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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800
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 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100
Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

كند� تخطط لقبول �أكرث من مليون مهاجر 

خالل �لثالث �سنو�ت �لقادمة

�آندرو �سري: نعتز بالأقباط �لذين �إختارو� كند� 

كمكان للعي�ش وم�ساهمتهم ببالدنا

�لغاء خانة �لديانة بالرقم �لقومي �مل�سري بني �لرف�ش و�لقبول 
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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
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تستعد  اإلمارات 
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باملنيا...  الزعفرانة 
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.............................. ص 11

راأي املحـــــــرر

دولة �جلمعة و دولة �لأحد  

امليالد  ليلة عيد  يتوقف بني ماحدث  اأن  اإال  لعاقل  ال ميكن 

بالعا�صمة االإدارية اجلديدة وما حدث بقرية الزعفرانه بعدها 

باأيام قليلة، بني اإفتتاح اأكرب كني�صة بال�صرق علي م�صاحة اأكرث 

من 60 األف مرت مربع، وبني اإغالق كني�صة م�صاحتها اأقل من 

60 مرت مربع فقط. بني رئي�ص يعد االأقباط بن�ص قوله »اأنه لن 

يكون يف م�صر فتنة طائفية« ، وبعدها ب�صاعات يقول رئي�ص 

الذين  االأقباط  كان  باملنيا  الطائفية  الفتنة  �صبب  »اأن  وزرائه 

قاموا بال�صالة ولي�ص املت�صددين الذين منعوها«. بني قدا�ص 

كاتدرائية »ميالد امل�صيح« والذي قام فيه جهاز االأمن بنف�صه 

باإر�صال الدعوات لالأقباط حل�صور ال�صالة، وبني منع االأمن 

بنف�صه لهم من ال�صلوات بتلك القرية ال�صغرية. بني اإعالم 

حكومي يحتفي بالبابا توا�صرو�ص لقوله »وطن بال كنائ�ص 

اأف�صل من كنائ�ص بال وطن« ، وهجوم علي االأنبا مكاريو�ص 

لقوله، »ن�صعي لل�صالم والتهدئة ولكننا نرف�ص الذل والهوان 

االأ�صبوع  نف�ص  يف  حدثني  احلقوق«.  عن  والتنازل  والذمية 

اأحد  يعد  مل  و�صيا�صة  البلد،  هذا  يف  التناق�ص  قمة  حمال 

يفهمها، و�صفها »اإ�صحق اأبراهيم«، الباحث باملبادرة امل�صرية 

للحقوق ال�صخ�صية، بـ »ال�صيا�صة اخلبيثة والتي تفتح كنائ�ص 

بال م�صلني وتغلق كنائ�ص م�صليها باالأالف«. حدثني ك�صفا 

 ، الفعل  دون  بال�صكل  االإهتمام  وهو  عيوبنا  اأهم  اأحد  عن 

لنا  العامل  ونظرة  اجلوهر،  دون  واملظهر 

يف اخلارج ولي�ص نظرتنا نحن الأنف�صنا يف 

»نبني«  الداخل. نحن ونحن فقط من 

»نهدم«  بينما  بال�صرق  كاتدرائية  اأكرب 

من  فقط  ونحن  نحن   ، باملنيا  القانون 

االأقباط ال يجمع بني  االإعتداءات علي  نن�صاأ جلنة ملواجهة 

ممثليها �صوي اأنهم الأجهزة بالدولة ُيحظر وجود قبطي واحد 

العامل  نر�صي  اأن  ن�صتطيع  بها. نحن ونحن فقط من  يعمل 

اأجمع، فقد بات الغرب ومنظماته احلقوقية نائمًا مطمئنًا ملا 

راأه من ت�صامح يوم االأحد، وبات ال�صرق ومنظماته املتطرفة 

هادئًا را�صيًا ملا راأه من ت�صدد يوم اجلمعة.

ال �صك اأن التباين الكبري بني امل�صهدين يك�صف عن الزيف 

تتظاهر  اإ�صالمية  قيادات  فلدينا  جميعًا،  منار�صه  الذي 

بنيل  تتظاهر  م�صيحية  وقيادات  االأقباط،  مع  بت�صاحمها 

بني  بامل�صاواة  باإميانها  تتظاهر  �صيا�صية  وقيادات  حقوقها، 

املليارات  اإنفاق  اأن  حقيقة  عن  يك�صف  تباين  مواطنيها، 

اأغاين  واأعذب  االإحتفاالت  واأكرب  املنارات  اأعلي  علي 

الوحدة الوطنية لي�ص له قيمة اأمام منهج درا�صي متطرف اأو 

كتاب ُمت�صدد ُيباع علي االأر�صفة اأو خطبة واحدة حُمٌر�صة 

مب�صجد. 

 �بر�م مقار
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قبل أياٍم من بداية العام اجلديد؛ شاءت 
برنامج  دفة أن أشاهد حلقًة من  الصُّ
استضاف شخصية عربية مشهورة، 
وأستاذة  إعالمية  طويلة  لفترٍة  كانت 
جامعية مرموقة. بعيًدا عن ذكر اسم 
البرنامج، أو بلده، أو اسم الشخصية، 
اعتبرته استثنائًيا  استوقفني سلوٌك 
نعيش  الذي  الزمن  مبقاييس  ُمذِهالً 

فيه.
جاملَت  والتهذيب،  الذوق  ُمنَطلق  من 

تلك  الشابتان  البرنامج  ُمقدمتا 
اطراٍء  بكلماِت  املشهورة  السيدة 
رقيقة، وإذا بها تقول بنبرة تواضٍع دافئة 
بدت شديدة الصدق: »هذا زمنكما اآلن 

وعشناه  زمننا  أخذنا  نحن  وتعيشا،  تستمتعا  كي 
وشبعنا«.

بكل ما متلكه من قوَّة وصحٍة وُشهرٍة وجماٍل وأناقٍة 
األول بعد  العام  يتجاوز  الذي لم  وثراء مالي، بسنها 
الستني ُمقارنًة بغيرها ممن جتاوزوا عامهم السبعني 
وأنانيتهم  بجشعهم  متشبثني  ومازالوا  والثمانني 
على  الشباب  مع  تعاملهم  في  قلوبهم  وقسوة 
أكل  يريدون  الذين  اولئك  العربية،  مجتمعاتنا  أرض 
الرمق  حتى  عليها  وما  الدنيا  من  واليابس  األخضر 
الشباب  رؤوس  على  أحذيتهم  كعوب  ووضع  األخير، 
فوق  أيًضا  زمنهم  على  يهيمنوا  كي  أفواههم  وفي 
اجلديدة  األجيال  أعمار  سارقني  مضى  الذي  الزمن 
إلى  الشباب  محولني  قوتهم  إلى  قوتها  ليضيفوا 
عاجزة  وغدت  أرواحها  امتصاص  مت  كائناٍت مهدومة 

عن القدرة على استنشاق أكسجني احلياة.
أحد  إلى  ينتمون  العربي  عاملنا  في  السن  كبار  أكثر 
التضحيات  تلو  التضحيات  يقدم  أحدهما  صنفني: 
متى  ينتظر  واآلخر  ميوت،  حتى  وصحته  عمره  من 
تلك  قوتهم  يشفط  حتى  القوَّة  عمر  األبناء  يبلغ 
اعباء  من  كواهلهم  على  صًبا  يصبه  مبا  شفًطا 
ومطالب معنوية ومادية واتهامات وشتائم وخالفاٍت 
وُمشاحناٍت ال تنطفئ. بالنسبة لي ولشبان وشابات 
السن  في  املُتقدم  العربي  منوذج  نرى  أن  يندر  غيري؛ 
يُفرط  وال  بنفسه  يهتم  الذي  ذاته«،  مع  »املُتصالِح 
ُمعتمًدا  واملادية  والعاطفية  الصحية  حقوقها  في 
في  يُسرِف  أن  دون  املاضية  أعوامه  جهود  ثمرة  على 
ذاته  الوقت  وفي  غيره،  على  أو  نفسه  على  اإلثقال 

ر قيمة األجيال اجلديدة والتحديات  يُقدِّ
يستفيد  تواجهها،  التي  الكبرى 
وفي  االستفادة  يتطلب  فيما  منهم 
بالدعم  عليهم  يبخل  ال  ذاته  الوقت 
اليوم  أكثرهم  واالحترام.  واملُساندة 
مقابل  الشباب  »استعباد«  يُريدون 
التي قدموها لهم خالل فترة  الرعاية 
توبيًخا  نسمع  ما  وكثيرًا  الطفولة! 
آتون  في  األبناء  مبشاعر  الزج  يُحاول 
وقدمت  أعطيتك  »أنا  نوع:  من  الذنب 
لك وأنفقت عليك«، واألسوأ أن امُلتمع 
جًدا  ُمتدنًيا  مازال  الذي  اجلمعي  بالعي 
صف  في  دائًما  يقف  اجلانب  هذا  من 
ضد  ظاملًا  كان  وإن  حتى  السن  كبير 

األصغر سًنا وإن كان مظلوًما!
قبل فترٍة وجيزة سمعت حكايًة حقيقية في املتمع 
عن  والده  أمام  أعلن  شاب  عن  فيه  أعيش  الذي 
انهال  أن  إال  األب  من  كان  فما  »الزواج«،  في  رغبته 
عليه ضربًا وصفًعا وركالً مأل جسد االبن بالرضوض 
واجلروح العميقة والندبات والتشوهات التي يصعب 
التي  النفسية  التشوهات  عن  عدا  هذا  شفاؤها، 
ترسخت في نفس هذا االبن منذ الطفولة حتى بلغ 
تريد  أنانية األب  أو جتاوزها، كل هذا ألن  الثالثني  سن 
بقاء االبن معه ليكون عبًدا خادًما بال أجر حتى يأتي 
الفرج مبوت األب، وأعرُف صديقًة شابَّة تبدو حكايتها 
إال  ترتاح  ال  والدتها  أن  إذ  احلكايات!  أغرب  من  امُلزنة 
يومها  تُتم  وال  ُمشاجرة،  كل يوٍم  معها  افتعلت  إذا 
ليتشاجر معها  اآلخر  هو  البنت  والد  حرَّضت  إذا  إال 
ويغضب عليها مهما قدمت تلك البنت من مظاهر 

الوالء والطاعة والبر واالنصياع!
ال شك أن لكبار السن قيمًة ُعظمى ومكانًة عالية، 
ومعرفٍة  خبرٍة  من  ميلكونه  ما  يحتاجون  والشباب 
وصبٍر وحناٍن إن كانوا من تلك الفئة الناضجة الواعية 
لكنهم  امُلتمع،  في  الصحيح  ومكانها  بدورها 
رة اسوأ كثيرًا من  يتحّولون إلى طاقة تخريبية ُمدمِّ
ال  ُمجتمعًيا  نفوذًا  ميلكون  ألنهم  املُراهقني  طاقة 
ميلكه األصغر منهم سًنا في عاملنا العربي، ومنهم 
الشر  وُحب  النفس  ودناءة  واألنانية  باخلُبث  ميتاز  من 
والضرر لآلخرين، لذا نحتاج وقفًة ُمجتمعية جديدة 
تُقيِّم الفرد وفق »تصرُّفاته« وليس وفق »سِنه«، فكم 

من كبيٍر ُمسيء، وكم من صغيٍر ُمحِسن.

هم! وُهناك من يكرب معهم �شرُّ

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

االعرتاف هو احلل
بقلم: سميرة عبد القادر

كنت دائماً أهب للدفاع عن ديني في كل مرة يشير إليه أحد بالتطرف 
واإلرهاب، كنت أهم فوراً بعدها للبحث عن جرائم مت ارتكابها باسم 
األديان األخرى ألشعر نفسي وأشعر من أمامي أن الرؤوس متساوية 
في  أبحث  كنت  اعايرك«  وال  تعايرني  »ال  املتداول  املثل  يقول  مثلما 
مواقع مكافحة الشبهات والفتاوى عن آراء الشيوخ وأرددها كالببغاء 

حتى وإن لم أكن مقتنعة بها في باطن عقلي.
بحقيقة  فيه  أنفسنا  نواجه  الذي  الوقت  علينا  يأت  وأن  البد  ولكن 
مشاكلنا ونحاول أن جند حلول لها. فماذا يهمني في اجلرائم التي مت 
ارتكباها باسم الديانة املسيحية مثالً وهي ال تدمر بلدي أو مجتمعي 

اآلن.
وفصلت  أخطاءها  تداركت  بالداً  هناك  األقل  على  ولكن  اجلميع  من  مرفوض  االرهاب  بالطبع 
الدين متاماً عن الدولة وبذلك أصبحت أغلب البالد ذات الغالبية املسيحية بالداً علمانية وفي 
نفس الوقت ينتاب الهلع إلى اآلن أغلب املسلمون إذا سمعوا كلمة »علمانية« بعد أن أوهمهم 

الشيوخ ورجال الدين أنها تعني العداء لدينهم.
تعودنا أن نرد على أي غربي يتحدث عن التفجيرات التي تتبناها اجلماعات االسالمية بأن هناك 
جماعات متطرفة مسيحية أيضاً مثل جماعات »كو كلوكس كالن« وهي منظمات أخوية تؤمن 
بالتفوق األبيض ومعاداة السامية والعنصرية ومعاداة الكاثوليكية ولكن اذا عقدنا مقارنة بني 
أعداد تلك املنظمات وبني أعداد املنظمات اجلهادية االسالمية بدءاً من جماعة االخوان املسلمني 
العددي  التفوق  وداعش فسنالحظ حتماً  القاعدة  إلى منظمات  وصوالً  العسكري  وجناحهم 
للجماعات السالمية بل وتفوق عدد جرائمها أيضاً مع األخذ في االعتبار أن أعداد املسيحيني 

حول العالم يعادل ضعف أعداد املسلمني تقريباً.
إلى أهمية  باالتهام للدين اإلسالمي نفسه ولكننا نشير  أننا نشير  وتلك املالحظات ال تعني 
تدارك أسباب تزايد معدالت التطرف في العالم اإلسالمي فمثالً مازال رجال الدين القائمون على 
رؤوس املؤسسات الدينية يصرون على دراسة التراث االسالمي واعتباره جزء ال يتجزأ عن الدين 
واجتهاداتهم  وآراءهم  والفقهاء  اخللفاء  ومواقف  التاريخية  األحداث  كل  فأصبحت  االسالمي 
الشخصية باختالف أماكنهم وعصورهم من أهم املواد التي تدرس لطالب املدارس واجلامعات 
الدينية مبا فيها من مواقف وقصصاً متطرفة وشاذة عن املألوف بل وأنها تناقض أحياناً النصوص 
واآليات القرآنية، من بينها )على سبيل املثال ال احلصر( كتب الفقيه امللقب بشيخ االسالم »أبن 

تيمية«.  
التالميذ في  املناهج ألعداد كبيرة من  تدريس هذه  يتم  عندما  كبيراً  وقد يصبح هذا اشكاالً 
الغالبية  ذات  بالبالد  مقارنة  الدينية  باملدارس  ابنائهم  التحاق  منها  كبيرة  نسب  تفضل  بالد 
تعد من  بهذا احلجم فأستراليا مثالً  ليس  الدينية  املدارس  االقبال على  فيها  التي  املسيحية 
أعلى البالد التي يلتحق طالبها مبدارس كاثوليكية وبلغت نسبة طالب تلك املدارس 11% في 
حني أن بلد مثل مصر يتعدى طالب املدارس األزهرية بها 12% مع األخذ في االعتبار االختالف 
في تدريس املناهج، فقد مت الغاء حقبة الصراعات الدينية بني الطوائف املسيحية في العصور 
الفاتيكان  بابا  اعتذار  إلى  باإلضافة  الدين املسيحي هذا  يتم تقدميها كجزء من  الوسطى وال 
عن تلك احلقبة عدة مرات وهو ما ننتظره إلى اآلن من رجال الدين اإلسالمي أن يبرئوا ساحة 
دينهم من مجازر وجرائم ارتكبت تاريخياً باسم الدين االسالمي لعل من أبرزها مذابح األرمن 
التي ترفض تركيا االعتراف بها إلى اآلن مع العلم أن هذا العناد والكبر ليس في صالح صورة 
ديننا بل أن التمسك بالدفاع عنها يلصقها بالدين وهو ما ليس صحيحاً أبداً وليس كل ما مت 
ارتكابه على يد أحد امللوك واخللفاء املسلمون سابقاً هو ركن من أركان الشريعة االسالمية... 

وفي النهاية يبقى اعترافنا بأخطاء املاضي واحلالي حالً ال مفر منه إلنقاذ مجتمعاتنا وبالدنا.

 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
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كواكبه  إلى  اهلل  نظر  البدء...  في 
السّيارة، وأختار أرضنا!

عن  حجمها  صغر  رغم  أختارها، 
وجعلها  السماوية،  األجسام  باقي 
محبته،  تاريخ  في  املركزية  النقطة 
واختصها مبكانة فريدة؛ فال يُقال إنه 

جالس على أي كوكب آخر، غيرها!
أختارها، رغم ظالمها، وأفاض عليها 
من نوره اجلزيل؛ ففي النهار، يُسكب 
عليها من ضوء الشمس. وفي الليل، 

يُسكب عليها من شعاع القمر!
جعلها  أنه  حتى  وأحّبها؛  أختارها، 
خلقه  وعندما  لإلنسان.  مهداً 
األحجار  من  قطعة  من  يأخذه  لم 
الالمعة امللتهبة في السماء، ولكن 

جبله من أدمي وتراب األرض!
أختارها، وأحّبها؛ حتى أنه طلب من 
ثرية  ويجعلها  يُعّمرها،  أن  اإلنسان 

ومثمرة باخلير، واجلمال!
كّرمها،  أنه  حتى  وأحّبها؛  أختارها، 
ملولود  عيناً  عندما صنع من طينها 

أعمى!

رآها  ملا  أنه  حتى  وأحبها،  أختارها، 
واحلروب،  الصراعات  بدماء  ملّوثة 
هذه  مالئكته،  من  جوقة  مع  أرسل 
األرض  »على  املباركة:  الكلمات 
مشاعره  على  ليؤكد  السالم«؛ 
نغمات  عبر  نحوها،  من  الطيبة 

جميلة!
خطايا  من  تعاني  رآها  وعندما 
اإلنسان، بّشرها بالفرح العظيم في 
يسوع  الوحيد  ابنه  أرسل  إذ  احلزن، 
بني  ترابها  على  ليجول  املسيح؛ 
البشر، ينزع الصحراء من نفوسهم، 

ويسكب ذاته فداء عنهم!
كأم  جعلها  حتى  وأحبها؛  أختارها، 
أجسادنا  أحضانها،  في  تضم  رؤوم 

املسافرة إلى األبدية!
يفرغ،  ال  حب  ألرضنا  اهلل  حب  إّن 
ومن  رحمته،  من  األرض  به  امتألت 
فهو  بكلمته؛  قائمة  وألنها  غناه. 
يناشدها بالتجاوب مع ندائه الرؤوف: 
كلمة  اسمعي  أرُض  يا  أرُض  »يا 

الرب«!   

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

Tel: (416) 455-7425
info@GoodManImmigration.ca

Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة

ا�شت�شارة جمانية

ات�شلوا ب�شعيد ميخائيل:

MEMBER

 لقاء
ُ
وأحّب اهلل
أرَضنا! 

رفض دخولك األراضي الكندية
يتم  عندما  محبًطا  هو  كم  نعرف  نحن 
رفض تأشيرتك أو قبولك طلبك في الدخول 
الهجرة  سلطات  تتلقى  حيث  كندا.  إلى 
على  للحصول  طلبات  يوم  كل  الكندية 
إقامة دائمة، وتأشيرات زيارة، وتصاريح عمل، 
دراسية،  وتصاريح  املهنة،  مزاولة  وتراخيص 
الطلبات  جميع  قبول  يتم  ال  ذلك.  إلى  وما 
جميع  من  املسافرين  كندا  تستقبل  أيضا، 
طريق  عن  أو  اجلو  طريق  عن  العالم  أنحاء 
يحرم  وأيضا  التجارية.  أو  اخلاصة  املركبات 
أنهم  من  الرغم  على  الدخول  من  البعض 

رمبا كانوا قد زاروا كندا عدة مرات من قبل.
األمور  هذه  حل  ميكننا  األحيان،  بعض  في 
الذي  الهجرة  مسؤول  مع  مناسب  بشكل 

يتعامل مع هذه املسألة.
في تلك احلاالت، ميكننا أن نساعد موكلينا 
إلى  باإلضافة  أخرى  مرة  التقدمي  خالل  من 
باإلضافة  الداعمة لطلبك  الوثائق  عدد من 
امتثالك  لسبب  أفضل  شرح  تقدمي  إلى 

جلميع املتطلبات القانونية.
يتخذه مسؤولوا  قرار  أي  فإن  احلظ،  وحلسن 
املكمة  في  إما  فيه  الطعن  ميكن  الهجرة 
الهجرة  مجلس  في  أو  لكندا  الفيدرالية 
والالجئني .)IRB( ميكننا املساعدة في جتميع 
وحتديد  قضيتك  في  الصلة  ذات  احلقائق 
مت  التي  واألسباب  اإلجراءات  كانت  إذا  ما 
عادلة.  كانت  التطبيق  لرفض  استخدامها 
كما ميكننا إعداد اإلجراء املناسب للحصول 
األمر  يتعلق  عندما  املرجوة.  النتائج  على 
هو  التوقيت  فإن  الترحيل،  وقرارات  بالرفض 
تقدمي  توقيت  إن  والهام.  األساسي  العامل 
طلبات االستئناف أو مراجعة القرار محدود 
الطلب  استئناف  للغاية  املهم  من  للغاية. 
الزمنية  احلدود  ضمن  قضائياً  مراجعته  أو 
علمك  مبجرد  القانون.  بها  يسمح  التي 
الفور  على  بنا  االتصال  يرجى  سلبي،  بقرار 

للبدء في اإلجراءات املطلوبة للحصول على 
النتيجة املرجوة وممارسة حقوقك القانونية.

دخولك  رفض  حول  متداولة  أسئلة  هناك 
االراضي الكنديه ومنها:

ما هي اسباب الرفض؟
أسباب أمنية، مبا في ذلك تهم التجسس أو 
بالتجسس،  أمكانية وجود عالقت مرتبطة 
أو تورطك في عمليات تخريبة أو أشتراكك 
في محاوالت لإلطاحة باحلكومة بإستخدام 
ميكن  كما  اإلرهاب،  أو  السالح  أو  العنف 
في  اشتراكك  حالة  في  طلبك  رفض 
منظمة تعمل على انتهاك حقوق اإلنسان 
جرائم  حرب،  جرائم  ذلك  في  مبا  الدولية، 
ضد اإلنسانية. كما ميكن رفض طلبك ملرد 
في  كمسؤول  ووظيفتك  الرسمية  صفتك 
انتهاكات  في  املتورطة  احلكومات  من  أي 
جسيمة حلقوق اإلنسان أو تخضع لعقوبات 

دولية.
والدخول  اإلقامة  طلبات  رفض  يتم  كما 
لكندا في حالة ضلوعك كعضو في أي من 
أو  املنظمة،  اجلرمية  وتشكيالت  منظمات 

جتارة البشر أو غسل األموال.
ما ال يتوقعه الكثير من القراء أنه يتم رفض 
طلبات الدخول لكندا في حالة وجود سجل 
تأثير  حتت  القيادة  بجرائم  مرتبط  جنائي 
العضوية في منظمة  ذلك  مبا في  اخملدرات، 
تشارك في نشاط إجرامي منظم، أو تهريب 

األشخاص أو غسل األموال.

