول حوض 

املصري.
حول  منطقة  دول  ومصلحيا  استراتيجيا  وباملناسبة 
النيل أهم من منطقة اخلليج، ألن منطقة اخلليج في 
الراغبني  مواطنيها  من  بدال  املصرية،  للعمالة  حاجة 
في الترفيه والرفاهية اعتمادا علي عمالة وافدة، فضال 
عن حاجتها للدعم املصري في تدعيم أمنها القومي 
يكون  ورمبا  متبادلة،  فاملصالح  وبالتالي  إيران،  ضد 
االحتياج اخلليجي ملصر أكثر من احتياج مصر للخليج. 
عدم  من  السعودي  الغضب  من  ذلك  علي  أدل  وليس 
قيام مصر باحلرب بالوكالة عنها في اليمن، ألن القيادة 
املصرية والشعب املصري أصبح علي درجة عالية من 
التي  اخلليج،  دول  بعض  أن  األمر  في  والغريب  الوعي. 
لم تتخل مصر عنها في محنها اإلقليمية متول سد 
للمصريني.  القومي  لألمن  األول  التهديد  النهضة، 
وهناك استثمارات سعودية وإماراتية ضخمة لتمويل 
الزراعية  األفدنة  ملاليني  استئجارهم  السد، العتبارات 
أثيوبيا. يعني يغلبون مصلحة دولهم علي األمن  في 

القومي املصري!
وبالعودة زيارة نتنياهو ألفريقيا جند أن مكتبه أعلن أن 
رئيس الوزراء رافقه و 80 رجل أعمال إسرائيلي من 50 
الدول  لبناء وتدعم عالقات جتارية مع شركات  شركة 
غياب  منذ  األولي  هي  الزيارة  هذه  وتعد  األفريقية. 
رئيس وزراء إسرائيلي عنها دام عشرات السنني. اجتمع 
السياسيني  باملسؤولني  الزيارة  هذه  خالل  نتنياهو 
واالقتصاديني في كل من أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.
علي  كثيرا  إسرائيل  تعول  أن  الطبيعي  من  وكان 
معاني سياسية  طياتها  في  ألنها حتمل  الزيارة،  هذه 
واقتصادية كبيرة للغاية، حيث أن مت خالل زيارته كينيا 
الذين  األعمال  رجال  جتمع  جتارية  ندوات  عقد  وإثيوبيا 
أفارقة.  أعمال  رجال  مع  الزيارة  في  بنيامني  رافقوا 
الكيني  الرئيس  برعاية  االجتماعات  تلك  وعقدت 

ورئيس الوزراء اإلثيوبي ونظيره اإلسرائيلي.
بداية  إلى  اإلفريقية   – اإلسرائيلية  العالقات  وتعود 
هذه  عاشت  حيث  املاضي،  القرن  من  اخلمسينيات 
العالقات ربيعها املزدهر حتى حرب 1967.وملعرفة قوة 
العالقات املصرية األفريقية –في املاضي- أدى العدوان 
إلى  حينذاك،  واألردن،  وسوريا  مصر  على  اإلسرائيلي 
واعتبارها  األفارقة  نظر  في  إسرائيل،  صورة  تغيير 

عدوانية وتوسعية. وشكلت حرب 1967 بداية مراجعة 
لقطع  مسار  وبداية  اإلفريقية،  الدول  بعض  لدى 
دول فقط هي  أربع  التوقيت  ذلك  العالقات شمل في 

غينيا، وأوغندا، وتشاد، والكونغو برازفيل.
اإلفريقية  الدول  عمدت   ،1973 أكتوبر  حرب  وعقب 
إلى قطع عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل 
جماعي بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة األفريقية 
-التي تعرف حاليا باالحتاد اإلفريقي- حيث قطعت 31 
دولة عالقتها مع تل أبيب. وكل هذا يوضح إلى أى مدى 
كانت العالقات املصرية األفريقية قوية، ولذا السؤال، 

ملاذا فقدنا حلفاءنا األفارقة؟
نتنياهو  بزيارة  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  واحتفت 
تعتزم  إسرائيل  بأن  وزراءه  أخبر  أنه  ألفريقيا، موضحة 
العالقات  ألهمية  نظرا  وذلك  أفريقيا،  إلى  العودة 
الدولية  والعالقات  التحالفات  بناء  في  الدبلوماسية 
في أنحاء العالم. وكان من بني النتائج املعلنة للزيارة، 
حشد الدعم األفريقي الستعادة إسرائيل صفة مراقب 
في االحتاد األفريقي، الذي مت إلغاؤه في 2002 بناء على 

طلب من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
من  عدد  جانب  من  ودعما  قبوال  لقي  نتنياهو  طلب 
قادة الدول األفريقية، مبن فيهم الرئيس الكيني أوهورو 
جيدة  بأنها  اإلسرائيلية  اخلطوة  وصف  الذي  كينياتا، 
ليس فقط لكينيا بل جيدة من أجل أفريقيا، وسيعمل 
هناك  أن  وذكر  العاملي.  السالم  من  املزيد  حتقيق  علي 
في  وإسرائيل  وجيرانها  بالده  بني  مشتركة  مصلحة 

محاربة »اإلرهاب اإلسالمي«، الذي متوله السعودية.
سامح  املصري  اخلارجية  وزير  زيارة  كانت  وبالفعل 
حتمل  ألفريقيا  نتنياهو  زيارة  عقب  إلسرائيل،  شكري 
دالالت قوية علي »صحيان« ووعي القيادة السياسية 
األفريقية  القارة  من  اجلغرافية  الدائرة  لهذه  املصرية 
للقاهرة، وأن القاهرة حتاول أن تكون في قلب األحداث 
خاصة وأن األمر ميس صميم حياة املصريني وأمن مصر.

اجلديد،  السعودي   – اإلسرائيلي  التحالف  أن  يبدو 
باراك  اإلدارة األمريكية للرئيس  إيران، مبباركة  ملواجهة 
اإلسالمية  واجلماعات  لإلرهاب  عامليا  الداعم  أوباما 

اإلرهابية، قرر توزيع األدوار في أفريقيا.
اجلديد،  األوسط  الشرق  دور عسكري  فإسرائيل تعلب 
آل  سياسات  بسبب  تتضرر،  ومصر  متول،  والسعودية 
السعودية حليف  تكون  الرشيدة. فكيف  غير  سعود 
مصر، وهي أكبر ممول لسد  النهضة األثيوبي؟ وكيف 
تقدم مصر علي طبق من فضة جزء من أراضيها، تيران 
عهدة  في  كانتا  أنهما  بدعوى  للسعودية،  وصنافير 
وإسرائيل،  والسعودية  إسرائيل،  من  مصر  حماية 
سمن علي عسل في الغرف املغلقة، وحان الوقت اآلن 
لإلعالن عن هذا الزواج السني الصهيوني ملواجهة املد 

الشيعي في املنطقة.
النهضة  لسد  املمولة  الدول  قائمة  في  وبالبحث 
غالبيتهم  ألن  كبيرة  الصدمة  ستكون  األثيوبي 
البنك  إيطاليا،  الصني،  بينهم:  من  ملصر،  أصدقاء 
رجل  ويعد  واإلمارات.  قطر،  تركيا،  السعودية،  الدولي، 
ممولي  أكبر  من  العامودي  محمد  السعودي  األعمال 
وداعي أثيوبيا وسد النهضة. وتعتبر مصانع العامودي 
وتلبي  أثيوبيا،  الحتياجات  الرئيسي  املورد  لألسمنت 
مصانع العامودي احتياجات 25% من السوق األثيوبية 
من األسمنت!! فضال عن متلكه ملاليني األفدنة الزراعية 
في إقليم بني شنقول األثيوبي، والسؤال ملاذا ال تضغط 

مصر علي السعودية لالستفادة من هذا الوضع؟
أن املستقبل سيكشف أن نقطة املياه ستكون أغلي 
وأهم في منطقة الشرق األوسط من براميل البترول، 
العاملي يتجه لالبتكار، واالعتماد  خاصة وأن االقتصاد 
التقليدية  املوارد   عن  بعيدا  العالية،  التقنية  علي 

للطاقة ومنها البترول. 

اإ�سرائيل تعود ملنابع النيل  

وال�سعودية متول �سد النه�سة!!
مونتريال – عبد املسيح يوسف

 كتير مننا فاكر موقف عادل امام في الفيلم ساعة ملا راح جاليري 
مع بنته وشاف لوحات الفن السريالي وقالها جملته الشهيره الي 
كلنا ضحكنا عليها دا اكيد اإلنسان املعاصر بعد ماخد علي قفاة 
لكن في احلقيقه لو كل ... واحد منا تأمل نفسه بهدوء من األخر 
كدا فصل من الناس وركز شويه هيالقي جواه لوحة فن سريالي ) 
الصارخ  الوان كتير منها  .. جوانا  الدارج  باملعني  شوية شخابيط( 
ومنها الهادي واملتداخل واملتشابك زحمه واألفيه بيترجم واقعيا . 
وفي احلقيقه بقا الدوشه واللخبطة دي بتصنع جوانا عالم بيكون 
لينا  انعاكس  حياتنا  في  نلمسه  او  بنشوفه  والي  سرياليه  لوحه 
علي لوحه بتدي األلوان الكتير الي بتكون احنا علشان كدا ملا نقف 

قدام لوحه سرياليه الزم نبص فيها علي نفسنا ونقرها كويس الن فيها تفاصيل كتير بتصنع 
ويتحرك  بينبض  القلب   .. مشخبط  انك  تزعل  واياك  واهدافنا  واحالمنا  حلياتنا  الكامله  الصورة 

جواك علشان تعيش .. ان تكون ديناميكا يعني ان تكون موجودا

نظرية لوحة ال�سخابيط

ماجي ماجد الراهب

رامى  اخملرج  و جنله  امام  افالم عادل  يرجع جناح غالبية 
و  احلياة  واقع  من  أفالمهم  قصص  اختيارهم  الى 
القصة  اختيار  و   . الفعلية  أماكنها  فى  تصويرها 
عالج  و  احلالية  األحوال  و  الظروف  مع  تتناسب  التى 
مشاكلها كتأييد النظام أو نقده أو الوحدة الوطنية 
 .. مرقص  و  حسن  كأفالم   .. االنتخابات  و  االرهاب  و 
االرهاب و الكباب .. مرجان أحمد مرجان  ..و مسرحية 
شاهد ما شافش حاجة و الزعيم .. ألخ ..وكان يشتهر 
فى معظم ما يقدمه باالفيهات الكوميدية الساخرة 
مما جعل محبيه ينتظرون أعماله باشتياق  لكن أخيرا 
و  مأمون  مبسلسله  الطنابير  عش  امام  عادل  دخل 
شركاة الذى يناقش األديان الثالثة أى أنه جعل الدين 
مضمونا لقصة الفيلم و لألسف لم يكن موفقا هذه 
املرة و تعرض للنقد من جانب النقاد و مواقع التواصل 
االجتماعى حيث اساء لالسالم و املسيحية مبا يعرضه 

من أفكار غير صحيحة .
فقط  االسالميني  على  تقتصر  لم  التشويه  محاولة 
بتصوير املسلم امللتحى على انه متعصب أرهابى بل 
املسلسل مليئا  اعتبروا  الذين  املسيحيني  الى  جتاوزت 
يوسف  املؤلف  املام  عدم  على  يدل  ما  باملغالطات 
معاطى و فريق العمل و على رأسهم عادل امام مببادئ 
الدين املسيحى العقائدية و طريقة تادية الصلوات و 
احلالل و احلرام و اتهام املسيحيني بالكفر و شرب اخلمر 
ولعب القمار مما دفعنى فى مقالى هذا أن أنقل بعض 
األيات من الكتاب املقدس التى تتناول هذه املوضوعات 
ال  أنه  قيل  الذى  املسيحى  الفكر  نظر  وجهة  من 
يتعارض مع شرب اخلمر -1 ففى ) أمثال 23 : 29 32- ( 
» ملن الويل ملن الشقاوة ملن الكرب ملن اجلروح بال سبب 
ملن ازمهرار العينني . للذين يدمنون اخلمر الذين يدخلون 
فى طلب الشراب املمزوج . ال تنظر الى اخلمر اذا احمرت 
حني تظهر حبابها فى الكأس و ساغت مرقرقة . فى 
فى  و   -  2    ». كاالفعوان  تلدغ  و  كاحلية  تلسع  األخر 

اخلمر  شريبى  بني  تكن  ال   «  )  21  -  20  :  23 أمثال   (
 ». و املسرف يفتقران  املتلفني اجسادهم ألن السكير 
-3 )امثال 20 : 1( » اخلمر مستهزئة . املسكر عجاج و 
من يترنح بهما فليس بحكيم » -4 )امثال 31 :4-5 ( 
املسكر  للعظماء  وال  أن يشربواخمرا  للملوك  ليس   «
لئال يشربوا و ينسوا املفروض و يغيروا حجة كل بنى 

املذلة ».
بني  و يجمع  اخلمر  اجلديد قد نهى عن  العهد  أن  كما 
السكر و أعمال الشر ومن  بعض األيات التى وردت فى 
باخلمر  تسكروا  وال   “  5:18 أفسس  فى  اجلديد  العهد 
كورونثوس   2-  ”. بالروح  امتلئوا  بل  اخلالعة  فيه  الذى 
األولى 5 : 11 ..« ان كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا او 
عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا أن ال تخالطوا وال 
تواكلوا مثل هذا” .-3 تيطس1: 5 “ ألنه يجب أن يكون 
األسقف بال لوم كوكيل اهلل غير معجب بنفسه وال 
غضوب وال مدمن خمر .... “ هذه أجزاء من بعض كثيرة 
.أما  فى تيموثاوس األولى :23 فينصح الرسول بولس 
استعمل  بل  ماء  بعد شراب  ما  فى  تكن  ال   “ تلميذه 
خمرا قليال من أجل معدتك و أسقامك الكثيرة “ فقد 
كانت اخلمر مسكنا لالالم منذ االف السنني و كذلك 
أيدى  فى قصة السامرى الصالح أن مسافرا وقع بني 
فمر  ميت  و  بني حى  تركوه  و  وجرحوه  فعروه  لصوص 
به سامريا وحن عليه و ضمد جراحاته و صب عليها 
زيتا و خمرا فاخلمر هنا لتطهير اجلروح و ليست للهو و 
املتعة ) اجنيل لوقا 10 30 - 37 (. هذه تعليمات الكتاب 
يكون  فكيف  شربه  عن  االمتناع  و  اخلمر  عن  املقدس 
كما  مترنحا  ميشى  للخمر  مدمنا  سكيرا  املسيحى 
باألجدر  كان  أليس    . مسلسله  فى  امام  عادل  يراه 
للمختصني  يرجعوا  أن  التمثيل  فريق  كل  و  للمؤلف 
يسيئوا  و  الفادحة  األخطاء  هذه  فى  يقعوا  أن  قبل 
انتقادات  أنفسهم  يجلبوا على  و  املسيحيني  ملشاعر 
الذعة تخصم من رصيدهم  و شهرتهم لدى اجلمهور .

ماأمون و �شركاه

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm

at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York, 

Finch & Bayview
Pick-up Service available

Kids program available 4-14 years old
www.smsv.ca 

Email: hosanna@smsv.ca

جورج توفيق
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طبيب مصري حتى النخاع ، ُولد في أسرة مسيحية في 
أواخر القرن التاسع عشر، كان مولعاً بالطب منذ نعومه 

أنامله ... أنامله التي أنقذت حياة آالف املصريني .
اقتاده  شغفه العلمي لشد الترحال من مدينة املنصورة 
بكلية  التحق  حيث  القاهرة  إلى  وصل  حتى  ُولد،   حيث 
الطب، التي كانت تعرف حينذاك مبدرسة القصر العيني 

الطبية.
ـُهمام على موعد مع القدر، حني ضرب وباء  كان الطبيب ال
الكوليرا أرض الكنانة في مطلع القرن العشرين.  الطبيب 
املصري  لبى نداء اإلنسانية و الوطنية ،  حني كان في عامه 
األخير في كلية الطب،  ليتطوع قبل تخرجه سنة  1902 

و يواجه هذا الوباء القاتل في صعيد مصر الفقير .
كان الطبيب قاب قوسني أو أدني من التخرج وهو في عامه 
ليؤدي  بأسيوط   “ إلى قرية” موشا  ارحتل  العشرين، لكنه 
مهمته اإلنسانية والطبية، وهناك جنح الطبيب الناشئ 
في كشف مصدر الوباء وهو بئر ماء ملوث في منزل أحد 

الفالحني، فأنقذ آالفاً مؤلفة  من املوت احملقق .
في  وُعني  اجلامعية   شهادته  ونال  الطبيب  ُحلم  حتقق 
للنساء  خارجية   ً عيادة  أنشأ  ثم  ومن   ، العيني  القصر 
الوالدات املتعسرة   والوالدة وأشرف من خاللها على إجراء 

وقام بإجراء ما يزيد عن ألفي والدة منزلية .
سيرة الطبيب احلسنة  وصلت إلى مسامع  إمرأة  ُتدعى  
األزهري،  قشيشة  مصطفى  الشيخ  إبنة  وهي  فاطمة، 
 ٌ والدة  وتنتظرها  عسير  حمل  من  تعاني  فاطمة  وكانت 
متعثرة، حملت جنينها وهنا ًعلى وهن وحملتها قدماها 
يسراً،  العسر  بعد  وكان    ، املسيحي  للطبيب  كذلك  

ووضعت  فاطمة مولودها في ديسمبر 1911.
تطلق  أن  فاطمة   قررت   ، الطبيب  بصنيع  ًمنها  عرفانا 
تأبه  (  ولم  األزهري  ) حفيد الشيخ  اسمه على مولودها 

األم  بعقيدة طبيبها وال ديانته .
هذه الرواية ليست من نسيج  خيال الكاتبة ، فنحن نقص 
تاريخ الوطن،  عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك من 
محفوظ  جنيب  الدكتور  هو  املسيحي  املصري  فالطبيب 
مؤسس طب النساء والوالدة احلديث  في مصر ) 1882 – 
1974(  وفاطمة بنت األزهري التي أسمت مولودها تيمنا ً 
بطبيبها املسيحي هي والدة الروائي واألديب املصري جنيب 
محفوظ ) 1911- 2006. ( وهكًذاُ سمي جنيب األديب تيمنا 
املوظف  زوجها   وال  األم فاطمة  تر  ولم  الطبيب  بنجيب   ً
تسمية  في  غضاضة  أي  إبراهيم   العزيز  عبد  البسيط 
أنقذ حياة  الذي  املسيحي  الطبيب  مولودهما على إسم 

األم و طفلها . 
أن  أنفسنا  نذكر  أن  سبيل  على  القصة  هذه  نروي  لرمبا 
هناك نقاطا ًبيضاء في لوحة التطرف والطائفية القامتة  
يفسد  الديني  التعصب  أن  أوالدنا  ـُنعلم  ل نرويها  لرمبا   ،
قدرتنا على التعايش ، فوباء الكوليرا حني ضرب مصر لم 
يضرب املسلمني دون املسيحني ، والقضاء على الوباء عم 
بالصحة على اجلميع على اختالف عقائدهم و حني تطوع 
مبعتقده  أحد  يهتم  لم  األرواح  إلنقاذ  املصري  الطبيب 
ًمسلمة  من عامة الشعب   امرأة  أن  أوالدنا  ُنعلم  ،  كما 
انكشفت على طبيب مسيحي  بالرغم من فتاوى كثيرة 
حتى  امتدت  فتاوى  هي  و  بل   ، اآلونة  تلك  في  متعصبة 
عصرنا احلالي ، و كان من آخرها فتوى دار اإلفتاء املصرية  
يكون  أن   بوجوب  العام  هذا   الرسمية   صفحتها  على 
الطبيب الذي يصرح باإلفطار في رمضان  مسلماً  ، و مرت 
الفتوى مرور الكرام بالرغم من أن احلالة الصحية للمريض  
البد  أن تكون شأنا ً طبيا ً و ليس فقهيا ً و ال عالقة لها 
يتقمص  أن  املصرية  داراإلفتاء  فأرادت   ، الطبيب  بعقيدة 

الطبيب دور الفقيه.
قصة   خدمت  املصادفة   أن  اعتبارنا  في  نضع  أن  علينا 
ألن  املسيحي،  طبيبها  و  األزهري  الشيخ  بنت  فاطمة 
األسماء  ظهور  فيه   شاع  زمن  في  وقعت   أحداثها 
و  دياناتهم  اختالف  على  املصريون  استخدمها  التي 
األسماء  بعض   فشاعت  أوالدهم،  لتسمية  طوائفهم 
 ، سواء   حد  على  املسيحي  و  املسلم  يستخدمها  التي 
لذا لم جتد فاطمة معضلة ً في إطالق إسم طبيبها على 

مولودها ...فهل كان املصريون أكثر تسامحاً حينها ؟
النعرات  من   ً خالية  كانت  مصر  أن  جنزم  أن  ميكننا  ال 
الطائفية ، فالتاريخ يخبرنا بعكس ذلك ، بل و إنه في ذات 
عززت  فكرية   توجهات  مصر  خاضت  التاريخية  الفترة  
التفرقة على أساس املعتقد . كانت مجلة املنار اإلسالمية 
– مثالً -  التي أسسها الشيخ رشيد رضا  عام 1898 منبرا 
ما  االنقسام  إشكاليات  أثارت  التي  املقاالت   من  لكثير   ً
بني العقائد اخملتلفة و طرحت إشكالية : هل  الوالء للدين 
أم  الوالء للوطن؟ و كانت هنالك موجة سياسية  تؤسس  
للوطنية التي  تنبثق  من الفكر اإلسالمي و التي ُعرفت 
بإسم  القومية اإلسالمية ، و هي األفكار التي لم يتبناها 
الشيوخ فحسب و إمنا تبناها  زعماء سياسيون و كان من 
احلزب  مؤسس   )  1908  –  1874( كامل  مصطفى  أبرزهم 
الوطني و الذي كان مؤيدا  لبقاء مصر حتت جناح اخلالفة .  
ونشرت مجلة املنار في 20 مايو عام 1899 مقاالً  أعرب عن 
عدم االرتياح لتولي  املسيحيني للمناصب السياسية  في 

، و كتب الشيخ رشيد رضا مقاال  بعنوان “  دولة اخلالفة 
زواج املسلم بغير املسلمة “ ) ُنشر في 21 مايو 1909 ( و 
حذر فيه من اإلقدام على الزواج مبسيحية خشية أن جتذب 
املرأة الرجل إلى دينها و نشرت ذات اجمللة في ديسمبر 1933 
مقاال  بعنوان “ العقل و العلم ال يغنيان عن هداية الرسل”  
، جاء فيه أن املسيحية أقرب للوثنية التي ال سبيل إلنقاذ 
على  ..وهذا  اإلسالم  صدق  تأكيد  عبر  إال  منها  البشرية 

سبيل املثال ال احلصر
التي  و  الطائفية  من  اخلالية  الوردية  فإن صورة مصر  إذن 
لم  فاضلة  مدينة  إال  هي  ما  اآلن  رسمها  البعض  يحاول 
تكن موجودة  بالفعل ، و بذرة األصولية متجذرة في تاريخنا 
الطائفية  أسباب  نعلق  فحني   ، الوهابية  الهجمة  قبل 
نغض  حينئذ   فنحن  الوهابية..  شماعة  على  التشدد  و 
البصر عن جذوره احلقيقية ،  لكن بالتأكيد  كانت البيئة 
القرن العشرين متر بتجربة  الثقافية املصرية  في مطلع 
و  األفكاراألصولية  تناطح  أن  فيه  حاولت  ليبرالية  شبه 
تعيد إرسالها إلى مكانها الذي تستحقه  في التاريخ أال 
وهو املاضي السحيق ، و تلك هي معركة املواطنة و املدنية  
التي  تقهقرت في الثلث األخير من القرن العشرين حني 
أصبح التشدد الديني  مموالً  مبليارات أمراء النفط في شبه 

