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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100
Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100

�سجلت فيه ارقام قيا�سية من الوفيات... 

رئي�س �سرطة تورنتو ي�سف 2018 بـــ »العام ال�سعب« 

الن�سحاب الأمريكى من �سوريا قرار »غبي«  

حتت �سعار »دم القباط لي�س رخي�سًا« ..

 اأقباط كندا يتظاهرون اأمام القن�سلية امل�سرية
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Skymark Smile Centre
25 Kingbridge Garden Circle Unit 10

Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca 

Call Us Today!
905-890-1100

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

Dr. Rob EisenDr. Amir Guorgui Dr. David Sadeghi 

WE SPEAK: 
Arabic, Portuguese , French, 

Italian, Spanish, English, 
Turkish, Persian, Azeri

• Dentistry for all ages

• IV Sedation

• Same day dental implants

• Cosmetic dentistry

• Invisalign

• Tooth whitening

• Wisdom teeth extraction

• Emergency appointments

NOW 
OPEN!
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

االرهاب  تدعم  قطر 

مالي........ في  وحتاربه 

.............................. ص8

يكتب:  رزق  حمدي 

ماذا تروم يا برهامي ؟! 

...........................ص 11

بسيطة  أفكار 

في  النجاح  لتحقيق 

 2019 اجلديد  العام 

..........................ص 10

فورد: موقع االستشارات  

اجلنسية   التربية  ملنهج 

لنتائج  تؤدي  بآراء  مليء 

منحرفة.................ص 9  

راأي املحـــــــرر

دول اندراو�س 

�ســـلطـة القــانـــون

نعي�ش يف جمتمع تقل�ضت فيه �ضلطة القان�ن وغابت فيه حيدة امل�ؤ�ض�ضات الق�ضائية 

امل�اطن�ن  فيه  واأ�ضبح  للمحاكم،  كبديل  العرفية  ال�ضلح  جل�ضات  فيه  وحلت 

الأق�ى مركًزا ي�ضدرون اأحكاًما على امل�اطنني الأ�ضعف مب�ضاركة اأطراف ر�ضمية 

كما لت�طيد فكرة الدولة داخل الدولة، جمتمع تر�ّضَخْت لدى م�اطنيه قناعة اأنك 

ق�ي فقط مبن تعرف واأنك لن تاأخذ حقك اإل بيديك واأن الن�ض��ش الد�ضت�رية ل 

تعني �ضيًئا لأنها تعاين �ضع�بة يف التطبيق الفعلي اإذا ما تعار�ضت مع اإرادة ذوي 

َل فيه امل�ضاكل بالر�ضاوى  النف�ذ، جمتمع تخرق فيه الق�انني ي�مًيا بال رادع٬ وتحُ

والبلطجة٬ ويهدر فيه دم الأبرياء بال ثمن.. جمتمع َي�ضجن الأبرياء يف حني يحُربئ 

ر فيه الآمن�ن من م�ضاكنهم ب�ضبب انتماءاتهم الدينية٬  الفا�ضدين واملجرمني٬ ويحُهَجّ

اخل�ض��ضية  فيه  وتنتهك  والفردي  اجلماعي  التحر�ش  حالت  فيه  وت�ضت�ضري 

وي�ضتباح الدم واملال والعر�ش بغري رادع اأو مانع. وبدل من اأن نرى جهدا يبذل 

حلّث النا�ش على احرتام الق�انني وعزل ومعاقبة كل من يحاول خرقها اأو التحايل 

عليها بغ�ش النظر عن �ضط�ته ونف�ذه وبدل من ال�ضعي اإىل تكري�ش احرتام القان�ن 

يف اأخالقيات امل�اطنة والت�ضديد على �ضرورة �ضيادة الق�ضاء جند اأنف�ضنا بعد كل 

ومتابعة  ومراجعة  وتق�ضي  تري  جلان  لن�ضاء  قرارات  ب�ضدد  طائفي  ت�ضعيد 

وفح�ش وبت جتعل احلديث عن �ضيادة القان�ن لي�ش اإل مزحة والت�ضدق بتفعيل 

اأنا  اأحد. واحلقيقة  العدالة جمرد مزاعم ل تنطلي على  الق�ضاء وتر�ضيخ  اأحكام 

النا�ش وترحيبهم بهذه القرارات والجراءات امل�ازية لدولة  اأتعجب من تهليل 

العليا مل�اجهة  اللجنة  القان�ن. ق�ل�ا يل باهلل عليكم كيف يختلف قرار ت�ضكيل 

الأحداث الطائفية عن قرار ت�يل امللف القبطي اإىل اأمن الدولة اأو عن قرار اإن�ضاء 

اأو عن قرار تاأ�ضي�ش املجل�ش الق�مي ملكافحة الرهاب؟ و ملاذا تلجاأ  بيت العيلة 

الدولة ب�ضكل م�ضتمر ومتعمد اإىل احلل�ل العرفية والطرق امل�ازية ولديها ق�انني 

النهج  اإىل نف�ش  اإل تفعيلها. ملاذا تلجاأ  لي�ش عليها  اإن�ضان  و�ضعية ول�ائح حق�ق 

ملف  يف  الأقباط  يختزل  الذي  النهج  وتكرارا؛  مرارا  ف�ضله  اأثبت  الذي  العقيم 

اأن مينع ا�ضطهادهم يكر�ش له ويحمي  اأمني وبدل من 

القط  ي�ضلم  الذي  النهج  �ضدهم؛  املمنهج  العدوان 

يعتربون  من  يد  يف  �ضالحيات  وي�ضع  الكرار  مفتاح 

الأقباط  جتاه  واجل�ر  والع�ضف  الظلم  ويعتمدون  الدين  اأمن  م�ض�ؤويل  اأنف�ضهم 

باعتبارهم كفار من وجهة نظرهم. احلقيقة هي انني ل اعترب مثل هذه القرارات 

لبقاء  الغا�ضبة وتكر�ش  الأ�ض�ات  اإخماد  اإىل  م�ؤقتة تهدف  تهدئة  �ض�ى و�ضائل 

ال��ضع على ما ه� عليه األ وه� الت�ضييق على الأقباط يف ح�ض�لهم على حق�قهم 

تط�را  �ضهدنا  الأخرية  الآونة  يف  الأمن.  بدع�ى  م�ضريني  كم�اطنني  ال�ضا�ضية 

غري م�ضب�ق يف احل�ادث العن�ضرية حيث اأن الأمن بدل من اأن يحمي املت�ضددين 

كما يفعل عادة اأ�ضبح ه� نف�ضه املعتدي الذي ينكل بالأقباط ب�ضكل مبا�ضر بداية 

من ما�ضبريو وحتى اأحداث املنيا الأخرية هذا الت�ضعيد يدل على عمق و خط�رة 

التاريخ  اأن  يعد يجدي معها حل�ل عرفية وح�ارات جمتمعية.  التي مل  الأزمة 

الط�يل من الت�تر و الحتقان بني الدولة والأقباط ل يدع� للتفاوؤل حيث مل يعد 

امل�ضيحي�ن يت��ضم�ن خريا يف ت�جهات الدولة نح�هم واأ�ضبح هناك �ضك يف اأن 

الدولة تختلف متاما عن الأ�ضباب  التي تتخذها  الأ�ضباب احلقيقية وراء امل�اقف 

املعلنة. هناك اأزمة ثقة حقيقية بني الطرفني عمل على تر�ضيخها خطاب الكراهية 

واخل�ض�ع  باملمالأة  تت�ضم  التي  الكني�ضة  و�ضيا�ضات  جهة  من  الأزهر  يبثه  الذي 

من جهة اأخرى ويعمقها ت�اط�ؤ الدولة وعن�ضريتها وتعاميها عن خط�رة اللعب 

جمددا ويف هذه الظروف احلرجة مع ال�ضالم ال�ضيا�ضي على ح�ضاب تقيق الأمن 

وال�ضتقرار ال�طني. هذه العقدة لن تل بغري فر�ش دولة القان�ن والتعامل بح�ضم 

مع اجلرائم والعتداءات وال�ضل�كيات العن�ضرية واإعالء حق�ق امل�اطنة وتنحية 

املفا�ضالت الدينية جانبا اأما احلل�ل اجلانبية واللجان املركزية واجلل�ضات العرفية 

فلي�ضت �ض�ى و�ضائل تفاو�ش وابتزاز والتفاف على القان�ن وعلى الد�ضت�ر وعلى 

كل حق اإن�ضاين اأ�ضيل.

يعتذر ابرام مقار 
عن الكتابة 
هذا العدد 

لظروف السفر
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الذي  الكون  تاريخ  ل  يتأمَّ من 
قطرة  من  أصغر  كوكبنا  يُعتبر 
يصل  الشاسع  بحره  في  صغيرة 
شيء  ُكل  أن  مفادها  نتيجة  إلى 
بدقَّة  يسير في طريقه الصحيح 
يبدو  قد  ما  كل  رغم  ُمتناهية 
الذي  اخلراب  قصة  خراب.  من  لنا 
بدء  منذ  بدأت  البشر  به  يتسبب 
حياة البشر على األرض، ومع هذا 

مجهولة،  خفيَّة  قوَّة  ثّمة  كانت 
ر بصبر ُكل العفن في الوقت  تُطهِّ
فرصة  ُجرٍح  ُكل  وتعطي  املُناسب، 
احلياة  لُتزهر  لاللتئام شيًئا فشيًئا 

بصورة جديدة.
رغم  أمل«  دائًما  »ثمة  بأن  تؤكد  احلقيقة  تلك 
كل ما يحدث، وثمة »اتزان« بني ُكل ما يحدث، 
ُهناك،  جيدة  أحداٌث  تعني  ُهنا  سيئة  أحداٌث 
سعيدة  أحداث  تعني  ُهنالك  ُمحزنة  أحداٌث 
موٌت  هناك،  والداٌت  تعني  هنا  وفياٌت  هنا، 
وجًها  إال  نرى  ال  لكننا  هنا،  حياٌة  يعني  هناك 
واحًدا للحقيقة وال نسمع إال صوتًا واحًدا لها 
ما  وهذا  احملدودة،  البشرية  رؤيتنا  زوايا  بحكم 
الُكبرى  العاملية  املؤسسات  بعض  تستغله 
املُهيمنة على العقول البشرية ألجل مصاحلها 
متلكها  التي  اإلعالم  بوسائل  وتدفع  اخلاصة، 
لترويج األخبار احمُلبطة كي تستفيد من نتائج 
الضعف البشري وقصور الوعي اإلنساني، وهو 
كتابه  في  تول«  »إكهارت  املُفكر  له  أشار  ما 
نستهلكه  ما  »إن  بقوله:  اجلديدة«  »األرض 
كأخبار يوميَّة باإلضافة إلى التعليقات عليها، 
األحوال.  من  حاٍل  بأي  الكاملة  الصورة  ليس 
والطريقة التي يتم بها حترير األخبار والتعليق 
عليها من ِقَبل حوانيت ما يُسمى منافذ األخبار 
احمُلترمة؛ حتتوي على حتيُّز وتشويه في كثير من 
متيل  األخبار  أن  أهميَّة  أكثر  هو  »وما  األحيان« 
إلى التركيز بشكل أكبر على األحداث واملناطق 
تطرفا  األكثر  األشكال  مُتثل  التي  العالم  من 

والتي  اإلنساني،  الوعي  عدم  من 
تُنتج في كثيٍر من األحيان العنف 
واحلرب، أو اختالالً حادًا على األقل. 
أشياء  بأن  ننكر  ال  نحن  بالطبع، 
وأننا  يومي،  بشكٍل  حتُدث  ُمريعة 
األزمات،  من  ُمتزايًدا  عددًا  نواجه 
الكاملة.  القصة  ليست  لكنها 
حتُدث  كثيرة  إيجابية  اشياء  ثمة 
إخبارّية،  أهميَّة  ذات  تُعتبر  وال 
لكنها في احلقيقة أعظم شأنًا من 
حتُدث  التي  الالواعية  األفعال  تلك 

بشكٍل يومي«.
مظاهر  على  تركيزنا  نصب  عندما 
أن  سنكتشف  مبوضوعية  اإليجابي  التقدم 
جانب  إلى  عاملنا  في  املعرفي  الوعي  تصاعد 
خدمة  في  واستخداماتها  العلمية  الثورة 
البشرية وهبتنا جميًعا – كمخلوقات على هذه 
األرض-فرصة لتحقيق ما لم يستطع أسالفنا 
مستنيرًا  عهًدا  نعيش  اليوم  نحن  حتقيقه، 
ال  سابقة،  كثيرة  عهود  على  مبميزاته  يتفوق 
عهًدا ُمتأخرًا عنها كما يظن البعض، وهو ما 

يشير إليه »إيكهارت تول« في كتابه مؤكًدا:
االجتماعية  بالعدالة  ُمستجد  احساس  »ثمة 
العالم ال ُيكن ألسالفنا  العديد من أجزاء  في 
ِعرق  ِقبل  من  عرق  إخضاع  إن  به.  يحلموا  أن 
آالف  امتداد  على  النساء  على  والهيمنة  آخر، 
السنني، واإلنقاص من قيمة الناس على أساس 
االجتماعية، أشياء أصبحت كوابيس  الطبقة 
بدأ  منَّا.  ُمتزايدة  لطبقة  بالنسبة  املاضي  من 
يجدون  واألجناس  التوجهات  مبُختلف  الناس 
نحو  ببساطة على  أنفسهم مقبولني كبشر 
واالختالط  بالتزاوج  األجناس  وبدأت  ُمتصاِعد. 
ببعضها البعض بصعوبة أقل وأقل. ثمة إدراك 
موجود،  شيء  لكل  احلقيقي  بالتفرد  ُمتزايد 
لذلك نرى يقظة تتجه إلى االهتمام أكثر وأكثر 
احليوانات  من  كبيرة  وبأعداد  البشر،  بزمالئنا 

التي هي رفاقنا اجلوَّالة، وبالكوكب نفسه«.

ا �أ�ُجٌه للتفا�ؤل  هناك �أي�ضً

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

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

تعلمنا منذ نعومة أظافرنا أن االبن يسوع املسيح 
قد جتسد كيما يفدي اإلنسان من رباطات اخلطية 
طبيعته  إلى  تسلل  الذي  الفساد  من  ويخلصه 
اإلنسان،  يسقط  لم  لو  ماذا  لكن  السقوط.  بعد 
أكان اهلل حينها سيتجسد؟ أي هل التجسد كان 
آدم  خطية  هل  أي  والفداء؟  بالسقوط  مشروطاً 

وحواء هي الدافع األساسي للتجسد؟؟
صورته  على  خلقه  اإلنسان،  اهلل  خلق  حينما  أوالً: 
الثالوثى.  احلب  في  صورته  على  خلقه  أي  ومثاله، 
حتقق  بل  وحده،  آدم  بوجود  احلب  هذا  يتحقق  ولم 
بوجود حواء أيضا، فيتجلى اهلل فيهما، ألن اهلل حب 

واحلب هو احلركة نحو اآلخر. 
ثانياً: إن هذا املثال اخمللوق عليه اإلنسان، أي الشكل 
ظهر  قد  لإلنسانية  والكامل  واألخير،  النهائي، 
املسيح. فاملسيح  الوجود في شخص  بالفعل في 
فقط  ليس  فاإلنسان  البشرية.  وهدف  الغاية  هو 
على  يصير  أن  مدعو  بل  اهلل،  صورة  على  مخلوق 
أو  مواهب  فيه  تتجلى  إنسانا  يريد  ال  فاهلل  مثاله. 
بل اهلل  صفات جتعله متفوقا على سائر خليقته، 
إنسانا  الثالوثية،  احملبة  تلك  يشاركه  إنسانا  يريد 
هو  وهذا  املسيح،  يسوع  ابنه  حياة  فيه  تظهر 
الهدف من اخللق وهو ما يُعرف بالتأله، فغاية اخللق 

هو التأله.
اإلنسان،  خلق  من  الهدف  هو  هذا  كان  إذا  ثالثاً: 
فكيف يستطيع اإلنسان أن يصل إلى مثال شخص 
املسيح مبفرده؟؟ ال ولم ولن يستطيع بسبب ضعفه 
وعجزه بل ومحدوديته. لذلك جتسد ابن اهلل يسوع 
ويكون  بل  العاجز،  اإلنسان  يؤله هذا  املسيح لكي 

هو الطريق لهذا التأله. 
يقول الالهوتي العظيم »باالماس« في هذا املعني: 
»إن اإلنسان يبقي دائما هو هو، أي أنه كائن مخلوق. 
وعده  املتأنس،  الكلمة  املسيح،  يسوع  في  لكنه 
أي  إلهي،  الفعلية فيما هو  اهلل وأعطاه املشاركة 
في احلياة األبدية غير الفاسدة. إن امليزة الرئيسية 
هلل  إذ  »اخللود«،  هي  الكنيسة،  آباء  عند  للتأله، 
اآلن  يقبل  اإلنسان  لكن   .)١٦  :٦ )١تي  اخللود  وحده 
وبقوة  املسيح  بواسطة  باهلل  صميم  »احتاد«  في 

الروح القدس. وهذا االحتاد 
هو أكثر من احتاد »خلقي« 

ومن »كمال بشري«. 
هنا نعيد السؤال مرة أُخرى، كيف يحدث هذا أمام 
فالتجسد  التجسد!!  هي  اإلجابة  اإلنسان؟؟  عجز 
هو قبلة اهلل للبشرية، وهو احتاد املسيح بطبيعتنا 
لكي يؤلهنا! لذلك حتى لو لم يسقط اإلنسان، كان 
التأله. فاملعنى  املسيح سيتجسد، ألن الهدف هو 
احلقيقي للخالص هو احتاد اإللهي باإلنساني، ومبا أن 
غاية اخللق هو التأله، فما كان لإلنسان أن يتأله إال 
أثناسيوس  بتأنس اإلله. يؤكد هذا املعنى القديس 
قائالً: »لقد تأنس ابن اهلل لكي نتأله نحن، واستعلن 
صورة  نحن  نتقبل  لكي  منظور  إنسان  جسد  في 
اإلنسان  ووقاحة  ظلم  واحتمل  املنظور،  غير  اآلب 

لكي نحتمل اخللود«. 
بنيت  قد  أثناسيوس  القديس  كريستولوجية  إن 
على التأله، فلو كان االبن مجرد مشابهاً لآلب كما 
من  ألنه  أما  يؤلهنا!!  ان  استطاع  ما  أريوس  زعم 
يوحدنا  وأن  يؤلهنا  أن  فاستطاع  اآلب  جوهر  نفس 

بااللوهة. 
عزيزي القارئ، إن اآلب قد خلقنا بابنه يسوع املسيح 
بال شروط!! اهلل االبن يسوع املسيح قد جتسد لكي 
يؤلهنا بال شروط!! اهلل الروح القدس قد سكن فينا 
لكي يأخذ كل ما للمسيح ويعطينا بال شروط!! إنه 
اإلنسان  يدرك  املشروط!! فمتى  الثالوثي غير  احلب 
هذا احلب ويتفاعل معه؟ لعلها أطول إجابة ألهم 

سؤال يواجه اإلنسان، ألنها تستغرق عمره كله!! 
املراجع: 

- الكتاب املقدس. 
-د.صمؤيل طلعت  املشروط  غير  التجسد  بحث:   -

ايوب. 
والكنيسة  املقدس  الكتاب  فلوروفسكي،  جورج   -
)بيروت،  جنم  ميشال  األب  ترجمة  والتقليد: 

منشورات النور، ١٩٨٤ م(، ص١٥٣ 
القديس  -رسالة   ٥٤ الرسالة  الكلمة  جتسد   -
اثناسيوس إلى ادلفيوس املعترف اسقف اونوفيوس، 
عام .٣٧ م ترجمه عن اليونانية الدكتور جورج فرج.

بال شروط!!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

�أ�ضرة حترير 

»جود نيوز« 

تهنئ �مل�ضيحيني �ل�ضرقيني 

بعيد �مليالد �جلديد

 Merry Christmas
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بني  الذي  هو  الظالم  كان  عندما 
اسم  يطلقون  اليهود  كان  الناس، 

»النور« على املسيا املنتظر!
وجاء نورنا، ومجد الرب أشرق علينا!

النور،  يسكن  عنده  الذي  جاء 
والساكن في النور الذي ال يدنى منه!

