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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

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

كندا حتتل املرتبة الثالثة 

لأف�ضل الدول للعي�ش يف العامل

»جود نيوز« تقوم بجولة داخل معر�ش الكتاب يف 

اإحتفاله باليوبيل الذهبي مبوقعه اجلديد بالقاهرة

بعد �ضقوط 40 قتيال.. هل تنجح الثورة ال�ضودانية يف الإطاحة بعمر الب�ضري؟!
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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

دستورية  تعديالت 
تسمح  مقترحه 
للبقاء  للسيسي 
عام   حتي  باحلكم 
2034......................ص11

دقيقة   11 من  أقل  في 
كفالة  طلبات  وصلت 
االنترنت  على  االقارب 

لــــ 27 ألف طلب
...............................ص12

زيادة رسوم التنقل عبر 
الطريق السريع 407

.................................ص 9

أمني  أوراق  أحالة 
الشرطة قاتل القبطي 
للمفتي  باملنيا  وجنلة 
............................. ص 11

راأي املحـــــــرر

الدولة التي حلمنا بها 

منذ اأيام رف�ضت حمكمة تون�ضية دعوي ق�ضائية رفعها الرئي�س 

ُيدعي  تون�ضي  مواطن  �ضد  ال�ضب�ضي«  »الباجي  التون�ضي 

علي  بالتحري�س  التون�ضي  الرئي�س  فيها  اأتهمه  دغيج«،  »عماد 

واإلزمت  الدعوي  برف�س  حكمت  املحكمة  ولكن  �ضخ�ضه، 

يعترب  وهذا  املحاماة.  واأتعاب  بامل�ضروفات  التون�ضي  الرئي�س 

اأي�ضًا  اأيام  اأول حكم من نوعه يف املنطقة العربية برمتها. ومنذ 

اأع�ضاء برملان موالني للرئي�س امل�ضري احلايل، تعديالت  طرح 

لت�ضمح  �ضنوات  خم�س  عليه  مير  مل  د�ضتور  علي  د�ضتورية 

للرئي�س امل�ضري »عبد الفتاح ال�ضي�ضي« البقاء باحلكم 12 عامًا 

الد�ضتور  اأن  رغم   .2022 يف  احلالية  مدته  اإنق�ضاء  بعد  اإ�ضافية 

احلايل لي�س فقط اأقر باأن ثمان �ضنوات هي احلد الأق�ضي للبقاء 

يف من�ضب رئي�س اجلمهورية يف مادته الـ 140 ، لكن اأي�ضًا اأقر يف 

مادته الـ 226 بعدم تعديل الن�س املتعلق بعدم اإنتخاب الرئي�س 

بعد الثمان �ضنوات. وي�ضاء القدر اأن اإنحياز املوؤ�ض�ضة الق�ضائية 

للمواطن �ضد الرئي�س يف تون�س، واإنحياز املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية 

تعبري  امل�ضهدين  الأ�ضبوع،  نف�س  يف  يحدثان  للرئي�س  م�ضر  يف 

نوايا خال�ضة لإقامة دولة  تعبري عن   ، ثورة وف�ضلها  علي جناح 

الدولة  موؤ�ض�ض�ضات  اإ�ضتقالل  عن  تعبري  عدمها،  من  حقيقية 

عن بع�ضها البع�س من عدمه، عن حكم الفرد وحكم ال�ضعب. 

هنا  الثلوج  و�ضط  يناير  من  والع�ضرين  اخلام�س  يف  خرجنا  لقد 

ودرجات  مر�ضي  د�ضتوري  اإعالن  �ضد  وخرجنا  تورنتو،  يف 

حرارة تقرتب من الع�ضرين حتت ال�ضفر، 

وخرجنا يف الثالثني من يونيو، من اأجل 

دولة حديثة ع�ضرية ، من اأجل اإ�ضتقالل 

املوؤ�ض�ضات الربملانية والق�ضائية عن ال�ضلطة 

ال�ضعب  ميثل  برملان  اأجل  من  التنفيذية، 

ويحا�ضب الرئي�س ولي�س اأداة حلكمه. لقد خرجنا من اأجل اأن 

ت�ضري م�ضر علي طريق دولة كالذي ت�ضري عليه تون�س الأن، من 

وعدالة  والأقباط  للمراأة  كاملة  وحقوق  لالأن�ضان  حقوق  اأجل 

والواجبات،  احلقوق  يف  كاملة  وم�ضاواة  للفقراء  اإجتماعية 

م�ضاواة كاملة بني الفقراء والأغنياء بني امل�ضلم وامل�ضيحي بني 

ُعدنا  الد�ضتورية  التعديالت  بتلك  ولكن  وال�ضيعي،  ال�ضني 

لع�ضرات  �ضيجل�س  ورئي�س  الفرد  حلكم  عدنا  ال�ضفر،  لنقطة 

ال�ضنوات فوق �ضدة احلكم ، وحا�ضية �ضتتكون حوله �ضريتبط 

بينها  فيما  الدولة  موارد  �ضتقت�ضم  حا�ضية  بقائه،  من  بقائها 

حلماية  بط�ضًا  �ضتزداد  اأمنية  �ضلطة  ومعها  فقرًا،  الفقري  ليزداد 

املواطن  اإيل  املعار�س  �ضيتجاوز  بط�س  وحا�ضيته،  عجوز  نظام 

البقاء لأعوام طويلة  اأن  الإن�ضانية ي�ضهد علي  العادي. وتاريخ 

يف احلكم يخلق نظام ديكتاتوري ، والديكتاتوريات ت�ضقط بعد 

اأي نظام ديكتاتوي خلفه اإل  اأو ق�ضر ، ومل يخلف  وقت طال 

الفو�ضي، والفو�ضي فقط... مربوك لتون�س وللتون�ضيني طريق 

الدول املتقدمة ول عزاء لنا فيما ن�ضري فيه

 ابرام مقار
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ِعندما بلغت سن الثامنة والثمانني، 
في  وفاتها  من  عامني  قبل  أي 
املُتحدثة  ارتبَطت  التسعني،  سن 
التحفيزية ومدربة التنمية البشرية 
األمريكية »لويز هاي« بشريك حياٍة 
الباقي  عمرها  أيام  لتقضي  جديد 
خبٌر  وهناء.  انسجاٍم  في  معه 
تقييٍم  نظرة  نُلقي  يجعلنا  كهذا 
مجتمعاتنا  تعاُمل  ألسلوب  جديدة 
يُوازي  عمرها  شابة  لفتاٍة  العربية 

ابنِة  عمر  أو  املرأة  تلك  حفيدة  عمر 
يبدو وكأن ثمة جرثومة  إذ  حفيدتها، 
امُلتمعات  تلك  في  ُمتفشية  عقلية 
أن  ما  الفتاة  تلك  أن  تتصور  جتعلها 

تبلُغ سًنا ُمعيًنا حتى تصيُر فريسًة سهلًة ولُقمًة 
سائغًة ملن يُطالبونها بتقدمي تنازالٍت غير محدودة، 
من  حي  كائٍن  أي  على  املوافقة  منها  ويتوقعون 
وسلبياته،  مساوئه،  كانت  مهما  الذكور  فصيلة 
وعيوبه، وأمراضه، ومهما بلغ مدى بُخله وكسله، 
يجعلها  السن  ذاك  بلوغها  أن  ويتصورون  بل 
ُملزمًة بتأدية دور الرجل الذي سيتزوجها في توفير 
املسكن واإلنفاق على البيت ودفع تكاليف الزفاف، 
الزواج  هذا  ُمقابل  واإلذالل  اإلهانات  على  والصبر 
استحقاق،  بال  مخلوقة  قيمة،  بال  مخلوقة  ألنها 
أن  بعد  الزمن  قارعة  على  ُملقاة  بائسة  مخلوقٌة 
فاتها قطار الزواج وسيارته وطائرته وحذائه وفردة 

نعله املُمزقة!
العقلية«  »اجلرثومة  تلك  بقاء  أسباب  أهم  من 
جريء  أنثوي  تيارٌ  وجود  عدم  هو  احلياة  قيد  على 
ُمعاكس يُبني رأيه ووجهة نظره جتاه تلك القضية 
اليوم  عصرنا  في  املرأة  أن  ويوضح  ُمعلَنة،  بصورٍة 
انتمائه  لم تُعد بحاجة للتورط مبن هب ودب مُلرد 
من  مقبول  حد  توفر  دون  الذكورية  الفصيلة  إلى 
التوافق  ومن  فيه  واملادية  النفسية  احتياجاتها 
بينها  اجلسدي  واالجنذاب  والفكري  العاطفي 
أناني  بخيٍل  كسوٍل  بذكر  الزواج  فائدة  ما  وبينه، 
يُطالبها بفعل  الذي  النوع  استغاللي عصبي من 
كل شيء ودفع مالها ألجل مصروفات املنزل دون أن 
يفعل أو يدفع شيًئا؟ رمبا يُثمل احلصول على جسد 
جسد  لكن  للرُجل،  بالنسبة  عالية  قيمة  املرأة 

الرجل ليس له تلك القيمة بالنسبة 
للحماية  باحتياجها  ُمقارنة  للمرأة 
والرعاية واالهتمام الذي ُيثل اإلنفاق 
املادي والسخاء العاطفي ُجزًءا منه، 
ُكل  عن  بالتخلي  املرأة  ومطالبة 
وكل  طموٍح  وكل  شرٍط  وكل  شيء 
املنشود  حياتها  شريك  في  مطلب 
عصر  من  اسوأ  هو  ما  إلى  بنا  يعود 
ذاك  في  فالرُجل  واإلماء،  اجلواري 
كافًيا  مبلًغا  يدفع  وأن  بد  ال  العصر 
في  أما  األقل،  على  اجلارية  لشراء 
يريد  ال  مرحلًة  إلى  وصلنا  عصرنا 
دفع  أو  شيء  أي  فعل  بعضهم  فيها 
أي شيء واحلصول على ُكل شيء مُلرد 
أنهم ُولدوا ذكورًا! وفي زمننا الذي وهب املرأة ُحرية 
شريك  دون  مبالها  واستمتاعها  املادي  استقاللها 
الرفاهية  املرأة ُمستعدة للتنازل عن تلك  لم تُعد 
باحتراٍم  معها  احلياة  تقاُسم  يرفض  لشخٍص 
بالشكل  الواجبة عليه  املسؤولية  وتقديٍر، وحتمل 

الصحيح.
في زمننا )ورمبا في كل األزمان( ال وجود لذاك الوهم 
الذي يُسمونه »عنوسة«، نحن نرى النساء يتزوجن 
والثالثني  العشرين  في  األعمار،  ُكل  من  يوم  كل 
فرصة  دائًما  هناك  والثمانني،  واخلمسني  واألربعني 
أو  اإلنسان  عمر  كان  مهما  ما  بشخٍص  للزواج 
تلك  وجتاوز  الدفة  تغيير  يتم  أن  يجب  لذا  ظروفه، 
ضارة  اليوم  غدت  ألنها  للمرأة  القدية  النظرة 
الذكر  فتربية  اإلناث،  من  أكثر  الذكور  مبستقبل 
وأنه  عيوبه،  كانت  مهما  عيوب«  »بال  كونه  على 
في  يضعه  ُميزاتها،  كانت  مهما  املرأة  من  أهم 
مواجهة أمام صدمات غير متوقعة في املُستقبل، 
قد تؤدي إلى غرس ُعقٍد يصعب شفاؤها واجتثاثها 

من أعماقه.
العزاب  الرجال  من  كافية  كمية  دائًما  هناك 
حتمل  على  القادرين  الُكرماء  األذكياء  الوسيمني 
موجودون  هؤالء  العالم،  هذا  حول  املسؤولية 
والُبخالء  الُكسالى  أما  النساء،  تتزوجهن  كي 
املُتدنية  العقلية  القدرات  وذوي  واملُتخلفني 
بنساء  االرتباط  ألجل  األرض  على  وجدوا  فقد 

يشبهونهم في األخالق والتصرفات.

ال نهاية لُفر�ص الزواج

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

ملاذا نحتاج اإىل العلمانية؟
بقلم: سميرة عبد القادر

تطبيق العلمانية في الدول العربية أصبح ضرورة حتمية ليس فقط 
إلقامة العدالة االجتماعية واملساواة بني جميع أطياف املتمع بصرف 
النظر عن الدين أو النوع أو الشكل، وإلبعاد سلطة رجال الدين عن 
البسطاء  الشعب  جموع  لدى  مكانتهم  واستخدام  السياسة 
لتوجيه الرأي العام حسبما يكون توجه رجل الدين. ولكن العلمانية 

أصبحت ضرورة إلنقاذ بسطاء الشعب من أنفسهم.
الغالء  أن  وإيهامهم  الناس  لتخدير  يستخدم  الدين  أصبح  لقد 
دينهم  عن  الناس  ابتعاد  بسبب  الرب  لغضب  عالمات  هما  والفقر 
اإلدارة وعدم محاسبة  الفساد وسوء  وقلة أخالقهم! وليس بسبب 

املسئولني.
من  فما  قمعها  في  تستخدم  بقوانني  ومطالبتها  لذاتها  املرأة  احتقار  وسيلة  الدين  أصبح 

مناضلة نسوية نادت بحرية املرأة إال وانهالت عليها خطابات السب واللعن والتكفير.
أصبح الهوس الديني ال يفسد احلياة السياسية فقط بل يفسد العقل البشري أحياناً ويجعل 
حجاب بينه وبني التفكير املنطقي والسليم، فكم مرة رأيت نساًء تردد أحاديث نقصان العقل 
مدافعة عنها بشراسة وسعادة ألنها صدقت أن احلديث تكرمي لها على زيادة عاطفتها وعدم 

رجاحة تفكيرها!
وزواجها  املرأة  الوصاية على سفر  الزوجات وقوانني  تدافع عن قوانني تعدد  امرأة  رأيت  كم مرة 

وطالقها بحجة أن كل ذلك تكرمي للمرأة وحماية لها؟!
حماية لها؟ ِمن َمن؟ من نفسها؟ من عقلها؟ هل كل األولياء أمناء على من يتولوا؟ هل اآلباء 
الذين يزوجون بناتهم قاصرات أمناء على بناتهم؟ أيهما أحق أن يُتبع؟ امرأة بالغة راشدة تزوج 

نفسها ملن حتب وترتضي أم أب يتحكم في مصير ابنته ويعطيها ملن يدفع أكثر؟! 
متى سُتعامل النساء كإنسان بالغ عاقل في مجتمعاتنا؟ ومتى ستفيق وحُترر نفسها من أفكار 
غرست في عقلها منذ نعومة أظافرها وأصبحت تعتنقها وتدافع عنها بشراسة كأنها من 

املُسلمات الكونية والعلمية وما هي في األصل إال هراءات من تأليف رجال الدين.
ملّاذا يخشى اجلميع العلمانية إلى هذا احلد؟ هل ألنها ستجبرهم على احترام اخملتلف معهم 
واعطاء املرأة حقوقها؟ أم ألنها ستيسر اصدار القوانني التي تتماشى مع العصر وتعطي الكل 
حقه بدون احلاجة إلى أخذ اإلذن من رجال الدين؟ أليس هذا جوهر الدين؟ العدل والتعايش في 

سالم!
ملاذا يخشون احلرية ويربطونها باالنحالل واملون؟ فالبشر سواء في أي مكان ال ينعهم أن يفعلون 
العلن،  في  يفعله  من  وهناك  اخلفاء  في  يفعله  من  هناك  أن  فقط  الفارق  شيئا،  يشاؤون  ما 
فلم ينعنا تديننا الظاهري في أن نتصدر العالم في التحرش واالدمان ومتابعة املواقع االباحية 

والفساد وغيرهم.
والطائفية  الدينية  والصراعات  احلروب  التي عانت  للبالد  األخير  العلمانية كانت ومازالت احلل 

والتي عانت حتكم وتسلط رجال الدين لذلك فهي آتية ملتمعاتنا ال محالة.

اأنتظروا يف العدد القادم ...
حوار ناجح اإبراهيم مع مرا�صل »جود نيوز« بالقاهرة ال�صحفي 

»جرج�س اإبراهيم«

لو و�صلت احلركات الإ�صالمية للحكم �صتكون كارثة 	•

منذ بداية اجلمهورية يف م�صر مل ياأتي رئي�س و�صلم ال�صلطة وغادر من�صبه 	•

لهذه الأ�صباب اأختار الإرهاب الرتكيز على اإ�صتهداف الأقباط يف الفرتة 	•

الأخرية

عمر بن اخلطاب وعمرو بن عبد العزيز رجال دولة ولي�صوا رجال دعوة 	•

هذا هو �صر حتويل من �صخ�س متهم بالقتل والإرهاب يف الثمانينات ل�صخ�س 	•

يوؤمن بالختالف والتعاي�س الأن
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كان البيت األبيض أبيضاً، عندما كان هناك 
رؤساء عظماء بقامة، توماس جيفرسون، 

وابراهيم لينكولن، وفرانكلني روزفلت!
كان  عندما  أبيضاً؛  األبيض  البيت  كان 
من  حتتذى،  أمثوالت  العالم  إلى  يُرسل 
أمثال “ستانلي جونس” الذي كان سالحه 
يد  مدت  التي  دايفس،  وبيللي  القلم، 
بالد  في  لألطفال  واملعرفة  والعون  احملبة 
نيكاراجوا، والشاعرة “جاين مرشانت التي 

قدمت للعالم ثمار األمل واالنتصار!
أبيضاً؛ عندما تصافح  البيت األبيض  كان 
والفرص  احلرّية،  ومنحهم  السود،  مع 
بإجنازاتهم  بيضأ  فأصبحوا  الذات؛  إلثبات 
أكثر  أصبح  بعضهم  أن  حتى  اخملتلفة، 

بیاضأ من البيض أنفسهم! 
عندما  أسوداً؛  صار  األبيض  البيت  لكن 
أّدعي لنوع من: “كسوف هلل”، وأعاد الالت 

والعزى إلى العالم!
حتّول  عندما  أسوداً،  األبيض  البيت  وصار 
للخير  رحب  بحر  من  األمريكي  اإلنسان 
يحزنه  ال  ذاته،  في  ينحصر  مستنقع  إلى 
البؤس اإلنساني، وال حتركه النماذج الثائرة 

في التاريخ!

البيت األبيض أسوداً؛ عندما ملسته  وصار 
بوش،  وجورج  نيكسون،  ريتشارد  أقدام 

وباراك أوباما!
قال  عندما  أسوداً؛  األبيض  البيت  وصار 
الوقت  قضاء  من  بدالً  “أنه  أساجن  جوليان 
قررنا  أنفسنا،  عن  فيها  ندافع  حرب  في 

اشعال ثورة في الشرق األوسط”!
وصار البيت األبيض أسوداً؛ عندما تّورط في 
والتدخل  املقدسة،  غير  الهيمنة  مارسة 
تصوراته  وفرض  الشعوب،  مصائر  في 

الذاتية ليستعبد بها اآلخرين!
دفعنا  عندما  أسودأ،  األبيض  البيت  وصار 
التي  األيام  في ظل  يد جماعة جتلس  إلى 
نسی،  قد  يكون  يكاد  مكان  في  انقضت 
ومسلوخني  مضت،  التي  باأليام  محاطني 
احلياة  أحبت  جماعة  املقبلة،  األيام  عن 
لتبحث عن سلطة، واآلن حتب املوت لكي 
العاطفة  تستنكر  جماعة  عليه،  حتافظ 

البشرية، وتقطع رقاب املالئكة!
وصار البيت األبيض أسوداً، عندما أصبحت 
قدمي،  هندوسي  نص  من  مأخوذة  إرادته 
مدمر  اني  املوت،  أنا  أصبحت  “اآلن  يقول: 

العالم”!..

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�صت�صارة جمانية

ات�صلوا ب�صعيد ميخائيل:

MEMBER

لقاء
البيت األبيض 

الذي صار أسوداً!

هو  كم  عن  السابقة  املقالة  في  حتدثنا 
أو  تأشيرتك  رفض  يتم  عندما  محبًطا 
في  ولكن  كزائر.  لكندا  الدخول  في  قبولك 
إذا  في  بالتحدث  نقوم  سوف  املقاله  هذه 
كنت تفكر في قضاء عطلة لزيارة األراضي 
خبرة  واضافة  بالطبيعة  والتمتع  الكندية 
العمل،  وأيضا يكنك  جديدة ومختلفة لك 
وكسب بعض املال، والسفر في نفس الوقت. 
عن  وتبحث   35-18 سن  بني  شاب  أنت  هل 
اكتساب خبرة جديدة ومختلفة وأيضا زيارة 
اخلبرة  برنامج  فرمبا يكون  الكندية؟  األراضي 

الدولية الكندية )IEC( محل اهتمام لك.
 IEC الكندية  الدولية  اخلبرة  برنامج  يتوفر 
ثنائية  ترتيبات  لديها  التي  الدول  ملواطني 
لنقل الشباب إلى كندا، ويكن االطالع على 

قائمة منها هنا. 
داخل  العمل  تصاريح  من  فئات  ثالث  هناك 
والتي   IEC الكندية  الدولية  اخلبرة  برنامج 

يكنك االختيار من بينها وهما كالتالي:
على  املشاركون  سيحصل  العمل:  عطلة 
تصريح عمل مفتوح، وهو مثالي إذا لم يكن 
لديك عرض عمل حتى اآلن، فأنت تريد العمل 
لدى أكثر من صاحب عمل واحد في أكثر من 
موقع في كندا، وترغب في كسب بعض املال 
بحيث يكنك السفر إلى أكثر من محافظه 

أثناء وجودك في كندا.
سيحصل  العالية:  الكفاءات  ذو  الشباب 
املشاركون على تصريح عمل، وهو أمر مثالي 
إذا كان لديك عرض عمل في كندا سيساهم 
كندية  خبرة  وكسبك  املهني  تطويرك  في 
عمل  صاحب  مع  للبقاء  وتخطط  جديدة، 

واحد في مكان واحد طوال مدة إقامتك. 
يكنك  حيث  الدولي:  التعاوني  التدريب 
أثناء  معني  مجال  في  والتدريب  العمل 
مبجال  مباشرة  املرتبط  كندا،  في  وجودك 

كنت  إذا  لك  مثالي  البرنامج  هذا  دراستك. 
طالباً مسجالً في مؤسسة ما بعد املرحلة 
تدريب في  أو عرض  الثانوية مع عرض عمل 
إليه  والذي ستحتاج  مجال معني في كندا 
إلكمال دراستك وتخطط للبقاء مع صاحب 
مدة  طوال  واحد  مكان  في  واحد  عمل 

إقامتك. 
فئة،  لكل  محددة  معينه  متطلبات  هناك 
وهذا يتوقف على أفضل ما يناسبك، مبا في 
ذلك التأكد من أن لديك وثيقة سفر صاحلة، 
وأنك في السن املناسب، ولديك ما يكفي من 
وأيضا  إقامتك،  أثناء  نفقاتك  لتغطية  املال 

قمت بعمل الكشق الطبي االزم للسفر.
هذا هو برنامج مشهور للغاية للمتقدمني 
إلى  يتطلعون  الذين  اخلارج  الشباب في  من 
خبرة  واكتساب  كندا  في  آفاقهم  توسيع 
هذه  خالل  املال  كسب  مع  وعملية  علمية 

الفترة وزيارة األراضي الكندية.
تصريح  على  للحصول  بطلب  التقدم  عند 
محامي  مع   ،IEC برنامج  خالل  من  عمل 
متمرس يكنه توجيهك لتفاصيل البرنامج 
ما  العثور  في  ومساعدتك  لك  املناسب 
ذو  احملامي  سيعرف  احتياجاتك.  يناسب 
تعبئتها،  يجب  التي  النماذج  هي  ما  اخلبرة 
وسوف يكون قادر على إرشادك خالل عملية 

قد تكون ساحقة وصعبة التنقل.
استشارة  مبثابة  املقالة  هذه  تعتبر  ال  تنويه: 

قانونية
خالل  من  اقتراحاتكم  بقبول  نتشرف 

مراسلتنا على عنوان مكتبنا اجلديد:
 330 Bay St, Suite 1400, Toronto, Ontario,

 M5H 2S8
info@ اإللكتروني:  البريد  خالل  من  أو   
الهاتف  خالل  من  أو   ghabryal.ca

6476063348

)IEC( برنامج اخلربة الدولية الكندية

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

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

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

647-678-9447

3M j 
For rEnovAtions

Home renovations service

1350 York mills rd , toronto m3a1z9

General renovations- 
paint- 

basement finish
Bathroom and kitchen 

renovations 
Indoor outdoor flow
outdoor renovations 

Hard wood- Laminate
Change stairs

نحن نتحدث العربية

 أسعار خاصة للجالية العربية 

Before

Before

After

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

ذكرت من قبل سببني وهما عدم زيادة األجور بنفس نسبة الزيادة في أسعار العقارات والثاني 
تشديد القيود علي طالب القرض العقاري.  هناك أيضا سبب آخر هو زيادة الطلب على الشراء 
السكنية  الوحدات  عدد  انخفاض  أولها  عدة  لعوامل  نتيجة  وذلك  املعروض  كثيرا  فاقت  التي 
جديدة  بيوت  بناء  او  جديدة  سكنية  عمارات  انشاء  مجال  في  االستثمار  أصبح  حيث  اجلديدة 
غير مشجع ألسباب متعددة منها القانون اجلديد لإليجارات الذي اعطي مزايا للمستأجر علي 
حساب املالك وأيضا فرض ضريبة على املستثمرين األجانب وزيادة علي ذلك انكماش مساحة 

األراضي الفضاء للبناء وتدفق املهاجرين اجلدد الي كندا وتركزهم في تورنتو وضواحيها.
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ملاذا أصبح الكثيرين من أصحاب الدخول املتوسطة 
ال يقدرون على متلك وحدة سكنية؟ )3(

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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يوجد 

ب�صبو�صة 

م�صري

هــــــــــــــــام

ُتعلن حمالت

ل�صاحبها روؤوف جملي

والكائنة بــ

2901 Eglinton Ave. W
اأجلنتون مع ون�صرتن ت�صر�صل - مب�صي�صاجا

ولذا لزم التنويه لعمالئنا الكرام

                                                                                      روؤوف جملي

اإعـــالنـــــات

تنبية

ــــام
ـــــ

هـ Stop & Go Food Marketهــــــــــامتنبية

اأنه ل يوجد له اأي فروع اأخري مبدينة م�صي�صاجا 
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صحيفة “ديلي تلغراف”

أسهل السبل
في  اخلامسة  االبتدائية  السنة  تالميذ  ُسئل   
يتجاوز  ال  موضوعاً  يكتبوا  ان  املدارس،  احدى 
اخلمسني كلمة، يصفون به ماذا يفعلون حلمل 
سائقي السيارات على مراعاة اآلخرين، واكتفى 

أحدهم باجلواب اآلتي: »أقود سيارة شرطة«.