اجلزيرة العربية . 
 ، ديني  أو تطرف  و ال مكان من تعصب  زمان  يخلو  ال   ً إذا 
ً لعدة معايير من  انتشاره وفقا  و تختلف درجاته و مدى 

أهمها :   
أو  .. ال جتاهلها  التصدي للطائفية  القانون في  دور   : أوالً   
يد مختل  على  ارتكابها  مت  أو  فردية  حوادث  بأنها  تبريرها 

عقليا ً  .
. فإن  املمارسات  رد فعل اجملتمع نفسه جتاه هذه    :  ً ثانيا 
ميهد  فهو   ، التبريرات  لنفس  جلأ  و  البصر  اجملتمع  غض 
جفن  له  ترجف  لن  التي  االعتداءات  من  ملزيد  الطريق 

بسببها .
و هنا يكمن مربط الفرس ، خاصةً  في االعتداءات الطائفية 
على املسيحيني و التي شهدتها مصر على مدار السنوات 
املاضية ، فدوما  يقلل اإلعالم من شأنها على اعتبار أنها 
أنها   و   ً عقليا  مختل  يرتكبها  حوادث  أو  فردية   حوادث 
التي  الصورة  تلك هي   و   ، دينية طائفية  ليست جرائم  
يطمئن لها العوام و يصدقونها ، و على صعيد آخر تتبنى 
األجهزة األمنية اإلشراف على التهجير القسري  و لهذا 
تظل تلك احلوادت تتكرر ليس فقط ألن التطرف استشرى 
من  و   ، األدب  أساء  العقاب  أمن  من  ألن  لكن  و  البالد  في 
أمن العقاب حرق الكنائس و طرد املواطنني من منازلهم و 

اعتدى على حرماتهم  .
حالة اإلنكار التي منر بها في مصر إزاء مواجهة مشكلة 
الطائفية ضد األقليات الدينية  أصبحت مرضية ، و كل 
بأنه  يتهم   ُ.. احلقيقية  األزمة  جملابهة  يعلو  صوت  أو  قلم 

يثير الفتنة و يؤججها  .
فمن يثير الفتنة حتديًدا؟ مرتكب اجلرمية أم من يستنكرها 
حرق  من  أن  نعتبر  فهل   ! املأل  على  يحاربها  و  يرفضها  و 
الفتنة  يؤجج  لم  درويش  كفر  في   ً مؤخرا  األقباط  منازل 
و كتب عنها هو من  اجلرمية  إمنا من كشف  و  الطائفية  

يعبث بوحدة  و مقدرات الوطن؟!
اخلامتة

الوطن تساعدنا  دفتر حكايات  مناذج من  دائما عن  نبحث 
و  املتصدع   الوطنية  الوحدة  جدار  في  الصدع  رأب  على 
قصة األم املسلمة  التي أسمت مولودها تيمًنا بطبيبها 

املسيحي واحدة من تلك القصص .
إن كنا سنروي قصة فاطمة األزهري و طبيبها املسيحي 
على سبيل نشر واقعة إيجابية  لنعلم أوالدنا من خاللها 
أن  و  للجميع  يتسع  الوطن  و  شخصية  حرية  الدين  أن 
قيمة التعايش تبني األوطان .. فال بأس و هذا هو املطلوب 
أزمة  إنكار  سبيل  على  سنرويها  كنا  إن  لكن    ،  ً فعال 
الوطنية  الوحدة  نعامة  رأس  دفن  و  مصر  في  الطائفية 
في رمال الطائفية املتحركة ، فنحن حينئٍذ نرتكب جرمية 

تزوير التاريخ و تغييب عقول عامة الناس .
إن إنكار االعتداءات الطائفية في مصر لن يُحد من األزمة 
بل يتسبب في مزيد من االحتقان  ، فاألمر يبدو اآلن  كما 
لو كنا ندير ظهرنا للبركان على اعتقاد أن جتاهله سوف 

يُوقف حطامه الصخري من الهطول على رؤوسنا.

فاطمة األزهري وطبيبها املسيحي!
رباب كمال

رباب كمال

647.447.0455

كتابات ساخرة
سامح سمير

من  شكاوي  ال  بالتعليم:  خبراء   l
في  والتسريبات  االجنليزية  اللغة  امتحان 

مستوى الطالب املتوسط

l الناس اللي عمالة تهري على فلوس 
املسلسالت واالعالن مش فاهم عايزين ايه، 

مليار  ب٠٦  معنوياته  بيرفع  شعب  احنا 

مليون  ميت  كام  علينا  جنيه مستكترين 

نهيص بيهم في رمضان

الدكتورة  ان  دلوقتي  الوحيد  املنا   l
هدى عبد الناصر تروح تدعبس في البؤجة 

وتطلع لنا بوثيقة تثبت ان الدوري للزمالك

l وزارة التربية والتسريب

l ال توجد نية إلقالة وزير التعليم لكن 
أتوقع أن يتم تسريبه من منصبه خالل أيام

بنقل  قرار  قريبا  يصدر  أن  اتوقع   l
استديوهات التوك شوز من مدينة االنتاج 

إلى حي األسمرات 4 في اطار خطة الدولة 

لتطوير العشوائيات

l اجلزر احلالل عمرها ما تضيع أبدا

l بعد وصول سعره لـ 90 جنيه .. وزير 
يكفي  بانيه،  مليان  بير  يكتشف  التموين 

لـ 100 سنه قدام

l اخبار العمالت: اجلنيه الورقي يسجل 
ارتفاعا ملحوظا امام اجلنيه املعدني

l محامي احلكومة قال ان مصر احتلت 
القضية  عن  نتنازل  بقول  أنا   ، اجلزيرتني 

وكفاية حلد كده، لبعدين املرة اجلاية يقول 

في  اجلزيرتني  تستخدم  كانت  مصر  ان 

أنشطة مشبوهة وأعمال منافية لالداب

اللعبة التي أولها 
فلس وآخرها طني 

 دوال أندراوس 

غير  الشعبي  بالتأييد  ومختاالً  الزعامة،  بأحالم  منتشياً 
بال  العربي  العالم  مستوى  على  به  حظى  الذي  املسبوق 
الناصر إلى ترسيخ مكانة مصر كقائدة  منازع، سعى عبد 
الشرق  فى  رئيسيا  إقليميا  دورا  تلعب  وكدولة  للعرب 
األوسط يكون هو زعيمها وبطلها وقائدها األوحد. ومن هذا 
املنطلق حرص على إضعاف سلطات املؤسسات السياسية 
الشعوب  حولها  على خلق أيديولوجية تلتف  تركيزه  مع 
والسيطرة  شعبيته  تعزيز  بواسطتها  ويستطيع  العربية 
غير  ووالئهم  تعاطفهم  وكسب  املواطنني  أدمغة  على 
العربية  لفكرة القومية  مت الترسيخ  املشروط. وهكذا 
لتكون هي األيديولوجية السائدة في الوطن العربي آنذاك. 
وإمعانا في توثيق هذه االيديولوجية القومية فقد مت دمجها 
عليها  القداسة  صبغة  إلضفاء  الدينية  باأليديولوجية 
ولضمان الوالء التام لشعوب املنطقة تلك التي يلعب الدين 

دورا محوريا في تكوينها وثقافتها وطبيعة شخصيتها.  
الذي استثمرت  الرمز  هي  الفلسطينية  القضية   وكانت 
فيه هذه املفاهيم والذي مت العمل بجهد دءوب على حشد 
فلسطني -مبرور  كلمة  فأصبحت  حوله.  العربية  الشعوب 
الوقت- مرادفاً لألرض والعرض، وأصبحت البوق الذي ينفخ 

فيه الستنفار مشاعر االنتماء الوطني واحلمية الدينية.
من أبرز خسائر هذه اللعبة كانت ضياع الهوية املصرية في 
حيث  الوهمي  العروبى الناصرى  املشروع  هذا  خضم 
والثقافية  القومية  كافة االنتماءات  عن  التغافل  مت 
في  العامة  لدى  الهوية  مفهوم  واحلضارية وانحصر 
ترتب  مما  والدين  اللغة  يتعداهما هما  ال  محددين  عاملني 
الفترة  في  وحصره  بأكمله  مصر  عليه اختزال تاريخ 
عبر  ممتد  لتاريخ  التنكر  ومت  العربي  االحتالل  اعقبت  التي 
أعظم  من  الفرعونية  مصر  فيه  كانت  السنني  آالف 
أول  املصريون  وكان  املتوسط  األبيض  البحر  حضارات 
سنة.  حوالي 5000  من  مدنية  قومية  دولة  أسسوا   من 
انقسام  كانت إحداث  املشروع  لهذا  االخرى  اخلسائر  من 
انها  على  العروبة  إلى  النظر  وعدم  اجملتمعي  النسيج  في 
مواجهة  في  واملسلمني  املسيحيني  يوحد  الذي  العامل 
املسيحي عن  التواجد  إقصاء  مت  الصهيوني ولكن  املشروع 
تنتمي  ال  فصيلة  القضية باعتبار املسيحيني  هذه 
األقصى وبإقامة  بتحرير  املنشغلة  عروبيا للفئة  دينيا وال 
الراشدين. وبالرغم  اخللفاء  دولة  غرار  على  إسالمية  دولة 
الفكر  أغنوا  الذين  املسيحيني  بعض املفكرين  من بروز 
العربي القومي وكانوا روادا للنهضة العربية إال أن األغلبية 
وقفا  العروبة  وظلت  الواجهة  في  وحدها  ظلت  املسلمة 

على اإلسالم. 
جنمت  والتي  تقديري-  -في  وأفدحها  اخلسائر  أكبر  أما 
الفشل  فكانت  قوميا،  رمزا  وجعلها  القضية  عن أسلمة 
يقدر  من  ال يوجد  املزمنة.  املشكلة  لهذه  حل  إيجاد  في 
حترر  حركة  أطول  هي  الفلسطينية  القضية  أن  ينكر  أن 
وتعقيداً،  ومرارة  وأكثرها أملاً وتشابكاً  العربي  التاريخ  في 
العربي  الوطن  جسد  في  وغائر  طويل  مأساوي  وهي جرح 
يعكس فشل الفكر العربي التقليدي في معاجلة مشكالت 
بها  وقومية أضر  إنسانية  قضية  وهي  العربي.  الواقع 
عروبية،  كأيقونة  واستخدامها  بصبغة دينية  صبغها 
وسهل على املنتفعني استخدامها لتحقيق مآربهم. فلم 
أنفسهم  بالفلسطينيني  يوماً اهتماما  بها  االهتمام  يكن 
العربي  الصراع  في  املنخرطة  األطراف  تستطيع  مبا  ولكن 
تنته  لم  ومكاسب ولهذا  مغامن  من  حتقيقه  االسرائيلي 

قضية فلسطني بل ازدادت تعقيداً مع مرور الزمن. 
التحزب  أصبح  نعيشه  الذي  الكوارث  زمن  واآلن..وفي 
حلقوق  االنتفاض  واإلصرار على  الفلسطينية  للقضية 
للتعجب  مثير  أمر  غيرهم  دون  وحدهم  الفلسطينيني 
بعض الشئ. وخاصة بعدما جد على أقطار العالم العربي 
املآسي  وليبيا- من  ولبنان  العراق واليمن  و  -مبا فيها سوريا 
جادا  اهتماما  منا  ويستحق  فداحة  وأكثر  أحدث  هو  ما 
التحزب  إرث  من  التخلص  نريد  بالفعل  إن كنا  ومخلصاً 
الفساد  من  طويلة  سنوات  حصيلة  هو  الذي  والتعصب 
واألنانية واحملاوالت األزلية املستميتة للزج بالدين في اللعبة 

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
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 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 12,794 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام 
MLS  خالل شهريونيو 2016  . و متثل هذه النتيجة زيادة نسبة 7.5   في املائة باملقارنة 
مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2015 حيث كانت عدد الوحدات 
املباعة 11,905 وحدة.  و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 35.8 في املائة من املعامالت 
، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 775,400 دوالر باملقارنة  682,489 دوالر دوالر 
 GTA ال  باقي  املائة.  و فى  بأرتفاع قدرة 13.6 فى  العام املاضى وذلك  لنفس الشهر من 
لنفس  دوالر   614,203 باملقارنة   دوالر    730,468 الي  البيع  إرتفع متوسط سعر   )»)»905

الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 18.9 فى املائة. 
و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 3,114 شقة خالل 
شهر يونيو 2016  . استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان 
 GTA لل  العام  هذا  من  الفترة  هذه  خالل  في  السكنية  للشقق  البيع  سعر  متوسط   
421,456 دوالر بإرتفاع قدره 7.7 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر 

الى  448,002 دوالر بأرتفاع قدره 6.9 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر 
البيع الي 359,308 دوالر بإرتفاع قدره 10.7 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

 
Compos-
 ite (All
(Types

Single-Fami-
ly Detached

 Single-Family
Attached

Town-
house

Apart-
ment

TREB Total 15.96% 18.77% 17.65% 14.37% 7.89%
Halton Region 16.78% 17.35% 18.47% 10.82% -
Peel Region 15.99% 16.33% 17.16% 14.20% 11.95%
City of Toronto 12.68% 17.05% 14.92% 13.42% 7.20%
York Region 20.61% 22.94% 20.01% 18.42% 7.64%
Durham Region 20.43% 20.58% 21.94% 17.07% 8.90%
Orangeville 19.40% 20.75% 18.09% - -
South Simcoe County 18.77% 19.07% 18.72% - -

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت 
األرقام فى خالل الربع الثانى من عام 2016  حسب اجملال, فقد ذكر ان فى اجملال الصناعى 
5,675,075  قدم مربع قد اؤجرت خالل الربع الثانى من خاللMLS  و ذلك بإرتفاع قدره 29.8  
فى املائة  لنفس الفترة من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 4,372,540 قدم 
مربع. و قد إرتفع متوسط سعر االيجار مبقدار 2.2  فى املائة للصناعي ليصل 5.53  دوالر 
للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى بنسبة 11.1 فى املائة ليصل  17.62  دوالر 
باملقارنة 19.81 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 
15.25 دوالر باملقارنة 12.28 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإرتفاع قدرها 24.2  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 44.1  
دوالر  دوالر مقارنة  ب 91.89   الى 86.70   املربع ليصل  القدم  إنخفض سعر  و  املائة  فى 
لنفس الفترة من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  قدره 5.6 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى 
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برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب 

عليها تباعا. 
Real Estate Broker  مدحت سابا
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

مازالت مؤشرات انتقال عدوى ارتفاع األسعار الى الشقق السكنية تتوالى شهر بعد آخر كما توقعت في حتليالتى السابقة فقد أفادت 
آخر االحصائيات لشهر يونية 2016 من مجلس عقارات تورونتو ان أسعار الشقق السكنية في املدينة قد ارتفعت بنسبة %7.7 مقارنة 
بيونيو من العام الفائت. فقد وصل متوسط سعر الشقة في تورنتو خالل الشهر املاضى 421،456 دوالر وفى نفس الوقت قفز سعر البيت 
االرتفاع مستعرا، وترجع األسباب في الصعود  املنخفضة  البيوت  )الفيال( %19.9 مبتوسط سعر 979،445 دوالر.  ومازال سوق  املستقل 
احلاد هذا الى قلة املعروض فقد تناقص بنسبة %31.4 خالل شهر يونيه مقارنة بالعام املاضى حيث عرض للبيع 17،972 بيت ولكنى ال 
أتوقع  بالنسبة للبيوت ان تستمر نفس قوة الدفع لفترة طويلة الن هذا االرتفاع احلاد ال يستند على عوامل طبيعية وكذلك من دراسة 
االحصائيات على مدى ال 100 سنة املاضية ميكننى التوقع بأن األسعار سترجع الى معدالتها الطبيعية اى ان البيوت التى بيعت بأسعار 
تفوق قيمتها احملسوبه وفق املعدالت الطبيعية للزيادة في السعر هذه البيوت ستنخفض قيمتها لتتوافق مع املعدالت الطبيعية للزيادة 

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

ارتفاع أسعار الشقق السكنية في تورنتو %7.7
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

تعرق �لكفني.. ما �أ�شبابه وهل هناك عالج؟

يُعد مشكلة مؤرقة لدى  العرق هو ظاهرة صحية طبيعية، وتختلف نسبته من شخص آلخر، ولكنه 
إفراز  كثرة  من  الناس  من  الكثير  يعاني  حيث  الطبيعي،  احلد  عن  زائًدا  يكون  عندما  الناس  من  العديد 
عادي،  غير  بشكل  الكفني  في  العرق 
ما يسبب لهم اإلزعاج واإلحراج عند 
في  ويجعلهم  اآلخرين،  مصافحة 
كثيرًا  ويؤثر  دائمة،  ارتياح  عدم  حالة 
اليومية  حياتهم  نشاطات  على 
ويجعلهم يواجهون مشكالت عديدة 
ألنها  باألشياء،  اإلمساك  مجرد  عند 
املبتلة  أيديهم  بحالة  بشدة  تتأثر 
التعرق  هذا  أسباب  هي  فما  دائًما، 
على  يساعد  ما  هناك  وهل  الزائد؟ 

التخفيف منه؟
ميكن  التي  الطرق  بعض  وهناك 

اتباعها للتخفيف من حدة هذا التعرق الزائد والتخلص من الشعور باإلحراج الناجم عنه:
اخلضروات  وتناول  احلالة،  هذه  من  تزيد  التي  واملاحلة  احلارة  واألطعمة  والدهنية  املصنعة  األطعمة  جتنب 
واجلسم  اليدين  تعرق  فرط  إلى  نقصها  يؤدي  التي  »د«  وفيتامني  والزنك  بالكالسيوم  الغنية  والفواكه 

بشكٍل عام.
تُعد الشبة أحد العالجات السحرية للتعرق الزائد، حيث تُذاب في ماء دافئ وتُنقع اليدين في هذا احمللول 
ملدة ربع ساعة، وميكنها أن تُخلصك من العرق الزائد ملدة شهر وتُكرر العملية مرة أخرى. تتوافر الشبة 

لدى العطارين.
    يُعد الشاي أكثر عالجات تعرق اليدين كفاءة، حيث إنه يحتوي على حمض التانيك الذي يحارب اإلفراط 
في إفراز العرق، تُغلى عدد من أكياس الشاي أو ملعقتني كبيرتني من الشاي في املاء ملدة خمس دقائق ثم 

تنقع اليدين في احمللول ملدة 2٠ دقيقة مرتني يومًيا ملدة أسبوع.
ميكن نقع اليدين أيًضا في محلول خل التفاح اخملفف باملاء ملدة 3٠ دقيقة يومًيا قبل النوم، ما يساعد على 

نسبة تعرق أقل في اليوم التالي، ويساعد على احلد منه يوًما بعد يوم.
وضع بودرة األطفال على اليدين بانتظام يساهم في تخفيف الرطوبة التي تنتجها املسامات ويقلل من 

إفراز العرق.
إذا كان تعرق اليدين ناجتًا عن حالة مرضية، ميكن عالجه باستخدام حقن البوتكس، وهي طريقة فّعالة 
وسهلة ولكنها مكلفة، حيث يستمر مفعول حقنة البوتكس إلزالة التعرق الزائد لعدة شهور تتراوح بني 
سبعة إلى عشرة أشهر. وتخفف من التعرق الزائد بنسبة تصل إلى 8٠% إذا كان التعرق شديًدا و9٠% إذا 

كان خفيًفا أو متوسًطا.

ن�شائح حلماية ب�شرتك

 من �ل�شم�س يف �ل�شيف

حذرت مجلة »فرويندين« األملانية من أن التعرض ألشعة الشمس ملدة طويلة خالل فصل الصيف 
قد يتسبب في إصابة البشرة باحلساسية الضوئية، والتي تعرف أيضاً بالتهاب اجللد الضوئي أو 

تسمم الشمس. 
أوضحت اجمللة املعنية بالصحة واجلمال أن أعراض احلساسية الضوئية تتمثل في إحمرار البشرة 
وظهور بثور والشعور بحكة، مشيرة إلى أن هذه األعراض تظهر بعد ساعات أو أيام قليلة من أخذ 

حّمام شمس طويل دون حماية.
وإلنقاذ البشرة في هذه احلالة ينبغي االبتعاد عن أشعة الشمس املباشرة فوراً واستعمال مراهم 
أقراص  وتعمل  البشرة.  تهيج  من  احلد  أجل  من  خفيف  كورتيزون  كرمي  أو  ِجل  أو  ُمبّرد  تأثير  ذات 
الهيستامني على تدعيم عملية الشفاء من الداخل. كما أن الكمادات الباردة أو كمادات احلليب 

اخملثر تتمتع بتأثير مثبط لاللتهابات. 
وللوقاية من احلساسية الضوئية، ينبغي إرتداء مالبس طويلة وجيدة التهوية وغير ُمنفذة للضوء 
وقبعة حلماية الرأس, وبالنسبة للمناطق املعرضة للشمس، فينبغي حمايتها بواسطة كرمي واق 
من الشمس ذي ُمعامل حماية عال، كـ 5٠ مثالً، وال يقل عن 3٠، مع مراعاة أن يكون الكرمي خالياً 

من املستحلبات واملواد العطرية واملواد احلافظة.
وقت  وفي  تدريجياً,  املدة  إطالة  ثم  البداية،  في  ملدة قصيرة  أخذ حّمام شمس  أيضاً  املهم  ومن 

الظهيرة ينبغي االحتماء مبكان ظليل، مع حماية البشرة من أشعة الشمس أيضاً. 
أن األشعة فوق البنفسجية الطويلة تنفذ عبر الزجاج، لذا ينبغي حماية البشرة  ويُراعى أيضاً 
أثناء الرحالت الطويلة بالسيارة أو أثناء العمل في املكاتب املغطاة بزجاج ُمنفذ ألشعة الشمس

�لنوم �خلاطىء يزيد من وزنك

النوم بند أساسّي في أّي برنامج خاّص بخسارة الوزن، فمنه يستمّد اجلسم طاقة متّكنه من حتّمل احلمية 
والتمارين الرياضّية التي تساعد على إمتام وجناح هذا البرنامج. ولكّن النوم من شأنه أن يقلب هذه املعادلة 
إذا كان بطريقة خاطئة.  بزيادته  الوزن قد يسّبب  إنقاص  إلى  أن يؤدي  بنتائج عكسّية، فبدالً من  ويؤتي 

كيف؟ 
مئات  على  للحصول  قابلّية  لديهم  النوم  من  أنفسهم  يحرمون  الذين  األشخاص  بأّن  األبحاث  أثبتت 
السعرات احلرارّية اإلضافّية، ليس فقط بسبب بقائهم مستيقظني ملّدة أطول، بل أيضاً ألّن النوم يؤّثر 
من  أكثر  غذاًء  جسدِك  مينح  قد  النوم  من  بالقليل  فاالكتفاء  الهرمونات.  وتوازن  اجلوع  مستويات  على 

حاجته.
-1 طريقة نومِك ليست جّيدة:

النوم بشكل متقّطع يرفع من مستوى اإلجهاد، القلق والتوّتر وهذا يّؤثر على املعدة وميّكن البطن من 
االحتفاظ بدهونه بشكل أكبر. فليكن مناخ غرفة نومِك مريحاً على األقّل مّدة 2٠ دقيقة قبل النوم من 

خالل إطفاء كّل األدوات الكهربائّية واإللكترونّيات.
-2 ال ميكنِك النوم قبل تناول وجبة خفيفة:

قطعة من احللوى أو املثّلجات تساعدِك على النوم؟ أّي وجبة مهما كانت خفيفة وصغيرة ستضيف آالف 
السعرات احلرارّية خاّصة قبل خلودِك إلى النوم. فلتكن وجبتِك املسائّية قبل وقٍت كاٍف.