واحلياة  احلياة،  كانت  فيه  الذي  جاء 
في  يضيء  والنور  الناس،  نور  كانت 

الظلمة!
ذاته،  عن  وأعلن  بنفسه،  الرب  جاء 
قائالً: »أنا نور العالم، من يتبعني فال 
يشي في الظلمة، بل يكون له نور 

احلياة«!
جاء واهب النور، إلى ظلمة الطبيعة 
تتخبط  التي  اإلنسانية،  البشرية 
والشر،  واخلوف،  اجلهل،  ظالم  في 
أن  منا  طالباً  وأضاءها،  والبغضة، 
العالم  نور  العالم«..  »نور  نكون 
بأسره.. العالم كله، بكل ما فيه من 

أمم، وشعوب، وألسنة!
شخصه؛  من  قريبني  فلنكن 
فنستضيء بنوره، وال نسمح لألرض 

وما فيها من حطام، بأن تقف حائالً 
بيننا وبينه!

ولنخرج بنوره الساكن فينا، من حتت 
ونرفعه  العيش،  ولذة  املادة  مكيال 
متألقاً،  ساطعاً  ونطلقه  عالياً، 
وبتصرفاتنا،  وبكالمنا،  بحياتنا، 
عاملهم  في  الرؤية  إلى  للمحتاجني 

املظلم!
علموهم، أن عليهم أن يقبلوا يسوع 
رباً في قلوبهم، عند ذلك يفيض بنور 

معرفته، وخالصه، وبره فيهم!
ونور  ضياء  في  ساروا  ان  علموهم، 
يزداد  ملاذا  يفهمون  سوف  كلمته، 
الداخلي،  بالظالم  احساسهم 
في  اإليان  شموع  ارتعشت  كلما 
الشر  رياح  حاولت  أو  نفوسهم، 

اطفاءها!
علموهم ان تبعوا النور، وسلكوا في 
في  الرب  مجد  يرون  سوف  طريقه؛ 
حياتهم، ووسط شعبه، وكنيسته؛ 
فمع يسوع ليل العالم يبدو كالنهار، 

ونهار العالم بدونه هو الليل!

بقلم: عـادل عطيـة

•Free Consultation • Sponsorship 
• Express Entry • Business stream 
• Refugee Application • Citizen-

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.

Good Man Immigration

GoodManImmigration.ca

Said Mikhail

Tel: (416) 455-7425
 iimigrate@gmail.com 

جميع خدمات �لهجرة

��ضت�ضارة جمانية

�ت�ضلو� ب�ضعيد ميخائيل:

MEMBER

نـور مـن نـورلقاء

معرفتها  علينا  يجب  محددة  معايير  هناك 
تخص تأشيرة الزائر إلى كندا، في هذه املقالة 
سوف نقوم بعرض بعض األسئلة املتداولة عن 
املعايير والشروط  الزائر بكندا وماهي  تأشيرة 

الالزمة ألخذ تأشيرة الزائر.
شيء  أول  فإن  كندا،  لزيارة  تخطط  كنت  إذا 
يجب أن تعرفه هو عند الوصول إلى كندا قد 
 Temporaryيحتاج الزوار لتأشيرة إقامة مؤقتة
تسمى  ما  وغالبا   ،)Resident Visa )TRV
تأشيرة الزائر. الزائرون من بعض البلدان )مثل 
الواليات املتحدة أو املكسيك( هم معفون من 
التأشيرة، في حني يجب على اآلخرين التقدم 
بطلب للحصول على TRV   قبل دخول كندا.

على  للحصول  األساسية  املعايير  ماهي 
تأشيره الزيارة؟ 

أن  عليك:  يجب   TRV على  بنجاح  للحصول 
جواز  مثل  صاحلة  سفر  وثيقة  بحوزتك  يكون 
السفر؛ إقناع مسؤول الهجرة بأن لديك روابط 
كافية للرجوع الي بلدك حتى يقتنع املوظف 
بأنك ستغادر كندا في نهاية زيارتك؛ إظهار أن 
لديك ما يكفي من املال لتسديد اإلحتياجات 

الشخصية أثناء وجودك في كندا.
وأيضا يكن إصدار تأشيرة الدخول )TRV( من 
أو  واحدة  ملرة  دخول  طلب  أساس  على  اخلارج 
احلد  أن  إلى  اإلشارة  يجب  كما  مرات.  لعدة 
املتعددة  الدخول  تأشيرة  لصالحية  األقصى 

هو خمس سنوات.
حول  معرفتها  يريد  أسئلة  لديه  منا  الكثير 

تأشيرة الزائر ومنها:
كندا  في  البقاء  يكنني  الوقت  من  كم   .١

كزائر؟
أشهر   ٦ إلى  تصل  ملدة  البقاء  للزوار  يكن 
لم  إذا  كندا  إلى  الدخول  عند  عام  بشكل 
يكن الدخول األولى محددًا ملدة أقصر من ِقبل 
موظف خدمات احلدود. في كلتا احلالتني، يكن 
متديد مدة الزيارة من خالل عملية تقدمي طلب 

متديد مده الزيارة من داخل كندا.
العبور  2. كيف يكنني احلصول على تأشيرة 

)Transit Visa(؟

تأشيرة  على  للحصول  طلب  تقدمي  عملية 
سوف  الزيارة.  كتأشيرة  نفسها  هي  العبور 
 TRV على  للحصول  طلب  تقدمي  إلى  حتتاج 
واختيار القسم املناسب الذي ينص على أنك 

تسعى للحصول على تأشيرة العبور فقط.
٣. ماذا أفعل إذا مت رفض طلبي؟

يكنك اختيار إعادة تطبيق أو استئناف القرار. 
بك،  اخلاص  الزائر  تأشيرة  طلب  رفض  مت  إذا 
يكنك الطعن في القرار عن طريق الشروع في 
احملكمة  في  القضائية  واملراجعة  اإلذن  طلب 
موظف  قرار  في  للطعن  الكندية  االحتادية 

التأشيرة.
٤. كيف أضمن احلصول على تأشيرة الدخول 

املتعددة، وليس فقط تأشيرة دخول واحدة؟
الدخول  وتأشيرات  املتعددة  الدخول  تأشيرات 
الفردية لها نفس الرسوم. عند تقدمي الطلب، 
للحصول  تسعى  أنك  إلى  اإلشارة  من  تأكد 
تأشيرة  وليس  متعددة،  دخول  تأشيرة  على 
ضمان  يكنك  ال  ذلك،  ومع  واحدة.  دخول 
تطلبها  التي  التأشيرة  نوع  على  حصولك 
أساس  على  التأشيرات  هذه  منح  يتم  حيث 
مسؤول  تقدير  حسب  حدة  على  حالة  كل 

التأشيرة.
تقدمي  طريق  عن  مساعدتك  يكننا  لذلك 
على  يجب  التي  املعلومات  بشأن  املشورة 
أن  طلبك  يراجع  الذي  التأشيرات  مسؤول 
يعرفها، ويجب أن يراجعها قبل معاجلة طلبك. 
منتع بخبرة واسعة في إعداد تأشيرات زيارة إلى 

كندا، وسوف يسعدنا مساعدتك.
استشارة  مبثابة  املقالة  هذه  تعتبر  ال  تنويه: 

قانونية

استشارة  مبثابة  املقالة  هذه  تعتبر  ال  تنويه: 
قانونية

مراسلتنا  خالل  من  اقتراحاتكم  بقبول  نتشرف 
على عنوان مكتبنا اجلديد:

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

 info@ghabryal.ca :أو من خالل البريد اإللكتروني 
أو من خالل الهاتف 6476063348

)TRV( تاأ�سرية الزائر اإىل كندا

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

For Arabic call Maher Hanna: 647-839-7506
For English Call Mark Hanna

11:00 am - 3:00 pm: 437-839-7506
4:00 pm to 9:00 pm Michael Hanna:

647-678-9447

3M j 
For rEnovAtions

Home renovations service

1350 York mills rd , toronto m3a1z9

General renovations- 
paint- 

basement finish
Bathroom and kitchen 

renovations 
Indoor outdoor flow
outdoor renovations 

Hard wood- Laminate
Change stairs

نحن نتحدث العربية

 أسعار خاصة للجالية العربية 

Before

Before

After

After
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مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
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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 
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قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

1-844-355-6939

Professional Real Estate Services

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 416-846-9450 

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD
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SOLD
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SOLD

SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

Travel Agent Wanted
Travel agent needed 

for a busy Scarborough agency 
One year experience required. 

Proficiency in computers required. 
Fluent in Arabic and English.

To apply, please call 416-994-5822 or 416-751-7025 
or email: travelconsultant600@gmail.com 

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

�أت�ضل بنا علي �لرقم �ملجاين ملعرفة تخفي�ضات هذ� �ل�ضهر : 

1-844-355-6939
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عامل العقارات

ذات األجور  بالنسبة للكثيرين وباألخص اخلريجني اجلدد حتى من أصحاب الشهادات اجلامعية  احلائر  السؤال  هذا هو 
العالية. ولتحري الدقة وعدم التعميم فاملشكلة خاصة بالسكن في بعض املدن الكبيرة مثل تورنتو الكبرى وضواحيها. 
وايضا  ان يحصل بسهولة على قرض عقاري  أي خريج جامعة يستطيع  انه من ١0 سنوات فقط كان  ومن املالحظ 
يتملك وحدة سكنية في قلب تورنتو إذا أراد. هناك عدة عوامل أدت الي ذلك أولها ان معدل ارتفاع األسعار في تورنتو 
بنفس  التضخم  او معدل  األجور  تتزايد  لم  بينما   %١٨ الي   %١2 بني  ترواح  الذي  األخيرة  األربع سنوات  السنوي خالل 
النسب. )يالحظ ان األجور تتبع في نسب الزيادة التغير في معدل التضخم لألقتصاد الكندي( وسأشرح في االعداد 

القادمة باقي العوامل.
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اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services
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Richmond Hill
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Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD
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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.

ملاذا اصبح الكثيرين من أصحاب الدخول املتوسطة 
اإعداد: اإدوارد يعقوبال يقدرون علي متلك وحدة سكنية؟

Property management - إدارة عقارات

Tel.: 289-400-1764

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

NOA BOULES
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 موقع بيزنس إنسايدر 
Yellies.. لعبة جديدة تثير غضب 

اآلباء بسبب طريقة تشغيلها

اجلميع  يخرج  الكريسماس  يوم  قبل 
الهدايا  لشراء  التجارية  املراكز  إلى 
واأللعاب التي تعتبر سمة مميزة لهذا 
لعبة  جذبت  العام  هذا  لكن  العيد، 
أطفال جديدة تدعى »Yellies” انتباه 
املتسوقني وأثارت غضب اآلباء بسبب 
طريقة تشغيلها الغريبة جدا، حيث 
“الصراخ  اللعبة من األطفال  تتطلب 

املرتفع” حتى تعمل.
إنسايدر  بيزنس  موقع  وحسب 
األلعاب  شركة  طرحت  األمريكي، 
ألعاب  سلسلة   Hasbro األمريكية 
بقيمة  عنكبوت  شكل  على  جديدة 
 Yellies عليها  وأطلقت  دوالرا   ١٤
صوت  كان  وكلما  بالصراخ،  تعمل 

الصراخ أعلى، زادت حركة اللعبة.
النوع  هذا  من  لعبة  الطفل  وإهداء 
أسرة  أي  ضد  للحرب  إعالناً  يبدو 
بكريسماس  االستمتاع  في  ترغب 
التواصل  موقع  وعبر  وسلمي،  هادئ 
بعض  أعرب  فيسبوك  االجتماعي 
من  الشديد  استيائهم  عن  اآلباء 
أبدا  تصلح  ال  وأنها  اللعبة،  مبتكر 
في  الرغبة  حالة  في  إال  كهدية 
إذا  السيما  ما  شخص  من  االنتقام 

كان مصابا برهاب العناكب.
وفي منشور آخر، قالت إحدى األمهات 
أصابت  للجدل  املثيرة   Yellies إن 
إذ  جتربتها،  لدى  بالرعب  طفلها 
صرخت بصوت عال فأسرعت اللعبة 
ويصرخ  يخاف  ابنها  جعل  ما  جدا 
كذلك،  سرعتها  زادت  وبالتالي 
أبدا  تصلح  ال  اللعبة  “تلك  مضيفة: 

كهدية كريسماس لطفل صغير”.
وعلى الرغم من التعليقات السلبية 
ومخاوف اآلباء وقلقهم على أبنائهم 
من هذه اللعبة، فإن هناك آراء إيجابية 
حول Yellies ومنها أنها تبقي اجلميع 
مستمتعا في األسرة حتى احليوانات 

األليفة.

»ويست فرانس«

قطر تدعم االرهاب 
وحتاربه في مالي

صحيفة  سخرت 
تقدمي  من  فرنسية 
مالي  لدولة  قطر، 
عسكرية،  آلية   2٤
مساعدتها  بدعوى 
ضد  حربها  في 
ورأت  اإلرهاب. 
الصحيفة أن اخلطوة 
مبثابة  القطرية 

انفصام يعاني منه النظام احلاكم، واعتبرت اخلطوة، 
بعد  السخرية  تثير  أحد،  على  تنطلي  ال  كانت  وإن 

ثبوت دعمها لشبكات إرهابية في شمال باماكو.
وقالت صحيفة »ويست فرانس« الفرنسية، إن »قطر 
تزعم مساعدة مالي في حربها ضد اإلرهاب بإرسال 
2٤ مدرعة عسكرية لها«، مؤكدة أن »الدوحة بعد زرع 
اإلرهاب في باماكو ترسل مدرعات لتحاربه«. وأشارت 
إلى أن »قطر بإرسال هذه املعدات العسكرية تدعي 
أمام اجملتمع الدولي الذي يتهمها بدعم ومتويل اإلرهاب 

أن لديها جهودا في حتقيق األمن بدول العالم«.
بإرسال  القطري  اإلعالن  من  الصحيفة  وتعجبت 
إلى مالي، في وقت كشفت فيه  العسكرية  اآلليات 
عدة تقارير استخباراتية الدعم القطري للتنظيمات 
اإلرهابية في شمالي مالي، منها تنظيم »أنصار اهلل« 

املتحالف مع تنظيم القاعدة اإلرهابي.
قطعت  التي  »قطر  فإن  فرانس«،  »ويست  وبحسب 
في  بها  عالقاتها  اإلرهاب  ملكافحة  الداعية  الدول 
عدة  في  إرهابية  ملنظمات  متويلها  لثبوت  يونيو20١٧ 
بلدان حتاول بتلك املساعدة أن تثبت للمجتمع الدولي 

بأن لها رصيداً للحفاظ على األمن الدولي«.
وأرسلت املدرعات بواسطة طائرتني حربيتني قطريتني، 
ليست  املدرعات  تلك  فإن  القطري  لإلعالن  ووفقاً 
مقتصرة على مكافحة اإلرهاب في مالي فحسب بل 

متتد إلى دول مجموعة الساحل األفريقي.
ضلوع  إلى  أشارت  سابقة  صحفية  تقارير  وكانت 
في  املتطرفة  اإلرهابية  اجلماعات  متويل  في  الدوحة 
أمادو  السابق  املالي  بالرئيس  اإلطاحة  قبل  مالي، 
توماني توريه، بحسب ما كشفته صحيفة »لوكانارد 
في  املتخصصة  الساخرة،  الفرنسية  أونشيني« 

التحقيقات االستقصائية السياسية.
تقرير  في  الساخرة  الفرنسية  الصحيفة  ونقلت 
مالي«  في  اإلرهابيني  تدعم  قطر  »صديقتنا  بعنوان 
عن جهاز اخملابرات الفرنسية تأكيده أن الدوحة قدمت 
جلماعات  كبيراً  ومالياً  ولوجيستياً  عسكرياً  دعماً 
إرهابية متطرفة شمالي مالي، بهدف زعزعة استقرار 

عدة دول أفريقية تتعارض مصاحلها مع الدوحة.

 هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«

أطفال يخترقون لعبة فورتنايت ويجنون آالف 
الدوالرات أسبوعيا

األلعاب  أكثر  أحد   ،Fortnite فورتنايت  لعبة  يستهدفون  الذين  القراصنة  أن  تقرير  كشف 
شعبية خالل 20١٨، أطفال ال تتجاوز أعمارهم الـ١٤ عاما، ويجنون آالف الدوالرات أسبوعيا من 

خالل اختراق فورتنايت. 
وحتدثت هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” إلى 20 شخصا من القراصنة، وكشفوا أنهم 

كانوا يطاردون احلسابات اخلاصة لالعبني، ويبيعونها عبر اإلنترنت مبئات اجلنيهات.
فريق من  “اقترب مني  املراهقني:  تأثيرا في  األكثر  باتت  التي  اللعبة،  املتسللني عن  أحد  وقال 
الفريق  أن  وأوضح  احلسابات”.  الختراق  يستخدمونها  التي  اآللية  عن  وأخبروني  القراصنة، 
كشف له مكان العثور على أسماء املستخدمني وكلمات املرور على اإلنترنت، وكيفية بيع هذه 
إعدادات  إلى  اذهب  اللعبة،  الثنائية في  املصادقة  “لتفعيل ميزة  اخملترقون:  وأوضح  احلسابات. 
الثنائية(  )املصادقة  الصفحة، جتد خيار  أسفل  وفي  واألمن،  املرور  وانقر على كلمة  حسابك، 
فعله، ويكنك اختيار ما إذا كنت تريد وضع رقم هاتفك أم بريدك اإللكتروني في حال االختراق”.

تايز«  »نيويورك  صحيفة  نشرت 
بسيطة  نصائح   ٧ األمريكية، 

التغذية  خبراء  من  جملموعة 
العيش  فرص  من  تزيد  واللياقة 

بصحة جيدة خالل عام 20١٩.
القلب  جتعل  الرياضة  ممارسة   .١

املُسن أكثر شبابا
للحفاظ على صحة القلب مارس الرياضة 

٤ مرات في األسبوع على األقل في وقت مبكر من 
خالل  ممارستها  أهملت  كنت  إذا  وحتى  حياتك، 
وتظهر  بعد،  األوان  يفت  فلم  األخيرة  السنوات 
األبحاث أنه ال يزال بإمكانك إعادة حتسني وظائف 
قلبك بشكل كبير وجعله أكثر شبابا من خالل 
أن  بشرط  العمر،  مبنتصف  الرياضة  في  البدء 

متارسها مبا يكفي.
2. كيف تتقدم في العمر بشكل جّيد؟

التقدم في السن أمر ال مفر منه، وفي حني أنه 
ال يكنك التحكم في عمرك، فإن باستطاعتك 
إبطاء تراجع الشيخوخة مع اختيارات ذكية على 
تتناولها  التي  األطعمة  خالل  من  الطريق  طول 
وكيفية احلفاظ على صداقاتك وأهداف التقاعد، 
بطء عمر  أو  تأثير على مدى سرعة  له  كل هذا 

جسمك. 
٣. كيف تزيد فرصك للحصول على حياة طويلة 

وصحية؟
إذا كان هدفك هو العيش طويال والبقاء بصحة 
مقر  عن  فابحث  إذن  استطعت،  طاملا  جيدة 
مناسب لإلقامة به، وفرص احلصول على تعليم 
اجلودة،  عالية  طبية  ورعاية  مالي،  وأمان  جيد، 

وسالمة بيئية.
٤. سر التقدم في العمر بشكل جّيد هو الرضا

كمسرح  احلياة  يرون  أصحاء  أنهم  رغم  البعض 

والعلل،  فاألوجاع  األمل  خليبات 
والعزلة  املربكة،  التكنولوجيا 
اإلصابة  وتيرة  تسرع  االجتماعية 

باألمراض. 
يعانون  أنهم  رغم  آخرون،  وهناك 
من مشاكل جسدية كثيرة، فإنهم 
يجدون الراحة والرضا في قدرتهم على 
قبول الشيخوخة كمرحلة أخرى من احلياة 

للتعامل معها.  
٥. متارين الوجه قد جتعلك تبدو أصغر سنا

عالمات  بعض  من  الوجه  متارين  تقلل  قد 
لدراسة  وفقاً  ملحوظ،  بشكل  الشيخوخة 
تكرار  تأثيرات  حول  لالهتمام  مثيرة  جديدة 

احلركات املعينة واحملددة على مظهر األشخاص.
العمر  النساء في منتصف  أن  الدراسة  ووجدت 
ظهرن بحوالي ٣ سنوات أصغر بعد بضعة أشهر 

من ممارسة هذه التمرينات.
٦. هل أنا عجوز؟

الشخصي،  منظورك  على  األمر  هذا  يعتمد 
فالبعض يقول إن التقدم في العمر يبدأ في سن 
٥٩ عاما والبعض يراه مع سن الـ٦٥، وهناك َمن 

يجده في سن الـ٧٣.
٧. أفضل رياضة حلياة أطول؟ جّرب التنس

الرياضات  من  وغيرها  التنس  رياضة  ممارسة 
االجتماعية قد يضيف سنوات إلى حياتك، وفقا 
الدراسة  ووجدت  الدمنارك.  في  جديدة  لدراسة 
البالغني الذين مارسوا بشكل متكرر التنس  أن 
من  أطول  فترة  عاشوا  االجتماعية  الرياضات  أو 
عاشوا  كما  رتيبة.  حياة  املعتمدين  األشخاص 
شاركوا  الذين  األشخاص  من  أطول  فترة  أيضا 
الركض  في أنشطة صحية ولكنها فردية مثل 

والسباحة وركوب الدراجات.