استشارة  مبثابة  املقالة  هذه  تعتبر  ال  تنويه: 
قانونية

نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا 
على عنوان مكتبنا اجلديد:

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

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

)TRV( �تاأ�سرية �لز�ئر �إىل كند

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



ال�صبت 26 يناير 2019 - ال�صــنة ال�صاد�صة -  العــدد الثالثون بعد املائة 6

عقارات نيوز 6
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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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
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استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
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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.
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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 
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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 
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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.

1-844-355-6939

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

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« الكندية
حتصل علي ما يلي:

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�شل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�شات هذا ال�شهر : 

1-844-355-6939
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عامل العقارات

لإلجابة عن السؤال ذكرت في احللقة السابقة عامل عدم زيادة األجور بنفس نسبة الزيادة في أسعار العقارات، والعامل الثاني 
هو التشدد الزائد عن احلد الذي وضعته الدولة للحصول على قرض عقاري.

جاء ذلك عقب ما حدث في الواليات املتحدة من تالعب في سوق القروض العقارية أدى إلى انهيار بعض املؤسسات املالية 
وخشيت السلطات الكندية أن يحدث مثله في كندا فوضعت قيود كثيرة على طالب الرهن العقاري، ومثال لذلك فقط منذ 
5 سنوات كانت األسرة التي دخلها 55 ألف دوالر في العام تستطيع ان حتصل على قرض حوالي 330 ألف دوالر، أما اآلن فلن 
يزيد على 250 ألف دوالر بفرض عدم وجود قروض أخرى كبيرة على الطالب. ومن اهم القيود خفض مدد استهالك القرض 

واستحداث ما يسمي بـــ »Mortgage stress test” والتخفيض الغير مباشر للنسبة اخملصصة لإلسكان من الدخل.
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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 أصبح الكثيرين من أصحاب الدخول املتوسطة 
اإعداد: اإدوارد يعقوبال يقدرون على متلك وحدة سكنية؟ )2(

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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صحيفة »عكاظ« السعودية
40 جلدة لسعودي أمام طليقته بسبب 

رسائل بذيئة على »واتساب«

اجلزائية  املكمة  أصدرت 
في مدينة جدة قراراً قضى 
 04 سعودي  مواطن  بجلد 
من  طليقته  ومتكني  جلدة، 

حضور عملية اجللد إذا رغبت بذلك، بسبب 
احتوت  »واتساب«  رسالة   900 لها  إرساله 

على سباب وإهانات.
وفي نسخة من احلكم، أن رسائل الطليق 
وجتريحاً  بذيئة  »عبارات  لطليقته تضمنت 
وقذفاً  وسباً  جنسية  وألفاظاً  وحتقيراً 

واتهامات في العرض واألخالق«.
واعتبرت املكمة هذه الرسائل عمالً محرماً 
ما  وهذا  العقاب،  يستحق  قبيحاً،  وفعالً 
دفعة  بأربعني جلدة،  عليه  لتحكم  دفعها 
واحدة مفرقة على جسده، على أن يسمح 

لطليقته بحضور اجللد.
تضمن احلكم أيضاً تعهداً منه بلزوم »طريق 
االستقامة« وعدم التعرض لطليقته فعالً 
إلى  الطليقني  بني  اخلالف  ويعود  قوالً.  أو 
حضانة أطفالهما الثالثة، ورمي كل منهما 
وكانت  األبناء،  بتعنيف  اآلخر  على  اللوم 
املكمة قد أحالتهما إلى جلان الصلح ثالث 
مرات دون جدوى. وقالت املامية جنود عداوي 
إن سماح املكمة للمطلقة بحضور تنفيذ 
ملا  لها  وانتصار  لضررها  جبر  »فيه  احلكم 

حلق بها من أذى معنوي«.

صحيفة »ماتاجني توجنا« 
رئيس وزراء يدعو موظفات بالده 

إلى البحث عن زوج

بوهيفا،  أكيليسي  طالب 
توجنا،  مملكة  وزراء  رئيس 
غير  املوظفات  كبار 
املتزوجات بالبحث عن زوج 

صحيفة  وقالت  كأولوية.   9102 عام  في 
وجع  بوهيفا  إن  امللية  توجنا«  »ماتاجني 
دعوته في ختام اجتماع للعاملني باحلكومة 
رئيس  حتدث  االجتماع،  بعد  األول.  أمس 
الوزراء ملوظفيه في شاي الصباح حيث قال 
النساء  من  الكثير  هناك  أن  علمت  »لقد 
املتعلمات، لكنهن غير متزوجات، وهن في 
مناصب عليا في مكتب رئيس الوزراء وجلنة 
اخلارجية«.  الشؤون  ووزارة  العامة  اخلدمات 
عن  ابحثن  رجاء  جميًعا،  »أحثكن  وأضاف: 

زوج في عام 9102 كمسألة ذات أولوية«.
 071 من  أكثر  تضم  صغيرة  مملكة  وتوجنا 
جزيرة في جنوب امليط الهادئ. ويبلغ عدد 

سكانها أكثر من 001 ألف شخص.

شبكة »سي إن إن«
أميناب باتشان يتبرع بـ 560 ألف دوالر 

لسداد ديون املزارعني

الشهير  الهندي  املمثل  تبرع 
 560 من  بأكثر  باتشان،  أميتاب 
املستحقة  الديون  من  دوالر  ألف 
على املزارعني، بسبب أزمة زراعية 

أدت إلى وصول شريحة عريضة من املزارعني إلى 
باتشان  أميتاب  أعلن  وقد  املدقع،  الفقر  مستوى 
أنه تكفل بديون 1398 مزارعاً في مسقط رأسه 

بوالية أوتارا براديش شمالي الهند. 
إزالة  في  يرغب  جعله  باالمتنان  شعوره  إن  وقال 
املزارعون يعانون منها،  بعض األعباء التي ما زال 
الرغبة تسبب في شعوره بحالة  تلبية هذه  وأن 
أن  إلى  الشبكة  وأشارت  الداخلي.  السالم  من 
في  يعملون  الهند  سكان  من   %50 من  أكثر 
والذي يساهم بنسبة 18% من  الزراعي،  القطاع 
إجمالي الناجت امللي للبالد. وخاض املزارعون الهنود 
الصعوبات  من  متنوعة  مجموعة  ضد  معركة 
من  العديد  تضرر  بسبب  األخيرة،  السنوات  في 
تكاليف  وارتفاع  املوسمية،  الرياح  من  املاصيل 

الوقود، وعدم وجود دعم حكومي مناسب.

ديلي ميل
مغني البوب الشهير جاسنت بيبر: أحاول السير 

على خطى املسيح

الشهير  البوب  مغني  قال 
زواجه  بعد  بيبر،  جاسنت 
هايلي  األزياء  عارضة  من 
بالدوين، »احلب ليس سهال 

املسيح  خطى  على  السير  يحاول  وإنه  دائما« 
املغني  وأضاف  الذات.  ونكران  بالصبر  بالتحلي 
الكندي )24 عاما( ملتابعيه على موقع إنستجرام، 
وعددهم 102 مليون متابع، إن هذه هي املرة األولى 
الشكر.  عيد  مبناسبة  مأدبة  فيها  يقيم  التي 
وكتب بيبر، الذي تزوج بالدوين، في مراسم مدنية 
عيد  »أول  سبتمبر،  في  السرية  بها  أحاطت 
اآلخرون  يحل  مرة  وأول  متزوج  کرجل  لي  شكر 
بيبر  وأضاف  الشكر«.  مبناسبة عيد  ضيوفا على 
سهالً  ليس  واحلب  صعبة  العاطفية  »العالقات 
في  أتعلم.  إنني  أرشدني.  املسيح  لكن  دائماً، 
وحنوناً  صبوراً  مثله  أصبح  أن  وأحاول  يوم  كل 
وهو  صيته،  ذاع  الذي  بيبر،  وكان  لذاتي«.  وناكراً 
وبالدوين،  عشرة،  اخلامسة  سن  في  وسيم  فتى 
على  تعليقات  في  زواجهما  مرة  ألول  أكدا  قد 
بيبر،  أشار  عندما  االجتماعي  التواصل  وسائل 
بالدوین، اسمها  إليها قائال »زوجتي« كما غيرت 
على إنستجرام إلى هايلي بيبر. وأكملت بالدوين 
بيبر  والدة  واحتفلت  والعشرين،  الثاني  عامها 
باملناسبة عبر إنستجرام بنشر فيديو البنها وهو 

يغني لزوجته ويقدم لها كعكة عيد ميالدها.

»اإلندبندنت« البريطانية 
تلفزيون يختفي إذا توقفت عن مشاهدته ملدة 01 ثواني

كشفت شركة »إل جي« عن تلفزيون ميكن أن يختفي خالل 10 ثواني، 
عندما تتوقف عن مشاهدته، باستخدام تقنية علمية متطورة. وقالت 
صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية، إن شركة »إل جي« كشفت النقاب 

عن أول تلفزيون ميكن أن يختفي، مشيرة إلى أنه يعتمد على أسلوب مميز في االختفاء داخل قاعدة 
ارتكازه. وميكن إظهار الشاشة العمالقة، وحجمها 65 بوصة بضغطة زر، وزودته بأحدث تقنيات 
الصوتيني مثل  املساعدين  تتعلق بدعم تشغيل  إمكانات  أنه  إلى  الفيديو »4K”، إضافة  عرض 
أمازون أليكسا وجوجل أسيستانت، فكالهما يسهل توجيه اجلهاز بصوته. ولفتت الصحيفة 
إلى أن التلفزيون اجلديد يتم تقدميه ضمن خطة تصنيع أجهزة ذكية ميكن إخفاؤها عن النظر 
داخل غرفة معيشته، مشيرة إلى أنه ميثل اجليل اجلديد من التلفزيونات، التي تنتجها الشركة 
الكورية اجلنوبية. وذكرت الصحيفة أن التقنية اجلديدة تسمح بإخفاء الشاشة وميكنها تشغيل 

املوسيقى، التي يتم تشغيلها بواسطة أزرار خاصة بذلك ال يتم إخفائها.

قد تنال ماكنزي بيزوس، لقب »أغنى امرأة في 
زوجها،  عن  الشهير  انفصالها  بعد  العالم«، 
جيف  األمريكي،  »أمازون«  موقع  مؤسس 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ثروة  تبلغ  بيزوس. 
أغنى  يجعله  ما  دوالر،  مليار   731 »أمازون«، 
التي  للطريقة  تبعا  ولكن  العالم.  في  رجل 
أصولهما،  نقسيم  في  طليقته  مع  يتبعها 
فقد يتم سحب اللقب منه، وحتصل هي على 

لقب »أغنى امرأة في العالم«.
وبحسب مجلة »بيزنس إنسايدر« األمريكية، 
فإن جيف وماكنزي بيزوس، يعيشان في والية 
واشنطن األمريكية، وهي واحدة من 9 واليات 
املشتركة«  »امللكية  مبدأ  تتيح  أمريكية، 
أن  الزوجني وهذا يعني  من عقارات ودخل بني 
أصولهما قد يتم تقسيمها بنسبة )05/05(، 
وذلك على خالف الواليات الـ 14 األخرى، حيث 
تكون األمالك عبارة عن أصول مكتسبة حتت 
الزوج والزوجة كل على حدة، وال تعتبر  اسم 
اتفقا  يكن كالهما  لم  ما  ملكية مشتركة، 

على تقاسم ثروتهما.
وأوضحت امللة أن جيف بيزوس أسس شركة 
»أمازون« بعد أن تزوج ماكنينزي، وهو ما يرجح 
أن يكون لها احلق في احلصول على نصف ثروة 

زوجها التي جناها من »أمازون«.
تسوية  من  بيزوس  ماكنزي  خروج  حال  وفي 
طالقها بنصف ثروة جيف بالتحديد، فإن هذا 
مليار  بـ5.86  يقدر  ما  تستحق  سيجعلها 
دوالر، أي ما يزيد على 32 مليار دوالر من صافي 

قيمة أغنى امرأة في العالم.
وأغنى امرأة في العالم هي فرانسوا بتنكورت 

شركة  من   %33 على  تسيطر  التي  مايرز، 
أكبر صانع ملستحضرات  تعد  التي  »لوريال«، 
 6.54 قيمتها  وتبلغ  العالم،  في  التجميل 

مليار دوالر، وفقا لشبكة »بلومبرغ«.
فإن  األمريكية،  »فوربس«  مجلة  وبحسب 
مليار   7.44 ثروتها  قيمة  تبلغ  مايرز  بتنكورت 
دوالر، مما يضعها مباشرة خلف وريثة محالت 
حتتل  التي  والتون،  أليس  الشهيرة،  »واملارت« 

املركز األول بثروة تبلغ 8.44 مليار دوالر.
في  األطراف  املترامية  ممتلكاتهم  عن  وفضال 
واشنطن، فإن جيف وماكينزي بيزوس ميتلكان 
العديد من العقارات األخرى في جميع أنحاء 
في  قصرين  ذلك  في  مبا  املتحدة،  الواليات 
مليون   4.73 مببلغ  اشترياهما  هيلز  بيفرلي 
دوالر ومزرعة في تكساس مساحتها 03 ألف 
ومجموعة  واشنطن،  في  منزل  وأكبر  فدان، 
تاريخي مبانهاتن يطل  من 4 شقق في مبنى 

على حديقة سنترال.
ولهما  عاما،   52 من  أكثر  منذ  الثنائي  وتزوج 

أربعة أطفال وابنة بالتبني.

»بيزنس إنسايدر« األمريكية 

»االنفصال األغلى«... يجعل طليقة مؤسس أمازون أغنى امرأة في العالم 
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وزير النقل الكندي يعلن عن قواعد 
جديدة ملستخدمي الطيارات بدون 

طيار )درونز(

قال وزير النقل الكندي مارك جارنو أن احلكومة الفيدرالية 
متنع  إجراءات  لوضع  واملطارات  األمنية  األجهزة  مع  تعمل 
املجوز  الفضاء  في  )درونز(  طيار  دون  الطيارات  حتليق 
للطائرات اجلوية، وجاءت تعليقات الوزير هذه بعد ما حدث 
مجموعات  تواجد  من  مؤخرا،  بإجنلترا  هيثرو  مطار  في 
في  تسبب  مما  الطيران  حلركة  اجلوي  املال  في  »درونز«  من 

تعطيل حركة الطيران وحدوث فوضى للمسافرين.
وقال الوزير نحن نعمل مع مجموعات من الوكاالت األمنية 
تطبيقها  ميكن  التي  التدابير  من  أنواع  لدراسة  واملطارات 
على األنواع اخملتلفة من الطائرات بدون طيار )درونز(، وأعلن 
الوزير عن قواعد صارمة ستطلب من أي شخص يستخدم 
»درون« أن يجتاز امتحان على االنترنت ويحصل على شهادة 
يونيو  من  االول  في  اجلديدة  القواعد  تطبق  وسوف  طيار، 
القادم، على جميع مستخدمي أجهزة الدرونز سواء كانوا 
يستخدمونها للعمل أو في االبحاث او للمتعة  وسيطلب 
على  ويلصقوا  طيار  بدون  الطائرات  هذه  تسجيل  منهم 
حتديد  أيضا  وسيتم  التسجيل،   برقم  عالمة  واحدة  كل 
فيسمح  طيار،  بدون  الطيارات  هذه  ملستخدمي  سن 
 16 وبسن  للدرون،  بدائي  بتشغيل  14 سنة  يبلغ سن  ملن 
من  فرد  كل  على  وسيتعني  املتخصص،  للتشغيل  سنة 
أقل من 122 متر  ارتفاع  إبقائها على  الدرونز  مستخدمي 
للطيارات  اجلوي  املال  عن  واالبتعاد  االرض  مستوى  فوق 

املسافرة، إال بإذن خاص من شركة النقل الكندية.
يحافظوا  ان  الدونز  اجهزة  مستخدمي  على  ويجب 
من  متر   30 بعد  وعلى  بصرهم  مرمي  على  بقائها  على 
االحتفاالت  وجتنب  االوقات،  جميع  في  االخرين  االشخاص 
القواعد  ومتنع  بالشرطة  اخلاص  االمن  ومحيط  العامة 
اجلديدة الناس من تشغيل الدرونز عندما يعانون من التعب 
هذه  وتنطبق  الكحوليات  او  اخملدرات  تأثير  حتت  يكونوا  او 
القواعد على الطائرات دون طيار )درونز( التي تزن من 250 
تتراوح  غرامات  هناك  وستكون  كيلوجرام،   25 إلى  جرام 
اكثر  ترتفع  ان  وميكن  دوالر   3000 إلى  دوالر   1000 بني  ما 
الذين  أو  القواعد  على مخالفة  يصر  فرد  أي  و  للشركات، 
يطلقون اجهزة الدرونز  اخلاصة بهم عن قصد في مسار 
املدنية ستكون عقوبتهم غرامة  25 ألف دوالر  الطائرات 
االجهزة  هذه  بسبب  احلوادث  ارتفعت  وقد  هذا  والسجن. 
لوجود  احلالية  التقارير  وتشير  حادثة،   135 إلى   2017 عام 
350 ألف جهاز درون في كندا ومعظمها تستخدم ألغراض 

ترفيهية.

متطرفني مسلحون يخطفون كندي 
يعمل في منجم للتعدين في بوركينا 

فاسو ويقتلونه

عثرت الشرطة في بوركينا فاسو التي تقع في غرب أفريقيا 
على حدود مالي والنيجر على جثة كيرك وودمان، املسؤول 
التنفيذي في شركة للتنقيب عن الذهب في بوركينا فاسو 
ومقرها الرئيسي فانكوفر، وكان عشرة رجال مسلحني قد 
قاموا بالهجوم ليال على موقع الشركة مؤخرا واختطفوه 
وهي  ياغا  مقاطعة  في  مانسيال  منطقة  في  قتلوه  ثم 
لتهديد  تتعرض  إنها  هناك  الشرطة  عنها  تقول  منطقة 
متزايد من اجلهاديني املسلحني املرتبطني بتنظيم القاعدة 

أو الدولة اإلسالمية.
وتأتي هذه األخبار بعد أسابيع قليلة من أنباء عن اختفاء 
سائحة كندية ورفيقها االيطالي في بوركينا فاسو، وكانت 
اخبارهما قد انقطعت منذ 15 ديسمبر وقال جسنت ترودو 
ان السيدة ورفيقها رمبا يكونوا مختطفني ولكنهما ال يزاال 

على قيد احلياة.

انخفاض معدل البطالة بني املهاجرين لكندا 
ألدنى مستوى له منذ سنوات

من  جديدة  بيانات  أظهرت  أوتاوا: 
نهاية  في  الكندية  اإلحصاءات 
بني  البطالة  مستوى  أن   2018
عام  منذ  األدنى  هو  املهاجرين 
بني  البطالة  معدل  ويبلغ   2006
سن  في  هم  الذين  املهاجرين 
و54  سنة   25 بني  ما  أي  العمل 
باسم  الفترة  هذه  وتعرف  سنة 

املولودين في  السكان  البطالة بني  وبلغ معدل   %6.4 للعمل(  )السن االساسي 
 2017 عام  ارتفع  للمهاجرين  التوظيف  معدل  أن  الدراسة  ووجدت   .%5 كندا 
تتبع  في  الكندية  االحصاءات  بدأت  أن  منذ  له  مستوى  أعلى  وهو   %78.9 إلى 
معدالت التوظيف للوافدين اجلدد، ويشكل هؤالء حاليا 26% من القوة العاملة 
في كندا ويشكل املولودين في كندا 74% وكانت معظم وظائف املهاجرين في 
والرعاية  والصناعات  والتأجير  والعقارات  والتأمني  التمويل  خدمات  قطاعات 
الصحية واالجتماعية. وذكر التقرير أن املهاجرين لكندا عادة ما يكونوا حاصلني 
على شهادات جامعية أو أعلى وليسوا كاملولودين في كندا، وأن 41% من اطفال 
املهاجرين يكملون الدراسة في اجلامعات باملقارنة مع 24% من أطفال املولودين 
في كندا، وذكر التقرير أن أعلى نسبة من العاملني املهاجرين لكندا عام 2017 
من  املهاجرين  وكان  اوروبا  من  املهاجرين  وتبعهم  الفلبني  من  املهاجرين  كان 
أفريقيا هم األقل في النسبة، وقال التقرير أنه بحلول عام 2036 سيكون حوالي 

نصف سكان كندا من املهاجرين واجليل الثاني لهم.

جسنت ترودو يجدد دعوته 
لإلفراج عن رائف بدوي املدون السعودي

دعوته  كندا  وزراء  رئيس  جدد 
السعودي  املدون  عن  لإلفراج 
بزوجته  لقائه  بعد  بدوي  رائف 
وقال  اجلاري  يناير  منتصف 
النظام  يرون  الكنديني  إن 
معاملته  خالل  من  السعودي 
مع رائف بدوي الذي حكم عليه 
بالسجن عشرة سنوات، وتلقي 
50 جلدة من 1000 جلدة حكم 

عليه بها بتهمة إهانة االسالم، وتعيش زوجته وأطفالها الثالثة في كندا منذ 
منحتهم كندا حق اللجوء عام 2013.

وقال ترودو أن حترير بدوي له األولوية ليس فقط بالنسبة له ولكن لعائلته وجلميع 
الكنديني، وقال أيضا نحن نواصل محاوالت إقناع السعوديني مبا في ذلك الضغط 
أثار  عليهم علنا أو خلف الكواليس ونطالب أيضا بالعفو عنه، وقال ترودو أنه 
هذه القضية في حوار له مع ولي عهد اململكة محمد بن سلمان وبني له وضع 
رائف كوجه للعالقات الكندية السعودية، وكان الزعيمان قد اجتمعا معا في 

أوائل شهر ديسمبر املاضي في اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس.
أن  بعد  املاضي  أغسطس  في  توترت  قد  السعودية  الكندية  العالقات  وكانت 
طلبت كندا من السعودية االفراج الفوري عن نشطاء حقوق االنسان املسجونني 
لديها ومنهم سمر بدوي شقيقة رائف بدوي، وردت السعودية بغضب وطردت 
السفير الكندي وقطعت كل العالقات التجارية واالستثمارية مع كندا احتجاجا 

على ذلك.

مؤسس هواوي يقول إن ابنته سوف تُبرأ من التهم

مؤخرا  عقد  نادر  اجتماع  في 
في  االجانب  الصحفيني  مع 
جنوب  في  جواجندوجن  مقاطعة 
شركة  مؤسس  شكر  الصني 
العمالقة  الصينية  هواوي 
رين  فينسينت  للتكنولوجيا 
 79 العمر  من  البالغ  تشنج 
الكندي  العدالة  نظام  عاما، 
البنته  الكرمية  معاملته  على 

منج وانتشو املسؤولة املالية الرئيسية للشركة والتي اعتقلت الشهر املاضي 
في فانكوفر بأمر من الواليات املتحدة، وأعرب ايضا عن شكره للمحتجزين مع 

أبنته منج وانتشو قبل أطالق سراحها ملعاملتها بلطف.
اتهامات  فانكوفر  في  اجلبرية  االقامة  قيد  تزال  ال  التي  وانتشو  منج  وتواجه 
أمريكية تتعلق بانتهاكات محتملة للعقوبات التجارية على إيران وقال فنسنت 
رين تشنج انه يعتقد أنه سيكون هناك استنتاجات عادلة لقضية ابنته التي 
تنتظر تسليمها إلى والية نيويورك، وقال انه يعتقد ان ابنته ستبرأ من االتهامات 
مبجرد االنتهاء من جمع األدلة، وقال أيضا أنه ال يرى أي صلة بني احتجاز أبنته 

واعتقال السلطات الصينية الثنان من الكنديني بتهم تتعلق باألمن القومي.