-3 تفّضلني النوم عن الرياضة:
يحتاجها  التي  الصّحية  األمور  من  الصباح  في  الرياضّية خاّصة  التمارين  بعض  ممارسة  أّن  من  بالرغم 
اجلسد مهما كانت بسيطة وخفيفة إاّل أّنك تفضلني النوم عن القيام بها، فتسارعني إلى إغالق املنّبه 
واحلصول على وقت إضافّي من النوم. ابتعدي عن كّل ما يعيق النوم املريح كالتلفاز، اإلنترنت إلخ ... ودعي 

غرفتِك فقط للنوم.

حلفظ جو�رب �لنايلون �شعيها يف �لثالجة

جوارب النايلون هي موضة تعشقها جميع النساء على حّد سواء إذ إّنها تضفي إليهّن املزيد من الرونق 
غير  تصاميمها  بفضل  العيوب  كل  تخفي  كما  ملفًتا  جمااًل  القدمني  وتعطي  شفافة  فهي  واألنوثة، 
الشفافة أيًضا.  إالّ أّن مشكلة هذه اجلوارب أنها سريعة التمّزق وبخاصة إذا تالمست مع أدوات حادة أو 
مع األظافر الطويلة أو إذا كان مقاسها ضيقاً بالنسبة للجسم. ما يجعل املرأة تشعر بقلق دائم لدى 
خروجها من املنزل من إحتمال متزق هذه اجلوارب ما يدفعها إلى إبقاء جوارب أخرى في حقيبتها لتفادي 
اإلحراج الذي قد تتعّرض له في حال تشوهها.  لكن اليوم سنقّدم لك عزيزتي حيلة سهلة وفّعالة جًدا 
باردة ثم قومي  تبليل اجلوارب مباء  ارتدائها لفترة طويلة. ما عليك سوى  التمّزق لدى  حتمي جواربك من 
بوضعها في كيس وأحكمي إغالقه. وبعد ذلك ضعي الكيس في الثالجة أو في الفريزر ليوم كامل. وفي 
اليوم التالي قومي بتنشيفها وارتديها مرتاحة البال. فلدى وضعك جوارب النايلون في الثالجة، تصبح 

أقوى وأقسى وأليافها متماسكة أكثر وال تتمّزق بسهولة.
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احملكمة ترفض طلب مصري يُشكل خطراً 

بأعفائه من قيود املراقبة االمنية

لم يستطيع محمد محجوب 5٦ سنة أن يقنع 
احملكمة بأزالة القيود االمنية التي تُقيد حريته 
التي  الطفيفة  التغيرات  من  الرغم  وعلي   ،
احملكمة  قضت  فقد   ، القيود  هذه  علي  طرأت 
نويل«  »سيمون  القاضية  برئاسة  الفيدرالية 
محسوساً  يزال يشكل خطراً  ال  بأن محجوب 
حتت  سيظل  وانه   ، كندا  سالمة  علي  وواقعيا 
ااحلدود  شرطة  امام  الظهور  وعليه  املراقبة 
االلكترونية  رسائلة  كل  وتراقب  أسبوع  كل 
محمد  الكندية  السلطات  أعتقلت  وقد   ،
خطراً  يشكل  انه  وقالت   2٠٠٠ عام  محجوب 
علي السالمة العامة لعالقته باإلرهاب. ولهذا 
وضع في السجن حتي عام 2٠٠9 حني افرج عنه 
بشروط صارمة منها وضع طوق معدني حول 
 ، املستمرة  ومراقبته  حتركاته  ملراقبة  كاحله 
ولكنه اخيرا تقدم بطلب إلزالة هذه القيود عنه 
ومع ان هذه القيود قد خففت ولم يعد يرتدي 
حرية  أعطاؤه  في  طلبه  ان  اال  املعدني  الطوق 
مطلقة قد رفض ، والسبب في ذلك أن قاضي 
أخر وجد أدلة موثقة تقول بأن محمد محجوب  
كان هو املسؤول التنفيذي الكبير في مؤسسة 
في السودان كان يديرها االرهابي الراحل أسامة 
بن الدن ووجد القاضي أيضا أن محجوب عضوا 
في املنظمة االرهابية املصرية ااملعروفة باسم 
أتصالته مع  وإنه كذب  حول   ) الفتح  ) طالئع 
االرهابيني وهو يعيش في كندا ، وقد جاء محمد 
تاشيرة  ومنح   1995 عام  كندا  الي  محجوب 
 ، وقتها  بأألرهاب  ارتباطه  متاما  ونفي  الجئ 
ولكن احملكمة عرفت كذبه واوقفته ، ولم تقم 
احملكمة بترحيله الي مصر بسبب خطر تعذيبه 
لم  إنه  محجوب  عن  القاضي  وقال  يقول  كما 
وأخل  الكندية  السلطات  مع  متعاونا  يكن 
املفروضة عليه ولكن  االمنية  الشروط  ببعض 

لم يقم بانتهاكات خطيرة. 

في  االغذية  سالمة  مسؤولوا  أقام   : أوتاوا 
كندا منطقة حجر صحي حول مزرعة تربية 
كاترين  سانت  مدينة  قرب  الواقعة  البط 
في أونتاريو بسبب أكتشاف أصابة الطيور  
املعزولة  املنطقة  وهذه  الطيور  بانفلونزا  
كيلومترات  ثالثة  قطرها  دائرة  تغطي 
أعلنت  املاضي  االسبوع  وفي   ، املزرعة  حول 
أعدمت  إنها  الغذاء  وسالمة  وكالة فحص 
املزرعة بسبب  البط في هذه  1٤٠ الف من 
إنتشار فيروس إنفلونزا الطيور بينها،  وقال 
الكترونية  رسالة  في  الوكالة  من  متحدث 
انه مت إبعاد جميع االفراد العاملني في املزرعة 
متاما عن هذه الطيور، وانه لم يتم أكتشاف 
، وان املسؤولني  أي أصابة في أي مكان أخر 
يراقبون أي إنتشار للمرض ، هذا وال تسبب 
عندما  الغذاء  علي  خطرا  الطيور  إنفلونزا 
وطهيها  الطيور  ذبح  مع  التعامل  يتم 
ونادرا ما تشكل خطرا   ، بطريقة صحيحة 
إتصال  لديهم  ليس  الذين  االشخاص  علي 

مباشر مستمر مع الطيور املصابة 

وضع مزرعة للبط في اونتاريو 
حتت احلجر الصحي ألكتشاف 
اصابة بفيروس انفلونزا الطيور 

كاجلاري : أمام حشد من انصاره أعلن جاسون كيني انه يسعي لقيادة حزب احملافظني في البرتا والي توحيد 
احملافظني  إن علي حزب  وقال كيني  القادمة  املقاطعة  وايلدروز حتضيرا النتخابات  احملافظني مع حزب  حزب 
وحزب وايلدروز في املقاطعة أن يضعوا خالفاتهم جانبا ويتحدوا ألستعادة السلطة من احلزب الدميقراطي 
الثالث  الي  االول  تراجع من مركزه  قد  احملافظني  وكان حزب  نوتلي  راشيل  بقيادة  االبرتا  احلاكم في  اجلديد 
بعد االنتخابات الفيدرالية في مايو 2٠15 وهو ال يزال بدون قائد دائم وتقوده مؤقتا رونا أمبروز وكان جاسون 
كيني يفكر في السعي لرئاسة احلزب في كندا بدال من هاربر ولكنه بعد كثير من التفكير قرر السعي 
لرئاسة احلزب في مقاطعة البرتا ، وقد أنتقد جاسون كيني احلزب الدميقراطي اجلديد الذي يقود البرتا لزيادته 

للضرائب وخاصة ضريبة الكربون اجلديدة وأتهم احلزب بتدمير االقتصاد في البرتا

9
رئيس شرطة تورنتو مارك يحث قوات الشرطة علي إتخاذ احليطة لسالمتهم

جاسون كيني الوزير السابق وعضو البرملان احلالي 

يسعي لقيادة حزب احملافظني في البرتا

تورنتو مارك  أرسل رئيس شرطة 
الي  الكترونية  رسالة  سوندرز 
الشرطة  قوات  في  العاملني 
قلقه  عن  فيها  عبر  تورنتو  في 
داالس  في  النار  أطالق  حادثة  إزاء 
التي أدت الي مصرع خمسة من 
سبعة  واصابة  الشرطة  ضباط 
من  واثنان  الشرطة  من  اخرون 

الشرطة  قوة  أعضاء  الشرطة  رئيس  ونبه  املدنيني. 
عن  وأعرب  سالمتهم،  لضمان  حذرهم  يأخذوا  أن 
أصيبوا  أو  قتلوا  الذين  الضباط  أسر  مع  تعاطفه 
يحث  أنه  أيضا  وقال   ، لهم  أعد  الذي  الكمني  في 

تورنتو  في  الشرطة  أفراد  جميع 
االحتياطات  كافة  أتخاذ  علي 
حلماية أنفسهم وقال أنه سيتم 
تذويدهم باالدوات التي يحتاجون 
واالستخبارات  ،والتدريبات  اليها 
من  قدر  أكبر  لتوفير  الالزمة 
احلماية لهم في اماكن عملهم 
يحمون  الذين  هوالء  سالمة  وأن 
هذه املدينة ليال ونهارا مهمة جدا ، هذا وقد أرسل 
الشرطة  ضباط  أسر  الي  رسالة  سوندرز  مارك 
ويتمني  ليعزيهم  داالس  في  واصيبوا  قتلوا  الذين 

للمصابني الشفاء.

 كندا تتعهد بتقدمي 
معونة مالية الي 

أفغانستان وأبقاء قوات 
عسكرية

وارسو : جددت  حكومة كندا الليبرالية املعونة 
دوالر   مليون   15٠ حوالي  وهي  السنوية  املالية 
الي أفغانستان  بعد ان قاربت التعهدات املالية 
العام  االنتهاء  علي  السابقة  هاربر  حلكومة 
املقبل وهذا ملساعدة قوات االمن هناك حتي عام 
2٠2٠ ،  وأعلن جسنت ترودو عن هذا التعهد بعد 
غابي  أشرف  الباكستاني  الرئيس  مع  تقابل  ان 
وخالل تشاور قادة منظمة حلف االطلسي حول 
وسوف  وارسو  في  أجتماعهم  في  أفغانستان 
وبريطانيا  املتحدة  ألواليات   ( البالد  تبقي جميع 
أفغانستان  االرض في  ( قواتها  علي  واستراليا 
احلالة  مع  للتعامل  االقل  علي   2٠1٧ عام  حتي 
احملفوفة باخملاطر كما وصفها الرئيس أوباما وقد 
خفضت هذه البالد عدد قواتها املتواجدة هناك 
في السنوات االخيرة وسلمت املسؤولية االمنية 
عبر  إزداد  العنف  ولكن  االفغانية  القوات  الي 
البالد مع إستيالء حركة طالبان علي مزيد من 
االراضي ومهاجمة العاصمة كابول وايضا وجود 

داعش التي جعلت الوضع اكثر سوءا هناك

إلغاء »نوع اجلنس« 
من رخصة القيادة وبطاقات 
التأمني الصحي مبقاطعة 

أونتاريو

بدأ من الشهر احلالي، ستخلو بطاقة التأمني الصحي 
الصادر مبقاطعة أونتاريو من خانة اجلنس سواء ذكر أو 

أنثي
مطلع  من  فبدأ  القيادة،  لرخصة  بالنسبة  كذلك 
من عالمة  بدالً   ،»x« القادم، ميكن وضع عالمة  العام 
 ،)Female( لالنثي   ،»F« وعالمة   ،)Male( للذكر،   ،»M«

إذا رغب صاحب رخصة القيادة
التغييرات  تلك  أن  الليبرالية  أونتاريو  حكومة  وتقول 
الذين  لألشخاص  عادلة  معاملة  ضمان  إلي  تهدف 

يعانون من هوية غير محددة أو ثنائية اجلنس
بعدة  القيام  تنوي  أنها  الليبرالية  احلكومة  وأشارت 
أوراق  من  اجلنس  خانة  إلغاء  بهدف  إستشارات 

احلكومة الرسمية

شركة لوبالوس لتجارة املواد الغذائية ضاقت ذرعا بأرتفاع االسعار

أرسل الرئيس التنفيذي لشركة لوبالوس الي املوردين خطابا يطالبهم فيه بتخفيض تكاليف الشحنات 
، وارسلت هذه الرسالة الي املوردين بعد أرتفاع كبير في سلسلة  الواردة الي كندا بداية من سبتمبر 
التوريد مبا يزيد علي واحد بليون دوالر علي مدي العامني املاضيني ، وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوبالوس 
انه علي الرغم من اجلهود التي تبذلها الشركة الستيعاب هذه التكاليف وهامش الربح الصغير فقد 
شركة  إدارة  رئيس  الرسالة  وقع  وقد   ، املستهلكني  كاهل  علي  االسعار  زيادة  عبئ  وضع  علي  أجبرنا 
لوبالوس جرانت فروس ووقعها ايضا مدير شركات ) شوبر درج مارت ( ، وكانت شركة لوبالوس قد طلبت 
من قبل من املوردين ان يحافظوا علي أسعار عادلة وقيمة لعمالئها ويضغط اآلن لوبالوس علي املوردين 
ليخفضوا التكاليف بقيمة 1٫٤5% ألي شحنة قادمة الي كندا بداية من شهر سبتمبر وما بعده ، فإذا 
لم يَرد املوردين باي شئ فيعتبروا موافقون علي التخفيض ، وقد جاءت رسالة لوبالوس الي املوردين بعد 
إنخفاض سعر الدوالر الكندي وارتفاع أسعار املواد الغذائية وقد قيل في  الرسالة ) اننا نؤكد لكم أن كل 
سنت تساهمون في خفضه في هذه املبادرة سوف يستفيد منه العمالء مباشرة ( هذا وتستورد كندا 

حوالي 81 % من املنتجات.

فوز ستة عشر عريس وعروس بحفل زفاف مجاني للزواج في جزر البهاما
تورنتو : سوف يتلقي ثمانية عرسان من تورنتو واربعة 
نيوبرونزويك  من  وواحد  مانيتوبا  من  واثنان  البرتا  من 
وواحد من نوفا سكوتشيا تذاكر سفر لرحلة مجانية 
زفاف  مراسم  أقامة  مع  البهاما  الي جزر  وايابا  ذهابا 
بهذه  هوالء  فاز  وقد  نوفمبر   1٦ يوم  لهم  مجانية 
الرحلة والزفاف اجملاني  بعد النجاح في مسابقة علي 
جزر  الي  السياحة  تعزيز  الي  تهدف  االنترنت  شبكة 
البهاما كوجهة سفر حلفالت الزفاف وشهر العسل 
، وفي السنوات املاضية كانت وزارة السياحة في جزر 
البهاما جتري نفس هذه املسابقة في اململكة املتحدة 
جزر  الي  السياحة  رحالت  وتعتبر  املتحدة  والواليات 

الكاريبي أمر هام القتصادها حيث يعمل ما يقرب من نصف سكانها في السياحة و٦٠% من ناجتها احمللي 
يأتي من السياحة
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)سي. األمريكية  املركزية  اخملابرات  مدير  برينان  جون  قال 
آي.إيه( يوم األربعاء إن الهجمات التي وقعت في السعودية 
في اآلونة األخيرة حتمل بصمات تنظيم الدولة اإلسالمية 
وإن التنظيم املتشدد ميثل تهديدا خطيرا جدا للمملكة.

ونفذ انتحاريون تفجيرات في ثالث مدن سعودية مما أدى 
حملة  في  األمن  أفراد  من  األقل  على  أربعة  مقتل  إلى 

هجمات منسقة على ما يبدو.
وقال برينان في معهد بروكنجز »حتمل تلك الهجمات بصمات الدولة اإلسالمية.«

وقعت التفجيرات في جدة والقطيف وفي مقر لقوات األمن في املدينة املنورة في هجوم وصفه 
برينان بأنه »لم يسبق له مثيل«.

تنظيم  بأن  السعودية  احلكومة  اعتقاد  رغم  الهجمات  عن  مسؤوليتها  جماعة  أي  تعلن  ولم 
بصلتهم  لالشتباه  شخصا   19 السلطات  اعتقال  بعد  عنها  مسؤول  اإلسالمية  الدولة 

باملهاجمني اخلمسة.
وقال برينان إنه رغم أن تنظيم القاعدة ال يزال ميثل تهديدا للمملكة- التي شنت حملة صارمة 

ضده في أوائل األلفية احلالية- فإن الدولة اإلسالمية متثل خطرا أكبر على اململكة.
ونفذ متشددون من الدولة اإلسالمية تفجيرات مشابهة في السعودية العام املاضي استهدفت 

الشيعة وقوات األمن

“بوكيمون غو” لعبة جتتاح العالم وتالمس احملظورمدير )سي.آي.إيه(: هجمات السعودية حتمل بصمات الدولة اإلسالمية

أصبحت حمى لعبة »بوكيمون غو« جتتاح العالم أجمع، إذ تنظم نشاطات في بلدان عدة تقوم 
الشوارع  في  الشهيرة  الكرتونية  السلسلة  لهذه  االفتراضية  الشخصيات  عن  البحث  على 

واملتنزهات والساحات العامة وصوال إلى املستشفيات وسكك احلديد.
جتد أشخاصا يحدقون بهواتفهم الذكية هم “صيادون” يحاولون البحث عن الشخصيات الوهمية 
واملقاهي  القطارات  ومحطات  املنتزهات  في  يتكرر  مشهد  في  احلقيقي،  العالم  في  الصغيرة 

واألراضي الواسعة.
الى  افتراضية  عناصر  تضيف  التي  املعزز  الواقع  تقنية  وفق  مطورة  لعبة  غو”  وتعتبر”بوكيمون 
العالم احلقيقي الذي يظهر عبر الكاميرات املوجودة في الهواتف الذكية. وهي باتت متوافرة منذ 
األسبوع املاضي في الواليات املتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وتستخدم خاصية حتديد املوقع اجلغرافي 
املتعددة والقوى  بالعثور على كائنات “بوكيمون” الصغيرة ذات األشكال  للسماح ملستخدميها 

السحرية اخملتلفة والتي حققت جناحا كبيرا قبل ما يقرب من عقدين.
وتكاثرت احلوادث في الواليات املتحدة لدرجة أن السلطات األمريكية باتت تطلب من الالعبني عدم 
الدخول إلى ملكيات خاصة أو مناطق محظورة على العموم في محاولة للعثور على شخصيات 

“بوكيمون”.
هذا الوضع عائد بجزء كبير إلى آلية عمل هذه اللعبة القائمة بشكل رئيسي على نقاط تعرف 
تهتم  كانت  سواء  بها  املتصلة  للخصائص  تبعا  الكائنات  هذه  أوكار  متثل  بـ”بوكيسبوتس” 
باألوساط احلضرية أو باملاء أو بالنار أو بالعشب على سبيل املثال.وقد واجهت اخلوادمي اخلاصة بهذا 

التطبيق مشكلة تقنية بسبب الضغط الهائل لتحميلها.

تاريخ  وزراء في  رئيسة  تيريزا ماي ثاني  تصبح 
خروج  قرار  تطبيق  تتحمل  وهي  بريطانيا، 
في  تسبب  الذي  األوروبي  االحتاد  من  بالدها 
ماي  وتُعد  كاميرون.  ديفيد  سلفها  استقالة 
تكليف  األوروبية.  اللجوء  لسياسة  منتقدة 
تيريزا ماي السريع لتولي رئاسة حزب احملافظني 
يحصل  الذي  التحول  يعكس  البريطانيني 
املتحدة.  اململكة  داخل  األخيرة  األسابيع  في 
شغل  قبل  التأني  يريد  كان  احلاكم  فاحلزب 
مع  لكن  الوزراء.  رئيس  ومنصب  احلزب  رئاسة 
انتهت  ليدسون  ألندريا  املفاجئة  االستقالة 
ديفيد  وأفسح  احلزب  في  الداخلية  املنافسة 
تيريزا  واآلن تسعى  خلليفته.  اجملال  كاميرون 
»الضغط  اجلديدة.  حكومتها  لتشكيل  ماي 
على ماي لتنصيب مؤيدين خلروج بريطانيا من 
هامة  حكومية  مناصب  في  األوروبي  االحتاد 
فورسيث  أليكس  يقول   ، كبيرا«  سيكون 
بي بي سي، »وحتديدا ألنها كانت مع  مراسل 

بقاء بريطانيا في االحتاد األوروبي«.

اجتماعية  إصالحات  عن  ماي  وأعلنت 
بذلك  لتشحن  راديكالية  واقتصادية 
احلكومة  أعضاء  مستقبل  حول  الشائعات 
للوقت  »نظرا  فورسيث:  ويقول  القدمية. 
يجب  صعبة  سياسية  قرارات  التخاذ  الضيق 
على رئيسة الوزراء اجلديدة التمييز بني التغيير 
احلملة  بعد  عليها  ويجب  واالستمرارية، 
االحتاد  في  البقاء  حول  االستفتاء  لصالح 
تيريزا  جديد«.  من  احملافظني  توحيد  األوروبي 
منذ  تشغل  عاما   59 العمر  من  البالغة  ماي 
2٠1٠ منصب وزيرة الداخلية، وهي أطول فترة 

يشغلها سياسي في هذا املنصب

DW
تيريزا ماي الرافضة للهجرة تقود بريطانيا بعد كاميرون

رويترز 

نيوزيالندا: صاحب »البيت املصري للكباب« يتجاهل لصا مسلحا
عندما اقتحم لص مسلح محال للكباب لم يكن يتوقع أن صاحب احملل سيتجاهله متاما، وال يعبأ 

مبا يقوله أو يفعله.
وذلك ما حدث فعال، إذ أن املصري سعيد أحمد، الذي يدير محال 
رجل  أمام  ينفعل  لم  بنيوزيالندا،  كريستشيرتش  مدينة  في 

يلبس قناعا ويحمل مسدسا يدخل محله، ويطلب منه املال.
احملل وهو يوضب طلبا  املراقبة صاحب  وأظهرت صور كاميرات 
ألحد الزبائن بكل هدوء، بينما كان اللص املسلح يصر على املال.

وقال أحمد: “جاء إلى محلي وأخرج مسدسا من حقيبته، وطلب 
مني املال، وأنا لست بطال، كل ما فعتله هو أنني حافظت على هدوئي”.

وأضاف: “أنا صاحب عمل، ولم أكن أنهيت خدمة الزبون، وهو األولوية بالنسبة لي، وعندما غادر 
الزبون توجهت إلى املطبخ وطلبت الشرطة، وأخبرته بذلك، فلم يصدق األمر”.

وتابع: “خشيت في حلظة من اللحظات أن يطلق علي النار، ولو فعل ذلك لكان قدري، ولكنه تفاجأ 
بهدوئي، فهرب”. وبثت الشرطة صور كاميرات املراقبة للحادث على حسابها في موقع فيسبوك، 
ومتت مشاهدة الفيديو 1٧٠ ألف مرة، وشاركه ٧5٠ شخصا. وقال أحمد إن صور الفيديو احلادث 
أكسبته شهرة في منطقته، وكثيرا ما يعبر له الزبائن عن إعجابهم بشجاعته. ولكنه يقول 

إنه ال يعتقد أنه شجاع، وإنه لم يفعل ما فعل عن قصد أو تدبير.