نيويورك تاميز
7 نصائح للحياة بصحة جيدة في 2019
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ارتفاع سكان مقاطعة بريتش 

كولومبيا إلى 5 ماليني لزيادة أعدد 
املهاجرين إليها

كندا  إلحصاءات  وفقا 
فإن عدد سكان مقاطعة 
وصل  كولومبيا  بريتش 
لــــ  األولى  للمرة  اآلن 
ويقول  نسمة،  ماليني   ٥
الزيادة  سبب  إن  التقرير 
للهجرة  يرجع  هذا 
فعل  وهذا  الدولية، 

متكرر في جميع املقاطعات الكندية التي شهدت زيادة في عدد 
سكانها. ويبلغ عدد سكان كندا في أول أكتوبر عام 20١٨ قد 
بلغ ٣٧ مليون و200 ألف نسمة، وهذه زيادة مبقدار ١٨٤ ألف عن 
شهر يوليو هذا العام، وهي أكبر زيادة في عدد السكان منذ عام 
مستويات  هناك  أن  الكندية  االحصاءات  تقارير  وأفادت   ،١٩٧١
من الهجرة قوية وزيادة في أعداد طالبي اللجوء، ووصول أعداد 
كبيرة من املقيمني غير الدائمني الذين يحملون تصاريح للعمل 
والدراسة. من جانبه صرح مستشار الهجرة السيد الكس أن 
جزئيا  ترجع  كولومبيا  بريتش  مقاطعة  في  السكانية  الزيادة 
بعد  الذين  االجانب  الطالب  مثل  االشخاص  من  العديد  جمليء 
تخرجهم من اجلامعات في أونتاريو يأتون إلى بريتش كولومبيا 
على  يحصلون  وقد  واملبيعات  والضيافة  الفنادق  في  للعمل 
احلصول  فرصة  لهم  يفتح  وهذا  االعمال  اصحاب  من  كفالة 

على إقامة دائمة في املقاطعة.

سجلت فيه ارقام قياسية من الوفيات... 
رئيس شرطة تورنتو يصف 2018 بـــ 

»العام الصعب« 

شرطة  رئيس  ادلى 
سوندرز  مارك  تورنتو 
أن  صحفيا  تصريحا 
عام 20١٨ كان عام ملئ 
ال  بشكل  باألحداث 

يصدق بالنسبة لقسم الشرطة، ألن الكثير من الناس فقدوا 
حياتهم، ولكنه يتوقع أن يكون عام 20١٩ مختلفا، وقال رئيس 
االحداث  أن عام 20١٨ كان صعبا ليس فقط بسبب  الشرطة 
افراد واصابة أخرين  البارزة مثل الهجوم بشاحنة وقتل عشرة 
في شارع يوجن في شهر أبريل وكذلك إطالق النار على املارة في 
إلى  القتلى  دفع معدل  والذي  املاضي  يوليو  دانفورث في  شارع 
مستوى قياسي، ولكن أيضا اعتقال السفاح بروس ماكرثر الذي 
قتل ثمانية رجال من الشواذ جنسيا. وكان هناك ٩٦ جرية قتل 
في تورنتو وكان الرقم السابق املسجل عام ١٩٩١ هو ٨٩ جرية 

قتل.
وأشار رئيس الشرطة الي ان عام 20١٨ شاهد املزيد من عمليات 
وال  النارية  االسلحة  من  مزيد  الشرطة  وضبطت  النار  إطالق 
وزادت  السابقة  السنوات  مبعظم  مقارنة  املسدسات  سيما 
أيضا اعداد اجلرائم الرئيسية، وقد مت ضبط ٥١٤ مسدس وهذه 
بـــ 222 قطعة سالح ضبطت عام 20١٧، وقال  أكبر  الكمية 
رئيس الشرطة أيضا أن معظم العنف املسلح في تورنتو يرتبط 
يعيشون  النار  عليهم  يطلق  من  ومعظم  الشوارع  بعصابات 

حياة خطرة ويرتبطون بهذه العصابات.
بسبب  للشرطة  حتديا  يشكل  يزال  ال  املسلح  العنف  إن  وقال 
للشرطة  االولوية  وإن   ، املدينة  الي  تدخل  التي  البنادق  اعداد 
من  املزيد  وتوظيف  القوة  حتديث  في  ستكون  القادم  العام 
وقد  االتصاالت  وموظفني  اخلاصة  والشرطة  الشرطة  ضباط 
أنشأت الشرطة وحدة خاصة لألشخاص املفقودين بعد قضية 
السفاح بروس مكارثر، وتأمل الشرطة ان حتسن وتطور عالقاتها 
اجلمهور  مع  الثقة  بناء  وتعيد  اجملتمع  قطاعات  جميع  مع 
للتقليل من جرائم القتل، وأشاد رئيس شرطة تورنتو بالعمل 
انهم  حيث  املدينة  أنحاء  جميع  في  الشرطة  لضباط  املتميز 
أنقذوا الناس من الغرق داخل املصعد في وسط املدينة، ومنعوا 
أناس من االنتحار، وأنقذوا الناس واحليوانات من املياه املتجمدة، 
مواد  بشراء  العائالت  ودعموا  للمشردين،  أحذية  وأحضروا 
البقالة لهم، وتدخلوا في معارك باألسلحة النارية والسكاكني 

وأنقذوا أرواح وهم مستمرون في إداء أعمالهم. 

الصحة الكندية تقترح قيودا على املشروبات 
الكحولية السكرية بعد وفاة مراهقة 

تضييق  في  كندا  حكومة  تنظر 
اخلناق على بيع املشروبات الكحولية 
من  عليها  االقبال  زاد  التي  السكرية 
هيئة  وقالت  السن،  صغير  الشباب 
بالقلق  تشعر  إنها  الكندية  الصحة 
التي  املشروبات  هذه  مخاطر  إزاء 
حتتوي على نسبة كبيرة من الكحول 

وتباع الواحدة منها في حجم كبير.
في  الكحول  بنسبة  اخلاصة  اللوائح  في  تعدل  أن  الصحة  هيئة  وتسعى 
الزجاجة الواحدة، وتقلل هذه النسبة لتكون ١.٥ % جرعة كحول من محتوي 
العلبة االقل من لتر واحد، وجتئ هذه التعديالت بعد أن توفيت فتاة مراهقة 
كحولي  مشروب  تناولها  أثر  على  كيبيك،  من  سنة   ١٤ جيرفاز  أثينا  وهي 
سكري )أف، س، ك، د – أب( يحتوي على ١١.٩% من الكحول في شهر مارس 
املنتجة  أوقفت الشركة  الفودكا، وقد  اربعة جرعات من  املاضي، وهذا يعادل 

لهذا املشروب إنتاجها بعد هذه احلادثة.
في  الكحول  نسبة  بتقليل  اجلديدة  التغييرات  أن  النشطاء  بعض  وقال 
صغيرة،  خطوة  ولكنها  لآلمال،  ومخيبة  كافية  ليست  السكرية  املشروبات 
بنكهات  يحجب  ما  غالبا  الكحول  طعم  إن  الكندية  الصحة  هيئة  وقالت 
التسمم  او  املقصود  غير  االستهالك  فرط  إلى  يؤدي  قد  مما  التحلية  عالية 

الكحولي او املوت.
»إنها تشعر  بيان صحفي  تايلور في  الصحة جينيت  وزيرة  قالت  من جانبها 
بقلق عميق إزاء تزايد هذه املشروبات التي ترتفع فيها نسبة الكحول وجتذب 
باثنان  الكندية  الصحة  لهيئة  التوجيهية  املبادئ  وتنصح  الشباب«،  اليها 
فقط من هذه املشروبات يوميا للنساء وثالثة فقط للرجال، ويريد النشطاء أن 

يكون املسموح به فقط مشروب واحد في اليوم«.
بيان  في  كندا  في  العامة  الصحة  عن  املسؤولة  تام  تريزا  الدكتورة  وقالت 
صحفي »أن ربع الشباب في كندا حتت السن القانوني يستهلكون الكحول 
بشكل مفرط مما يؤدي إلى مشاكل في التعليم والذاكرة وحوادث السيارات 
مشاكل  ملنع  إجراءات  اتخاذ  إلى  بحاجة  ونحن  والعنف،  املزمنة  واالمراض 
الكحوليات التي تؤثر على الشباب والبالغني، وهذه التغييرات التي نقوم بها 
هي خطوة في هذا االجتاه«، وجتري مشاورات على التعديالت املقترحة بنسب 
وقد  فبراير   ٥ وحتى  ديسمبر   22 من  بداية  السكرية  املشروبات  في  الكحول 

تدخل التشريعات اجلديدة حيز التنفيذ في الربيع القادم.

السجن 40 سنة لكندي مدان باإلرهاب في 
الواليات املتحدة

أعترف عبد الرحمن البهنساوي بالذنب في التآمر للهجوم على ميدان التايز 
ومترو االنفاق في مدينة نيويورك، وقد حكمت عليه احملكمة في امريكا أواخر 
ديسمبر املاضي بالسجن 0٤ سنة، وكان املدعون العامون االمريكيون يطالبون 
يحصل  أن  يجب  الرحمن  عبد  إن  الدفاع  قال  ولكن  احلياة  مدى  بالسجن  له 
فقط علي أربعة او خمسة سنوات وأن يحصل علي عالج ملشاكله الصحية 
والعقلية وإدمان اخملدرات ، وعبد الرحمن البهنساوي يبلغ من العمر 02 سنة 
بالتآمر مع  بذنبه  أعترف  أونتاريو، وقد  وهو كندي من مدينة مسيسوجا في 
لتفجيرات  التخطيط  شملت  والتي  إرهابية  أعمال  الرتكاب  داعش  مقاتلي 
في ميدان التايز ومترو االنفاق في مدينة نيويورك وتنفيذ عمليات إطالق نار 

جماعية على املدنيني في احلفالت في أكتوبر عام ٦١02 .
بسبب  مناسب  حكم  انه  احلكم  أصدر  الذي  بيرمان  ريتشارد  القاضي  وقال 
عبد  مشاكل  اعتباره  في  أخذ  وانه  للجرية  والشنيعة  اخلطيرة  الطبيعة 
فرص  إلى  أيضا  أشار  ولكنه  الشفاء  له  ومتنى  والعقلية  الصحية  الرحمن 
االنتكاس وقال ال يوجد مجال للخطأ، وقد وقفت والدة عبد الرحمن وصرخت 
يتم  أن  قبل  ليست عدالة  وهذه  فتى مريض  إنه  وقالت:  ذلك  احتجاجا على 
إخراجها من قاعة احملكمة. وقال محامي عبد الرحمن أنه يوم محزن خاصة 
وان الشاب عبد الرحمن سوف يقضي 0٤ سنة في ظروف مروعة في السجن 
اخملدرات منذ كان في  وانه مصاب باضطرابات ذهنية ومدمن على  االمريكي، 

الرابعة عشر من عمره وإنه حاول االنتحار ثالث مرات إثناء حبسه.
مدينة  في  الرحمن  عبد  على  القبض  القت  قد  االمريكية  الشرطة  وكانت 
من  كيلو   ٨١ بشحن  قام  قد  وكان  عائلية  رحلة  في  كان  عندما  نيوجيرسي 
وأتضح فيما بعد  املتحدة  الواليات  إلى جهة في  مادة متفجرة لصنع قنابل 
إن هناك عميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالية كان يتصل به وطلب 
منه احلصول على املواد املتفجرة، وكان هذا العميل السري يتصل أيضا باثنان 
أخران، أحدهما أمريكي اجلنسية يعيش في باكستان واآلخر مواطن فلبيني 
وقد قبض عليهما في اخلارج لدورهم في املؤامرة ويذكر أن عبد الرحمن كان قد 
كتب اعتذار عن سلوكه وقال انه يريد اختبار احلياة بعيدا عن اخملدرات واحلرب 
والعنف، وقال القاضي أنه مستعد لنقل عبد الرحمن إلى كندا ليقضي فيها 

عقوبته، ولكن محامي املتهم قال ان هذا من الصعب جدا.

فورد: موقع االستشارات 
ملنهج التربية اجلنسية 

مليء بآراء تؤدي لنتائج منحرفة

مقاطعة  وزراء  رئيس  قال 
نتائج  إن  فورد  دوج  أونتاريو 
منهج  بشأن  املشاورات 
حلكومة  اجلنسية  التربية 
والتي  السابقة  وين  كاثلني 
خالل  االنترنت  على  متت 
املرحلة األولى، أظهرت نتائج 
بعض  قبل  من  منحرفة 

اجلماعات.
املقاطعة  كانت  إذا  عما  الوزراء  رئيس  سئل  وعندما 
الغالبية  أن  نتائج هذه املشاورات بعد أن ظهر  ستحترم 
اعتراضهم  األول  اليوم  في  برأيهم  ادلوا  ممن  الساحقة 
وين  لكاثلني  احلديث  اجلنسية  التربية  منهج  الغاء  على 
ومن هؤالء الــــ ١٦000 رأي، بينما كان هناك فقط اربعة 
إلى  العودة  ويريد  املنهج  هذا  الغاء  يؤيد  رأي  وعشرين 

منهج عام ١٩٩٨.
وقد أطلقت حكومة املقاطعة املوقع االلكتروني ويسمى 
)إلى اآلباء واالمهات( في شهر أغسطس املاضي بعد ان 
تعهد دوج فورد بإجراء أكبر استشارات في تاريخ املقاطعة 
دوج  وقال  اجلنسية،  للتربية  جديد  دراسي  منهج  لوضع 
فورد أن املوقع غمرته جماعات غير مسماة، وان املقاطعة 
سوف تعيد النظر في ٣٥ ألف استشارة تقدم بها الناس 

قبل أن تتخذ قرارا.
الذين  املدرسني  أن  من  حذر  نفسه  الوقت  وفي 
سيستخدمون املنهج امللغي سيواجهون عواقب، مما دفع 
اآلبائية  لالستشارات  احلكومي  املوقع  لتسمية  النقاد 
التربية  منهج  أن  ايضا  النقاد  وقال  الوشاية(،  )مبوقع 
اجلنسية لعام ١٩٩٨ ال يتناول الهوية اجلنسية وال اخلطر 
والهواتف  االنترنت  عبر  جنسية  مواضيع  تناول  من 
احملمولة، وقالت احلكومة إنها وضعت خطة ملنهج مؤقت 

يتناول هذه القضايا.
 

حكومة كندا تعلن عن دفع مبلغ 6 
مليون دوالر لبرامج الشباب وملناهضة 

العنف في تورنتو

أعلنت احلكومة الفيدرالية علي متويل مالي ملدينة تورنتو 
مقداره ٦ مليون دوالر على مدى خمس سنوات  ملكافحة 
العنف بعد أن ارتفعت بشكل مقلق حوادث أطالق النار 
وجرائم القتل في املدينة، وأعلن الوزير الفيدرالي املسؤول 
عن احلد من اجلرية املنظمة بيل بلير والذي شغل سابقا 
منصب رئيس الشرطة في تورنتو، عن هذا التمويل واعلن 
أيضا عن دعم مالي أخر مقداره ٧00 الف دوالر للمدينة 
لدعم برنامج يهدف إلى معاجلة االسباب اجلذرية لعنف 
الشفاء  )مشروع  عليه  يطلق  مشروع  ضمن  الشباب 
للمجتمع( وسوف يعمل به 2٥0 شاب ملساعدة الشباب 

االخرين املعرضني لالنضمام إلى العصابات.
هم  شبابنا  أن  هي  احملزنة  احلقيقة  »إن  بلير  الوزير  وقال 
أهداف مثالية واهداف ضعيفة لاللتحاق بهذه العصابات 
وإثبات  ذاتية  قيمة  عن  البحث  يحاولون  عندما  وذلك 
أنفسهم«، وأضاف الوزير أن هذه القضية ليست شائعة 
كندي  شاب   ٧000 هناك  ألن  فقط،  الكبيرة  املدن  في 
متورطون في عصابات عبر البالد، هذا وسوف توفر أوتاوا 
أيضا ٤00 ألف دوالر لزيادة خدمات الشرطة في االحياء، 
حظر  فكرة  استعراض  في  الكندية  احلكومة  بدأت  وقد 

املسدسات بعد حادثة إطالق النار في شارع دانفورث.
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حني تكونني الضيفة:
*من أبرز األخطاء التي قد يرتكبها الضيوف، هي اجمليء في الوقت غير املناسب كوقت تناول 
الوجبات األساسية، أو في وقت مبّكر من الصباح أو متأّخر في الليل! كي تتالفي هذا اخلطأ 

اّتصلي قبل احلضور!
 *مهما كانت العالقة وطيدة بينك واملنزل الذي تزورينه، فّكري كثيراً قبل التصّرف وكأّنك في 
منزلك. ال يكنك اجللوس على الكنبة ورفع رجليك عليها مثالً أو فتح البراد من دون استئذان. 

 *ليس لدى الضيف أي عذر، كي يتبع أصحاب املنزل الى املطبخ مثالً أو غرفة النوم االّ إذا طلبوا 
منه ذلك. 

حني تكونني املضيفة:
*استقبال الضيف والترحيب به من أهّم قواعد الضيافة، اّيأك أن تُهمليه! ال تطيلي االنتظار 
على ضيوفك قبل فتح الباب واّياك املماطلة قبل دعوتهم الى الداخل ومن ثّم دعوتهم الى 

اجللوس. 
 * إن احترام ضيوفك من احترامك لنفسك ومنزلك. ال تستقبليهم مبالبس النوم، ال تنشغلي 

بهاتفك أو بالتلفزيون بل تبادلي معهم أطراف احلديث وأعطيهم كّل اهتمامك.
 * في حال أحضر لك الضيوف هدية، فمن اخلطأ ال بل العيب أن تتركي الهدية على جنب من 

دون فتحها وشكرهم عليها مهما كانت. 

�أفكار ب�ضيطة لتحقيق �لنجاح 

يف �لعام �جلديد 2019

قد   ،20١٨ عام  رزونامة  نهاية  مع 
تشرد أفكارك وتوقعاتك نحو العام 
اجلديد وما سيحمله لك من احداث 
مؤثرة في مشوار حياتك، في املقابل، 
بسيطة  أفكار  تطبيق  تستطيع 
من  الكثير  حتقيق  على  تساعدك 
أيامك  من  املعوقات  وإزالة  النجاح 
املقبلة بهذه اخلطوات السهلة جدا
- احتفظ مبفكرة صغيرة في متناول 
قد  إيجابية  أفكار  أي  لتدوين  يديك 
تنفيذها  ويكنك  بالك  على  تطرأ 

في أي حلظة من عامك اجلديد. 
السيئة  بالعادات  قائمة  اكتب   -

التي يجب أن تتخلص منها في العام اجلديد. إبدا ببرنامج شهري لتسهيل األمور عليك. كأن 
وهكذا  املتأخر...  النوم  من  يليه  الذي  الشهر  في  ثم  التدخني،  عادة  من  العام  بداية  تتخلص 
الكثير من  وتزيل  إجنازا  وبهذا حتقق  السنة،  االثني عشر من  الشهور  انتهاء  الى حني  دواليك 

معوقات جناحك.
- حول متنيات العام املاضي الى أهداف للعام اجلديد. وتوقف عند عبارات أمنياتك مثل »أمتنى لو 
كنت نحيفا كما كنت في العام املاضي«، واستبدلها بأفكار ذات قرار حاسم ونافذ فورا مثل 

»سأصعد الدرج كل يوم في العمل بدال من استخدام املصعد الستعادة لياقتي«. 
- ال تعيش في ذكرى املاضي إال إذا كنت تريد أن تشعر بالذنب وهدر عامك هباء، وال تقلق بشأن 
مستقبلك إمنا ثق بتدبير أمورك من اهلل خليرك. خطط لعملك بدقة. فساعة من التخطيط 
توفر لك ساعات كثيرة من التنفيذ. كما أن التخطيط الدقيق للعمل سيحفزك على العمل 

بحماس وتنظيم وقتك.
- تولى مسؤولية حتفيز نفسك داخليا اجعل من العقبات التي تتعثر بها أحجارا ترتقي عليها، 
لن تخسر حقا إال إذا توقفت عن احملاولة؛ السر احلقيقي وراء النجاح هو احلماس؛ اخلاسر يتخيل 

عقوبات الفشل والفائز يتخيل مكافآت النجاح.
- وأخيرا ثق بقدراتك وبنفسك وانطلق بجناحني مفرودتني بحيوية نحو عام 20١٩. وابدأ بتنفيذ 

هذه األفكار البسيطة وانعم بلذة النجاح في عامك اجلديد.