يورو نيوز االخبارية

إنطالق مهرجان املناطيد في مدينة 
شاتو أوكس السويسرية

انطلق في أواخر شهر يناير املاضي، وعلى مدى 
9 أيام، ومبشاركة 70 طياراً من 15 بلداً، مهرجان 
السويسرية  أوكس  شاتو  مدينة  في  املناطيد 
النور  رأى  قد  املهرجان  وكان   ،41 الـ  دورته  في 
بأشكال  مناطيد  فيه  لتشارك  1979؛  سنة 
اجلو،  في  استعراضات  خالله  وتقدم  مختلفة 
أخرى  ونشاطات  ليلية  عروض  جانب  إلى 

للعائالت.
ولهذا املهرجان تاريخ طويل، فمن مدينة شاتو 
أوكس انطلق برتراند بيكار وبرايان جونس سنة 
1999 على منت منطادهما؛ للقيام بأول جولة 
 20 الذكرى  يتصادف  العام  وهذا  العالم.  حول 

ملغامرتهما.

الفايننشال تاميز

إغالق »جوجل بلس« نهائيا يوم 2 أبريل
عمالق  أعلن 
جيا  لو لتكنو ا
جوجل،  األمريكي 
النهائي  اإلغالق 
ملنصته االجتماعية 

لينهي  املقبل،  أبريل   2 في  بلس،  جوجل 
التواصل  شبكة  ملنافسة  بدأ  مشروعاً  بذلك 

االجتماعي الشهيرة فيس بوك، لكنه فشل.
وأعلنت الشركة األمريكية، نيتها غلق منصة 
أن  وذكرت  املاضي،  العام  في  بلس،  جوجل 
ذكر  دون  املقبل،  أبريل  بحلول  سيكون  اإلغالق 

يوم محدد.
ورصد موظفو جوجل في نوفمبر املاضي ثغرة 
أمنية جديدة، تُضاف ألخرى اكتشفت مسبقا، 
مليون   52.5 لنحو  خاصة  بيانات  عرضت 
التعجيل  في  لتساهم  للخطر،  مستخدم 

بقرار غلق الشبكة االجتماعية.
األسماء،  مثل  املستخدمني،  بيانات  وظلت 
والوظيفة،  االلكتروني،  والبريد  والعناوين، 
والعمر، مكشوفًة من 7 إلى 13 نوفمبر املاضي، 

قبل اكتشاف هذا اخلطأ.
يؤكد  ما  لديها  ليس  أنه  الشركة  وذكرت 
ثالثة،  أطراف  قبل  من  حسابات  بيانات  سرقة 
ولكن بيانات املستخدمني على كل حال كانت 

مكشوفة طوال تلك األيام الستة. 

لوموند الفرنسية

صراع فرنسي إيطالي 
لالستحواذ على تراث ليوناردو دافنشي

حل الذكرى السنوية الـ500 لرحيل ليوناردو دافنشي 
وفرنسا  إيطاليا  دفعت  مناسبة  وهي  العام،  هذا 
لهذا  الثقافي  التراث  على  لالستحواذ  الصراع  إلى 

العبقري العاملي الذي ظهر في عصر النهضة.
لم  إذ  فراغ،  من  الدولتني  بني  الصراع  هذا  يأت  ولم 
تكن هناك حدود ملواهب ليوناردو دا فينشي، الرسام، 
واملعدات  البحر،  وسرطان  باجلياد،  واملهتم  والبناء، 
العسكرية، ومعدات الغوص، واألجنحة امليكانيكية، 
وكان ليوناردو شخصية متعددة املهارات في العديد 

من املاالت وعبقرية عاملية.
واملوسيقي،  واخملترع،  للفنان،  العاملية  السمة  لكن 
من  تساؤالت  أثارت  النهضة،  عصر  في  والفيلسوف 
مبلكية  منهما  كل  وطالب  وفرنسا،  إيطاليا  جانب 
الـ500  السنوية  الذكرى  حلول  وقبل  الثقافي،  تراثه 
إنها  إيطاليا  تقول  املقبل،  مايو   2 في  ليوناردو  لوفاة 
العبقرية،  بالتفريط في هذه الشخصية  لن تسمح 

وبالتأكيد لن تفعل فرنسا.
بني  العالقات  الفتور  اعترى  األخيرة،  األشهر  وفي 
باريس وروما، ودخل الرئيس الفرنسي إيانويل ماكرون 
اإليطالية في مشاحنات بسبب  اليمينية  واحلكومة 
أيام  وقبل  األوروبي،  االحتاد  ميزانية  الهجرة، وسياسة 
قليلة فقط، تسبب نائب رئيس الوزراء اإليطالي لويجي 
الشعبوية،  اخلمس جنوم  رئيس حزب حركة  مايو،  دي 
باالحتفاظ  فرنسا  اتهم  عندما  التوتر  تفاقم  في 
الفقر  من  واالستفادة  أفريقيا،  في  باملستعمرات 
هناك. ويُثار جدل جديد بسبب مسألة ليوناردو، الذي 
ُولد في إيطاليا ومات في فرنسا، ودفن حتت كنيسة 
قلعة لوار في أمبواز، أين أمضى األعوام الثالثة األخيرة 
من حياته فيها، واليوم، يقبع الصرح الرائع يتمثل في 
متحف ويستطيع الزوار رؤية استوديو ليوناردو ومناذج 

تصميماته واختراعاته.
وستنظم فرنسا أكثر من 500 فعالية عن ليوناردو، مبا 
في ذلك معرض واسع النطاق في متحف اللوفر في 
باريس، والهدف من املتحف، جمع كل اللوحات تقريباً 

التي رسمها هذه الفنان الفذ.
واتفقت باريس وروما على استعارة اللوفر لوحات من 
املتاحف اإليطالية، لكن لوشيا بورغونزوني، من حزب 
تريد  الثقافي،  للتراث  الدولة  ووزيرة  اليميني  الرابطة 
إعادة التفاوض على االتفاقية، ودفعت بورغونزوني بأن 

ليوناردو كان إيطالياً، وأنه »مات فقط« في فرنسا.
ويقول اللوفر إن لديه، إضافًة إلى 22 لوحة، ما يقرب 
وكان  املوناليزا،  فيها  مبا  ليوناردو،  لوحات  ثلث  من 
ليوناردو قد باع اللوحة إلى امللك الفرنسي فرانسيس 
ثالث  حلسابه  ليوناردو  عمل  الذي   ،1494-1547 األول، 
الفرنسية  »لوموند«  لصحيفة  ووفقاً  سنوات. 
اليومية، قرر متحف اللوفر عن قصد إقامة معرضه 
عن الفنان ليوناردو في اخلريف، لتكون إيطاليا األولى 
في إقامة فعاليتها في 2 مايو املقبل أو نحو ذلك، ولزم 
الصمت منذ  اللوفر، جان لوك مارتينيز  أمني متحف 

اندالع النزاع مع روما. 

صحيفة »بوست« بانكوك

نشرة جوية للصغار
اخلاصة  النشرات  اصدار  االبتدائية  املدارس  تالميذ  يتولى  الصني،  شرق  جنوب  هونان  مقاطعة  في 
هذين  ربط  ثم  احليوانات،  سلوك  ومالحظة  اجلوية  األحوال  مراقبة  عبر  ذلك  يفعلون  وهم  بالطقس. 

العنصرين. وهذه النشرات اجلوية، التي يقال انها دقيقة جدا، تذاع بواسطة مكبرات الصوت.

صحيفة »هوالند هيرالد«

بطاقة ركوب للكالب
الكالب التي تركب حافالت النقل العام في هولندا، باتت في حاجة الى بطاقة ركوب، ثمنها كثمن 

بطاقة طفل. وحتمل البطاقة رسم الكلب واسمه واسم صاحبه.

»ديلي ميل« البريطانية

املدارس البريطانية تكافح سمنة طالبها 
باحتساب مكعبات السكر

جديد  أسلوب  اعتماد  البريطانية  املدارس  بدأت 
لتعريف تالميذ املرحلة االبتدائية بخطورة السمنة 
مكعبات  »عد«  طريق  عن  وذلك  صحتهم،  على 
مادة  في  الضرب«  »جدول  دروس  ضمن  السكر 
الرياضيات، بهدف احتساب كمية السكر املوجودة 
تشجيع  وبالتالي  واملشروبات،  األطعمة  في 

التالميذ على احلد من احللويات التي يتناولونها.
وأدخلت املدارس نظام »عد مكعبات السكر« ضمن 
جدول الضرب ليعرف الطلبة خطر كمية السكر 
الفطور  حبوب  تناول  عبر  أجسامهم  تدخل  التي 
واملشروبات الغازية بأكثر من املعدل املوصى به من 

قبل منظمة الصحة العاملية.
احلكومة  خطة  من  جزءاً  األسلوب  هذا  ويعتبر 
البريطانية ملكافحة السمنة في املدارس، والتوعية 
النشاط  وزيادة  متوازنة،  صحية  وجبات  بتناول 
البدني، حسب صحيفة »دايلي ميل« البريطانية، 
في  دروساً  اجلديد  التعليم  أسلوب  ويتضمن 
باالمتناع  اآلخرين  إلقناع  رسائل  بكتابة  اإلجنليزية 
عن  وسؤالهم  السكريات،  تناول  في  االفراط  عن 

بدائل أطعمة ومشروبات صحية.
وحسب الصحيفة، فإن كل طفل من بني 3 أطفال 
يغادرون املرحلة االبتدائية، يعاني إما من زيادة الوزن 
أو السمنة. وتتراوح أعمار العينة بني 10 أعوام و11 
أبرزها  مزمنة،  ألمراض  عرضًة  يجعلهم  ما  عاماً، 

السكري من النوع الثاني.

موقع »لتس جو ديجيتال« لألخبار التقنية

سامسونغ تطلق قميصاً ذكياً يُشخص 
الربو وااللتهاب الرئوي

على  قادراً  ذكياً  طورت شركة سامسونغ قميصاً 
مثل  والرئة  التنفسي  اجلهاز  أمراض  تشخيص 
الربو، وااللتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية 
من  متنوعة  مبجموعة  دمجه  بفضل  وغيرها، 
الصادرة  األصوات  لتحليل  الدقيقة  املستشعرات 
والزفير،  التنفس وقياس قوة وشدة الشهيق  عند 

لتشخيص املرض.
الشركة  بها  تقدمت  التي  االختراع  لبراءة  ووفًقا 
للملكية  العاملية  املنظمة  إلى  اجلنوبية  الكورية 
في  املستخدمة  التكنولوجيا  فإن  الفكرية، 
القميص تأخذ في االعتبار التاريخ الطبي، ومؤشر 
والطول،  والوزن،  واجلنس،  والعمر،  اجلسم،  كتلة 

لتقدمي بيانات دقيقة.
وترتبط أجهزة االستشعار املدمجة في القميص 
القياسات  الشاشة  الذكي لتظهر على  بالهاتف 
ونتائج التشخيص بدقة، ويكن للمستخدم قراءة 

التشخيص ومعرفة نوع املرض. 
واسعة  مجموعة  تشخيص  على  قادر  والقميص 
الربو،  مثل  الرئتني  تصيب  التي  األمراض  من 
وااللتهاب الرئوي، وعدوى اجلهاز التنفسي، والتهاب 
املزمن،  الرئوي  واالنسداد  املزمن،  الهوائية  الشعب 
جو  »لتس  موقع  في  ورد  ما  بحسب  الرئة،  وتغبر 

ديجيتال« لألخبار التقنية.  
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الشرطة الفيدرالية الكندية: 

املتهم باإلرهاب في كينجستون كان 
قد بدأ في صنع قنبلة

قال مسؤول كبير في مكافحة االرهاب أن اعتقال شابني 
خالل االغارة على منزلني في مدينة كينجستون قد أحبط 
التنفيذ،  طور  في  كانت  قنابل  لتفجير  إرهابية  مؤامرة 
مدينة  في  منزلني  املسلحة  الشرطة  داهمت  أن  فبعد 
صديقان  شخصني  على  القبض  والقت  كينجستون 
أحدهما دون الثامنة عشرة متهم بارتكاب جرائم إرهابية 
اتهامات  اليه  توجه  ولم  عاما   20 العمر  من  يبلغ  والثاني 

وأفرج عنه.
قنابل  لصنع  متفجرة  مواد  صادروا  أنهم  احملققون  وقال 
وقامت الشرطة بالتخلص منها، وقالت الشرطة أنه كانت 
هناك خطة مؤكدة للهجوم االرهابي وإنهم أحبطوها، وإن 
هذه العملية الواسعة قد بدأت في شهر ديسمبر املاضي، 
عندما نبه مكتب التحقيقات الفيدرالي االمريكي قسم 
هذه  عن  الكندية  الفيدرالية  الشرطة  في  القومي  االمن 
او  املكان  إلى  إشارة  أي  هناك  تكن  ولم  االرهابية،  املؤامرة 
أنه  الشرطة  وقالت  الهجوم،  فيه  سيتم  الذي  املوعد 
أيام  لعدة  جوية  ومراقبات  دقيقة  حتقيقات  هناك  كانت 
قبل القبض على الشابني ولقد أتخذ قرار القبض عليهم 
سمحت  التي  االدلة  من  كبير  قدر  جمع  بعد  بصرامة 

للشرطة بإلقاء االتهامات، والتزال التحقيقات مستمرة.
بعمل  شير  أندرو  احملافظني  حزب  زعيم  أشاد  جانبه  من 
احلكومة  وأتهم  االعتقاالت  إلى  أدى  الذي  الشرطة 
الليبرالية بالضعف في إدارة نظام فرز الالجئني والتساهل 
يؤكد  احلوادث  النوع من  )إن هذا  له  بيان  وقال في  معهم، 
االرهاب  ملكافحة  حاسمة  قوانني  لوجود  القوية  االهمية 
ولقد  إدانته،  تثبت  من  كل  على  مناسبة  عقوبات  وفرض 
للحزب  اجلديدة  القوانني  أمام  بثبات  احملافظني  حزب  وقف 
الليبرالي ملكافحة االرهاب والغير فعالة والتي تهدف الي 
وكاالت  قدرات  وتقيد  االرهابيني  علي  العقوبات  تخفيف 
التحقيق في تعطيل املؤامرات االرهابية، وإن هناك تقصير 
في فحص الالجئني لكندا وانه من الواضح ان هذه العملية 
يجب أن تدرس بجدية، واضاف لقد علمت مؤخرا عن عدة 
تراخي  إلى  البالد ويرجع هذا  أمثلة ألفراد خطرين يدخلون 
في إجراءات الفحص والفرز، واستشهد بتقرير عام 2017 
لوكالة خدمات احلدود التي وجدت 39 حالة لم يتلقى فيها 
الالجئون السوريني الذين دخلوا الي كندا الفحص املناسب 
بعد  وجدت  إنها  قالت  ولكنها  باخلطأ،  الوكالة  واعترفت 

ذلك انه ليس منهم واحد يعتبر غير مقبول.

زيادة رسوم التنقل عبر الطريق 
السريع 407

عبر  السفر  أسعار  سترتفع  اجلاري  فبراير  شهر  من  بداية 
الطريق السريع 407 وستكون الزيادة الكبيرة في فترة بعد 
الظهر للمسافرين على )املنطقة رقم 3( وهي املمتدة ما 
بني الطريق السريع 427 والطريق السريع 404 حيث ستبلغ 
تكلفة الكيلومتر منها 57 سنتا، وسوف يدفع السائقني 
املتجهني الى الغرب في ساعات الذروة عبر املنطقة )رقم 
1( وهي التي متتد ما بني طريق امللكة اليزابيث )كيو أي دبيو( 
والطريق السريع )401(. 48 سنتا لكل كيلومتر، وسيرتفع 
دوالر   24.5 ليصبح  العام  في  الترانسبوندر  تأجير  رسم 

وسترتفع تكلفة كاميرات املراقبة 5 سنتا فقط.

كندا حتتل املرتبة الثالثة 
ألفضل الدول للعيش فيها

احتلت  التوالي  على  الرابعة  للسنة 
الدول  ألفضل  الثالثة  املرتبة  كندا 
للعيش فيها عندما يتعلق االمر بنوعية 
 2019 لعام  للتقرير  وفقا  وهذا  احلياة، 
العاملية  االنباء  وكاالت  أعدته  الذي 
بجامعة  وارتون  ومدرسة  واالمريكية 
بنسلفانيا ومجموعة )باف( الذين قاموا 
بتقييم 80 دولة في عدد من الفئات مثل 
العسكرية  والقوة  االقتصادي  التأثير 

والتعليم ونوعية احلياة لتحديد النظرة العاملية لهذه الدولة.
والسالمة  العام  والتعليم  الرعاية الصحية  بناء على  الثالثة  باملرتبة  وفازت كندا 
وثبات سوق العمل واملناظر الطبيعية واالستقرار السياسي، وجاءت سويسرا في 
املرتبة االولى واليابان في املرتبة الثانية وفيما يتعلق باملواطنة فقد جاءت كندا في 
املرتبة الثانية بناء على عوامل مثل حقوق االنسان والبيئة واملساواة بني اجلنسني 
املرأة  ملعيشة  الدول  ألفضل  الثالثة  املرتبة  على  كندا  وحصلت  الدينية،  واحلرية 
وكانت السويد في املرتبة االولى والدمنارك في املرتبة الثانية، وبينما حققت كندا 

جناحا كبيرا في العديد من املاالت.
 وفي املقابل انحدرت الواليات املتحدة في عدة فئات قليلة فحصلت الواليات املتحدة 
االمريكية على املرتبة الثامنة كأفضل دولة في العالم، وتراجعت إلى املرتبة 27 في 
االهتمام  فئة  في  ترتيبها  تراجع  وايضا  بالثقة(  )جدارتها  نحو  العاملية  التصورات 
بحقوق االنسان، واما في مجال القوة العاملية فقد احتلت الواليات املتحدة املركز 

االول وتلتها روسيا ثم الصني وجاءت كندا في املرتبة 12

تورنتو تتسلم 51 
مليون دوالر من احلكومة 

الفيدرالية إليواء 
الالجئني واملهاجرين

في  ملساعدتها  لتورنتو  دوالر  مليون   15 ستقدم  إنها  الفيدرالية  احلكومة  قالت 
وقال  الشتاء،  أشهر  خالل  خاصة  لالجئني  املؤقتة  املساكن  في  النقص  تخفيض 
هذا وزير امن احلدود واحلد من اجلرية املنظمة بيل بلير في بيان لوسائل االعالم وقال 
هؤالء  ملساعدة  حل  إليجاد  معنا  التعاون  في  تورنتو  مدينة  رغبة  نقدر  أننا  الوزير 
احملتاجني إلى املأوى. من جانبه عبر عمدة املدينة جون توري عن شكره حلكومة كندا 
وقال نحن نعمل  املدينة،  املالية االضافية استجابة لطلب  املساعدة  لتقدمي هذه 
واضحني  وكنا  تورنتو  إلى  يصلون  الذين  اللجوء  وطالبي  الالجئني  مساعدة  على 
في أننا ال نستطيع أن نفعل هذا مبفردنا، وسوف نستمر في العمل مع احلكومة 
الفيدرالية وحكومات املقاطعات للمساعدة في حل هذه املشكلة وقالت احلكومة 
اونتاريو  مع مقاطعة  التكاليف  لتقاسم  اتفاق  وضع  إلى  تتطلع  إنها  الفيدرالية 

حلل هذا الوضع.

جامعة رايرسون جتمد اموال احتاد الطالب للتحقيق 
في صحة انفاقها في النوادي الليلية واحلانات

أحتاد  إدارة  مع  رايرسون  جامعة  إدارة  اجتمعت 
 250 صرف  كيفية  عن  للتحقيق  لديها  الطالب 
ألف دوالر بواسطة بطاقات االئتمان التي يحملها 
رئيس االحتاد ونائبه، وشملت بعض املصاريف 2600 
ليلي  ملهي  في  دوالر  و2000  السينما  لدور  دوالر 
الشيشة  لتدخني  ومبالغ  تورنتو  مدينة  وسط 

أكتوبر وحده من عام 2018 صرفت مبالغ مقدارها 13  اخلمور. فخالل شهر  وشراء 
ألف دوالر. ويعرف أن أحتاد الطالب في جامعة رايرسون هو كيان منفصل وله هيكله 
إدارة االحتاد على  إلى  ادارة اجلامعة  االداري ويدفع له الطالب رسوم يتم حتويلها من 
اقساط منتظمة وفي السنة الدراسية 2018 -2019 دفع الطالب رسوم إلى االحتاد 
مقدارها 2.5 مليون دوالر، وليس للجامعة أي سلطة إلجراء حتقيق في االمور املالية 
اخلاصة باالحتاد وقد مت إيقاف كال من رئيس االحتاد ونائبه حتى يتم بحث املستندات 
املالية من قبل مراقب مالي. وقالت اجلامعة في بيانا لها »انه سيتم احلصول على 
نتائج التدقيق املالي وسيكون هناك قدر كبير من الشفافية والثقة في االحتاد بأن 
ستجمد  اجلامعة  فإن  معينة،  وألغراض  مسؤولة  بطريقة  الطالب  مصاريف  يدير 
االموال اخلاصة باالحتاد، وفي حني انه ليس للجامعة أي سلطة للتحقيق في االمور 
املالية اخلاصة باحتاد الطالب فإن من وجهة نظر اجلامعة يجب أن متتثل إدارة االحتاد 
التصرف  املديرين املسؤولني واجب  باللوائح والسياسات والقوانني املوضوعة، وعلى 
بأمانة وحسن نية بهدف حتقيق املصالح الفضلى للطالب«، وطلبت اجلامعة أيضا 
إدارة  احتاد الطلبة بها البدء في التفاوض حول شروط وقوانني جديدة لتحويل  من 
االموال من اجلامعة الى االحتاد للتأكد أن هناك منوذج  جيد للحكم واملساءلة، ويضع 

احتياجات الطالب في املقام االول.