BBC

France 24
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حسام حسن يضرب ويسحل »مصوراً« 

والنيابة تأمر بضبطه وأحضاره

أعتدى الالعب السابق حسام حسن، واملدير الفنى 
الشرطة  أمني  البورسعيدى، علي  املصرى  للنادى 
أمن  مبديرية  واإلعالم  العامة  العالقات  ومصور 
اإلسماعيلية، ويدعي رضا عبد اجمليد أبوزيد، وذلك 
بعد مباراة املصرى واحمللة. وقال أمني الشرطة رضا 
النيابة  رئيس  أمام  أقواله  فى  أبوزيد،  اجمليد  عبد 
الكلية باإلسماعيلية، إنه فوجئ بـ حسام حسن 
أى  دون  عليه  يهجم  املصرى،  للنادى  الفنى  املدير 

سبب، ويجرى خلفه، ثم تعدى عليه بالضرب فى وجهه وسحله فى أرض امللعب.
املصرى يخطف  للنادى  الفنى  املدير  أنه فوجى بحسام حسن  أقواله  املصور فى  وأضاف 
أمام  بالضرب. وأكد املصور  التعدى عليه  الكاميرا اخلاصة بجهة عمله، ويحطمها بعد 
النيابة أنه لم يعرف حسام حسن شخصيا من قبل، حتى يحدث كل ما حدث له أمام هذا 

احلشد من اجلماهير واملشاهدين للمباراة على القنوات الفضائية.
وناظرت النيابة العامة العامة الكاميرا احملرزة باحملضر اخلاصة بجهة عمل املصور، وإثبات 
اخلاص  الطبى  التقرير  على  العامة  النيابة  اطلعت  كما  احملضر.  فى  تلفيات  من  بها  ما 
بتوقيع الكشف الطبى على املصاب رضا عبداجمليد أبو زيد، ٤٠ سنة أمني شرطة مبديرية 

أمن اإلسماعيلية مقيم بالسنطة غربية.
وأثبتت النيابة فى حتقيقاتها وصف اإلصابات املثبتة بالتقرير الطبى للمجنى عليه.

برئاسة  باإلسماعيلية  الكلية  النيابة  قررت  عليه  اجملنى  اقوال  إلى  االستماع  وعقب 
العام  احملامى  حمزة  إسالم  املستشار  بإشراف  النيابة،  رئيس  العوضى  محمد  املستشار 
املصرى،  للنادى  الفنى  املدير  حسن  حسام  وإحضار  ضبط  اإلسماعيلية  لنيابات  االول 

للمثول أمام النيابة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليهما.

سرقة سور الكوبري العلوي 
بوسط مدينة املنيا خالل إجازة عيد الفطر

بقسم شرطة  اجلنائي  البحث  رجال  يبذل 
رئيس  حسن  عمرو  املقدم  برئاسة  املنيا 
مباحث القسم، جهودهم، لضبط لصوص 
»اإلضافية«،  العلوي  الكوبري  سور  سرقوا 
وسط املدينة، مستغلني خلو الكوبري من 

املارة خالل أجازة عيد الفطر املبارك.
وقال إسماعيل الفحام رئيس مدينة املنيا، 
إنه مت حترير محضر بالواقعة برقم 13٧5٦، 
التركيب مرة  بإعادة  الوحدة احمللية  وقامت 
حفاظا  الصيانة؛  مركز  خالل  من  أخرى 
الكوبري،  على  املارين  املواطنني  أرواح  على 
املمتلكات  على  باحلفاظ  األهالي  مناشدا 
الكوبري حيوي  وأن  للدولة، خاصة  العامة 

ويربط الغرب بالشرق.
الكوبري  جناح  وتأهيل  تركيب  إعادة  عن  املنيا،  ومدينة  ملركز  احمللية  الوحدة  أعلنت  كما 
العلوي »اإلضافية«، وذلك عقب قيام أشخاص مجهولني بفك احلديد اخلاص بسور الكوبري، 

واالستيالء عليه ثاني أيام عيد الفطر املبارك.

حتي ال يلمسها غريب .. »أب« 
مينع إنقاذ طفلته من الغرق بالغردقة

بالعادات  االلتزام  يفضلون  ممن  الكثيرين  على  تنطبق  املقولة  تلك  قتل«  ما  اجلهل  »ومن 
والتقاليد املوروثة. حيث شهد شاطئ النادي االجتماعي بالغردقة حادثا غريبا حينما أراد 
ابنته من الغرق، وفضل موتها على أن يلمسها رجل  رجل أن مينع رجال اإلنقاذ من إنقاذ 

غريب، إال أن رجال اإلنقاذ أصروا على أداء مهمتهم وإنقاذ الفتاة.
وكان رجال اإلنقاذ في اجلمعية يعملون داخل النادي االجتماعى بالغردقة تطوعا منذ أول أيام 
عيد الفطر، ولكنهم فوجئوا اثناء عملهم في اجازة العيد مبنع رجل لفرق اإلنقاذ البحري 
من إنقاذ ابنته ذات ال 12 عاما التي كانت تغرق بشاطئ النادي االجتماعي بالغردقة، إال أن 
رجال اإلنقاذ لم يلتفتوا إليه وسارعوا إلنقاذها، بعدها عنفهم بشدة قائال لهم: »كنتوا 

تسيبوها متوت«، مفضال موت طفلته علي ان يلمسها رجل غريب علي حسب قوله.

الشرطة السعودية تعتقل 27 مسيحيا 
ملمارستهم “الصاله” داخل منزل

مع شرطة  وبالتعاون  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االمر  لهيئة  الدينية  الشرطة  داهمت 
بتهمة  2٧ شخصا  واعتقلت  العزيزية  في حي  منزال  السعودية،  في  اخلفجي  محافظة 
ممارسة الصالة املسيحية، وضبطت أناجيل مسيحية وآالالت موسيقية.  ومتنع اململكة 
العربية السعودية ممارسة اي عبادة او صالة إال االسالم، وتعتبر كل الديانات االخرى غير 
مرغوب فيها على اراضيها. وقالت الشرطة السعودية انها عثرت على “أناجيل” وأن عناصر 
احدى  في  للصالة  تأديتهم  اثناء  واطفال  ونساء  رجال  داخله  في  منزال  اقتحموا  الهيئة 
الغرف في املنزل. وكانت الشرطة الدينية في اململكة العربية السعودية قد حصلت على 
معلومات تفيد بوجود أنشطة دينية غير إسالمية، وعقب ورود بالغ قامت الشرطة بغارة 
مفاجئة على املنزل وضبطت كل املسيحيني اثناء ممارستهم للصالة. وتعمل السلطات 
السعودية على مضايقة املسيحيني واستهدافهم على اراضيها وفي ذات الوقت تبدي - 

بكل غرابة - اهتمامها وتأييدها ملوضوع احلوار بني االديان. 

عصابة من أمناء الشرطة تسرق األهالي بالبحيرة 

متّت إحالة أمناء الشرطة أعضاء تشكيل عصابى لسرقة األهالى، لالحتياط، حلني االنتهاء 
تشكيل  أخطر  أعضاء  من   ٤ حبس  جددت  قد  املصرية،  النيابة  وكانت  التحقيقات.  من 
عصابى ألمناء الشرطة بالبحيرة، من بينهم 3 أمناء شرطة وعاطل، استولوا على 3٦٠ 
ألف جنيه من فالح بالدلنجات مبساعدة 5 آخرين بينهم 3 أمناء شرطة وعاطلني انتحلوا 

صفة ضباط أمن وطنى، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. 
وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز الدلنجات مفادها انتحال ٦ أمناء 
شرطة بالبحيرة صفة ضباط أمن وطنى، واقتحامهم منزل أحد األهالى بقرية البستان 
التابعة ملركز الدلنجات، وادعوا أن جنله ميول اجلماعات اإلرهابية، وفتشوا املنزل وعثروا على 

مبلغ 3٦٠ ألف جنيه واستولوا عليه وفروا هاربني. 
مت تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات األولية إلى قيام 9 من املتهمني بينهم ٦ أمناء 
أمن  بانتحال صفة ضباط  قاموا  و3 مدنيني  اخلدمة  2 مفصولني من  بينهم  شرطة من 
ملركز  التابعة  البستان  بقرية  فالح  الرحيم حسونة«  عبد  »رجب  منزل  واقتحموا  وطنى 
الدلنجات، وادعوا كذبا أنهم مأمورية لألمن الوطنى، وأن جنله يقوم بتمويل اإلرهاب وقاموا 

بتفتيش املنزل وعثروا على مبلغ 3٦٠ ألف جنيه واستولوا عليه وفروا هاربني. 

كندا تعتقل شخصا نشر رسائل كراهية ضد املسلمني على االنترنت

وسائل  على  كراهية  رسائل  لنشره  كندياً  مونتريال  مبدينة  الكندية  الشرطة  اعتقلت 
الشرطة،  باسم  املتحدث  وقال  السوريني.  والالجئني  املسلمني  االجتماعى ضد  التواصل 
»جان بيير برابانت«، فى تصريحات صحفية إن أوامر اعتقال صدرت للمتهم بعد التأكد 
والالجئني  واإلسالم  املسلمني  ضد  االجتماعى  التواصل  مواقع  على  تهديدات  نشره  من 

السوريني، وكذلك تهديدات لرئيس الوزراء الكندى جاستني ترودو.

في إستمرار لقتل ضباط بأمريكا .. 
مقتل رجل شرطة فى والية ميسوري

في إستمرار للعنف ضد أفراد الشرطة بالواليات املتحدة، ذكرت وسائل إعالم غربية، أن 
رجل شرطة فى والية ميسوري الواقعة وسط الواليات املتحدة األمريكية، ُقتل برصاص 

مجهولني، بعد ساعات من مقتل 5 رجال أمن فى مدينة داالس.
 وكتب جاي نيكسون، حاكم والية ميسوري، على صفحته بـ«تويتر«: »ببالغ احلزن نحن 
بصدد تقارير عن مقتل ضابط«، مشددًا على ضرورة توقف العنف فى البالد. وكان 5 رجال 
شرطة فى مدينة داالس قتلوا برصاص قناصة ، بعد يوم واحد من مقتل رجلني من أصحاب 

البشرة السمراء على يد الشرطة األمريكية
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Not intended to solicit any properties or clients currently under contract. *Each office is independently owned and operated.
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Direct: 416.220.0889
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1550 16th Avenue #C200 South

Richmond Hill, ON L4B 3K9
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60 Main Street #1

One Year New Medical Clinic On Street Level In The Heart Of Main Street Markham. High Demand Location With 4 Exam 
Rooms Equipped. Well Designed, And Professionally Decorated. Low Monthly Lease, Including All Utilities.

»جود نيوز« تفتح ملف »اإلسالموفوبيا«  في كندا
من املؤكد أنه علي املستوى الرسمي، هناك حالة 
من املساواة املطلقة بني اجلميع في كندا، باعتبار 
أنه مجتمع مهاجر متعدد األعراق واألديان. لكن 
علي مستوى املمارسة والسلوك فاألمر مختلف 
متاما. ويتضح هذا األمر في حالة العداء الكامنة 
املسلمني  وبعض  الكنديني  بعض  نفوس  في 
فرض  واملتعمدين  منهم.  املتشددين  خاصة 
اإلسالمية على مجتمع غربي علماني،  قيمهم 
املهاجرين اجلدد في  اندماج كل  أولوياته  أول  من 

نسق قيم اجملتمع الكندي.
باملساواة،  يتمتع  الكل  الرسمي  املستوى  علي 
غالبية  أن  كشف  والتقارير  الدراسات  لكن 
اجلاليات  من  غيرهم  شأن  املسلمني،  املهاجرين 
عن  بعيدا  معا،  العيش  يفضلون  املهاجرة، 
االندماج الفعلي في اجملتمع الكندي. وما يخفف 
املسلمني،  غير  من  املهاجرين  بقية  حدة  من 
ليست  قيمهم  أنساق  أن  املسيحيني  وحتديدا 
مثلما  الكندي،  للمجتمع  مهددة  أو  غريبة 
يتعامل بعض املسلمني هنا مع كندا باعتبارها 
يجب  ثم  ومن  لإلميان،  وليس  للكفر  ودارا  أرضا 
وأن  فيها، خاصة  اإلسالمي  الدين  ونشر  فتحها 
واملهاجرين،  الكنديني  أوساط  بني  عناصر  هناك 
واملغرب  )تونس  املغاربة  املهاجرين  من  وحتديدا 
واجلزائر( فضال عن مهاجري باكستان وأفغانستان 
فرض  تريد  التي  اإلسالمية،  الدول  من  وغيرها 

قيمها اإلسالمية علي اجملتمع الكندي.
لبعض  الكراهية  زيادة حالة  إلى  االمر  وأدى هذا 
اجملتمعات احمللية اإلسالمية في كندا، وبدأت بوادر 
الفيدرالية  االنتخابات  في  بقوة  الكراهية  هذه 
التشريعية العام املاضي، عندما رفض الكنديني 
)النقاب(  الرأس  مغطي  كندي  أى  يقوم  ان 

باالنتخاب دون الكشف عن هويته، وكانت هناك 
ضغوط كبيرة علي احلكومة في هذا اجملال، وبرزت 
وأكياس  أقنعة  يرتدون  لناخبني  عديدة  حاالت 
للداللة  اجملوفة  البطيخ  لثمرة  وهيكل  بطاطس 
من  ليس  الذي  الرأس  لغطاء  التام  الرفض  علي 

نسق قيم اجملتمع الكندي.
الرافضون ملثل هذه السلوكيات  ويبرر الكنديون 
كانوا  إذا  املهاجرين  هؤالء  بأن  اإلسالمية، 
حقهم،  فهذا  اإلسالمية  بقيم  متمسكني 
باألولي  فكان  كندا،  لبالدنا  جاءوا  ملاذا  ولكنهم 
اإلسالمية  مجتمعاتهم  في  البقاء  عليهم 
بل  السلوكيات  بهذه  ترحب  التي  املتشددة، 
الدين  غير  من  حتى  اجلميع  علي  وتفرضها 
اإلسالمي، مضطهدة في ذلك األقليات الدينية، 
محاولة  اإلسالمية،  اجملتمعات  في  تعيش  التي 
هذه  علي  اإلسالمية  وسلوكياتها  قيمها  فرض 
املسيحية.  األقليات  بالطبع  ومنها  األقليات، 
فكيف يطالبون مبا مينعونه جتاه أصحاب الديانات 
األخرى في بالدهم األصلية. بالفعل هناك حالة 
اجملتمع  في  اإلسالميني  من  واخلوف  التربص  من 
أن سياسات جاستني  البعض  ويري  بل  الكندي. 
املهاجرين  من  الكثير  فيها  يستقبل  التي  ترودو 
ألنساق  جدي  فحص  دون  إسالمية  دول  من 
علي  املتوسط  املدى  في  سلبا  تؤثر  رمبا  قيمهم 
مستوى األمن داخل اجملتمع الكندي. ودللوا علي 
ذلك بأن زعيم تنظيم داعش في بنجالدش، كندي 

مسلم.
كلهم  الكنديني  أن  يقول  أن  أحد  يستطيع  ال 
سلوكيات  تصدر  أحيانا  بل  متسامحون، 
كندا.  في  املسلمني  جتاه  بعضهم  من  كراهية 
تعبيرات  كتابة  السلوكيات،  هذه  بني  ومن 

علي  لإلسالم  مسيئة 
اخملصصة  األماكن  بعض 
التحرش  أو  كمساجد، 
محجبة  بسيدة  اللفظي 
وسائل  في  منقبة  أو 
بعد  العامة،  املواصالت 
غريبة  ظاهرة  تفشت  أن 
علي اجملتمع الكندي، وهي 
املسلمني  حالة  انتشار 
بعض  يدعون  الذين 
إلى  لالنضمام  األشخاص 
يؤدي  ما  وهو  اإلسالم، 
لطلب  األشخاص  ببعض 
أو  بالتليفون  البوليس 
املسلم  الشخص  تهديد 
بطلب  لهذا  الداعي 

حدوده،  عن  يقف  يجعله  ما  وهو  البوليس، 
ويتوقف عن دعوة اآلخرين للدخول في اإلسالم.

حالة التخوف املتبادلة بني مسلمني وقطاع من 
الكنديني ال يستطيع أحد أن ينكرها، فقطاعات 
مثالً  املغاربة  أن  جتد  منها  كثير  في  العمل 
يُفضلون العمل عند بعضهم البعض، ويتركزون 
احلال  أحياء معينة، مثلما هو  في سكنهم في 
اإليطاليني  أو  األوكرانيني  للمهاجرين  بالنسبة 
أو الصينيني أو غيرهم. لكن كما قلنا أن غالبية 
قيم  مع  التناسق  من  درجة  لديهم  املهاجرين 
املسلمني،  باملهاجرين  مقارنة  الكندي  اجملتمع 
اجملتمع  اقتناص مزايا  يريد بعضهم  الذين فقط 

الكندي دون االندماج فيه.
كما أنه وبسبب برامج الرعاية االجتماعية التي 
التي  األقاويل  تقدمها كندا لألسرة، فمن ضمن 

تنتشر بقوة في اجملتمع الكندي 
الرجال  من  عدة  حالة  أن 
من  أكثر  يتزوجون  املسلمني 
إمرأة، ويحتفظون رسميا أمام 
ألن  بواحدة  الكندي  القانون 
تعدد الزوجات ممنوع، ليحصلوا 
كل  عن  املالي  الدعم  علي 
عن  ومعروف  ينجبونه،  طفل 
املهاجرين املسلمني في قطاع 
الجناب  عشقهم  منهم  كبير 
مثلما  األطفال  من  كبير  عدد 
في  الفلسطينيون  يفعل 

مواجهة إسرائيل.
بداية  وقع  السياق،  هذا  في 
مسؤولون  اجلاري  يوليو  شهر 
عن ست بلديات كندية كبيرة، 
على وثيقة ملكافحة العداء واخلوف من اإلسالم 
لدعوة  إستجابة  تأتي  والتي  »اإلسالموفوبيا«. 
وجهها املؤمتر الوطني للمسلمني الكنديني الذي 
كندا.  عبر  لإلسالم  معادية  أعمال  ازدياد  الحظ 
تستهدف  حاقد  طابع  ذات  أعماال   « أن  معتبرا 
حيث  من  فقط  ليس  تزداد  كنديني  مسلمني 
العدد إمنا أيضا من حيث العنف«. واملدن الست 
هي : تورونتو ومونتريال في وسط الشرق الكندي، 
في  فانكوفر  الغرب،  وسط  في  بألبرتا  كاجلاري 
في  ولندن   ويندسور  الكندي،   الغرب  أقصى 

إقليم أونتاريو.
الكنديني  املواطنني  من  كبير  عدد  يري  والتي 
وهجوماً  لألفواه  تكميماً  اخلطوة  هذه 
احلقوق  ميثاق  يحميها  الرأي التي  على حرية 

واحلريات الكندي.

مونتريال – عبد املسيح يوسف
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دى مي�شتور�: 

ال جمال للحل �لع�شكرى فى �شوريا

فى  العسكرى  للحل  ال مجال  أنه  دى ميستورا،  إلى سوريا ستيفان  الدولى  املبعوث  أوضح 
سوريا، وأن احلل املتاح هو احلل السياسى فقط

 وأدلى دى ميستورا بهذه التصريحات خالل لقائه مع وزير اخلارجية اإليطالى باولو جينيتلونى، 
لبحث عقد جولة جديدة من املفاوضات السورية قبل شهر أغسطس املقبل

جنوب �ل�شود�ن يدخل دو�مة �حلرب �الأهلية

جتددت االشتباكات املسلحة فى عاصمة جنوب السودان جوبا، وذلك بعد دعوة مجلس األمن 
الدولى للرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، بوقف القتال بني قواتهما

 وقتل أكثر من 300 شخص فى القتال االهلي بني قوات سلفا كير ومشار، فى الوقت الذى 
حذرت فيه الواليات املتحدة مواطنيها من السفر إلى جنوب السودان بسبب القتال

الذى يهدد جهود املصاحلة بني  القتال،  بالتدخل لوقف  اجلوار  دول  األمن طالب  وكان مجلس 
والتى لم متر سنوات قليلة على استقاللها  الوليدة،  الدولة  زعامة  املتنازعني على  القائدين 

عن السودان

�نتقاما لو�لده.. �بن »بن الدن« يدعو ل�شن هجمات 

�إرهابية على �لغرب

 دعا ابن مؤسس تنظيم القاعدة، حمزة بن الدن، إلى شن هجمات إرهابية على الغرب للثأر 
ملقتل والده

 وقال حمزة، البالغ 23 سنة، فى تسجيل صوته نشره تنظيم القاعدة، إن التنظيم سيستمر 
فى جهاده »حربه املقدسة« ضد الواليات املتحدة األمريكية ردًا على اضطهادها للمسلمني

 وأضاف »إذا كنت تظنني أن جرميتك فى أبوت آباد مرت دون عقاب، فأنت على خطأ«، فى إشارة 
إلى الغارة اجلوية التى استهدفت معسكر والده بأفغانستان وقضت عليه فى مايو 2011

 ويعد مكان حمزة حتى اآلن غير معلوم، لكن احملللني يتوقعون أن حمزة رمبا يعد نفسه لقيادة 
تنظيم القاعدة

�أ�شقف �ملنيا : نريد معاقبة �ملخطئ وتفعيل 

�لقانون يف �العتد�ء�ت علي �القباط

أكد األنبا مكاريوس، أسقف املنيا وأبوقرقاص، أن محافظة املنيا ال مير بها 10 أيام، إال وهي تعاني 
من حادث طائفي، مثل الكرم واللوفي، واختفاء أقباط، مناشدا أجهزة الدولة واحلكومة تفعيل 
العزب  الفعلي للحكومة وسط  التواجد  أن ذلك يستلزم  إلى  القانون ومعاقبة اخملطئني، الفتاً 

والقرى واملراكز األكثر عرضة للفنت.
وكانت املنيا قد شهدت العديد من أحداث الفتنة الطائفية، من بينها جتريد قبطية من مالبسها، 
وحرق وضرب أقباط بقرية الكرم في أبوقرقاص، وحرق منازل بقرية كوم اللوفي في سمالوط، على 

خلفية شائعة بناء كنيسة.
جاء ذلك في ظل رفض األنبا مكاريوس اللجوء إلى طرق احلل التقليدية واجللسات العرفية التي 

تهدر دولة القانون.

مريكل: �جلماعات �ملت�شددة �أدخلت »�إرهابيني« 

�إىل �أوروبا و�شط �لالجئني

قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل إن جماعات متشددة قامت بتهريب بعض من أعضائها 
إلى أوروبا وسط موجة املهاجرين الذين هربوا من سوريا.

وقالت ميركل لتجمع حلزب االحتاد الدميقراطى املسيحى الذى تتزعمه فى شرق البالد »استخدم 
تدفق الالجئني لدس اإلرهابيني جزئيا.«

 ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى أملانيا العام املاضى بينهم الكثير من السوريني

تغيري�ت جذرية فى �جلي�س �الإ�شر�ئيلى

قام جادى آيزنكوت، رئيس األركان اإلسرائيلى، قام بتغييرات واسعة فى اجليش، أهمها تغيير قائد 
وحدة التجسس اإللكترونى )وحدة 8200( بشعبة االستخبارات فى اجليش »أمان

أن  قائًدا جديًدا للحدود اجلنوبية مع مصر، بعد  العقيد جى حازوت  التغييرات تعيني   ومن بني 
كان يشغل منصب قائد قوات النخبة بجيش الدفاع اإلسرائيلى »كافير«، كما سيتولى العميد 
رافى ميلو، الذى شغل منصب قائد قوات الكوماندوز »شيطات 13«، قيادة قوات النخبة فى لواء 

جوالنى بالقيادة الشمالية
أعوام قضاها كحاخام عسكرى فى   6 بعد  بيرتس من منصبه،  رافى  احلاخام  العميد  إقالة  و   

اجليش، عقب خالفاته مع رئيس األركان، وتعيني حاخام جديد

وزير �لدفاع �لكندى يبحث �لدعم �لع�شكرى 

للحكومة �لعر�قية

قام  وزير الدفاع الكندى، هارجت سينج سجان، بزيارة العاصمة العراقية بغداد.
فى  الكندى،  نظيره  التقى  العبيدى  خالد  الدفاع  وزير  أن  العراقية،  الدفاع  لوزارة  بيان  وأوضح   
مقر الوزارة، مضيفا أن احملادثات تطرقت إلى سبل دعم احلكومة العراقية فى مجاالت الهندسة 
احملررة من سيطرة  املدن  التنمية فى  والتدريب، فضال عن دعم احلكومة فى مجال  العسكرية 

داعش
 وتشارك كندا فى التحالف الدولى الذى تقوده الواليات املتحدة، حملاربة تنظيم داعش، وتتركز 

جهودها فى تدريب القوات العراقية

رغم وعد �لرئي�س باملحا�شبة .. 