حيلة ب�ضيطة تعيد �للمعان حلو�ض �جللي

األطعمة في حوض  وبقايا  األوساخ  تراكم 
اجللي، مسببة تغير لونه ومظهره، ويصبح 
احلوض  وملعان  بريق  استعادة  الصعب  من 

باستخدام وسائل التنظيف التقليدية.
التواصل  أن إحدى مستخدمات وسائل  إال 
بسيطة  حيلة  وجدت  االجتماعي، 
منزل،  كل  في  متوفرة  أدوات  باستخدام 
تساعد على تلميع وتنظيف حوض اجللي، 

ليعود كما لو كان جديداً مرة أخرى.
وبعد أن سمعت املرأة بطريقة فعالة لتنظيف اجمللى املعدني، والتخلص من البقع واألوساخ 

والشحوم بأقل جهد، وباستخدام مكونني فقط، قررت أن جتربها في منزلها.
باملاء  تعبئته  ثم  ومن  بالكامل،  األملنيوم  ورق  من  برقائق  احلوض  بلف  الطريقة،  هذه  تلخص 
الساخن، مع إضافة ٥ أقراص من املستخدمة لتنظيف األطباق في جالية الصحون، بحسب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.
اجللي، لكن هذه  تنظيف حوض  وقتاً طويالً كل شهر في  إنها كانت تقضي  السيدة  وتقول 
الطريقة ساعدتها في توفير الوقت واجلهد، حيث يكفي نقع املاء واألقراص ملدة ٥ ساعات، ثم 

مع احلك اخلفيف بليفة االسفنج، يستعيد احلوض ألقه وملعانه من جديد.

تعريف على درجة �حلر�رة �ل�ضحيحة ملكو�ة فرد �ل�ضعر

حرارة  درجة  إن  السلع  الختبار  األملانية  الهيئة  قالت 
مكواة فرد أو جتعيد الشعر تلعب دوراً مهماً في احلفاظ 
على صحة الشعر ورونقه. وأوضحت أن الشعر الصحي 
على  التجعيد  أو  الفرد  مكواة  ضبط  يتحمل  والقوي 

درجة حرارة تصل إلى 200 درجة.
أما الشعر اخلفيف أو اجملهد أو التالف أو الذي مت تفتيح 
وإال  درجة،   ١٧0 عن  تزيد  حرارة  درجة  يتحمل  فال  لونه 

يبدو  كما  وبريقه،  للمعانه  الشعر  فقدان  في  يتسبب  ما  العليا،  الشعر  طبقة  ستنصهر 
الشعر هائشاً وتزداد صعوبة متشيطه. 

 merry Christmas
 and a happy new Year

 to all our friends and families
عيد ميالد جميد 

وعام جديد �سعيد

هاين توفيل�ض
 Conservative Candidate for

Mississauga-Erin Mills
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أتباعه،  شيرها  أو  بثها  برهامى  أعاد 
األقباط  تهنئة  حرمة  فتوى  تظل 
بأعيادهم هى األشنع صدورا عن ياسر 
برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، 
املواقع  تسابق  أن  منها  واألشنع 
الكراهية  فتوى  لنشر  اإللكترونية 
نصا، لألسف البعض يقتات الكراهية 
مبثوثة فى فتاوى معدة للتصدير إلى 

إخوتنا لتنكد عليهم فى أعيادهم.
مجددا  يظهر  برهامى  اسم  عجًبا، 
األقباط،  عدو  حلة  مرتديا  اآلفاق  فى 
برهامى  بابا  الهدايا،  يحمل  نويل  بابا 
اجلديد  العام  ظهور  الفتاوى،  يحمل 
برهامى،  ظهر  إذا  بالتأكيد،  خطير 
دور  والبحر، يلعب  البر  الشر فى  ظهر 
ويظنونه  املصرية  احلياة  فى  الشرير 

مالكا بجناحني.
الفتوى التى نعف عن ذكرها منشورة 
يوم السبت ١٩ مايو 200٧ على موقع 
برهامى الرسمى، فتوى سامة، برهامى 
كاحلية الرقطاء تكمن حتى تلدغ، يبخ 
مثله  الوطن،  شرايني  فى  زعافا  سما 
محرض على الفتنة، والفتنة أشد من 

القتل.
ملواجهة  العليا  اللجنة  على  أشق  ال 
مهامها  أولى  فى  الطائفية  الفتنة 
بهذه السطور، هذا الرجل وحده فتنة 
طائفية متشى على قدمني بني الناس، 
قررمت  إذا  فتنة،  وحديثه  فتنة،  ودعوته 
املواجهة فعليا فعليكم بهذا »الرجل 

الفتنة«، وحده يفنت بلدا.
وكأنه مكلف باألقباط، ال يفّوت فرصة 
يرر  وال  األقباط،  من  وينال  إال  تسنح 
وهناك  املسيحية،  ويزدرى  إال  مناسبة 
النائب  لدى  »بالكوم«  ضده  بالغات 
على  مطلوق  يرتدع،  ال  ولكنه  العام 
يختفى  عينه  ومنى  نفسه  األقباط، 
األقباط من على ظهر األرض، وال يبقى 

منهم على األرض ديار.
األقباط  يكره  أنه  يقينا  ثبت  برهامى 
كراهية التحرمي، وال يغادر أبدا منطقة 
بالوالية  نفسه  وينى  الذمة«،  »أهل 
برهامى  اخلصام.  أَلَدُّ  وهو  عليهم، 
يتخذ من األقباط أعداء، ويتعمد احلط 
إخوتنا  يحتمله  ال  وهذا  شأنهم،  من 
على دينهم.. ويتأذون، ولكنه سادر فى 
ويغيظهم،  الكيد،  ويستمرئ  غيه، 
غضبهم،  ويستنفر  أنوفهم،  ويحك 
غضبة  إشعال  على  مصّر  برهامى 

األقباط، وهذا خطر داهم لو تعلمون.
طالع مواقع السلفية ستجده حاضرًا 
ملاذا  الكراهية،  مربع  تغادر  ال  مبقوالت 
كل هذه الكراهية لألقباط؟.. هل هناك 
شخصًيا  بينك  ماذا  بيقني؟..  تفسير 
تتعمد  هكذا  ملاذا  األقباط؟..  وبني 
هال  والتحريض؟..  بالقول  أذيتهم 
مضت؟..  أعوام  خالل  أقوالك  راجعت 
وعلى  نفسك  على  حتتملها  هل 

شيعتك وعلى املسلمني جميًعا؟.
األقباط جد غاضبني، ويرون أن برهامى 

ويخططون  يستهدفونهم،  والتابعني 
إلخراجهم من ديارهم، وإذا كان برهامى 
أو  لقانون  يرعوى  وال  باألقباط  يأبه  ال 
األقباط  يستفز  أنه  أخشى  دستور، 
بالشكوى  ضجوا  األقباط  العاديني، 
فى  العام  النائب  مكتب  وبلغت 
األقباط  ردود بعض  أن  بالغات، أخشى 
بالبالغات تسعده، يغبطه نكد  عليه 

األقباط.
ماذا تروم يا برهامى؟.. إذا ظللت هكذا 
تستفز األقباط فأخشى أن االستفزاز 
للمستفزين.  وويل  استفزازًا،  يولد 
وتعلى  الدولة  تعلن  أن  أبًدا  يكفى  ال 
وتترك  للجميع  املواطنة  حقوق  من 
أمثال برهامى ينغصون حياة األقباط، 
اجملتمع،  فى  الكراهية  ينشر  برهامى 
األقباط  يحتمل،  برهامى  يعد  لم 
الظنون،  الدولة  فى  ويظنون  غاضبون 
كيف تصمت الدولة على ما يشيعه 
برهامى من غل للذين آمنوا باملصرية 

وقالوا إنا مصريون؟!
الدولة  على  ثقياًل  عبًئا  صار  برهامى 
ما ال يحتمل  الوطن  ويحّمل  املصرية، 
أهكذا  العصيب،  الظرف  هذا  فى 
تتقرب إلى اهلل باحلط على األقباط؟.. 
هو  يارجل،  عنهم  أذاك  فلتكف 
خليك  األقباط،  على  متسلط  أنت 
هتبقى  حالك،  يصلح  حالك  فى 
كنت  إذا  األقباط،  على  والزمن  أنت 

مستكبرًا فاهلل أكبر.

ماذا تروم يا برهامي؟
حمدي رزق

حتت شعار »دم االقباط ليس رخيصاً« .. 
أقباط كندا يتظاهرون أمام القنصلية املصرية

جود نيوز - مونتريال
وقفتهم  في  كندا  أقباط  رفعه  شعارا   .. رخيصاً«  ليس  االقباط  »دم 
املصرية  القنصلية  أمام   20١٨ ديسمبر   22 السبت،  االحتجاجية، 

مبونتريال.
حلقوق  املصرية  الكندية  واملنظمة  الكندية  القبطية  الهيئة  كانت 
االنسان ومنظمة التضامن القبطي ومنتدى الشرق االوسط للحريات 
املصرية  القنصلية  امام  احتجاجية  لوقفة  كندا  اقباط  دعت  قد 
مبدينة مونتريال للتنديد بأعمال العنف ضد االقباط وخطف الفتيات 

القبطيات والقتل العمد الذي يتعرض له االقباط في مصر.
 وقد شارك عدد ليس بقليل من االقباط في هذه الوقفة االحتجاجية 
صعوبة  رغم  اليومية  معاناتهم  في  مصر  في  أشقائهم  ملساندة 
الطقس في ذلك اليوم، وقال القائمني علي التظاهرة »أنه مت حرق عدد 
من الكنائس ، ومت غلق أخرى والقبض على اقباط للمساومة بهم في 
مسالم  لقبطي  مسلح  شرطي  رجل  قتل  وقد   ، العرفية  اجللسات 
و إجبارهم علي إعتناق  القاصرات  الفتيات  الكثير من  وابنه، واختفاء 
في  اعراضهم  و  األقباط  دماء  استباحة  يعني  امنا  هذا  كل   ، االسالم 
بلدهم ، و عليه فكان البد أن نرسل صرخة إلى اهلل اوالً، والى العالم 
، حتى يعرف اجلميع ما تتعرض له اُسرنا القبطية، ويعي  ثانيا  أجمع 
موطنه  في  القبطية  الكنيسة  جسد  معاناة  مدى  الكندي  اجملتمع 

األصلي دومنا ان حترك احلكومة املصرية ساكنا لردع هذه املهاترات«.
 كما أشاد القائمني علي تنظيم تلك التظاهرة بكل من شارك في هذه 

الوقفة رغم صعوبة الطقس وقسوته  
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حتدثنا في املقالة السابقة عن بعض عجائب 
هذا  نستكمل  وسوف  احلمراء  الدم  كرات 
العدد عجائب تكوينها وهي أدلة علمية أكثر 
اخلالق.  وجود  داللة على  أشد  ولكنها  تعقيدا 
-رغم  تبسيطها  املستطاع  قدر  حاولت  وقد 
تعقيداتها -ليتفهمها القارئ غير املتخصص. 

األعجوبة األولى مكان التكوين: 
وال  -صدق  احلمراء  الدم  كرات  تكوين  يتم 
الثانية  في  دم  كرة  مليون   ١٧ -مبعدل  تكذب 
الواحدة، والتي حتتوي الواحدة منها على 2٥0 
ليس  الهيموجلوبني،  مادة  من  جزيء  مليون 
مضاعفة  على  قادر  اجلسم  إن  بل  فقط  هذا 
هذا املعدل الرهيب من التكوين ٧ أضعاف إذا 
هذا  سبب  ويعزي  ذلك.  إلى  احلاجة  اقتضت 
املعدل الرهيب من التكوين إلى احتياج اجلسم 
لعدد رهيب من كرات الدم احلمراء -حوالي 2٥ 
في  النسبي  القصر  جانب  إلى  هذا  تريليون-، 
عمرها -حوالي ١20يوما -وأخيرا لعدم مقدرتها 
وهذا  النواة؛  لغيبة  والتجديد  االنقسام  على 
املعدل الرهيب من التكوين يفسر احلكمة ملاذا 
مت اختيار العظام -وعددهم في حالة اإلنسان 
-لهذه  اجلسم  كتلة  من   %١٥ ويشكلوا   20٦
املعدالت الرهيبة من التكوين؟ والسؤال األهم 
والذي اآلن يجيب على نفسه ملاذا ارتبط وجود 
الفقارية  باحليوانات  فقط  احلمراء  الدم  كرات 
)ذات العظام( دون الالفقارية؟ ونغوص في بعد 
أعمق وأشد داللة على وجود اخلالق في عالقة 
كرات الدم احلمراء بالعظام وهو: فانه وبسبب 
فترة  أثناء  الدم  كرات  من  املتزايد  االحتياج 
البلوغ  التكوين يحدث قبل سن  للنمو، فهذا 
في كل العظام. ولكن وبعد أن يقل االحتياج 
تكوين  -فان  البلوغ  بعد  النمو  توقف  -بسبب 
األطراف،  عظام  في  يتوقف  احلمراء  الكرات 
ويستمر فقط في عظام الرأس وجذع اجلسم؛ 
األطراف  تنحية عظام  السبب في  تأملنا  ولو 

عاقلة  قوة  اخللق  وراء  أن  أخرى،  مرة  لتأكدنا 
حكيمة؛ ذلك ألنه في أثناء مسيرة احلياة يكن 
رغم  -وذلك  األطراف  من  أكثر  أو  واحد  فقدان 
ندرته -فانه في هذه احلالة لو سمح به فسوف 
يؤدي باإلضافة إلى فقدان األطراف إلى اإلصابة 
اجلسم  أو جذع  الرأس  فقدان  بينما  باألنيميا. 
يستحيل معه استمرارية احلياة؛ وعليه اقتصر 
تكوين الكرات احلمراء على عظام الرأس وجذع 
اجلسم وتوقف في عظام األطراف. وهذا يثبت 

أن وراء اخللق قوة حكيمة مقدرة وقادرة.  
املراحل  مع  الدم  كرات  تكوين  يبدأ  هوامش: 
في  ثم  املخ،  كيس  في  اجلنني  لتكوين  األولى 
بسبب  وذلك  العظام؛  في  وأخيرا  الطحال، 
األخيرة  املراحل  في  إال  تتشكل  ال  العظام  أن 
اجلنني  في  التكوين  مكان  واتساع  احلمل؛  من 
اجلنني  احتياج  بسبب  يحدث  ومنوه  تطوره  مع 

املتزايد لكرات الدم.  
لهذا  املكونات  توفير  هي  الثانية  األعجوبة 

املعدل الرهيب من التكوين:
وصممت  قدرت  فقد  اإلشكالية  هذه  فلحل 
-املعتمدة  الفقارية  للخالئق  اخلالقة  القوة 
أعظم  من  بواحدة  -القيام  الدم  كرات  على 
األكولة  اخلاليا  تقوم  بحيث  التدوير.  عمليات 
منتهية  الدم  كرات  بتحديد   macrophages
حتدث  التي  للتغيرات  تبعا  وذلك  الصالحية 
في جدار كرات الدم احلمراء من جراء الضغط 
أعجوبة  -وتلك  الشعيرات  في  عليها  املتكرر 
هذه  بهضم  األكولة  اخلاليا  أخرى-فتقوم 
وأحواض  حديد  من  بها  ما  وإخراج  الكرات 
تصنيع  في  معظمه  استخدام  إلعادة  أمنية 
إلى  إال  نحتاج  ال  وعليه  اجلديدة؛  الدم  كرات 
األمينية  واألحماض  احلديد  من  القليل  النذر 

التي يوفرها الغذاء.     
معظم  في  تتم  التدوير  عمليات  هوامش: 
التقليل  بغرض  وذلك  اجلسم  أنسجة 

الغذائية  االحتياجات  -من  األدنى  احلد  -وإلى 
العقالنية  يؤكد  أيضا  وهذا  للحيوانات. 

واحلكمة االقتصادية للقوة اخلالقة.  
األعجوبة الثالثة هي تناسب معدل تكوين 

كرات الدم مع وظيفتها:
وهي تسديد احتياج اجلسم من األوكسجني. 
احلمراء  الكرات  تكوين  يتزايد  وعليه 

فسيولوجيا لسببني فقط وهما.
املتاح  األوكسجني  كمية  نقص  حاالت  أوال: 
زيادة  يكن  -حيث  املرتفعة  األماكن  في  كما 
معدل التكوين بنسبة ٦0% عند ارتفاع ٣000 
متر فوق سطح البحر -أو أمراض الرئة أو بعد 
حدوث نزيف ثانيا: زيادة االحتياج لألوكسجني 
واملقترن بزيادة اجملهود البدني وبشكل مستمر. 
وعموما فان الزيادة في عدد كرات الدم احلمراء 
لتكوين كرات  املثير  الهرمون  حتدث عن طريق 
ولذلك  الكلي؛  من  يفرز  والذي  احلمراء  الدم 
تكوين  ومعدل  اخللق.  عجائب  في  أخر  حديث 
وراء  أنه  أخري  مرة  يؤكد  احلمراء  الدم  كرات 
ربط  علي  وقادرة  مقدرة  حكيمة  قوة  اخللق 

املتاح مع االحتياج.
خاليا  معظم  أن  اخللق،  عجائب  من  هوامش: 
أداءا  أو  حجما  أو  عددا  تزيد  أن  يكن  اجلسم 
لقاعدة  تبعا  وذلك  لها.  االحتياج  زيادة  مع 
استخدمه أو افقده  Use it or lose it.  وهي 
قاعدة منطقية جدا وسوف نفرد لها بإذن اهلل 

مقاال خاصا.  
نقص  أثر  من  اإلقالل  هي  الرابعة  األعجوبة 

احلديد على تكوين الكرات احلمراء:
ففي حالة أنيميا نقص احلديد -  وهي وللعلم 
أكثر أنواع األنيميا شيوعا في العالم - وذلك 
الغذائية  العناصر  أكثر  هو  احلديد  عنصر  ألن 
التي يعاني البشر من نقصها - حوالي ٣0% من 

البشر - فلتقليل الضرر الناجت من نقص احلديد 
الهيموجلوبني  كمية  بخفض  اجلسم  يقوم 
بصورة  الواحدة  الكرة  داخل  احلديد  وعليه 
نفسها  الكرات  حجم  في  اخلفض  من  أكبر 
وذلك عوضا عن خفض حجم الكرات وكمية 
يؤدي  وعليه  النسبة؛  بنفس  الهيموجلوبني 
ذلك إلى زيادة نسبية - وأكرر بالقول نسبية -  
في حجم الكرات مقارنة مبا حتتويه من احلديد 
مسطحات  يوفر  ومبا  الهيموجلوبني  وعليه 
من  لتقلل  وذلك  الغازات  لتبادل  نسبيا  أكبر 
بداخل  الهيموجلوبني  كمية  في  التدني  أثر 
يثبت  احلديد؛ وهذا  والناجتة عن نقص  الكرات 
مقدرة  حكيمة  قوة  اخللق  وراء  أنه  مجددا 
واختيارا  مسبقا  األسباب  إدراك  علي  وقادرة 

أمثل احللول لعالجها .       
اخلالصة: اختيار مكان تكوين الكرات احلمراء، 
التكوين  وطريقة توفير هذا الكم من عناصر 
وضبط  التدوير،  نظم  أفضل  باستخدام 
مع  الدم  كرات  من  واملتاح  التكوين  معدالت 
الناجتة عن  األثار  التقليل من  وقدرة  االحتياج، 
بسبب  وذلك  الهيموجلوبني  تكوين  نقص 
أن  البد  أنه  تؤكد  كلها  فهذه  احلديد  نقص 
مقدرة  حكيمة  عاقلة  قوة  ذلك  وراء  يكون 
يكون  أن  فكرة  مع  متاما  يتنافى  وهذا  وقادرة، 
اخللق من قبل قوة عشوائية ال تتبع منطق وال 

تلتزم بقاعدة وغير مقدرة أو قادرة.