جمعيات إسالمية تنتقد رئيس وزراء كيبيك 
لنفيه وجود »إسالموفوبيا« باملقاطعة

وزراء  رئيس  مكتب  قام 
فرانسوا  كيبيك  مقاطعة 
التعليقات  ليجول بتوضيح 
بها  أدلى  التي  املثيرة 
حول  مؤخرا  الوزراء  رئيس 
عندما  )االسالموفوبيا( 
بأنه  للصحفيني  صرح 

ليس هناك حاجة إلعالن يوم 29 يناير )وهو اليوم الذي قتل 
فيه ستة رجال في مسجد في كيبيك عندما أطلق أحد 
االشخاص النار عليهم عام 2017( يوم ضد )االسالموفوبيا( 

ألنه ليس هناك مشكلة في املقاطعة.
وقال انه ال يعتقد أن هناك كراهية للمسلمني واالسالم في 
كيبيك ولهذا ال أرى انه يجب تخصيص يوما لهذا الغرض. 
وأثارت هذه التصريحات موجة من االنتقادات من اجلماعات 
االسالمية الذين يريدون من املقاطعة أن تتخذ موقفا أقوى 
ضد )االسالموفوبيا(، ولذا قال مكتب رئيس الوزراء في بيان 
واسع  تيار  يوجد  ال  إنه  قاله  مبا  يعني  الوزراء  رئيس  أن  له 
كيبيك  شعب  وان  كيبيك  في  لالسالموفوبيا  االنتشار 
منفتح ومتسامح وسيظل هكذا، وما يؤسف له أن الكثير 
في  اليوم  حتدث  تزال  ال  والتعصب  العنصرية  أعمال  من 
مجتمعنا، ويجب القيام بكل شيء مكن إلدانة الكراهية 
الضحايا  نتذكر  نستمر  وسوف  ومكافحتها،  والتعصب 
الستة ملسجد كيبيك يوم 29 يناير. وقال كرمي العابدي إمام 
مسجد مدينة )ليفيس( في كيبيك أن تعليقات رئيس وزراء 
إلى  تسعي  أن  يجب  املقاطعة  وإن  مسؤولة  غير  كيبيك 
تعليم األجيال املقبلة وتعليم الشباب قبول األخر وقبول 
االختالفات الثقافية!  وقالت عمدة مونتريال فاليري بالنتي 
كيبيك،  في  إنكارها  يكن  ال  مشكلة  االسالموفوبيا  إن 
وعلى املستوى الفيدرالي أوصت جلنة التراث العام املاضي 
بجعل يوم 29 يناير يوم للتذكر والعمل ضد التمييز الديني.

زعيم املعارضة في فنزويال يرسل نداء 
عبر فيديو لكندا ملساعدته

وجه خوان جويدو زعيم املعارضة في فنزويال نداء إلى حلفاء 
شريط  عبر  أوتاوا،  في  مؤخرا  اجتمعوا  الذين  )ليما(  كندا 
في  ديكتاتورية  حتت  نزال  ال  نحن  »لألسف  وقال  فيديو 
الوقت  أن  في  السبب  هو  وهذا  الراهن  الوقت  في  فنزويال 
قد حان لزيادة الضغط، وأريد أن أوكد مجددا اننا سنتعاون 
ونعمل مع مجموعة )ليما( إلى جانب كندا وجميع البالد«.

ووزيرة  كندا  وزراء  رئيس  وصف  الفيديو  هذا  إذاعة  وقبل 
الشؤون اخلارجية لكندا حكومة نيكوالس مادورو )الرئيس 
أظهرت  ديكتاتورية  حكومة  بانها  لفنزويال(  احلالي 
االنسان،  وحقوق  القانون  بسيادة  يغتفر  ال  استخفافا 
وتضم    ) )ليما  دول  استقبلت مجموعة  قد  كندا  وكانت 
املانيا وفرنسا وإجنلترا والواليات املتحدة ودول جنوب أمريكا 
واالقتصادية  السياسية  االزمات  لبحث  اجتماع طارئ  في 
وأعلن  جيرانها،  إلى  امتدت  والتي  فنزويال  في  واالنسانية 
جسنت ترودو عن مساعدات مالية مقدارها 53 مليون دوالر 
لتلبية احتياجات 3 مليون الجئ من شعب فنزويال  ارغموا 
وعبروا  االنسانية  غير  الظروف  بسبب  منازلهم  ترك  على 

إلى دول مجاورة مثل البرازيل وكولومبيا.
وفي اجتماع مجموعة )ليما( قالت كريستيا فريالند وزيرة 
الشؤون اخلارجية لكندا »إن حلفاء مجموعة )ليما( يقفون 
إلى جانب حقوق االنسان واالنتقال السلمي والديقراطي 
إلى  خرجوا  الناس  وإن  فنزويال  في  للحكم  والدستوري 
الشوارع في االسابيع االخيرة لتحدي ديكتاتورية نيكوالس 
بالنسبة  محورية  حلظة  هذه  وإن  )يكفي(  وقالوا  مادورو،  
الكبير لنظام  نراقب رفض الشعب  لشعب فنزويال ونحن 
بعد  السلطة  على  حصل  والذي  الشرعي  غير  مادورو 
انهيار  شاهدنا  وقد  املاضي،  مايو  في  مزيفة  انتخابات 
الديقراطية لعدة اعوام في فنزويال، وشاهدنا الديكتاتورية 
التي ترغب في استخدام القوة واخلوف واالكراه لالحتفاظ 
والتجاهل  االنسان  حقوق  انتهاك  كان  وقد  بالسلطة، 
الكامل لسيادة القانون التي أظهرها هذا النظام أمرا غير 
مقبول وال يغتفر(، هذا وقد اعتبرت كندا وحلفائها خوان 
أخري مثل  دول  بينما وقفت  جويدو زعيم شرعي لفنزويال 

روسيا إلى جانب نيكوالس مادورو.
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بلدك  ترك  وشك  على  نفسك  وجدت  إذا 
قريب،  أو  بعيد  بلد  أو  مدينة  إلى  لالنتقال 
كيف تستعد ملواجهة احلياة في هذا املكان 

دون عناء أو تعب نفسي؟
وتكوين  النجاح  هدف  عينيك  نصب  ضع   -
اجلديد،  املتمع  في  الدراسة  أو  املستقبل 
وتوقع أنك ستشعر بالغربة بعض الوقت في 

البداية، ولكن درب نفسك على التكيف مع هذا املتمع اجلديد حتى تألفه.
- من املفضل أن تتعرف على جوانب احلياة في البلد اجلديد، والعادات والتقاليد 
السائدة فيه وكيفية التعامل مع أهله، حتى تشعر بسهولة املهمة عندما 

تصل إليه.
لالطمئنان،  بلدك،  في  واألصدقاء  باألهل  اتصالك  مداومة  على  احرص   -
العمل، واحرص على  التعرف على جيرانك اجلدد، وزمالء  واحرص أيضاً على 
إذا  مبعرفتهم  واستعن  اجلديد،  البلد  في  الزيارات  وتبادل  صداقات  تكوين 

واجهتك بعض الصعوبات في بداية حياتك.
- احرص على أن يكون معك مجموعة من الكتب لالستعانة بها في وقت 

الفراغ.
وأي  أي مدينة  في  رعايتك  وقادر على  املستقبل،  أن اهلل هو ضامن  تذكر   -

مكان.
- ال تثن شريك حياتك عن التقدم أو الترقي في العمل أو السعي لتحقيق 

مستوى أفضل في بلد آخر حتى ال تقف عقبة في سبيل جناحه.
- إذا كنت لن تعمل في هذا البلد، فال تترك نفسك فريسة للملل والوحدة، 
واشغل وقتك بهواية أو بدراسة، وبشراء احتياجاتك بنفسك وبالتعرف على 

اجليران اجلدد، وبتنظيم وترتيب املنزل اجلديد.
- احرص دائماً على حمل ما يثبت شخصيتك وعنوانك، ورقم هاتفك عندما 

تكون خارج املنزل وبخاصة إذا كنت في بلد كبير متسع.
- احرصا على النزهة في أيام العطالت للتعرف على األماكن اجلديدة، حتى 

ال تشعر بامللل.
- حدد أولوياتك في عالقاتك مع الزمالء واجليران في احلدود الالئقة. 

يعبر عن مشاعره  أن  الطفل عن مشاعره، هو  بتعبير  املقصود 
السلبية كما يعبر عن مشاعره اإليجابية، أي يستطيع إظهار 
مشاعره بحرية دون ضغط أو خوف، وذلك حتى تتعرف عما يجول 

داخل عقل طفلك، ومن ثم يكنك توجيهه االجتاه السليم.
عدم  أو  غضبه  عن  يعبر  أن  صغيرك  من  تتوقع  أن  واملفروض 
موافقته بطريقته الفطرية، فالطفل ال يقصد اإلساءة إلى أحد، 

ولكنه يعبر عن محبته أو كرهه أو فرحه أوغضبه بطريقته. 
كلمة  إليه  وجهت  إذا  مباشرة،  يصرخ  من  األطفال  من  فهناك 
مثالً  كأخيه  آخر  طفل  قام  أو  بالضرب،  عقاباً  تلقى  أو  قاسية 
بضربه، وهناك طفل يقوم برد الضربة مباشرة، أو يزيح الطفل 

اآلخر بقوة فيوقعه أرضاً، وأيضاً قد يبكي فقط وال يقوم برد اإلساءة، وبخاصة إذا كان الطفل اآلخر أقوى 
وأكبر منه، أو قمت أنت بعقابه.

وهكذا مهما تنوعت وتعددت أساليب الطفل في التعبير عن استيائه، فيجب عليك أن توجهه، ال أن متنعه 
إعطائه  وعدم  الطفل،  ان كبت مشاعر  يقولون  النفسيون  والعلماء  فاألطباء  الصريح عنها.  التعبير  من 
الفرصة ليعبر عن غضبه؛ ينشئ طفالً حقوداً منطوياً، يشعر دائماً بالظلم واالضطهاد، غير متعاون، يتجه 

إلى العدوانية في كبره ليعبر عما أخفق في التعبير عنه وهو طفل.
فالطفل يعبر عن فرحه وحبه لوالده أو والدته بتقبله لهما، والرغبة في اللعب معهما، وقد يعبر بالكالم 
فيقول: »أنا أحبك«، ولكن إذا غضب من والدته أو من ولده لسبب ما، فقد يقول لها: »أنا ال أحبك« أو »أنا 

أكرهك« أو يصرخ فيهما.
ويجب على الوالدين في هذا املوقف أال يتضايقا من صراحة تعبير الطفل وبدالً من نهره أو عقابه؛ اسأله: 
توجيهه  ملاذا عاقبته، ويكنك عندئذ  له  ثم اشرح  ويعبر لك عن ضيقه،  يهدأ  تكرهني؟« فستجده  »ملاذا 

التوجيه الصحيح دون عناء.
وينطبق هذا أيضاً على طريقة معاملة الطفل ألخيه، فإذا جاءك طفلك األكبر يشكو عبث األخ الصغير 
بلعبه مثالً، فاستمع لشكوى االبن حتى ينتهي، وأشعره أنه على حق، وأن أشياءه ولعبه بالنسبة له تنال 
املكانة األولى لديه؛ وذلك بدالً من القول: »أنت األخ األكبر، ويجب عليك أن تتحمله ألنه صغير«؛ فهذه اجلملة 
ال تريح الطفل، وهو ال يستطيع فهمها، وال يشعر بأحقية أخيه األصغر للعبث بأشيائه. ويكنك في هذا 
املوقف أن تقوم معه بعمل إيجابي وتشرح له ملاذا يفعل األخ الصغير هذا السلوك ثم تقوم معه بإبعاد 

لعبه اخلاصة عن متناول أيدي األخ األصغر.
   وبهذه الطريقة تساعد الطفل وتوجهه ألن يكون شخصا سوية غير أناني ال يضمر حقداً أو شراً ألحد، 

ويصبح من السهل التعامل معه.

اأ�صول ولياقة

قراءة »ال�صحيفة«:
طيها  فأعد  اجلريدة،  قراءة  من  تنتهي  عندما 
على ما كانت عليه قبل أن تقرأها. فهناك من 
جلسة  في  كنت  إذا  أما  بعدك.  من  سيقرأها 
وأما  اجلريدة،  لتقرأ  جانبا  تأخذ  فال  غيرك،  مع 
قراءته،  يهمك  معني  خبر  عن  تبحث  كنت  إذا 
أوالً من هم حولك قبل أن تشرع في  فاستأذن 

قراءة اجلريدة.

اإذا جل�صت تتحدث مع الآخرين: 
تكلم عن نفسك طوال الوقت... ما يضايقك وما يبهجك. 

احتكر احلديث الدائر بينك وبني اجلالسني معك ملصلحتك الشخصية فقط، وال تنصت ألحد قط! 
فأنت وحدك املهم. 

قاطع حديث غيرك، وإذا شككت في صدق قول أحدهم، فأعلن بوضوح أنه »کاذب« القول!
ارفع صوتك حتى وإن لم يحتدم النقاش.

إذا حرصت أن تفعل عكس هذه النقاط في كل مرة تتحدث فيها مع غيرك، فإنك بذلك تراعي آداب 
اللياقة في احلديث.

ال�صفر والرحالت: 
عن  احلديث  إطالة  عدم  على  دائماً  فاحرص  اخلارج،  إلى  السفر  فرصة  لهم  أتيحت  من  إذا كنت   
أسفارك ورحالتك إلى كل من تتقابل معهم. وال تقارن طوال الوقت ما تراه في بلدك مبا قد رأيته في 

بالد أخرى، فلكل بلد ما ييزه عن غيره من البلدان، إال إذا طلب منك ذلك!

احليوان الأليف:
إذا كنت تربي أحد احليوانات األليفة؛ کالكلب مثالً، فال تصطحبه معك في كل زیاراتك، ألنه قد 

يضايق غيرك، وبخاصة من يعانون من احلساسية من احليوانات األليفة.
املالبس الالئقة:

ال أحد يحب شكل املالبس املترهلة، كما وأن املالبس الشديدة احلبكة غير الئقة ألنها ليست دليال 
على االحتشام أو االحترام.

عند مغادرة مكان:
إذا اضطررت ملغادرة مكان جتمع ملعارف أو أصدقاء لسبب مفاجيء، فال تعمل على إثارة ضجة من 

حولك وأنت منصرف عن املكان، ولكن انسحب في هدوء حتى ال تزعج من حولك.

دع طفلك يعرب عن م�صاعره

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 

 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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اأحالة اأوراق اأمني ال�صرطة قاتل القبطي وجنلة 

باملنيا للمفتي 

باملنيا  اجلنايات  محكمة  قضت 
أمني  خليفة  مصطفى  أوراق  بإحالة 
وجنله  قبطي  بقتل  املتهم  الشرطة 
أمام كنيسة مبدينة املنيا إلى فضيلة 

املفتي، إلبداء الرأي بشأن إعدامه.
باشرت  قد  العامة،  النيابة  وكانت 
كافة  ألقوال  واستمعت  التحقيقات 
ارتكاب  الذين أكدوا  الواقعة  الشهود 
النيابة  وضمت  اجلرية،  لتلك  املتهم 
التي  الشرعي  الطب  تقرير  العامة 
عليهما  املنى  إصابة  إلى  أشارت 
وما  بحياتهما  أودى  ما  ناريني  بعيارين 
الناري  السالح  فحص  عنه  أسفر 

معاصر  بتاريخ  استعماله  وسبق  لالستخدام  صالح  أنه  تبني  والذي  الواقعة،  في  املستخدم 
للواقعة كما ضمت النيابة العامة تقرير جهة اخلبرة بشأن تفريغ املقاطع املرئية التي رصدتها 
ذلك  أورد  وقد  جلريته،  ارتكابه  حال  املتهم  تصوير  واملتضمنة  اجلرية  مبسرح  املراقبة  كاميرات 

التقرير أن تلك املقاطع جميعها صحيحة.
كما تضمنت التحقيقات إقرار املتهم بارتكابه جلرية قتل املني عليهما عمدا باستخدام سالحه 

امليرى، على النحو الذي يتساند مع كافة األدلة التي أسفرت عنها التحقيقات.
وكان املتهم قام بإطالق النار على كمال عماد ووالده عماد كمال صادق، يعمالن في املقاوالت على 

خلفية مشادات كالمية بسبب أعمال رفع هدم منزل أمام الكنيسة التي يحرسها الرقيب.

تعديالت د�صتورية مقرتحه ت�صمح لل�صي�صي للبقاء 

باحلكم حتي عام  2034

مواد  من  عدد  لتعديل  بطلب  املصري  بالبرملان  االغلبية  يتلك  الذي  مصر«  »دعم  ائتالف  تقدم 
الدستور لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء 
البرملان، ليسمح، إذا ما أقر في استفتاء شعبي، للرئيس السيسي بالبقاء في احلكم ملدة أطول 

من فترته احلالية، التي تنتهي في 2022، ويعزز من صالحياته في تعيني نواب للرئيس.
وتتضمن التعديالت الدستورية املقترحة مد فترة الرئاسة احلالية وإزالة القيد على جتديد الوالية، 
البرملان،  في  ثانية  كغرفة  الشيوخ  مجلس  غرفة  واستحداث  االنتقالية،  العدالة  مادة  وإلغاء 

وكذلك متثيل املرأة مبا ال يقل عن 25% من النواب، وتعيني نائب أو أكثر للرئيس.
وأوضح القصبي عبد الهادي القصبي، رئيس االئتالف أن »حق املوافقة وإقرار التعديالت الدستورية 
صالحيات  منح  أيضا  تستهدف  التعديالت  إن  وقال  وحده«.  املصري  للشعب  ملك  هو  اجلديدة 
القضائية واحملليات، وهيئات تنظيم  البالد، وتعديل بعض مواد السلطة  لرئيس  »أكثر وضوحا« 
اإلعالم، ومتثيل املرأة في مجلس النواب. يذكر ان الدستور املصري احلالي قر بنسبة تفوق 97 % من 
املقترعني في يناير 2014. وتنص الفقرة األخيرة من املادة 226 من الدستور على حظر تعديل بنوده 
فيما يتعلق باحلقوق واحلريات وُمدد الرئاسة إال مبزيد من الضمانات، غير أن النائب البرملاني ذكر أن 
هذه املادة رمبا يطالها التغيير أو احلذف. وفي حال موافقة امللس على طلب التعديل، الذي يجب أن 
يذكر املواد املراد تعديلها وأسباب ذلك، تُناقش نصوص املواد املطلوب تعديلها خالل شهرين وتُقر 

مبوافقة ثلثي األعضاء على األقل، وبعدها تعرض على الشعب خالل 30 يوما لالستفتاء.
وتقدم محامون وعشرات املواطنني بدعوى قضائية تطالب بإلزام مجلس النواب بتعديل نص املادة 
140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب الرئيس إال ملرة واحدة ملدة أربع سنوات، 
بحيث يسمح بإعادة انتخاب الرئيس ملدد ماثلة، طاملا وافق الشعب على ذلك من خالل استفتاء 
عام. من جهة أخرى يعارض ائتالف 25-30 النيابي، ويضم 16 عضوا، واحلركة املدنية الديقراطية، 
والتي ينتسب إليها أحزاب معارضة وشخصيات عامة، أي مساس بالدستور، ويعتبرون محاوالت 

تعديل الدستور »تكريسا للديكتاتورية«.

عودة م�صل�صل حريق الكنائ�س والفاعل ما�س 

كهربائي... حريق كني�صة الأنبا مو�صى باجليزة

اندلع حريق بكنيسة األنبا موسى في الطالبية، وهرعت قوات احلماية املدنية بسيارات احلماية 
قبل  اللهب  ألسنة  على  السيطرة  من  باجليزة  املدنية  احلماية  قوات  ومتكنت  احلريق  مكان  إلى 

امتدادها إلى املباني املاورة.
وكانت غرفة عمليات احلماية املدنية باجليزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة باندالع 
حريق بكنيسة األنبا موسى في الطالبية، وعلى الفور مت الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة 

على ألسنة اللهب.
وأكدت املعاينة للحريق أن السبب هو املاس الكهربائي ولم يسفر احلريق عن أي إصابات أو خسائر 

في األرواح.

احلركة  شعارات  هى  تلك  عدالة«  سالم  »حریة 
العالم  في  بدأت  التي  السودانية  االحتجاجية 
الواقعي بالتظاهر ضد ارتفاع سعر اخلبز،«والسودان 
االفتراضي  العالم  في  لهاشتاج  مثال  تنتفض« 
االجتماعي، وسرعان  االتواصل  مواقع  دشن على 
واملظاهرات  االحتجاجات  نطاقات  تنامت  ما 
القمع  إطارات  تصاعد  مع  مطالبها  واتسعت 
لتشمل مطلب إسقاط نظام عمر البشیر الذي 
یحكم البالد منذ عام 1989 ، إال أن ذلك قوبل دولیا 
وإقلیما باالهمال و التجاهل رغم األثمان الباهظة 
للتظاهر واالحتجاج، حیث ارتفع عدد القتلى منذ 
بدء االحتجاجات حسب حصیلة رسمیة إلى 29 
تشیر  بینما  التظاهرات،  هذه  في  سقطوا  قتیالً 
 40 من  أكثر  أن  إلى  اإلنسان  حقوق  منظمات 
الصحي،  املال  في  عاملون  بينهم  من  .شخصاً، 
بعیدا  األمن  قوات  مع  اشتباكات  في  ُقتلوا 
بارزة  كسمة  واملندسین  املؤامرة  خطابات  عن 
املتلقي  عليها  اعتاد  التي  الرسمیة  للخطابات 

العربي في سائر احلركات
االحتجاجية، یمكن بسهولة بالغة فهم أسباب 
االحتجاجات التي اندلعت في السودان، بدایة من 
شمال  عطبرة  مدینة  في  املاضي،  دیسمبر   19
ثم متددت  الطعام،  انعدام كامل خلبز  بعد  البالد، 
تلك االحتجاجات لتصل إلى عدد واسع من مدن 

السودان اخملتلفة حتى بلغت العاصمة اخلرطوم.
على  أكثر  الرقابة  شددت  السلطات  ان  كما 
وسائل اإلعالم املستقلة منذ اندالع االضطرابات 
األخيرة، مع توارد أنباء عن فرض رقابة على معظم 
أو منع نشرها بشكل كامل.  االحتجاجات  أخبار 
أو  العديد من الصحف ملصادرة نسخها  وتعرض 

املنع من النشر.
ویعاني السودان من أزمة اقتصادیة منذ انفصال 
أرباع  ثالثة  وذهاب   ،2011 في  السودان  جنوب 
وظلت  اجلدیدة،  الدولة  مع  النفط  إنتاج  مناطق 
اإلنتاج  زیادة  عن  الدولة  عجز  مع  األزمة  تتطور 
بعجزها  ذورتها  ووصلت  األجنبي،  النقد  لكسب 
في  شح  مع  والدواء،  والوقود  اخلبز  توفیر  عن 
ما   ،2017 عام  منتصف  منذ  النقدیة  السیولة 
املواطنین،  وسط  واسع  غضب  خلق  في  تسبب 
متزایدة  اقتصادیة  صعوبات  السودان  ويشهد 
مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70 %وتراجع سعر 
األمیركي. وسائر  الدوالر  السوداني مقابل  اجلنيه 

العمالت األجنبیة.
البشير،  السوداني، عمر  الرئيس  من جانبه حتدى 
املطالبة  االحتجاجات  أسابيع من  ثالثة  أكثر من 
السودان،  غربي  حاشد  مؤمتر  وفي  باستقالته. 