دوج فورد يعني هازل ماكليون عمدة 
مسيسوجا السابقة مستشارة خاصة 

حلكومته

قام رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد بتعيني عمدة مسيسوجا 
سنة   97 العمر  من  تبلغ  التي  ماكليون  هازل  السابقة 
مستشارة خاصة حلكومته وستقوم بتقدمي املشورة لوزير 
تساعد  حيث  املقاطعة  في  واالسكان  البلدية  الشؤون 
املناسب  النوع  على  أونتاريو  سكان  حصول  ضمان  على 
من املساكن في املكان املناسب. وكانت هازل ماكليون قد 
شغلت منصب عمدة مدينة مسيسوجا ملدة ثالثة عقود 
املدينة لتصبح سادس  الزمن وخالل فترة واليتها منت  من 
لقب  أنصارها  عليها  أطلق  وقد  أونتاريو  في  مدينة  أكبر 
)إعصار هاز ( واطلق عليها منتقديها لقب )ملكة االمتداد( 
ولم تبدي هازل موافقتها على هذا التعيني من عدمه بعد.

السفير الصيني يحذر كندا من 
حشد حلفائها ضد بكني

من  الكندية  احلكومة  كندا  لدى  الصيني  السفير  حذر 
إذا  باالنتقام  وهدد  بكني،  ضد  جلانبها  دولي  دعم  حشد 
لالتصاالت  هواوي  شركة  مع  التعامل  كندا  حظرت  ما 
إن  لوشايي  السفير  وقال  أمنية،  ألسباب  التكنولوجية 
اعتقال أحد كبار املسؤولني التنفيذيني في شركة هواوي 
أحد  قبل  من  الظهر(  في  )طعنة  كان  املاضي  الشهر 
الشؤون  وزيرة  قيام  إن  وقال  تداعياته،  من  وحذر  االصدقاء 
اخلارجية الكندية كريستيا فريالند مبحاولة للضغط على 
مؤمتر  في  الصني  ضد  كندا  موقف  لتعضيد  كندا  حلفاء 
االقتصاد العاملي القادم في سويسرا سيكون فكرة سيئة.

 من جانبها قالت فريالند إن احتجاز أثنني كنديني كجزء من 
املعركة سيكون على قمة جدول االعمال في مؤمتر دافوس 
وقد  هذا  ذلك.  عن  الوزيرة  تتراجع  ولم  العاملي،  لالقتصاد 
حكمت الصني ايضا على كندي أخر هو روبرت شيلينبرج 
تهريب  قضية  في  ملاكمته  مفاجئة  إعادة  بعد  باإلعدام، 

مخدرات.
من جهته اكد السفير الكندي لدى الصني جون ماكالوم 
من  دعم  على  احلصول  في  عظيم  بعمل  قامت  كندا  أن 
أعربت  وقد  فقط،  البداية  هي  هذه  وان  ملوقفها  حلفائها 
اخلارجية  وزارة  ووصفت  لكندا  تأييدها  عن  كثيرة  دول 
االمريكية عقوبة االعدام على روبرت شيلينبرج بانها )ذات 
دوافع سياسية( وتدرس حكومة كندا اآلن فرض قيود على 
التي  الصينية  هواوي  لشركة  االتصاالت  شبكة  معدات 
يسيطر  الصيني  الشيوعي  احلزب  يكون  أن  في  يشتبه 
عليها ويستخدمها في التجسس على الدول األخرى، وقد 
فرضت الواليات املتحدة االمريكية وأستراليا واليابان وبعض 
احلكومات األخرى قيودا على استخدام هذه التكنولوجيا، 
هذا وقد اهتزت صورة شركة هواوي االسبوع املاضي عندما 
فيها  صيني  موظف  إن  عن  البولندية  السلطات  أعلنت 
أعتقل بتهمة التجسس وأعلنت شركة هواوي عن طرده 

وقالت إن االدعاءات عليه ليس لها عالقة بالشركة.

1-844-355-6939
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اأ�شول ولياقة

املكاملات الهاتفية:
إذا أردت التحدث إلى شخصية هامة، 
أن  الهاتف،  استعمال  قبل  فعليك 
التحدث  تريد  التي  األشياء  كل  حتصر 
فيها بكتابتها في ورقة تضعها أمامك 
لها؛  أولوية  املكاملة مع وضع  أثناء  في 
تكون  أن  مالحظة  مع  فاملهم،  األهم 
التحيات واألشواق في عبارات قصيرة، 

حتى ال تُضّيع وقته.
عند السفر:

بعض  ألخذ  الظروف  اضطرتك  إذا   
فاألفضل  طويل،  سفر  في  األطعمة 
التي ال تفوح  املأكوالت اخلفيفة  حمل 
منها رائحة نفاذة قد تضايق الراكبني 

اآلخرين. كما وأنه من الالئق أن تأخذ كيس صغيرة إضافي من الورق أو البالستيك لوضع القشور 
وما يتبقى من الطعام حتى ال ينثر على األرض أو املقاعد املاورة.

مناسبات سعيدة:
تضم الدعوة إلى احتفال مبناسبة سعيدة في البيت، األهل واألصدقاء، أما الرؤساء في العمل، 

فيتم دعوتهم فقط إذا كانت هناك صلة صداقة أو معرفة خارج مجال العمل.
إال  تكون  ال  بالهاتف  والدعوة  مكتوبة،  أو  شخصية،  بصفة  يكون  أن  فيجب  الدعوة،  تقدمي  أما 
لألصدقاء القريبني. أما أن نوكل إلى غيرنا مهمة دعوة بعض املدعوين بصفتهم جيران أو أقارب، 

فهذا مرفوض ألنه -ببساطة -يعني أن هؤالء املدعوين غير مهمني بالنسبة لك.
على املائدة:

ميرر الطعام على املائدة بني كل اجلالسني، كي يخدم كل شخص نفسه بنفسه. ومير الطعام دائماً 
في اجتاه واحد حتى يتمكن كل األفراد من تناول كل األصناف بطريقة سهلة.

إذا أردت شيئا معيناً موضوعاً بعيداً عنك على املائدة وليس في متناول يدك، فال متد يدك لتأخذه 
تريده: »هل من  الذي  الذي أمامه الطبق  من أمام اجلالسني بجانبك، ولكن اطلب من الشخص 
فضلك تأتيني بهذا الطبق يافالن؟« واذكر االسم دائماً، واشكره بعد أن يناولك الطبق الذي طلبت.
حتى  الصغيرة،  لليد  املقابلة  الناحية  من  به  فامسك  فنجان،  أو  إبريق  أي  مترير  منك  طلب  وإذا 

يتمكن الشخص اآلخر من أن يتناوله من اليد.

3 طرق حتى ال يت�شّرب الباذجنان املقلي الزيت

املفضلة  األطباق  من  املقلي  الباذجنان 
حتضيره  ميكن  أنه  خاصة  اجلميع  لدى 
ميكن  حيث  شهية،  طريقة  من  بأكثر 
من  الكثير  إعداد  في  استخدامه 
أو  وغيرها  املسقعة  مثل  الوصفات 
تناوله مبفرده كطبق جانبي أو تخليله 

بإضافة الثوم والصلصة.
إال  الشهي  الرغم من مذاقه  وعلى     
مينع  قد  الزيت  من  للكثير  تشربه  أن 
البعض عن تناوله، وعند تناوله فإنهم 

يكونون بذلك عرضة لزيادة الوزن ومشاكل الكوليسترول. إليك 3 طرق للحصول على باذجنان مقلي 
دون أن يتشرب الكثير من الزيت.

   الطريقة األولى:
1. اغسلي الباذجنان جيداً، ثم قشري القشرة اخلارجية وقطعيه إلى حلقات سميكة.
2. أضيفي للباذجنان القليل من امللح والفلفل األسود، واتركيه ما بني 20 و30 دقيقة.

3. في وعاء، اخفقي بياض بيضة مع قليل من اخلل األبيض ملدة دقيقة حتى يتجانسا متاماً.
4. ادهني الباذجنان بطبقة رقيقة من بياض البيض من اجلهتني.

دقائق،   3 إلى   2 ملدة  الباذجنان  اقلي  الزيت،  من  قليالً  أضيفي  ثم  النار،  على  آخر  وعاء  5.ضعي 
وستالحظني أن الباذجنان نضج دون أن يتشرب الزيت.

6.ضعي شرائح الباذجنان على ورق مناديل، لتضمني خلوه من أي آثار للزيت.
   الطريقة الثانية:

1. أضيفي للباذجنان القليل من امللح والفلفل األسود، واتركيه ما بني 20 30 دقيقة.
2. في وعاء، اخلطي نصف كوب من الدقيق مع ملعقتني من اخلل جيداً، حتى يتجانسا متاماً.

3. ادهني شرائح الباذجنان باخلليط السابق.
دقائق،   3 إلى   2 ملدة  الباذجنان  اقلي  الزيت،  من  قليالً  أضيفي  ثم  النار،  على  آخر  وعاء  4.ضعي 

وستالحظني أن الباذجنان نضج دون أن يتشرب الزيت.
   الطريقة الثالثة:

1. أضيفي للباذجنان القليل من امللح والفلفل األسود، واتركيه ما بني 20 30 دقيقة.
2. أحضري صينية ورصي بها حلقات الباذجنان، وادهنيها بالقليل من زيت الزيتون من اجلهتني.

3. سخني الفرن، ثم ضعي به الصينية واتركيها ملدة 30 دقيقة، مع تقليب الباذجنان على الوجهني.
4. أخرجي الباذجنان من الفرن بعد حتميره وحصوله على اللون الذهبي من اجلهتني.

يوجد 

ب�شبو�شة 

م�شري
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خاص جود نيوز: شارك زعيم املعارضة الكندي والذي يخوض االنتخابات في أكتوبر القادم 
على منصب رئيس وزراء كندا، ورئيس حزب املافظني، »أندرو شير« بقداس عيد امليالد امليد 
بكنيسة العذراء مرمي بأوتاوا وقدم خطاباً رسمياً إلى األب »شنودة بطرس« وقرأ رسالة جاء 
بها: في ليلة عيد امليالد أقدم أطيب التمنيات جلميع األقباط املتفلني بعيد امليالد امليد في 

كندا وفي جميع أنحاء العالم
وأضاف »أندرو شير«: في هذا اليوم نبتهج ونحتفل مبيالد السيد املسيح ونقضي الوقت في 
لبركة كبيرة  وأنها  أحبائنا،  الصالة مع 
الذي  البلد  ذلك  كندا،  في  نعيش  أن 
ملواطنيها،  العقيدة  حرية  عن  يدافع 
عبادتهم  ميارسون  املسيحيني  ويجعل 

بأمان وسالم
وختم رسالته بالقول: إننا نعتز باألقباط 
للعيش  كمكان  كندا  اختاروا  الذين 

ومساهمتهم لصالح املتمع الكندي
وأخيراً: نيابة عن حزب املافظني الكندي 
بعيد  التمنيات  بأطيب  لألقباط  أتقدم 

ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة

زعيم املعارضة الكندية - آندرو شير: 
نعتز باألقباط الذين إختاروا كندا كمكان للعيش 

ومساهمتهم ببالدنا
أندرو شير: “بركة كبيرة أن نعيش في بلد يدافع عن حرية العقيدة ككندا 

ويجعل املسيحيني ميارسون عبادتهم بأمان”
شهدت محافظة املنيا ارتفاع في معدالت 
املسيحية  االقليات  ضد  الطائفي  العنف 
معدلتها  زادت  والتي  االخيرة،  االعوام  في 
حتى  االخيرة  الفترة  في  ملحوظ  بشكل 
وصل قمة ذروتها في االشهر االخيرة، ولم 
اللحظة  وليدة  الطائفية  االحداث  تكن 
من  الكراهية  تراكم  عبر  جاءت  ولكنها 
بشكل  وتنامت  والتي  املتأسلمة  التيارات 
في  املنيا  محافظة  في  للنظر  لالفت 
مبارك عندما سمح  االسبق  الرئيس  عهد 
بشكل  بالعمل  االرهابية  االخوان  جلماعة 
والسيطرة   2005 من  اعتبار  وعلني  عام 
مساجد،  من  املافظة  مرافق  كافة  على 
جامعات، مراكز شباب، مدراس.. الخ ، حتى 
ثورة  وجاءت  اخوانية،  محافظة  املنيا  باتت 
30 يونيو لتضع حد لهذا التغول املتأسلم 
الذين  على مرافق املافظة وتخيل االقباط 
والتهميش  والظلم  االضطهاد  عانوا 
الثورة  ان  واالقصاء على مر سنوات طويلة 
سوف تطوي هذه الصفحة ولكنها فشلت 
ادارة بعض  املشاكل في ظل  في حل هذه 
املتطرفني  جتاه  الرخوة  الدولة  مؤسسات 
الذين يستهدفون االقباط والتي كان اخرها 

احداث قرية الزعفرانة.

بداية االحداث
البداية جاءت بتجمهر حوالي ألف مسلم 
زعفرانة  منشية  بقرية  الكنيسة  أمام 
األقباط  لوقف  أدى  عقب صالة اجلمعة؛ ما 
وأخرجت  األمن  أجهزة  وتدخلت  صلواتهم، 

الكاهن املتواجد داخل الكنيسة.
وأصدرت إيبارشية املنيا، بيانًا قالت فيه إن 
اجلمعة،  ظهر  بعد  انطلقت  »التظاهرات 
من  شخص  ألف  من  أكثر  تضم  وكانت 
»املتشددين« ضد الكنيسة، مرددين عبارات 

مسيئة وحتريضية في وجود قوات األمن«.

هجوم اعالمي
شن عدد من الصحف واملواقع  االلكترونية 
االخبارية  والقنوات  شوك  التوك  وبرامج 
حملة هجوم ضارية ضد االنبا مكاريوس في 
والضغط  موقفه  اضعاف  منهم  محاولة 
على الكنيسة والبابا تواضروس لنقل االنبا 
مكاريوس من ايبارشية املنيا. وقاد الهجوم 
ضد االنبا مكاريوس االعالمي محمد الباز، 
رئيس مجلسي إدارة وحترير جريدة الدستور 
وطالب  الوطني،  االمن  جهاز  من  القريب 

بعزل االنبا مكاريوس.
قائاًل:  بعزله،  املطالبة  سبب  بان  وكشف 
االيبارشيات  من  العديد  فيها  املنيا  »إن 
منها بني مزار، ومغاغة وسمالوط، مالوي، 
دير مواس، مطاي، جميعها هادئة، ال حتدث 
وأبو  املنيا  إيبارشية  نطاق  في  إال  مشاكل 

قرقاص، املسؤول عنها األنبا مكاريوس«. 
خيانة الكنيسة

املشيخية  اإلجنيلية  الكنيسة  أصدرت 

وصفه  بيانا  باملنيا،  الزعفرانة  مبنشأة 
االنبا  ظهر  في  وطعنة  باخليانة  البعض 
الكنيسة  أن  فيه  اكد  والذي  مكاريوس، 
الكنيسة  هي  زعفرانة  مبنشأة  اإلجنيلية 
الوحيدة بالقرية، وقد بدأت ممارسة الشعائر 

الدينية بها منذ ما يزيد على 100 عام.

االنبا مكاريوس يرد
صمته  عن  مكاريوس،  االنبا  نيافة  خرج 
وكلمات  مختصرة  بعبارات  ليتحدث 
قرية  احداث  بعد  احلالي  الوضع  عن  تعبر 
منشية الزعفرانة وغلق مبنى كنسي تابع 
يرد  تويتة  في  نيافته  وكتب  للمطرانية، 
االقباط  بكلمات تفضح من يسخر ويهني 
وقال  الصالة  في  حقهم  ميارسون  النهم 
مشكلة  كل  مع  التعامل  يتم  أنه  »طاملا 
دمنا  وما  تنتهي،  كيفما  لتنتهي  مبفردها 
فقط  والتصالح  التهدئة  مبدأ  نعتمد 
إلى حل،  اجلذور، فلن نصل  البحث في  دون 
وستظل النار حتت الرماد، وسنظل ندور في 

دائرة مغلقة«.
أعظم  تولد  الضيقات  رحم  »من  وتابع 
ساعات  أحلك  بعد  يأتي  والنور  البركات، 
الليل، واهلل دائما يأتي ولو في الهزيع الرابع. 
وكل  الكهنة  لآلباء  اهلل  يعّدها  وأكاليل 
هت إليه إهانة من أي نوع، هكذا  قبطي ُوجِّ
اضطهدوكم  إذا  لكم  »طوبى  الرب:  قال 

وعيروكم...«.
»سواًء  االجنيلية  بيان  على  نيافته  رد  وكان 
أمر  فهو  ال  أم  بروتستانتية  كنيسة  توجد 
توفير مكان  وإمنا ما يعنينا هو  نناقشه،  ال 

ألوالدنا ليصلوا فيه«.

البابا يستقبل االنبا مكاريوس
الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة  استقبل 
األخيرة  األحداث  ملناقشة  مكاريوس  االنبا 
تهدئة  علي  العمل  وكيفية  بأبوقرقاص، 
مع  بالتعاون  القانون،  إطار  في  األوضاع 
األجهزة املسئولة، وتوفير األجواء املناسبة 
تشجيع  مع  املتاجة،  لألماكن،  للعبادة 
أهل  كل  تخدم  التي  التنموية،  املشروعات 

املنيا وأبو قرقاص.

دعوة محمد بن سلمان حلضور مؤمتر الطيران األهم في 
إسرائيل

وجه رئيس رابطة الطيارين اإلسرائيليني دعوة إلى ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان، 
والطيارين السعوديني للمشاركة في مؤمتر الطيران األهم في إسرائيل، في مدينة تل أبيب .

واستهل رئيس رابطة الطيارين اإلسرائيليني رسالته بالقول إن “عمره مثل عمر ولي العهد، وهو 
العمر املناسب في إسرائيل للعمل في الطيران املدني”، مضيفا أن املنطقة “تشهد تغييرات تبشر 

مبستقبل يسود فيه التعاون”.
لندن،  إلى  طريقهم  في  القدس  فوق  السعوديون  الطيارون  سيسافر  القريب،  املستقبل  “في 
والطائرات اإلسرائيلية ستدخل املال اجلوي السعودي في رحالتها نحو الشرق األقصى”، وفقا ملا 

كتبه الطيار اإلسرائيلي.
أن هناك أمورا كثيرة مشتركة بني إسرائيل والسعودية “فالعربية  إلى  وأشار الطيار اإلسرائيلي 
لغة مشتركة واألماكن املقدسة موجودة في البلدين، والطائرات التي نقودها مصنوعة في نفس 
البلد )أمريكا( وفي املناورات والدورات املهنية حيث نلتقي نكتشف دائما أننا نشابه الواحد اآلخر. 

الطيارون السعوديون واإلسرائيليون يتحدثون نفس املصطلحات املهنية”.
وختم رسالته بأن “الطيران جسر بني البلدين… إننا نفتح مطاراتنا الستقبال طائراتكم بسرور وود. 

مراقبو اجلو في البرج في تل أبيب مستعدون الستقبالكم”.
ولكن  املنطقة.  في  اإليراني  النفوذ  إزاء  القلق  في  ويتشاركان  املتحدة  للواليات  حليفان  والبلدان 
ال تعترف السعودية بإسرائيل، وترفض السماح إلسرائيل باستخدام مجالها اجلوي، إال أن رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أملح في أكثر من مناسبة إلى رفع احلظر على استخدام املال 
بني  العالقات  في  انفراج  على  يبدو  فيما  مؤشرا  سيكون  ما  وهو  عاما،   70 منذ  املفروض  اجلوي 

إسرائيل واململكة.  

»جود نيوز« تر�شد ازمة كني�شة من�شاة الزعفرانة 

باملنيا... �شالة االأقباط جرمية يعاقب عليها القانون  

تقرير ـــ  جرجس ابراهيم
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الالجئة ال�شعودية رهاف حممد الهاربة من معاملة 

اأ�شرتها ال�شيئة ترحب باحلياة يف كندا

السعودية  الشابة  حتدثت 
من  فرت  التي  محمد  رهاف 
حق  كندا  ومنحتها  أسرتها 
االعالم  وسائل  إلى  اللجوء 
جميع  تشكر  إنها  وقالت« 
الذين ساعدوها وان كل اخلوف 
منه  عانت  الذي  والضغط 
أن  بعد  ذهب  قد  أسبوع  خالل 
علمت بقبول جلوئها إلى كندا، 

تكون كما  بأن  لها  يكن يسمح  ولم  وعقليا  أساءت معاملتها جسديا  أسرتها  وأن 
تريد«، وأضافت »تعلمون أن هذا هو حال جميع النساء في اململكة العربية السعودية 
في  تفكر  امرأة  أي  وأن  متفهمون،  وأمهات  آباء  لديهن  الالتي  املظوظات  باستثناء 

الهرب ستكون عرضة لالضطهاد.
وكانت رهاف محمد 18 سنة قد هربت من أسرتها وهم في زيارة إلى الكويت يوم 7 
وفي مطار  بانكوك  إلى  للسفر  تذكرة  وقطعت  بالفندق  غرفتها  من  وتسللت  يناير 
بانكوك رفضت السلطات دخولها وحجزت جواز سفرها، وابلغت السفارة السعودية 
التي استدعت على عجل والدها وشقيقها ألخذها، ولكن رهاف حتصنت داخل غرفتها 
في فندق املطار وكانت تنتظر تسليمها إلى والدها وقتلها، فقامت بإرسال العديد 
من التغريدات على تويتر تطلب حمايتها واستلمت ايضا العديد من التغريدات تهدد 

بقتلها لتركها اإلسالم.
رهاف ففرضت  بقصة  املتحدة  األمم  الالجئني في  السامية لشؤون  املفوضة  وعملت 
عليها احلماية الدولية واتصلت بسفارة استراليا وكندا إلعطائها حق اللجوء السريع 
قبل وصول والدها، ووافقت كندا على استقبالها وبالفعل مت وضعها على طائرة لكندا 
كريستيا   اخلارجية،  الشؤون  وزيرة  استقبالها  في  وكان  اجلاري،  يناير  مطلع  ووصلت 
فريالند في املطار، وقد وضعت رهاف في مكان غير معروف مع حراسة أمنية على مدار 
اللغة  إنها تتطلع لتعلم  الساعة، وقد تخلت رهاف عن حسابها على تويتر وقالت 
االجنليزية اوال، وأن تكون مستقلة في حياتها وتتخذ قرارتها بنفسها بشأن التعليم 
والعمل والزواج وأن تعمل على دعم حرية املرأة في جميع أنحاء العالم، هذا وقد قالت 

السعودية انها تعتبر هذا األمر مسألة عائلية.