�الفر�ج عن �ملتهمني بتعرية قبطية �ملنيا

الثالث  األربعاء،  املنيا،  مبحافظة  سمالوط،  مستأنف  جنح  محكمة  قررت 
عشر من يوليو احلالي، بإخالء سبيل 8 متهمني في األحداث الطائفية التي 
من  عددًا  حرق  عن  أسفرت  والتي  قرقاص،  أبو  مبركز  الكرم  قرية  شهدتها 
وجود  إشاعة  على خلفية  أشخاص،   3 وإصابة  املسيحيني،  األقباط  منازل 
عالقة بني ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي، بكفالة مالية قدرها 10 
آالف جنيه عن كل متهم. وشمل قرار اإلخالء كل من، إسحاق أحمد عبد 
احلافظ، وجنله عبد املنعم، ورمضان محمود عبد الرحيم، وشقيقه محمد، 

وأحمد، ووأسامه أحمد فؤاد، جاد صالح، وصالح عبد احلافظ.
جميع  إخالء  مت  إنه  املتهمني،  عن  الدفاع  هيئة  رئيس  رسالن  مجدي  وقال 
ضبطهم  ومت  متهًما،   16 عددهم  ويبلغ  الكرم،  قرية  أحداث  في  املتهمني 
أي دليل علي واقعة جتريد سيدة  مبعرفة سطات األمن، بسبب عدم وجود 

من مالبسها، وأن الواقعة مفتعلة ومفبركة بحسب ما ذكر، كما أن احملكمة أصدرت القرار املتقدم بعد 
تأكدها من صدق أقول جميع املتهمني بأن ليس لهم أي عالقه من قريب أو بعيد باألحداث التي وقعت 
بقرية الكرم أواخر شهر مايو املاضي. وكان الرئيس السيسي كان قد وعد في خطابه في الثالثني من مايو 

املاضي مبعاقبة كل املتسبنب في االعتداء علي السيدة القبطية وتعريتهم.

اأخبـــــــــار 14

   جود نيوز  تهنئ 
الدكتور / رفيق سيدهم 

على رسامته لرتبة دياكون 
باسم /  بول  

بكنيسة القديس 
موريس والقديسة 

فيرينا 
والشماس بول  هو 
زوج تاسونى سناء 

وشقيق األب دانيال  
املقارى  واملهندس 

فيليب  زوج 
الدكتورة سوزى 

واألستاذ رأفت زوج 
االستاذة جيجى 

واألستاذ فايق مبصر 
واخلادمه املكرسة 

مارى 
الرب يبارك فى 

خدمته



مقـــــــــالتال�سبت 16 يوليو 2016 - ال�سنة الثالثة -  العدد  ال�سابع وال�ستون 15

التي  الغاية  مبدأ  دائما  يشيع  السياسة  في 
تبدو  التي  او  احلسنة،  الغاية  الوسيلة،  تبرر 
بغض  لتحقيقها،  وسيلة  اية  تبرر  حسنة  انها 
النظر عما اذا كانت حسنة ام سيئة. انها جتمع 
املتناقضات بني جنباتها؛ فالى جانب دعوتها الى 
واملساواة،  العدل  مبادئ  واقرار  احلريات،  احترام 
جتوز  انها  جند  االنسانية،  املبادئ  من  وغيرها 
الكثير من املوبقات: فيجوز ان يؤخذ البرئ بجرم 
العلماء،  واغتيال  االبرياء،  قتل  ويستابح  املذنب. 
باخلصوم  لاليقاع  الساقطات  جتنيد  يجوز  كما 

ولكشف اسرار االعداء. 
    ويسمح بها انتهاك احلرمات وواد احلريات، ومحو 
الهويات، وتدمير احلضارات. والتمييز والعنصرية 
الذمم، وكل ما  والتزوير، وشراء  والنفاق،  والكذب، 
يتنافى مع املبادئ الدينية واالخالقية، كله مباح. 
لكن في املسيحية ال توجد مثل تلك املوبقات، 
فرسالة املسيح هي لكل الناس، وهي ال تقتصر 
على فئة وال تثتثني قبيلة، النها رسالة شاملة 
ونبيلة، تضم الغني كما ال تنبذ الفقير. ال يرتفع 
فيها احد على احد، فال متييز بني هذا او ذاك على 
اساس جنسي او عرقي او ديني، فاالعراق تختفي 
بالثبات  متتاز  رسالة  هي  جوهرها.  في  وتذوب 
ال  فهي  االنسانية،  للطبيعة  الفائقة  وباحملبة 
بل  واالقربني  االصدقاء  محبة  الى  فقط  تدعوا 
السيد  قال  ولهذا  ايضاً،  واملسيئني  االعداء  الى 
اجر  فأي  يحبونكم  الذين  حببتم  ان   “ املسيح 

لكم، اليس اخلطاة يفعلون هكذا “.
عدو  يصبح  قد  اليوم  صديق  السياسة  في 
الغد، بينما في املسيحية ال عداء على االطالق. 
بل  الوطن  حقوق  تهمل  ال  فهي  هذا  ومع 
من  اقوى  واملسيحية  وتشجعها.  عليها  حتث 
السياسة والدليل على ذلك انها صمدت طوال 
لكافة  الطغاة  اشهار  من  الرغم  على  تاريخها 
اسلحتهم املادية وغير املادية في وجهها. وهلك 
املسيحية.  وبقيت  اسلحتهم  وهلكت  الطغاة 
من  بالضعف  احيانا  تَُتهم  التي   – فاملسيحية 

- ال تعتمد على قوة  ِقَبْل من يجهل حقيقتها 
على  باالعتماد  مبادئها  تنشر  لم  فهي  الذراع، 
االسلحة املادية بل على املعجزات الربانية، وتأثير 
الروح القدس في النفوس. وكما انها لم تنتشر 
بالقوة املادية فكذلك لم تستمر بتلك القوة. وال 
يدعي اتباعها انهم حماة لها النها رسالة اهلل 
للبشر. واهلل اعظم من ان يلجأ الى البشر لكي 
يقوموا بالزود عنه او بالدفاع عن رسالته، بل ان 

العكس هو الصحيح. 
االعتداء  رد  عن  فقط  تنهي  ال  واملسيحية     
بل  بالعنف،  والعنف  بالشر  الشر  ورد  باالعتداء 
انها تدعوا الى ما هو اعظم من ذلك وما ال تقوى 
التعضيد  بدون  اتيانه  عن  البشرية  الطبيعة 
االلهي، فهي دعت الى صنع اخلير جتاه االعداء من 

خالل محبتهم والصالة من اجلهم:
وتبغض عدوك.  انه قيل حتب قريبك  “ سمعتم 
باركوا  اعداءكم  احبوا  لكم  فاقول  انا  واما 
العنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا الجل 
الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. لكي تكونوا 
يشرق  فانه  السماوات  في  الذي  ابيكم  ابناء 
على  وميطر  والصاحلني  االشرار  على  شمسه 
االبرار والظاملني.النه ان احببتم الذين يحبونكم 

فاي اجر لكم “.  
كانوا  الذين  اليهود  املسيح  السيد  ووبخ      
ابليس  هو  اب  من  انتم   “ بالقول:  قتله  يرومون 
وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتاال 
ليس  النه  احلق  في  يثبت  ولم  البدء  من  للناس 
فيه حق متى تكلم بالكذب فامنا يتكلم مما له 

النه كذاب وابو الكذاب “ )يو 8 : 44(.
 وذلك الن الشيطان يريد موت الناس وهالكهم. 
اليه فهو  ورجوعهم  الناس  توبة  فيريد  اما اهلل 
)لو   “ هلك  قد  ما  يخلص  و  يطلب  لكي   “ جاء 

)10  :19
فقط  ليس  السالح،  حمل  تبيح  والسياسة     
للدفاع عن الوطن ولرد املعتدي - وهو امر مشروع 
ما  وهو  االوطان.  وسلب  والغزو  وللتعدي  بل   -

املسيحية.  مبادئ  مع  يتعارض 
لكي  يأِت  لم  املسيح  والسيد 
الناس،  رقاب  في  سيفاً  يُعمل 
في صدورهم.  وال ليصوب رمحاً 
هالك  للشيطان  يروق  بينما 
االشرار دون توبتهم، حتى يظلوا 
االرض،  على  هنا  معيته،  في 
قال  ولهذا  اجلحيم.  في  وهناك 

القديس بولس: 
بل  وحلم  دم  مع  ليست  مصارعتنا  فان   ...  “
في  )الشياطني(  الروحية  الشر  اجناد  مع   ...
الى  املؤمنني  دعا  فقد  وبالتالي  السماويات”. 
وذلك  القتل،  بادوات  وليس  بالفضائل  التسلح 

بقوله: 
ان  تقدروا  لكي  الكامل  اهلل  سالح  احملوا    “
احقاءكم  .. ممنطقني  الشرير  اليوم  تقاوموا في 
باحلق والبسني درع البر... حاملني فوق الكل ترس 
...وخذوا خوذة اخلالص وسيف الروح الذي  االميان 

هو كلمة اهلل “ )اف 6(. 
االرضي من  باجلانب  والسياسة تهتم فقط      
في  املاركسية  اختصرته  والذي  االنسان،  حياة 
والتي  رغباته،  واشباع  ورفاهيته  اجلسد  سالمة 
احلياة  يفوق  الى ما  الوجوديون  غالى في طلبها 
يشبهه.  وما  الشذوذ  كاستباحة  البهيمية، 
بغض  وااليدوليجيات  االفكار  تستوعب  فهي 
املبادي  مع  اختالفها  او  اتفاقها  عن  النظر 
رأسها  وعلى  السامية،  االجنيلية  والتعاليم 
املسيح  السيد  قول  في  كما  الذنى  عن  النهي 
انا  واما  تزن  ال  للقدماء  قيل  انه  سمعتم  قد   «
فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراة ليشتهيها 
فقد زنى بها في قلبه » )مت 5 : 27(. كما نهت 
عن الشذوذ » ال زناة وال عبدة اوثان وال فاسقون 
وال  سارقون  وال  ذكور  مضاجعو  وال  مابونون  وال 
طماعون وال سكيرون وال شتامون وال خاطفون 

يرثون ملكوت اهلل » )1كو 6 : 9(.
والتحزب،  العنصرية  تشيع  السياسة  وفي      

اما  واالستعداء،  والعداء 
مكان  بها  يوجد  فال  املسيحية 
صرح  يفتت  ولم  هذه.  ملثل 
سوى  العالم  في  العنصرية 
فهو  املسيح.  السيد  تعاليم 
محبة  الى  دعا  الذي  الوحيد 
للجميع  اخلير  وصنع  االعداء 
على  بشمسه  يشرق   “ النه 
الصاحلني  وعلى  والظاملني،  االبرار 
والطاحلني ميطر “. وضرب مثال على نبذ العنصرية 
قال فيه ان رجال يهوديا كان مسافرا وفي الطريق 
ما  وسلبوه  ضربا،  واوسعوه  لصوص  عليه  وثب 
مر  وبعد حني  وميت.  اياه بني حي  تاركني  ميلكه 
به كاهن يهودي فتركه ومضى الى حال سبيله. 
دار  الذين  الذين  السامريني  من  رجل  به  مر  ثم 
العداء  وبلغ  كبير،  سجال  اليهود  وبني  بينهم 
على  أشفق  السامري   هذا  لكن  اشده.  بينهم 
عدوه اجلريح وطببه، وامتطاه على دابته، واتى به 
اقامته، ثم مضى  اجر  له  ودفع  أقرب مأوى،  الى 
دائما  العدل  ميزان  السياسة  في  طريقه.   في 
االخرين  اوطان  غزو  تستبيح  فهي  منقوص، 
على  الساسة  ويأبى  وعرضهم.  ارضهم  وسلب 
والغزاة  لغيرهم.  يستبيحونه  ما  انفسهم 
أبطال عند بني جلدتهم.  الدماء هم  وسافكي 
من  يحتلون  وما  بشر  من  يقتلون  ما  وبقدر 
وأعراض  مغامن  من  ينهبون  وما  واوطان  بلدان 
يذلون  ما  قدر  وعلى  بطوالتهم،  تتعاظم  بقدر 
غيرهم على قدر ما يعزهم التاريخ الذي يخطه 

املنتفعون بدماء الشهداء والقتلى. 
نبذ  الى  جميعا  الناس  فتدعوا  املسيحية  اما 
والعدل  املساواة  والى  اخلير  صنع  والى  العنف 
كل   “ اجملد  له  قال  فقد  وبعضهم.  الناس  بني 
هكذا  افعلوا  بكم،  الناس  يفعل  ان  تريدون  ما 
انتم بهم ايضاً “، ووضع احلد الفاصل بني الدين 
والسياسة بقوله “ اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر، 

وما هلل هلل “. 

املسيحية والسياسة
                                     بقلم : قليني جنيب - مونتريال  

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل الثانى )تكملة(

املشهد الثالث )تكملة( 
) احملتسب والقاضى يخرجان ويضاء النور على حنني فى حجرته( 

احملتسب: لقد استمعنا الى رأى موالنا اخلليفة وتدارسنا األمر ووجدنا أن كل الظروف ضدك. 
فالفقهاء يشنون عليك حملة شعواء تتهمك بالكفر وبالتشكيك فى الدين، والعامة تتصايح 
وتدعو اخلليفة لقتلك، واخوانك األطباء النصارى يتهمونك بالزندقة واالحلاد فماذا تنتظر منا ؟

حنني: أنتظر فرج اهلل ورحمته.   
القاضى: ونعم باهلل .

احملتسب: شوف ياحنني. لم يعد لدينا وقت أوصبر وحالة البالد التتحمل األخذ والرد اآلن.   فال 
خالص لك من هذه احملنة إال أن  تدخل فى االسالم.

 القاضى: لألسف ياحنني، اليوجد طريق آخر أمامنا اآلن. ففى ظل هذه األوضاع املضطربة لم 
جند مخرجا غير هذا، فماذا قلت ؟

ونستريح  لتستريح  بالشهادة  فانطق  رقبتك.  من  يقترب  السيف  ياحنني.  اخلص  احملتسب: 
جميعا 

حنني: أشكركم وأشهد أمام اهلل أنكم أردمت إنقاذى من املوت، لكننى وطنت نفسى على هذا  
املصير وتركت شكوتى هلل ليقتص لى ممن أوقعونى فى هذه احملنة واجملدهلل دائما أبدا.آمني.

القاضى: أهذا قرارك النهائى.
 احملتسب: تروى ياحنني، فنحن نحبك ونريد لك النجاة. وفكر فى الظروف وماتفرضه علينا اآلن 

حنني : هذا قرارى ولن أحيد عنه أبدأ.
 احملتسب: هذاماتوقعه أمير املؤمنني.وعلينا أن نرجع إليه اآلن.   ) يخرج ويتبعه القاضى (  

)يتحول  الضوء ويتركز على اخلليفة املتوكل فى حجرته.(
احملتسب: لقد رفض حنني الدخول فى االسالم رغم أننى حذرته بشده و أخبرته إنه ال يوجد 

طريق آخر إلنقاذ حياته.     
املتوكل : ) يهز رأسه ( اتركوا األمر لى كى أفكر فيه. 

على صورته ومثاله
و يجى وقت يحس بوقفة ربنا جمبه

و يتأكد انه كان معاه فى كل خطوة ياخدها
مع انه كان حاسس ان ربنا ساعات بيعاقبه

و اى حاجة حتصله كان داميا يرفضها
من غير مايصدق ان الزم حتصلنا جتارب
و اننا عايشني فى الدنيا كاننا فى امتحان

الزم نسعى و نتعب و حنارب
علشان ننجح و نوصل لبر األمان

االنسان بطبعه عنيد بالذات فى عالقته مع ربنا
مش فاهم ان مهما عمل ربنا عمره ماهايسيبه

و لو احتاجه فى اى وقت هو داميا فاحتله ايده
علشان احنا والده و هو حاسس بينا و داميا جمبنا

محتاجني نصدق فى خطة ربنا لينا
و انه بيحبنا حتى لو عبر الدنيا فينا

ده احنا مخلوقني على صورته ومثاله
ربنا مش ممكن أبدا يكره ُصنعة إيديه

ندى باخوم

بقلم: نسيم مجلي
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فرص عظيمة لإلستثمار العقاري
- نساعدك في البيع والشراء

- نساعدك في احلصول علي القرض البنكي 
مهماً كان دخلك املادي

- خدمة خاصة للمستثمرين لشراء األراضي 
والبالزات واملباني والعقارات بغرض اإلستثمار

- لدينا مشروعات متاحة للبيع
 Gas Stations - Convenience Stores

 - Medical buildings -
نساعدك في تنفيذ مشروع العمر

Michael Henein, P. Eng.

Sales Representative

HomeLife Yorkland Realty LTD
150 Wynford Drive, Unit 107A, 

Toronto, Ontario, M3C 1K6
Cell: 647-778-0959

Office: 416-752-7740  fax: 416-752-7694M
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Dental Hygiene Appointment, When and Why?

عادة ما يطلب منا طبيب االسنان ان نحضر جللسات تنظيف 
االسنان مرتنب او أكثر سنويا وقد يتسائل البعض منا ملاذا و 

على أى اساس يحدد املدة الزمنية بني الزيارات.
بني  و هى ستة شهور  هناك مدة شبة متفق عليها علمبا 
  calculus الزيارتني و هى املدة التى تسمح بتراكم بعض اجلير
اليها  الوصول  علينا  يصعب  التى  االسنان  اسطح  على 

بسهولة بفرشاه و معجون االسنان .
هذة املدة أيضا هى كافية لظهور أى تغير مرضى فى اللثة أو 
بدايات للتسوس قابلة لالكتشاف قد تطرأ على اسناننا و قد 

حتتاج لتدخل عالجى فورا قبل ان تصبح أسواء .
بعض الناس تقول أن أسنانى فى حالة جيدة االن و ال حتتاج الى تنظيف األن و هو خطأ يقه 
فة بعض منا غير مدركني ان التدهور الذى يحدث للثة فى بعض االحوال يكون بال ألم ظاهر 
وقت حدوثة مع ان حالة اللثة تكون تدهور بالفعل مثل انحسار اللثة و انكشاف جذء من 
جزور االسنان أود ان الفت نظركم ان هناك بعض االمراض املزمنة و بعض االدوية تقلل من 
كمية اللعاب بعض الناس تقول أن أسنانى فى حالة جيدة االن و ال حتتاج الى تنظيف األن و 
هو خطأ يقه فة بعض منا غير مدركني ان التدهور الذى يحدث للثة فى بعض االحوال يكون 
بال ألم ظاهر وقت حدوثة مع ان حالة اللثة تكون تدهور بالفعل مثل انحسار اللثة و انكشاف 

جذء من جزور االسنان.
االمراض  بعض  هناك  ان  نظركم  الفت  ان  أود   
اللعاب  تقلل من كمية  االدوية  و بعض  املزمنة 
و  ألمراضها  اللثة  يعرض  مما      xerostomia
االسنان للتسوس و باألخص بالقرب من اجلذور , 
و لذللك قد يرى طبيب االسنان ان يقرب من مدد 

الزبارة ) كل 3 أو ٤ شهور مثال حسب احلالة .

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

أفردنا  قد  بأننا  العزيز  القاريء  أيها  ألذكرك  أعود 
عدة مقاالت ملشكلة إدمان الكحوليات واخملدرات 
عند  امللحة  اجلنسية  للرغبة  أخري  ومقاالت 
املراهقني واليوم نعرض واحدة من أعقد مشاكل 
املراهقة وهي عصيان ومترد املراهقني ضد اجملتمع 
الوالدين واملدرسني. وعلي أي فمصطلح   وخاصة 
جنوح األحداث juvenile delinquency قد مت بحثه 
وإقراره  في أواخر القرن التاسع عشر. وسوف أركز 
أكثر في هذه املقالة علي العصيان ضد الوالدين. 
وعصيان وتعسف األبناء ضد الوالدين ومعاملتهم 
ويزعجهم   األباء  من  الكثير  يؤرق  سيء  بشكل 
جدا خاصة لو حدث في األماكن العامة . ولكنني 
أنبه األباء بعدم اإلنزعاج  ألن هذا أمر شائع جدا 
وجزء من خصائص املراهقة وإن إختلف في حدته؛ 
هذا رغم أنه ال يتم اإلعالن عنه نظرا للحساسية 

املفرطة من الوالدين جتاه اإلعتراف بهذا األمر.
احلديث  أحب  كعادتي  وألنني   : هامة  حقائق 
أعرض  األرقام ال تكذب فسوف  وذلك ألن  باألرقام 
عام  في  نشرها  مت  والتي  األتية  الدراسة  نتائج 
2٠٠٤ علي اجمللة اإللكترونية للجمعية األمريكية 
علي  وإشتملت  اإلجتماعية  السلوكية  للعلوم 
للوالدين  اإلساءة  حاالت  من   %5٧  : األتية  اإلرقام 
إلي  املسيئة  املالمسة  بني  تتراوح  بدنية  إساءة 
عنه  الذكور  األبناء  في  أكثر  النوع  وهذا  الضرب 
إستخدام   %1٦ لفظية  إساءة   %22 البنات  من 
وتكسير  إلقاء   %5 القتل  إلي  يصل  وإيذاء  سالح 
خمسة  األمهات  ضد  اإلساءة  ونسبة  أشياء.  
أضعاف اإلساءة ضد األباء ) رمبا لضعف األمهات 
( والفرصة لإلساءة تزيد في حالة كونها أم بدون 
زوج. واإلساءة من األبناء إلي األباء تصل الذروة بني 
سن 15 و 1٧ عاما. وإن كان 11% من اإلساءة حتدث 

من أطفال أقل من 1٠ سنوات. 
األسر  كل  في  حتدث  والتي  املشكلة  وأسباب 
 (: رئيسيني  سببني  في  حصرها  ميكن  الطبيعية 

بيولوجية وسلوكية (.  
أوال : سبب بيولوجي نفسي ويرجع  في األساس 
لعدم  املراهق  يصيب  الذي  النفسي  لإلضطراب 
جتانس النمو البدني مع النمو الذهني والذي هو 
جزء من النمو الطبيعي حيث مازال املراهق  ميتلك 
مشاعر وعقل طفل ولكن في جسد بالغ. ويؤدي 
وإحساس  والقوة  بالغرور  اإلحساس  إلي  ذلك 
الوجود  لتكوين  الوالدين  عن  واإلنفصال  بالذاتية 
مرحلة  وهي  التفرد  وإثبات  املستقل  الشخصي 
حتدي ملا يتصوره املراهق عقبة في طريق طموحاته 
أبسط  وبصورة  املستقلة.  شخصيته  وتطوير 
من  اإلنتقال  محاولة  بسبب  املشكلة  حتدث 
املراهقني  مييل  وأيضا  اإلستقاللية   إلي  التبعية 
القرار  إتخاذ  للخطر عند  للتعرض  أكبر  وبشكل 
أو  الفردية  املتعة  في  املكافأة  يجدون  ألنهم 
مواجه  في  جلسارتهم  لهم  أقرانهم  إستحسان 

اخلطر.  
مثل  أخري  بيولوجية  أسباب  يوجد   : هوامش 
امليول  أو  للمراهق  البدنية  أو  الذهنية  اإلعاقة 
العدوانية  ثانيا : ويزيد من حدة مشكلة عصيان 
سوء   : مثال   سلوكية  أسباب  وجود   املراهقة 
لإلساءة  األطفال  تعرض  واإلهمال/  التربية 
وتعسف األباء ضد األبناء / إنهيار الوحدة العائلية 
الديون  الغرق في   / القدوة السيئة  األباء/  إدمان   /
من  اإلحباط   / السيطرة  عن  خارجة  مناقشات   /

عدم حل املشكالت/ عدم العقاب.  
منوذج مشهور حلدوث اإلساءة من األبناء إلي األباء : 
متسك األباء بقرار يخالف رغبة املراهق وألكثر من 
أو مناقشة لسبب  مرة وبدون إعطاء مبرر مقنع 
القرار مع عدم  احلزم أمام التعليقات املسيئة من 

املراهق جتاه رفض األباء.   
من  شكال  التمرد  يأخذ  غالبا   : التمرد  أشكال 
أشكال إنتهاك املعايير اإلجتماعية مثل اإلساءة 
للوالدين أو إلي املدرسني والذي قد يصل وكما قلنا 
طالعنا  ما  كثيرا  والتي  القتل  أو  اإليذاء  حد  إلي 
 .bullying باألقران  اإلستهزاء  وإيضا  به.  اإلعالم 
وهو  أخر  شكال  العصيان  هذا  يأخذ  قد  ولكن  
أو  للمخدرات  تعاطي  صورة  في  القوانني  إنتهاك 
الكحوليات إلي حد االدمان أو السرقة أو التخريب 

أو القيادة اخلطرة.... الخ. 
هوامش : مت التعرض ملشكلة التمرد في املراهقة 
الرواية  أمثال  األدبية   األعمال  من  كثير  في 
سالينغر  ديفيد  جيروم  للكاتب  الكالسيكية 
مثل  أفالم  وفي   « الشوفان  حقل  في  احلارس   «
 /Wild one1953/ 1955 Rebel without a cause
احلبيبة  مصرنا  في  وأيضا   Breakfast club1985
كلنا يذكر املسرحية اخلالدة » مدرسة املشاغبني 

  .«
صعوبتها-ليس  -رغم  املشكلة  هذه  وعالج 
أي  حل  في  العادة  هي  وكما  ويبدأ  مستحيال 
مشكلة باإلقرار بوجود مشكلة. واملسئولية تقع 
في األساس علي األباء بحكم خبرتهم. وال يشمل 
وهو فرض  األباء  باخلطأ معظم  يفعله   ما   احلل 
الرأي أو املعاملة الديكتاتورية أو العقاب البدني. 