القيادة  بأن تغيير  البشير تصريحاته  مؤخرا، كرر 
لن يتحقق إال من خالل االنتخابات عام 2020.

ورشح حزب املؤمتر الشعبي احلاكم، البشير، لفترة 
العام املقبل، وجدد  جديدة في االنتخابات املقررة 
البشير تأكيده على أن التظاهرات واالحتجاجات 

لن تتسبب في تغيير احلكومة
لم  البالد  “أعداء  أن  احلشد  أمام  البشير  وأكد 
السودان،  تشهده  الذي  االستقرار  يعجبهم 
سعوا  لذلك  دارفور،  في  احلرب  استمرار  ويريدون 
مع قلة معهم في الداخل، إلى التخريب والنهب 
بذلك،  لهم  يسمح  لن  أنه  مؤكداً  والسرقة”، 
البالد،  بوجود مشكلة اقتصادية تواجهها  ومّقراً 

معتبراً أن حّلها “لن يكون بالنهب والتخريب”.
الغربية على  الدول  الدولي حترص  وعلى الصعيد 
الطرف  وتغض  السودان  في  االستقرار  مسألة 
الديقراطية،  عن مسألة حقوق اإلنسان وقضية 
فإن الدول الغربية باتت ترى في السودان شريكاً 
استراتيجياً في منطقة كثيرة النزاعات، بل يبقى 
من املتوقع أن يحصل السودان على دعم مالي من 
الهجرة،  تعاونه في مجال  نتيجة  األوروبي  االحتاد 
كما أن الغرب يرى في السودان وسيطاً حلّل أزمة 
الوسيط  وكذلك  وإثيوبيا،  مصر  بني  النيل  مياه 
إثيوبيا، خاصة  وعدوتها  األخيرة  بني هذه  الوحيد 
جهوده ملنع اندالع حرب بينهما وما ستؤدي إليه 
تأثيره على  عن  الالجئني، فضالً  زيادة موجات  من 

الصراع الداخلي في دولة جنوب السودان.
يذكر ان البشير قد فشل عبر سنوات حكمه في 
اخلروج بالسودان من دائرة الفقر أو إحالل السالم 
السودان  كان  بينما  دينيا.  املتنوع  للبلد  والوحدة 
عام  حتى  األفريقية  القارة  بلدان  أكبر  من  واحدا 
2011 عندما انفصل اجلنوب الذي تقطنه أغلبية 
روحانية ومسيحية، لتقتطع ثالثة أرباع ثروة البالد 

النفطية.
الدولية  اجلنائية  احملكمة  واتهمت  سبق  كما 
في  جماعية  إبادة  بارتكاب   2010 عام  البشير 
دارفور حيث قمعت القوات املوالية للحكومة ثورة 
بوحشية، ولقي عشرات اآلالف حتفهم في ذلك 

الصراع وأجبر مئات اآلالف على النزوح...
في  السودانية  الثورة  تنجح  هل  السؤال  ويبقى 
مثيالتها  أطاحت  كما  البشير  بعمر  اإلطاحة 

املصرية والتونسية عام 2011 برؤسائها انذاك؟!

م�صر... منع الوزراء 

وامل�صوؤولني من ال�صفر اإل باإذن رئا�صي

كبار  سفر  مبنع  قرارا  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  أصدر 
املستقلة  الهيئات  ورؤساء  ونوابهم  الوزراء  من  بالدولة  العاملني 

واألجهزة الرقابية، ملهام عمل باخلارج إال بإذن مسبق من الرئاسة.
على  األولى  مادته  في  الرسمية  اجلريدة  في  نشر  الذي  القرار  ونص 
ألعمال  أو  رسمية  مهام  في  للخارج  بالسفر  الترخيص  يكون  أنه 
الوزراء  رئيس  من  لكل  اجلمهورية  رئيس  من  بقرار  بالوظيفة  تتعلق 
ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية واخلارجية والعدل ورؤساء 

الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية واألمنية ونوابهم، مضيفا أن نص القرار يسري على كل من 
يشغل وظيفة أو يعني في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء.

ونص القرار على أن يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو ألعمال تتعلق بالوظيفة 
ونواب  واحملافظني  الوزراء  ونواب  األولى  باملادة  املذكورين  غير  من  للوزراء  الوزراء  رئيس  من  بقرار 
لها  التي  واألجهزة  القابضة  والشركات  العامة  والهيئات  القومية  املالس  ورؤساء  احملافظني 
أو يعني في منصب  أنه يسري احلكم على كل من يشغل وظيفة  إلى  موازنات خاصة، مشيرا 

بدرجة وزير أو نائب وزير.
ويستهدف القرار الدكتور احمد الطيب شيخ اجلامع االزهر كونه سافر عدة مرات دون الرجوع إلى 

االجهزة املسؤولة عن امور االزهر او مؤسسة الرئاسة.

بعد �صقوط 40 قتيال.. هل تنجح الثورة ال�صودانية 

يف الإطاحة بعمر الب�صري؟!
خاص: جود نيوز
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دعوة لت�صديد قوانني اإطالق �صراح املتهمني بكفالة 

بعد اختفاء �صعوديني متهمني بجرائم جن�صية

السعودي  املواطن  الزرابي  محمد  قضية  أثارت  هاليفاكس: 
الذي  يبلغ من العمر 28 عاما املتهم بجرائم االعتداء اجلنسي 
اجلرائم  ضحايا  عن  واملدافعني  احملاميني  من  وطنيا  اهتماما 
هروب  ملنع  مشددة  تدابير  باتخاذ  ينادون  والذين  اجلنسية 

املتهمني بارتكاب جرائم في كندا من إجراءات العدالة، وكذلك قام احملاميني بالضغط 
على احلكومة الكندية لتحقق رسميا في الدور الذي تلعبه السفارة السعودية في 
اختفاء هؤالء السعوديني املتهمني، وقضية محمد الزرابي هي االحدث في سلسلة 
من حاالت هروب السعوديني املتهمني بقضايا خطيرة في كندا وعودتهم للسعودية.

وقال املدعي العام في القضية أن السفارة السعودية دفعت له 37500 دوالر كفالة 
القسري  واحلبس  اجلنسي  االعتداء  بجرائم  املتهم  وهو  املاضي،  العام  عنه  لإلفراج 
للمرأة واالعتداء في عدد من احلوادث وقعت ما بني عام 2015 وعام 2017 وايضا أكثر 
اخلطرة  بالقيادة  اتهامات منفصلة  ايضا  وواجه  املرور،  قوانني  النتهاك  تهمة   36 من 
والتسبب في اصابة أحد االفراد عام 2015 ولكنه اختفى في شهر ديسمبر املاضي 

ولم يسمع أحد عنه او يراه مرة أخرى.
قال أحد محامي الهجرة في هاليفاكس انه على االرجح قد يكون حصل على وثائق 
سفره  جواز  على  الكندية  الشرطة  استولت  أن  بعد  السعودية  السفارة  من  سفر 
ملنعه من اخلروج من كندا حلني محاكمته في شهر يناير، وقال احملامي إن هذه القضية 
املتهمني  االخرين  السعوديني  كان  إذا  فيما  مستقبلية  تداعيات  لها  تكون  أن  يكن 
في قضايا يحصلون على كفالة من سفارتهم إلطالق سراحهم، وإذا كانت السفارة 
الذين  املتهمني في قضايا  لرعاياها  للسفر  وثائق  أخرى تصدر  دولة  اي  او  السعودية 
سلموا بالفعل جوازات سفرهم الى احملكمة فإن جوازات السفر تصبح بال قيمة وهذا 
قد يأتي بنتائج عكسية حيث سيدفع احملكمة الى فرض شروط اكثر صرامة، او عدم 

إطالق سراح املتهمني لتلك البلد وإن هذا يعتبر انتهاك صارخ لسيادة كندا.
أتهم مواطن سعودي  ان هذا يحدث كثيرا ففي عام 2007  القانون  أستاذ في  وقال 
باالعتداء اجلنسي على شابني من كندا وعاد للسعودية ما أثار تساؤالت حول كيفية 
مغادرته البالد دون جواز سفر! وايضا ذكرت الصحف الكندية أن طاهر علي السبع 
الشهر  هذا  نوفاسكوتيا  في  العليا  احملكمة  أمام  يثل  أن  املقرر  من  كان  عاما   19
بتهم االعتداء اجلنسي على قاصر ولكنه اختفى وعندما أتصلت الشرطة بالسفارة 

السعودية قالت السفارة إنه عاد للشرق االوسط.

متظاهرون ينتقدون نظام 

الهجرة الكندي بعد مقتل 

فتاة على يد مهاجر �صوري

جتمع متظاهرون خارج مبني محكمة في فانكوفر 
مؤخرا حيث كانت هناك محاكمة للقاتل ابراهيم 
علي الذي قتل فتاة صغيرة 13 سنة، وهي ماريسا 
شني، وكانت الفتاة قد شوهدت ألخر مرة يوم 18 
على  عثر  ساعات  خمسة  وبعد   2017 عام  يوليو 

جثتها في حديقة بورنبي.
ونكرم  لنذكر  هنا  »نحن  املتظاهرون  وقال 
ترودو  جسنت  على  باللوم  وألقوا  صغيرة«  فتاة 
وقالوا  بالهجرة  املتعلقة  الكندية  والسياسات 
»نريد العدالة والقانون والنظام«، وركز املتظاهرون 
على وضع إبراهيم علي كالجئ سوري. وأشار أحد 
املتظاهرين إن ما يؤسف له أن الذي قتل ماريسا 

شني ما كان يجب أن يسمح له بدخول البالد.
يذكر ان وإبراهيم علي هو الجئ سوري جاء لكندا 
أربعة أشهر فقط من  مع عائلته عام 2017 قبل 
مقتل ماريسا وليس له أي سجل إجرامي في كندا 
وليس هناك ما يدل على أن له تاريخ مشبوه في 
وقفة  نظمت  قد  السورية  اجلالية  وكانت  سوريا، 
بالشموع حزنا ودعما ألسرة الفتاة ونددوا بالقتل. 
مارس   5 يوم  للمحكمة  علي  أبراهيم  وسيعود 

القادم.

يف اأقل من 11 دقيقة و�صلت 

طلبات كفالة القارب على 

النرتنت لــــ 27 األف طلب

املتقدمني  عدد  ليصل  دقائق  بضعة  االمر  استغرق 
 27 لــــ  االنترنت  على  االقارب  أحد  لكفالة  بطلبات 
ألف طلب، وشعر الكثير من الناس بالغضب واالحباط 
بعد أن اغالق موقع التقدم بالطلبات الذي أكتفى بهذا 
نافذة  فتحت  قد  واللجوء  الهجرة  إدارة  وكانت  العدد، 
او  االباء  كفالة  استمارات  ملء  يريدون  ملن  التطبيق 
اجلدود من خالل برنامج جمع شمل أسر املهاجرين لعام 
2019 وبعد 11 دقيقة فقط أرسلت إدارة الهجرة رسالة 
احلد  تقابل  تلقتها  التي  الطلبات  أن  تقول  تويتر  على 
األدنى املطلوب لهذا العام، ولذا أغلقت التطبيق امام 

مقدمي الطلبات اجلدد.
الناس  من  الكثير  من  الشكاوى  من  فيض  ذلك  تبع 
الذين تركوا أعمالهم ليملئوا االستمارات االلكترونية 
احلكومة  وكانت  دقائق،  غضون  في  مغلقة  فوجدوها 
بجمع  اخلاص  اليانصيب  نظام  الغت  قد  الليبرالية 
في  النظر  نظام  واعتمدت  املهاجرة  االسر  شمل 
وذلك  التقدم  أسبقية  بحسب  االلكترونية  الطلبات 
ألن نظام اليانصيب لم يحظ بشعبية حيث كان يؤدي 
الناس  فيصطف  يناير  شهر  في  جنوني  اندفاع  الى 
ويدفعون  االوراق  وفحص  قبول  مراكز  عند  طوابير  في 
ليعدوا  الهجرة   في  واستشاريني متخصصني  حملامني 
املهاجرة  االسر  أطار جمع شمل  وفي  لهم طلباتهم، 
سيتم قبول 20500 من االباء واجلدود هذا العام وقبول 
واجلدود  لآلباء  ويكن  هذا  املقبل،  العام  منهم   21000
التقدم  الدائمني  املقيمني  او  الكنديني  للمواطنني 
والتي  سوبر(  دخول  )تأشيرة  على  للحصول  بطلبات 
إلى  تصل  ملدة  لكندا  زيارتهم  بتمديد  لهم  تسمح 
سنتان بعد الدخول األول لكندا وهناك ايضا التأشيرة 
املتعددة ذات العشرة سنوات والتي تسمح بزيارة كندا 

عدد من املرات متتد كل منها إلى ستة أشهر.

بابا الفاتيكان

 يقيم قدا�س تاريخي 

بالأمــــــــارات 

بح�صور الألف

فرنسيس  البابا  الفاتيكان،  بابا  زيارة  إطار  في 
التاريخي  قداس  أقام  األمارات  دولة  إلى  الثاني، 

في مدينة أبوظبي اإلماراتية.
ترأسه  الذي  التاريخي  القداس  مراسم  وبدأت 
الرياضية  زايد  مدينة  في  فرنسيس،  البابا 
حضور  وسط  أبوظبي،  اإلماراتية  بالعاصمة 
آالف املؤمنني القادمني من مختلف مناطق دولة 

اإلمارات ومن خارج البالد.
وكان شيخ األزهر ، أحمد الطيب، وقع وثيقة األخوة اإلنسانية مع البابا فرنسيس، والتي تهدف 

إلى تعزيز قيم التسامح والعيش املشترك والسالم العاملي. 
وشهدت الساعات األولى من ليلة القداس، توافد آالف القادمني من مختلف مناطق دولة اإلمارات 
ومن خارج البالد، إلى مدينة زايد الرياضية، ليشهدوا احلدث التاريخي املتمثل بالقداس الباباوي«.
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انتهى منذ أيام قالئل معرض الكتاب الدولي والذى متيز مبذاقا ميزا 
وفريدا هذا العام ليس كونه فقط احتفاليا بالعيد اخلمسون على 
اخلامس  بالتجمع  اجلديد  موقعه  في  أقيم  ألنه  وأيضا  بل  اقامته 
بالقاهرة اجلديدة وأيضا ألنه ضم االالف من الكتب املميزة بثرائها 
اللغوي والثقافي وحتليالتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
الدقيقة والفريدة ذات البراهني واألدلة كما ضمت عدد من روايات 

ادب الرعب والرومانسية.
 وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح املعرض لهذا العام في 
موقعه اجلديد بالقاهرة اجلديدة حيث حلت جامعة الدول العربية 
د.  الراحل  املفكر  شخصيتي  من  واتخذ  للمعرض  شرف  كضيف 
ثروث عكاشة واألكاديية البارزة د. سهير القلماوي عالمتي دورته 

االحتفالية.
وهناك 6 جتار من مزاولي مهنة بيع الكتب القدية بسور األزبكية، 
وعدد دور النشر املصرية التي ستشارك ألول مرة 62 دار، وعدد دور 
النشر األجنبية التي تشارك ألول مرة 24 دار وعدد العناوين الكتب 
عام  خالل  للكتاب  املصرية  العامة  الهيئة  تقدمها  التي  اجلديدة 

2018، أكثر من 594 عنواناً.
وعدد الفعاليات الثقافية املشاركة باملعرض 419 فعالية، أما عدد 
بالطفل  اخلاصة  الفعاليات  وعدد  فعالية،   144 الفنية  الفعاليات 

234 فعالية.
معرض مميز...  170 ضيف عربي وأجنبي... 62 ناشر مصري 

يشاركون ألول مرة
بشكل  تنظيمها  مت  توقيع  حفل   600 العرض  هامش  على  أقيم 
للكتاب  العامة  املصرية  والهيئة  الناشرين  احتاد  بني  مباشر 
واحلفالت مخصص لها جناحني في قاعات الندوات مبعدل حفلتني 
في نفس التوقيت بدال من الـ 100 حفلة التي كانت جترى كل عام 

في نفس التوقيت في املعرض.
وكل دار نشر لها جناح عرض واحد مبعدل 723 جناح ليضموا 748 
لناشر  توكيل  التي لم تشارك من حقها عمل  النشر  ودور  ناشر، 
مشترك، وكل دار نشر لها احلق في احلصول على 3 توكيالت فقط 
ال غير لذا قد ضم املعرض 525 توكيل، و62 ناشر مصري يشاركون 
و170 ضيف  وأجنبي مشارك ألول مرة،  ناشر عربي  و24  ألول مرة، 
إدارة املعرض وهذا  عربي وأجنبي متت دعوتهم بشكل رسمي من 

حدث ألول مرة في تاريخ املعرض احتفاال باليوبيل الذهبي.
والتي  العام  لهذا  املعرض  في  املشاركة  الكتب  اهم  من  جانب 

اثارت جدال
الرواج  ذات  واملثقفني  الكتاب  من  الكبيرة  األسماء  غياب  رغم 
الشعبي و الذى اعتدنا على ظهور كتابهم سنويا باملعرض لهذا 
حديثة  بكتب  اجلديدة  األسماء  من  الكثير  ظهرت  انه  اال  العام 
استطاعت ان تثبت ذاتها وسط عشرات االالف من أسماء الكتب 
وحتاليل  واملضمون  لكتابة  في  لغوى  وثراء  جدارة  عبر  واملؤلفني 
التاريخ  حتكى  وثائق  عبر  وأخرى  السياسية  للمواقف  منطقية 
وتسطره بأدق تفاصيله واليكم بعض من قراءتنا املقتضبة لبعض 

الكتب التي اراها ميزة ومثمرة في معرض الكتاب لهذا العام .
كتاب “واقع اإلرهاب والتطرف في أوروبا لعام 2018«

يتناول الكتاب املكون من 600 صفحة واقع اإلرهاب والتطرف في 
أوروبا من حيث األسباب و جذور املشكلة بعيدا عن السرد التاريخي 
املعتاد، وعالقة اجلماعات اجلهادية في أماكن النزاع كسوريا والعراق 
الى  وتطرق  ألوروبيني،  جتنيدهم  و  هناك  نزحهم  وكيفية  بأوروبا 
تعديالت القوانني في اوروبا في محاولة منها للقضاء على ظاهرة 
الناس  وبإطالق  بالدهس  اشكالها  اشتهرت  التي  و  فيها  اإلرهاب 
الكتاب  تطرق  العامة، كما  األماكن  في  األمنيني  على  العشوائي 
الى ملف الهجرة غير الشرعية ومحاوالت التعاون الدولي مع دول 

شمال افريقيا للحد من تلك الظاهرة.

“اإلخوان”  قيادات  يفضح  اخلرباوي   
في “سر املعبد” اجلزء الثاني

في  التاريخي  عرضه  في  جناحه  بعد 
املعبد«  »سر  كتابه  من  األول  اجلزء 
السابق  والقيادي  املفكر  يشارك 
في  اخلرباوي،  ثروت  اإلخوان،  بجماعة 

الثاني من  الدولي للكتاب، باجلزء  القاهرة  الذهبي ملعرض  اليوبيل 
التنظيم  األسرار عن  الكثير من  والذي يفضح فيه  املعبد«،  »سر 
والوالء  الثاني تفنيد ألفكار اخلالفة  يتناول اجلزء  اإلرهابي وقياداته، 
واالبراء، وتعرض لفضح مخططهم الوصول للحكم، ودعم كتابه 
بالكثير من الوثائق التي تدين االخوان وتكشف الكثير من األسئلة 
»من  أسئلة  عن  ليجيب  البنا.  حسن  اجلماعة  مؤسس  هوية  عن 
هو؟، ومن أين أتى؟، وكيف كانت عالقته باحملفل املاسوني بباريس؟، 
كان  البنا  أن  كما  الوطني«.   فرنسا  بنك  من  متويله  حقيقة  وما 
صديق مؤسس »عبدة الشيطان«، آلستر كراولي منذ عام 1927، 
وتناول الكتاب بالوثائق أيضا أول مبلغ حصل عليه البنا لتأسيس 
اإلخوان من لويس أنطوان مدير شركة قناة السويس حينها ورئيس 

احملل املاسوني بباريس.
Best seller... اول كتاب عن حكايات القراءة

القراءة،  الذي يضم حكايات عن  نوعه  األول من  الكتاب  يعد هذا 
السنوات  شهدته  ما  فايز،  سامح  الصحفي  الكاتب  به  يرصد 
بالقراءة في  األخيرة من صعود عدد من الظواهر األدبية املتعلقة 
وسطوة  الكتابات،  من  معينة  نوعية  انتشار  أهمها  كان  مصر، 
صناعة  حركة  على  كبير  بشكل  أثرت  التي  ميديا  السوشيال 

الكتاب والنشر في مصر.
يقدم الكتاب شرحا وافيا لظاهرة البيست سيلر أو الكتب األكثر 
شرح  مع  الكتابات  من  النوعية  تلك  لصعود  رصد  مع  مبيعا، 
هو  بيست سيلر  ال،  أم  بالفعل  مبيعا  األكثر  هي  وهل  حلقيقتها 

محاولة ملعرفة ما الذي حدث للقراءة بعد يناير 2011 وحتى اآلن.
مانديال اجلنوب... لسالي عاطف

 تشارك الكاتبة الصحفية ورئيس حترير صحيفة الصباح بكتابها 
السوداني  اجلنوب  زعيم  رحلة  يناقش  الذي  اجلنوب”  “مانديال  األول 
 8 من  أكثر  سالي  عملت  حيث  مبيور”،  دى  قرنق  “جون  الدكتور 
سنوات في العاصمة اجلنوبية جوبا، حاولت من خالل هذه الفترة 
االجتماعية  السودان  جنوب  في  احلياة  عن  واضحة  صورة  نقل 
مغامرة  تعيش  أن  خاللها  من  وتستطيع  والسياسية،  والثقافية 

جديدة في العاصمة اجلنوب سودانية “جوبا«.
 يلقى الكتاب الضوء على جوانب شائكة، ووضع جنوب السودان 
جنوب  جمهورية  بني  احلدود  “ترسيم  وملف   ،2018 إلى   2010 من 
آبيي”،  “قضية  وهو  خطورة  أكثر  آخر  وملف  والسودان”،  السودان 
كقبيلة  بها  أحق  هم  من  سواء  حلول  دون  عالقة  تزال  ال  التي 
حتديد  أو  حدودها  ترسيم  في  احلق  له  ومن  املسيرية”  أم  “الدينكا 

تابعيتها.
املصيدة... العالقة بني االخوان ومنظمات حقوق االنسان

كشف كتاب املصيدة للصحفي محمود بسيوني العالقة اخلفية 
األجنبية  االنسان  ومنظمات حقوق  اإلرهابية  االخوان  بني جماعة 
وكيف مت متويلهم عبر بعض من تلك املنظمات والهدف من ذلك 
املنظمات  أنشطة  احملظورة  اجلماعة  استغلت  وكيف  التمويل، 
املنظمات  تلك  االخوان  حول  وكيف  ومبادئها،  افكارها  ترويج  في 
الى أداة ضغط سياسية تضغط بها على الدولة لتحصد بعض 
احمللية  واملالس  النقابات  كراسي  مثل  االنتخابية  املكتسبات 

وكراسي مجلس الشعب.