توقعات بارتفاع اأ�شعار 

البنزين بكندا عام 2019

يتوقع بعض املللني ألسعار النفط أن ترتفع أسعار 
كندا  حكومة  فرض  بسبب   2019 عام  البنزين 
ضريبة الكربون على املقاطعات، وقال كبير املللني 
ألسعار البنزين دان ماكينج أن األسعار املنخفضة 
حاليا ناجمة عن وفرة في إنتاج النفط في االشهر 
ولكن سترتفع هذه االسعار بشكل حاد  االخيرة، 
عام 2019 وستكون أعلى مما كانت عليه عام 2018 
حيث أن الدول املنتجة للنفط )اوبك( وكذلك كندا 
بداية  النفط  من  إنتاجهم  خفض  على  يعملون 
أن  من  إمكانية  دائما  وهناك   ،2019 يناير  اول  من 
الربح اخلاصة  البنزين سوف ترفع نسبة  محطات 

بها.
ويعتقد كبير املللني ألسعار النفط أن عام 2019 
البترول  أسعار  في  شديدة  تقلبات  سيشاهد 
تفرض  أبريل حني  من شهر  نقترب  عندما  خاصة 
حكومة كندا ضريبة الكربون على أونتاريو، ومع إن 
أقل بحوالي 16 سنتا  اآلن  البنزين  اللتر من  سعر 
الوحيد  الشيء  فإن  املاضي،  العام  عما كان عليه 
ضعف  هو  االنخفاض  هذا  على  يحافظ  الذي 
السلع  بتسعير جميع  نقوم  ألننا  الكندي  الدوالر 

لدينا بناء على العملة االمريكية.

كندا تخطط لقبول اأكرث من 

مليون مهاجر خالل الثالث 

�شنوات القادمة

أظهر التقرير السنوي عن اهداف الهجرة الكندية 
للفترة ما بني عامي 2019 و2021 تفاصيل خطط 
املقيمني  من  اآلالف  إلضافة  الكندي  البرملان 
بناء  كندا  )أن  التقرير  في  وجاء  عام  كل  الدائمني 
العمال  من  املزيد  ستقبل  املوضوعة  اخلطة  على 
يحتاجها  التي  واخلبرات  املهارات  ذوي  املوهوبني 
لم  على  ستعمل  وكذلك  الكندي،  االقتصاد 
فترة فحص  وتقليل  12 شهرا  األسر خالل  شمل 
األوراق للحصول على اجلنسية من 24 شهرا إلى 
في   للعمل  املتقدمني  معامالت  وإنهاء  شهرا   12
املزيد  واستيعاب  شهرا   12 إلى  الصحية  الرعاية 
من الالجئني الذين يتطلعون إلى بدء حياة جديدة(.
وقال وزير الهجرة في كندا أحمد حسني في بيان؛ 
إن املهاجرين واحفادهم قدموا مساهمات ال حصر 
يتوقف  املستقبل  في  جناحنا  وإن  كندا  إلى  لها 
واندماجهم  بهم  الترحيب  في  االستمرار  على 
التحديات  ملعاجلة  وسيلة  هذا  وان  املتمع،  في 
اجلديدة التي تواجه كندا مثل شيخوخة السكان 
السنوي  التقرير  وذكر  املواليد،  معدل  وانخفاض 
اإلقامة  تعطي  أن  تستطيع  كندا  أن  للمهاجرين 
الدائمة حلوالي 350 ألف شخص عام 2019 وحده، 
للعمل  املرشحني  العمال  من  ألف   176 منهم 
املقبولني  من  ألف  و89  واالقاليم،  املقاطعات  في 
في برنامج لم شمل األسر، و58500 من الالجئني 
واالفراد الذين يقبلون ألسباب إنسانية، ويتوقع أن 
عام  ألف   360 إلى  كندا  في  املقبولني  عدد  يرتفع 

2020 ويرتفع مرة أخرى إلى 37 ألف عام 2021.

ترامب: �شندمر تركيا اإذا هاجمت االأكراد يف �شوريا

باتخاذ إجراءات اقتصادية ضدها، في حال مهاجمة  ترامب،  تركيا  الرئيس األمريكي، دونالد  هدد 
أنقرة لألكراد السوريني. وكتب الرئيس األمريكي في تغريدة على موقع “تويتر”: “نحن نبدأ سحب 
لقواتنا من سوريا طال انتظاره، وفي نفس الوقت نقوم بضربات قوية ملا تبقى من تنظيم “داعش” 
اإلرهابي من جهات مختلفة”. وتابع: “سنهاجمهم مرة أخرى من القواعد املاورة املوجودة، إذا عادوا”.

وأضاف:”سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت األكراد”، موجها لها النصيحة بإنشاء منطقة آمنة 
أن يستفز األكراد تركيا،و  أريد  “وباملثل، ال  إن  ترامب في تغريدة أخرى  على مسافة 20 ميل. وقال 
روسيا وإيران وسوريا أكثر املستفيدين من سياسة الواليات املتحدة طويلة األمد لتدمير “داعش” 
في سوريا… أعداء طبيعيني، ونحن أيضا نستفيد من هذا، لكن الوقت قد حان إلعادة قواتنا إلى 
وقت  في  بومبيو،  مايك  األمريكي،  اخلارجية  وزير  وأعلن  الالنهائية”.     احلروب  هذه  ووقف  الوطن. 
سابق، أن هناك ما يقرب من ألفي جندي أمريكي على األراضي السورية، وسحبهم لن يؤثر على 
أردوغان، قد  التركي رجب طيب  الرئيس  الضرورية. وكان  العسكرية  باألعمال  بالقيام  البالد  قدرة 
صرح في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لشن عملية عسكرية في شرق الفرات، وكذلك في منبج 

السورية ضد األكراد، ثم قرر تأجيلها بعد محادثة هاتفية مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

االإمارات ت�شتعد للزيارة 

التاريخية لبابا الفاتيكان

أطلقت دولة اإلمارات العربية املتحدة الشعار الرسمي 
الكنيسة  بابا  فرنسيس  للبابا  التاريخية  للزيارة 

الكاثوليكية، والتي تعكس قيم التآخي واملبة والسالم والتعايش السلمي بني الشعوب.
وتشمل الزيارة علي مجموعة من الفعاليات واألنشطة.

تلبية لدعوة الشيخ  والتي جاءت  العربي  إلى منطقة اخلليج  األولى  للبابا فرنسيس  زيارة  و تعد 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.

ومن املقرر أن يقوم قداسة البابا بإحياء قداس في مدينة زايد الرياضية ، مبشاركة أكثر من 135 
ألف شخص من املقيمني في اإلمارات ومن خارجها ومن املتوقع أن يكون هذا القداس أحد أكبر 
جامع   ، فرنسيس  البابا  قداسة  سيزور  كما  الراهن،  الوقت  حتى  اإلمارات  تاريخ  في  التجمعات 

الشيخ زايد الكبير وضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأكدت أن هذه الزيارة سيكون لها أهمية خاصة لإلمارات التي حتتفل في عام 2019 بعام التسامح، 

مما يؤكد دورها في تشجيع االستقرار واالزدهار في املنطقة.
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الرقم  من  الديانة  خانة  حذف  قضية  عادت  نيوز«:  »جود  خاص 
القومي للظهور من جديد بعد سنوات من املناقشة و التجاهل، 
بعد ان تقدم احد األعضاء مبقترح قانون مللس النواب خلذف تلك 
في  الديني  التمييز  مظاهر  أولى  البعض  يعتبرها  التي  اخلانة 
األوراق الرسمية و البد من خذفها وذلك على خطى تركيا و االردن، 
بينما يعترض البعض االخر على اجراء تلك اخلطوة التي قد متكن 
التزاوج وهو ما ال يبغاه اجلميع، بينما يرى  الديانات من  مختلفي 
قسم ثالث عدم جدوى تلك العملية الن املصريني لألسف اصبح 
البطاقة  الديني يبدأ من اسمهم األول وليس من خانة  متييزهم 
فان كيرلس وجورج وبافلى تدل على ديانتهم املسيحية، ومحمد 
بغض  حتى  اإلسالمية  ديانتهم  على  تدل  ومالك  الرحمن  وعبد 
النظر عن االطالع على خانة الديانة في الرقم القومي مما يجعل 
األسماء  مينع  قانون  احلكومة  تطبق  لم  ان  فائدة  بال  برمته  االمر 

التمييزية او ذات الداللة الدينية.
تاريخ ظهور خانة الديانة في البطاقة الورقية 

حيث  امللكية،  عهد  إلى  الشخصية  البطاقة  وجود  تاريخ  يعود 
ويكتب  الورق  من  مصنوعة  امللكية  أيام  القدمية  البطاقة  كانت 
الشؤون  وزارة  تصدرها  وكانت  املصرية«،  »اململكة  عليها 
اللون،  االسم،  هي  بداخلها  كانت  التي  والبيانات  االجتماعية 
الطول، لون العيون، الشعر، مع صورة شخصية كبيرة في اجلهة 

األخرى ولم تكتب بها خانة الديانة في ذلك الوقت.
ولكن بعد تأسيس اجلمهورية وإلغاء امللكية تغير شكل البطاقة 
الشخصية ومت اصدراها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها 
هكذا: االسم، تاريخ امليالد، الديانة، احلالة االجتماعية، الوظيفة، 

محل اإلقامة، فصيلة الدم.
أما أول مرة كانت تكتب فيها خانة الديانة في البطاقة عام 1958 
الشكل  بهذا  تصدر  بطاقة  أول  وكانت   1952 يوليو  ثورة  بعد  أي 

للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
للرقم  الورقية  البطاقة  استبدال  مع  للظهور  تعود  االزمة 

القومى
عادت أزمة خانة الديانة في املتمع املصري لعام 2004، عندما مت 
الرقم  ببطاقة  واستبدالها  الورقية  البطاقات  إلغاء  عن  اإلعالن 
بطاقات  استصدار  وقتها  الداخلية  وزارة  رفضت  حيث  القومي، 
هذه  أن  حيث  الديانة،  خانة  في  ديانتهم  تدون  للبهائيني  جديدة 
اخلطوة قد تعنى أن الدولة املصرية تعترف بالديانة البهائية، رغم 

أنه كان مسموح لهم بتدوين ديانتهم في البطاقات الورقية.
بعد 5 سنوات، حسم القضاء اإلداري اجلدل، حيث أصدر حكما في 
مارس 2009 بأحقية البهائيني باستصدار بطاقات الرقم القومي، 
وفى أغسطس من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية أول بطاقة 
رقم قومي ملواطنني بهائيني هم: عماد رؤوف هندي ونانسي رؤوف 
تقرير  ما وصفه حينها  وهو  الديانة،  )-( في خانة  تتضمن  هندي 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مكتب  عن  الصادر  الدينية  احلريات 

والعمل في اخلارجية األمريكية بالتطور اإليجابي.
وقال التقرير الصادر في عام 2009: »كانت هناك بعض التطورات 
والتي  الداخلية  ووزارة  املاكم  اتخذتها  التي  اإلجراءات  اإليجابية: 
بالبالد على  البهائيني  إمكانية حصول جميع  أمام  الباب  فتحت 
وثائق للهوية القومية حتتوي على شرطة »-« أو كلمة »أخرى« في 

خانة االنتماء الديني«.
في  الدول  من  عدد  اتخذت  مصر،  في  مؤقتا  امللف  إغالق  وبعد 
الديانة  خانة  إلغاء  إلى  تتجه  خطوات  األوسط  الشرق  منطقة 
التركية  احلكومة  قررت  املثال  سبيل  فعلى  الهوية،  بطاقات  من 
حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية ملواطنيها، في إطار 
سعيها لالنضمام لالحتاد األوروبي، وتأكيدا على التزامها باملعايير 
هويات  وقتها  وأصدرت  األوربية،  اإلنسان  حقوق  ملكمة  املدنية 
عنها  تغيب  إلكترونية،  شرائح  على  حتتوي  للمواطنني  جديدة 
ديانة الشخص احلامل لها، في حني حتتوي الشريحة اإللكترونية 

معلومات مفصلة حول ديانة املواطن.
كما جلأت احلكومة األردنية أيضا إلى حل مشابه، حيث بدأت العمل 
»البطاقة  عليها  أطلقت  جديدة  شخصية  بطاقة  إصدار  على 
خمس  وتتضّمن  املعتمدة،  البطاقة  عن  بديلة  لتكون  الذكية«، 
الشخصية  املواطن  معلومات  إلى  باإلضافة  أساسية،  خدمات 
والتوقيع  العني  وبصمة  العشرية  البصمة  تشمل  وصورته، 

اإللكتروني لكنها تخفى خانة الديانة.
مبادرات مؤسسية إللغاء خانات لديانة في األوراق الثبوتية غير 

الرقم القومي
عمل  ورشة  اإلنسان  حلقوق  القومي  امللس  نظم   2006 عام  في 
الشخصية،  البطاقة  من  الديانة  خانة  بحذف  مقترح  ملناقشة 
وأطلق نشطاء في عام 2013 حملة إلكترونية انطلقت من موقع 
»فيس بوك« طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة بعنوان 

»حاجة تخصني«.
واستبقت نقابة املهندسني املصرية وجامعة القاهرة اجلدل املثار 
من  الديانة  خانة  بإلغاء   2016 أكتوبر  في  بادرتا  إذ  القانون  حول 
شهادة  وفي  اجلامعة  في  بها  املتعامل  والشهادات  األوراق  كافة 

طلب قيد املهندس االستشاري.
جابر  الدكتور  وقتها  القاهرة  جامعة  قرار  أصدر  السياق  ذات  في 
الديانة  خانة  تطلب  بإلغاء  قرارا  للجامعة  السابق  الرئيس  نصار 
أو  التي تصدرها  واألوراق  واملستندات  الشهادات  في كافة  كبيان 
تتعامل بها جامعة القاهرة مع طالبها أو العاملني بها أو أعضاء 
هيئة التدريس أو الهيئة املعاونة أو الغير على أي وجه كان، وفي 
األولى  اجلامعية  للمرحلة  واملراكز سواء  واملعاهد  الكليات  جميع 
القومي  امللس  من  إشادة  استدعى  ما  وهو  العليا.  الدراسات  أو 

حلقوق اإلنسان.
نائب برملاني يقدم مشروع القانون بعد حصوله على توقيعات 

200 من النواب
تقدم مؤخرا الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، 
مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وأعلن 

عن حصوله على توقيعات أكثر من 200 نائب في نهاية 2018.
وأشار نصر الدين، الى أن مشروع القانون يحتاج لتوقيع 60 نائًبا 
حتى يتم إحالته للجنة اخملتصة ملناقشته، استعدادًا لعرضه على 
اجللسة العامة. وتابع النائب، أن أول بطاقة هوية في مصر صدرت 

في عهد امللك فؤاد لم تدوَّن بها خانة الديانة. 
الرقم  الديانة من  الدين، في بيان له، أن حذف خانة  وأضاف نصر 
القومي يُعلِي من شأن املواطنة ويلغي أي متييز بني املواطنني على 

أساس ديني.
كما أكد نصر الدين، بأن حذف خانة الديانة من األوراق الرسمية 
سوف  أمر  وهو  حديثة،  عصرية  دولة  لبناء  خطوة  أول  سيكون 
يساهم في جتميل صورة مصر أمام العالم على حد وصف عضو 
في  العالم  شباب  منتدى  كون  إلى  أشار  والذي  النواب،  مجلس 
على  التمييز  عدم  على  أجمع  العالم  حث  قد  الثانية  نسخته 
الواقع في  أساس ديني، وهو األمر الذي يجب تطبيقه على أرض 

مصر بحسب تعبيره.
الفتا أن قرار حذف خانة الديانة سيعطي ملصر قدرا من املصداقية، 
ويساعد على جذب االستثمارات، مضيًفا: »الدين ال مييز اإلنسان 

ألنه عالقة بني الفرد وربه«.

املؤيدون ملشروع القانون
باألوراق  معنى  أي  لها  يوجد  ال  الديانة  خانة  مجاهد:  منير 

الثبوتية
من جانبه أشار د. محمد منير مجاهد مسئول منظمة »مصريون 
أو  معنى  أي  لها  يوجد  ال  الديانة  خانة  أن  الديني«،  التمييز  ضد 
فائدة في األوراق الثبوتية، مشيرا إلى أن جوازات السفر ال تتضمن 

خانة الديانة.
وأضاف، أن هذه اخلانة هي أحد األمور التي يتم عن طريقها التمييز 
من  أن  إلى  مشيرا  واخلدمات،  العامة  الوظائف  في  املواطنني  بني 

يريد االستعالم عن ديانة املواطن ميكنه أن يفعل ذلك بسهولة.
مظهر شاهني: حذف خانة الديانة يُعِلي من شأن املواطنة

خانة  حذف  تأييده  عن  شاهني،  مظهر  اإلسالمي  الداعية  أعرب 
الديانة من بطاقة الرقم القومي، الفًتا إلى أن أول بطاقة هوية في 

مصر صدرت في عهد امللك فؤاد لم تدوَّن بها خانة الديانة.
يُعلِي من شأن  القومي  الرقم  الديانة من  أن حذف خانة  وأضاف 
املواطنة ويلغي أي متييز بني املواطنني على أساس ديني، الفًتا إلى 
حالة  في  الديانة  إلثبات  امليالد،  شهادة  على  االعتماد  إمكانية 

الزواج وشهادة الوفاة لتوضيح الديانة للمواريث.
كمال زاخر: األسماء أيضا تعلن االنتماء الديني

العلماني  التيار  رموز  أحد  زاخر  كمال  أوضح  أخرى  جهة  من 
هذه  تعد  لم  حيث  الواقع،  جتاوزها  الديانة  خانة  أن  بالكنيسة، 

اخلانة وحدها هي املشكلة في عملية الفرز الطائفي.
على  متوقفا  يعد  ولم  واضح  بشكل  يتم  اآلن  الفرز  أن  وأضاف 
النظر في خانة الديانة، وهناك مظاهر أخرى تعلن االنتماء الديني 
أسماء مشتركة  هناك  كانت  املاضي  في  أنه  للمواطن، موضحا 

أما اآلن فإن األسماء إما مسلمة صريحة أو مسيحية صريحة«.
الرافضون ملشروع قانون الغاء خانة الديانة

هيئة كبار العلماء في األزهر الشريف ترفض الغاء خانة الديانة
الديانة  بإلغاء لب استيفاء خانة  الدكتور جابر نصار  قرار  وعقب 
في األوراق اجلامعية خرجت هيئة كبار العلماء في األزهر الشريف 
املستندات  أن  معتبرة  البطاقة،  من  الديانة  خانة  إلغاء  ورفضت 
التي تثبت شخصية وهوية إنسان أمور تنظمها الدولة، وأن وضع 
الديانة في البطاقة يساعد على معرفة وكشف الديانات األخرى 
غير السماوية وحماية املتمع من نسب ومصاهرة اخملالفني كذلك 
انتهى تقرير اللجنة الدينية في مجلس النواب لرفض حذف خانة 

الديانة من البطاقة.
وامليراث  النسب  للتدليس في حاالت  امنة نصير: قد يستغل 

والزواج
من جانبها أعربت النائبة امنة نصير عن رفضها ملشروع القانون 
مستندة الى تخوفها من استغالله للتدليس من جانب البعض، 

خاصة في حاالت النسب وامليراث والزواج.
لها،  ويتصدر  الفارغة  األمور  عن  يبحث  البعض  أن  الى  مشيرة 
اآلخر،  تقبل  ثقافة  بنشر  تأتى  التمييز  مكافحة  أن  على  مؤكدة 
هذا  أن  الفته  املواطنني،  سلوك  لتقومي  التعليم  مناهج  وتعديل 

القانون قد يتسبب فى إشعال الفنت والنيران بني أفراد املتمع.
النائب منجود الهواررى: حذف اخلانة ليست هي احلل.. فاالسم 

ينوب عن الديانة
من جانبه رفض النائب منجود الهواري مشروع قانون الغاء خانة 
هو  احلذف  يسبق  التي  احلقيقي  التغيير  ان  الى  واستند  الديانة 

تغيير الفكر املتخلف التي يسيطر على العقول.
وبيشوي  كيرلس  اسمه  يكون  في مصر  القبطي  ان  الى  مشيرا 
احمد،  اسمه  يكون  مصر  في  واملسلم  املسيح،  وعبد  واسحق، 
ومحمود، ومحمد، وعباس، وعبد الرحمن، وإسالم، اذن ما الفائدة 
عندما حتذف خانة الديانة من البطاقة ملثل هؤالء األشخاص، فإن 
اسمه ينوب عن خانة الديانة، فهؤالء األشخاص لن تسألهم ما 

هي ديانتكم، ألنها واضحة من االسم.
يجب  فّعال،  قرار  الديانة،  خانة  يكون حذف  انه حتى  الى  وأضاف 
الرحمن،  وعبد  ومحمود،  أحمد،  اسمه  أيضا  املسيحي  يكون  أن 
يحدث  مثلما  واسحق  وبيشوي  كيرلس  اسمه  يكون  واملسلم 
فائدة،  له  الديانة  خانة  حذف  سيكون  فقط  وحينها  لبنان،  في 
ديانة  تعرف  واإلسالمية معا، فال  القبطية  الهويات  حني تختلط 
الشخص من اسمه، وتكون حذفت اخلانة من البطاقة، فال ميكن 
ألي إنسان أن يتدخل في هذه املسألة اخلاصة بالشخص وعقيدته.

البطاقة فعاالً، فقط  الديانة من  ان يكون حذف خانة  كما ميكن 
للمسيحيني  يسمح  الشخصية  لألحوال  ُموحد  قانون  بوجود 
بالطالق، ويسمح للتزاوج بني جميع األفراد مسيحيني ومسلمني 
الزواج  يصبح  وال  القضية  من  متاما  الدينية  املنظومة  وتخرج 

املسيحي في الكنيسة فقط، بل يكون بعقد مدني عادي جدا
وفي النهاية نرجو اال يكون مصير هذا القانون اخلاص بإلغاء 

خانة الديانة نفس مصر قانون مفوضية عدم التمييز حبيسا 
لألدراج كالعادة جتاه أي قانون من شأنه رفع شان قيم ومبادئ 

املواطنة التي ينادي ويؤكد عليها الرئيس السيسي في 
معظم خطاباته، وان يظهر للنور في اسرع وقت لنسير في 
درب الدول األوروبية التي  ال تنظر الى ديانة املواطن بل الى 

مهاراته وكفاءته وهما من األمور التي جتعلها تتطور وتنمو 
بعيدا عن احملسوبية او التمييز الديني او العنصري او اللوني او 

اجلنسي او أي مظهر من مظاهر التمييز أيا كانت.