املراهق  أن  وإدراك  والتفاهم  باحلوار  احلل  يبدأ  وإمنا 
ليس هو طفل األمس وبتقدمي بعض أرائه علي ارائنا 
امللبس  نوع  البسيطة مثل   املواضيع  خاصة في 
والوجبة والرحلة ... الخ ليشعر بأنه صاحب القرار 
وليثق في نفسه وبأننا نقدره ونحترمه وال نفرض 
رأينا عليه ونوكل له بعض من املهام  البسيطة 
ونتجنب  نفسه   في  للثقة  إكتسابه  من  ملزيد 
النقد الالذع والعصبية ونستشيره في ماذا ميكن 
ليصبح  املشاكل  وحلل   لإلصالح  نفعل سويا  أن 

صديقا لنا  ال خصما ضدنا . 
والهدوء  املتفهم  والعقل  الواعية  فاألذن  أي  وعل 
مرحلة  أنها  إلي  واإلطمئنان  الطويل  والصبر 
لن  وأنها  النمو  مراحل  في  وطبيعية  إنتقالية 
حل  في  السحرية  العصا  ميثل  هذا  كل  تستمر 
إلي  والعصيان  التمرد  حتويل  وفي  املشكلة  هذه 
سنا  األكبر  خلبرات  واإلستماع  األنانية  من  جترد 
و  املتبادل  واحلب  والفهم  باإلندماج  الشعور  والي 
بالعزلة.  اإلحساس  مرارة  املراهق  عن  يزيل  الذي 
وجود  في  خاصة  الواجب  اإلحترام  مبنحه  وأيضا 
ومصداقتهم  بهم  والترحيب  وإحترامهم  أقرانه 
ما أمكن  وتنبيهه إلي األفضل منهم دون إساءة 
حدوث  حالة  وفي  مباشرة  الغير  واملراقبة  ألحد 
املتدرج  التأديبي  العقاب  تطبيق  فيجب  اإلساءة 
والذي وكما شرحناه في مقال سابق ال يتضمن 
مثل  اخلطر  نواقيس  ومالحظة  بدنية.   عقوبات 
 / الهروب  محاولة   / اإلنتحار  /محاولة  اإلكتئاب 
 / املدمر  العنف   / الدراسية  التقديرات  إنخفاض 
احلالة يجب اإلستعانة  الشديد وفي هذه  التمرد 
باألطباء  أو  السلوكيات  في  باألخصائيني 

النفسيني. 
هوامش : شعور األباء بنوع من اخْلِزْي واإلذالل جتاه 
أبنائهم  من  املراهقني  وإساءة  عصيان  مشكلة 
املساعدة  هذا  نادرا ما يطلبون  إليهم يجعلهم 
علي  مبقدرتهم  الزائف  إحساسهم  جانب  إلي 
حالة  في  وعليه  ومعاجلته.  للموقف  التصدي 
أو  للعصيان  الطبيعية  احلدود  عن  املوقف  خروج 
لألباء هي عدم  نواقيس اخلطر فنصيحتي  ظهور 

اخلجل  وعدم التردد في طلب املعونة الفورية.  
املشكلة  نناقش  اهلل  وباذن  القادم  العدد  وفي 

الرابعة في املراهقني وهي » اإلنتحار »

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

مشاكل املراهقة الستة 
املشكلة الثالثة : عصيان املراهقة

 ) Juvenile delinquency جنوح األحداث (
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رأسي
1 - ممثلة اشتهرت بدور البدوية خاصة عبلة في فيلم عنترة بن شداد o زيارة دينية o فلق 

2 - دفعة من الناس o من األوعية الدموية 
3 - ممثلة مصرية عملت كثيرا في افالم عادل إمام o عكس ضراء 

4 - مساعدة o حرف نفي 
5 - فكرة مقصودة غير معلنة )معكوسة( o انثى الخيل o ذكر اآلخرين بالسوء في غيابهم 

6 - فرد o قاد من قرطاج من أعظم القادة العسكريين في التاريخ 
7 - خصائص وصفات o من األطراف o نصف مولع 

8 - يضعه الملك على رأسه o لب الشيء وجوهره o سقط 
9 - األقل وزنا o ذو قشرة خارجية وفارغ من الداخل 

10 - عائلة فيروز الفنية o ارتفاع الموسيقى والطبول واألهازيج احتفاء بالعروسين 

أفقي
1 - ممثلة مسرحية وسينمائية برزت في دور األم في مسرحية العيال كبرت. 

2 - ممثل كوميدي مميز عمل في هاللو شلبي ومدرسة المشاغبين 
3 - فيلم لألطفال لدريد لحام o رد السؤال 

4 - وقت حدوث الشيء o للسؤال o نصف خائف 
5 - مشكلة منتشرة )معكوسة( o تلبسه ولكن ال تراه 

6 - صوت الجرس 
7 - ممثل مصري راحل وأحد أعضاء ثالثي أضواء المسرح ونجم من نجوم الكوميديا 

8 - نصف راجح o قص الصوف 
9 - الفلم الذي ترددت فيه عبارة »جواز عتريس من فؤادة باطل” 

10 - مزق o ممثلة ومطربة وفنانة استعراضية سورية كتبت مسلسل دنيا

10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   
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العثور  نيوز  جود  تحرير  فريق  أجهد 
تتصدر  بأن  تليق  شخصية  على 
حين  العدد في  الشرف لهذا  لوحة 
وجدنا العديد ممن يصلحون لالضافة عل 
فكرة التناوب  لنا  فخطرت  العار.  قائمة 
العار.  ولوحات  الشرف  لوحات  على 
على  أول المرشحين  نعرض  واليوم 
أحمد  البرلماني  العار. النائب  قائمة 
أثار  الذي  الصحة  لجنة  عضو  الطحاوي 
تصريحه بضرورة ختان االناث جداًل واسعًا 

خطأ  ختان  بال  أن ترك األنثى  قال  والطبية، حيث  والحقوقية  النسائية  األوساط  في 
إثارة جنسية غير مرغوب فيها، ومشاكل صحية ونفسية تصيبها«  يتسبب في حدوث 
وأن هناك شيوخ معروفين مثل الشيخ عطية صقر وهو من كبار علماء األزهر الشريف، 
والشيخ جاد الحق، شيخ األزهر السابق، لهم فتاوي توجب ختان االناث. مشيرًا إلى أن 
المجتمع المصري يسير وراء الغرب في كل شيء مثل تجريم الختان ورفضه، وأكد أن 
ما يجب تجريمه هي عمليات الختان التي تحدث بدون طبيب متخصص إلنه قد يعرض 

الفتاة للموت 
ويمارس  طبيب  الختان«  »نائب  عليه  أطلق  الذي  الطحاوي  أحمد  النائب  كون  ورغم 
المهنة، باإلضافة إلى أنه عضو في لجنة الصحة بالبرلمان، إال أنه اختتن بناته إلنه حسب 
قوله مقتنع بالفكرة ديًنيا و طبًيا.تصريحات عضو لجنة الصحة تعتبر شاذة ومخزية وتمثل 
دعوة إلى العودة للخلف وإهدارا لعمل سنوات من التوعية ومن الجهد المبذول من أجل 
التخلص  تحجيم هذه الجريمة كما تعيد لألذهان عادات متخلفة أوشك المجتمع على 

وتعتبر تصريحات مخالفة للقانون وتستوجب العقوبة. 

أحمد الطحاوي

لوحة العار

جــود تاميـــــز

	بطريركية األقباط األرثوذكس  
	كنيسة القديس العظيم األنبا بيشوي – ستوفيل  

St. Bishoy Coptic Orthodox Church
Stouffville - Ontario

6500 Main St. -Stouffville, ON L4A 5Z4	  
 Tel: (905) 642-0950   -  www.stbishoy.ca	  

CORDIALLY INVITE YOU TO ATTEND OUR ANNUAL FESTIVAL   
JULY 15TH  – JULY 17TH , 2016

TO CELEBRATE THE FEAST OF ST. BISHOY 
“THE BELOVED OF OUR GOOD SAVIOUR” 

Festival Activities: 
Bazar, BBQ , Basketball, Ping-Pong, Fun Rides, Face Painting, Henna, Hair braiding  

Fri. July 15          08:30am – 11:00am  Divine Liturgy Celebrating St. Bishoy Feast 
           11:00am – 07:30pm  Festival Activities & Celebration 

Sat. July 16         11:00am – 07:30pm  Festival Activities & Celebration 
Sun. July 17        08:30am – 11:00am  Divine Liturgy 

           11:00am – 07:30pm  Festival Activities & Celebration 
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اللورد  كتب  ألبنه،  رسائله  إحدى  في 
تشيسترفيلد، هذه الكلمات:

وال  الناس  يتحّمله  ال  أمر  »ثمة 
وقوعهم  وهو:  اطالقاً،  عنه  يصفحون 
فاألذى  واالحتقار؛  لإلزدراء  ضحية 
االهانة  بينما  يُنسى بسرعة  اجلسدي 

تبقى تعتمل في النفس”!
اإلنسانية،  كرامة  نرى  وعندما     
التراب،  على  مبعثرة  ومشاعرها، 
تطئها  الشرسة  الهمجية  واألقدام 
بال معنى وبال رادع؛ أال يتوجب علينا أن 
نتساءل: “ملاذا؟!..”؛ حتى جند ولو إجابة 
املضنية،  اجتهاداتنا  حدود  في  واحدة 
طريق  ال  االرتقاء  طريق  منها  نبدأ 

اإلزدراء!
بعض  بجوار  األسئلة  طرح  عن  التوقف  أستطيع  ال 

اإلزدراءات التي ال تعد، وال حتصى..
وألوانهم،  أشكالهم  في  سواء  اآلخرين  نزدري  ملاذا 

وكذلك في أنسابهم، أو حتى في جنسياتهم؟!
ملاذا نزدري اإلنسان في عقله، وفي إميانياته، ومعتقداته؟!

ملاذا نزدري أساليب احلوار املتحّضرة؟!
ملاذا كل هذه اإلزدراءات، وغيرها...

هل هي العنصرّية، التي تطفح بالتعّظم، والتصنيف، 
والتفريق، والتمييز ؟!

هل هي إسقاطات متناثرة من داخل 
إنسان يعاني من صغر النفس؟!

متنح  التي  السادية،  هي  هل 
وهم  واملتعة،  اللذة  أصحابها 
أّنات املعّذبني واملتأملني،  يصغون إلى 
بسياط  منهم  يُجلدون  وهم 
واستهزاءاتهم،  أحاديثهم، 

واحتقاراتهم؟!
هل هو وباء االرتداد العام عن مثلنا 
العليا؛ استجابة لنفخة شريرة من 
روح شيطانية، تسيطر على كياننا 
أحد  يرتعب  يعد  لم  الذي  احلد  إلى 
عقيدة  على  واالفتراء  التطاول  من 

سماوية؟!
أم لم نعد نعيره أهتمامنا،     هل لم نعد نخاف اهلل، 
أم صرنا نتصّرف وكأنه غير موجود، ونتحكم في غيرنا 

وكأننا بديل إلله مجهول على األرض؟!
عن  منأى  في  أنهم  بغيرهم  املزدارين  يعتقد  وهل     
تأتي بهم حتماً  لن  الفعل  ورد  الفعل  دائرة  وأن  اإلزدراء، 

إلى حيث املزدرى بهم؟!
األخالقيات  وطرد  قلبنا،  من  اهلل  طرد  يعنى  اإلزدراء 
بأكملها.  احلياة،  إزدراء  ويعني  مجتمعاتنا.  من  والقيم 
الدافع  فسنجد  املشينة؛  هذه،  فعلتنا،  نتدارك  لم  وان 

الرئيسي لإلنتحار اجلماعي: الوائد مع املوءود!...

طريق اإلزدراء
بقلم: عـادل عطيـة

الهرم رمز احلضاره رمز اجلمال  رمز القوه  واالرادة والعزمية اجلباره رمز 
ابهر العالم ووضع الكثير من عالمات األستفهام و عجزت كل تقنيات  
التكنولوجيا احلديثة على حلهاحتى االن  كل هذا الكالم نعلمه جيداً 
و حفظ عن ظهر قلب ال جديد فيه ، ولكن من وراء هذه الكتلة الفنيه 
الضخمه  لتخرج لنا بهذا اإلعجاز ؟ وملاذا ال توجد معلومات كافيه 
باللغه  ألعربيه  على اإلنترنيت عنه بالرغم من وجود العديد منها 

باللغه  االجنليزية ؟! 
، الذى غربت عنه الشمس فى موطنه  الرجل  او هيمون«،  هيمونو«، 

أوصله عقله لتصميم  ألذى  اجلبار  الرجل  بأملانيا هذا   « مصر لتشرق عليه فى متحف »هيلدزهامي 
»نفر  لألمير  ابناً  كان  أسراره.  كشف  في  العالم  علماء  صفوة  أْعَيت  التي  و  األكبر  الهرم  معجزه 
أباه  امللك »خوفو«. خلف  أبناء عمومة  أحد  للملك »سنفرو«، وعلى هذا فقد كان  ماعت« وحفيداً 
قبره  على حوائط  املنقوشة  األلقاب  تصفه  »خوفو«.  في عهد  الوزارة  على كرسي  »كانِِفر«  وعمه 
بكونه )األمير الوارث(، و)األمير النبيل(، و)حامل أختام 
تصفه  ألقاب  نُِقَشت   ، متثاله  وعلى  السفلى(.  مصر 
بكونِه )ابن امللك من صلبه(، و)قاضي احملكمة العليا(، 
و)الوزير(، و)أعظم أعضاء بيت حتوت اخلمسة(؛ واللقب 
مبعنى  احلكمة،  لبيت  رئيساً  كان  أنه  يعني  األخير 
أعظم  يضم  كان  الذي  للَمجَمع  رئيساً  كان  أنه  اخر 
علماء مصر ومهندسيها وحكمائها في تلك احلقبة 
العظيمة. وقد دفن بعد وفاته في مصطبة مالصقة 

للهرم 
ابتعد عن  انه  التمثال ستالحظ  الى هذا  النظر  عند 
عند  القدمي  املصرى  به  عرف  التى  الشديده  املثالية 
نحت متثال للعظماء ومللوك  فكان داائماً يراعى البعد 
عن إبراز عيوب اجلسد و إظهاره فى صوره  مثاليه بحته 
الظهار جبروت امللوك وسيطرت  النبالء بإظهارهم  فى 
الشكل املثالي فتمسك  باملثاليات الدقيقة جدا فى 
أبراز جمال اجلسد عكس هذا التمثال اخلاص بهيمونو 
والبعد  الشديده  بالواقعية  فيه  الفنان  متسك  الذى 
عن املثالية ويرجع علماء االثار هذا الى ان هذا التمثال من التماثيل السردابيه وهى التماثيل التى 
كنت تدفن  فى سراديب املدافن واملقابر ملرافقه امليت فى رحلته  االبديه وبالتالي لن يّطلع عليها احد 
النها غير مخصصه للعرض العام ،  وليس املقصود  باالبتعاد عن املثالية هنا  فى التمثال السردابي  
عدم االهتمام بالكمال الشكلي  فقد حتقق بالفعل الكمال فى هذا التمثال وغيره بجداره من حيث 
التنفيذ و العنايه بدقه التفاصيل كما نراه  بالصوره و التمثال صمم  من احلجر اجليرى يبلغ ارتفاعه 
حاولى  155 سم ومنقوش بكتابات ملونه على قاعدته ، قمه فى ابداع النحت على احلجر اجليرى 
اللحظة جهوداً، في سبيل  لآلثار منذ سنواٍت وحتى هذه  األعلى  اجمللس  يبذل  انه  بالذكر  واجلدير   ،
استعادة متثاله من املتحف األملاني، و أمتنى ان تنجح هذه املساعى حتى يستمتع املصريني ويتعرفوا 
عن قرب بالعبقرية التى بنت الهرم ويعود هيمونو الوزير ومهندس الهرم األكبر ملوطنه مصر وتشرق 

عليه الشمس التى غربت عنه لسنوات طويله مره آخرى 

متى ستشرق الشمس عليك بوطنك ؟! 
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

ثروت اخلرباوي

الذى  اإلسالم  أن  فاعلم  إذن  أصدمك؟  أن  تريد  هل 
احلقيقى!  اإلسالم  هو  ليس  قرون  عبر  لنا  قدموه 
مغارة  فى  إخفاؤه  مت  صديقى  يا  احلقيقى  اإلسالم 
سرية ألنه لم يكن على هوى امللوك والسالطني، وبدالً 
واحلرق  واإلكراه  والقتل  الغزوات  »إسالم  ظهر  منه 
على  األشياء  تلك  وقع  لتخفيف  ولكن  والتعذيب«، 
اإلسالم  و»نشر  بـ»الفتوحات«  تسميتها  مت  القلوب 
وإجبار الطواغيت على إعطاء الناس حرياتهم«! وما 
أعظم الفتوحات خاصة إذا ما اقترنت بنشر اإلسالم، 
ألم يقل اهلل تعالى »إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً«؟ نعم، 
كان الفتح احلقيقى هو عودة النبى صلى اهلل عليه 
النور  هو  الفتح  كان  غازياً،  ال  فاحتاً  بلده  إلى  وسلم 
الفتح  القلوب ففتح مغاليقها، كان  إلى  الذى دخل 
ألنه  واختياراً  طواعية  اهلل  معية  فى  الدخول  هو 
يستحق أن يُعَبد، ولكن فتح النور هذا حتول على يد 
القدماء إلى »احتالل« لبالد وإكراه أهلها على اإلسالم! 
وظللنا عمرنا كله نفتخر بتلك األيام التى كانت فيها 
ونأخذ  نستعمرها  العالم،  بها  نغزو  قوية  جيوشنا 
نتوق  ونحن  ونقول  ديننا،  عليها  ونفرض  خيراتها، 
أن  يجب  اآلن  من  تعود«!  »ليتها  األيام:  لتلك  شوقاً 
نقولها صراحًة دون خوف من اجلماهير التى جتهل أو 
طواغيت الدين التى تريد احتكاره، يجب أن جناهر بها 
مهما كانت النتائج فقد بلغ السيل الزبى ولم يعد 
الذى  اإلسالم  أن  فاعلموا  إذن  الصبر منزع،  فى قوس 
بني أيدينا ليس هو اإلسالم الذى أنزله اهلل سبحانه 
وتعالى على سيدنا محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، 
بل هو دين مختلف جد االختالف، لذلك يا صديقى أنا 
ال أعتبر أن تلك األفهام التى استقرت عليها جمهرة 
النورانى  لإلسالم  الصادق  الفهم  هى  األمة  من 
شىء  فى  اإلسالم  من  ليست  أعتبرها  بل  العظيم، 
هى  ومواقفهم،  وأعمالهم  القدماء  تفاسير  هى  إذ 
التراث يا صديقى، وما نحن عليه اآلن هو »دين التراث« 
الرابع«  »الدين  عليه  أطلقت  الذى  الدين  ذلك  هو  أو 
الذى جاء بعد اليهودية واملسيحية واإلسالم. لم يكن 
وإال  االنتشار فى كل بقاع األرض  من أهداف اإلسالم 
لطلب اهلل منا ذلك، نعم أرسله اهلل رحمة للعاملني، 
ملن يؤمن به وملن ال يؤمن به كالهما سواء، لم يطلب 
اهلل منا أن نصل لنتيجة مؤداها أن يكون اإلسالم هو 
صاحب األغلبية فى العالم، أو حتى صاحب األكثرية، 
اهلل  يقل  ألم  مذمومة،  اإلسالم  فى  األكثرية  إن  بل 
عن  يضلوك  األرض  فى  من  أكثر  تطع  »وإن  تعالى 
سبيل اهلل«، وقال أيضاً »بل أكثرهم ال يعلمون«، وقال 
»وأكثرهم ال يعقلون«، و»وال جتد أكثرهم يشكرون«، 
و»ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم«.. وهكذا تقابلنا 
عشرات اآليات من القرآن الكرمي، ليظهر لنا أن املسألة 
عند اهلل سبحانه ليست بالكثرة بدليل أنه قال »ولو 
شاء ربك آلمن من فى األرض كلهم جميعاً«.. أما عن 
عبادى  من  »وقليٌل  عنهم  سبحانه  اهلل  فقال  القلة 
الشكور«، وقال أيضاً »وقليٌل من اآلخرين«، وقال أيضاً 
»وما آمن معه إال قليل« بل إن كل الرسل تقريباً لم 
القصة  هى  ما  إذن،  أقوامهم؟!  من  قلة  إال  يتبعهم 
احلقيقية، القصة باختصار أن اهلل طلب منا أن ندعو 
أن  منا  وطلب  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  لإلسالم 
جنادل أهل الكتاب بالتى هى أحسن، وطلب منا فقط 
)صلى  للرسول  فقال  التبليغ،  على  دورنا  يقتصر  أن 
تكذبكم،  أن  املمكن  من  األمم  إن  وسلم(  عليه  اهلل 
فماذا ستفعلون آنذاك، هل ستذهبون لهم بالسالح، 
هل ستقاتلونهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن 
محمداً رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا 
قالوها عصموا منكم دماءهم وأموالهم؟ ال واهلل، إن 
وما  قبلِكم  من  أممٌ  َب  كذَّ فقد  بوا  تَُكذِّ »وإن  قال  اهلل 
يا  فقط  املبني  البالغ  املبني«..  البالغ  إال  الرسول  على 
عباد اهلل، وتأكيداً لهذا قال اهلل سبحانه »فذكر إمنا 
لك  سيطرة  ال  مبسيطر«..  عليهم  لست  مذكر  أنت 
ولكن  أحببت  من  تهدى  ال  فإنك  العباد  قلوب  على 
تدعو  أن  دورك  كل  يشاء،  من  يهدى  العباد  أيها  اهلل 
العباد  رب  قال  يا عبداهلل كما  إلى اهلل على بصيرة 
لرسولنا الكرمي »قل هذه سبيلى أدعو إلى اهلل على 