 نهاية زمن الشيوخ...  حملمد الدسوقي
محمد  الصحفي  للكاتب  جديد  كتاب  الشيوخ”  زمن  نهاية   «

تأكيد  على  فيها  ركز  الدسوقي 
السلفيني  لشيوخ  الفتاوى  تناقض 
 25 ثورة  واثناء  مبارك  حكم  بني  ما 
واثناء  االخوان  حكم  واثناء  يناير 
جتارة  يوضح  ما  السيسي،  حكم 
وفقا  تصدر  فالفتوى  الفتاوى  سوق 
للحقبة السياسية وأوضح انه يكن 
عبر  فتاواه  يناقض  ان  الشيخ  لذات 
بهدف  وذلك  اخملتلفة  احلكم  ازمنة 
مصلحة  او  الشخصية  مصلحة 

تياره الذي ينتمي اليه.
شيوخهم  تعرية  في  السلفيني  شباب  لدور  الكاتب  تعرض  كما 
انهيار  يعنى  ما  فتواهم  تناقض  عبر  حقيقتهم  على  وكشفهم 

زمن الفتاوى وزمن شيوخ الفتاوى.
خالعات احلجاب والنقاب... الثورة الصامتة

بدأتها الكاتبة د. دينا أنور بحملة »البسي فستانك« ثم تلتها عدة 
املهاجمة  احلمالت  من 
التي  السلفيني  ألفكار 
من  اطار  في  املرأة  حتد 
أصدرت  حتى  صنعهم 
»خالعات  كتاب  الكاتبة 
والتي  والنقاب«،  احلجاب 
معرض  في  به  شاركت 
والذى  العام  لهذا  الكتاب 

العادات  الثورة على  قررن  لنساء  تستعرض من خالله جتارب حية 
اجلبري  احلجاب  أشكال  الى  وتطرقت  ونقابهن،  حجابهن  وخلعن 
الذي خضعت له الفتيات والنساء في املتمع، على شكل حكايات 

حتقيقية وحتليالت واقعية.
ثم انتقلت الكاتبة للحديث عن حجاب التمييز الديني، الذي كان 
الهدف الرئيسي له هو فضح استخدام جماعة اإلخوان املسلمني 
توغلها  لفرض  تزعم،  كما  مجتمعية،  كأيديولوجية  للحجاب 
وسيطرتها على الشارع، بحيث يتم متييز املسلمة عن املسيحية، 
ومتييز املسلمات أنفسهن دينياً، ومارسة ضغط نفسي على غير 

احملجبة.
 اوراق القضية 805... مقتل االنبا ابيفانيوس

الكتاب صدر حديثا عن دار العني للنشر، للكاتبة الصحفية سارة 
التاريخي  التأصيل  بني  ويتنوع  عالم 
والتوثيق  الشخصية  والشهادات 
يتناول  الكنيسة،  داخل  من  لقضايا 
الكتاب بشكل أساسي حتليالت جلرية 
وتداعياتها،  إبيفانيوس  األنبا  مقتل 
داخل  األجنحة  صراعات  ويستعرض 
حكايات  إلى  إضافة  املقدس،  املمع 
تغطياتها  أثناء  شهدتها  إنسانية 

الصحفية ألخبار الكنيسة.
التراث  في  والدم  العنف  “خطايا 

اإلسالمي”... للكاتب حسام احلداد
عليه  أُطلق  ما  الكتاب  هذا  تناول 

في  يدعو  الذي  الفقه  من  النوع  هذا  وهو  والدم،  العنف  خطاب 
مواجهته  في  والتطرف  واإلرهاب  العنف  استخدام  إلى  خطابه 
لآلخر، سواء أكان اآلخر الديني أو من الدين نفسه، ولكنه يختلف 
معه في املذهب أو ال ينضوي حتت لواء جماعته، من خالل مناقشة: 
خطاب العنف والدم في التراث اإلسالمي، التأسيس احلديث خلطاب 
العنف والدم »أبو األعلى املودودي، سيد قطب، أبو احلسن الندوي، 

وغيرهم«، خطاب العنف والدم باجلماعة اإلسالمية في مصر.
الناظر إلى الدين اإلسالمي  “إن  يقول الكاتب في مقدمه الكتاب 
واألمن  األخالق  إلى  ودعوة  وسالًما  سماحًة  فيه  سيجد  والقرآن 
تكاد ال تضاهيها دعوة أخرى، وهذا ما يطرح على األذهان ملاذا كل 
أنهارًا  التي تنزف  الدماء  القتل باسم اإلسالم، وملاذا كل هذه  هذا 
األسئلة  هذه  عن  ولإلجابة  مسلمني؟  بأيدي  ملسلمني  ومعظمها 
وغيرها البد لنا من احلفر في هذا التراث اإلسالمي، رمبا جند ما يُنير 
واملرجعيات  واجلذور  والعنف  التطرف  هذا  أسباب  ملعرفة  طريقنا 

التي أسست له وهو ما قام به في هذا الكتاب.

جولة من داخل معرض الكتاب في احتفاله باليوبيل الذهبي مبوقعه اجلديد بالقاهرة

عرض الهم الكتب التي اثارت جدال لهذا العام

62  ناشر مصري يشاركون ألول مرة... 600 عنوان جديد مشارك
حتقيق: إيهاب أدونيا
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وتوبال  وياوان  وماداي  وماجوج  جومر  يافث  »بنو 
وريفاث  اشكناز  جومر  وبنو  وتيراس.  وماشك 
وكتيم  وترشيش  اليشة  ياوان  وبنو  وتوجرمة. 
ودودانيم. من هؤالء تفرقت جزائر االمم باراضيهم 
بأمهم«  قبائلهم  حسب  كلسانه  انسان  كل 

)تك 01: 2، 1أخ1: 5(. 
باسم  اليافثية  الشعوب  اخملتصون  وسمى 
إلى  يقسمونهم  وهم  الهندو-أوربية.  الشعوب 
قسمني وفقا للخصائص اجلسمانية واللغوية. 
ليستوطن  الغرب  نحو  األول  القسم  اجته  وقد 
وامليديون  الفرس  ومنهم  الهند  وبالد  آسيا  في 
وسكان بكتريا )افغانستان حاليا(. واجته القسم 
آسيا  طريق  عن  اوروبا  إلى  الشرق  نحو  الثاني 
والبحر  والدردنيل  البسفور  خالل  من  الصغرى 
والسلت،  التتون،  قبائلهم  أشهر  ومن  األسود. 
خرج  التتون  ومن  والسالف.  واليونان،  والالتني، 
والدامنارك(،  النرويج  )سكان  االسكندينافيون 
واألجنلوسكسونيون)سكان  واجلرمان)االملان(، 
خرج  السلت  ومن  واسكتلندا(.  اجنلترا 
الغال)سكان فرنسا وبوهيميا وبافاريا وجزء من 
واالسبان،  الرومان،  خرج  الالتني  ومن  ايطاليا(. 
جزيرة  شبه  اليونانيون  واستوطن  والبرتغال. 
لها  فينسبون  السالف  قبيلة  وأما  البلقان. 
الصقالبة والروس والبشناق والصرب والبلغاريني 

والبونيني.    
 وذكر يوسيفوس في )اثار اليهود، ك1، فـ 6( ان 
نسل يافث سكن في البداية في جبال طوروس 
-االسم قريب من تيراس – وأمانوس؛ ثم بداوا في 
النزوح الى اسيا، وعلى امتداد نهر تانسيس وفي 
اوروبا. وخلع أبناء يافث املباشرين اسماءهم على 

الشعوب التي تناسلت منهم.
ص  جـ1،  وامللوك،  االمم  )تاريخ  في  الطبري  وذكر 
في  وردت  كما  ليافث  املباشرين  االبناء   (241
التكوين مع  بعض االضافات واالختالفات، قال: 
»وأما يافث بن نوح فولد له جامر )جومر( وموعع 
)ماجوج؟( وموداي)ماداي( ويوان)ياوان( وثوبا)توبال( 
جامر  ولد  ومن  وتيرش)تيراس(.  وماشج)ماشك( 
ومن  واخلزر.  الترك  تيرش  ولد  ومن  فارس.  ملوك 
يأجوج  موعع  ولد  ومن  األشبان.  ماشج  ولد 

ومأجوج وهم في شرقي أرض الترك واخلزر ومن 
واالشبان كانوا في  وبرجان.  الصقالبة  يوان  ولد 
ان يقع بها من وقع من  الروم قبل  بأرض  القدمي 
ولد العيص وغيرهم وقصد كل فريق من هؤالء 
الثالثة سام وحام ويافث أرضا فسكنوها ودفعوا 
غيرهم عنها«. وعنه نقل ابن االثير في الكامل، 

واملسعودي في )مروج الذهب، صـ703(. 
جـ3،  والتاريخ  )البدء  في  املقدسي  ذكر  كما 
في  التوراتي  النص  ووافق  يافث،  أبناء  صـ62( 
خالف  ولكنه  بنني،  سبعة  وهو  عددهم،  ذكر 
تظهر  بالتوراة  قاله  ما  ومبقارنة  أسمائهم،  في 
عن  حكى  فيما  إسحاق  ابن  »وذكر  االختالفات: 
اريسيمه  نوح  بن  يافث  نكح  انه  التوراة  أهل 
بنت مرازيل بن الدرمسيل بن أخنوخ بن قني بن 
وإمرأة جومر ومارح)؟(  آدم وولدت له سبع رجال 
وهوشل)؟(  وتوبل)توبال(  وحوار)؟(  ووايل)ياوان( 
فمهم  يافث  بنت  وسبكه)؟(  وترس)تيراس( 
الترك واخلزر والصقالبة وبرجان واشبان وياجوج 

وماجوج ستة وثالثون لسانا«.  
شعب  أصل  هو  جومر  ان  يوسيفوس  ويعتقد 
هيرودوت،  ذكرهم  الذين  الِكماريني  أو  اجلُماريني 
بإسم  املسمارية  الكتابات  في  وردوا  والذين 
في  الدبس  يوسف  املطران  ويذكر  جيميراي. 
)تاريخ سورية، جـ1، صـ 321(. ان موطنهم كان 
السلت  ومنهم  االسود،  البحر  شواطئ  على 
وفي  القرم.  بالد  إليهم  تنتمي  ورمبا  الكلت  أو 
القرنني الثامن والسابع قبل امليالد توسعوا في 

اسيا الصغرى. 
ويعتقد ابن خلدون ان الترك ينتمون إلى جومر أو 
إلى توجرمة ويرى ابن األثير انهم جاءوا من تيراس 
رأيهما  بنيا  املؤرخني  وكال  ترش.  يسميه  الذي 
على التشابه اللفظي بني ترك، وترش، وتوجرمة. 
وريفاث   .)72  : )ار15  اشكناز  خرج  جومر  ومن 
استوطنوا  وقد   )6  :83،  41  :72 حز  وتوجرمة 
ارمينيا ونواحيها وبعتقد االرمن ان جدهم االكبر 

يدعي ترجيموس القريب من ترجومة. 
وعاش ماجوج في شمال وجنوب جبال القوقاز، 
ويعتبرهم  اوربا.  في  الى  هاجر  من  ومنهم 
 kooB sweJ eht fo seitiuqitnA ehT(يوسيفوس

hC ,I.6( التتر\ التتار. ويشير الى 
دعوة اليونانيني لهم سكيثيني. 
تاريخ  في  يردون  االسم  وبذات 
 ,I  .loV  ,sutodoreH( هيرودوت 
بالبدو؛  يصفهم  حيث   )  37.p
ويشير الى كثرة الصراع بينهم 
على  يدل  ما  جومر  بني  وبني 
تقارب الشعبني؛  وهو ما يؤكده 
النبي  حزفيال  سفر  في  ورد  ما 

“يا ابن ادم اجعل وجهك على جوج ارض ما جوج 
رئيس روش ماشك وتوبال وتنبأ عليه” )حز83 :2(. 
وروش قريب من الروس سكان روسيا والتي تعرف 

في اللغات االوربية بإسم رشا. 
استقروا  الذين  امليديون  ماداي  لـ  وينسب 
في  وإيران،  العراق  شرق  وشمال  اذربيجان  في 
املنطقة الواقعة بني نهر اركسيس وبحر قزوين 
الشرق  ومن  جنوباً،  وسوسيانة  وفارس  شماالً، 
الغرب  ومن  فارس،  وصحراء  وهركانية  فرثية 
اشور وارمينية. وورد ذكرهم في اخبار شلمناصر 
 538( ماداي  بالد  اخضع  بأن  تفاخر  الذي  الثالث 
منهم  زعيماً  وعشرون  سبعة  له  وادى  ق.م(. 
الى  امليديني  انقسام ملكة  الى  اجلزية ما يشير 

دويالت صغيرة.  
ايونيا  سكان  يوسيفوس  ينسب  ياوان،  والى 
 72 )حز  اليشة  خرج  ومنه  األغريق.  بالد  وكل 
)قبرص(  وكتيم  )طرسوس(  وترشيش   .)7  :
ودودانيم)رودانيم\ رودس(. وانقسموا إلى قسمني: 
إجتاز  وقسم  الصغرى  آسيا  فى  إستقر  قسم 
ومقدونيا وسائر  تراقيا  فى  وإستوطن  الدردنيل، 
بالد اليونان. ومبرور الوقت قامت بينهم صراعات 
وايونيني،  ايليني،  جبهات:  ثالث  وكونوا  وحروب 

ودوريني.
فقد  ليافث،  اخلامس  اخلامس  االبن  توبال،  واما 
ظل بنوه معروفني بإسم جدهم األول حتى عهد 
اشعياء وحزقيال النبيني اللذان فقد ذكروهم مع 
بني ياوان وماشك باعتبارهم سكان اجلزر )حز72: 
وبني  بينهم  يوسيفوس  ووحد   .)91  :66 اش   ،31
والبحر  قزوين  بحر  بني  سكنوا  الذين  االيبيريني 

االسود في بالد اجلركس وجزء من الشردان.

توبال  جوار  الى  ماشك  وسكن 
النصوص  فى  معا  وذُكرا  اخيه، 
سرجون  عصر  من  املسمارية 
بإسم ماشكى وتابالى وأقاموا فى 
جنوب جبال قاف. ويرى يوسيفوس 
الكبادوكيني.  هم  املوشكيني  ان 
كما يعتقد انهم سكنوا املنطقة 
)بحر  قزوين  بحر  بني  الواقعة 
إقليم  حيث  األسود  والبحر  اخلزر( 
جورجيا االن. ويؤيد لونورمان راي يوسيفوس بأن 
نسل توبال وماشك هم اسالف شعب الباسك 
حكموا  الذين  املماليك  جاء  ومنهم  والقوقاز، 
حكموا  الذين  واألتراك  قرون  ثالثة  قرابة  مصر 

العالم العربي ومصر قرابة أربعة قرون.   
يافث،  ابناء  سابع  تيراس،  ان  يوسيفوس  ويقول 
ابن  ويسميه  تراقيا؛  سكان  ابو التراقيني  هو 
األثير ترش ويعتقد ان اليه ينسب الترك. ويقول 
طوروس  جبال  سكن  نسله  بان  لونورمان  
بني  اللغوي  التقارب  على  اعتمادا  وكيليكيا 
التقارب  وعلى   suruaT وطوروس  sarihT تيراس 
ويدعم  وتوبال.  ماشك  وبني  بينه  املكاني 
ترجع  ارمينية  في  عمالت  بوجود  رأية  لونورمان 
الى العهد الفارسي وحتمل اسم تارس، وبوجوده 
تارسي. كما  االشورية حتت اسم  النصوص  في 
انه لم يقبل الراي الذي ربط بني تيراس وترشيش.  
وتفوق  اوالده،  مستقبل  النبؤة  بروح  نوح  ورأى 
يافث )تك 9 :72(. وبالفعل، تفوق نسل يافث على 
واقتصاديا،  وسياسيا،  وعلميا،  عدديا،  العالم 
وفلسفياً، وادبياً، واجتماعياً ..الخ  فيشغل نسله 
اوربا واسيا وامريكا واستراليا. وفيه قامت اكبر 
نرى  كما  واحلديث.  القدمي  العالم  امبراطوريات 
املاالت  كافة  في  والتكنولوجي  العلمي  تفوقه 
والساسة  والفالسفة  العلماء  جهود  بفضل 
سقراط  مثل  حصرهم  يصعب  من  واملشرعني، 
وارسطو  وبطلميوس،  وارشميدس  وابقراط، 
بل،  وجراهام  واينشتني،  ونيوتن  وجاليليو، 
وميكافيللي  وروسو  وديكارت  وفرويد  وفليمنج 

...وهلم جرا.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)13(

نســل يافـــث

او نختلف في هذا الوصف  ان احلب اعمى رمبا نتفق  يقولون 
ولكن عند التفكير قليالً رمبا يكون هذا الوصف صحيح إلى 
حد ما فعندما يفقد احملب عشقه للطرف اآلخر يتحول كل 
العيوب  كل  فيرى  تتضح  الرؤية  وكأن  النقيض  إلى  شيء 
وليس  بعقله  يراه  أصبح  شديدة  ببساطة  ألنه  والسلبيات 

قلبه وعندها يقول: أين كان عقلي... فعال احلب اعمى.
واندفاع  العقل  غفلة  عن  عبرت  التي  اللوحات  أجمل  من 
القلب في احلب لوحة من اروع اعمال الفنان البلجيكي رينيه 

ماجريت فى 1928، واملسماة بــ«العاشقان«.
القبل  يتبادالن  وامرأة  رجالً  القارئ  اللوحة عزيزي  ويظهر في 
وعلى وجه كل منهما وشاحاً، ولعل التفسير األكثر شهرة 
لكونهما مختبئني وراء وشاحيهما بحسب اجتهادات العديد 
من النقاد هو كون احلب »أعمى«، فلم يهتم الرسام بإظهار 
وجوه موديالته في هذه اللوحة بقدر اهتمامه بإظهار حالة 

احلب بينهما.
وبالرغم من شهرة هذا التفسير إال أن البعض اآلخر يعيد ذلك 
إلى ذكرى مؤملة حدثت في حياة الفنان وهو في سن الثالثة 
حبسها  وحاولوا  مرارا  االنتحار  والدته  حاولت  عندما  عشر، 
ملنعها من ذلك، لكن في عام 1912 جنحت والدته باالنتحار ومت 
انتشالها من نهر سامبر في بلجيكا، وحني وجدت كان لباس 
التف حول وجهها، وقد تكون هذه احلادثة  النوم األبيض قد 
الوهلة  من  تبدو  التي  اللوحة  هذه  يرسم  جعلته  التي  هي 

األولى كصورة تذكارية، لكن القطعة القماشية غّيرت أجواء 
الصورة إلى االختناق، على الرغم من أنهما عاشقان إال أنهما 
مختنقان ويخفيان أشياء كثيرة عن بعضهما ومع ذلك هما 
صورتهما  على  احملافظة  يحاوالن  البعض  بعضهما  بجانب 

امام اآلخرين
هو  للوحة  ذاك  أو  التفسير  هذا  كان  سواء  القارئ  عزيزي 
احلقيقة ومهما كان االختالف إال انه ما ال شك فيه أن اخليال 
أجمل  أن  إذ  اجلمال،  عن  التعبير  هو  املوقف،  سيد  هو  هنا 
الرائعة،  والذكريات  كاإلحساس،  العقل،  في  تكون  األشياء 
هي كلها في اخملّيلة فقط! أحالمنا التي ال نراها هي موجودة 
فهو  اخليال  إال  صعباً  يكون  أن  يكن  شيء  كل  اخليال،  في 

األكثر  هو  ذلك  ومع  األسهل 
تعرضاً لإلهمال أحيانا.

ان قوه رينيه ماجريت تكمن في 
بفنانني  نفسه  يُحط  لم  انه 
فقط وإمنا أحاط نفسه بالكّتاب 
الوحيد  الرسام  وهو  واملفكرين، 
الذي أعتاد ارتداء البدل الرسمية 
على  وكأنه  الرسم  وقت  أثناء 
موعد مع لوحاته، ولم يحب أبداً 

إعطاء نفسه هالة الفنانني اخلاصة بالرغم انه يستحق هذا 
بالرسم  خاصا  استديو  يتلك  لم  أنه  حتى  بل  تأكيد،  بكل 
رسام  رينيه  كان  املنزل  صالون  في  بركن  بذلك  واستعاض 
مفكر يفكر دائما وظهر ذلك جلّيا في أعماله ويشعر بذلك 
كل متذّوق للوحاته، ألنك سترى عمله وتفّكر! وهذا ما أراده 

رينيه منك عزيزي القارئ بأن تفكر.
واملوروث  العرف  وراء  تنساق  ال  علتها  على  األمور  تقبل  ال 
ملاذا  وخيال  عقل  متلك  فأنت  وفكر،  وفكر  فكر  الثقافي 
وانت  لك  يفكرون  آلخرون  واالنصياع  لإلهمال  تعرضهما 
التفكير  عبودية  من  حترر  والتخيل  التفكير  في  احلرية  متلك 
في زيها اجلديد املتجسد في تبعية التفكير ما عليك إال أن 
تفكر وقتها ستشعر كم من الوقت ضاع في اإليان بأشياء 

مغلوطة... فقط فكر!

نسرين عيسى- ساسكاشوانفكر!
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يحررها سمير اسكندر 

اإنفاق تخطى املليار و385 مليون جنيه 

واخل�صائر تقرتب من الن�صف... ملاذا غ�صب 

تركي اآل ال�صيخ؟

الفريق » جزء  الفني وموقع  املردود  الدوالرات ليكون هذا  »عندنا أفضل محترفني ولم نتكبد ماليني 
من تصريح للمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز انتهت بإقالة التوأم حسام حسن على 

خلفية التعادل مع الزمالك.
تصريح آل الشيخ مالك بيراميدز الذي أصبح في حوزته بداية من شهر يونيو املاضي بعد تغيير اسمه 
من األسيوطي مبثابة رسالة غضب واضحة بعد أن »طارت« فرص الفوز ببطولة الدوري على حد قوله 

وأصبح مهدداً بفقدان املركز الثاني املؤهل لدوري أبطال أفريقيا.
بالنسبة لالعبني فتم التعاقد مع 27 العب بواقع 14 محلي بتكلفة وصلت إلى 385 مليون جنيه 
تقريًبا، و13 أجنبي بتكلفة تقترب من 740 مليون جنيه اإلضافة الى 120 مليون جنيه اجمالي املكافآت 
الفوز في كل مباراة سواء كانت في بطولة  الفني عقب  حيث يتم صرف مكافآت لالعبني واجلهاز 
من  السابع  في  التونسي  األفريقي  بفريق  جمعته  التي  الودية  املباراة  حتى  مصر،  كأس  أو  الدوري 

سبتمبر املاضي مت صرف مكافآت لالعبني واجلهاز الفني بعد الفوز هدف دون رد.
املكافآت تتضمن اجلهاز الفني كاماًل والالعبني املشاركني في املباراة إلى جانب قائمة الفريق كاملة 
بالتساوي. متوسط مكافأة الفوز عقب كل مباراة = 135 ألف جنيه للفرد )بحساب ما مت اإلعالن عنه 
مسبًقا على الصفحة الرسمية لتركي آل الشيخ(. بيراميدز خاض 19 مباراة في بطولة الدوري حقق 

الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 آخرين بينما خسر في لقاء وحيد.
الدوري  في  ينشط  الذي  الفريق  على  تعاقب  حيث  جنيه  مليون   140 الفنية  األجهزة  تكلفت  كما 
ألبرتو فالنتيم الذي لم  البرازيلي  املصري 3 أجهزة فنية حتى اآلن، فكانت املهمة األولى حتت قيادة 

يستمر في اإلدارة الفنية للفريق ورحل عقب مباراة اجلولة الثالثة في الدوري.
عني املستشار تركي آل الشيخ بعدها األرجنتيني ريكاردو الفولبي الذي كان يعمل مستشارًا فنًيا 
حسن  حسام  تعيني  يتم  ثم  اإلسماعيلي،  أمام  اخلسارة  حتى  جوالت   6 في  بيراميدز  وقاد  للفريق، 

ليصبح ثالث مدير فني للفريق خالل موسم واحد.
كما ان فالنتيم وجهازه كانوا يحصلوا على 200 ألف دوالر شهريًا )3 مليون و600 ألف جنيه( وعند 

فسخ عقدهم بالتراضي مت االتفاق على حصولهم على سنتني من راتبهم )86 مليون جنيه تقريبا(.
أما بالنسبة لألرجنتيني الفولبي ففور توليه منصب اإلدارة الفنية للفريق حصل على 250 ألف دوالر 
شهريًا )4 ماليني ونصف جنيه مصري( وعند رحيله مت االتفاق على حصوله على راتبه ملدة سنة )54 
مليون جنيه مصري(. اإلجمالي لإلنفاق مليار و385 ال تشمل مصاريف استقدام احلكام األجانب، أو 

قناة بيراميدز، أو رواتب العاملني في نادي بيراميدز واستئجار ملعب الدفاع اجلوي.
بالنظر حلجم النفقات واإليرادات بالنسبة للنادي الذي ظهر بثوبه اجلديد خالل يونيو املاضي فإن حجم 
النفقات يفوق اإليرادات بقيمة 41.20 مليون يورو )ما يعادل 820.400 مليون جنيه( -بحسب ترانسفير 
ماركت-، أما حجم اإليرادات التي دخلت النادي وصلت إلى 11 مليون يورو )ما يعادل 220 مليون جنيه 

مصري( ما يعني أن اخلسائر وصلت إلى 600 مليون جنيه مصري. 