الغاء خانة الديانة بالرقم القومي املصري بني الرفض والقبول 
أولى حلقات التمييز الطائفي تظهر بالرقم القومي

مؤيدون: تلغى أي عملية متييز... وحتقق تكافؤ الفرص

معارضون: ليس لها أهمية... فاألسماء حاليا تكشف عن الديانة أكثر من البطاقة

حتقيق: إيهاب أدونيا
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إن دراسة األنساب امر ضروري ملعرفة تاريخ االصول األولى 
للبشرية. وقد تبني من دراسة تاريخ شعوب الشرق مدى 
الفترة  هذه  ألن  لالنسانية،  األول  الرعيل  بتاريخ  اجلهل 
تبعتها فترات كبيرة إمتدت آلالف السنيني، كانت تفتقر 
هناك  تكن  فلم  التاريخ.  حلفظ  اآلمنة  الوسائل  إلى 
التي  اخملتلفة  التدوين  طرق  توجد  تكن  ولم  أبجديات، 
عرفها الناس بعد ذلك مثل الكتابة على األلواح الطينية، 
وغير  البردي  اوراق  على  والكتابة  األحجار،  على  والنقش 
وهي  املرويات  الذاكرة حلفظ  تكن هناك سوى  ولم  ذلك. 
ملدد  صحيحة  باألخبار  حتتفظ  قلما  غربالية  وسيلة 

طويلة دون أن تؤثر فيها امليول واألهواء.
إلى  قدمت-للبشرية،  ما  بني  –من  موسى  توراة  وقدمت 
جانب رسالتها السامية، تاريخ الشجرة البشرية األولى. 
وقد انفردت بها دون غيرها من املصادر التاريخية األخرى؛ 
وفي ذلك يقول املطران يوسف الدبس في )تاريخ سورية، 
للمؤرخ  الشرق  تاريخ  عن  نقال   ،)86 صـ  مجلد1،  جـ1، 
لونورمان: »وال يعرف حتى اآلن اثر تبني منه انساب القبائل 
القدمية بشكل ما رواه موسى بقدمه واتساع اشتماله 
عن  تلقاها  موسى  ذكرها  التي  األنساب  ان  يظهر  بل 
تذكرات أو تقليدات سبقت أيامه وقد حفظتها ذرية عابر 
واتى بها إبراهيم من بالد الكلدان إلى فلسطني وتطرقت 

بإسحاق ويعقوب وذريتة إلى موسى«.
عاملي  على  للشعوب  تصنيفهم  في  العلماء  ويعتمد 
ثالث  إلى  جميعاً  األرض  سكان  ورد  واللغة،  الدين 
احلامية،  واملموعة  السامية،  املموعة  مجموعات: 
ِحتي  فيليب  الدكتور  ومنهم  الهندو-اوربية.  واملموعة 
وفلسطني،  ولبنان  سوريا  )تاريخ  مؤلفه  في  يذكر  الذي 
نوعاً  الحظ  أنه  شلوتزر  النمساوى  العالم  عن  صـ62( 
والعبرية،  العربية،  مثل  اللغات  بعض  بني  التشابه  من 
)الفينيقية(  والكنعانية  واألكادية  واألثيوبية  واآلرامية، 
ومتثل  السامية.  العائلة  هي  واحدة  عائلة  في  فادمجها 
هذا التقارب عنده فى التشابه فى بعض األصوات كاحلاء 
والعني والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف. كما الحظ 

واألفعال. وتشابها فى بعض  فى صيغ األسماء  تشابهاً 
األلفاظ ومعانيها مثل أعضاء اجلسم، وأسماء احليوانات، 

والنباتات. 
وهو رأي ال يبتعد عما ورد في سفر التكوين من ان عابر 
وهو ابو العبرانيني، وآرام جد االراميني ويقطان )قحطان( 
وهو أصل كبرى القبائل العربية، قد تناسلوا جميعا من 

سام ابن نوح.
االفريقية صـ 20(،  والسالالت  )الشعوب  وجاء في كتاب 
ما  إلى  ترشدنا  التي  الوحيدة  الظاهرة  هي  “اللغة  ان 
على  احيانا  تدلنا  كما  قرابة  او  نسب  من  السالالت  بني 
ال  وحده  اللغوي  العامل  لكن  واالنتقاالت”،  الهجرات 
يكفي للتمييز بني السالالت وبعضها، وذلك ألن االندماج 
بينها  فيما  الشعوب  هذه  إرتباط  عن  ينشأ  قد  اللغوي 
واألسر  واحلروب  التجارى  والتبادل  والهجرة  النزوح  بطرق 

واإلحالل.
والدليل على ذلك أيضاً حتدث الكنعانيون بلغة أدمجها 
الكنعانيني  ان  مع  السامية  املموعة  ضمن  اخملتصون 
حاميني. فهذا التشابه اللغوى ال يوافق الواقع دائما؛ وال 
ميكن اإلعتماد عليه وحده فى تصنيف الشعوب ومعرفة 
أصل القبائل. وقد ذكر سفر التكوين عيالم كإبن من أبناء 
سام؛ ومع ذلك إستبعده العلماء من املموعة السامية؛ 
خضعوا  النهم  اآلرية  الشعوب  ضمن  نسله  واعتبروا 
مع  بالساميني،  الكنعانيني  واحلقوا  والبابليني.  لألكديني 
ان كنعان هو ابن حام، وفيهم يقول الدكتور أحمد ارحيم 
الكنعانيني  ان  صـ83(  القدمي،  الشرق  )تاريخ  في  هبو 
يخضعون  كانوا  “ألنهم  حاميني  وا  ُعدُّ وأنهم  ساميني 
لعالقاتهم  ورمبا  أوقاتهم،  أغلب  فى  املصرى  للنفوذ 
حاميون  واملصريون  العصور،  كل  فى  باملصريني  الوثيقة 

بحسب ما جاء في التوراة “.
يبت فى معرفة  قاطعاً  دليالً  اللغوى ال يعد  التشابه  إذا 
وإختالطها  اللغات  إمتزاج  وظاهرة  الشعوب.  أصل 
إمتزجت  فقد  الشعوب،  كافة  عند  نراها  نكاد  ببعضها 
لغة  وهي  بالكوشية  قدمية  مينية  لغة  وهي  السبأية 

األمهرية.  اللغة  ونشأت  حامية 
شمال  لغة  العربية  اللغة  وانتشرت 
ووسط شبه اجلزيرة العربية، وسادت 
اندثرت  اجلزيرة حيث  في جنوب شبه 
القدمية  اليمنية  اللغة   – ذابت  أو   –
سبئية  من  اخملتلفة  بلهجاتها 

وحضرموتية، وِحمَيرية.
على  أرحيم  أحمد  الدكتور  ويؤكد 
وحده  يصلح  ال  اللغوي  العامل  ان 
يصح  “ال  يقول:  االجناس،  ملعرفة 
اعتبار تسمية جنسية لقوم ينتمون 

ألب واحد، ويعودون إلى أصل واحد وموطن واحد، إستناداً 
تكلمتها  لهجات  أو  لغات  بني  جتمع  لغوية  قرابة  إلى 
وأصبحت  بها،  لصقت  أسماء  عليها  أطلقت  شعوب 
علماً عليها دون ان يكون لها يد فى ذلك أحيانا، ألن اللغة 
انتماء أقوام إلى لغة  وحدها التكفى لتكون حجة على 
أقوام  على  أمثلة  فثمة  واحد.  أصل  من  وجتدهم  واحدة، 
من  ومنهم  منهم.  ليسوا  وهم  غيرهم  لغة  يتحدثون 
تخلى عن لغته األصلية وإتخذ لغة غيره لظروف قاهرية. 
بعد  الرافدين.  بالد  السومريون سكان جنوبى  فعل  كما 
بوتقة  فى  انصهروا  ان  وبعد  لألكديني  الغلبة  صارت  أن 
األنباط  ان  املعروف  ومن  لغتهم.  فانقرضت  الساميني 
عرب ولكن كتاباتهم التى خلفوها –ومثلهم التدمريون– 
آرامية اللغة”. ومع دخول العرب ملصر بدأت لغة املصريني 
احلامية تندثر وحتل محلها اللغة العربية )السامية(، ومع 
العربية فى شمال  اللغة  انتشرت  إفريقيا  تقدمهم فى 
إفريقيا وفى وسطها، كما إمتد تأثيرها إلى صقلية منذ 
فى  العربية  اللغة  انتشرت  كذلك  اسبانيا.  العرب  دخل 
أفريقيا  شمال  في  ألفرنسى  الوجود  ومع  الشام.  بالد 
ان  يعني  هذا  فهل  هناك  الفرنسية  اللغة  انتشرت 

األفارقة صاروا اوربيني لتحدثهم بإحدى لغات الغرب؟!
فمن يطالع تاريخ الشعوب يجد أنها منذ أن كانت قبائل 
صغيرة نسبياً كانت تنتقل وتهاجر من مكان إلى مكان 

اقوى  أخرى  قبائل  ضغط  من  فرارا  سواء 
تضن  عندما  الكأل  وراء  سعا  او  واشد، 
اإلنتقال  يكون  وأحيانا  بخيراتها.  األرض 
ضغط  فقط  وليس  احلروب  ضغط  حتت 

الطبيعة.
يُّقلب  من  بوضوح  يراه  العامل  وهذا 
كيف  يرى  فسوف  التاريخ  صفحات 
وحل  احلويني.  محل  حلوا  االدوميني  ان 
والعمونيني.  األموريني  محل  العبرانيون 
ودويالت  قبائل  من  كثير  وإضطرت 
ضغط  حتت  الهجرة  إلى  كنعان  بالد 
العبرانيني مثل الفرزيني، واليبوسيني واألموريني وغيرهم. 
وجميعهم تعرض لضغوط اآلشوريني فالبابليني فالفرس 

ثم للمقدونيني والرومان ثم للعرب وهلم جرا. 
ويشير ل. دى البورت في )بالد ما بني النهرين، صـ 308( إلى 
عامل االبادة واالجالء والسبي واالحالل في اختالف اللغات. 
فكانت تلك عادة اتبعها كثير من احلكام واألباطرة مثل 
ملوك اشور وبابل وغيرهم ممن كانوا يسوقون، عند الغزو، 
اآلف األسرى أمامهم لينقلوهم من مكان إلى مكان ومن 

بلد إلى بلد جتنبا لثوراتهم ومحوا لهويتهم. 
الشعوب  بني  حدث  وإختالطاً  كبيراً  تداخالً  نرى  لهذا 
وبعضها؛ ومن ثم ال يكون اإلعتماد في تصنيفهم على 
ال  السابقة  العوامل  هذه  ان  بل  وحده  اللغوي  العامل 
تكفي جميعها في حتديد االصول األولى لالمم واألجناس. 
وليس لدينا سوى التاريخ والنبش فى املاضى سبيالً حتى 
نتعرف على أصول الشعوب. وال يوجد فى تاريخ البشرية 
عليها  التي  التوراة  مثل  ودقيق  ومحدد  شامل  مصدر 

اعتمد املؤرخون فى الشرق والغرب.
كتبه  التكوين  سفر  في  ورد  ما  ان  الدقة  تلك  ومرجع 
وحافظوا  أصحابه  به  واستمسك  بوحي  النبي  موسى 
كتب  يفوق  مبا  أرواحهم  على  حفاظهم  من  أكثر  عليه 
الكتب  قدسية  لها  تكن  لم  التاريخ  كتب  ألن  التاريخ. 

السماوية. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)12(

     األنساب وأصل األعقاب

»اعتزلت الرسم ألني شعرت بأني أكرر رسوماتي، فلم يعد عندي 
جديد، والشوية اللي عندي خلصوا، وسبب تكرار الرسومات أن 
تتطور«،  ال  واحدة  السياسية  والقضايا  تتغير،  لم  املشكالت 
به  يعبر  ما  وهو  إبراهيم حجازي  الكاريكاتير  فنان  قاله  ما  هذا 
املصري  املتمع  عن  ومفيد  مختصر  بشكل  نظره  وجهة  عن 

وقراءته له قراءة جيدة رمبا يكون هذا نوع من انواع اليأس أحيانا 
جتاه اإلصالح او كما قال سعد زغلول جملته الشهيرة »مفيش 
فايدة«. رمبا ترى عزيزي القارئ تلك نظرة تشاؤمية لظروف خاصة 
كان مير بها الفنان حجازي ولكنها دون شك تعكس الكثير من 
األمور التي قد مير بها الوطن أحياناً وتنعكس على املواطن العادي 
فما بالك إذا كان هذا املواطن فنان مرهف احلس، ولم يكن فقط 
له آراءه االجتماعية أو السياسية أو الفنية املهموم بها وحسب 
وإمنا كان ايضا من أنصار املرأة ومن املتضامنني مع قضاياها ومن 
اشد احلارصني على إظهار صورة املرأة املصرية بشكل الئق كما 
من  غيره  عهدنا  فقد  به  اخلاصة  الكاريكاتير  رسومات  في  نرى 
يظهرون  املال  هذا  في  كبيرة  واسماء  الكاريكاتير،  حركه  رواد 
بهدف  اإلهانة  أو  السخرية  من  نوع  فيه  بشكل  املصرية  املرأة 
»مكعبرة«  آخر  مبعنى  الالزم  من  اتخن  مرة  فنجدها  الضحك 
بعيدة عن ملات اجلمال ومرة أخرى فظة في الكالم وأخيرا امرأة 
العوب تستغل جسدها للحصول على ما تريد كل هذا حتت بند 
الكاريكاتير املضحك، وأصبحت لألسف سمات الصيقة باملرأة 
املصرية »التخينة« »املكعبرة« النقدية أو النقيض السلبي وهو 
املرأة سيئة السمعة ونغطي على فعلنا بأن نقول »اصل الناس 

ترسخ  مباشر  غير  بشكل  الصورة  هذه  ولكن  تضحك«  عايزة 
في األذهان صوره خاطئة للمرأة املصرية وفى ظل هذا اللهو او 
السهو ان جاز التعبير كان هناك من يصحح هذه الصورة وهو 
صورة  حتسني  رسالته  ضمن  من  حيث  حجازي  إبراهيم  الفنان 
الفرنسي  الفنان  عنه  قال  لذلك  املصري  الكاريكاتير  في  املرأة 
بالنتو عندما رأى رسومه مع أشعار فؤاد حداد تصلح رسوماته 
للمشاهدة في أي زمن ألنها جتمع بني العمق وبساطة اخلطوط 

ومتيزها، والفكرة املدهشة.
كان حجازى مهتما باملستقبل أكثر من املاضي، فرسم لألطفال 
أيضاً من قسوة  قصصاً وحكايات، وكان األطفال مهربا لروحه 
رسالة  صاحب  كان  لكنه  االجتماعية،  واملشكالت  السياسة 
يجب أن تصل، وكان من أولوياته جيل جديد واع، يقول: »السلطة 
في مصر تسمح لك بالتحدث عن املاضي واملستقبل فقط، أما 

احلاضر، فلو اقتربت منه سوف تأكلك«.
اليوسف  »روز  فناني  من  زمالئه  بقية  عن  أعمال حجازي  متيزت 
الكاريكاتير  فكرة  بذلك  مخالفا،  الالذعة  باالنتقادات  الكبار« 
كان  فقد  الناس،  إضحاك  في  املبالغة  على  تقوم  كانت  والتي 

يعتقد أن املبالغة في االضحاك تنهي موضوع الكاريكاتير. 
بانسيابية  حجازي  خطوط  »تتميز  الكاريكاتير  نقاد  وحسب 
اجلديدة  مدرسته  في  واعتمد  األلوان،  في  بديع  وتناسق  كبيرة 
الواقع  فكرة  على  كثيرون  دربها  على  وسار  أسسها  التي 
دون  الواقع كما هو من  تنطلق من رصد  التي كانت  املعكوس، 
مفارقات  من  الواقع  هذا  عليه  ينطوي  ما  على  استنادًا  تدخل، 
مضحكة للغاية مما جعل رسومه موجهة أيضا لألطفال، حيث 
كانت شخصياته الكرتونية في القصص املصورة األكثر تأثيرًا 

في األطفال على املستوى العربي 
ماجد  مجلة  في  يرسم  »وظل 
وحتى  صدورها  منذ  اإلماراتية 
جائزة  منها  ونال  األخيرة  أيامه 
دوراتها  في  العربية  الصحافة 
األولى وطوال حياته رفض التقدم 
مكتفيا  جائزة  أو  مسابقة  ألية 
وتالميذه  أصدقائه  من  بالتواصل 
كان  كما  األجيال،  مختلف  من 

عزوفا عن التعامل مع وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها«.
ورحل حجازي وترك بذهني تساؤالت عدة، فهل الرجل الذي يؤمن 
ان يعيش في  الرسم ألنه وجد نفسه مجبر  اعتزل  باملستقبل 
ان  الرسم  ومحترف  لعاشق  وكيف  يرفضه؟  ما  وهذا  املاضي 
يتنازل بكل هذا الهدوء عن جزء من شخصيته وهو الرسم إال 

إذا كان هناك شيء أكبر منه يجبره على ذلك؟ أم ان هذا الفنان 
السياسية  الظروف  في ظل  يريده  الذي  املستقبل  أن  يرى  كان 
عن  السماء  بعد  بعيدة  مجتمعه  يعيشها  التي  واالجتماعية 

األرض؟ رحم اهلل احمد إبراهيم حجازي.

نسرين عيسى- ساسكاشواناعتزلت الرسم!
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يحررها سمير اسكندر 

هل جتيز لوائح فيفا انتقال �شربي رحيل اإىل بريامديز؟

رئيس  مصيلحي  محمد  أعلن 
صفقة  عن  السكندري  االحتاد  نادي 
صبري  انتقال  أكد  بعدما  مفاجئة، 
بيراميدز  فريق  إلى  رسمًيا  رحيل 
نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  على 
من  انتقاله  من  أيام  بعد  املوسم، 

األهلي إلى االحتاد.
تصريحات  في  مصيلحي  وأكد 
تليفزيونية أن رحيل أصبح العًبا في 

أحمد  السكندري خدمات  النادي  استعارة  بالفعل لستة أشهر، في مقابل  بيراميدز 
توفيق العب بيراميدز ملوسم ونصف.

وأثار انتقال رحيل إلى بيراميدز خالل ذات فترة االنتقاالت التي رحل فيها من األهلي إلى 
االحتاد جداًل، حول قانونية ذلك االنتقال، كونه تنقل بني ثالثة أندية مختلفة خالل فترة 
انتقاالت واحدة، إال أن لوائح االحتاد الدولي لكرة القدم »FIFA” حتسم ذلك األمر بوضوح.
وتؤكد لوائح االحتاد الدولي لكرة القدم اخلاصة بانتقاالت الالعبني أن الالعب يحق له 
أن يكون مسجاًل بقوائم ثالثة أندية مختلفة خالل موسم واحد، على أن يشارك في 

املباريات الرسمية مع ناديني فقط خالل املوسم ذاته.
املواسم  مواعيد  تتعارض  أندية  إلى  ينتقلون  الذين  لالعبني  استثناًء   FIFA ويعطي 
امللي في  املوسم  يبدأ  أندية، حيث  ثالثة  باملشاركة مع  امللية،  الرسمية ملسابقاتها 
شهر أغسطس وينتهي في مايو في بعض البلدان، بينما يبدأ في مارس وينتهي في 

أكتوبر في بلدان أخرى.
وبانتقال رحيل إلى بيراميدز خالل املوسم احلالي “2019/2018” فإن ظهير األهلي السابق 

لم يتجاوز العدد املدد من األندية واملشاركات املدد في لوائح االحتاد الدولي.
بعد  بيراميدز  قائمة  في  قيده  وسيتم  االحتاد  األهلي،  ناديي  بقائمتي  رحيل  قيد  ومت 
انتقاله رسمًيا، بينما لم يشارك سوى مع األهلي في املوسم احلالي، حيث لم يشارك 
في أي مواجهة رسمية مع االحتاد بعد انتقاله، لتحق له املشاركة مع بيراميدز خالل 

نفس املوسم.
وانتقل رحيل إلى صفوف األهلي عام 2013، قادًما من الزمالك، في صفقة أثارت الكثير 
من اجلدل في ذلك احلني، بعدما بدأ مشواره الكروي في صفوف مصر املقاصة عام 2007، 

وانتقل منه إلى الزمالك عام 2009.

عودة �شغب املالعب من جديد... وم�شر على اعقاب تنظيم كا�س 

االأمم االفريقية

في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة ال تنتهي من مشكالت املالعب، شهد ملعب 
اإلسماعيلي، أحداثا مكررة، مؤسفة، عرفتها الكرة املصرية مؤخرا، كان الظن أنها 

مضت إلى غير رجعة.
األفريقي  أمام ضيفه  اإلسماعيلي  مباراة  إيليوم،  نيون  الكاميروني،  احلكم  وألغى 
القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  بدوري  املموعات  بدور  الثانية  اجلولة  التونسي، ضمن 
بعد دقائق طويلة استمر فيها هجوم اجلماهير على طاقم احلكام عبر إلقاء الفوارغ 

وقوارير املياه على أرضية استاد اإلسماعيلي.
وتوقفت املباراة في الدقيقة 87 بعد إلقاء اجلماهير لقوارير املياه على أرضية امللعب، 
وعلى طاقم احلكام الكاميروني واحلكم املساعد، ليستمر التوقف لنحو 45 دقيقة 
تداول خاللها طاقم التحكيم األمر مع مراقب املباراة، واتخذ قرارا بعدم استكمالها.
ولم تفلح محاوالت عدة الستئناف دقائق املباراة الباقية ليتخذ احلكم قرار إنهاء 
املباراة ويهرع مع مساعديه إلى حجرات املالبس، محاطا بأفراد األمن، وحتت سيل 
من املقذوفات البالستيكية. وكان اإلسماعيلي متأخرا قبل إلغاء املباراة 1-2 بعدما 

كان متقدما بهدف في بداية املباراة.
الثانية  األول،  الشوط  نهاية  في  للضيوف  جزاء  ركلتي  إلى  احلكم  احتساب  وأدى 
بناء على إشارة من مساعده بعدما كان احتسب خطأ من خارج املنطقة، إلى ثورة 
احلكم  ينهي  أن  قبل  دقيقة،   15 نحو  الثاني  الشوط  بداية  التي عطلت  املدرجات 

املباراة اضطراريا عقب العجز عن استكمالها.
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Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

أشعة بسيطة:
وهي التي تستطيع تصوير سنَّتني أو ثالث، وهي ال تشمل مناطق 
واسعة حول املنطقة املصورة، ويوجد نوع حديث من هذه األجهزة 
متصلة بالكمبيوتر ))Digital X-Ray، حيث تستطيع أن تصور بدقة 
الصورة  إن  السرعة حيث  إلى  باإلضافة  أقل  أشعة  وبكمية  أعلى 
حتميض  انتظار  إلى  احلاجة  بدون  الكمبيوتر  على  مباشرة  تظهر 

الفيلم. 

أشعة بانورامية:
وهي تستطيع أن تشمل تصوير أسنان الفكني في صورة واحدة، باإلضافة إلى املفصل الفكي واجليوب 
األنفية وقعر العني وهي ضرورية جداً في بعض احلاالت. وتعتبر الصور الشعاعية البانورامية في معظم 
سهولة  والسبب  األسنان،  بعالج  البدء  قبل  بها  التقيد  الواجب  البديهيات  من  املتقدمة  العيادات 
تشخيص مشاكل املريض باإلضافة إلى عامل نزع الشك في تشخيص الطبيب للحالة، فعندما يكون 
كل شيء واضحاً أمامه على الصورة، يصبح من السهل التشخيص اجليد للحالة املرضية، وكما نعلم 

جميعاً أن التشخيص أهم مراحل العالج.

ما هي فوائد التصوير الشعاعي البانورامي؟
الكشف عن وجود النخر في جميع أسنان الفكني.

 كشف األمراض املتوطنة في جذور األسنان.
كشف كسور الفكني.

 كشف اآلفات الذروية واألكياس وحجمها.
 الكشف عن اآلفات السرطانية.

الكشف عن أشكال اجلذور واجتاهاتها والذي يفيد في 
عملية القلع، وخاصة قلع ضرس العقل. 