باألدلة  تثبت  املقاالت  هذه  واجب:  تنويه 
أي  إلى  العلمية فقط وجود اهلل وال تستند 
معتقدات أو أسانيد دينية ال يؤمن امللحدون 
بها أصال. وهي أيضا ال تناقش وال تدعو إلى 

معتقد بعينه.

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق �ضد �لإحلاد )11(

عجائب كر�ت �لدم �حلمر�ء )2(

املعروف،  األمريكي  املصري  الباحث  أنتقد 
األمريكي، »دونالد  الرئيس  »مجدي خليل« قرار 
سوريا،  من  األمريكية  القوات  بسحب  ترامب« 
معتبره - بحسب مجدي خليل - قراراً غبياً، وأن 
أمريكا ليست محل بقالة حتي يديرها ترامب 
قصية  املالية  واخلسارة  املكسب  بحسابات 
إلعتبار  سبب  عشر  أربعة  خليل  ونشر  األجل. 

ذلك القرار خاطئ وهم:
اوالً: سيترك الساحة لتركيا وإيران ليمرحوا فى 
سوريا ، وسيتحول وجودهم إلى إحتالل لسوريا.
القيادة  فى  أمريكا  مصداقية  سيقوض  ثانياً: 

العاملية.
الشرق  فى  األمريكى  الوجود  سيضعف  ثالثاً: 

األوسط.
حليف  أمريكا  أن  قوى  انطباع  سيعطى  رابعاً: 
ال يوثق فيه، بعد التخلى عن من حاربوا معها 

ضد داعش!!
خامساً: سيعرض األكراد حلرب إبادة دموية من 

طرف أردوغان.
شخصية  بصفة  أردوغان  سيعطى  سادساً: 
ما لم يكن يحلم به، بعد أن وافق ترامب على 
فى  التفكير  وكذلك  له  باترويت  منظومة  بيع 
تسليم فتح اهلل جولن ، كل ذلك مقابل ال شئ، 

أو مقابل حماية ترامب لـ »بن سلمان«!

أكبر  نفوذ  منطقة  روسيا  سيعطى  سابعاً: 
تعود  ويجعلها  األوسط،  الشرق  فى  واعظم 
أنهيار  منذ  القيادة  فى  أوسع  ملشاركة  فعليا 

األحتاد السوفيتى ٩٨٩١.
مرحلة  فى  الدولى كله  النظام  ثامناً: سيضع 

ارتباك.
مرة  داعش  لتنظيم  احلياة  سيعطى  تاسعاً: 
مقاتل  الف   ٥١ حاليا  يلك  وهو  خاصة  أخرى، 

كما تقدرهم جهات عدة.
عاشراً: سيوسع النفوذ اإليرانى فى العراق أكثر 

وأكثر.
حادى عشر: سيضعف أمن إسرائيل.

الداخل  فى  اإلنقسام  سيزيد  عشر:  ثانى 
أمريكية  مؤسسات  امتعاض  بعد  األمريكى 

كثيرة من قراره.
اهلل  حزب  منظمة  سيقوى  عشر:  ثالث 

اإلرهابية.
واألمن  السلم  على  سلبيا  سيؤثر  عشر:  رابع 

الدوليني.
وختم »خليل« كالمه بالقول أن أمريكا ليست 
بحسابات  ترامب  يديرها  حتى  بقالة  محل 
املكسب واخلسارة املالية قصيرة اآلجل، أمريكا 
ولديها  العالم  فى  األكبر  العظمى  الدولة 

مسئوليات جتاه السلم واألمن الدوليني.

جمدي خليل: �لن�ضحاب �لأمريكى من �ضوريا، 

قر�ر غبى لـ »تر�مب«
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قد  األرض  ان  القدمي  العالم  اساطير  في  جاء 
عن  االلهة  احدثتها  قد  عامة،  لكارثة  تعرضت 
التي  البشر  شرور  هو  فيها  السبب  وان  عمد، 
صالح  رجل  استثناء  على  تتفق  كما  تفاقمت. 
 ... حياة  له  ما  كل  من  بذرة  واستبقاء  وعائلته 
وإنها حطت  االنقاذ كانت سفينة،  وان وسيلة 
على جبل. فتحدث عنها السومريون والبابليون 
واشار  وغيرهم.  والهنود  والفرس  واالشوريون 
الى   )2١٨ احلضارة، صـ 2١٧،  )قصة  ديورانت  ول 
غضبت  اآللهة  ان  بقوله:«  البابلية  القصة 
على الناس فأرسلوا عليهم الطوفان ألبادتهم. 
فأشفق )إي( إله احلكمة؛ فأنقذ شمش وزوجته، 
الفلك  هذا  حط  فلكا.  يبني  كيف  علمه  ان 
وملا  تستطلع.  يامة  وأرسل  نِذير.  جبل  علي 
ندمت اآللهة على انها أبادت البشر-فمن يقدم 
لها  يقدم  -  وجدت شمش هذا  القرابني؟!  لها 

القرابني، فاشتمت الرائحة الذكية«.
  La Mesopotamie( وذكر كل من جان بوتيرو في
P. ٤٦ et ٤٧( واألسقف اسيذوروس في )املطالب 
»ان  االسطورة:  قول   )  ٤٨٥  ،٤٨٤ صـ  النظرية 
مدينة شوريباك، الواقعة علي الفرات، لم تكن 
مركبا.  اصنع  لي...  وقيل  اآللهة.  تكرم  أهلها 
اجعل بذار احلياة من كل نوع يصعد إلى وسط 
بصنعه  أمرتني  الذي  صنعت  إذا  قلت:  املركب. 
 – )هيا(  ففتح  والشيوخ!   الشباب  مني  سخر 
فاه – وقال لي: »ان سخروا منك فقل لهم من 
اإلله  فبلغ طوفان  العقاب،  عليه  احتقرني حل 
حي،  موجود  كل  األرض  وجه  عن  فباد  السماء، 
وقد ُحمل الفلك إلى بالد نِزير فأوقف جبُل نِزير 
فذهبت  حمامة،  خرجت  يتجاوزه،  فلم  الفلَك 
فأرسلُت  جتد،  لم  لها  مقرا  ورجعت،  احلمامة 
غرابا ففارق الغراب ولم يعد. واخرجُت احليوانات 
الذبيحِة  نارَ  ذبيحة، وجعلُت  وسرحتها. قدمُت 

علي رأِس اجلبل« 
وفيه – كما في النص السابق -نرى جل عناصر 
التكوين  سفر  في  وردت  كما  الطوفان  قصة 

نصها  بكامل  األسطورة  وذكر  النبي.  ملوسى 
البشر  بأن  تقول  وهي  مكنيزي.  دونالد  الباحث 
الصلوات  ويقدمون  ويتناسلون،  يتزاوجون  كانوا 
األرض  لهم  وسوت  خلقتهم  التي  لآللهة 
النور من السماء. ولكن األمر لم  وقدمت لهم 
يوم  كل  يدخل  الشر  وإذا  طويالً  ليستمر  يكن 
من حيث يخرج اخلير. وتغير الناس، وظهرت على 
األرض طائفتان منهم: احداهما ال تزال متصلة 
صالتها  كل  قطعت  فقد  األخرى  أما  باآللهة؛ 
سوى  هدف  من  أصحابها  أمام  يعد  ولم  بهم، 
الوصول إلى اللذة من أي طريق. وامتألت األرض 
بالشر. وأطل اآللهة من عليائهم ومألهم احلزن. 
وغضبت على مخلوقات األرض. وكان أكثر الكل 
طوفانا  يرسل  أن  قرر  الذي  مردك،  اإلله  غضباً 
أعمالهم  آثار  به  ويحو  البشر  ليهلك  عارماً 
)ايا(  أن  ما هو سيء وخبيث! غير  بكل  العامرة 
رب احلكمة، أخذته الشفقة على البشر، واعتزم 
أن ينجي منهم على األقل رجال وامرأة، يحفظان 
سر اخللق. وكان شمش وزوجته هما اللذان وقع 
عليهما اختيار اإلله. وفى ذلك اليوم. وبينما كان 
شمش نائماً، جاءه صوت اإلله في احللم يقول: 

من  واصنع  بيتك،  اهدم  أومبارا،  ابن  يا  إنهض 
اخلشب فلكاً ضع فيه كل ما حتتاج إليه حلياتك. 
وخذ معك حبة حية من كل شيء، الن اآللهة 

سوف ترسل الطوفان على كل األرض! 
في  الفلك  وبنى  اإلله.  أؤامر  شمش  واطاع 
عائلته  افراد  وادخل  بالقار،  وطاله  ايام  سبعة 
واخلدم واحليوانات، ثم مرت باألفق سحابة سوداء 
رامان  اإلله  يسوقها  كان  األراضي  كل  غطت 
للمطر  يفتحان  ومردوك  ونيبو،  الرعود،  مطلق 
كل طاقات السماء، واستمر الطوفان ستة أيام 
وست ليالي وجاء اليوم السابع. فهدأت األمطار، 
وانسدت ينابيع السماء، بدأت املياه تنجاب عن 
واملياه  املاء،  سطح  على  يسير  والفلك  األرض. 
استقر  حتى  فشيئا.  شيئا  حوله  من  تتناقص 

على قمة جبل نيزير. 

األرض  حال  يستطلع  ولكي 
التوالي  على  شمش  أرسل 
احلمامة  ثم  فعصفورا  غراباً 
التي استبشر منها خيرا ففتح 
معه.  ومن  وخرج  الفلك،  أبواب 
شمش  انكفأ  خروجه  وفور 
ثم  ساجداً،  وخر  وجهه  على 
قرابني  عليه  وقدم  مذبحاً  بنى 
القصب  أعواد  من  الشكر 

حيث  وارتفع  العطر  البخور  فانطلق  والبخور 
الذكية.  الرائحة  شمت  التي  اآللهة  جتلس 
ورضيت عن شمش مبا فيها مردوك نفسه. وقبل 
ان ترتفع االلهة الى السماء فإنها باركت شمش 
مصافها.  الى  اياه  رافعة  اخللود  سر  ومنحته 

وجعلته ينير األرض.  
 وتوافق هذه األسطورة قصة الطوفان التوراتية 
الناس  خطايا  ذكر  منها:  األشياء  بعض  في 
وأعراضهم عن عبادة اآللهة يوافق قول الكتاب 
الذى  اإلنسان  شر  كان  الطوفان  سبب  أن  في 
كثر على األرض؛ واحلديث عن الطوفان كوسيلة 
نوح  يقابل  الذى  واختيار شمش  الناس؛  لعقاب 
وإنقاذه هو وأسرته من خالل سفينة، استقرت 
على جبل عال؛ وهالك جميع البشر واحليوانات 
فيما خال من كان بداخل الفلك؛ وإطالق شمش 
الطير )الغراب والعصفور واحلمامة( الستطالع 
أحوال البسيطة؛ وتقدمي شمش للقرابني شكراً 
وحمداً هلل يوافق ما فعله نوح إنه أقام مذبحاً 

للرب فور خروجه من الفلك. 
ذكر  في  التوراتية  القصة  االسطورة  وتخالف 
تعدد اآللهة واختالفها فيما بينها: مردوك ينوى 
إهالك البشر بدون علم باقي اآللهة، و) إيا( يريد 
ال  حتى  األرض  على  الناس  من  فرعاً  يبقى  أن 
والقول  الفلك؛  ببناء  شمش  إلى  فيوعز  يفنون 
فقط  أيام  سبعة  في  الفلك  بنى  شمش  بأن 
ليس منطقياً وال يوافق حجم الفلك الذى اتسع 
لعدد هائل من احليوانات إلى جانب بطل القصة 

الفلك  ابعاد  ان  كما  وأسرته. 
واالرتفاع(،  الطول  في  ذراعا   ١20(
واقسامه )ستة طوابق( يخالف ما 
كما  النبي؛  موسى  قصة  في  ورد 
يخالفها ايضا قول االسطورة بان 
سحابة  ملرور  نتيجة  سقط  املطر 
بأمر إله آخر يدعى رامان إله الرعود 
أيام  وإنه استمر يهطل ملدة ستة 

فقط. 
وقد مت العثور على نص اخر ألسطورة الطوفان 
مبتحف  -محفوظة  سومرية  الوح  على  وجد 
مجموعة  ضمن  -كانت  فالدلفيا  جامعة 
نيبور  مدينة  أطالل  في  عليها  املعثور  اللوحات 
التي  اللوحات  هذه  احدى  نُشرت  وقد  القدية. 

قام بترجمتها أرنوبو بوبيل سنة ١٩١٤. 
جميع  شهده  عاملياً  حدثاً  الطوفان  كان  وقد 
جلاللة  وكان  منه،  جنوا  الذين  وبخاصة  الناس 
هذا احلدث، ان ظل عالقاً في عقولهم، يحدثون 
ثم  للخلف،  السلف  متعاقبة  اجيال  لعدة  به 
عملت فيه عقول الناس واهواؤهم حتى آل إلينا 
في ثوبه األسطوري املعهود في تراث احلضارات 
القدية. بل وما زال هذا احلدث يجلجل في كتب 
الى وقتنا هذا  الدين  املؤرخني وفي خطب رجال 
وحتى قيام الساعة وقد أخذوه من التوراة التي 
كان لها السبق في ذكر قصة الطوفان خالية 
السابقة  األساطير  شابت  التي  األضغاث  من 

عليها.     
من  هو  التوراة  كاتب  بأن  القول  يبطل  ولهذا 
الدكتور  يذكر  كما  البابليني،  عن  القصة  أخذ 
من  العلماء  اثبت  وقد   “ هبو:  ارحيم  احمد 
جهة اخرى ان قصة الطوفان التوراتية نفسها 
ليست من تأليف كتبة التوراة املتداولة بل تعود 
املعروفة  الرافدية  الطوفان  قصة  الى  جذورها 
طوروها  الذين  البابليني  وعند  السومريني  عند 
ونسجوها في ثنايا ملحمة جلجامش”- )د.احمد 

ارحيم هبو، تاريخ الشرق القدمي،  صـ ١١0(.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)11(

     الطوفان واحلضارات القدمية

للوحاتهم  تنظر  عندما  التشكيلني  الفنانني  بعض  هناك 
مع  نفسي  صفاء  جلسة  جتلس  ان  تود  انك  تشعر  وتتأملها 
أن  بلهفه  وتود  واأللوان  التفاصيل  بكل  لتستمتع  اعمالهم 
بالبيت  ركن  أي  في  تفكر  تبدأ  ووقتها  لوحاتهم  إحدى  تقتني 
املفضل  ركني  في  أضعها  ام  حائطي،  على  مكانها  يكون 

لتكون أمامي دائما، ويتد بي الفكر اكثر واجد نفسى أتساءل 
أي اضاءة يكن ان أستعني بها لتبرز جمال اللوحة ، ليس هذا 
فحسب فإن عشقك للوحه لفنان بذاته يفرض عليك طقوس 
لديبوسى  كالسيكية  موسيقية  مقطوعة  سماع  مثل  لها، 
كضوء القمر ليعطي حالة خاصة، فاللوحة اجلميلة هي حالة 
املليئة  جدا  اخلاصة  احلالة  وهذه  القارئ،  عزيزي  نعيشها  ايضاً 
باجلمال واملتعة هي إحساسي مع لوحات الفنان فاروق حسنى 

والذى  بها  لالستمتاع  اجلمال  من  طقوس  علينا  تفرض  التي 
فهو  اعماله  ومحبى  عشاقه  من  الكثير  فيه  يشاركني  قد 
تراها  كيفما  اعماله  لتترجم  مفتوح  الباب  لك  ويترك  يرسم 

احاسيسك ومشاعرك دون قيود.
وقد جتلى هذا بوضوح في معرضه مبنصة الفن املعاصر مؤسسة 
ديسمبر  أوائل  في  افتتح  والذي  الكويت  بدولة   )CAP )الكاب 
على  املعرض  احتوى   20١٩ يناير   ١١ حتى  يستمر  والذي  اجلاري 
٣٩ لوحة فنية يقدم من خاللها الفنان فاروق حسنى التجريدية 
واحلداثة املعاصرة والتي تعكس رؤيته املتغيرة للعالم واجملتمع 
من حوله بلوحات فنية متثل نضج فني ومذهب جمالي وفلسفة 

حتليلية تعززها جموح وحيوية االلوان املطلقة.
فاروق حسنى  الفنان  لوحات  ان  القارئ  عزيزي  لالنتباه  وامللفت 

وبني  احلر  التجريد  بني  تراوحت 
التجريد الهندسي والتجريد الذى 
التشخيص  عنصر  على  يعتمد 
نسبيا  مختلفة  مرحلة  وهي 
بالنسبة ألعمال الفنان التي اعتاد 
عشاق  من  ومتابعيه  جمهوره 
ولكنها  عليها  التجريدي  الفن 
إلى  اضافت  مفاجأة  مبثابة  كانت 
جديدة  ورؤية  جديداً  بعداً  اعماله 

اجمع عليها باإلعجاب كل رواد املعرض من جمهوره بشكل عام 
والنقاد واملتخصصني بشكل خاص واتسمت األعمال بسمتني 
التعبير  على  قدرتها  وبني  األلوان  بني  التناسب  هما  رئيستني 
فليس  تقريبا،  األعمال  كافة  في  عن حاالت شعورية مختلفة 
تركيز الفنان منصبا على العالقات الهندسية في التشكيالت 
املرسومة في اللوحات بقدر ما يبدو منصبا على العالقات بني 
األلوان ومدى انسجامها أو تنافرها لتفتح اللوحات آفاًقا رحبة 
جموح  عن  باحًثا  اللونية  التكوينات  بني  ليهيم  املتلقي،  أمام 
مشاعر النفس البشرية وقوة اللون وسحره. وضربات الفرشاة 

نحو مساحات لونية هادئة واحيانا صارخة بتواضع.
والضعف،  القوة  عن  التعبير  في  برع  حسنى  فاروق  الفنان  إن 
تكشف  التي  اللونية  املساحات  خالل  من  والوداعة،  والعنف 
عن قدرته على »جتريد التجريد« واختزال اخلطوط واأللوان خللق 
خط  اول  مع  واالستمتاع  للتأمل  املتلقي  تدفع  فنية  أعمال 

وصوالً إلمضائه املميز جدا ًفاروق حسنى.

مع أول خط وصوالً إلمضائه... فاروق حسنى!
نسرين عيسى- ساسكاشوان
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Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

متى نحتاج �أ�ضعة �لأ�ضنان؟
إذا كنت ترى طبيب أسنان جديد للمرة األولى، هناك احتمال جيد 
بأن يأخذ هذا الطبيب عدداً من األشعات السينية لألسنان، إال إذا 
وفرت للطبيب نسخاً من أشعة سينية حديثة. يستخدم الطبيب 
وللبحث  واألسنان،  الفم  أولٍي لصحة  تقييٍم  أجل  الصور من  هذه 
أساساً  ويصبح  اللثة،  أمراض  عن 

للمقارنة في املستقبل.
سيقوم الطبيب بعدها بتحديد عدد املرات التي حتتاج األشعة السينية 
اللثة واألسنان. الفاصل  إلى حتديث من أجل مراقبة التغيرات في صحة 
العمر،  على  يعتمد  لألسنان  السينية  األشعة  فيه  تؤخذ  الذي  الزمني 

وصحة الفم عموماً، وخطر وجود املشاكل في األسنان.

خماطر �أ�ضعة �لأ�ضنان �ل�ضينية
ال  والتشخيص، لكنها  الطبي  للفحص  األساليب استخداماً  أكثر  واحدة من  السينية هي  األشعة 
تخلو من اخملاطر. أكثر اخملاطر مدعاة للقلق هي الزيادة الطفيفة في مخاطر االصابة بالسرطان، وهو أمر 
مرتبط بالتعرض لإلشعاع. يزداد خطر اإلصابة بالسرطان كلما ازداد التعرض لألشعة السينية أو كلما 
كان العمر أصغر عند التعرض لها. وهناك أيضاً أدلة على أن النساء أكثر عرضة من الرجال لإلصابة 

بالسرطان الناجم عن التعرض إلشعاع األشعة السينية.
وعلى احلوامل جتنب أشعة األسنان السينية، ألنها متثل خطراً طفيفاً على اجلنني.