ومن  أنا  بصيرة 
اتبعنى«. هى الدعوة 
يا  بصيرة  على  هلل 
وإذا  املسلم،  أخى 
أردت أن أسترسل لك 
القرآن  آيات  ذكر  فى 
التى تكلفنا بالدعوة 
فقط  املبني  والبالغ 
املقال.  وسعنى  ما 

لنا  نقله  ما  على  أخى  يا  كثيراً  تعوِّل  فال  هذا  وعلى 
التكأة  إذ كانت اجلزية هذه هى  التراث حول »اجلزية« 
آية  أن  مع  الغزوات،  تبرير  فى  عليها  استندوا  التى 
اجلزية فى القرآن إن أمعنت النظر فيها ال تتحدث عن 
أهل الكتاب ولكن عن الذين أوتوا الكتاب، وهؤالء غير 
أولئك، ولكن آية اجلزية التى على الذين أوتوا الكتاب 
كانت مرتبطة بظرف تاريخى مرتبط بأحداث بعينها 
ال يجوز تعميمها، أما أسباب نزول »آية اجلزية« فهى 
الشام  حكم  تتولى  كانت  التى  الغساسنة  أمة  أن 
على  وغارات  حروب  بشن  قامت  الروم  عن  بالنيابة 
اجلزيرة العربية، وقتلت من قتلت، وكانت حرب تبوك 
تستهدف  حرباً  مبناسبتها  التوبة  سورة  نزلت  التى 
إجالء العدو الغازى عن البالد، وطرده من مدينة تبوك 
شمال اجلزيرة العربية، ولذلك لم يكن سبب القتال 
قلنا ليس  فالدين كما  إلى اإلسالم،  إدخال هؤالء  هو 
فيه إكراه، ولكنها حرب تظل جذوتها مشتعلة إلى أن 
يتم طرد الغساسنة الغزاة، بحيث يكون الغساسنة 
واجلزية  جزية،  دفع  على  مجبرين  أذالء  صاغرين  فيها 
من اجلزاء، وهى غرامة تضمن عدم معاودتهم التعدى 
الغساسنة  هرب  احلرب  هذه  فى  ولكن  أخرى،  مرة 
وعادوا إلى ديارهم قبل أن يصل لهم جيش املسلمني، 
إال  منتصراً،  وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  فعاد 
عليه وسلم(  )صلى اهلل  الرسول  أن  يجد  الدارس  أن 
لم يتتبع الغساسنة إلى ديارهم فى الشام، بل عاد 
إلى املدينة بعد أن عقد بعض األحالف واملعاهدات مع 
العربية،  اجلزيرة  قبائل عربية كانت تستوطن شمال 
الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(  وكان آخر ما فعله 
أن جهز جيش أسامة بن زيد ليستكمل تأديب الغزاة، 
ثم  عد«،  ثم  الشام  أرض  بجيشك  »وطئ  له:  وقال 
إذن  اجلزية  وسلم(،  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  توفى 
ولكن  الدولى،  وسياقها  التاريخى  ظرفها  لها  كان 
موضعها،  غير  فى  استخدموها  ذلك  بعد  القدماء 
إلى وسيلة  بالدك،  يغزو  وحتولت من عقوبة على من 
فى يد املسلمني يغزون بها بالد العاملني حتت »ُمسمى 
واهلل  ومصحف،  وسيف،  وجزية،  »فتح،  إسالمى«: 
لك  اآلن،  الدماء!  تراق  أكبر  اهلل  راية  وحتت  أكبر«، 
اعتنقتها  فكرة  هى  الفتوحات  فكرة  أن  تعلم  أن 
إمبراطورية عربية جديدة، أرادت أن جتد لنفسها مكانة 
عظيمة فى العالم، وكانت إمبراطوريات العالم وفقاً 
للتاريخ تقوم على غزو بالد وضمها إلى ممالكهم، وما 
عصرهم  لقواعد  تطبيقاً  إال  يكن  لم  العرب  فعله 
جاءت  وكما  العالم،  على  االستحواذ  فى  ورغبتهم 
استعمارية  بنزعة  املنطقة  إلى  الصليبية  احلروب 
العرب  الصليب، خرجت جيوش  وراء  واضحة تتخفى 
على  االستحواذ  تريد  والتابعني  الصحابة  عهد  فى 
معظم العالم بنزعة استعمارية اختفت وراء القرآن 
الفتوحات  عليها  وأطلقوا  الدين،  ونشر  واإلسالم 
فكرة  فى  التعسف  هذا  ومن  مكة!  بفتح  تشّبهاً 
نشر اإلسالم واخلروج بها من سياقها الصحيح ظهر 
واختفى  الردة،  وحد  واإلكراه  والقتال  السيف  إسالم 
الناس حتى  تكره  و»أفأنت  الدين،  فى  إكراه  ال  إسالم 
يكونوا مؤمنني«! أما محاوالت التجميل التى أجراها 
إلى  أدت  التى  فهى  الغزوات  لتلك  »املبرراتية«  فريق 
ظهور اإلخوان والقاعدة وداعش وغيرهم، ومن إسالم 
هؤالء املبرراتية خرجت أفكار التعذيب وقطع الرؤوس 
فهل  املسلمني..  لغير  أو  للمخالفني  باحلرق  والقتل 
مستنيرة  فقهية  مراجعة  يجرون  كباراً  فقهاء  نرى 
أو تقومي مواقف  القدماء،  تاريخية وقع فيها  ألخطاء 

قام بها »احلواريون األوائل«؟ ال أظن.

أكذوبة الفتوحات اإلسالمية!
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بقلم : د. رءوف إدوارد
التوحيد االيجابي هو توحيد املسيحية :

حنا دورها في  تكلمنا عن أشكال غير مسيحية لتوحيد اهلل و وضَّ
حتويل اإلميان باهلل إلى فكرة سلبية غامضة أو إلى مجرد تالوة لنفي 
، بينما التوحيد املسيحي االيجابي يحرص على  خطأ الِشرك باهلل 

تأكيد إعالن اهلل لذاته و إقامة عالقة معه . 
الكلمات  من  “واحد”  كلمة  أن  من  الرغم  على   ، قلنا  أن  سبق  و 
هذا  االيجابي.  جانبها  لها  أن  إال   .. البشرية  اللغات  في  الضعيفة 
من  فيه  ما  بكل  املسيحي  التوحيد  أمام  يضعنا  االيجابي  اجلانب 
اإليجابي  باملعني   “ واحد  اهلل   ” بأن  تؤمن   فاملسيحية    . ايجابيات 
لكلمة واحد . التوحيد االيجابي هو توحيد قائم على تأكيد أن اهلل 
يعلن عن نفسه  وأنه يتنازل لكي يقيم عالقة باإلنسان . ويؤكد هذا 
الواحدة  الذات  ، ولكن هذه  واحدًة ال مثيل لها  ذاتاً  أن اهلل  التوحيد 
؛ ألن اهلل الواحد له عدة  ميكن وصفها وإدراك الكثير عنها  إيجابياً 
إقامة  وإمنا  عليه،  التعرف  من  فقط-  -ليس  اإلنسان  ن  مُتكِّ صفات 

عالقة وثيقة به . 
كلمة “واحد” تُعبِّر عن الوحدة  في عالم األشخاص و ال تلغي التمايز 
واحد،  عنصر  من  ُخلقوا  جميعا  البشر  أن  املقدس  الكتاب  يؤكد   :
وهو ما نسميه بالطبيعة اإلنسانية ” َوََصَنِع ْمَن  دم  واٍِحد  ُكل أٍمِة 
 .  )  2  ٦  :  1  ٧ أع   (  “ األرض  وجه  ُكل   على   يسكنون   الناس   َمن 
هذا الدم الواحد هو احلياة اإلنسانية ، اجلسد والروح اللذان يوجدان 
الواحدة  اإلنسانية  الطبيعة  لكن  و   .. الناس  كل  في  واحد  بشكل 
إذاً   . ال تلغي وجود تعدد ومتايز بل و اختالفات في شخصيات البشر 
الوحدة  في الواحد ميكن أن تّضم العنصر املشترك الواحد         - أي 
الطبيعة اإلنسانية -  الذي ميلكه عدة أشخاص يتمايزون  كأشخاص 

، ولكنهم يتحدون في الطبيعة.
البشرية  طبيعته   حيث  من  واحد  هو   و  اإلنسان  حتي  جند  و  بل 
الواحدة  إال أنه متمايز في ذات الطبيعة  من حيث أنه جسد و روح و 
عقل أو نفس . فوحدانية اإلنسان ليست سلبية أو مجهولة بل هي 

وحدة  إيجابية - ثالثة  في واحد .
و يقول سفر التكوين عن آدم وحواء : ِ” لِذلك َيْتُرُك الرجل  َأَباُه َو ُأمه 
َوَيْلَِتصُق ِبامرأِته وَ يكَونان َجسدا َواحدا” )تك 2: ٤2 (. هنا نرى         ” 
الواحد “ هو في الواقع وحدة قائمة على احتاد اثنني  و احلياة املشتركة 
بني شخصني . الثنائية بينهما هي قاعدة الوحدة ، فلوال أنهما إثنان 
أو  واحداً”،  َجسداً  َوَيكَونان   “ التكوين  سفر  قول  و   . واحداً  صارا  ما 
يصيران جسداً واحداً، هذه الصيرورة هي االحتاد، و االحتاد ال يَلغي باملرَّة 
ِول الثنائية إلى وحدانية ، وتظل الثنائية قائمة  الثنائية ، ولكنه يُحَّ

ولكن في إطار وحدانية. 
“جسد  بأنها  توصف  فهي  الكنيسة،  على  ينطبق  الكالم  ونفس 
املسيح الواحد“ )راجع 1 كور 21: ٤ و 21(. وهذا اجلسد الواحد يعني 
عدة  فهم   ، املؤمنني  أشخاص  بني  املشتركة  واحلياة  الوحدة  أيًضا 
سفر  عنه  يُعبِّر  ما  وهو  الوحدة،  جتمعه  التعدد  هذا  ولكن  تعدد،  أو 
َّلذين آُمنوا َ كاُنواَ معا ...َ و َ كاُنوا ُ كلَ يومُ يواُِظبوِن  األعمال: “َ وَ جمُيع ا
إذاً، التعدد قائم، وهو ما   . ) أع٤٤:2-٦٤(  ِبَْنفَس  واَِحٍدة”  الَْهيكل  في 
تعبِّر عنه كلمة “كانوا”، ولكن الوحدة قائمة، وهو ما تُعبًّر عنه عبارة 
في  ضرورة  هو  التعدد  أن  هذايعني  و   .“ واَِحٍدة  بنفٍس  معاً…َ  َكاُنواَ   “

الوحدة  أو التوحيد اإليجابي .
“ كما   واحد   ” لكلمة   احليِّ   و  اإليجابي  املفهوم  هذا  إن  و حقيقًة  

يتضح  سواًء في خلق البشر و اإلنسان  أو في الزيجة بني البشر أو 
في حقيقة الكنيسة أنها جسد املسيح ، يرجع إلي أن األصل  فيه 
هو اخلالق  ذاته - جل جالله - من حيث أنه ” واحد “ باملعني اإليجابي  
في  متمايزة  أشخاص(   ( أقانيم  ثالثة   : اإللهية  الذات  في  للتوحيد 

طبيعة اهلل الواحدة . 
وجود  وإمكانية  اإلنسان  طبيعة  بدراسة  االيجابي  التوحيد  ويهتم 
الثانية بعد  ، لذلك يحتل اإلنسان املرتبة  تشابه بني اإلنسان و اهلل 
بالعقائد  متصلة  باهلل  خاصة  عقيدة  كل  وتصبح   . مباشرة  اهلل 
وكما   ، نعرفه  كما  املسيحية  توحيد  هو  هذا   . باإلنسان  اخلاصة 
، فهو ليس محاولة لتحويل اهلل إلى فكرة سلبية  التاريخ  نراه في 
غامضة أو إلى مجرد تالوة لنفي خطأ ، بل إلى حضور حقيقي دائم  
طريق  نفسه  اهلل  يقود  لكي  تاريخه  في  و  اإلنسان  حياة  في  هلل 

التقدم والنمو اإلنساني. 
ككل  بالتاريخ  حقيقي  باهتمام  هلل  االيجابي  التوحيد  ميتاز  ولذلك 
أو ظهورات  ، فهو مجال مفتوح للتدخل اإللهي في شكل إعالنات 
ل اجلانب األساسي  بالتاريخ يُشكِّ . هذا االهتمام  أو أعمال للخالص 
 . واإلنسان  اهلل  بني  املنقطع  غير  الدائم  احلوار  في  و   ، الصلوات  في 
َّال أن اهلل ال يصمت عندما يَكتب آخر  إ و رغم وجود الكتاب املقدس 
سفر فيه ، بل هو دائم احلديث مع اإلنسان يعلن له ذاته في األسرار 
العامة  أحاديث اهلل  املقدس  الكتاب  ، فَينشأ بجانب  ويتحدث معه 
مع البشرية عبر التاريخ ، أو ما يسمى “بالتقليد”. و التقليد هو خبرة 

البشر مع اهلل و تََذوق دائم حلقيقة حضوره .. 
ولذلك يحرص هذا التوحيد على تأكيد أن احلياة بعد املوت بدون اهلل 
هي اجلحيم بعينه ، وأن ما يناله اإلنسان على األرض - مهما كان - ال 

يعادل حياة السماء ؛ ألن السماء هي رؤية دائمة هلل .   
شركة  إلى  النهاية  في  يسعى  اهلل  أن  املسيحية  توحيد  يؤكد  و 
، وأن هذا االحتاد يبدأ على األرض ويَكُمل  اإلنسان في احلياة مع اهلل 
مبعرفة دائمة في السماء فيها يعاين اإلنسان اهلل بشكل حقيقي 

ألن كل موانع الرؤيا تزول متاماً. 
بعكس التوحيد السلبي و الذي غالباً ما يصوِّر احلياة بعد املوت على 
أنها استمرار للحياة على األرض مع ضمان مطلق لكل ما يرغب فيه 
اإلنسان من أنواع اللذات مهما كانت . و جوهر احلياة بعد املوت في 
إطار هذا التوحيد هو ابتعاد مطلق عن اهلل ، ألن اهلل معروف بشكل 
سلبي ، ولذلك ما ميأل حياة اإلنسان بعد املوت ليس اهلل، وإمنا اللذات .

أما التوحيد اإليجابي فهو قائم على حقيقة أساسية ، وهي أن اهلل 
دائم اإلعالن عن نفسه ال يتأخر مطلقاً عن إقامة عالقة مع اإلنسان، 
فهو إله التواضع واحملبة الذي يؤكد بتصرفاته أنه إله ؛ ألنه منزَّه عن 

ُعَقد اإلنسان من تسلُّط وكبرياء وعجرفة و نرجسية .
يؤكد  أنه  َّال  إ  ، نفسه  إعالن اهلل عن  التوحيد على  ومع حرص هذا   
و  اهلل  بني  احملبة  لقيام  أساسي  شرط  فهي   ، احلرية  وجود  ضرورة 
اإلنسان. و لذلك ينشأ في ظل هذا التوحيد تقديس احلرية وتقديس 

كرامة اإلنسان . 
يا اهلل الواحد الذي أعلن عن نفسه وأعطانا هذه الكرامة الفائقة- 
في  حضورك  كرامة  و  ربنا  يسوع  املسيح  في  لنا  ذاتك  عن  إعالنك 
عن  الدائم  إعالنك  حقيقة  ندرك  أن  لنا  تهب  أن  نسألك   - التاريخ 
نفسك ، ألن إدراك هذا اإلعالن هو شفاء لنا من كل ما علق بنا من 

أدران وفساد. ولك اجملد. ) متَّ (.

خواطر مسافر 
إلي النور  

)27 (

التمرد  عبء  من  للتخلص  التاليه  القليله  السطور  .....تساعدنا  ربنا  بنعمه 
الثقيل و ما له من عواقب وخيمه في عالقتنا باهلل. فعندما نفهم اخلضوع جيدا 

و نطبقه, فإنه يحل محل ألم و صراع التمرد و يضاعف من سعادنتا. 
+ اخلضوع للسلطه مثل االحتماء مبظله. عندما نفضل اخلضوع, فنحن نختار 
بالفعل أن نضع أنفسنا حتت احلمايه اإللهيه, إنه مكان رائع ميكن أن نقضي فيه 
حياتنا, اخلضوع غطاء يحمينا من أشياء سيئه ممكن أن حتل بنا, مواعيد اهلل ال 
إلينا عندما نختار أن نعيش كمتمردين. و لكن عندما نختار أن نحيا حتت  متتد 
و  الوعود  فيض  فإن  اخلير,  فعل  و  اهلل  خلطط  باخلضوع  اإللهيه  احلمايه  مظله 

البركات اإللهيه سوف يصبح من نصيبنا.
+ السؤال اآلن ....ملن نخضع؟

من هو الذي يفترض أن أقدم له اخلضوع بالضبط؟ من هو املفروض أن أكون حتت 
نهايه  نقرأ سويا حتي  دعونا  قائمه طويله,  إنها  الواقع,  في  بالضبط؟  رئاسته 
 « نخضع  أن  ينبغي  إننا  عدد41,31  يقول  1بط3,  حتي  القراءه  نواصل  و  1بط2 

لكل ترتيب بشري من أجل الرب »نحن نخضع ألجل الرب, إن وطننا هو السماء و لكن اهلل يريدنا أن نعمل بعض 
االشياء,هنا في هذا العالم. إن مركز الثقل الرئيسي موجود في عباره »من أجل الرب » و مشكلتنا أننا ال نري 
الرب فهو خلف املشهد املنظور. فاألشخاص الذين نراهم و هم - رؤساؤنا, و آباؤنا - بشر. إنهم ضعفاء و ليسوا 
كاملني و لذا فنحن نستخدم نقائص السلطات البشريه للتخلص من مسئوليتنا في أن نكون خاضعني. هذا 
املوقف غير سليم. لهذا يقول هذا العدد » اخضعوا ...من أجل الرب ». و باإلضافه الي ذلك, ما جاء في 1بط3:1   
» كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن ». و لكن يبدوالرجال  ينبرون علي هذا العدد, و لكنهم في هذه 
احلاله يهملون عدد 7 الذي يقول » كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنني بحسب الفطنه مع االناء النسائي » و 
يلخص عدد 8 الفكره » كونوا جميعا متحدي الرأي, بحس واحد ذوي محبه أخويه مشفقني لطفاء » خاضعني, 

متسمني بالتواضع و التعاون حتت تأثير اآلخرين.
+ نطلب إرشاد من اهلل فيما يختص بالعالقات التي نحتاج لصياغتها من جديد عن طريق اخلضوع, و تلك التي 
نحتاج الي تدعيمها عن طريق اعاده تقييم دورنا كأشخاص علي استعداد للخضوع ألجل الرب.فاخلضوع ينشئ 

عالقه حميمه مع اهلل.
و اجملد هلل دائما أبديا آمني. 

اإلجتاهات اإلنسانيه

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

حتول عن موقف التمرد......الي موقف اخلضوع ....
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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»
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دولة »تعاني« من »السجون 

الفارغة« بشكل كبير

في الوقت الذي تشكو بلدان كثيرة حول العالم 
من اكتظاظ سجونها، تعيش دولة أوروبية وضعا 
مغايرا، إذ يتناقص نزالء زنازينها، عاما بعد اآلخر

وذكرت وزارة العدل الهولندية أن عدد السجناء 
في البالد تراجع بـ27 في املئة ما بني عامي 2011 

و2015.«
أرضيها  في  السجناء  معدل  أن  الوزارة  وتوضح 
إذ هناك 57 سجينا فقط  أوروبا،  بات األدنى في 
في البالد من أصل كل 100 ألف شخص، وباتت 

الكثير من السجون فارغة في البالد
 أما الرقم األعلى بأوروبا، فتسجله كل من ويلزو 
إلى  اللتني يصل فيهما معدل السجناء  إجنلترا 

148 من بني كل 100 ألف شخص
بالواليات  السجناء  عدد  انخفض  حال  وفي   
املتحدة 27 في املئة، فإن ذلك يعني إطالق سراح 
600 ألف شخص، أي ما يناهز عدد سكان مدينة 

ميلووكي كاملة
خفض  في  جنحت  قد  هولندا  كانت  وإذا   
في  ليس  العالم  دول  باقي  حال  فإن  سجنائها، 
العالم  في  املعتقلني  عدد  أن  ذلك  جيدة،  حال 

ارتفع بـ20 في املئة بني 2000 و 2015

برج إيفل يتحول إلى منزل 
تبيت فيه عائلة بريطانية

حتول برج إيفل، أبرز وجهة للسياح في العاصمة 
عائلة  فيه  تبيت  منزل  إلى  باريس،  الفرنسية 

بريطانية
بإقامة  وعائلتها  ستيفنسون  ميشيل  وفازت 
لليلة واحدة في املعلم الفرنسي الشهير، بعد 
»هوم  موقع  نظمها  مسابقة  في  مشاركتها 
أواي«، الستئجار منازل العطالت، بعد أن أجابت 
إذا كانت شقة هوم  على سؤال »ماذا ستفعل 

أواي في إيفل تاور لك لليلة واحدة«
 وكانت ستيفنسون وهي والدة طفلني مصابني 
أربعة رابحني سينالون فرصة  مبرض التوحد بني 
املبيت لليلة واحدة في الشقة الفخمة الواقعة 
البرج واملطّلة على مناظر  في الطابق األول من 
رائعة للمدينة، كما سيحصلون على جولة في 

املمرات الغير مفتوحة للزوار
ولديها  إلى  إشارة  في  ستيفنسون  وقالت   
»فعلت هذا من أجلهما حقا، إذ أنهما مسحوران 
كونهما  أّنه  أظن  وأضوائه؟  وشكله  إيفل  ببرج 
عامل  هي  األضواء  فإن  التوحد  مبرض  مصابني 
في  يتكرر  لن  أمر  إنه  لهما  بالنسبة  اجلذب 

حياتهما مرة أخرى

كارتر وزوجته يحتفالن بعيد زواجهما الـ 70

يحتفل الرئيس األميركي األسبق جيمي 
 70 مبرور  اخلميس،  روزالني،  وزوجته  كارتر 

عاما على زواجهما
السابع  في  قرانهما  ورزالني  كارتر  وعقد 
بلينس  بلدة  في   1946 عام  يوليو  من 
الصغيرة بوالية جورجيا األميركية، ويبلغ 
تبلغ  فيما  عاما(   91  ( العمر  من  كارتر 

زوجته » 88 عاما«
،إن االحترام املتبادل هو ما   وقال الزوجان 
أن  وأضافا  ممكنا،  الطويل  زواجهما  جعل 
اجملال  من  الكثير  اآلخر  منح   منهما  كال 

وهما يعمالن على مشروعات منفصلة
وزواج كارتر هو ثاني أطول زواج لرئيس أمريكي بعد جورج بوش األب وزوجته باربرا

وبعد خروجه من  البالد بني عامي1977-1981،  رئاسة  وتولى   ،39 الـ  األميركي  الرئيس  وكارتر هو 
الذي  مركزه  خالل  من  العالم   حول  السالم  قضايا  خلدمة  وزوجته  نفسه  كرس  األبيض  البيت 

أسمهت فيه زوجته روزالني

صورة 
وتعليق

 تأملوا نظرة اخلوف والرعب 

في عيني هذا املالك الصغير ... 