ضروري  الصدغي.  الفكي  املفصل  على  الكشف 
لتشخيص املشاكل التقوميية.

الكشف عن بزوغ األسنان اللبنية والدائمة.
إعطاء صورة كاملة عن جميع املعاجلات السابقة.

الكشف عن األسنان املطمورة. الكشف على عالقة جذور أسنان الفك العلوي باجليوب الفكية. 

ا�شعة اال�شنان... وجميع اأنواعها 
 وكيفية ا�شتخدامها

التهاب املفاصل الروماتويدي
د. ماري جرجس

مرض الروماتويد مرض من االمراض املزمنة التي تصيب 
إلى  اجلسم  حماية  من  بدال  املناعة  فتتحول  املناعة، 
السيدات  اصابة  نسبة  ان  ووجد  مفاصله.  مهاجمة 
يصيب  وهو  الرجال،  اضعاف  ثالث  أكثر  املرض  بهذا 

املفصل ويؤدي لتشويهه وتآكل عظامه.
اعراض الروماتيد: آالم في املفاصل وتورم واحمرار

التشخيص:
عبر اجراء بعض التحاليل مثل:

 ESR حتليل دم: عمل سرعة ترسيب
CRPحتلبل

RFحتليل عامل الروماتويد
anti CCP

X ray عمل اشعه
العالج:

رغم انه ال شفاء من مرض الروماتويد، اال ان العالج قد 
يكون دوائي في صورة مضادات التهاب مثل الكورتيزون 
لتركيب  جراحي  تدخل  او  اخرى.  التهاب  مضادات  او 
مفصل جديد الستعاده وظيفة الركبة وحتسني االداء 

واحلركة.
بالكمادات  والعالج  الطبيعي  للعالج  نلجأ  ايضا 

الساخنة والباردة، فالكمادات 
ارتخاء  في  تساعد  الساخنة 
الباردة  والكمادات  العضالت 

تساعد تخفيف األلم.
وكما ذكرنا ال شفاء من مرض الروماتويد ولكن اثبتت 
الدراسات ان هناك عوامل كثيرة تؤثر على تطور املرض
سلبي  تأثير  له  الذي  التدخني  ممثل 
مريض  حالة  تأخر  في  كبير 
وتدهور  املرض  تطور  إذا  الروماتويد 
واسوأ  أسرع  يكون  املفصل  حالة 
االوميجا 3 فهي  اما  املدخنني.   مع 
حالة  حتسن  في  كثيرا  تساعد 
مضادات  على  الحتوائها  املريض 
 6 إلى   3 من  فتناول  لذا  التهاب 
كبسوالت يوميا او كمية وافرة من اسماك السلمون 
او املاكريل يساعد في حتسني احلالة ويقلل االلم كذلك 
فان الوزن الزائد طبعا كلما زاد الوزن زاد التحميل على 
الوزن  بتقليل  دائما  ننصح  بتلفه،.لذا  واسرع  املصل 
طبيب  مع  املفصل  عضالت  لتقوية  رياضة  وممارسة 

العالج الطبيعي.. وإلى موضوع جديد يهمك.

ملاذا ال ت�شعر »العني« بربودة 

اجلو؟

بني أعصاب مقلة العني العديدة، توجد بعض 
لكن  لأللم  أو  للمس  احلساسة  األعصاب 
فمهما  البرودة.  تستشعر  ال  األعصاب  هذه 
العني ال تشعر بهذه  بارداً، فإن  كان الطقس 
كبابني  اجلفنان  ويعمل  بها.  تتأثر  وال  البرودة 
لذلك،  العني.  إلى  البارد  الهواء  وصول  ملنع 
فإن درجة حرارة مقلة العني، تكون أعلى من 
درجة حرارة طرف األنف، أو األذنني، أو األصابع 

املعرضة للهواء.

ملاذا ي�شبح الهواء منع�شًا بعد حدوث عا�شفة 

رعدية؟

إلى  يؤدي  الذي  املطر  يهطل  الرعدية،  العاصفة  انتهاء  بعد 
بالهواء؛ لذلك  العالقة  الضارة  والغازات  األتربة  التخلص من 
يصبح الهواء أكثر نقاء ومنعشاً لدرجة كبيرة. وعندما يحدث 
الرعد، ينتج غاز معروف بـ »األوزون« )من غاز األكسجني( هذا 
الشعور  على  عالوة  االنتعاش،  شعور  اإلنسان  في  يثير  الغاز 
أشجار  هي  األوزون،  لغاز  آخر  منتج  واالسترخاء.  بالراحة 
الصنوبر، التي تسيل منها مادة صمغية تفرز هذا الغاز. لذلك، 

فإن الهواء في غابات أشجار الصنوبر يوصف بأنه منعش.
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�سدق �أو ل ت�سدق

وهي   ،1914 ديسمبر   25 يوم  في 
أولى سنوات احلرب العاملية األولى 
والبريطانيون  األملان  اجلنود  تبادل 
حتيات وهدايا عيد امليالد بدال من 
وقذائق  الرصاص  طلقات  تبادل 

املدفعية!
عيد  هدايا  الهولنديون  يتبادل   
اي  ديسمبر   5 يوم  مساء  امليالد 

عشية عيد القديس نيقوالس.

ن�سيحة
»يا  ألوالده:  الهند  ملك  قال     
بني! اکثروا من النظر في الكتب 
فان  حرفاً،  يوم  كل  في  وازدادوا 
غربة:  في  يستوحشون  ال  ثالثة 
الفقيه العالم، والبطل الشجاع، 

واحللو اللسان«.

معاين �أ�سماء �لأ�سهر: كانون �أول وثان

التي هي من  )الرومية(،  السريانية  هما من أسماء الشهور 
)االفرجنية(،  الرومانية  األشهر  في  ويقابالهما  بابلي.  أصل 
شهري ديسمبر ويناير. وقد اختلفوا في تفسير كلمة كانون، 
لفظة  هي  وقالوا  »الشتاء«.  معناها  بابلية  لفظة  فقالوا 

تعني »املوقد«. 
والكانون هو اإلناء الذي يوضع فيه اجلمر للتدفئة أو الطبخ. 
األساس  معنى  كانون  لفظة  جذر  يفيد  السريانية  وفي 
أنه القاعدة  والقاعدة فكأنهم نظروا إلى هذا الشهر على 
أو األساس في فصل الشتاء؛ ألن معظم األمطار تهطل في 

شهري كانون.

�لغاز ريا�سية

أب عمره اآلن ضعف عمر ابنه وبعد مضي سنة واحدة يصبح 
إذا  األبن اآلن؟  ابنه فكم عمر األب وعمر  عمره مقلوب عمر 

علمت أن املقصود باملقلوب هو اآلحاد مكان العشرات
وبعد عام  االبن 36 سنه  األب 72 سنه وعمر   احلل: عمر 

يصبح عمر األب 73 سنه وعمر االبن 37سنه

�ل�سحك خري دو�ء
                                                          

عندما كنت حبلى بطفلي األول قررت وزوجي أال نتخاصم على مرأى من أوالدنا. ومنذ ذلك اليوم 
بات كل منا ميهد للخصام بعبارة لطيفة من نوع: »یا حبيبي« أو »يا حياتي«. ولكم دهشت حني 
احتكم إلّي ولداي، وهما في اخلامسة والثالثة، بعد خصام بينهما. وملا سألت عمن بدأ ذلك، انبری 

أحدهما قائال: »هو الذي دعاني يا حبيبي أوال ».
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حتدثنا في املقالة السابقة عن عجائب كرات 
الدم احلمراء وسوف نتحدث هذا العدد عن 

عجائب صفائح الدم وهي أدلة علمية أكثر 
تعقيدا ولكنها أشد داللة على وجود اخلالق. 
وقد حاولت قدر املستطاع تبسيطها –رغم 

تعقيداتها -ليتفهمها القارئ غير املتخصص
ومسئوليتها  الدم  صفائح  العاشر:  الدليل 
العنكبوتية  اجلبارة  الشبكة  سالمة  عن 

لألوعية الدموية
لكل  تصل  التي  الدموية  األوعية  شبكة  متثل 
التي  األنابيب  من  مجموعة  اجلسم  خاليا 
مجموع  يصل  ولكن  أقطارها،  في  تختلف 
 100,000 إلى   - تكذب  وال  وصدق   - أطوالها 
الكرة  محيط  ونصف  مرتني  )حوالي  كيلومتر 
الشبكة  هذه  تواجه  مشكلة  وأكبر  األرضية( 
في  يحدث  ما  فقط  ليس  هي  التعقيد  فائقة 
السوائل؛  تنقل  التي  االنابيب  شبكات  من  أي 
وهو حدوث تسرب )نزيف( بسبب ضرر حلق بأحد 
في  السرعة  أهمية  في  أيضا  ولكن  األوعية، 
إصالح اخللل واستعادة سريان الدم إلى األعضاء 
الهامة والتي تغذيها تلك األوعية املصابة وقبل 
أن تتأثر تلك األعضاء من جراء توقف سريان الدم 

إليها بسبب اإلصابة وفي أثناء إصالح األوعية.
ولكن املذهل يكمن في الكيفية التي واجهت 
البالغة  املشكلة  تلك  اخلالقة  القوة  بها 
لهذه  الفائقة  األطوال  وبسبب  التعقيد، 
تكذب-نوع  وال  -صدق  بواسطة  وذلك  الشبكة 
واجلسم؛  الدم  خاليا  أبسط  ومن  فقط  واحد 
هو  النوع  وهذا  النواة  إلى  الفتقاره  نظرا  وذلك 
الصفائح الدموية )خاليا اجللطة(. وقد أخذ هذا 
النوع من اخلاليا على عاتقه سرعة ودقة اتخاذ 
مع  للتعامل  األمثل  احلل  وتنفيذ  وحتديد  القرار 
من  بالعديد  اخلاليا  تلك  وتتميز  املشكلة  هذه 
مجرد  والتي  حصرها،  ميكن  ال  التي  العجائب 
جتمع كل هذه الوظائف املعقدة والتكامل فيما 
األعجوبة  هي  فتلك  واحدة  خلية  في  بينها 
سنكتفي  والتي  األعاجيب  كل  بني  الكبرى 

فقط بذكر بعض مما نعلمه عنها.   
األعجوبة األولى: شكل اجلدار

وعلى عكس كرات الدم احلمراء املقعرة اجلانبني 
-بغرض حتقيق أكبر مسطح لتبادل الغازات مع 
أقل حجم -فصفائح الدم محدبة من اجلانبني؛ 
الالزمة  املواد  لتخزين  حجم  أكبر  لتوفير  وذلك 
احلجم  في  الزيادة  من  وملزيد  النزيف،  إليقاف 

املتاح للتخزين مت أيضا االستغناء عن النواًة.  
األعجوبة الثانية: تسلسل الوظائف

الدموية  لألوعية  املستمرة  الرقابة  أول  من   
ملعرفة موضع اخللل، وحتديد احلل األمثل واألقل 
إصالح  مقدرة  إلى  التسرب،  إليقاف  كلفة 
بصورته  الدم  تدفق  باستعادة  وإنتهاءا  اخلطأ، 
الذي  العضو  لتغذية  أقل وقت  وفي  الطبيعية 
تتابع  في  ذلك  وكل  وعائه  في  التسرب  حدث 
مذهل، وتسلسل متقن؛ نفصله في مجموعة 

األعاجيب املتتالية األتية.   
1( جتوب الصفائح والتي يبلغ عددها حوالي ربع 
األوعية  كل  -في  املكعب  امليليمتر  في  مليون 
الدموية بغرض االكتشاف املبكر عن أي موضع 
مالحظة  طريقة  عن  وذلك  تصدع؛  به  حدث 
الصفائح لوجود أي شروخ في الطبقة الناعمة 
اخليوط  عن  يكشف  ومبا  لألوعية  املبطنة 
الصفائح  تبدأ  وعليه  حتتها،  التي  الكالجينية 
وتلتصق  مباشرة  املصاب  للوعاء  االجتاه  في 
وحتديد  وجود،  عن  لإلعالن  الكالجينية  باخليوط 
التسريب  يبدأ  أن  قبل  حتى  اإلصابة  موضع 

لسائل الدم.  

في  امللتصقة  الصفائح  هذه  تقوم  ثم   )2
املوقف  مع  الدقة  والبالغ  املتسلسل  التعامل 

وذلك عن طريق:  
الوعاء  إفراز مواد سريعة من شأنها قبض  ا:    
املصاب بغرض منع أو إقالل تسرب الدم؛ وأهمها 

 .A2 مادة السيروتونني ومادة الثرومبكسان
  ب: إفراز وتصنيع مواد تعمل علي جذب وجتميع 
األخرى عند موضع  الصفائح  املاليني من  مئات 
سدادة  لصناعة  سويا  إحتادها  ثم  اإلصابة، 
اجللطة  تكوين  يتم  وحتي  النزيف  ملنع  مؤقتة 
الدائمة؛ ومن أهم هذه املواد مادة الثرومبكسان 

  . A2
)عامل  مناسب  لسطح  الصفائح  تهيئة  ج:    
التجلط من  الصفائح رقم 3( لتجميع عوامل 
والتي  الدائمة،  اجللطة  لصناعة  والالزمة  الدم 
الصفائح  سطح  على  إال  تتكون  أن  ميكن  ال 
الدموية ومن هنا كان تسمية الصفائح بخاليا 
عن  وذلك  الدم،  بتجلط  ذلك  وينتهي  اجللطة. 
بروتينات  طريق صناعة شبكة خيوط من أحد 
الدم تتجمع بداخلها كرات الدم احلمراء لتصنع 

اجللطة وكل ذلك في أقل من 8 دقائق.
  د: إفراز مادة تقوي خيوط اجللطة بعد حدوثها 
ومتنع تفككها وتسمي بعامل التجلط رقم 13.  
  ه: إفراز مادة تعمل على حتفيز منو والتئام جدار 
الوعاء املصاب في أسرع وقت، وذلك بهدف إزالة 
اجللطة وإعادة سريان الدم الطبيعي مرة أخري 

لألعضاء املتصلة باألوعية املصابة.  
األعجوبة الثالثة:

 أنه في حالة اإلصابات الطفيفة في الشعيرات 
ذلك  تقدير  الدموية  للصفائح  ميكن  الدموية 
فتقوم وحدها وعن طريق قبض الوعاء واجللطة 
-بإيقاف  دموية  جلطة  حدوث  -ودون  املؤقتة 
من  -بدال  دقائق   4 من  أقل  في  وذلك  النزيف 
ثمان دقائق -وذلك لضمان استعادة أكثر سرعة 

لسريان الدم في الوعاء املصاب.  
األعجوبة الرابعة:

بدقة  املوقف  لتقدير  ميزان  وجود  في  هي   
من  اجللطة  إلى  االحتياج  مدى  وحتديد  فائقة 
عدمه؛ وذلك في حالة اإلصابات الطفيفة جدا. 
وطرف امليزان األول هو الصفائح التي تفرز مادة 
اجللطة  حدوث  حتفز  والتي   A2 الثرومبكسان 
وتقوم بقبض الوعاء املصاب، أما الطرف الثاني 
األوعية  جلدار  املبطنة  السليمة  اخلاليا  فهو 
متنع  التي  البروستاسيكلني  مادة  تفرز  والتي 
وعليه  األوعية،  قبض  ومتنع  اجللطة  حدوث 
امليزان  وهذا  الدم؛  املافظة على سريان  تضمن 
العمليات  أهم  من  واحد  في  التوازن  يضبط 
احليوية في اجلسم والتي حتتاج إلي دقة فائقة؛ 
ألنه في حالة عدم حدوث اجللطة مع االحتياج 
لها، فذلك سوف يؤدي إلى نزيف ال تعرف عقباه، 
لها، فذلك  لزوم  ال  أما في حالة حدوث جلطة 
منطقة  عن  الدم  سريان  النقطاع  سيؤدي 
خاصة  جسيمة  أضرار  من  يعقبه  ومبا  معينة، 
لو حدثت اجللطة في منطقة هامة مثل املخ أو 

القلب أو الرئة.
األعجوبة اخلامسة وهي األغرب:

 وفيها يعلن اخلالق مجددا عن وحدانيته وكما 
في  وسنواليها  سابقة،  مشاهد  في  ذكرنا 
مشاهد الحقة؛ فان أصل كل خاليا الدم -رغم 
تعدد أنواعها الرهيب، وتباين واختالف وظائفها 
املقدرات  متعددة  واحدة  خلية  -هو  العجيب 
قادرة على صناعة كل أنواع خاليا الدم مبا فيها 

الصفائح الدموية.   
من  فقط  واحدة  خلية  تفرد  فان  اخلالصة  وفي 
أبسط خاليا اجلسم، وهي الصفائح الدموية في 

سالمة  بضمان  املتعلقة  الوظائف  كل  جتميع 
الشبكة العنكبوتية الرهيبة لألوعية الدموية، 
املتعلقة  التعقيدات  هذه  كل  على  والهيمنة 
 - منها  القليل  النذر  ذكرنا  والتي   - بسالمتها 
وذلك لواحدة من أهم وأخطر العمليات احليوية 
هذه  سالمة  وهو  احلياة  الستمرار  والالزمة 
تقدير  على  الصفائح  هذه  ومقدرة  الشبكة، 
وتنفيذ  اتخاذ  وعليه  لألوعية  اإلصابة  درجة 
أوال  بغرض  اإلصابة  درجة  مع  املتناسب  القرار 
منع تسرب الدم، ثم ثانيا - وهو األهم - ضمان 
استعادة سريان الدم في الوعاء املصاب في أقل 
علي  املترتبة  األثار  من  تقلل  وحتي  ممكن  زمن 
توقف سريان الدم لألعضاء الهامة أثناء عملية 
إصالح األوعية املصابة؛ وذلك مبقدرتها اخلاصة 
حالة  في  وذلك  النزيف  زمن  من  اإلقالل  على 
باجللطة،  االستعانة  ودون  الشعيرات  إصابات 

خاليا  أنواع  لكل  الواحد  األصل  أعجوبة  وأيضا 
ال  ومبا  يؤكد  هذا  كل  الصفائح.  فيها  مبا  الدم 
عاقلة  قوة  اخللق  وراء  بأن  شك  ألي  مجاال  يدع 
حكيمة وحيدة رحيمة مقدرة وقادرة وتعلن عن 
وحدانيتها نسميها نحن املؤمنون اهلل الواحد. 
التفصيالت  هذه  كل  ومع  املستحيل  من  وأنه 
البالغة الدقة أن يكون هذا اخللق هو نتاج قوة 
وغير  أو قوي عشوائية غير مدركة غير مقدرة 

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

بعينه.     

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق �شد االإحلاد )12(

�شفائح الدم )خاليا اجللطة(

جنه  في  وضعه  اإلنسان،  اهلل  خلق  حينما 
عدن )تكوين 2(. فكلمة عدن تعني »مسرة«. 
فاهلل خلق اإلنسان ووضعه في جنة املسرة. 
وكما جاء في سفر التكوين، إن دور اإلنسان 
في اجلنة، هو أن يعمل هذه املسرة ويحفظها. 
عدن  في جنة  ووضعه  آدم  اإلله  الرب  )وأخذ 
)تك 2: 15(. ولكن لم  ليعملها ويحفظها.( 
آدم وسقطت  املسرة، فسقط  هذه  تستمر 
البشرية معه وطرد آدم حامال البشرية فيه 

خارج جنة عدن أي خارج املسرة.
كما  الثاني  آدم  هو  الذي  يسوع  ولد  وملا 
السماء  اعلنت  التسبحة،  في  نسميه 
وذلك  للبشرية،  أخرى  مرة  املسرة  رجوع 
في  هلل  »املد  قائلة  املالئكة  هتفت  حينما 
الناس  وفي  السالم،  االرض  وعلى  األعالي، 
ولكن  اخرى.  مره  املسرة  فرجعت  املسرة« 
هذه املرة تختلف عن مسرة آدم!! فآدم كان 
ووهو  حوله  املسرة  ان  اي  اجلنة،  وسط  في 
املسرة كانت خارج  ولكن هذه  في وسطها 
آدم، اما بوالدة املسيح اصبحت املسرة »في 
اوضحنا  وكما  اإلنسان.  داخل  اي  الناس« 
ليؤله  جاء  املسيح  أن  سابقة  مقاالت  في 
اإلنسان، اي ليعطيه حياته، بل ويعطيه كل 
ما له، وكأن عمق مسرة اإلنسان هو ان يصير 
الرسول  بولس  عبارة  فيه  تتحقق  مسيحا 
يحمل   .)21:  1 )في  املسيح(  هي  احلياة  )لي 
بها  ويذهب  فيه،  البشريه  املسيح  يسوع 
البشرية  تعتمد  لكي  املعمدان  يوحنا  إلى 
بل  فقط  يعتمد  لم  فهو  يوحنا!  من  فيه 
ونالت  بل  فيه  البشرية  كل  ايضا  اعتمدت 

امليالد اجلديد.
وكان  اهلل،  صورة  على  خلق  قد  اإلنسان  إن 
بالروح  اإللهية  للصورة  مالكا  اإلنسان  هذا 
السقوط  بعد  ولكن  فيه،  الساكن  القدس 
اخلطية،  باهتة، وسادت  أصبحت صورة اهلل 
الروح  وفارق  بل  اإلنسان  من  النعمة  ونزعت 
القدس  الروح  كان  حتى  اإلنسان.  القدس 
يحل حلوال وقتيا في العهد القدمي، فاإلنسان 
القدس  الروح  فيه  يسكن  ان  يستحق  ال 

لذلك  دائمة!  بصفة 
من  يسوع  اعتمد 
فيه  واعتمدت  يوحنا 

البشرية،  الطبيعة  تتجدد  لكي  البشرية، 
فقبول  املسيح،  على  القدس  الروح  ويحل 
قبوله  هو  اآلب  من  القدس  للروح  املسيح 
القدس  الروح  لكي يحفظ  منا  وكواحد  لنا 
الروح  يسكن  لكي  أي  اإلنسان،  لطبيعة 
القدس في اإلنسان بدون سبب للمفارقة او 

االنسحاب.
املعنى  هذا  الكبير  كيرلس  القديس  يشرح 
األول  اإلصحاح  يوحنا  إلجنيل  تفسيره  في 
واقتبل  إنسانًا،  اهلل  كلمة  صار  ]ملا  فيقول: 
ليس  مّنا،  كواحد  اآلب  من  القدس  الروح 
نفسه  هو  أنه  إذ  لذاته،  شيًئا  يقبل  كمن 
الروح  بقبوله  لكي  بل  الروح،  يُوزِّع  الذي 
كإنسان يحفظه لطبيعتنا، ويجعل النعمة 
ل من جديد فينا. إذن، فهو  التي فارقتنا تتأصَّ
نفسه  بواسطة  نحن  حلسابنا  الروح  يقبل 
لكي يستعيد لطبيعتنا ذلك اخلير األصلّي، 
ولذلك أيًضا قيل عنه إنه افتقر ألجلنا. فمع 
كونه غنًيا كإله وال يُعوزه شيء من اخليرات، 
شيء.  لكل  مفتقرًا  إنسانًا  نفسه  جعل 
مات  قد  بطبعه  احلياة  كونه  مع  أنه  فكما 
باجلسد ألجلنا لكي يغلب املوت عنا ويُقيم 
فيه  كّنا  -ألننا جميعا  طبيعتنا كلها معه 
لكونه قد صار إنسانًا-هكذا أيًضا هو يقبل 
الروح ألجلنا لكي يُقدِّس به طبيعتنا كلها. 
لنفسه،  لكونه محتاًجا شيًئا  يأِت  لم  ألنه 
وبدايًة  بابًا  جميًعا  لنا  ليصير  جاء  قد  بل 

وطريًقا للخيرات السمائيَّة. 
وتأتي اللحظة التي يعلن فيها اآلب مسرته 
من  ايضا  ومسرته  بل  احلبيب  إبنه  من 
هذا  احلبيب،  إبنه  في  يراه  الذي  اإلنسان، 
الروح  لسكنى  واملؤهل  املتجدد  اإلنسان 
فينا!  احلبيب  ابنه  يري  اآلب  إن  فيه.  القدس 
لقد أصبحنا في املسيح موضع سرور اآلب! 
وال  فينا  يسكن  القدس  الروح  أصبح  لقد 

يفارقنا!  ما أعظمها مسرة!  