Dental X-Rays (2)

A االلتهاب الكبدي الفيروسي
د. ماري جرجس

وللكبار  ان حتدث لألطفال  التي يكن  الكبدية  االلتهابات  الكبدي من  االلتهاب 
طعام  تناول  مبعنى  الفم  طريق  عن  العدوى  وتتم  العدوى  حدوثه  في  والسبب 

HAVملوث ببراز يحمل الفيروس

A اعراض االلتهاب الكبدي الوبائي
سوء هضم
غثيان وتقيؤ

 ارتفاع في درجة احلرارة وصداع واعياء
آالم حول منطقة البطن

اصفرار في العينني
البول يصبح غامق كالشاي والبراز فاحتا

التشخيص والعالج:
عمل  يشمل  الذي  الدم  وحتليل  بالكشف  تشخيصه  ويتم 

وظائف للكبد وعمل حتليل االجسام املضادة
ويأخذ اجلسم ٨ اسابيع حتى يثل للشفاء.

 مالحظة: هذا املرض حاد ال يتحول ملرض مزمن، والعالج يكون 
وتناول  للكبد  املرهقة  املسبكات  عن  متاما  والبعد  بالراحة 

السكريات والنشويات بال دهون، الن الكبد يكون في حالة كسل وال يتحمل الطعام الدسم
وتتم متابعة املريض بعمل وظائف كبد لالطمئنان على رجوع الكبد لوظائفه الطبيعية.

د��ء ��عد قد يعالج �لزهامير ��ل�ضلل �لرّعا�ض معًا

قال باحثون من جامعة أبردين االستكتلندية إنهم بصدد إنتاج دواء مستخلص من فيتامني »أ« النباتي 
يكنه أن يعالج مشاكل الذاكرة واألعصاب الناجتة عن كل من الزهاير والشلل الرّعاش )باركنسون(. 

وتوجد هذه التوليفة من فيتامني »أ« في امللفوف صغير احلجم )براسل سبراوتس( واجلزر.
الريتونيك  إلى حمض  النباتي  »أ«  دايلي ميل يتحول فيتامني  الذي نشرته صحيفة  التقرير  وبحسب 
ماكفري  بيتر  البروفيسور  ويعتقد  املصابة.  العصبية  اخلاليا  وإصالح  بعالج  يقوم  الذي  اجلسم  داخل 

املشرف على األبحاث أن بإمكان هذا الدواء عالج أو تخفيف أعراض أمراض عصبية أخرى.

�ل�ِضمنة تهدد طفلك بهذ� �ملر�ض �خلطري

تهدد  الِسمنة  أن  من  األطفال  ألطباء  األملانية  الرابطة  حذرت 
يستلزم  خطير  مرض  وهو  الفخذ،  رأس  بانزالق  باإلصابة  األطفال 
اجلراحة. وأوضحت الرابطة أن انزالق رأس الفخذ يرفع خطر تشوه 
الفخذ أو انكساره، ما يتسبب في إعاقة مستدية. وتتمثل أعراض 

التثبيت  بواسطة  االنزالق  ويتم عالج  والركبة.  الورك  املبرحة في  واآلالم  العرج  الفخذ في  رأس  انزالق 
باملسامير، كما يكن اللجوء إلى تركيب ورك اصطناعي.

باتباع  الوزن  إنقاص  الِسمنة،  من  يعانون  الذين  األطفال،  على  ينبغي  الفخذ  رأس  انزالق  من  وللوقاية 
أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية أي اإلكثار من اخلضروات والفواكه الطازجة واالبتعاد 

عن الوجبات السريعة والدهون، باإلضافة إلى املواظبة على ممارسة الرياضة واألنشطة احلركية.
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األغاز ريا�سية

شخص يسكن في عمارة مكونة من عدة طوابق، إذا نزل ٣ طوابق أصبح ما فوقه 
من طوابق ضعف ما حتته، وإذا صعد طابقني أصبح ما حتته ضعف ما فوقه من 

طوابق، فكم طابقاً بالعمارة، وبأي طابق يسكن هذا الشخص. 
احلل: عدد الطوابق ١٦ طابق وهو يسكن في الطابق التاسع

جحا.. والزواج

يجعل  أن  النجار  من  وطلب  وألهله  له  تتسع  كبيرة  داراً  فبنى  يتزوج  أن  أراد جحا 
خشب األرض على السقوف وخشب  السقوف على أرض احلجرات فاندهش النجار 
و سأله عن السبب في ذلك فقال جحا: أما علمت ياهذا أن املرأة إذا دخلت مكاناً 

جعلت عاليه واطيه اقلب هذا املكان اآلن يعتدل بعد الزواج

حكمة
الوسادة حتمل راس الغني والفقير، الصغير والكبير، احلارس واألمير، ولكن ال ينام 

بعمق اال مرتاح الضمير

            مطلوب عميل ل�ضركة �ضياحة
�ضركة �ضياحة ��ضفر

تطلب موظف لديه على �لقل

�ضنة خربة

��ضتخد�م �لكمبيوتر بكفاءه

�جادة �للغة �لعربية ��لجنليزية

416-994-5822 or 416-751-7025 لالت�ضال
  or email: travelconsultant600@gmail.com 

 Two open positions available
 in Downtown Toronto 

off the Subway Dundas Station   

1/ electronic repair technician 
2/ customer service/ sales person

Salary range from $14 till $20 depending 
on the experience level

Email the resume’ to 
dundassquare@mobileklinik.ca

Or call 416-543-5930

R I D D L E  T I M E

When does Christmas come before 
Thanksgiving?

Answer for the Last Issue:
A memory By: 

Philo Girgis
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تأمالت عيد امليالد اجمليد
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال

فرح  جليل..  سر  املسيح  السيد  ميالد  في 
وتهليل..«عظيم هو سر التقوى اهلل ظهر في اجلسد« 
)١ تى ١٦:٣(« ها أنا أبشركم بفرح عظيم«)لوقا١0:2( 
وأسجد  أيضاً  أنا  أتى  »ومتى وجدمتوه فاخبروني لكي 
له« ) متى 2:٨(.                                                                   

السنني،  آالف  منذ  اليوم  هذا  انتظار  في  العالم  ظل 
اهلل  وصية  خالفا  حينما  وحواء  آدم  أخطأ  أن  منذ 
أن  دبرت  اهلل  محبة  ولكن  باملوت،  عليهما  فحكم 
نسل املرأة يسحق رأس احلية. فبعدما كلم اهلل اآلباء 
باألنبياء، وفى ملء الزمان أتى رب اجملد يسوع لكي يبدأ 
السماء  بني  املصاحلة  رحلة  العظيم،  الفداء  رحلة 
يترك  أن  في  جتلت  التي  العجيب  احلب  رحلة  واألرض، 
يأتي  لكي  السماوي  مجده  األرباب  ورب  امللوك  ملك 
إلى عاملنا األرضي الترابي مبا فيه من مشاكل ومتاعب 
عند  اكتملت  التي  العجيبة  اخلالص  رحلة  ويبدأ 
الصليب وأعلنت في القيامة املقدسة.                      

ومن العجيب أن جند أنه قد اجتمعت عدة متناقضات 
في امليالد اجمليد ففيه نرى سراً جليل، كما نرى فيه فرح 
وتهليل، كما نلمس بوضوح اخلداع والتضليل:                                             
1. في عيد امليالد اجمليد نرى سر جليل:                                                                
)١تى  اجلسد«  في  اهلل ظهر  التقوى  هو سر  »عظيم 
ذهول  في  األجيال  مدى  البشرية  تظل  سوف   .)١٦  :٣
وحيرة ودهشة، ومهما حاول العلماء أن يجدوا تفسيراً 
القول  سوى  يستطيعوا  ولن  يجدوا،  لن  حدث،  ملا 
»عظيم هو سر التقوى اهلل ظهر في اجلسد«، ولكن 
في  إطالقاً  يحدث  ولن  يحدث  فلم  هذا!!  يتم  كيف 
الوجود كله أن عذراء حتبل وتلد بدون زرع بشر. »الروح 
القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك فلذلك أيضاً 
القدوس املولود منك يدعى ابن اهلل« )لو ٣٥:١(.                                                                                                 
ال  جليل  سر  فهو  التقوى.  سر  هو  عجيب  حقاً.. 
نستطيع إال أن نقول »عجيب أنت يا رب ألنك أنت اإلله 
القادر على كل شيء ، فاملولود في بطن العذراء هو ابن 
اهلل وتالحظ أن هناك فرق كبير بني أي إنسان يولد في 
بطن أمه وبني السيد املسيح، فاإلنسان روح وجسد، 
فاحتاد  وجسد،  والهوت  روح  فهو  املسيح  السيد  أما 
البشرية(  )الطبيعة  الناسوت  يعطى  واجلسد  الروح 
احتاد  هو  العذراء  بطن  في  بالناسوت  الالهوت  واحتاد 
اإلله  أعطانا  تغيير  وال  امتزاج  ال  اختالط  بغير  كامل 
ناسوته  في  والكامل  الهوته  في  الكامل  املتجسد: 
أيضاً. والهوته لم يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفة 

الذي  اهلل  ابن  هواملسيح  هذا  اإللهي(..  )القداس  عني 
نؤمن به.                                               

وهناك عدة أمثلة توضح ذلك:                                                                 
١-فالشمس عندما تشرق وأشعتها تخترق كل مكان 
فممكن أن تدخل أشعة الشمس غرفة ما، ولكن هذا 
ال يعنى أن الشمس أصبحت داخل الغرفة فقط، فهي 
وحر ونورها  بأشعتها  كله  الكون  متأل  الوقت  ذات  في 
ارتها.                                                                            

فان كان في إمكانية اهلل أن يجعل أحد خالئقه بهذه 
اإلمكانية، فهل يصعب على اهلل نفسه ذلك!!

2-أيضاً ظهر اهلل ملوسى وكلمه من العليقة، وكانت 
العليقة تشتعل بالنيران ولم حتترق، ولذلك نرمن طوال 
شهر كيهك قائلني: »العليقة التي رآها موسى النبي 
في البرية والنيران تشعل جواها ولم متسسها بأذية«.                                                                                       
فلقد كانت العليقة مثال للتجسد ليوضح إمكانية 
أن يوجد اهلل في مكان وفى نفس الوقت يأل الكون بل
اهوته.                                                                                                      

في  الكلمة  اهلل  بالناسوت وجتسد  الالهوت  احتاد  إذن 
مستحيلة.  وليست  مختلفة  حقيقة  العذراء  بطن 
لقد أمكن للبشرية كلها أن تتمتع بالفداء من خالل 
سر التجسد. فحينما جتسد اهلل الكلمة، أخذ جسد 
إنسان ومات من خالله. هذا من جهة الناسوت، أما من 
أوفى  بالناسوت  فباحتاده  الغير محدود  الالهوت  جهة 
العدل اإللهي حقه على الصليب ألن خطية آدم كانت 
غير محدودة وموجهه إلى شخص اهلل ذاته. ومن هنا 
كان ال بد من التجسد .. سعياً إلى الفداء!! حقاً أن سر 

التجسد سر جليل له احترامه وهيبته ووقاره.
2. أيضاً في عيد امليالد نرى فرح وتهليل:

املفرح  اخلبر  املالك  أعلن  اجملد  رب  ميالد  عيد  يوم  في 
للرعاة »ها أنا أبشركم بفرح عظيم« )لو 2 :١0(

جداً«  عظيماً  فرحاً  فرحوا  النجم  رأوا  »فلما  واجملوس 
)متى 2: ١0(

واملالئكة أخذت تنشد في السماء قائلة: »اجملد هلل في 
األعالي وعلى األرض السالم وبالناس املسرة« )لو2 :١٤( 
لقد عاد الفرح للخليقة كلها، ألن اخلطية جتلب احلزن 
والكآبة، فهيهات أن تروى اخلطية اإلنسان، ألنها مثل 
يحيا حياة  وكل من  اإلنسان عطشاً.  تزيد  املالح  املاء 
اخلطية لن يرتوي أبداً بل سيظل يحيا حياة العطش 

والظمأ، ولن يرتوي أبداً إال في شخص املسيح.
لقد جاء الفرح، فقد تخلصت البشرية من الكابوس 

الثقيل الذي كان يجثم عليها، منذ مخالفة آدم وحواء 
للرب، لذا فرح املالئكة ألنه قد قرب أن تتم املصاحلة، 
في  هلل  »اجملد  أنشدوا:  لذلك  واألرض،  السماء  بني 
 :  2 )لو  املسرة«  وبالناس  السالم  األرض  األعالي وعلى 

.)١٤
من  وكل  يفرح،  املسيح  السيد  مع  يحيا  من  وكل 
يحيا حياة الشركة احلقيقية مع املسيح يفرح، وكل 
املسيح  بدم  ويتمتع  يفرح،  حقيقية  توبة  يقدم  من 
القائل:  هو  ألنه  وبعطاياه،  الصليب  على  املسفوك 
نرى  )يو22:١٦(. وعندما  ينزع أحد فرحكم منكم«  »ال 
وسائط  ويارس  حب،  حياة  املسيح  مع  يحيا  إنسان 
جنده  أن  بد  ال  وصالة«  وصوم  وتناول  »اعتراف  النعمة 
فرحاً، والبد أن جتد السالم يأل قلبه، بفرح روحي عجيب 
)وبالناس املسرة( )لو2 :١٤(، ليس مثل فرح أهل العالم، 
انه فرح من نوع آخر، فرح القلب الذي يحيا مع املسيح 

في طمأنينة وطهارة ونقاوة وتوبة.
األرض...  أيتها  وافرحي  السموات...  أيتها  فافرحي 
تعانى  ظلت  التي  البشرية  النفس  أيتها  وافرحي 
يعد  فلم  السنني،  وآالف  مئات  اخلطية  شقاوة  من 
بالفداء  ألنه  اهلل،  أوالد  على  سلطان  اآلن  للشيطان 
على الصليب متت املصاحلة بني السماء واألرض. لقد 
أن  للمالئكة  يحق  لذلك  الفرح...  كلها  للبشرية  عاد 

ترمن قائلة: »وبالناس املسرة« )لو2: ١٤(
3. وأيضاً في عيد امليالد نرى خداع وتضليل:

ما  بقدر  واجملوس،  والرعاة  املالئكة  فرحت  ما  بقدر 
أخذوا  بل  بالفرح،  آخرين لم يشعروا  أناس  كان هناك 
الفرح  مشاعر  أظهروا  قد  فهم  ويضللوا،  ينتقدوا 

ولكن أخفوا مشاعر احلقد والكراهية لوليد املزود.
نفوس  في  توجد  املشاعر  تلك  نفس  أن  جند  وهكذا 
كثيرين، عندما ال يستفيدوا من البركات الروحية التي 
النهضات  الرب يسوع سواء في صورة  لهم  يقدمها 
الروحية أو العظات أو زيارات النعمة أو بأي صورة أخرى.
هوذا هيرودس، مثل واضح للخداع واحلقد والتضليل، 
لكي  فاخبروني  وجدمتوه  »متى  للمجوس:  يقول  فهو 
قتل  ينوى  وهو   )٨:  2 )متى  له«  وأسجد  أيضاً  أنا  آتى 
املقدس  الكتاب  قول  عليه  فينطبق  يسوع  الطفل 
ذئاب  الداخل  من  ولكنهم  احلمالن  بثياب  »يأتونكم 
وهو  الدهن  من  ألني  »كالمه  )مت١٥:٧(،  خاطفة« 
الذي  ترى من هو   .. نصال«)مز2١:٥٥(، ولكننا نتساءل 
يخدع  أم  اجملوس  يخدع  هو  هل  هيرودس؟!  يخدعه 

نفسه أم يخدع اهلل!!
الناس  من  كثيرين  هناك  إن 
املفهوم،  هذا  بنفس  يعيشوا 
اخلداع  مبفهوم  يعيشوا 

والتضليل، فهم يلجأوا إلى اهلل فقط حينما تقابلهم 
والهدوء  الراحة  وقت  في  واملشاكل...ولكن  الضيقات 
والسالم يبعدوا سريعاً عنه وينكرونه بل وينقضوا كل 
تعهداتهم التي سبق أن قطعوها ألنفسهم أمام اهلل 

وقت الضيقات!!
إن هيرودس مثال الذين يريدون أن يتعاملوا مع اهلل من 
خالل مفهوم »املنفعة »ال نحب بالكالم وال باللسان، 
يحيا  اهلل  يحب  فالذي   )١٨  :٣ )١يو  واحلق  بالعمل  بل 
ويدفع  للفقراء،  ويعطى  معه،  حقيقية  شركة  حياة 
يصوم  وصاياه،  وينفذ  اهلل،  كالم  ويحترم  العشور، 
ويصلى ويعترف ويتناول... يعيش كمسيحي ويشهد 

للمسيح في حياته.
يفعل  كان  مثلما  والتضليل  اخلداع  من  احترسوا   -

هيرودس مع السيد املسيح.
على  هيرودس  من  أخرى  صورة  أنت  تكون  أن  احذر   -

األرض في زمننا هذا.
- احذر أن متأل قلبك باخلداع والتضليل، فتظهر مشاعر 
وكراهية  حقد  داخلك  ولكن  اخلارج،  من  هلل  حلوة 

وبغض وبعد عن اهلل.
+ عجيب أن عيد امليالد كشف لنا كل هذه األحداث.

فقد رأينا في عيد امليالد سر جليل... كما رأينا في عيد 
امليالد فرح وتهليل.

كما يتضح أمامنا في عيد امليالد اخلداع والتضليل.
امليالد  عيد  العيد...  هذا  بركات  يعطينا  أن  قادر  اهلل 

اجمليد... كي ال نكون، مثل هيرودس، خادعني.
+ ونقول للرب اليوم                                                                       

تعال  فضلك  فمن   .. املزود  في  مبيالدك  فرحني  نحن   -
وأسكن في حياتنا وقلوبنا..

- ساعدنا أن نبدأ معك صفحة جديدة فيكفى ما فات 
أن نحيا معك كأوالد حقيقيني..  نريد  أننا  العمر..  من 
لن  وألننا  لنا،  الفرح  مصدر  هو  أنت  ألنك  بك،  فرحني 
جند الفرح بعيداً عنك، ولن جنده إال فيك يا ربى فأنت 
 - العالم  اهلل  أحب  هكذا  البشر...  ومحب  مخلص 
حتى جتسد وتأنس - وبذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك 
كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية.                                                                                   

“ألَنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم يَْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة ألَْجِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه”. )2 كو 5: 21(
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )83(
»وَبِاإلِْجَماِع  عظيٌم  سٌر  هو  اإللهي  التجسد  بأن  القول  إن   *
تيموثاوس  اجْلََسِد«)١  ِفي  َظَهرَ  اهلُل  التَّْقَوى:  ِسرُّ  ُهَو  َعِظيٌم 
١٦:٣(، ال يختص فقط بأن اهلل أخلى ذاته وجتسد ابنه وكلمته 
الرب يسوع املسيح من أجل أن يُخلِّص اإلنسان الذي خلقه. 
ألن اهلل قادرٌ على كل شيء وهو على كل شيء قدير. وصفة 
القدير هي من أسماء اهلل احلسني. لذلك ال ينبغي أن تقف 
أحد  أي  إيان  أمام  عائقاً  العلي  ابن  املسيح  جتسد  حقيقة 
فإن  السياق  هذا  وفي  معقول.  غيرَ  شيء  وكأنه  باملسيح 
املسيحية تؤمن بالقول: أنَّي )مستحيل( هلل أن يكون له ولداً 

أو صاحبة.
ب  ينصَّ إمنا  عظيٌم،  سٌر  هو  اإللهي  التجسد  بأن  القول  إن 
بالدرجة األولى في عظمة مفاعيل ونتائج التجسد اإللهي، 
والتي تدخل في نطاق املستحيل فعالً. فبينما اآلية موضوع 
جهة  من  مستحيل  غير  وهو  اهلل،  جتسد  إلى  تشير  املقال 
قدرته كبديهية ال حتتاج إثبات، إال أنها تشير أيضاً إلى أمرين 
مستحيلني: أن تُنَسب هلل طبيعة اإلنسان اخلاطئة الفاسدة، 

وأن يُنَسب لإلنسان البر الذي لطبيعة اهلل القدوس. 
نقصد  بعينه.  املستحيل  هو  أعاله  اآلية  استعلنته  فالذي 
بهذا أن يكون لإلنسان -أنا وأنت -بُر يسوع املسيح ابن اهلل 
ُتِني َعلَى  الذي أظهره في حياته على األرض »َمْن ِمْنُكْم يَُبكِّ
على  مجانا  إلينا  املسيح  بر  وينتقل   .)٤٦:٨ )يوحنا  َخِطيٍَّة؟« 
سبيل النعمة منه وليس كأجٍر على شيء صنعناه. فبر اهلل 
بِِنْعَمِتِه  انًا  َمجَّ »ُمَتَبرِّرِيَن  كان  مهما  إنسان  عمل  يعادله  ال 

بِالِْفَداِء الَِّذي بَِيُسوَع امْلَِسيِح«. )رومية ٣:22(.
أن  فبرغم  اهلل.  ابن  املسيح  يسوع  على  ينطبق  والعكس 
النبوءات كتبت عنه »الَِّذي لَْم يَْفَعْل َخِطيًَّة، واَلَ ُوِجَد ِفي َفِمِه 
َمْكٌر« )١ بطرس 22:2( ألنه لم يفعل خطية، إال أنه »أخذ الذي 
لنا، وأعطانا الذي له« كما قال القديس أثناسيوس الرسولي. 
أبو  آدم  أبونا  فيها  سقط  التي  اخلاطئة  الطبيعة  لبس  أي 
البشرية وأورثها لذريته بال استثناء. وهي الطبيعة البشرية 
الفاسدة املائتة واملنتجة للخطية في كل إنسان، ويسميها 

الكتاب املقدس »اخلليقة العتيقة«. 