�صورة ت�صغل و�صائل التوا�صل... ماذا فعل منتخب اليابان 

يف غرفة املالب�س بعد الهزمية

الياباني ملعب مدينة  املنتخب  يغادر  أن  قبل 
زايد الرياضية في أبو ظبي، ترك رسالة لدولة 
اإلمارات، وانتشرت بشكل واسع على وسائل 
لقب  خسارته  ورغم  االجتماعي.  التواصل 
تنظيف  على  اليابانيون  حرص  آسيا  كأس 
عليها  مكتوب  الفتة  وترك  املالبس  غرفة 
واليابانية،  العربية،  باللغة  جزيال”  “شكرا 

اليابانيني  بصنيع  أعجابهم  االجتماعي  التواصل  نشطاء  وأبدى  واإلجنليزية. 
واعتبروه دليال على الرقي والتحضر، فكتب أحدهم: “يزداد حبي واحترامي لهذا 

الشعب املميز”.
الياباني فعل ذلك في بطولة كأس العالم املاضية التي أقيمت  وكان املنتخب 
في روسيا، حيث نّظف غرفة خلع مالبسه بعد خروجهم خاسرين أمام بلجيكا 
)3-2( في مباراة دور الستة عشر، وتركوا ورقة مكتوبا عليها بالروسية: “شكرا 
تعرضت خلسارة  لكنها  اخلامس  اآلسيوي  للقبها  تتطلع  اليابان  وكانت  جزيال”. 
الفائزة  اليابان،  باإلمارات. وتعرضت  النهائية  املباراة  أمام قطر في  مفاجئة 1-3 

باللقب أربع مرات في رقم قياسي قاري، ألول خسارة في نهائي كأس آسيا.

احلكومة الربتغالية ت�صدر 

قرارها الأخري ب�صاأن �صحب 

اأو�صمة رونالدو

حصل  التي  الفخرية  باألوسمة  رونالدو  كريستيانو  يوفنتوس  فريق  سيحتفظ 
عليها في البرتغال، بعد أن قرر مجلس األوسمة الفخرية للجمهورية البرتغالية 

أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا ال تبرر سحبها منه.
ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة البرتغالية، قرر امللس أن موقف رونالدو ال تنطبق 
مسألة  لتقييم  حتقيق  فتح  على  تنص  والتي  القانون،  في  الواردة  البنود  عليه 

سحب األوسمة الشرفية.
هيئة  مع  تسوية  اتفاق  على  مؤخرا  في  انعقدت  التي  اجللسة  في  الدون  ووقع 
ينفذه،  لن  بالسجن 23 شهراً،  الضرائب اإلسبانية، بحيث يصدر بحقه حكما 
وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو سيدفعها على خلفية تهربه من دفع 5.7 مليون 

يورو لوزارة املالية اإلسبانية في الفترة ما بني عامي 2010 و2014.
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Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

تناول اللنب الزبادي من األغذية الفعالة في مرض القالع الفموّي، 	 
الذي هو أحد أسباب بياض اللسان.

الغرغرة باستخدام احمللول امللحي لدقيقة، ومن املهم معرفة أنه 	 
كلما كانت نسبة امللح أعلى كان مفعول هذه الطريقة أفضل.

اتباع نظام غذائي مع احلرص على تناول فاكهتْي البابايا والتفاح.	 
تناول األدوية املضادة للفطريات.	 
يكون 	  واالستخدام  اللسان،  كاشط  باستخدام  اللسان  تنظيف 

إلى  الكاشط  وسحب  للسان،  اخللفي  اجلزء  في  الكاشط  بوضع 
فرشاة  باستخدام  اللسان  تنظيف  أيضاً  املمكن  ومن  لدقيقة،  الطريقة  هذه  وتكرر  األمامي،  اجلزء 
األسنان، وتكون حركة التنظيف من اجلزء اخللفي إلى األمامي، ومن اجلهة اليمني إلى اليسار، وتكرر 
هذه اخلطوات حتى التخلص بشكل نهائي من اللون األبيض، ويجب االنتباه إلى أن يكون الكشط 

برقة ولطف، وذلك ألن القشط بقوة سيلحق األذى باللسان.
للفرشاة 	  اخللفي  اجلزء  على  األسنان  معجون  ويوضع  األسنان،  معجون  باستخدام  اللسان  تنظيف 

إذا كان مزود بشعيرات لتنظيف اللسان، ومن األفضل 
دون  من  اللسان  من  مكن  حد  ألبعد  الفرشاة  إدخال 
التسبب في التقيؤ، فهذه الطريقة تساعد في إيصال 
من  املعجن  يتمكن  وبالتالي  اللسان،  آلخر  املعجون 
أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  الالهوائية،  البكتيريا  محاربة 
مؤخرة  في  وكبيرة  واضحة  بصورة  تنشط  البكتيريا 
تنظيم  من  االنتهاء  وبعد  مقدمته،  من  أكثر  اللسان 
مبعجون  اللسان  تغطية  يفضل  بالفرشاة،  اللسان 

األسنان لدقيقة ونصف، ومن ثم شطف الفم بشكل جيد.
املضمضة باستخدام غسول األسنان املالئم، فغسول األسنان يعمل على محاربة البكتيريا.	 
بطبقة 	  اللسان  تغليف  على  يعمل  املشروب  وهذا  الغازية،  املشروبات  أحد  وهو  التونيك  ماء  تناول 

رقيقة، وهذه الطبقة تسهل القضاء على الطبقة البيضاء.
االبتعاد عن شرب الكحول، والتدخني وأيضاً مضغ التبغ، ألنه هذه العادات تساعد على منو البكتيريا، 	 

وكذلك تزيد من نسبة بياض اللسان. 
على كل فرد احلرص على جتديد فرشاة أسنانه مرة كل ثالثة أشهر، وزيادة الطبيب بصورة منتظمة 

لالطمئنان على صحة الفم.

عالج بيا�س الل�صان

ارجتاع املريء
د. ماري جرجس

ارجتاع املريء من االمراض املؤرقة جدا للمرضى ألنها 
تسبب له عدم ارتياح وألم بعد كل وجبه خاصة 
املرض  وهذا  بالنوم.  متبوعة  او  دسمة  كانت  لو 
العضلة  ضعف  بسبب  الهضمي  اجلهاز  يصيب 
للمريء.  االسفل  الصمام  مبثابة  التي  السفلية 

هذه العضلة في الطبيعي تفتح 
املريء  من  الطعام  مبرور  لتسمح 
املرض  هذا  مع  ولكن  للمعدة. 
في  وتتسبب  العضلة  تضعف 
املعدة  واحماض  الطعام  ارتداد 

إلى املريء.
االعراض:

بالغثيان  واحساس  املريء  أسفل  في  حرقة 
في  وآالم  مزمنة  وكحة  النوم  في  واضطرابات 

الصدر

العالج:
املسبكات  عن  البعد  اوال 
وجتنب  واملقليات،  والدهون 
مباشرة  االكل  بعد  النوم 

حتى يتم الهضم بصورة كاملة
البعد عن التدخني نهائيا ألنه يضعف 

عضلة املريء السفلية 
االدوية  فيشمل  الدوائي  العالج  اما 
 ،Antacids للحموضة  املضادة 
 Proton Pump:واالومبرازول
لتقوية  ادوية  وأيضا   ،Inhibitors
baclofen  العضلة السفلى للمريء

التشخيص  فيتم  اجلراحي  العالج  اما 
و                                                                                     واملنظار،  املرضي  التاريخ  طيق  عن 

اذا اهمل يتحول لسرطان.. والى موضوع جديد.

التهاب احلنجرة املستمر قد يكون مؤشراً على السرطان
مؤشراً  يكون  أن  يكن  املستمر  احللق  التهاب  أن  إلى  جديدة  دراسة  أشارت 
على اإلصابة بسرطان احلنجرة إذا ترافق بأعراض أخرى. وقد شملت الدراسة 
االطالع على أعراض 806 مرضى مت تشخيص إصابتهم بسرطان احلنجرة، ووجد 
الباحثون زيادة في خطر اإلصابة بسرطان احلنجرة بنسبة 5% لدى األشخاص 
الذين عانوا من التهاب احلنجرة املترافق مع ضيق في التنفس، ومشاكل في 
البلع، وآالم في األذن. ويأمل الباحثون في أن تساعد نتائج الدراسة في الكشف 

املبكر عن السرطان، وتشجيع املرضى على إجراء الفحوصات الطبية الالزمة لدى استمرار التهاب احلنجرة ألكثر 
من ثالثة أسابيع وترافقه مع أعراض أخرى. وقال الباحث املشرف على الدراسة ويلي هاملتون: »هذا البحث مهم، 
أهمية  بحثنا  أكد  وقد  احلنجرة.  عن سرطان  املبكر  الكشف  على  املرضى  في مساعدة  يساهم  أن  في  ونأمل 
اللجوء إلى الطبيب فور الشعور بأعراض غريبة.« يذكر أن التدخني وشرب كميات كبيرة من الكحول، واتباع نظام 
غذائي غير صحي، تعتبر من أكثر مسببات اإلصابة بسرطان احلنجرة، وتشمل أعراض املرض: تغير في الصوت 
وصعوبة في البلع، وتورم في الرقبة ونوبات سعال شديد، والشعور بالتهاب في البلعوم وصعوبة في التنفس، 

إضافة إلى صوت صفير عند التنفس، وفق ما ورد في موقع »ميترو« اإللكتروني. 
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من عادات ال�ضعوب

في  للزواج  غريب  تقليد  يوجد 
يدفعه  الذي  فاملهر  نيجيريا؛ 
العريس ال يدفع للمساهمة في 
يأخذه  وامنا  الزوجية  بيت  تأثيث 
والد العروس ثمناً ملا كلفته تربية 
ابنته وتختلف قيمة املهر حسب 

جمال العروس.
نظراً  بالتقسيط  الزواج  ويكن 
معظم  في  املهر  قيمة  الرتفاع 
الزواج  حالة  وفي  األحيان، 
يجبر  الزوج  فان  بالتقسيط 
لكي  الشاق  العمل  على  زوجته 

يدفع أقساط املهر لوالدها.

معاين اأ�ضماء الأ�ضهر.. �ضباط

»اشباط«  بلفظ  شباط  ورد  وقد  فبراير.  شهر  ويقابله 
واجللد  الضرب  يفيد  السريانية من جذر  في  وهو  و«سباط« 

والسوط، اشارة إل هبوب العواصف والرياح.

ال�ضحك خري دواء ...حديقة »حيوان«

كاد شاب أن ييأس من العثور على وظيفة عندما طلبت منه 
حديقة حيوان أن يحل محل غوريال ماتت وكانت تستقطب 

زبائن كثيرين.
وفي عرضه األول، راح يقفز داخل القفص وهو يقلد حركات 
الغوريال ويرتدي جلدها وشعرها. وفجأة انفتح باب خرج منه 
النجدة!  “النجدة!  الشاب يصرخ:  فأخذ  أربعة أسود كبيرة. 
يقول:  أحدها  من  صوت  جاءه  وللحال  السباع”.  أكلتني 

“اخرس أيها املغفل، وإال خسرنا وظائفنا جميعا”.

ما معنى »ال�ضكيمو«؟

الذين  »الناس  معناه  »اسكيمو«  اسم 
يأكلون طعاماً نيئاً«، ورمبا كان هذا الوصف 
قد أطلق عليهم من قبيل التحقير على 
لسان الهنود الذين يكرهونهم. ويسمى 
 – »أنويت  باسم  أنفسهم  االسكيمو 
فعلوا  ولعلهم  “الناس”.  ومعناه   ،”INUIT
عن  شديدة  عزلة  في  كانوا  ألنهم  ذلك 
يظنون  جعلهم  حد  إلى  العالم  بقية 

انهم الناس الوحيدون على هذه االرض!!

هل ت�ضدق؟

 ان أحد االعمال الغريبة التي جنح في اجنازها )ولیم فكو( من 
ونصف  4 ساعات  ملدة  متاماً  بال حركة  يقف  ان  تكساس هي 
ساعة يومياً. وهو يستغل هذه املوهبة في العمل كموديل او 
»مانیکان« عرض في محالت بيع املالبس ويتقاضى 1300 دوالراً 
أثناء  كثيرة  ملضايقات  تعرض  لألسف  لكنه  ساعة،  كل  عن 
تأدية وظيفته، بل تعرض خلطر املوت في أحد األعوام، حينما 
ام  متثاالً  كان  إذا  سنرى  لزوجته:  قائالً  بسکین  رجل  طعنه 
انساناً!  وقد استمر عالجه باملستشفى بسبب هذه الطعنة 
ثالثة أسابيع كاملة، اتخذ على اثر ذلك اجراءات أمن حلمايته 

وملنع اجلمهور من قرصه او طعنه او سكب املاء عليه!
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األساسية  الركيزة  البيضاء  الدم  كرات  متثل 
جلهاز املناعة فهي مسؤولة عن حماية الكائنات 
األعداء  من  حياتها  يتهدد  ما  كل  ضد  احلية 
وفيروسات  )بكتيريا  اجلراثيم  مثل  خارجها؛  من 
األخطر؛  وهم  داخلها  من  واألعداء  وطحالب( 
خاليا  إلى  يوميا  تتحور  التي  اجلسم  خاليا  أي 
أوال  بقتلها  الكرات  تلك  تقوم  والتي  سرطانية، 
بأول وبذلك متنع حدوث هذا املرض اللعني وحتى 
حلظة انهيار أو ضعف خاليا املناعة. ومتثل الكرات 
كل  بني  واألعقد  واألخير  الثالث  النوع  البيضاء 
احلمراء  الكرات  عن  تختلف  فهي  الدم  خاليا 
والصفائح في اخلصائص التالية: احتوائها على 
نواة، قلة عددها اذ يبلغ من أربعة آالف إلى إحدى 
من  مكعب  مليمتر  كل  في  خلية  ألف  عشر 
الدم -لتشكل حوالي 1% من حجم الدم، وايضاً 
في قصر عمرها النسبي، وتنوعها إلى خمسة 
أنواع أساسية كل منها يضطلع بدور محدد في 

قضية حماية اخمللوقات احلية. 
فقط  نوعني  لدراسة  املقالة  هذه  وسنخصص 
من األنواع اخلمسة وهما اخلاليا األكولة الصغيرة 
والكبيرة، ومتثل تلك اخلاليا القوة األساسية في 
اخلط األول من خطي الدفاع عن اجلسم احلي وهو 
ومجال  واألضعف،  السريعة،  الفطرية  املناعة 
عامة  البكتريا  مواجهة  هو  األساسي  عملها 
بدون تخصص أو متيز أو متييز ضد نوع معني من 

البكتيريا. 
Neutrophils   او اخلاليا املتعادلة

بعض من عجائب اخلاليا األكولة الصغيرة والتي 
تسمي اخلاليا املتعادلة، وذلك لطبيعة اصطباغ 

احلبيبات التي بداخلها. 
من  أكثر  متثل  أنها  فبسبب  األولي:  األعجوبة 
ستني في املائة من الكرات البيضاء، وفي نفس 
يقوم  لبضع ساعات فعلية  اال  تعيش  الوقت ال 
تكذب  وال  صدق  -وأقول  بإنتاج  البشري  اجلسم 
-حوالي مئة بليون خلية -وأكرر مئة بليون وليس 

مليون -يوميا. 
املشترك  األصل  في  هي  الثانية:  األعجوبة 
متعددة  اجلذعية  اخللية  وهي  الدم؛  خاليا  لكل 
رغم  اخلاليا  كل  منها  يتشكل  والتي  املقدرات، 
الكرات  ووظائف  تركيب  بني  اجلذرية  االختالفات 
للكرات  اخلمسة  األنواع  عن  والصفائح  احلمراء 
البيضاء، والتي تختلف هي بدورها عن بعضها 
البعض. وهذا األصل املشترك فيه اشارة ودليل 
الذي به وحده  إثبات وحدانية اخلالق  قاطع على 
رغم  احلية  وغير  احلية  اخمللوقات  كل  تشكلت 

تنوعها واختالفاتها الرهيبة. 
التسلسل  في  هي  واألهم:  الثالثة  األعجوبة 
القضاء  في  وسائلها  وفي  لوظائفها،  البديع 
والتي جتعل منها  أقل وقت  البكتيريا وفي  على 
للبكتيريا. فبني ماليني  األكثر كفاءة  القتل  أداة 
البشري  اجلسم  داخل  الكيميائية  التركيبات 
فهي قادرة على التعرف واالجنذاب ناحية البكتيريا 
فقط خاصة الضارة منها. فما أن تتنبه القتحام 
تبدء  اجلسم حتي  أنسجة  البكتيريا ألحد  هذه 
يبدأ  والذي  اإلعجازي  املتسلسل  عملها  في 
األقرب  الدموية  الشعيرات  بخاليا  بالتصاقها 
الصقة  مواد  مبعاونة  وذلك  املصاب  للنسيج 
معينة تتكون فقط في وجود البكتيريا، ثم تبدأ 
في حشر وعصر نفسها بني الفتحات املتناهية 
خارج  فتتحرر  الدموية  للشعيرات  الصغر  في 
قليلة،  ساعات  غضون  في  الدموية  الشعيرات 
النسيج  ناحية  األميبا  مثل  السير  في  تبدأ  ثم 
املصاب بواسطة أقدام تسمي أقدام كاذبة، ثم 
تنجذب وبدقة بالغة ناحية الهدف بتأثير اجلذب 
بعمل  تبدأ  ثم   ، البكتيريا  ملكونات  الكيمائي 

منطقة قاتلة حولها. 

  killing zone
من  والتي  تفرزها  التي  املميتة  احلبيبات  بفعل 
شأنها إضعاف البكتيريا أو قتلها، والتي تسهل 
على هذه الكرات البيضاء التهام البكتيريا داخل 
بهضم  تقوم  ثم  خصيصا  أعدتها  حويصلة 
داخل  هاضمة  إنزيات  أفراز  طريق  عن  البكتيريا 
احلويصلة. وتبلغ مجموع املواد املعروفة حتى اآلن 
والتي تفرزها هذه الكرات لقتل البكتيريا قرابة 

املائة. 
األعجوبة الرابعة : هي في مقدرتها علي حتويل 
عنصري احلياة وهما األوكسجني واملاء إلى مواد 
وعلى  احلياة  على  اخلالق  هيمنة  لتثبت  ميتة. 
املوت فهو احمليي واملميت. فهذه الكرات البيضاء 
لألكسجني  استخدامها  في  رهيبة  بزيادة  تبدأ 
يسمي االنفجار التنفسي ثم يليه عمل تفاعل 
لتحويل  واملاء  األوكسجني  هذا  بني  كيمائي 
ميتة  مواد  إلى  للحياة  الزمة  مواد  من  كليهما 

للبكتيريا. 
األعجوبة اخلامسة: هي في زيادة إنتاجها وبالتالي 
أعدادها ليس فقط مع مهاجمة اجلسم من قبل 
أن  يكن  التي  بالعوامل  أيضا  ولكن  البكتيريا، 
كنتيجة  بكتيرية؛  إصابات  حدوث  في  تتسبب 
لوحظ  فقد  غذائية،  ملوثات  أو  بدنية  إلصابات 
الغذاء،  تناول  مع  يزيد  الكرات  من  النوع  هذا  أن 
البدنية؛  الرياضة  ومارسة  العصبي،  والضغط 
إصابة  احتمال  زيادة  شأنها  من  عوامل  وكلها 
اإلصابة  حتدث  أن  قبل  وذلك  بالبكتيريا،  اجلسم 
فطرتها  قد  قوة  هناك  يكون  أن  فالبد  فعال. 
بذكاء يكنها من تقدير األمور وقبل حدوثها. بل 
وتتجه معظم هذه اخلاليا في األحوال الطبيعية 
يثل  والذي  الهضمي،  اجلهاز  إلى  وبذكائها 
اجلسم  إلى  امليكروبات  لدخول  الرئيسي  املنفذ 
التي  التنفسية  اإلفرازات  أو  الطعام  طريق  عن 

تلتصق بها البكتيريا ثم يتم بلعها. 
فسوف  اجلراثيم  اهلل  خلق  ملاذا  أما  هوامش: 

نناقش ذلك في مقالة قادمة متعة باْذن اهلل. 
اخلاليا الصديدية ما هي إال كرات متعادلة ميتة 

وتقوم بالتهامها اخلاليا األكولة الكبيرة.
الكرات  خاليا  مقدرة  وهي  السادسة:  األعجوبة 
البيضاء اخلمسة واخلاليا اإلخري اخملتصة باملناعة 
املشترك  التعاون  بغرض  بينها  فيما  بالتواصل 
لتحقيق الهدف املرجو ؛ ويتم ذلك التواصل عن 
طريق بريد كيمائي أي مجموعة رهيبة من املواد 
الكيميائية تسمي إنترلوكني - علي غرار إنترنت 

- وتسمي سيتوكني
  cytokines

جلهاز  الدفاع  خطي  بني  بديع  تعاون  إلى  وتؤدي 
واخلاصة  الليمفاوية  اخلاليا  تقوم  فمثال  املناعة؛ 
بتحلية  تقوم  مواد  بإفراز  الثاني  الدفاع  بخط 
خلط  األكولة  اخلاليا  وحتفيز  لتشجيع  البكتيريا 
وهذا  البكتيريا؛  تلك  التهام  على  األول  الدفاع 
منظمة  مهيمنة  قوة  وجود  يؤكد  التناغم 
اخلمسة،  اخلاليا  وظائف  بني  تربط  متحكمة 
رائعة  سيمفونية  في  لتقودها  الدفاع  وخطي 
متناغمة واملهيمن على تلك املنظومة نسميه 

نحن املؤمنني اهلل. 
Monocytes  اخلاليا األكولة الكبيرة 

في  الصغيرة  األكولة  اخلاليا  عن  تختلف  وهي 
قلة عددها حوالي 8% من الكرات البيضاء، وطول 
عمرها فبعد قضائها 72 ساعة في الدم تتجه 
إلى  النسيج  بداخل  وتتحول  األنسجة  لكل 
النسيج  بذلك  اخلاصة  الكبيرة  األكولة  اخلاليا 
وحتى  عنه  تدافع  أشهر  لعدة  بداخله  وتعيش 
اخلاليا  وظائف  بكل  وتقوم  عمرها.  انقضاء 
هذا  أعلي،  بكفاءة  ولكن  الصغيرة  األكولة 
باإلضافة اللتهامها اخلاليا األكولة الصغيرة عند 

موتها، وللذرات من فوائض األنسجة. 
وفي النهاية ورغم أنني لم أذكر إال النذر القليل 
الكرات  من  فقط  نوعني  وعن  نعلمه،  ما  جدا 
باملهمة  يضطلعان  النوعان  وهذان  البيضاء. 
نعلمه  ال  ما  يزال  وال  املناعة  جهاز  في  األسهل 
عنهما أكثر ومبا ال يقارن ما نعلمه. فقد الحظنا 
يوميا  بليون خلية  ملئة  التكوين  أعجوبة كثافة 
خاليا  لكل  املشترك  واألصل  املتعادلة،  للكرات 
ثم  ووظيفيا،  تركيبا  الشديد  تباينها  رغم  الدم 
منذ  الوظائف  في  املتناغم  الرائع  التسلسل 
التواصل  ثم  قتلها  إلى  البكتيريا  دخول  حلظة 
واحدا  حلنا  كلها  لتعزف  اخلاليا  بني  العجيب 
يخدم هدفا مشتركا بهدف احلفاظ على احلياة 
هدف  وراء  يكون  أن  يكن  فهل  يتهددها.  ما 
لقيمة  مدركة  حية  قوة  إال  احلياة  على  احلفاظ 
على  وقادرة  مقدرة  وحكيمة  ومهيمنة  احلياة 

يوميا  اخلاليا  باليني  من  اجليوش  تلك  كل  جتهيز 
فيما  واملتواصلة  واملتعاونة  ألهدافها  والواعية 
وفي  إعجازية  وبطريقة  هدفها  لتحقيق  بينها 
أقصر وقت؟ !! هذه القوة نسميها نحن املؤمنون 
لها،  واحلافظ  للحياة  الوهاب  احلي  الواحد  اهلل 
ذلك قوة  وراء  أن يكون  العكس يستحيل  وعلى 
وال  مقدرة  وال  مدركة  غير  غاشمة  حية  غير 
قادرة على أن تهب احلياة وحتافظ عليها فانه من 
ال  الشيء  فاقد  »أن  املنطقية  القواعد  أبسط 

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

معتقد بعينه.