اإلنسان في املسيح موضع سرور اآلب!
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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عيد اخلتان وعيدي الظهور اإللهي 
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال

امليد  امليالد  لعيد  الثامن  اليوم  في  الكنيسة  تعيد 
في  باجلسد  املسيح  السيد  ختان  يخص  اخلتان،  بعيد 
حلم الغرلة حسب وصية اهلل املقدسة التي جاءت في 
الذي  عهدي  هو  »هذا  اهلل:  يقول  إذ   )14  –  9  :17 )تك 
يخنت  بعدك،  من  نسلك  وبني  وبينكم  بيني  حتفظونه 
فيكون  غرلتكم  حلم  في  فتختنون  ذكر،  كل  منكم 
عالمة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يخنت كل ذكر 
أبدياً،  عهداً  حلمكم  في  عهدي  فيكون  أجيالكم،  في 
وأما الذكر االغلف الذي ال يخنت في حلم غرلته فتقطع 

تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي«.
أن السيد املسيح أول من متم اخلتان في العهد اجلديد 
علماً بأنه ليس بحاجة إلى اخلتان لكن شابهنا في كل 
ذلك  متم  تام  اتضاع  في  وحدها،  اخلطية  ما خال  شيء 
ليكون لنا مثاالً حياً نقتفي آثاره إذ أنه: أطاع الشريعة 
الوصايا،  حفظ  ليعلمنا   )3  :12 )ال  باخلتان  تأمر  التي 
ليتمم كل بر ولوال أنه اختنت ملا قبله اليهود أو سمعوا 
كالمه كمعلم، ليتشبه بإخوته في كل شيء )عب 2: 

.)17
يعطى  اخلتان  ألن  اإلجابة  املسيح؟،  السيد  أختنت  ملاذا 
واالبن  اهلل  مع  اخلتان عهد  احلقيقي،  االبن  وهو  البنوة 
والرب  دم  سفك  فيه  اخلتان  أبيه،  عهد  في  ثابت 

سيسفك دمه.
إذاً فلماذا اخلتان؟

1-أن اخلتان لم يضف شيئاً للسيد املسيح ولكنه كان 
ألجل البشر، فختان ابن اهلل الوحيد هو اعتماد لبنوة 
العطية  أن  مبعنى  القدمي،  العهد  في  أختنت  من  كل 
احلدث ألن »عطايا اهلل  كانت مستمدة من هذا  قدمياً 
األجيال  عبر  متجدده  عطية  البنوة  إذاً  الزمن«.  فوق 
أو  لكل جيل مبا يناسبه من طقس، سواء اخلتان قدمياً 

املعمودية جديداً.
اختيرت  لذلك  للشريعة  طاعة  هو  اجلسدي  2-اخلتان 
الذي أطاع  ابراهيم  لتنفيذ هذا من  البشرية املطيعة 
البشرية  ميثل  املسيح  والسيد  ابنه.  تسليم  حتى 
الكاملة في طاعتها، لذلك التقى ابراهيم مع املسيح 
من خالل تقدمي ابنه اسحق ذبيحة. »ابراهيم تهلل أن 

يرى يومي فرأى وفرح«.
ختان  الروحي،  اخلتان  على  يدل  كان  اجلسدي  3-اخلتان 
وقلب  قلبك  إلهك  الرب  »ويخنت   )6 )تث30:  القلب 
كل  ومن  قلبك  كل  من  إلهك  الرب  حتب  لكي  نسلك 
نفسك فتحيا«. )روميا 2: 9 –20( »وختان القلب بالروح 
هو اخلتان الذي مدحه ليس من الناس بل من اهلل« )أع 
7: 51( القديس إسطفانوس وبخ اليهود وقال لهم »يا 
قساة الرقاب وغير اخملتونني بالقلوب واآلذان أنتم دائماً 
تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم«. 

مقاومة الروح القدس هنا يتكلم عن ختان القلب، وفي 
رومية عن ختان الروح ويتكلم عن قساوة القلب برفض 

اخلتان.
عيد الغطاس اجمليد:

عماد  بعيد  الكنيسة  حتتفل   
الظهور  عيد  بكونه  املسيح 
الثالوث  أعلن  حيث  اإللهي، 
عند  كان  فإن  فيه.  ذاته  القّدوس 
معترفني  كثيرون  جاء  األردن  نهر 
السّيد  بدخول  فإنه  بخطاياهم، 
أنه  حقيقته  انكشفت  املياه  إلى 
بني  دخل  القّدوس.  الثالوث  أحد 
اخلطأة لينكشف، فندرك أسراره، 
وإمنا  العقلّية،  املعرفة  ملّرد  ال 

لنختبر عمله الفائق فينا.
إلى  اجلليل  من  يسوع  جاء  »حينئذ  الرسول:  متى  ذكر 
األردّن إلى يوحنا لَيْعَتمد منه. ولكْن يوحنا منعه قائاًل: 
فأجاب   .)! إلىَّ تأتى  وأنت  منك  أْعَتِمد  أن  محتاج  )أنا 
أن  بنا  يليق  هكذا  ألنه  اآلن،  )اسمح  له:  وقال  يسوع 
يسوع  اْعَتَمد  فلما  له.  سَمح  حينئذ  بر(.  كل  ل  نَُكمِّ
له،  انفتحت  السماوات قد  وإذا  املاء،  للوقت من  صِعد 
فرأى روح اهلل نازاًل مثَل حمامة وآتياً عليه، وصوتاً من 
السموات قائاًل: )هذا هو ابنى احلبيب الذى به ُسررُت(«.

برية  في  »يكرز  جاء  ألنه  »باملعمدان«  يوحنا  لُقبِّ 
ملكوت  منكم  اقترب  قد  ألنه  توبوا  قائالً:  اليهودية 
أساساً  معموديته  فكانت   ،)2  ،1  :3 )مت  السموات« 
»معمودية للتوبة« )مت 3: 11، مر1: 4، لو 3: 3، أع 13: 
يعترفون  يوحنا  من  يعتمدون  من  فكان   ،)4  :19  ،24
بخطاياهم ويعبرون عن توبتهم ملغفرة اخلطايا )مت 3: 
إلى  األردن  إلى  اجلليل  وقد »جاء يسوع من   .)5 6، مر1: 
يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائالً: أنا محتاج 
أن أعتمد منك وأنت تأتي إلّي؟ فأجابه يسوع وقال له: 
اسمح اآلن، ألنه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ 
سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء وإذا 
وآتياً عليه،  نازالً  السموات قد انفتحت، فرأي روح اهلل 
وصوت من السماء قائالً: »هذا هو ابني احلبيب الذي به 
سررت » )مت 3: 13-17، مرقس 1: 9-11، لو 3: 21،22(. 
وعندما نظر يوحنا يسوع مقبالً إليه قال: »هوذا حمل 
اهلل الذي يرفع خطية العالم، وأنا لم أكن أعرفه، لكن 
ليظهر إلسرائيل لذلك جئت أعمد باملاء. وشهد يوحنا 
قائالً: إني قد رأيت الروح نازًل مثل حمامة من السماء 
وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني  فاستقر عليه. 
باملاء، ذاك )إله( قال لي: »الذي تري الروح نازالً ومستقرا 
عليه، فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت 

وشهدت أن هذا هو ابن اهلل » )يو 1: 34-29(. 

عيد  يسميا  بعيدين  التقليدية  الكنائس  حتتفل 
قانا  عرس  وعيد  الغطاس  عيد  وهما  اإللهي  الظهور 
عيد  مثل  أخرى  اسماء  ولهم  اجلليل، 
املسيح  السيد  عماد  أو  الغطاس 

وعيد عرس قانا اجلليل.
الظهور  أعياد  سوياً  يسميا  ملاذا 

اإللهي؟  
هناك  كان  العيدين  كال  في  ألن 
اآلب  األقانيم  املثلث  هلل  استعالن 

واالبن والروح القدس.
لالبن  -1 اآلب  شهد  الغطاس  في 

وحل الروح القدس على شكل حمامة 
)الثالوث ُمعلن( وفى عرس قانا اجلليل 
اخلالق(  )اهلل  خمر  إلى  املاء  بتحويل  الالهوت  أستعلن 
الذي بكلمة أو بإرادته تتحول املادة إلى مادة أخرى وكما 
أستعلن اهلل قدمياً في اجلنة وسط أسرة هي أول أسرة 
آدم وحواء هكذا في العهد اجلديد أستعلن اهلل وسط 

أسرة هي العرس الذي بقانا اجلليل.
املتجسد  -2 الكلمة  االبن  اخمللص  استعالن 

كطبيب  أو  اخلطأة  وسط  كمخلص  األردن  نهر  وسط 
وسط املرضى.

وفى عرس قانا اجلليل أجران التطهير حتولت  -3
إلى خمر، واخلمر هي مادة سر االفخارستيا تتحول إلى 
دم املسيح الذي يطهر من كل خطية. واضح أنها أعياد 
خالص.  استعالن  فيها  ظهور،  فيها  استعالن،  فيها 
استعالن القادر على الغفران من خالل معمودية التوبة 

في نهر األردن، ومن خالل أجران ماء التطهير.

اخلتان كان رمزاً للمعمودية.. كيف ذلك؟
الدين:  عمود  الكبير  كيرلس  القديس  يقول  هذا  وفي 
إن اخلتان الروحي يتم اآلن في املعمودية وهذا ما أكده 
القديس بولس الرسول بقوله: »وبه أيضاً ختنتم ختاناً 
بختان  البشرية  بيد بخلع جسم خطايا  غير مصنوع 

املسيح مدفونني معه في املعمودية« )كو 2: 11، 12(
وهذا ربط بني اخلتان واملعمودية إذ بنزولنا في املعمودية 
املعمودية.  في  القدس  الروح  عمل  روحياً  ختاناً  نقبل 
وبعد خروجنا من املعمودية جناهد لكي نحفظ أنفسنا 
مختونني في كل أعضائنا الداخلية حتي ننعم بالوعد 

االلهي ونكون في عهد أبدي مع اهلل.

أوجه الشبه بني اخلتان واملعمودية في االمور التالية:
1-كما أن اخلتان كان مينح البنوة هلل في العهد القدمي 

البنو  ننال  باملعمودية  هكذا 
أن  الكل  يجمع  لذلك  هلل، 
ألن  املعمودية  رمز  اخلتان 
كالهما منح البنوة هلل بطريق 

تناسب العهد.
اخلتان  أن  فكما  اهلل،  مع  عهد  في  دخول  2-كالهما   
الشيطان  جنحد  »لذلك  أيضاً  املعمودية  هكذا  عهد 
قبل املعمودية ونعلن إمياننا بالسيد املسيح، هذا عهد 

وتعهد أمام اهلل.
 3 -كالهما إماتة للقدمي ليخرج باجلديد الذي بحسب 
)غرلة  اجلزء  فموت  والقداسة  البر  في  خالقه  صورة 
الكلي عن  املوت  إلى  إشارة  الرجل(  الذكورة في  عضو 
العالم في املعمودية مع املسيح، »أما جتهلون أننا كل 
معه  فدفنا  ملوته  اعتمدنا  املسيح  ليسوع  اعتمد  من 
باملعمودية للموت حتى كما أقيم املسيح من األموات 
احلياة،  جدة  في  أيضاً  نحن  نسلك  هكذا  اآلب  مبجد 
ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير 
العتيق قد صلب  إنساناً  أن  بقيامته، عاملني هذا  أيضاً 
معه ليبطل جسد اخلطية كي ال نعود نستبعد أيضاً 

للخطية« )رو 6: 3 – 6(.
من  هو  اإللهي  الظهور  عيد  إن   « الفم  ذهبي  يوحنا 
األعياد األولية عندنا » القديس أغريغوريوس والقديس 
أبيفانيوس يقولون أن هذا العيد هو قيم للبشر اجمع 

وبه نرى الهوت املسيح جليا. 
ملاذا يُحتفل به ليالً؟ 

في الثالث قرون األولى كان يحتفل به مع امليالد، لكن 
بعد اكتشاف املواعيد فصلوا العيدين لالحتفال بكل 
األوراق  خالل  من  املوعد  واكتشف  حدة،  على  منهما 
هدم  الذي  الروماني  القائد  تيطس  أحضرها  التي 
أورشليم سنة 70 ميالدية. فاستمروا يحتفلون به ليالً 

كما كان مع عيد امليالد. 
ملاذا اعتمد الرب في نهر األردن بالذات؟ 

املوعد في  العبور ألرض  – 17( قصة   7 )يش 20:  هناك 
عبور بنى اسرائيل بقيادة يشوع في نهر األردن ملا وضعوا 
تابوت العهد في املاء انشق النهر فعبروا فيه وانتخبوا 
12 رجل من أسباط اسرائيل رجل من كل سبط واخذوا 
حجارة ومروا عليها حتى عبروا نهر األردن. قصة العبور 
كانت هذه القصة رمزا لعبورنا من خالل الرب املتجسد 
للسماء أرض املوعد احلقيقية لذلك انفتحت السماء 
حني نزل الرب في املاء كما انفتح النهر بحلول تابوت 
ليسوع  رمزاً  كان  ويشوع  الرمز  في  توافق  فيه  العهد 
االثنني هو مخلص، يشوع يعنى  املباشر لكال  واملعنى 
مخلص ويسوع يعنى مخلص. من هنا أخذت املعمودية 

أهمية خاصة ألنها عبور إلى أرض املوعد.

عن التجسد )اإللهي( البديل! وجتسد اهلل باحلقيقة في املسيح يسوع ربنا
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )84(
-جتُسد ابن اهلل الذي نعيِّد له اليوم، هو سر عظيم 
وعجيب، حتى أن كثرة من البشر ال يصدقونه إلى 
اآلن، بسبب أن احلقيقة غابت عنهم بفعل فاعل 

وهو الشيطان.  
وانقطعت  اإللهي  أصلهم  عنهم  غاب  -لقد 
)اآلن(  اآلني  بوضعهم  ومتسكوا  به.  صلتهم 
أن  الدرجة  إلى  دوامهم.  فيه  أن  الترابي. وحسبوا 
وُمتعة،  َمَتاع  من  يقتنيه  وما  كوجودٍ،  اإلنسان 
من  الواحد  انسالخ  يصعب  متصال  امتدادا  صارا 
اآلخر. فنشأ اخلصام وقامت العداوات واحلروب بني 
اإلنسان وأخيه اإلنسان ولم تقف حتى يومنا هذا. 
صارا  ومتعته  جسد  من  الشخصية  -فامللكية 
وجوده  اإلنسان  عليه  يتِوج  وعرشاً  كرسياً 
اه  سمَّ ما  فنشأ  فيهما.  وينحصر  وشخصيته 
تأكيداً  أجلها  من  البشر  وتَصارَع  باحلقوق  البشر 

لوجودهم.  
-ومبرور الزمان، تالشي كل إحساس بغربة اإلنسان 
إليه.  والرجوع  الرحيل  وحتمية  اإللهي  أصله  عن 
فتح  )املسيح(  مبيالد  اإللهي  التجسد  ولكن 
)احلق(،  إلى  لرجوعه  اإلنسان  وجه  في  )الطريق( 
وأعاد إليه إمكانية )احلياة( بحسب األصل اإللهي 

لإلنسان: »أنا هو الطريق واحلق واحلياة » 
لذلك  إلهي،  وألنه  املسيح،  جتسد  فإن  -وبالطبع 
هو  اإلنسان  كان  لو  إال  اإلنسان،  إدراك  يفوق  فهو 

التجسد  صار  فلذلك  كذلك،  ليس  وألنه  صانعه 
وعظيماً  معانديه،  عن  مكتوماً  سراً  اإللهي 
في  ظهر  اهلل  التقوى،  سر  هو  »عظيٌم  لقابليه 

اجلسد«. 
اإلنسان  هوية  تأكيُد  تعاظَم  الوقت  نفس  -وفي 
أن  حتى  فأكثر،  أكثر  األرضي  مصيره  في  املزَيفة 
اإلنسان غيَّرَ معتقده بالتجسد اإللهي في ميالد 
قناعته  يناسب  آخر  إلهي  جتسد  إلى  املسيح، 

ومحدوديته وترابيته كإنسان.  
فما هو ذلك التجسد اإللهي البديل؟ 

من  اإلله  نزل  املزعوم،  اإللهي  التجسد  هذا  -في 
ال  فيها،  ليبقى  اإلنسان  أرض  ليسكن  سمائه 
ليصعد باإلنسان ويؤلهه كما صنع إله املسيحية 

يسوع املسيح له املد. 
-التجسد اإللهي املزعوم جعل اإلله أكثر انتماءا 
النتماء اإلنسان الترابي في الدنيا أكثر من انتماء 
السماء.  إله  في  احلقيقي  أصله  إلى  اإلنسان 
فصارت اهتمامات اإلله من جهة اإلنسان تنحصر 
في املال والبنون وإشباع كل ما يتعلق بجسده من 
اخمللوق  اآلني  الزمن  في  وجوده  ورغبات طيلة  متع 
وما بعده من الزمن اآلتي غير اخمللوق. وأصبح حرص 
اإلله أن تتأبد رغبات اإلنسان وشهواته بال انقطاع. 
ملا  وتأبيد  تأييد  هي  األبدية  اإلنسان  حياة  وصارت 
وصل إليه من رغبة في االلتحام باملادة وشهواتها 

عن  تغرب  أن  منذ  اإلنسان  جسد  في  املتراكمة 
أصله اإللهي. 

-وقد خلَّص الرب يسوع املسيح حالة اإلنسان هذه 
»وََضرََب  في)لو16:12(  مهذبة  بصورة  ولكن  بدقة 
ُكورَتُُه،  أَْخَصَبْت  َغِنيٌّ  »إِنَْساٌن  َقائاًِل«:  َمَثاًل  لَُهْم 
لِي  لَْيَس  ألَْن  أَْعَمُل،  َماذَا  َقائاًِل:  نَْفِسِه  ِفي  رَ  َفَفكَّ
أَثَْمارِي؟ وََقاَل: أَْعَمُل هَذا: أَْهِدُم  َمْوِضٌع أَْجَمُع ِفيِه 
َمَخازِنِي وَأَبِْني أَْعَظَم، وَأَْجَمُع ُهَناَك َجِميَع َغالَتِي 
وََخْيرَاتِي، وَأَُقوُل لَِنْفِسي: يَا نَْفُس لَِك َخْيرَاٌت َكِثيرٌَة، 
َمْوُضوَعٌة لِِسِننَي َكِثيرٍَة. اِْسَترِيِحي وَُكلِي وَاْشرَبِي 
! هِذِه اللَّْيلََة تُْطلَُب  وَاْفرَِحي! َفَقاَل لَُه اهلُل: يَا َغِبيُّ
نَْفُسَك ِمْنَك، َفهِذِه الَِّتي أَْعَددْتََها مِلَْن تَُكوُن؟ هَكَذا 

الَِّذي يَْكِنُز لَِنْفِسِه وَلَْيَس ُهَو َغِنيًّا هلِل«.  
»انُْظُروا  لَُهُم:  وََقاَل  املسيح  اإلجنيل هدف  وأوضح 
َكِثيٌر  ألََحٍد  َكاَن  َمَتى  َُّه  َفإِن َمِع،  الطَّ ِمَن  ُظوا  وحََتَفَّ

َفلَْيَسْت َحَياتُُه ِمْن أَْمَوالِِه«. 
الشيطان  بغواية  البشر  من  نفٌر  انتصر  -وهكذا 
املسيح  في  اإللهي  التجسد  على  ثانية،  مرة 
يسوع ربنا، والذي عاد باإلنسان إلى موطنه اإللهي 
إلهي  بتجسد  اإلنسان  جاء  بأن  ذلك  األصلي. 
اإلله  ويتجنس  األصلي  موطنه  اإلله  فيه  يغادر 
عالم  في  يبقي  ولكنه  اإلنسان  وانتماء  بهوية 
اإلنسان الذي صار مملكًة إلبليس منذ عصيان آدم 
في  ُوِضَع  قد  العالم  »إن  للشيطان  وطاعته  هلل 

الشرير«.  
يسوع  اهلل  ابن  جتسد  اإلنسان  زيَّف  -وبذلك 
اهلل  ابن  بتجسد  اإلنسان،  يؤله  الذي  املسيح 
واستطاع  اهلل.  حياة  شركة  في  اإلنسان  لُيدِخل 
وليس  دنياه،  إلى  خالقه  يُِحدر  أن  بزيفه  اإلنسان 

العكس الذي أراده اهلل. 
-واملصلة النهائية لعمل اإلنسان هذا قد خلصته 
حزن  في  تغني  وهي  كلثوم  إم  الشرق  كوكب 
قولها:  في  دفني،  وتعجب  استفسار  مع  وتقرير، 
»وإذا الدنيا كما نعرفها«، وال احتاج لوصف الدنيا 

حولك أيها القارئ العزيز، فأنت تعرفها. 
احلقيقي  النور  البشر،  عيون  عن  غاب  -ولهذا 
املسيح-في  يسوع  -الرب  املنير  الصبح  لكوكب 

جتسده اإللهي غير املصنوع بيد بشر. 
-فلم تَعد البشرية تسمع بَعد انشودة التجسد 
اإللهي احلقيقي »املد هلل في األعالي، وعلى األرض 
َده  السالم، وفي الناس املسرة«. ألن اإلله الذي جسَّ
اإلنسان لنفسه وَعَبَده، هو عجل من ذهب، مجُده 
في خزيه الذي متثله شهوته اجلنسية والتي يرقى 
عنها احليوان. فقد رفعت طرف اإلنسان السفلي 
فوق هامته بديال عن عقله، الذي وبالتالي انحصر 
عمله كحذاء لطرفه املبجل املرفوع في الدنيا فوق 
اإلنسان  زيَّفها  -التي  اآلخرة  في  ومعبود  هامته 

-كإله يخدم شهوة اإلنسان... والسبح هلل. 



عامل بال حدودال�صبت 26 يناير 2019 - ال�صــنة ال�صاد�صة -  العــدد الثالثون بعد املائة 21
أوكرانيا

نفق �حلب

تقول اإلسطورة إذا أردت أن حتقق أمانيك في العشق 
والغرام، فما عليك سوى زيارة »نفق احلب« في أوكرانيا.
شكلتها  غريبة  طبيعية  ظاهرة  عن  عبارة  النفق 
 5 حوالي  النفق  طول  يبلغ  والنباتات،  األشجار 
والعشاق  السياح  من  الكثير  يقصده  كليومترات، 
حول العالم، إذا عبرت النفق، تتحق أمانيك في احلب 

بحسب األسطورة، تتخلل النفق سكة قطار قدمية.