»َفاهلُل إِذْ أَرَْسَل ابَْنُه ِفي ِشْبِه َجَسِد اخْلَِطيَِّة، وأَلَْجِل اخْلَِطيَِّة، 
دَاَن اخْلَِطيََّة ِفي اجْلََسد« )رومية ٣:٨(. هنا الكتاب املقدس يقرر 
اخْلَِطيَِّة«.  َجَسِد  »ِشْبِه  يلبس  أن  أرتضي  ابن اهلل  أن املسيح 
فجسد اخلطية هو جسٌد فاسٌد، طبيعته تقود إلى اخلطية، 
لذا فهو »َجَسِد اخْلَِطيَِّة« ولكن يسوع املسيح لم يكن فاعل 
عن  غريبة  واخلطية  َخِطيًَّة«  »يَْعرِْف  لَْم  فهو  خطية.  أو  شٍر 
قداسته ألنه القدوس. لذا كانت كلمة »ِشْبِه« في أول اآلية 
)رومية ٣:٨(. إال أن العجيب واملستحيل هو أن إبن اهلل يقبل 
أن يأخذ مكان آدم األول أبو البشرية الساقطة ويلبس جسده 
الفاسد أصل خطية كل بشر. وعلى ذلك قال الكتاب املقدس 
طبيعة  لبس  ألنه  »َخِطيًَّة«.  صار  إنه  املسيح  يسوع  عن 
الطبيعة  تلك  ورث  إنسان  كل  في  اخلطية  مصدر  األول  آدم 
العتيقة. لذلك أطلق الكتاب املقدس على املسيح لقب »آدم 
الثاني«. وعندما قابل الرب يسوع املسيح الشيطان في عقر 
داره، أي في »َجَسِد اخْلَِطيَِّة« هزمه »دَاَن اخْلَِطيََّة ِفي اجْلََسِد«. 
»ألَْجِل  كان  آدم  جلسد  اهلل  ابن  لبس  سبب  أن  هنا  واضح 
طبيعة  يجدد  حتى  اخْلَِطيََّة«  »دَاَن  يدينها  ولكي  اخْلَِطيَِّة« 
َُّه أَيَُّة ِخلَْطٍة لِلِْبرِّ وَاإلِثِْم؟ وَأَيَُّة َشرَِكٍة  اإلنسان التي لبسها »ألَن

لَْمِة؟«. )2 كورنثوس ١٤:٦(. لِلنُّورِ َمَع الظُّ
فاملسيح له اجملد لم يُصلَب ألنه خاطئ يستحق عقاب من 
اهلل أبيه بالصليب. وبهذا الفهم نقرأ أيضا تلك النبوءة عن 
املسيا املنَتَظر في العهد القدمي »ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضلَلَْنا. ِملَْنا ُكلُّ 
)أشعياء  َجِميِعَنا«.  إِثَْم  َعلَْيِه  وََضَع  وَالرَّبُّ  َطرِيِقِه،  إِلَى  وَاِحٍد 
املقال  آلية  الفم  ذهبي  يوحنا  ق.  تفسير  كان  وهكذا   .)٦:٥٣
َُّه َجَعَل الَِّذي لَْم يَْعرِْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة ألَْجلَِنا، لَِنِصيرَ نَْحُن  »ألَن
بِرَّ اهلِل ِفيِه«. ]إن اآلب لم يجعل االبن خاطئاً، بل يؤكد أن االبن 
على الصليب صار »ذبيحة خطية« حسب نص سفر هوشع 
»ذبيحة  يصف  هوشع  لسفر  العبراني  النص  فإن   .]٤:  ٨
اخلطية« بكلمة واحدة هي »خطية« فيقول النبي عن رعاة 
يأكلون  أي   )٧:٤-٨ )هوشع  شعبي«  خطية  »يأكلون  السوء 
حلم ذبائح اخلطية. »وَُكلُّ ذَبِيَحِة َخِطيٍَّة يُْدَخُل ِمْن دَِمَها إِلَى 
بَِنارٍ«.  حُتْرَُق  تُْؤَكُل.  الَ  الُْقْدِس،  ِفي  لِلتَّْكِفيرِ  االْجِتَماِع  َخْيَمِة 

)الويني ٣0:٦(. ونفس الوضع في النص العبراني لسفر الالويني 
»ويضع يده على اخلطية« وذلك بدالً من«ذبيحة اخلطية«.

نَْعَل  اْخلَْع   : الرَّبُّ لَُه  وما أشبه ذلك بقول اهلل ملوسى »َفَقاَل 
َسٌة«  ُمَقدَّ أَرٌْض  َعلَْيِه  وَاِقٌف  أَنَْت  الَِّذي  امْلَْوِضَع  ألَنَّ  رِْجلَْيَك، 
)أعمال ٣٣:٧(. فما بالك بجسد املسيح الذي احتد بالهوته! فإن 
جاز لنا القول، فإن املسيح ابن اهلل خلع نعليَّ بشرية اإلنسان 
تقابلت  عندما  لإلنسان(  العتيقة  )اخلليقة  لبسها  التي 
بالهوته األقدس في أقنوم ابن اهلل. وأيضاً نفس املعني يظهر 
في قول الرب ملرمي اجملدلية بعد قيامته »الَ تَلِْمِسيِني« )يوحنا 
١٧:20(. فمرمي اجملدلية كانت حلظتها ال زالت تلبس الطبيعة 
أن  يكنها  فال  السقوط.  بعد  آلدم  التي  العتيقة  البشرية 
بها.  أن حتترق  دون  يسوع  املسيح  في  اجلديد  اإلنسان  تلمس 
بدون  التناول  عند  مشابهاً  موقفاً  املقدس  الكتاب  ذكر  وقد 
»ألَنَّ  اإلفخارستيا  سر  في  ودمه  الرب  جسد  من  وتوبة  إيان 
دَيُْنونًَة  وَيَْشرَُب  يَأُْكُل  اْسِتْحَقاق  بُِدوِن  وَيَْشرَُب  يَأُْكُل  الَِّذي 
َكِثيُروَن  ِفيُكْم  هَذا  أَْجِل  ِمْن   . الرَّبِّ َجَسَد  مُمَيٍِّز  َغْيرَ  لَِنْفِسِه، 

ُضَعَفاُء وََمرَْضى، وََكِثيُروَن يَرُْقُدوَن« )١كور2٩:١١(.
َخِطيًَّة،  يَْعرِْف  لَْم  الَِّذي  َجَعَل  َُّه  »ألَن املقال  موضوع  اآلية  إن 
البر  ذكرت  عندما  ِفيِه«،  اهلِل  بِرَّ  نَْحُن  لَِنِصيرَ  ألَْجلَِنا،  َخِطيًَّة 
بل  اخلطية  فعل  أو  البر  فعل  عن  تتكلم  ال  فهي  واخلطية، 
ال  ِفيِه«  اهلِل  »بِرَّ  تعبير  إن  اخلطية.  طبيعة  أو  البر  طبيعة 
يُعبِّر عن فعل البر، بل عن طبيعة بارة ال تستطيع أن تخطئ 
ِمَن اهلِل  يُْخِطُئ، بَِل امْلَْولُودُ  »نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد ِمَن اهلِل الَ 

ُه«)١ يوحنا ١٨:٥(. رِّيُر الَ َيَسُّ يَْحَفُظ نَْفَسُه، وَالشِّ
االستحالة  هي  املقال  موضوع  اآلية  أن  القول،  فخالصة 
بعينها. فمن ناحية، مستحيل أن طبيعة اهلل تصير فاسدة 
»َخِطيًَّة«. ومستحيل أيضاً، أن تصير طبيعة البشر الفاسدة 
التي ورثوها من آدم وصارت منبع خطايا وشر اإلنسان، أن يصير 
لها بر أبن اهلل القدوس. ولكن حتقيق هذه االستحالة بعينها 
هو سبب وصف جتسد ابن اهلل بأنه سٌر عظيٌم.  فنحن ُوِهَب 
يسوع  املسيح  في  بالنعمة  متألهني  فصرنا  املسيح  بر  لنا 
التأله في  ربنا، ولكن ال نصير اهلل )حاشاً(. هذه هي عقيدة 

التقليدية.  الكنائس  بها  تؤمن  التي  )ثيؤسيس(  املسيحية 
بيننا«  وحلَّ  جسداً،  صار  “الكلمة  فإن  أخرى  جهة  ومن 
َخِطيًَّة،  يَْعرِْف  لَْم  الَِّذي  »َجَعَل  و  اآلب  أرسله  حني  )يوحنا١( 

َخِطيًَّة ألَْجلَِنا« بينما ال زال »الكلمة هو اهلل« )يوحنا ١(. 
السرائري،  اإليان  هذا  توثِّق  )ليتورجيا(  الكنسية  إن صلواتنا 
عندما نعترف في القداس اإللهي بتلك االستحالة السرائرية 
ونقول »أؤمن أن الهوته احتد بناسوته بغير اختالط وال امتزاج 
وال تغيير… )ورغم ذلك( … أن الهوته لم يفارق ناسوته حلظة 

واحدة وال طرفة عني«.
قبول  إلى  يشير  ألَْجلَِنا«  »َخِطيًَّة  صار  اهلل  أبن  بأن  فالقول 
)الشيطان(  القوي  بيت  يدخل  لكي  بالتجسد  املسيح 
أسرى  آدم،  )ذرية  أمتعته  ينهب  لكي  واملوت،  بالتجسد 
الشيطان حتت سلطان املوت منذ سقوط آدم(. »الَ يَْسَتِطيُع 
أََحٌد أَْن يَْدُخَل بَْيَت َقِويٍّ وَيَْنَهَب أَْمِتَعَتُه، إِْن لَْم يَرْبِِط الَْقِويَّ أَوَّالً، 

وَِحيَنِئٍذ يَْنَهُب بَْيَتُه« )مرقس 2٧:٣(.
عظيم  ملك  لقيام  مماثل  إنه  نقول  أكثر  املفهوم  ولتقريب 
الرعية مقبوض عليه  أحد  ثوب  والتخفي في  بإخالء نفسه 
ومحكوم عليه باإلعدام بسبب خديعة تعرض لها من شرير. 
وعند الوقت لتنفيذ احلكم، أعلن امللك عن شخصه وكيف 
بقتل  متلبسة  أُمِسَكت  واالعدام  السجون  منظومة  أن 
البار على انه أثيم )امللك املسيح( »دَاَن اخْلَِطيََّة ِفي اجْلََسِد«. 
وكل  العظيم  امللك  هذا  أمام  الغية  املوت  منظومة  وصارت 
من يحملون أسمه ويتجنسون بجنسه امللوكي، بسبب ما 
)بالتجسد  داره  عقر  في  للموت  احلياة  رب  مواجهة  من  كان 
واملوت( فأبطل املوت وداسه. فكل ما صار لهذا امللك العظيم 
أصبح ميراثاً لكل من له ذلك اجلنس امللوكي. من هنا نفهم 
أهمية عبارة »في املسيح يسوع ربنا«. مبعنى أن كل مقبوض 
هذا  إلى  التشفع  يستطيع  باإلعدام،  عليه  ومحكوم  عليه 
امللك العظيم واالنتماء إليه باإليان الظاهر في حياة التقوى 
يه )التجسد( من  فيمنحه امللك ما حققه في إرسالية تََخفِّ
العفو بل احلياة بل بر وكرامة امللك املسيح ....  والسبح هلل.\
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املانيا

ال�سرطة تتدخل لإر�ساء طفل غا�سب 

ب�سبب عدم تلقيه هدايا

تلقاها في  التي  الهدايا  بالشرطة ليشكو لها استياءه من  التاسعة  أملاني في  اتصل طفل   
عيد امليالد، ما دفعها إلرسال عناصر إلى منزله للتدخل بحسب مفوضية الشرطة احمللية. هذا 

الفتى املقيم في زيتيل على ضفاف بحر الشمال، اتصل برقم الطوارئ اخلاص بالشرطة.
عيد  في  عليها  باحلصول  رغبته  أبدى  قد  كان  التي  الهدايا  يتلق  لم  بأنه  الشرطيني  أبلغ  وقد 
“العناصر  أن  محلية  صحيفة  أوردتها  تصريحات  في  الشرطة  باسم  متحدث  وأوضح  امليالد. 

وصلوا ورأوا الفتى في حالة من الغضب الشديد”.
هذه  وقرروا خوض  بهم  املنوطة  املهام  على صعيد  الهدوء  حالة  من  الشرطيون  استفاد  وقد 
عائلية.  وساطة  وأجروا  املقدمة  الهدايا  مع  وقارنوها  األساسية  القائمة  تفحصوا  إذ  اللعبة 
وجنحوا أخيرا في فض هذا اإلشكال بعدما عللوا للطفل ما حصل بالتباس حصل لدى »سانتا 

كلوز« بني قائمة هداياه وتلك العائدة لطفل آخر

روسيا

بوتني يحقق حلم طفل �سغري!

البالغ من العمر ١0  الروسي فالديير بوتني حلم الطفل، نيكوالي كوزنيتسوف،  الرئيس  حقق 
سنوات من إقليم ستافروبل، الذي أراد مصافحة الزعيم الروسي. ولم يكتف الرئيس الروسي 
والتقاه  السامبو،  لرياضة  اخملصصة  الرياضية  بزته  على  أيضا  له  وقع  بل  الطفل،  مبصافحة 

ووالدته في مقر إقامته في الكرملني، وجتاذبوا أطراف احلديث لبعض الوقت.
أول  في  بنفسه،  الروسي  الرئيس  عليه  وقع  الذي  الزي  ابنها  يرتدي  بأن  نيكوالي  والدة  ووعدت 
منافسة. وعلق نيكوالي، الذي كان متوترا بعض الشيء قبل مقابلة الرئيس، على املصافحة 
بقوله إنها كانت مصافحة قوية. وقبل أن يلتقي نيكوالي بالرئيس بوتني، قام ووالدته بجولة في 

الكرملني، وسيزور أهم معالم العاصمة موسكو ألنه يزورها للمرة األولى

بريطانيا

ما ال�سبب الذي يدفع امللكة لإبقاء زينة عيد امليالد 

كل عام حتى فرباير!

يعد الكثيرون ترك زينة عيد امليالد ملا بعد تاريخ ٦ يناير، أمرا يجلب احلظ السيئ، إال أن امللكة 
إليزابيث الثانية تعمد إلى ترك الزينة حتى أوائل فبراير، لسبب مؤثر للغاية. ويتساءل املتابعون 
ألخبار العائلة املالكة عن السبب الذي يدفع امللكة إلى ترك زينة عيد امليالد، حتى أوائل شهر 
فبراير في مزرعة ساندرينغهام. وكشفت تقارير صحفية أن امللكة تعمد إلى هذا الفعل تخليدا 
لذكرى امللك الراحل، والدها جورج السادس، الذي توفي في ٦ فبراير، وتبقى زينة عيد امليالد إلى 
ذلك التاريخ، حتى تغادر امللكة واألمير فيليب منزل ساندرينغهام. وتوفي والد امللكة إليزابيث 
امللكة في  املزرعة في عام ١٩٥2، عندما كانت  نومه في  أثناء  يناهز ٥٦ عاما  الثانية عن عمر 
اخلامسة والعشرين من عمرها. وكانت آنذاك في رحلة إلى كينيا، واضطرت إلى قطع جولتها 

القصيرة والعودة إلى اململكة املتحدة.

مصر

م�سلحة �سك العملة ت�سدر ميداليات 

تذكارية توثق رحلة العائلة املقد�سة فيها

رئيس مصلحة صك  أحمد،  فاروق  الرؤوف  عبد  اللواء  قال 
قوة  مظاهر  أحد  متثل  العملة  صك  مصلحة  إن  العملة، 
بل  فقط  العملة  بصك  تقوم  ال  فهي  املصري،  االقتصاد 

تقوم بعمل اللوحات املعدنية للسيارات والقالدات واألنواط العسكرية وختم شعار اجلمهورية. 
وأضاف رئيس مصلحة صك العملة ان املصلحة معنية بالعمالت املعدنية وفق ما يطلبه البنك 
امللكي  باملرسوم  “أنشئت املصلحة  وتابع  العمالت في السوق.  املعني بطرح تلك  املركزي ألنه 
العملة  تاريخ  يوثق  ولدينا متحف  اآلن،  اإلنتاج منذ عام ١٩٥٤ وحتى  وبدأت عملية  عام ١٩٥١ 
املصرية، وتصنع العمالت احلالية من الصلب املطلي بالنحاس، أما بالنسبة للعمالت التذكارية 
فيتم تصنيعها من الفضة أو من الذهب«. وأشار رئيس املصلحة إلى أن العمالت املعدنية التي 
يتم صناعتها تظل بالسوق سنوات طويلة وما يتبقى منها بعد ٥0 أو ٦0 عام يعتبر أثر. وحول 
دخول املصلحة في عمليات التوثيق التاريخي للحقب الزمانية قال رئيس املصلحة، املصلحة 
أصدرت عمالت تاريخية مؤخرا عن رحلة العائلة املقدسة في مصر هذا بجانب أننا أصدرنا في 
السابق حياة السيد املسيح من البشارة إلى القيام، ولو طلبت الكنيسة مناطق أخرى سنقوم 
بتوثيقها بالتعاون مع الوزارات املعنية، من السياحة واآلثار واملالية. وأشار رئيس مصلحة صك 
العملة إلى أن تاريخ أسرة محمد علي قد يبدأ العمل في توثيقه، ولو طلب األزهر توثيق احلب 

اإلسالمية بكل تأكيد سنقوم بذلك. 

املكسيك

جمع تربعات ل�سراء “�سالمل” لت�سلق جدار احلدود الأمريكية 

في الوقت الذي يسعى فيه حساب على موقع GoFundMe إلى جمع 
تبرعات لصالح جدار احلدود األمريكية املثير للجدل مع املكسيك، 
ظهر حساب آخر يحاول جمع تبرعات لشراء “ساللم” لتسلق هذا 
بريان  الناشط  أطلق  األمريكية،  نيوز  اجلدار. حسب شبكة فوكس 
اجلدار  لصالح   GoFundMe عبر  التبرعات  جلمع  حملة  كولفاج، 
مع  احلدود  على  ببنائه  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  تعهد  الذي 

املكسيك أثناء حملته االنتخابية.
إلى  تهدف  مليار  أصل  من  دوالر  مليون   ١٦ نحو  جمع  من  اآلن،  حتى  كولفاج،  حملة  ومتكنت 
جمعها، وهو مبلغ صغير جدا مقارنة بـ2١.٧ مليار دوالر مطلوبة لبناء جدار على طول احلدود 

اجلنوبية بالكامل مع املكسيك، حسب وزارة األمن الداخلي.
لكن في الوقت ذاته، كان مبلغ ١٦ مليون دوالر كافيا إلثارة غضب الناشطة الليبرالية شارلوت 
كليمر، إلطالق حملة تبرعات على GoFundMe لشراء ساللم لتسلق هذا اجلدار، وتهدف احلملة 
إلى جمع ١00 مليون دوالر، لم جتمع منها حتى اآلن سوى ١٣٥ ألف دوالر، لكن يتعهد املسؤولون 
التعليمية  للخدمات  واملهاجرين  الالجئني  إلى مركز  يتم جمعه  مبلغ  بأي  بالتبرع  احلملة  عن 

والقانونية في تكساس.
وُكِتب على احلساب اخلاص بهذه احلملة: “نرغب في توفير ساللم وإرسالها إلى أصدقائنا غير 
الذي  املبلغ  عن  النظر  بغض  لكن  أبدا،  هدفهم  يحققوا  لن  تعلمون،  ومساعدتهم.  املوثقني 
كليمر  قالت  األمريكي،  إنسايدر  بيزنس  ملوقع  تصريحات  وفي  هدفنا«.  سنحقق  سنجمعه، 
القائمة على احلملة، إنها ترغب في لفت االنتباه إلى فوائد الهجرة إلى الواليات املتحدة، وتابعت 

أن األشخاص غير املوثقني ال يجلبون اجلرية أو يهربون اخملدرات أو أي من هذا الهراء إلى بلدنا.
وكانت املعركة حول اجلدار احلدودي مع املكسيك سببا في اإلغالق احلكومي، السبت املاضي، 
بعد إرجاء الكوجنرس مداوالته التى جرت بني البيت األبيض وقادة الكتل البرملانية بشأن مشروع 

قانون االتفاق واملوافقة على طلب تقدم به الرئيس ترامب للحصول على متويل اجلدار.