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق �صد الإحلاد )13(

عجائب خاليا املناعة “كرات الدم البي�صاء”

ما  وكثيرا  السؤال  هذا  الناس  بعض  يتداول 
الشائك.  املوضوع  هذا  حول  اآلراء  تختلف 
وتنقسم الناس إلى فريقني، أحدهما يؤكد ان 
اجلنس البشري قد ورث خطيئة آدم اما الفريق 
اآلخر فيرفض هذه الفكرة مدعيا بانه ال ذنب 
ولكن  خطيئة!  من  آدم  ابونا  اقترفه  فيما  لنا 

اين هي احلقيقة؟  
البشري،  اجلنس  يثل  آدم  ان  اوال  نتفق  دعونا 
اما  ايضا،  البشرية  سقطت  آدم  وبسقوط 
نتيجه هذا السقوط فهل هو وراثة اخلطية ام 
ببساطة  جنيب  ان  الرب  بنعمه  سنحاول  ال؟  

على هذا السؤال في هذا املقال. 
احدا  أخطأ  ان  والفكر،  املنطق  مستوي  على 
فعليه ان يتحمل نتيجة افعاله، لذلك ما ذنب 
ويؤكد  آدم؟  خطييه  يتحمل  أن  في  اإلنسان 
القديس يوحنا ذهبي الفم هذا الفكر قائال ]أن 
يُعاقب إنسان بسبب آخر، هذا ال يبدو متوافًقا 
بسبب  إنسان  يخلص  أن  لكن  املنطق،  مع 
بولس  أكده  ما  اما  مالئمة[.  أكثر  هذا  آخر 
الرسول في رسالته إلى أهل روميه االصحاح 
واحد  بإنسان  كأمنا  ذلك  أجل  » من  اخلامس 
املوت،  وباخلطية    العالم،  إلى  اخلطية  دخلت 
وهكذا اجتاز املوت إلى جميع الناس، إذ أخطأ 
اجلميع” اي أن بسقوط آدم سقطت البشرية 
ونتيجة هذا السقوط اجتاز املوت إلى اجلميع. 
فقد ورثنا املوت وورثنا الطبيعة الفاسدة ولم 
نرث خطيه آدم.  وهو ما نؤكده في ليتورجيه 
الذي  واملوت  باسيليوس”  للقديس  القداس 

دخل إلى العالم......”. 
الغريبة  التعاليم  كل  ينسف  املعني  وهذا 
الينا والتي تتبنى فكرة العقاب  التي تسربت 
اإلبن من  اآلب سكب غضبه على  وإن  االلهي 

أجل ان يخلص اإلنسان.  
لكنيسه  الصوفي  الالهوت  الرائع:  كتابه  في 
الشرق، يقدم الالهوتي فالديير لوسكي، رؤية 
القديس  قول  على  مستندا  املفهوم  لهذا 
]مِلن  فيقول  باإللهيات  الناطق  غريغوريوس 
وملاذا  بل  ألجلنا؟!  ُسِفك  الذي  الدم  ذلك  ُقِدم 
ُسِفك؟!  إن قلنا للشيطان، فهذا أمر فظيع، 

فدية،  اللص  يأخذ  هل 
من  فقط  ليست 
الفدية  إن  بل  اهلل، 

أجرة  الثمن  هذا  يطلب  وهل  ذاته!  اهلل  هي 
كان  إذا  أما  سراحنا؟!  يطلق  حتى  الستبداده 
الثمن قد دُِفع لآلب، فأنا أسأل أواًل: كيف؟ ألن 
بدم  اآلب  ُسّر  ملاذا  كرهينة.  يسكنا  لم  اآلب 
يقبل إسحق حني  لم  الذي  وهو  الوحيد،  ابنه 
إبراهيم ذبيحة محرقة كاملة، بل بّدل  قّدمه 
اآلب  أن  واضًحا،  األمر  أليس  بكبش؟  الذبيحة 
قد َقِبل الذبيحة ليس ألنه طلبها أو كان في 
إحتياج إليها، ولكن ألجل تدبيره: ألن اإلنسان 
نفسه  واهلل  اهلل،  بإنسانية  يتقدس  أن  البد 
يجب أن يخلصنا بأن يغلب املستبد بقوته هو[  
العدل  اإلبن  يوفي  لكي  محتاج  غير  فاآلب 
لتقديس  الذبيحة  هذه  كانت  بل  االلهي، 
للبشرية  فاخلطية هي مرض تسلل  اإلنسان. 
غير  اخلطية  وليست  شفاء،  إلى  ويحتاج 
يعتبر  هذا  ألن  البعض  يدعي  كما  محدودة، 

تأليها للشر. 
أتذكر صديق قال ذات يوما انه ال يسمع تعبير 
لألسف  نعم،   !! الكنيسة  في  إال  خطية 
املسيحية.  احلياة  مركز  هي  اخلطية  أصبحت 
تدور  ال  والتأمالت  العظات  أغلب  اصبحت 
الكلمة  هذه  اصبحت  بل  اخلطية،  على  إال 
تتردد  ما  أكثر  الناس  ألسنة  على  تتردد  ايضا 
انها احلقيقة! احتلت  كلمة املسيح. لألسف 
اخلطية مكان املسيح وترعرعت فيه وسكنت 

مطمئنة. 
أصاب  مرض  مجرد  اخلطية  إن  القارئ،  عزيزي 
البشرية  اصاب  املرض  وهذا  بإختياره  اإلنسان 
نرثها  لم  فنحن  إلينا.  املوت  وتسلل  بالفساد 
بل نرث نتأئجها. فاخلطية ليست التعدي على 

اهلل واهانته واهانة عدله غير احملدود!
ونطلب  احلقيقي  اخلطية  حجم  ندرك  ليتنا 
خالص  من  املسيح  قدمه  فما  منها  الشفاء 
وفداء مت حتقيقه باحتاد اهلل مع االنسان وليس 
مبوت املسيح كعقوبة عن خطايانا السترضاء 

العدل والغضب اإللهي.

هل ورثنا خطية آدم ام ال؟
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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صوم يونان النبي 
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال

أيام،  ثالثة  مدته  يونان  بـصوم  املعروف  الصوم 
عشر  بخمسة  الكبير  الصوم  عادة  يسبق  وهو 
يونان وهو  يونان بفصح  يوًما، ويعرف )فطر( صوم 
بالنسبة  إال  يستخدم  ال  فريد  كنسي  اصطالح 
)عيد  أيضا  الذي يطلق عليه  امليد  القيامة  لعيد 
الفصح( ما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة 

يونان على أنها رمز لقصة املسيح مخلصنا.
)العبور( أطلقت  فالفصح كلمة عبرانية معناها 
اليهودي  الفصح  عيد  على  القدمي  العهد  في 
بني  بيوت  عن  املهلك  املالك  لعبور  تخليدا 
فنجا   )23 )اخلروج12:13,  مصر   أرض  في  إسرائيل 
بذلك أبكارهم من سيف املالك الذي ضرب أبكار 
املصريني، وتخليدا أيضا لعبور بني إسرائيل البحر 
فأرض  سيناء  برية  إلى   )15 )اخلروج14,  األحمر 
إلى  رمزا  القدمي  العبور  ذلك  كان  ولقد  املوعد. 
احلقيقة األعظم خطر، وهي )العبور( بجميع بني 
أوالد اهلل  إلى حرية مجد  آدم من عبودية اجلحيم 
املسيح  بصلب  العبور  هذا  مت  وقد  املسيح،  في 
عن،  بالنيابة  املد  له  هو  عبر  إذ  امليدة،  وبقيامته 
لنا  عبورا  هو  عبوره  فصار  وفادي،  عنا  بديال  مبوته 
نحن، وقد عبرنا نحن فيه، وملا كانت قيامة املسيح 
العبور،  عملية  جناح  برهان  هي  الهوته  بسلطان 
لذلك كان عيد القيامة هو عيد )الفصح( اجلديد، 
الذي  واملنشود  الفردوس  إلى  )العبور(  عيد  هو  إذ 

فتحه املسيح له املد. بقيامته امليدة.
بــــ)فصح(  يونان  صوم  )فطر(  يسمى  كيف  إذن 
يونان، إال إذا كانت الكنيسة نظرت إلى يونان النبي 

على أنه رمز إلى املسيح له املد؟
لقد قال رب املد بفمه الطاهر )إن هذا اجليل شرير، 
ألنه  النبي.  يونان  آية  إال  يعطي  فال  آية  يطلب 
ابن  يكون  هكذا  نينوى،  ألهل  آية  يونان  كان  كما 
في  نينوى سيقومون  وأهل  اجليل...  لهذا  اإلنسان 
تابوا  ويدينونه، ألنهم  اجليل  الدينونة مع هذا  يوم 
عندما أنذرهم يونان.  وهوذا أعظم من يونان هنا 

)لوقا11:19-32(، )متى41-12:38(.
نعم إن املسيح له املد أعظم من يونان النبي بقدر 
اخمللوق،  عن  و)اخلالق(  العبد،  عن  )الرب(  يعظم  ما 
وهو كما قال بفمه الطاهر: )أعظم من سليمان( 
)لوقا11:31(، )متى12:42( وأعظم من أعظم مواليد 
النساء يوحنا املعمدان )متى 11:11(, )لو7:25( هو 
)األبرع جماال من بني البشر( )مزمور44:2(، )السعيد 
له  الذي  األرباب،  ورب  امللوك  ملك  وحده،  القدير 
وحده اخللود، ساكنا في نور ال يقترب منه... الذي 
له الكرامة والعزة األبدية( )1تيموثيئوس6:15, 16(، 

)الرؤيا - اجلليان17:14(،)19:16(.
كيف كان يونان النبي رمزا إلى املسيح له املد؟

قال الرب يسوع )ألنه كما كان يونان آية ألهل نينوى، 
هكذا يكون ابن اإلنسان لهذا اجليل( )لوقا11:30(, 

ليال  أيام وثالث  يونان ثالثة  )ألنه كما مكث  وقال: 
ثالثة  اإلنسان  ابن  يكث  كذلك  احلوت،  جوف  في 

أيام وثالث ليال في جوف األرض( )متى12:40(.
كان يونان النبي آية ألهل نينوى، ألنه مبناداته وإنذاره 

على  اإللهي  بالغضب  لهم 
وأطاعوه،  صدقوه  خطاياهم، 
إلى  وتابوا  وتابوا عن خطاياهم 
اهلل، صائمني ضارعني بصلوات 
ودموع  وبكاء  وابتهاالت، 
ورفع  عليهم،  اهلل  فأشفق 
قضاءه  وأوقف  عنهم،  غضبه 
اخلالص  فنالوا  بهالكهم، 
إلى  املوت  من  وعبروا  والنجاة، 

احلياة.
قال الكتاب املقدس »فقام يونان وانطلق إلى نينوى 
املدينة،  يدخل  يونان  فابتدأ  الرب،  قول  بحسب 
فآمن  نينوى،  تنقلب  يوًما  أربعني  بعد  وقال  ونادى 
أهل نينوى باهلل، ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من 
نينوى،  ملك  الكالم  وبلغ  صغيرهم.  إلى  كبيرهم 
فقام عن عرشه، وألقى عنه حلته، والتف مبسح 
وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر 
البهائم  وال  الناس  تذق  ال  قائال:  وعظمائه  امللك 
ماء.  تشرب  وال  ترع  وال  شيء،  غنم  وال  البقر  وال 
إلى  وليصرخوا  مبسوح،  والبهائم  الناس  وليلتف 
الرديئة  طريقه  عن  واحد  كل  ويتوبوا  بشدة،  اهلل 
ويندم  يعود  اهلل  لعل  بأيديهم،  الذي  الظلم  وعن 
ويرجع عن اضطرام غضبه فال نهلك. فلما رأى اهلل 
أعمالهم، أنهم تابوا عن طريقهم الرديئة ندم اهلل 
على الشر الذي قال إنه يصنعه بهم، ولم يصنعه 

)سفر يونان10-3:3(.
كان يونان النبي آية ألهل نينوى، ألنه مبناداته صار 
الهدى، ومتت املعجزة، معجزة العبور من حال إلى 
إلى  والعقوق  رشد،  إلى  الضالل  تبدل  فقد  حال. 
وخضوع،  اهلل  طاعة  إلى  والعصيان  اهلل،  تقوى 
يونان  فكان  وغفران،  إيان  إلى  والكفران  واجلحود 
بشيرا  فصار  نذيرا  جاء  وخالصا.  آية  نينوى  ألهل 
)حمامة( سالم  اسمه  يدل  كما  يونان  كان  قل  أو 
السريانية  الصيغة  هو  )يونان(  االسم  فإن  وخير. 
ومعناه   )lonah )يوناه  العبري  لالسم  والعربية 

.)lonas حمامة( ويكتبه اإلغريق )يوناس(
إلى  رمزًا  النبي  يونان  كان  الهداية  عمل  في 
السماء  من  نزل  الذي  )الكلمة(  املسيح  يسوع 
صورة  في   )58 مر،51,50,   ،38 )يوحنا3:13(،)6:33, 
)ابن اإلنسان( )صائرًا في شبه الناس( )فيلبي2:7(. 
جاء ينادي ببشارة ملكوت اهلل قائال: )قد مت الزمان، 
باإلجنيل(.  وآمنوا  فتوبوا  اهلل  ملكوت  واقترب 
)مرقس1:14, 15( وجعل )يسوع يبشر قائال: )توبوا 

فقد اقترب ملكوت السموات( )متى4:17, 23(.

بتوبتهم،  اهلل  مع  نينوى  أهل  تصالح  وكما 
على  هكذا  عنهم،  غضبه  ورفع  اهلل،  فرحمهم 
املد  له  املسيح  صاحلنا  كله،  البشرية  صعيد 
به عن  الذي كفر  الفداء  اإللهي بعمل  العدل  مع 
الذين  آدم  بني  وكل  آدم  خطيئة 
سالمنا  هو  )ألنه  آدم  في  أخطأوا 
ونقض  واحد،  االثنني  جعل  الذي 
أي  املتوسط  السياج  حائط 
العداوة... صانعا سالما... مع اهلل 
فجاء  به.  العداوة  قائال  بالصليب، 
البعيدين  أنتم  بالسالم  وبشركم 

والقريبني( )أفسس17-2:14(.
يونان  بني  املشابهة  أن  على 
من  أبعد  هو  ما  إلى  امتدت  املد،  له  واملسيح 
املناداة... امتدت إلى املشابهة به في قبره، وخروجه 

من القبر حًيا.
كان يونان في السفينة هاربًا من وجه الرب، فلما 
حدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة 
تنكسر، وكان البحر يزداد اضطرابًا، وعرف النوتية 
العظيم،  النوء  هذا  حدث  بسببه  أنه  يونان  من 
البحر عن  البحر، فوقف  يونان وطرحوه في  أخذوا 
هيجانه، وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، 
ليال  وثالث  أيام  ثالثة  احلوت  يونان في جوف  فكان 
)يونان1:4-17( ثم أمر الرب احلوت فقذف يونان إلى 

البر )يونان2:10(.
والرومان  اليهود  الفارق، صنع  بالقياس مع  هكذا، 
بالرب يسوع املسيح. حكموا عليه باملوت حسد، 
الذي ال  وصلبوه، فمات باجلسد وهو بالهوته احلي 
يوت، ودفنوه في القبر، فظل جسده في القبر ثالثة 
أيام وثالث ليال، ثم قام في اليوم الثالث من القبر، 
والقبر مغلق، وخرج حيا ألنه لم يكن مكنا للقبر 

أن يضبطه أو للموت أن يسكه )أعمال2:42(.
في  حًيا  يونان  وكان  يونان،  احلوت  حمل  كما  إذن 
فكان  امليت،  في حكم  أنه  من  الرغم  على  احلوت 
وكما  الرب،  للمسيح  القبر  مبثابة  ليونان  احلوت 
ثالث  احلوت  ابتلعه  أن  بعد  حًيا  النبي  يونان  خرج 
القبر حيا  الرب من  املسيح  ليال، خرج  وثالث  أيام 

من بعد أن ذاق املوت باجلسد.
املسيح.  وبني  يونان  بني  عظيم  ذلك  مع  والفارق 
كان يونان هاربًا من وجه للرب، فأعد الرب له حوتًا 
أن  بينما  مقهور،  احلوت  فدخل  ليبتلعه،  عظيًما 
املسيح بذل ذاته للموت بإرادته، فداء عن البشرية، 
أبذل  إذ  خرافي،  عن  نفسي  )وسأبذل  املد  له  قال 
مني،  ينتزعها  أحد  من  ما  استردها،  كي  نفسي 
أن  سلطان  فلي  ذاتي.  من  وحدي  أنا  أبذلها  وإمنا 
أبذله، ولي سلطان أن استردها( )يوحنا18-10:15(.

شرح فكرة بقاء املسيح في القبر ثالثة أيام وثالثة 
ليالي:

حول  فكرة  من  أكثر  هناك 
قول  أبسطها  األمر،  هذا 
ظلمة  كانت  أنه  الكتاب 
من  كلها  األرض  وجه  على 

بعد   3( للتاسعة  ظهرًا(   12( السادسة  الساعة 
التاسعة أي قبل الساعة  الظهر(. ونحو الساعة 
التاسعة بقليل أي في أثناء الظلمة صرخ يسوع 

بصوت عظيم وأسلم الروح« )متى 27: 46(.
إذن، فموت املسيح ووضعه في القبر كان في مدة: 
اجلمعة قبل الغروب )يوم(، وبعده في املساء )ليلة(. 

السبت كامل )يوم + ليلة(، األحد فجرًا )يوم(
أو بطريقة أخرى، املسيح بقي في القبر: جزء من 
قلنا  إذا  األحد،  من  وجزء  كاماًل،  والسبت  اجلمعة، 
وليلتني،  أيام  ثالثة  القبر  في  بقى  فاملسيح  هذا، 

وليس ثالث ليالي!
أين الليلة الثالثة؟!

كمقدمة عامة، الحظ أواًل أن الكتاب لم يقل عن 
وثالث  أيام  ثالثة  احلوت  جوف  في  قضى  أنه  يونان 

ليال  ) كاملة ( ) يونان 1: 17(. 
والتلمود  اليهودي  التقومي  أن  هو  ببساطة  األمر 
فجزء  كامل.  يوم  كأنه  اليوم  من  اجلزء  يحتسب 
اليوم  يُْعَتَبر  اليوم  وجزء  كله.  الليل  يُْعَتَبر  الليل 
كله. واليوم يُقال عن النهار وليس عن 24 ساعة.  

“صباح  بقولهم  اليوم  عن  اليهود  يعبِّر  وأيًضا 
12؛   ،4  :7 1؛  )تك إصحاح  وليلة”  “نهار  أو  ومساء” 
دا 14:8؛ تث18:9؛ 1مل8:19؛ استير 4: 16؛ متى 27: 

.)64-63
هذا  توضح  التي  الكتاب  في  اآليات  أوضح  ومن 
واآليتان  واحد،  سفر  ومن  التالي،  هو  جلًيا  األمر 
متعاقبتان؛ اآلية الثانية وراء األولى: )أستير 4: 16(: 
»اذَْهِب اْجَمْع َجِميَع الَْيُهودِ امْلَْوُجودِيَن ِفي ُشوَشَن 
َّاٍم  وَُصوُموا ِمْن ِجَهِتي واَلَ تَأُْكلُوا واَلَ تَْشرَبُوا ثاَلَثََة أَي
لَْياًل وَنََهارًا. وَأَنَا أَيًْضا وََجَوارِيَّ نَُصوُم َكذلَِك. وَهَكَذا 
نَِّة. َفإِذَا َهلَْكُت، َهلَْكُت«. أَدُْخُل إِلَى امْلَلِِك ِخالََف السُّ
)أستير 5: 1(: “وَِفي الَْيْوِم الثَّالِِث لَِبَسْت أَْسِتيُر ثَِيابًا 
اِخلِيَِّة ُمَقابَِل  َملَِكيًَّة وَوََقَفْت ِفي دَارِ بَْيِت امْلَلِِك الدَّ
ِفي  ُملِْكِه  ُكرِْسيِّ  َعلَى  َجالٌِس  وَامْلَلُِك  امْلَلِِك،  بَْيِت 

بَْيِت امْلُلِْك ُمَقابَِل َمْدَخِل الَْبْيِت”.
التدبير اإللهي اجلميل أن اآليتان ال يفصلهما شيًئا!  
صوم  مهلة  عن  تتحدث   4 أصحاح  في  آية  فآخر 
األصحاح  يبدأ  األصحاح.   ينتهي  ثم  أيام”،  “ثالثة 
أن  أوضحنا  فكما  الثالث”.   اليوم  “وفي  بقوله   5
الكتاب يتحدث عن اليوم كجزء من اليوم، وباألكثر 
لياًل  أيام  “ثالثة  قال  أنه  اآلية  اتضح من هذه  كما 
جزء  أن  باحتساب  وليلتني،  أيام  ثالثة  عن  ونهارا” 
اليوم الثالث كأنه يومًا كامالً. وبنفس املنطق ذكر 
السيد املسيح )اليهودي( “ثالثة أيام وثالثة ليالي”.

أزمة احلب في عالم األديان... وهيمنة الرجل )الديَّان(
فرمبا لذلك ال يجد املرء احلب في إنسان... واآلخر يبحث عنه كحيوان!

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )85(

سيف  من  بالرغم  ماضية  احلداثة  عجلة  إن   -
اإلله  اآلن  نري  لذلك  يان(،  )الدَّ واإلنسان  األديان 
باألديان،  عليه  اإلنسان  قبضة  من  يتحرر 
ورفضه  باإلحلاد،  إليه  ذاته  يسترد  واإلنسان 
يتصالح  وعندئذ  األديان،  صنعته  الذي  اإلله 
له  ويتجلى  فيه،  األصيلة  ِخلِقته  مع  اإلنسان 
أصله الكامن في أعماقه، ويعود لإلنسان وعُيه 

الوجودي بذاته.
فإن عمق ذات اإلنسان هي صورة اإلله الذي فاض 
حبه فَخلق اإلنسان. واحلب ُقربي… يربط به اإلله 
ذاته بأعماق محبوبه اإلنسان. فاإلنسان مخلوق 
إلهي... واهلل فيه … منتظراً إرادة اإلنسان احلرة 

عندئذ  بينهما.  احلب  مصداقية  على  تختم 
يقولون إن هذا اإلنسان عاد إلى رشده. هذا هو 
ُصورَتَِنا  َعلَى  اإلِنَْساَن  »نَْعَمُل  قال  الذي  اإلله 

َكَشَبِهَنا« )سفر التكوين 28:1(. 
* ولكن هيمنة الرجل الذكورية تاجرت بخالقه 
أنه  وادعى  املرأة  الرجل  فاستعبد   … واألديان 
اآلَن  آدم »هِذِه  أبيه  أصلها عن غير فهم لقول 
ِمْن حَلِْمي. هِذِه تُْدَعى  ِمْن ِعَظاِمي وحََلٌْم  َعْظٌم 

اْمرَأًَة ألَنََّها ِمِن اْمرٍِء أُِخَذْت« )التكوين 32:2(.
)إجنيل  وَاحْلََياُة«  وَاحْلَقُّ  رِيُق  »الطَّ هو  َمن  فجاء   -
اإلنسان،  قبضة  من  اإلله  ليحرر  6:ـ14(  يوحنا 
فيعود الرجل إلى رشده  وأصله الذي في أعماق 

فال  الرجل،  ربوبية  من  املرأة  وتتحرر  اإلنسان، 
حتتاج بَعد قول أم كلثوم »أعطني حريتي أطلق 

يديا«.
بني  احلرة  اإلرادة  حب  مصداقية  نبع  وِمن   -
-كما  واملرأة  -الرجل  يتالقى  واإلله،  اإلنسان 
خلقهما اإلله على صورته أحراراً... هنا يتفجر 
يحمل  اإللهي  األصل  ذو  احلقيقي  احلب  فيهما 

صورة اإلله ويترجمها اشتياقا بينهما
فهكذا خلقهما اإلله ألن هذا هو أسمه »اهلل 

محبة« )رسالة يوحنا األولى8:2(.
وقد وَضع اإلله ذاته -احلب -أصالً فيهما وهدفاً 
اجلسد  شهوة  وهنت  فمهما  لذلك  لهما، 

بالزمن حثيثاً، فاحلب قيامة، ويبقي أبدا... فكل 
متغير هو غير حقيقي، واحلب ُخلدا، وحب اإلله 
اإلنسان  َخلق  يكن  ولم  َخلقا،  ترجمته  كانت 
شهوَة إلٍه لعبادته ُسخرا، بل َخلق اإلنساِن كان 
من اإلله عطاًء مسكوباً وحبا، حٌب بال مقابل... 
ثمنه فيه… لذلك قلت قولتي حني أحَبَبت يوما 
»أن الذي يستطيع أن يُِحب، يستطيع أن يعيش 
بال زواج« أبدا.           هنا النهاية وهي بداية بال 
نهاية، فاحلب احلقيقي أزلٌي أبدٌي، يعطي اخللودَ 
الكفاية…  ففيه  لذا  موجودٍ  -لكل  قلبي  -في 
»اهلل حٌب«… فهو أصل احلكاية... والسبح لهذا 

اإلله.
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معجزة طبية... ولدة 3 توائم بفارق 15 �سنة!