 ما ذنب هؤالء األطفـال ليصبحوا 

ضحية أولئك القتلة؟! 

عنقود عنب بـ10 آالف دوالر

في  بيعه  مت  العالم  في  عنب  عنقود  أغلي 
أي  ين،  مليون   1.1 مقابل  اليابان  فى  مزاد 
ينتمى  العنقود  وكان  دوالر.   10.900 حوالي، 
فى  ترزع  ال  التى  رومان«،  »روبى  فصيلة  إلى 
محافظة  فى  سوى  بالعالم  منطقة  أى 
اليابان، وقد بيع فى أول مزاد  إيشيكاوا غربى 
مبوسم 2016 بسوق كانازاوا عاصمة احملافظة، 
وفقا ملا نشرته وكالة األنباء اليابانية »كيودو«. 
من  ماركت«  »سوبر  متجر  العنقود  واشترى 
محافظة هيوجو غربى اليابان، كان قد اشترى 
فى مايو املاضى ثمرتى شمام »يوبارى« مقابل 
شمالى  دوالر   29.740 حوالي  أي  ين  ماليني   3
العنب  يعرض عنقود  أن  املنتظر  ومن  اليابان. 
فى املتجر وسيتم توزيعه على الزبائن مجانا، 
فصيلة  وتعد  املتجر.  ممثل  لتصريحات  وفقا 
العنب  فصائل  بني  األغلى  رومان«  »روبى 
 2008 منذ  األسواق  فى  وتباع  العالم،  فى 
أول عنقود فى املوسم 100  عندما بلغ سعر 
عنب  يباع  وال  دوالرا.   890 حوالي  أي  ين،  ألف 
»روبى رومان«، الذى يتميز بلونه شديد احلمرة 
وحجمه الكبير، ما لم تزن كل حبه 20 جراما 

أو أكثر.

جبل إيفرست »ليس أعلى 
قمة« على األرض

جبل  قمة  إلى  صعدوا  الذين  املغامرون 
أعلى  إلى  وصلوا  أنهم  فظنوا  إيفرست 
إلى  حاجة  في  باتوا  رمبا  األرض،  على  نقطة 
رحلة أخرى، بعدما زعمت تقديرات حديثة أن 
جبل شيمبورازو في إكوادور قد يكون األعلى 
الواقع في  على كوكبنا. وظل جبل إيفرست 
العالم  في  األعلى  مبثابة  الهيماليا  سلسلة 
مترا   8611 إلى  يصل  الذي  ارتفاعه  بفضل 
كافة  بذلك على  البحر متقدما  فوق سطح 
املقابل،  في  العالم.   في  الشاهقة  اجلبال 
إذا  العالم،  في  األعلى  شيمبورازو  جبل  يحل 
ما مت التصنيف استنادا إلى مركز األرض، دون 
سطح البحر وفي حال مت اعتماد مركز األرض 
البحر،  سطح  عن  عوضا  اجلبال  علو  لقياس 
كبيرة،  بصورة  يتراجع  قد  إيفرست  فإن جبل 
حتى أنه قد يخرج من قائمة اجلبال العشرين 
األعلى على األرض  ويخشى متابعون أن يؤثر 
أي تغيير للتصنيف على السياحة في محيط 
جبال إيفرست، سيما أن تسلق القمة األعلى 

في إكوادور يستدعي أسبوعني فقط
 ويحتاج متسلقو اجلبال في الوقت احلالي إلى 
شهرين من الزمن لبلوغ قمة إيفرست، وسط 

ظروف جوية قاسية 

أول مدرسة باليه فى الصعيد: »هانغير بالفن«

»ألوانات«  شباب  مجموعة  أطلقت 
للثقافة والفن، باملنيا، أول مدرسة باليه 
بشكل احترافى في صعيد مصر. وقال 
ماركو عادل، مؤسس مجموعة ألوانات: 
نحن مجموعة شبابية مستقلة مكونة 
في  مختلفة  مواهب  لهم  شباب  من 
األساسية  أهدافنا  ومن  الفنون،  شتى 
والقضاء  املهمشة،  الفئات  تأهيل 
الفن،  طريق  عن  والتطرف  اجلهل  على 
في  أساسيا  جزءا  وجعله  الفن  ونشر 
حياة املواطن العادى، حيث مبدأنا األول 

نختصره في كلمتني »هانغير بالفن«.
ألوانات، ألن مثل  أن إنشاء مدرسة للباليه كان أحد األحالم األساسية لفريق شباب  وأكد عادل 
هذا الفن الراقى ظلت أجيال في محافظة املنيا والصعيد محرومة منه، وكانت هذه األنشطة 
قاصرة على محافظات القاهرة واإلسكندرية. ومتنى شباب مدرسة الباليه أن يصلوا بتلك املدرسة 

الوليدة إلى العاملية، بعد فترة إعداد وتدريبات قوية على أيد ُمتخصصني.
وأشار مؤسس فريق ألوانات إلى أن 42 هو عدد الدفعة األولى من مدرسة الباليه، 41 بنتا وولد واحد، 
والتى متت االستعانة فيها مبدربني متخصصني، والسن املقبولة في املدرسة تبدأ من 4 سنوات، 
واستعداده  اجلسم  ليونة  املدربون  فيه  يختبر  للقبول  اختبار  إجراء  يتم  ولكن  سنة،   18 وحتى 

للتعلم، وهناك أنظمة غذائية تعطى لبنات مدرسة الباليه تناسب طبيعة عمر كل متدربة.
عادل:  ماركو  قال  بالصعيد،  أول مدرسة  املشرفني على مؤسسى  واجهت  التي  الصعوبات  وعن 
الرقص، ولم يشهده  أنواع  نوع من  أننا في مجتمع صعيدى، وهذا  البداية من  »الكل حذرنا في 
مجتمعنا من قبل ال من قريب وال من بعيد، ولكننا صممنا على حتقيق احللم ومبدأنا من البداية 
أننا هانغير بالفن، كل الفنون هي امللجأ واملنفذ الوحيد لنا للتغيير لألفضل، وقلنا لن نختار فنا 

وجننب آخر، فكل الفنون لها مريدوها«.
وأضاف عادل: النتيجة كانت عكس التوقعات، فوجدنا ترحيبا وتشجيعا غير عادى من أهالى املنيا، 
الصعيد  أن محافظات  يؤكد  ما  وهذا  لدفعات مقبلة،  استمارات  وتقدمي  دفعة،  أول  وإقباال على 

حرمت، والتزال محرومة ومهملة في مجاالت متعددة.

رفع دعوى قضائية ليتزوج من الكومبيوتر اخلاص به!

 رفع رجل أميركي يعيش في والية يوتاه، دعوى قضائية ضد كاتب احملكمة الذي رفض السماح 
أن  بعد  قضيته  سابق،  محام  وهو  سيفير،  كريس  وأطلق  الشخصي  كمبيوتره  من  بالزواج  له 
رفض كاتب احملكمة براين تومسون محاوالت كريس بتقدمي اخلامت للكمبيوتر وقال له »هذه ليست 
لعبة، حسنا، هذا سيناريو غير مضحك  ويعتبر كريس نفسه »ماكينيست« أو الرجل املاكينة، 
الذي جتذبه اآلالت واألجهزة من ناحية جنسية  وقال كريس إن »الزواج من األجهزة يجب أن يكون 

قانونيا، متاما كزواج املثليني«، مضيفا »لن أتراجع عن موقفي مهما كلف األمر
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Country Fun Facts )New Zealand(

•	 New	 Zealand	 is	 located	 in	 the	
south-western	Pacific	Ocean	and	
features	 two	 main	 islands,	 the	
North	Island	and	the	South	Island,	
as	well	as	other	smaller	ones.

•	 Other	 smaller	 islands	 include	
Stewart	 Island,	 Waiheke	 Island,	
Chatham	 Island,	 Great	 Barrier	
Island	and	more,	although	many	
are	uninhabited.

•	 The	capital	city	of	New	Zealand	is	
Wellington	while	the	largest	city	is	Auckland.

•	 Other	major	cities	include	Christchurch,	Hamilton	and	Dunedin.
•	 The	population	of	New	Zealand	was	estimated	to	be	around	

4.5	million	at	the	start	of	2013.
•	 The	official	spoken	languages	of	New	Zealand	are	English	and	

te	reo	Maori,	with	English	being	the	most	widely	used.
•	 	Maori	are	the	indigenous	Polynesian	people	of	New	Zealand.
•	 The	Maori	name	for	New	Zealand	is	Aotearoa.
•	 The	Treaty	of	Waitangi	was	signed	in	1840	between	the	British	

and	Maori,	making	New	Zealand	a	colony	of	the	British	Empire.
•	 In	1893	New	Zealand	became	the	first	country	in	the	world	to	

give	all	women	the	right	to	vote.
•	 Due	to	its	isolation,	New	Zealand	has	developed	unique	animal	

and	plant	life.
•	 The	 bird	 species	 of	 New	 Zealand	 are	 particularly	 diverse,	

including	alpine	parrots	and	ground	dwelling	Kiwis.

R I D D L E  T I M E

R: Tuesday, Sam and Peter went to a res-
taurant to eat lunch. After eating lunch, 
they paid the bill. But Sam and Peter did 
not pay the bill, so who did?
R: What gets broken without being held?
R: What is always coming but never arrives?

By: Philo Girgis

Deborah	 was	 a	 good	
woman.
God	loved	her	very	much
Deborah	 loved	God	very	
much
Deborah	was	a	prophet.
She	was	a	judge
She	would	judge	the	peo-
ple	of	Israel	sitting	under	
her	palm	tree.
At	 that	 time,	 Jabin,	 a	
Caananite	 king,	was	 trying	 to	 take	
Israel.
His	general	was	Sisera.
The	people	of	Israel	asked	God	for	
help.
God	heard	them.
God	talked	to	Deborah.
Deborah	did	as	the	God	asked.
She	asked	that	Barak	come	to	see	
her.
Deborah	 told	 Barak,	 “The	 Lord	
said	to	go	to	Mount	Tabor	and	take	
10,000	 men	 with	 you.	 	 I	 will	 lead	
Sisera	 and	 all	 his	 troops	 and	 their	
chariots	to	you.”
Barak	said	 to	Deborah,	 “I	will	go	 if	
you	go	with	me.		I	will	not	go	if	you	
don’t	go	with	me.”
Upset	 with	 his	 lack	 of	 confidence,	

Deborah	answered	him,	“Yes,	I	will	
go	with	you	but	you	will	not	get	the	
credit.		The	reward	of	the	defeat	of	
Sisera	will	go	to	a	woman.”
Barak	 did	 as	 the	 Lord	 had	 asked	
him.
He	got	his	10,000	men.
He	left	with	his	men	and	with	Debo-
rah.
They	went	to	Mount	Tabor.

Deborah	 said	 to	 Barak,	
‘’This	is	the	day.	The	Lord	
marches	before	you.”
Off	 Barak	 went	 with	 his	
men	 to	 fight	 with	 Sisera	
and	his	men.
Sisera	 and	his	men	were	
surprised.
They	 saw	 the	 thousands	
of	Baraks	men	heading	to-
ward	them.

Ssiera	 and	 his	 men	 got	 into	 their	
chariots	to	run	away.
There	was	Barak	and	his	men	chas-
ing	them.
Sisera	got	out	of	his	chariot	and	ran	
as	fast	as	he	could.
Barak	chased	the	other	men.
He	chased	them	a	long	way.
He	caught	up	with	them	and	defeat-
ed	the	entire	army	of	Sisera.
Sisera	ran	as	fast	as	he	could.
He	was	tired.
He	was	thirsty.
He	came	to	the	tent	of	Jael.
Jael	 invited	 him	 into	 the	 tent	 with	
her.
Sisera	asked	her	for	some	water.
She	gave	him	milk	to	drink.
“Stand	 at	 the	 entrance	 and	 if	 any-
one	asks	if	I	am	here,	you	tell	them	
no,”	said	Sisera.
She	covered	him	with	a	blanket	and	
told	him	to	sleep.
While	 he	 was	 there,	 she	 defeated	
him.
Barak	arrived	after	that.
He	was	looking	for	Sisera.
Jael	went	out	to	meet	him.
“Please	come	 in,”	 she	said.	 	 “I	will	
show	you	the	man	you	are	 looking	
for.”
Deborah	had	told	Barak	earlier	that	
the	 reward	 of	 the	 defeat	 of	 Sisera	
will	go	to	a	woman.
Deborah	was	right.

Bible Stories
Deborah

Happy Birthday 
Philopateer

Happy 
Birthday 

Grace
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In the weeks since the narrow 
“Brexit” vote revealed that the 
United Kingdom wants to break 
up with the European Union, 
there have been more questions 
than answers. These questions re-
volve around whether the British 
people were misled about the Eu-
ropean Union’s role in their day-
to-day lives, whether the overall 
effect of the exit would be benefi-
cial or detrimental, and whether 
this referendum will have an ef-
fect on the long-standing and 
dubious unity of United Kingdom 
as a whole.
It’s also the second major refer-
endum held in Great Britain in 
recent memory. In 2014, a Scot-
tish independence referendum 
was held and, despite ultimately 
voting to stay within the United 
Kingdom, several questions were 
raised about whether the unity 
of the UK is as certain as it was 
presumed. The “Brexit” vote re-
vealed that long-standing cracks 
in a country’s unity could have a 
very real effect on long-standing 

presumptions of global politics. 
The UK’s influence over global 
affairs could begin to change, 
which could noticeably change 
the state of global affairs in areas 
such as the Middle East. British 
military influence in Middle East-
ern campaigns such as the ones 
in Iraq and Afghanistan could also 
be diluted, if the United Kingdom 
were to begin separating as a re-
sult of the “Brexit” effect.
The “Brexit” effect could even be 
felt in the United States, depend-
ing on whether domestic issues 
in that country continue to divide 
the electorate. Among the several 
issues that continue to be debat-
ed in the United States are gun 
control, race relations, and efforts 
to curtail the effects of domestic 
and international terrorism. The 
perniciousness of these issues is 
particularly felt when these is-
sues overlap, such as when a do-
mestic terrorist is found to have 
easily acquired domestic, local 
weapons to carry out their at-
tacks. It’s difficult to predict with 

any level of accuracy whether the 
divisiveness of these domestic is-
sues would lead to something as 
dramatic as a state seceding from 
the United States, but if the is-
sues persist, it could become as 
real of a possibility as the Brexit 
has become.
Overall, these changes reflect 
the importance of addressing do-
mestic issues as much as it is im-
portant to address international 
issues. It’s difficult to say what 
could have been done to address 
the domestic issues in the UK that 
ultimately led to the Brexit vote, 
but one possible step could have 
been proper information. There 
seems to be some regret over the 
Brexit vote among UK citizens be-
cause there seems to have been 
some misinformation about the 
benefits and consequences of a 
“leave” vote. If that is any indica-
tion, perhaps a good place to start 
in the future is to ensure that citi-
zens are properly informed, and 
to address any common miscon-
ceptions.

How The «Brexit» Will Effect Global Affairs
By: Sherif Rizk

In the midst of a daily routine cluttered with the 
usual chores, noise and technology, there are 
times when we have special encounters with ex-
traordinary people; encounters that make all the 
noise fade, cause time to stand still, and shrink 
everyday frustrations into their true perspective 
as negligible and unimportant. Mama Maggie Go-
bran is one such person whose presence brings 
calm and quiet to every place she sets foot. It was 
a delight to welcome her in Canada for the first 
time as she embarked on a journey to promote 
her ministry “Stephen’s Children”, a ministry she 
started 25 years ago to serve the poorest of the 
poor in Cairo’s garbage slums. Today, her ministry 
is serving over 30,000 children through 90 com-
munity centres, 500 full time staffers and 2000 
volunteers where she focuses on education and 
vocational training while providing food and spiri-
tual nourishment.
Mama Maggie, also known as the Mother Teresa 
of Cairo, abandoned a lucrative life to live accord-
ing to the gospel and spark hope in the most des-
perate of places. Her work earned her three-time 
nominations for the Nobel Peace Prize and was 
recognized by the Egyptian Ministry of Social Af-
fairs as a model to be replicated.
Special thanks go to Christine Henein and the Ca-
nadian Board of Directors of Stephen’s Children 
for organizing her visit.

The Mother 
Teresa of Cairo

I know the question sounds like a no-
brainer.  It’s such a dumb question that 
it’s not even worth answering.  “Of 
course it’s easier to love your friends 
than it is to love your enemies,” you’d 
say.  How could anyone think other-
wise?
Now before I get too deep into this 
post, let me say that I fully realize that 
my world isn’t the same as everyone 
else’s.  I don’t live in a world where I’m perse-
cuted for my faith.  I don’t live in a world where 
I have to deal with prejudice because of the 
color of my skin.  I don’t live in a world where I 
can easily identify one person or one group of 
people as “my enemy” (Cowboys fans excluded 
🙂 )
So I realize that my perspective probably 
wouldn’t be the same as someone living amidst 
persecution or bigotry or tyranny of any kind.  If 
that’s where you’re living, then you are the one 
who is qualified to speak about loving enemies, 
not me.

But for me – and the rest of us living 
without any real enemies or perse-
cution – back to the original ques-
tion.  Which is harder: to love your 
enemies or to love your friends?
In my opinion, it isn’t even close.  
It’s much more difficult to love my 
friends than it is to love my ene-
mies.  How can that be?  Because 
here’s a principle of life:

The more you deal with someone, the harder 
it is love to them.  There’s a verse in the Bible 
which I believe might just be the hardest com-
mandment of all.
“Do not grumble against one another, breth-
ren, lest you be condemned.” (James 5:9)
Ouch!  Did you hear what that said?  It didn’t 
say “don’t FIGHT with one another” or “don’t 
CURSE one another” or “don’t TALK BAD be-
hind one another’s backs.”  All those things are 
bad and we know we shouldn’t do them.  But 
this verse drew the line much closer to home.
It said don’t GRUMBLE against one another.  

What does grumble mean?  It means:
    Don’t complain about one another
    Don’t criticize one another (both publicly and 
privately, externally and internally)
    Don’t roll your eyes at one another
    Don’t get fed up with one another
    Don’t write a person off because they made a 
mistake or let you down
Is that easy?  Is that easy to do with people that 
you deal with day in and day out?
Not for me!  For me, it would be much easier to 
just say I love someone that I have no dealing 
with than to try to “not grumble” against the 
people that I see and deal with every day.
The hardest person to love isn’t the person on 
the other side of the world.  You can force your-
self to love that person without any real sacri-
fice on your part.  That love isn’t affecting your 
day to day life.
But loving your friends is different.  It’s hard 
work.  It’s a daily sacrifice.  It’s the kind of thing 
that requires a lot more than most of us want 
to give.  But that’s where real love kicks in.

What’s harder: loving your enemies or loving your friends?

Father Anthony Messeh
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Next, the physician ought to follow-up and 
monitor the progress of the community. 
Did the intervention work? Are the children 
coming to school having eaten breakfast, 
and do they have healthy lunches? This is 
akin to monitoring the blood pressure status 
of a patient who was started on a new pill, 
or tracking the blood test results of a patient 
who began taking iron supplements for iron-
deficiency anemia.
Working with communities can have its 
own challenges. With a larger population, it 
can be difficult to define what the priorities 
to address are. The community may have 
a multitude of concerns, and determining 
what the physician will first work on can be 
overwhelming. Moreover, a lack of appar-
ent resources complicates this process, and 
makes it difficult for physicians to imple-
ment certain interventions. How does the 
physician overcome these obstacles? The 
answer seems to be that the encounter, simi-
lar to that which occurs with individual pa-
tients, is to ‘use what is available’. When 
working with patients, physicians draw on 
their individual strengths, and direct patients 
to resources that may be of assistance. The 
same ought to occur when working with 
communities. The astute physician will em-
power communities to identify the resources 
they have, and to make use of these. Com-
munities should be reminded that they are 
partners with the physician, and that togeth-
er, they can work towards better health out-
comes. This provides the community with 
a sense of strength and unity. Furthermore, 
physicians can and should promote capaci-
ty-building among the community – a pro-
cess whereby communities are encouraged 
to continuously identify their needs and 
make plans to address them as a group. This 
strengthens relationships among members, 

but also provides communities with oppor-
tunities to make partnerships with other or-
ganizations, healthcare teams, and so forth. 
Thus, it is clear that the work of a physician 
with a community is a circular, collaborative 
process. 
Winston Churchill once said “healthy citi-
zens are the greatest asset a country can 
have” – and this can only occur when phy-
sicians begin to treat communities, not just 
individual patients. Working with communi-
ties can be extremely rewarding for physi-
cians: not only does it allow physicians to 
make a difference, but it also creates special 
partnerships and therapeutic relationships. 
For communities, benefits include having 
their concerns addressed, receiving support 
and guidance, and feeling that they are not 
alone. Communities also benefit by becom-
ing empowered to change their lives and to 
promote their own health – just like what 
occurs during a physician-patient encounter. 
“The doctor will see you now”. This is what 
communities ought to hear when they require 
assistance, empowerment, intervention, and 
guidance. These physician-community en-
counters are what define community health 
promotion.

The recently released Conference Board 
of Canada’s economic outlook should be 
cause for concern for each and every one 
of us, and a serious wake up call for the 
Liberal government. The report shows 
that after a disappointing May, June did 
little to improve Canada’s economic pros-
pects. 
The Canadian economy lost 700 jobs in 
June. Moreover, the majority of the new 
jobs created this year are part-time. Pes-
simism abounds in the labour market and 
the labour force participation rate now sits 
at its lowest level since December 1999. 
Moreover, the majority of positions cre-
ated this year were part-time.
Canada’s nominal trade balance remained 
at a near-record deficit of $3.3 billion in 
May. The shortfall in May was wider than 
expected. Energy export volumes fell 
2.3 per cent in May and non-energy ex-
ports fared even worse, falling by 3.2 per 
cent in May. Also of grave concern is that 
non-energy exports to the U.S. also fell, 
despite an increase in non-petroleum im-
ports south of the border and a decline in 
the value of the Canadian dollar relative 
to the greenback.
The Conference Board of Canada reports 
that its Index of Consumer Confidence 
fell for the first time in five months, led in 
part by pessimism regarding future finan-
cial conditions. The Index also sits below 
its pre-oil-price-rout levels, and in Alber-
ta, the index is almost 50 points below its 
average in 2014. 
Despite the generous self-promotion and 
favourable media coverage, the fact is that 

after ten months into the Liberal govern-
ment’s mandate, we are losing jobs, espe-
cially full-time jobs, and Canadians are 
quickly losing hope.
Yes, Canada has encountered economic 
hurdles over this time. So did our gov-
ernment. The difference between our 
response and theirs however, is that we 
tackled our challenges head-on.
During our time in office, our Conserva-
tive Government created over 1.2 million 
net, new jobs. The majority of these were 
full time, in the private sector, and in high 
wage occupations. 
Throughout our tenure we remained de-
termined to increase the number of trade 
opportunities for Canadian businesses and 
were successful in signing nearly 50 new 
trade agreements. We helped businesses 
adapt to these emerging opportunities by 
providing funding for education and sup-
port.
Successful economic growth and job cre-
ation do not happen by themselves. They 
result from a solid economic plan that 
tackles all aspects of the economy, and by 
staying focused on that plan.
For all of our sakes, I hope that someone 
within the Liberal cabinet reads the Con-
ference Board of Canada’s report and en-
courages their colleagues to create a seri-
ous, pan-Canadian response.
Costas Menegakis is the former Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship and Immigration and small busi-
ness owner. He resides in Richmond Hill, 
Ontario and can be contacted at costas@
aorconservative.ca.
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