االمارات

دبي تطلق اأول م�ست�سفى يديره الروبوت يف ال�سرق الأو�سط

والشرق  اخلليج  في  مستشفى  أول  تنفيذ  في  للبدء  دبي  تستعد 
الصحة  هيئة  أن  املستشفى  إدارة  وأعلنت  بالروبوت.  يدار  األوسط 
للبدء في  املبدئية  املوافقات  في دبي سجلت املستشفى ومنحته 
تنفيذه، متهيدا لالفتتاح بحلول العام املقبل. وقال مسعود محمد 
بن مسعود رئيس مجلس إدارة املستشفى، إن املشروع يحمل اسم 
مستشفى “الروبوتيك الدولي دبي”، ومن املقرر أن يدار وفقا لتقنيات 

الذكاء االصطناعي فائق الدقة، والروبوت في غرف العمليات.
ويضم املستشفى ١00 سرير و١2 عيادة متخصصة وأربع غرف عمليات، ومنها غرفة عمليات 
متطورة باستخدام الروبوت، وقسم للطوارئ وقسم لألشعة ومختبر وصيدلية ذكية. وأوضح 
املتطورة  اجلراحات  وإجراء  التشخيص  خدمة  سيوفر  دبي”  الدولي  “الروبوت  مستشفى  أن 

باستخدام الروبوت واألقمار االصطناعية، وممارسة الطب عن بعد.
باستخدام  متعددة  جراحات  إجراء  خدمات  سيقدم  اجلديد  املستشفى  أن  مسعود  بن  وذكر 
والكلية،  والبروستات  والسمنة،  واألورام،  والرحم  الهضمي،  اجلهاز  جراحات  منها  الروبوت، 
والقلب واألوعية الدموية، واألعصاب. شرح أنه سيتاح للكفاءات الطبية خارج اإلمارات إجراء 
الدول األربع  )التيلي سيرجيري(، ما يضع اإلمارات ضمن واحدة من  العملية اجلراحية عن بعد 

التي متلك هذه التقنية املتطورة.

الصني

لبا�س ذكي يكافح الفرار من املدر�سة

جنوب  في  املدارس  أن  رسمية  صينية  إعالم  وسائل  ذكرت 
التالميذ  لتعّقب  “ذكيا”  لباسا مدرسيا  باتت تعتمد  الصني 
وضمان  املدرسة  من  الفرار  مشكلة  ملعاجلة  محاولة  في 
التعّقب  أجهزة  وراء  تقف  التي  الشركة  وأفادت  احلضور. 
الرسمي  اللباس  في  املوضوعة  الذكية  الشرائح  بأن  هذه، 
موعد  وتسجيل  التالميذ  مكان  بتحديد  تسمح  للمدارس، 

دخولهم وخروجهم من املدرسة.
نوفمبر  في  اللباس  هذا  غايغو  إقليم  في  مدرسته  اعتمدت  الذي  روشيانغ  ران  املدير  وأوضح 
املاضي عندما يدخل التالميذ املدرسة يساعد هذا اللباس على التقاط صورة لهم وتصويرهم، 

مؤكدا أن أكثر من نصف تالميذ املدرسة البالغ عددهم ١٤00 يرتدون هذا اللباس الذكي.
واعتمدت ما ال يقل عن عشر املدارس في اإلقليم وفي مدينة غوانشي اجملاورة له هذه التكنولوجيا، 
فحني يغادر التالميذ املدرسة من دون إذن ينطلق إنذار مسجل، ويترافق هذا اللباس مع أجهزة 
التالميذ  بأن  أن يشعر  اللباس  لهذا  ويكن  املدرسة.  مثبتة عند مداخل  الوجوه  للتعرف على 

غيروا لباسهم فيما بينهم.
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Have you ever laughed so hard that your 
cheeks started to hurt? I have! Laughter is 
arguably one of the simplest ways to feel 
happy. It can be because of a silly joke, a 
funny movie clip, or even an embarrassing 
moment...but the results are the same: when 
we laugh, we feel better. We feel good. It is 
almost as though for a single quick moment, 
our worries are gone from our minds. For that 
quick laugh, we can think of nothing else but 
the hilarity that has just occurred. Now, more 
than ever, the world needs some laughter... 
Wouldn’t it be great if we actually had stud-
ies to support that laughter is good for our 
health? Well. it appears that we do! I did a lot 
of research on this, and there is quite a bit of 
literature out there on this topic. For the sake 
of time and my fingers that have to type all 
this out, I have chosen a few articles to discuss 
here. The first was a large, cross-cultural study 
that tested the relationship between laughter 
and health. This study attempted to correlate 
laughter with disease prevalence  - that is, the 
presence of disease. The results? Those who 
laughed more had fewer chronic (long-

term, ‘on and off’ 
illnesses) than those 
who did not laugh 
as much (or at all).  
Now, here is an im-
portant point: this is 
a correlation. That 
means that laugh-
ter and less disease 
are related/ It does not mean that laughter 
CAUSES less diseases to be present. But 
what it DOES indicate is that there is some 
sort of relationship between the two, such 
that more laughter may indicate that the 
same person may experience less disease. 
I like what the authors in this study con-
clude: laughter is really an important part 
of our lives. Whether it is related to less 
disease or simply a better mood, laughter 
is critical!Imagine how beneficial laughter 
can be if we implemented it in various areas 
of our lives. For example, what if we used 
more humour in stressful situations, like 
when we are freaking out because our as-
signment is due in two days? Or what if we 
can turn a tense moment, such as in a heated 
argument, into a joke? (Note that laughter 
always needs to be introduced appropri-
ately. For example, it clearly is not a good 
time to bring in a joke if your loved one is 
furious that you forgot about their birthday). 
In terms of healthcare providers, what we if 
simply smiled more at patients? Think about 
this: how do you feel when your doctor or 
nurse walks in and is frowning? Probably 
not great. But what about when they come 

in smiling or make 
the situation light-
hearted? It makes 
a huge difference! 
This is truly what 
I have tried to 
implement in my 
own nursing expe-
riences. I always 

walk in with a smile on my face, and when 
possible, make the situation fun or funny. 
There is always time to be serious. But then 
again, there is always time to have fun and 
laugh! It is amazing how simply making 
something humorous can change the way 
we feel, the way we think of situations, and 
our abilities to problem-solve and cope. 
Of course, we cannot always laugh. But one 
thing we can do: make laughter a priority. 
Try to joke around (when appropriate) and 
get some humour into your life. Make oth-
ers laugh and feel contentment as you realize 
how you’ve made their day jut a little more 
special, a little more tolerable. Try watching a 
funny show or reading some good jokes...and 
feel your face ache as you cannot stop laugh-
ing. Then feel the relief on the inside, that for 
a quick moment, all you could do is laugh. 
For someone who struggled with a degree of 
depression in the ICU, I can assure you that 
laughter works! Three years from then - to-
day - I am strong in my recovery and do not 
suffer from depression. I have learned ways to 
cope, to heal, and to sustain my health. And 
allow me to fill you in on a secret: laughter 
is one of the best things that I have dis-
covered. There is nothing like a smile or 
a good laugh to make the situation more 
manageable, to give hope, and to renew 
strength. (P.S. Note the hilarious joke in the 
picture about the tuna sandwich named Kevin!) 
Please, take some time today (and tomor-
row, and the day after that, and the day after 
that!) to laugh! (Also, if you look online for 

jokes, please - search for CLEAN jokes. Here is 
a site that got me laughing - check it out! http://
www.laughfactory.com/jokes/clean-jokes). 
(P.s. Also note the funny joke in this picture 
about laughter and medicine. Yes, so it is a lit-
tle silly and ‘nasty’ ... but I seriously laughed 
out loud!). See the joke below to get you 
started - it really made me laugh out loud!  
A Minnesota couple decided to vacation to 
Florida during the winter. They planned to 
stay at the very same hotel where they spent 
their honeymoon 20 years earlier. Because of 
hectic schedules, it was difficult to coordinate 
their travel schedules. So, the husband left 
Minnesota and flew to Florida on Thursday. 
His wife would fly down the following day. 
The husband checked into the hotel. There was 
a computer in his room, so he decided to send an 
e-mail to his wife. However, he accidentally 
left out one letter in her e-mail address, and 
without realizing his error, he sent the e-mail.  
Meanwhile.....somewhere in Houston, a 
widow had just returned home from her hus-
band’s funeral. He was a minister of many 
years who was called home to glory fol-
lowing a sudden heart attack. The widow 
decided to check her e-mail, expecting 
messages from relatives and friends. Af-
ter reading the first message, she fainted.  
The widow’s son rushed into the room, found 
his mother on the floor, and saw the computer 
screen which read: 
To: My Loving Wife 
Subject: I’ve Arrived 
Date: 16 May 2003
I know you’re surprised to hear from me. 
They have computers here now and you 
are allowed to send e-mails to your loved 
ones. I’ve just arrived and have been 
checked in. I see that everything has been 
prepared for your arrival tomorrow. Look-
ing forward to seeing you then! Hope your 
journey is not as uneventful as mine was. 
P.S. Sure is hot down here!

Laughter...and Health?
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Nasr Mahrous, 
A Story of Passion for Music!

Nasr Mahrous, who will celebrate 
his 50th birthday on January 7th, is a 
legendary Egyptian  producer, direc-
tor, lyricist and composer  who filled 
the hearts of Egyptians with passion 
for a unique line of music.  In the 
late 1980s, Nasr Mahrous founded 
his record company by the name of 
FreeMusic Art Production. Through 
his company, Nasr rediscovered art-
ists, wiped off the dust on some, 
polished the vocals of others in new 
styles and looks. Of those artists are 
Mohammed Fouad, Mohammed 
Mohie, and the pop icon Mohamed 
Mounir.
In the late 1990s, Nasr Mahrous started a series of compilations 
called Free Mix. In these compilations Nasr Mahrous discovered his 
own voice and sang two songs. During that period, he rediscovered 
and introduced many of the now Egyptian icon singers such as Bahaa 
Sultan, Tamer Hosni, Sherine, and later on, Souma. 
Mahrous received many awards from Ngoum FM in 2010 and Middle 
East Music Award (MEMA) in 2012 and 2013 as «Best Musician».
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It’s January 4.  We’re now four days 
into the new year.  Be honest… have 
you kept your resolutions for 2019?  
Are you still doing what you said you’d 
be doing?  Did you even start?  Is your 
year going the direction you thought it 
would by now?
Studies show that by the end of Janu-
ary, 40% of all New Year’s resolutions 
will have been tossed aside.  And that 
number jumps to 75% just one week 
into February! 
It’s amazing how easy it is to come up 
with things about our lives that we want 
to change and yet how hard it is to actu-
ally change them!
Why is that?  Why can’t we keep our 
resolutions?  Why can’t we make those 
changes that we know we need to make?
Did you know that...
...95% of those who lose weight on a 
diet regain it, and a significant percent-
age gain back more than they origi-

nally? ...even after a heart attack, 6 out 
of every 7 patients DO NOT make any 
enduring changes around eating or ex-
ercise?
...the average person makes the same 
New Year’s resolution 10 separate times 
without success?
Regardless of what your goal may be 
[losing weight, spending more time 
with the kids, reading the Bible daily, 
getting your career on track], we all 
struggle to change.  We don’t struggle 
to come up with things that need to 
change… or developing a plan for that 
change… or realizing how great life 
will be when we make that change… 
WE STRUGGLE TO ACTUALLY 
CHANGE!
St. Paul said it like this, “For what I am 
doing, I do not understand. For what 
I will to do, that I do not practice; but 
what I hate, that I do.”  (Romans 7:15)
I’m not claiming to be an expert in the 
art of change [if I was then I’m sure 
you’d see a comment or two from my 
wife on this post], but if there’s one shift 
I believe we can make to help turn those 
good intentions into actual change: NO 
MORE EXCUSES.
Understand this: you have an Enemy 
out there and he is real.  The Bible calls 
him Satan and his mission is to destroy 
your life.  He is an enemy of all that is 

good – including the change that you 
know you need to make.  The last thing 
he will ever do is sit back and watch you 
change your life for the better.  And I’m 
not just talking about spiritual changes.  
He is opposed to any change that will 
make you a better person and bring your 
life more in line with God’s plan.
He doesn’t want you to change.  He 
doesn’t want you to pray more.  He 
doesn’t want you to get in shape and 
feel good about yourself.  He doesn’t 
want you to fix your marriage.  He 
doesn’t want you to stop nagging your 
husband or ignoring your wife. 
He does not want you to change!
And the moment you decide that you 
want to change, he is there in an in-
stant to give you 1001 excuses why you 
shouldn’t.
- “You’ve tried before and failed.  Why 
try again?”
- “You don’t have what it takes to be 
consistent; it won’t last.”
- “People will laugh at you when you 
fail again.”
- “You’re busy now; you can work on 
this later.”
- “Why should you put in that effort?  
No one else is.”
I’ve been there and heard all of those 
excuses.  He’s awfully convincing isn’t 
he? 

Well, if you want to make your 2019 
resolutions different than the past 10 
years’ worth of resolutions, it’s time to 
say NO MORE EXCUSES!
Yeah, you might fall short of your 
goal, but at least you’ll try.  I’d rather 
try and fail as opposed to never trying 
at all [that’s what we teach our kids 
right?].  When you make excuses to 
avoid doing what you know God wants 
you to do, you aren’t setting limits on 
yourself; you’re setting limits on God!  
You’re saying “I don’t think God can do 
______ in my life.”
So let this be your modified resolution 
for the rest of 2019:  NO MORE EX-
CUSES.  I will do my best.  I will put 
in my best effort.  I will fight/pray/work 
as hard as I can to make my change a 
reality in 2019.  And if I fail, at least it 
won’t be from lack of effort.  I will do 
my best; and trust God to do the rest.
Next week, I’ll be sharing some of my 
personal goals for the new year (and I’d 
be more than happy to help you with 
your goals on my weekly scope).  But 
before we get there, we need to have 
the same mindset.  First we prepare 
our minds/hearts, then we start putting 
pen to paper - as Jesus taught us “first 
cleanse the inside of the cup and dish, 
that the outside of them may be clean 
also.” (Matthew 23:26).

DO YOU STILL REMEMBER YOUR NEW YEAR’S RESOLUTIONS?

2018 has now 
come to a close.  
During the past 
year, Canadi-
ans were forced 
to endure Justin 
Trudeau’s many 
failures over the 
last 12 months.  
However 2019 
will bring Cana-
dians new hope 
and opportunity 
to move on from 
Trudeau’s legacy 
of failure by elect-
ing a new Conservative government.
Again and again, throughout 2018, Justin 
Trudeau demonstrated to Canadians his in-
ability to be a leader and to get things done 
on the issues that matter most to Canadi-
ans.
Justin Trudeau’s failure to build pipelines 
has created a national economic crisis that 
threatens tens of thousands of jobs and will 
have a huge negative impact on all Canadi-
ans coast to coast.
Justin Trudeau failed to fix the mess he cre-
ated at our border with the United States.  
Since his #WelcomeToCanada tweet last 
year, 40,000 people have crossed illegally 
into Canada at a cost to the Canadian tax-
payers of up to $34,000 for each border 
crosser. By 2020, this crisis will have cost 
Canadian taxpayers $1.6 billion. 
Justin Trudeau’s failure to balance the bud-
get means the national debt is grown to 
unmanageable levels.  This means higher 
taxes down the road and less protection 
against the next economic downturn.  It 
also means that our children and grandchil-
dren will be forced to pay billions of dol-
lars in interest payments every year.  This 

will leave all Canadi-
ans with less money to 
look after the everyday 
needs of their families.  
Justin Trudeau’s failure 
to protect victims of 
crime is a national em-
barrassment. No Prime 
Minister should have to 
be humiliated and po-
litically damaged to do the right thing.
Justin Trudeau has also failed to support 
the needs of our veterans.  It is a slap in 
the face to the brave men and women who 
put their lives in danger to protect our free-
doms.  His failure to equip our armed forc-
es sends the message that Canada is con-
tent to sit on the sidelines and to depend on 
our allies to defend our values.
Justin Trudeau’s failure on the world stage 
has diminished Canada’s role on important 
issues and damaged future trading pros-
pects.
Justin Trudeau neglected to get a better 
deal on NAFTA and that means higher 
drug prices for Canadians and less control 
over our industry and future trade deals. 
Canadians more and more are beginning to 
realize that Justin Trudeau can’t be trusted 
to lead Canada into the future.  Fortunately, 
with the next federal election this year in 
2019, Canadians will finally get a chance 
to leave behind Trudeau’s legacy of fail-
ures and look forward to a brighter future 
under the leadership of Prime Minister An-
drew Scheer and a new Conservative gov-
ernment.

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 

for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

2018 a Year of Failures for Justin trudeau
As a Christian in politics, peo-
ple often ask me how my reli-
gion and my politics fit togeth-
er. Some people say that faith 
should not mix with politics. 
But I believe that all people 
in politics are influenced by 
their basic beliefs, whether or 
not they are religious. There’s 
some advantage to speaking 
about that reality openly.
My foundational  assumptions 
about right and wrong are shaped by 
what might be called “Christian human-
ism”. I believe that all human beings 
have immutable value because they are 
made in the image of God. Government 
policies ought to affirm and uphold the 
value of all human life as a result. This 
is a religious idea with profound and 
positive political implications.
Some people think that being a Chris-
tian in politics means only standing up 
for other Christians. But, we know that 
all people are made in the image of God, 
not just people who share our faith. This 
recognition leads Christians in politics 
to stand up for the often neglected situ-
ation of persecuted Christians, but also 
for other minorities who face discrimi-
nation on the basis of their religious or 
ethnic identity. We speak for the voice-
less, whether or not they are from our 
faith community.
My Christian humanism deeply influ-
ences the decisions I make  every day 
as a politician. My advocacy for perse-
cuted minorities, my votes in the House 
of Commons on a wide variety of other 
issues, and the way I try to relate to con-

stituents facing challenges 
are all influenced by my 
humanism, which has its 
roots in my faith.
While people whose public 
advocacy is seen to be in-
fluenced by faith are often 
criticized for it in our so-
ciety, the same professing 
“secularists” are happy to 
celebrate Christian human-
ists when they agree with 

them. I haven’t heard anyone say re-
cently that William Wilberforce, Abra-
ham Lincoln, Dietrich Bonhoeffer, and 
Tommy Douglas should have kept their 
faith-informed political views to them-
selves. These were people who played 
leading roles in the fight against slav-
ery, the fight against Nazism, and the 
introduction of universal healthcare in 
Canada. Their political actions were 
informed by their Christian faith. Still, 
even if Christian humanists have been 
regarded positively by history, they are 
not always appreciated by their contem-
poraries.
Even those who are annoyed by the 
faith-informed interventions of Chris-
tian humanists in policy debates should 
acknowledge that everyone has a world-
view. An atheistic humanist or a moral 
 relativist also has a worldview and 
moral assumptions, even if they are not 
linked to specific ritual practices. They 
still have foundational beliefs about 
things which they cannot prove through 
reason alone. In that sense every politi-
cian is religious – it’s simply a question 
of which god they serve.

religion and politics

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

Father Anthony Messeh
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