اليابان
م�سجد متنقل

مسجد متنقل على شاحنة كبيرة، ميكنها االنتقال 
به من من مكان آلخر، ويسع 50 مصلياً مت تصميمه 
املسلمني  الضيوف  الستقبال  جاهزاً  ليكون 
املشاركني في األلعاب األوملبية الصيفية التي تقام 
التصميم،  هذا  جناح  وحال    .  2020 عام  باليابان 
الذين يدينون  اليابانيون  العديد منه.  سيتم جتهيز 
وكيف  املسلمني  زوارهم  في  يفكرون  بالبوذية، 
لو  هل  والتساؤل:  صلواتهم  أداء  لهم  سيتيحون 

الناس وأنهم مختلفون في األديان والطوائف، هل سنفكر  إلينا  لدينا احتفالية مماثلة وسيأتي 
مثل اليابان؟ 

الصني
مهرجان تناول �لفلفل �حلار ملقاومة �لربد 

أفضل  عن  الكثير  يبحث  الشتاء  فصل  دخول  مع 
بالفعل  وهناك  بالبرد،  الشعور  ملواجهة  الطرق 
الكثير من األساليب املتبعة ملواجهة ذلك الشعور، 
بأسلوب  الصينية  املدن  من  واحدة  خرجت  لكن 
هي  الوقت  نفس  وفي  مختلفة  وطريقة  مبتكر 
بل  القارس  بالبرد  الشعور  أجل مقاومة  شريرة من 
وأصبح هذا التقليد عبارة عن مهرجان كبير يشارك 
فيه السياح وأبناء البلد وهو مهرجان تناول الفلفل 

احلار.  وفي مهرجان الفلفل األحمر والذي يقام سنوياً في الصني ال يقتصر املشاركة في املهرجان 
على سكان املدينة فقط، أو من يحمل اجلنسية الصينية وإمنا يسمح أيضاً للسياح باالشتراك 
في تلك املسابقة، حتى أصبح السياح يأتون إليها خصيصاً واملسابقة تشترط أن يقوم املتسابق 
بتناول أكبر عدد ممكن من قرون الفلفل األحمر احلار وذلك في خالل دقيقة واحدة. وقد جنحت فتاة 
بتناول حوالي 20 قرن فلفل  الفتاة  أن قامت  العام، وذلك بعد  بالفوز في املسابقة هذا  صينية 
أحمر. من ناحية أخرى، فإن الفائز في املسابقة خالل العام املاضي، قد جنح في تناول عدد 50 قرن 

من قرون الفلفل األحمر احلامي، وذلك في خالل دقيقة واحدة فقط.
جدير بالذكر إن السكان في مختلف املناطق واملدن الباردة، معتادون على تناول الكثير من الوجبات 
احلارة بشكل مستمر سعياً للشعور بالدفء ومع ذلك فقد أكد املشاركون في املسابقة بأنها 

صعبة للغاية لدى الكثيرين.

بريطانيا

�لنوم بجو�ر 77 �أ�سد� طليقا.. مرحبا بك يف فندق »ذ� ليون هاو�ش«

تسعى الفنادق جلذب النزالء بطرق كثيرة، قد تكون إحداها اختيار موقع مميز ذي إطالالت ساحرة 
وخدمات مميزة، لكن فندق The Lion House أو “منزل األسد” اختار أسلوباً مختلفاً. ورغم اعتيادنا 
الفندق  هذا  يقلب  العالم،  احليوانات حول  في حدائق  أقفاص  داخل  أسيرة  وهي  األسود  مراقبة 
األدوار ليضع النزالء في منزل محاط بسياج مكهرب حلمايتهم من 77 أسداً تتجول حول الفندق 
وتبلغ  بزئير األسود من حولهم،  النزالء محاطني  ليبيت  أفريقيا،  ونهاراً وسط غابات جنوب  ليالً 
الربحية  »GG« غير  وتكفلت محمية  أمريكية.  دوالرات  الفندق 104  الواحدة في  الليلة  تكلفة 
ببناء الفندق، بهدف حماية األسود، مما قد يعرضها لالنقراض، وتستعني لتحقيق هدفها برسوم 
احلجز. وذكر موقع Oddity Central أنه يُتاح للنزالء في الفندق مراقبة األسود عن مسافة ال تزيد 
على 5 أمتار، ليتسنى لهم رصد سلوكها الطبيعي في البراري دون أي تدخل بشري، في مشهد 
وصفته سوزان سكوت، مديرة الصيانة في شركة GG Conservation لصحيفة “ميل أون الين“ 
بـ”مشهد يبعث على الدفء والبهجة“. وأضافت سكوت: ”ميكن للزوار مراقبة السلوك الطبيعي 
أنهم  يعلمون  النزالء  أن  األخرى، كما  األسود  وأقرانهم من  بيئتهم  تفاعلهم مع  ويرون  لألسود 
يسهمون في حماية هذه اخمللوقات عن طريق رسوم حجز الفندق“. كما أكدت أن فندقهم فريد 

من نوعه، حيث يوفر للزوار جتربة مميزة للتعرف على ملك الغابة دون أي أذى قد يلحق باألسود.

�أكرث �لأماكن برودة يف �لعامل
فنلندا: من أكثر الدول برودة في فصل الشتاء، حيث تصل 
درجة احلرارة بها إلى 15 حتت الصفر، وأحيانا تقل عن ذلك، 
وفصل الشتاء يستمر ملدة أربعة أشهر إلى جانب التساقط 
اليومي للثلوج وهبوب الرياح القوية، مما يجعل الشتاء في 

فنلندا صعباً إلى حد كبير.
كازاخستان: من أكثر البالد التي تعاني من ارتفاع نسبة 

البرودة بها، حيث إنها مجاورة لروسيا، وتقترب درجة احلرارة في فصل الشتاء من 30 حتت الصفر، 
أما في فصل الصيف، فاجلو يكون معتدال بعض الشيء، نظرا لطبيعة البلد اجلبلية.

فريزر: بلدة تقع في والية »كولورادو« في الواليات املتحدة األمريكية، وتبلغ مساحتها 4.8 کیلومتر 
مربع، وتبلغ درجة احلرارة بها 32.5 درجة حتت الصفر، وفى الصيف تصل إلى 29 درجة حتت الصفر.
بلدة »فيرخويانسك«: من أكثر األماكن برودة على وجه األرض، حيث تصل درجة احلرارة بها إلى 
82 حتت الصفر، وتكون درجات احلرارة بها منخفضة أيضاً في فصل الصيف، إذ تصل إلى 3 درجات 

حتت الصفر.
مدينة ارو بوالية آالسکا: تتصف بطقس بارد للغاية، فتصل درجة احلرارة بها في فصل الشتاء 

إلى 40 درجة حتت الصفر، وتعتبر من أكثر األماكن برودة على مستوى العالم.
قرية أوميياكون: هي قرية صغيرة تقع في وسط سيبيريا، وتبعد عن القطب الشمالي 300 كيلو 
متراً، وتصل درجة احلرارة فيها إلى 80 درجة حتت الصفر، وتظل املدارس مفتوحة للطالب، حتى 

عند درجة حرارة 52 درجة حتت الصفر.
وتعد  الهضبية،  الوسطى  واملناطق  اجلنوبية  مرتفعاتها  مناطق مصر: هي سيناء، خاصة  أبرد 
»سانت كاترين« و«نخل« املدينتني األكثر برودة في مصر، فدرجة احلرارة الصغرى تكون حتت الصفر 
في الشتاء كاملعتاد. وفي املوجة الباردة التي أثرت على مصر في يناير 2008، وصلت احلرارة الصغرى 
في »نخل« إلى 9 درجات حتت الصفر، رغم أن ارتفاع »نخل« عن سطح البحر ال يعد كبيراً، فهو 
يجاوز 400 متر بقليل، فالثلوج في »سانت كاترين« أمر يحدث سنوياً، لذلك ال داعي للخروج من 

مصر لرؤية الثلوج، فلدينا سانت كاترين.
فندق من اجلليد: في السويد، افتتح مبنى من اجلليد، في منطقة يوكاسيروى، التي تبعد عن 
القطب الشمالى حوالي 200 كيلو متر تقريباً، أقيم الفندق ليستطيع الزائر العيش في عالم 
مثلج متاماً، وتترك الثلوج تذوب كل عام قبل أن يعاد إنشاء الفندق من جديد، إال أنه افتتح قسم 

جديد في الفندق أيضاً، ومتت تسميته الفندق الثلجي 365 حيث سيعمل على مدار السنة.

بريطانيا
»مانح �أح�سان«.. وظيفة بر�تب 40 دولر يف �ل�ساعة

مع تزايد ضغوط احلياة والعمل، تزداد نسبة التوتر التي يتعرض لها الناس بشكل يومي، وبالتالي، 
دفع  الذي  األمر  كبيرة،  االسترخاء  لوسائل  حاجتهم  فإن 
»مانح  عن  والبحث  »األحضان«،  خدمات  لتقدمي  شركة 
أحضان محترف« براتب يصل إلى نحو 40 دوالر في الساعة. 
في  الشركات  فعاليات  بتنظيم  خاصة  شركة  وأعلنت 
فعاليات  ستوفر  أنها   ،”Team Tactics« تدعى  بريطانيا، 
“األحضان” للموظفني الذين يشعرون بتوتر، وأنها تبحث عن 

مانح أحضان محترف”.
وسيتم تنظيم هذه اجللسات في “خيمة االسترخاء” التي 

“ميرور”  موقع  ذكر  ما  وفق  واملغربية،  الهندية  الثقافة  من  مستمدة  استرخاء  وسائل  تعتمد 
البريطاني.

وأوضحت الشركة أن “ورش العمل” هذه قد تستمر ملدة 8 ساعات يوميا، ملنح املشاركني أكبر قدر 
من األحضان.

جتدر اإلشارة إلى أن دراسات أكدت أن احلصول على “حضن” أو التواصل بني األشخاص من خالل 
اللمس، يساعد اجلسم على إفراز “هرمونات السعادة” السيروتونني واألوكسيتوسني، مما يؤثر على 

سلوك األشخاص ومشاعرهم.

اليابان
�سمكة تونة بـ3.1 مليون دولر

السبت، في  تونة ضخمة،  دوالر، وهو سعر قياسي لسمكة  3.1 مليون  ياباني  أعمال  دفع رجل 
سوق السمك اجلديدة بطوكيو خالل أول مزاد في 2019.

املزايدات عند 333.6 مليون ين للسمكة الضخمة،  وتوقفت 
املهددة،  األنواع  من  وهي  كيلوجراما،   278 وزنها  البالغ 

واصطيدت قبالة شواطئ اليابان الشمالية. 
بضعف  باملزاد  التونة”  بـ”ملك  امللقب  كيمورا  كيوشي  وفاز 
واملسجل  ين  مليون   155 البالغ  السابق  القياسي  السعر 

باسمه أيضا في 2013.
تونة، لقد متكنت من  “إنها أفضل سمكة  الذي ميلك سلسلة مطاعم سوشي:  وقال كيمورا، 
شراء سمكة تونة طازجة ولذيذة«. وأضاف: “السعر أعلى مما كنا نتوقع، لكني آمل أن يستمتع 

زبائننا بأكل هذه السمكة املمتازة”.
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James Clerk Maxwell was a 
scottish theoretical physicist 
and mathematician famous for 
bringing together a large number 
of equations, experiments and 
observations related to electricity 
and magnetism into a consistent 
electromagnetic theory. read on 
for interesting facts, quotes and 
information about the scientist 
James Maxwell.
• James Maxwell was born in 

Edinburgh, scotland on the 
13th of june 1831 and died on the 5th of november 1879.

• He produced a set of equations, known as ‘Maxwell’s 
Equations’ that explain the properties of magnetic 
and electric fields and help show that light is an 
electromagnetic wave.

• His impressive work was described in papers such as 
‘On Physical Lines of Force’, ‘A Dynamic Theory of the 
Electromagnetic Field’ and ‘A Treatise on Electricity 
and Magnetism’.

• Maxwell’s contributions played an important role in the 
advances made in 20th century physics and his work was 
often admired by fellow physicist Albert Einstein.

• Maxwell attended Edinburgh University from 1847 to 
1850. He also spent a large amount of time at his home 
studying and undertaking various experiments.

• After his time at Edinburgh University, Maxwell moved 
on to Cambridge University where he remained from 
1850 to 1856. He further developed his mathematical 
skills and other ideas before accepting a professorship at 
Aberdeen University in 1856.

• Maxwell was awarded a prize in1859 for his essay ‘On 
the Stability of Saturn’s Rings’, which described the 
nature of Saturn’s rings as numerous small particles 
rather than a solid or fluid ring.

James Maxwell Facts

“That’s a pretty harsh thing to say about your brother.” Steven 
responded. Roger knew it was harsh. He thought back when he 
and Danny were kids. Danny, the older by a year and a half, 
was always the guy who could “fix anything”. Oh, how mom 
and dad bragged on Danny when he fixed the washing machine 
or the lawnmower or unclogged a drain in the kitchen. At first, 
Roger tried to learn to do what Danny did but it never worked 
out. 
Finally, in high school, Roger found his gift and like his own 
dad, it was the gift of gab. He won competition after competi-
tion in speech, debate and other forms of speech giving. He 
seemed to have a natural ability to talk to people, give speeches 
or just get people to see things his way or rally to his cause. 
It served him well as he moved into a sales career whereas 
Danny built a very successful auto mechanics business around 
his skill. 
But sadly, for all the success the brothers had, their dislike of 
each other kept them apart. Danny never understood that talk-
ing was a good skill and Roger thought being able to tinker 
with machines or pipes or wires was a geeky way to be. They 
fought about it endlessly until Danny moved out, but holidays 
were always tense except when they went to see Grandma. Ev-
erything stopped at Grandma’s house because she saw them 
as her sweet baby boys and for a while when they visited her, 
they were sweet and children again, innocent and always ready 
to play. 
Steven left his friend Roger in his office thinking about his 
brother. Roger wondered if there was ever to be a way to make 
things ok between them. He didn’t know that over at his ga-
rage, while fixing a car, Danny was wondering the same thing. 
Roger’s thoughts were broken by the phone ringing. He an-
swered it. The sound of urgency in the voice was frightening. 
“Roger, the floods have his Pilger.” Steven informed him. Pil-
ger was not far from the large city where his family grew up. 
“The water is rising there and people are becoming trapped 
in their second floors. The Red Cross is going in to try to get 
people out.” 
At first, Roger didn’t get too alarmed but then he remembered, 
Pilger was where Grandma lived. He picked up the phone and 
called her but no answer. He knew she lived alone in that big 
house and probably could not get to the phone. The thought 
of her alone facing that terror was more than he could stand. 
Moving almost on instinct, Roger got moving. He organized a 
rescue mission for the town of Pilger using his huge network 
of contacts at church, work, his clubs and his business con-
tacts. Within hours, Roger had an army of men and machinery 
gathered in the parking lot of the Church. They were ready to 
invade Pilger and save those people. 
“Folks,” he announced to the crowd of rescuers from his bull-
horn. “We need to pray. My grandma is down there and you 
all have relatives there too. Let’s pray that God help them until 
we can get there.” And then he bowed his head and led them 

in prayer. 
“Roger we have another area to pray about.” Steve shouted 
out. “Lots of these boats are broken. We need mechanical 
help or getting all of us down there will be no good. We need 
someone who can fix anything.” Roger felt his face go hot with 
emotion because it was like God was telling him, “Get Danny.” 
He had no time to wallow in self-pity or resentment at Danny. 
He picked up his cell phone and called his brother’s number. 
All he had to say to Danny was “Danny, its Roger, grandma’s 
in danger. Get down here.” And he knew Danny would fly to 
the scene. And that is what happened. Danny brought his tools 
and workers and in no time, they had the machines in tiptop 
shape. Side by side, the brothers loaded the boats and together 
they got to Pilger and got every citizen out. As the brothers sat 
side by side on the boat heading to grandma’s house they both 
suddenly knew why they were so different. Danny knew that 
he could have never gotten such a huge response and organized 
the rescue so beautifully. And Roger knew that Danny’s gift for 
fixing things was crucial to their success. 
As they got grandma into the boat, she hugged them both and 
kissed them and then she said what they both were thinking. 
“God has given each of you boys a wonderful spiritual gift. 
Working together you are a powerful tool for him.” They knew 
it was right because that is how God blesses the church. By 
giving everyone unique and wonderful gifts, we all can work 
together to do what God has for us to do. Separate we are in-
complete but together we are powerful tools for God to use 
for good.
Now the body is not made up of one part but of many. If the 
foot should say, “Because I am not a hand, I do not belong to 
the body,” it would not for that reason cease to be part of the 
body. And if the ear should say, “Because I am not an eye, I do 
not belong to the body,” it would not for that reason cease to be 
part of the body. If the whole body were an eye, where would 
the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where 
would the sense of smell be? But in fact God has arranged the 
parts in the body, every one of them, just as he wanted them to 
be. If they were all one part, where would the body be? As it is, 
there are many parts, but one body. 
The eye cannot say to the hand, “I don’t need you!” And the 
head cannot say to the feet, “I don’t need you!” On the con-
trary, those parts of the body that seem to be weaker are in-
dispensable, and the parts that we think are less honorable we 
treat with special honor. And the parts that are unpresentable 
are treated with special modesty, while our presentable parts 
need no special treatment. But God has combined the members 
of the body and has given greater honor to the parts that lacked 
it, so that there should be no division in the body, but that its 
parts should have equal concern for each other. If one part suf-
fers, every part suffers with it; if one part is honored, every part 
rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one 
of you is a part of it. [1 Corinthians 12:14-27]

“The Good Talker”
“Who needs him, he’s such a loser.” Roger responded to his friend Steven when the subject of Danny came up. 

R I D D L E  T I M E

Two people both 
eat exactly half of 
a chocolate bar and 
nothing else, but one 
person eats more 
than the other. How 
is that possible?

Answer for the 
Last Issue:
In  a dictionary 

By: 
Philo Girgis

Happy 
birthday 
Melissa

Happy 
birthday 
Magan
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Posi+ive Talk

Recently, the 
Trudeau Liberals 
announced the final 
regulations for the 
government’s job-
killing carbon tax on 
large emitters. They 
also announced their 
plans for the first 
phase of the govern-
ment’s fuel standard 
regulations. 
When it is imple-
mented, this fuel standard will, ul-
timately, increase the cost of fuel 
for Canadian families and busi-
nesses. This is an added cost to 
consumers on top of the Liberal’s 
job-killing carbon tax!
Like his carbon tax, his shipping 
ban, and the No-More-Pipelines 
Bill C-69, their new fuel regula-
tions are part of Justin Trudeau’s 
plan to phase out Canada’s energy 
sector.
Are the Liberals actively trying to 

chase away 
investment? 
To increase 
the cost to 
do business 
in Canada? 
It appears that, YES, that is 
exactly what they are doing! 
This tax is going to have a 
devastating effect on our 
economy.
Our previous Conservative 
government took a measured 

approach, with manageable time-
lines and incentives to industry 
to incorporate biofuels into fuels 
used for transportation. And, rest 
assured, Canada’s Conservatives 
will continue to fight against Jus-
tin Trudeau’s job-killing carbon 
scheme.

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

the Job-killing carbon tax
Are you an organ donor? 
Public opinion data shows 
that most people would be 
willing to donate their organs 
in the event of their unexpect-
ed death. But, most countries 
still have a chronic shortage 
of organ donors because peo-
ple fail to take the steps neces-
sary to signal their agreement 
to having their organs used. 
Most of us do not really think 
about the possibility of ourselves or 
our loved ones dying suddenly. Young 
people especially can easily forget to 
prepare a will or sign on to be an organ 
donor, because we are not planning on 
dying any time soon. But the failure to 
plan in this case means that, if the un-
thinkable happens, we will have missed 
the opportunity to give someone else 
life at the same time.
If you are willing to be an organ donor 
but have not yet clearly signaled your 
intentions, I would encourage you to 
take that step right away. As unpleasant 
as it might be to think about, nobody 
knows when the hour of their death 
will be. We have nothing to lose by be-
ing prepared to give life in the event of 
some unexpected tragedy.
Recently, politicians at different levels 
have grappled with ways to increase the 
level of organ donation – not by in any 
way limiting people’s choice in the mat-
ter, but by encouraging people to think 
about their intentions and to clearly sig-
nal them in advance.
One of my Conservative colleagues, 
MP Len Webber, put forward a great 
private member’s bill that aims to ad-
dress the shortage of available organs. 

This bill would create a 
mechanism through which 
you can indicate on your 
tax forms whether or not 
you want to be an organ 
donor. When filling out 
your taxes, the idea is, 
you would be confronted 
with a clear question about 
whether or not you want to 
be a donor. You are wel-
come to answer no if you 

wish, but this mechanism will increase 
the likelihood that those who intend to 
donate will actually indicate that inten-
tion.
There’s an old saying: “There’s noth-
ing certain in this world but death and 
taxes.”  This bill, C-316, would give 
you an opportunity to make plans for 
your death next time you do your taxes, 
thereby increasing the likelihood that 
people will make and will clearly com-
municate their choice.
On a related note, my own private mem-
ber’s bill aimed at fighting international 
organ harvesting and trafficking is mak-
ing significant progress. A similar bill 
has passed the Senate, and I have been 
able to sponsor it through the initial 
stages in the House of Commons and 
to committee for study. I am optimistic 
that both MP Webber’s bill and mine 
will pass before the election, ensuring 
that we have a better domestic supply 
of organs, and that people are not go-
ing abroad to receive organs taken from 
unwilling victims. 
In the meantime, before either of these 
bills become law, I hope you will take 
the steps necessary to ensure that you 
are a donor.

deatH & taXes

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

scheer visits 
the coptic church in ottawa

  
The Honourable Andrew Scheer, Leader of the Conservative Party of 
Canada, joined the congregation of St. Mary Coptic Orthodox Church 
in Ottawa on January 6 to celebrate the Orthodox Christmas. The Hon-
ourable Andrew Scheer presented a Letter of Greeting to all Coptic 
Christians in Canada to Fr. Shenouda Boutros and Fr. Marcos Morcos.



Saturday, January 26th, 2019 - Issue (130)

1 844 355 6939

Eglin
to

n Ave W
.

Haze
lto

n Pl.

Winston Churchill Blvd.

PROMOTION PERIOD: JAN 25TH TO JAN 31ST, 2019BIG SAVINGS ON DAILY ITEMS*

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

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

NATIONSFRESHFOODS.CA

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

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

WHEAT FARINA
SUJI 
Reg: $3.59/ea

INSTANT NOODLES
Reg: $0.49/ea

Global Choice Brand - 400g Maggi Brand - 70gDesi  Brand - 4lb

RED SPLIT LENTILSROASTED CHANA
Reg: $2.59/ea Reg: $2.59/ea

Global Choice Brand - 4lb

SPECIAL
97$ /EA1.

SPECIAL
47$ /EA1.

SPECIAL
27$ /EA2.

SPECIAL
4 1$

FOR

Gray Ridge Brand - 18pcsLARGE WHITE EGGS

MONTREAL
STYLE TURKEY 
Solmaz Brand

59$
/ PK4.

REGULAR

88$
/ PK3.

SPECIAL

49$
/ 100G2.

REGULAR55$
/ 100G1.

SPECIAL