ثالثة  إخصاب  عملية  املتحدة  الواليات  في  أجريت   
توائم في يوم واحد، بيد أن الفرق في مواعيد والداتهم 
والدة  خضعت  سنة،   16 فقبل  سنة.   15 إلى  وصل 
التوائم البيولوجية، ماري جونسون )53 سنة( لعملية 
نفسه.  اليوم  في  الرحم  خارج  البويضات  تخصيب 
أجنة،  مجموعة  على  احلصول  مت  اخلبراء،  ومبساعدة 
أمل حمل  ومت جتميد 12 على  2 في رحمها  زرع منها 
جديد الحقاً، وفي عام 2009، حذر األطباء جونسون من 

تدهور صحتها ومنعوها من احلمل ثانية. لذلك، قررت التبرع باألجنة املتبقية إلى املركز الوطني 
للتبرع باألجنة، بشرط أن تتمكن من رؤية األطفال بعد والدتهم. 

األكبر  جونسون،  وكورت  أليكس  أجنبت  جونسون  ماري  بأن  بوست  نيويورك  صحيفة  وتفيد 
بها  تبرعت  التي  األجنة  أخريني أطفال من  وولد لعائلتني  ولدا قبل 15 سنة.  التوائم، حيث  بني 
التوأم  أما  التوأم ماثيوس وجيمس جاردنر، حيث ولدا قبل سنة،  جونسون، ومن هؤالء األطفال: 
بعالقات  الثالث  األسر  ترتبط  وحالياً،  فقط.  أشهر  ستة  فعمرهما  هيفنر،  وأليزا  إليانا  األصغر: 
الصيف  في  شامل،  لقاء  لتنظيم  ويخططون  األطفال  صور  أفرادها  ويتبادل  حميمة،  صداقة 

املقبل، ليتعرف األطفال »األخوة« على بعضهم.

الن�ضاء ل يف�ضلن الرجال الأذكياء

 يحاول معظم الرجال لفت انتباه النساء من خالل إظهار مدى 
ذكائهم، ولكن، من الواضح أن هذه اآللية غير ناجحة مع اجلنس 

اللطيف، وفقا لدراسة جديدة.
بحسب  أستراليا،  غرب  جامعة  باحثو  بها  قام  دراسة  ووجدت 
»روسيا اليوم«، أن النساء ال يفضلن الرجال األذكياء أو الوسيمني. 
ولكن في املقابل، ال ينطبق هذا األمر على الرجال الذين يفضلون 

النساء اللواتي يتمتعن مبستويات عالية من الذكاء واجلمال.
وسأل الباحثون مئات األشخاص عن العناصر اجلاذبة بالنسبة لهم في الشريك احملتمل. وقيم 

املشاركون 4 صفات: املظهر اجليد والذكاء واللطف والسهولة في التعامل.
 وُطلب منهم توضيح مدى اجنذابهم إلى الشركاء احملتملني الذين كانوا )على سبيل املثال أكثر 
لطفاً من 1% من البقية. كما طلب الباحثون من املشاركني األمر نفسه بالنسبة للنسب: %10 

و25% و50% و75% و90% و%99.
وبالنسبة لكل نسبة مئوية، صنف املشاركون الشركاء الرومانسيني على مقياس مكون من 6 

نقاط )يتراوح من »غير جذاب على اإلطالق« إلى »جذاب للغاية«(.
وأظهرت النتائج املنشورة في مجلة British Psychology of Journal، أنه كلما كانت النسبة 
أعلى، كان الشخص أكثر جاذبية كشريك. ولكن النساء قلن إن الشريك سيكون أكثر جاذبية 

في حال كان أكثر ذكاء من 90% من مجموع املشاركني.
ومع ذلك، تنخفض اجلاذبية بالنسبة لهن إذا كان الشريك أكثر ذكاء من 99% من املشاركني.

عايزة اأجتّوز... اأمريكية تبحث عن عري�ش يف �ضوارع 
اأمريكا بالف�ضتان الأبي�ش!

»أريد عالقة جدية وأرغب جدا في الزواج، لذا قررت ارتداء فستان 
الزفاف والقيام بأنشطتى املفضلة«، بهذه الكلمات بدأت »رای«، 

رحلة البحث عن عريس بعد عدة محاوالت فاشلة.
قامت  ثم  انستجرام،  على  حساب  بإنشاء  رحلتها  رای،  بدأت 
به  امللحقة  واالكسسوارات  والطرحة  الزفاف  فستان  بشراء 
لتبدأ  اإلنترنت،  مواقع  على  من  اإللكترونية  املتاجر  أحد  من 
مارسة  خالل  من  املستقبلي  العريس  عن  بالبحث  مخططها 
الشوارع  في  والسير  والتنزه  التسوق  مثل  اليومية  أنشطتها 
التي  احلساب  على  صورها  نشر  ثم  األبيض،  العمر  بفستان 

خصصته لهذا الغرض.
إنها فعلت ذلك بعد معرفة قصص االرتباط الفاشلة من جتارب صديقاتها، خاصة  رای،  وتقول 
التي كانت تبدأ بالتعارف عبر شبكة اإلنترنت، لذا انطلقت منذ عدة أسابيع تتجول من نيويورك 
الذاتية  إلى سيرتها  إضافتها  بقصد  التقطت صورتها  أن  بعد  الزفاف  ثوب  في  أورلينز  نيو  إلى 
في البحث عن العريس املنتظر، وأول ما قمت به هو الصعود على لوح خشبي ومارسة رياضة 

التجديف.
 وتضيف رای: »األصدقاء والعائلة والناس في الشارع وأيضا املشاهير مثل الفنانة األمريكية )تينا 
فاي( أعجبوا بطريقتها وفرحوا بها طوال هذه املدة«، مضيفة أنها تخطط للسفر إلى عدة دول 

منها باريس وإسرائيل مرتدية ثوب الزفاف.
وأكدت رای، أن هذه الفكرة الرائعة أتت بثمار جيدة وتقدم إلى الزواج منها العديد من األشخاص، 

لكنها أكدت أنها ترغب في التريث ومواصلة البحث عما هو أفضل.

ت�ضعيني... ي�ضرب 5 اأكواب 
حليب يوميًا ويت�ضلق املرتفعات

رغم عمره البالغ 91 عاماً، إال أن املعمر العراقي زاهر عزيزي، ما 
يزال يؤدي متارينه الرياضية التي يواظب عليها يومياً منذ نحو 
7 عقود، يقول عزيزي، إن مارسة الرياضة والتغذية الصحية، 

هي أبرز أسرار إطالة عمر اإلنسان، والوقاية من األمراض.
ويضيف في حديث لألناضول: منذ نحو 70 عاماً وأنا أمارس 
ملا  كبيرة  أهمية  أولي  كما  يومياً.  ساعتني  ملدة  الرياضة 
أتناوله من وجبات. وعن تفاصيل نشاطه اليومي، يوضح أنه 

يبدأ بعدد من متارين اإلحماء، ثم يخرج للسير لعدة كيلومترات، وأحياناً يتجه لصعود بعض التالل 
واملنحدرات.

وأردف: أمارس متاريني اليومية صيفاً وشتاًء، وألبي كل احتياجاتي الشخصية بنفسي، كما أحرص 
على السير مسافات قصيرة ملدة 20 دقيقة قبل النوم، وحول طبيعة الوجبات التي يتناولها، أشار 
أنه يحرص على تناول أطعمة طبيعية غير مهرمنة، إلى جانب شرب 5 أكواب من احلليب البقري 

كل صباح.
وأضاف: أحب تناول العسل، واجلوز، واللوز، في وجبة الفطور. كما أحرص على تناول اللحوم في 
وجبة الغذاء، ولفت عزيزي، أنه ال يعاني من أية أمراض، وأنه يواصل عمله مبهنة احلالقة التي ورثها 

عن أبيه منذ عام 1957.

نادية مراد تخ�ض�ش قيمة جائزة نوبل 
لبناء م�ضت�ضفى ل�ضحايا العتداء اجلن�ضي

قالت اإليزيدية العراقية نادية مراد، احلائزة على جائزة نوبل 
للسالم، إنها قررت إنفاق قيمة اجلائزة على بناء مستشفى 

لضحايا االنتهاكات اجلنسية في مدينة سنجار بالعراق.
واالغتصاب  للتعذيب  تعرضت  التي  الناشطة،  وأوضحت 
كلمة  في  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  مسلحني  أيدي  على 
أمام املئات من مواطنيها في سنجار، أنها ستبني باألموال 
خاصة  اجلميع،  لعالج  مستشفى  عليها  حصلت  التي 

األرامل والنساء الالتي تعرضن لالنتهاكات اجلنسية على يد مسلحي التنظيم.
كما تقدمت بالشكر حلكومة العراق املركزية وإقليم کردستان للموافقة على خطتها، وقالت 

إنها ستتواصل مع منظمات إنسانية »قريباً« لبدء البناء.
وحصلت نادية مراد على اجلائزة، التي تبلغ قيمتها مليون دوالر أمريكي، باالشتراك مع الطبيب 
دنيس مكويفي جلهودهما التي استهدفت القضاء على استخدام العنف اجلنسي كسالح في 

احلروب والصراعات املسلحة.
وكانت نادية مراد من بني قرابة 7 آالف امرأة وفتاة احتجزهم مسلحو تنظيم الدولة اإلسالمية 
في 2014، وتعرضت للتعذيب واالغتصاب. لكنها جنحت في الفرار بعد ثالثة أشهر، ووصلت إلى 

أملانيا التي بدأت منها حملة لدعم اإليزيديني في العراق.

�ضاب يقا�ضي والديه لأنهم اأجنباه دون موافقتهم 

شاب  قرر  غريبة،  حادثة  في 
هندي مقاضاة والديه والتهمة 
هي »إجنابه من دون موافقته«، 
وذلك في إطار حركة متصاعدة 
تدعو إلى مناهضة الوالدة في 

الهند مت الدعوة لها مؤخراً.  
في  وهو  صامويل  رفائيل  وقال 
عمر السبع وعشرين عاماً على 
صفحته في الـ »فيس بوك« أن 
سبب معاداته للوالدة مشبهاً 
والعبودية،  باخلطف  احلدث 
وذلك على الرغم من أنه يتمتع 
بعالقات جيدة مع والديه إال أنه 
يعتقد أن منح احلياة لألطفال 
أناني ومنافق، على حد وصفه.  

متعتهما  أجل  من  أجنباني  ولكنهما  والدّي،  أحب  أنا  بالصحف:  نشره  ملا  وفقا  صامويل  ويقول 
اخلاصة، كانت حياتي متازة بشكل ال يصدق، لكنني ال أرى ملاذا يجب أن أجبر كائناً آخر على حتمل 

كوميديا املدرسة واحلصول على وظيفة، خاصة عندما ال يختارون أن يوجدوا.
تبريراتها  معتنقيها  عدد  اتساع  ويزداد  الوقت  بعض  منذ  ظهرت  التي  األيديولوجية  هذه  وجتد 
من خالل مبادئ مختلفة، حيث يعتقد البعض أن إجناب األطفال يعرض التوازن البيئي للخطر 

ويساهم في نضوب املوارد الطبيعية لألرض.
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Mars, or the ‘red Planet’ 
as it is sometimes known, 
has a dusty, rocky surface 
and a thin atmosphere. its 
relatively calm conditions 
and close proximity to earth 
make it the most likely 
destination for future planet 
exploration by humans.
• it has already been visited by a number of 

Mars rovers in successful (and unsuccessful) 
robotic missions. these highly advanced 
robots gather samples and record important 
scientific data for scientists back on Earth to 
study

• Mars is nicknamed the red planet because 
it is covered with rust-like dust. Even the 
atmosphere is a pinkish red, colored by tiny 
particles of dust thrown up from the surface.

• Mars experiences violent dust storms which 
continually change its surface.

• Mars has many massive volcanoes and is 
home to olympus Mons, the largest volcano 
in our solar system, it stands 21km high and is 
600km across the base.

• Mars has a very thin atmosphere made mostly 
of carbon dioxide. it is not thick enough to 
trap the sun’s heat like venus, so the planet 
is very cold. temperatures range from -120 
Degrees Celsius on winter nights to 25 Degrees 
Celsius in the summer.

• Mars has many channels, plains and canyons 
on the surface which could have been caused 
by water erosion in the past.

• Mars has very weak gravity which cannot 
hold onto the atmosphere well.

• the polar ice caps consist of frozen Co2 (dry 
ice) which lies over a layer of ice.

Mars Facts 

R I D D L E  T I M E
I am a mother’s 
child and a father’s 
child but nobody’s 
son. What am I?

Answer for the 
Last Issue:
They each eat half 
of their own choco-
late bar, one choco-
late bar is bigger 
than the other.

By: 
Philo Girgis

Happy 
birthday 

Philo

Happy 
birthday 
Norea

To be conscientious means to be aware of oth-
ers’ feelings and emotions. To be respectful 
and mindful or people’s reactions and motiva-
tions. Being conscientious means the quality of 
wishing to do one’s work or duty well and thor-
oughly. This is closely tied in to work-ethic, 
resilience and many other critical factors that 
can determine a child’s success in the future or 
ultimate failure.
But how do we raise our children to be consci-
entious? Well, the trait is inherent in how we 
treat our own challenges and struggles and how 
we model that behaviour to our children. When 
we take on tasks, do we exhibit the skill of dili-
gence or do we rush through it haphazardly to 
finish? Do we plan and carefully implement 
project outlines and content, or do we fly by the 
seats of our pants and improvise? 
Ask yourself, which approach do you take to-
wards completing tasks around the home and in 
front of your children? Do you have a goal in 
mind that you set to achieve, or do you meander 
around the house and kick things about or pile 
items in the corner? All this will demonstrate 
to your children how to develop conscientious-
ness.
Truth is, conscientious people are success-
ful because they are neat, systematic, highly 
reliable and thorough. They read everything 
carefully before signing and they are deliber-
ate in their words, thoughts and actions. This 
may seem like a strict type of personality, but 
it is a characteristic that can be developed very 
young. 
The big trend now is Marie Kondo who wrote 
a book called “The Life-Changing Magic of Ti-
dying Up”. In the book she states ““People can-
not change their habits without first changing 
their way of thinking.” This is very true. How-

ever, for something to become habit, which is 
an action or thought without premeditation, 
there has to be a conscientious, deliberate effort 
to do something, repetitively in order to acquire 
it as a “habit”. As such, if your children do not 
see you completing tasks with diligence or 
planning to implement family projects or sim-
ply and systematically tidying up- then it will 
never become a natural part of their skill set.
Believe me, I know the challenge of expressing 
certain behaviours in a busy household of three 
children. However, they still see me completing 
my tasks (however slowly). They partake in the 
meticulous cleaning of their playroom where 
every basket has a purpose. They see their 
daddy working hard to wash the laundry and 
mommy folds. They see us constantly cleaning. 
They witness their father train for Karate as he 
plans to achieve his black belt. They see mom-
my working in her daycare and demonstrating 
a conscientious effort to ensure the safety and 
happiness of the children and teachers.
They witness our deliberate and meticulous 
planning for family vacations.
I bet you that you already do all this. I know 
you do. You just don’t TELL THEM about it! 
You forget to announce what you do as second 
nature. This is a learning moment. This is a 
chance to teach them how to be conscientious. 
Every time you complete a task, ask them to 
thank you for it. Explain to them what would 
happen if you did not complete that task. Where 
would they be? Describe the need to fulfill your 
duties and obligations. Elaborate on the impor-
tance of being an active and effective member 
of society. Everything starts at home. It is a mi-
crocosm of their future reality. Raise conscien-
tious children, the future will thank you for it. 
God bless. 

Planting conscientiousness 
in young people… By: 

Sylvia Martignani
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Breaking Habits Part Two: 
Where to Start 

My Conservative col-
leagues and I have no-
ticed a trend – Cana-
dians (our constituents 
across the country) 
keep telling us that it’s 
taking everything they 
have to get by, and they 
certainly aren’t getting 
ahead.  Despite the 
struggles that too many 
families are facing, 
Justin Trudeau keeps 
making Canadians pay for his mis-
takes, pushing their dreams further 
and further away.
Trudeau promised that he’d balance 
the budget in 2019, but instead he’s 
continued to spend, and this year’s 
deficit is more than $21 Billion. This 
matters because today’s deficits are 
tomorrow’s taxes. An extra $100 a 
month on a grocery bill or electricity 
bill might not be a big deal to Justin 
Trudeau, who inherited a great for-
tune, but it matters a lot to a family 
trying to make their household budget 
last until the end of the month.
I know that I didn’t grow up with ev-

erything handed 
to me. I worked 
hard, just as you 
do, to make a liv-
ing and start a successful busi-
ness. I understand the value of 
money and I have had to bud-
get and save while raising my 
family. This is what makes An-
drew Scheer the same as you 
and I. This is what makes us all 
so clearly different than Justin 
Trudeau!

Thankfully, later this year, Canadi-
ans will have a clear choice between 
Justin Trudeau, who will continue to 
make you pay for his mistakes, and 
Andrew Scheer, the son of a working-
class family who grew up with the 
same struggles as you. Canadians de-
serve a Leader who knows the value 
of hard work. An Andrew Scheer-led, 
Conservative government will reflect 
these values in 2019 and beyond.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

canadians are Paying for
Justin trudeau’s mistakes

When governments make 
mistakes, you have to pay 
for it. It is an immutable part 
of the political process that 
government does not have 
any of its own money. Every 
dollar that the government 
spends either comes out of 
present or future taxes.
The policies of the current 
government are costing Ca-
nadians more, and risk leading to 
increased costs down the line. Poli-
cies like giving hundreds of millions 
of dollars to the Chinese-controlled 
Asian Infrastructure Investment Bank 
back when we were trying to curry fa-
vour with the Chinese regime, or like 
buying a pipeline for far more than 
its book value with no plan to actu-
ally build it, are costing taxpayers a 
lot. (We would prefer if the govern-
ment built the pipeline without buying 
it, but they have bought the pipeline 
without building it). 
In addition to the current costs to tax-
payers, we see continuing attempts 
by the government to raise taxes as a 
result of their mistakes. We have, of 
course, the imposition of the carbon 
tax, which the federal government it-
self will collect GST on. And, there 
are so many other cases, big and small, 
where the government is trying to in-
crease taxes to address its spending 
problems. The government eliminated 
the transit tax credit, for example, and 
the tax credit for parents who put their 
kids in sports.
In the last election, the current govern-

ment promised to balance 
the budget by the end of 
its mandate – by 2019. 
This should not have been 
difficult to do, since we 
were already running a 
balanced budget at that 
time. Unfortunately, the 
government significantly 
exceeded its deficit com-
mitments in each of the 

past three years, and has no intention 
of balancing the budget this year or at 
any point in the near future. 
What does this mean for Canadians? 
Government has to get the money that 
it spends from you, in your taxes. So, 
if the government is spending more 
than it is taking in today, then it will 
have to raise taxes in the near future to 
cover the new debt and interest pay-
ments. High deficits today mean even 
higher taxes tomorrow.
People who I talk to generally tell me 
that they already are squeezed by the 
taxes we pay. Taxation pays for our 
important services, but most people 
feel that we are paying for much more 
than just important services. Spend-
ing should be controlled with a clear 
eye to defined objectives. When the 
government fails to do that, it ends up 
costing all of us more, both now and 
in the future.
Especially for those who already feel 
that they are paying more tax than 
they should, we need to get the run-
away deficit under control. Otherwise, 
inevitably, the tax burden will contin-
ue to increase for everyone.

PaYing for tHe mistakes of government

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

We previously talked about how to go 
about breaking or changing a habit. 
Changing our habits is no easy feat. 
To try to change the way we act, 
think, or do things is challenging 
because we have gotten so used to 
our patterns and routines. But some-
times, we get uncomfortable with our 
routines or habits. We find that they 
no longer serve us, or are no longer 
what we need in life. So, we decide 
that we want to break these habits...
but where do we start with this?  
In my own life, I found that the first 
step to breaking a habit is to simply 
acknowledge that I want to change 
it. There is something that I don’t 
feel comfortable with about this 
habit...I am comfortable WITH it 
- because it is so familiar to me. At 
the same time, I am uncomfortable 

with it because I no longer find that 
it helps me, or is useful at this time 
in my life. To recognize that there is 
a NEED for change is truly the first 
step. It is only in admitting that we 
WANT or NEED to change that we 
can begin to take steps towards this. 
There are many reasons why we de-
cide to change a habit. It can be be-
cause the habit is simply destructive 
to us, such as is the 
case with addictions 
like smoking, alco-
hol, etc. It can be 
because although the 
habit is comfortable, 
it isn’t appropriate for 
our current life situ-
ation. For example, 
you may have always 
enjoyed eating salty 
foods, but now your 
blood pressure is quite elevated, and 
your health requires you to cut down 
on adding salt to your meals. Another 
reason for change might be because 
we are frustrated by the effects of our 
habits. For example, you might be 
used to buying the latest technology 
right when it comes out...but each year 
at Christmas, you find that you do so 
and are left in debt by the New Year...

and this is clearly NOT advantageous. 
Whatever your reason for change is, 
one thing is clear: you want to change 
or break this habit. It may have served 
you at the time, but where you are in 
your life now...requires a change.
After you identify what you want to 

change, you can start to 
think about what you 
want to change about the 
habit...or the steps you 
need to take to find an 
alternative to the habit. 
Let’s take an example: 
you are used to sleeping 
in until 11 AM each day 
you have off. However, 
you noticed that when 

you get up earlier, you are more pro-
ductive and have enough time to do 
things for yourself AND spend time 
with you friends and family - which 
you value. But the thing is...sleep-
ing in until 11 AM is comfortable 
for you...despite the fact that it is no 
longer effective for you to do so. You 
so desperately want to change this 
- you want to get up earlier than 11 

AM. But you do it once, and although 
you DO have more time in your day 
and enjoy this, you feel a bit cranky 
at first. You miss your old habit of 
sleeping in. This new habit, although 
it has its benefits, is also very hard 
and somewhat distressing. It is a big 
change, and change can - and of-
ten always is - very uncomfortable.  
So, what do you do? On one hand, you 
enjoyed waking up earlier because 
you realized how much more things 
you were able to do throughout the 
day. On the other hand, however, mak-
ing that change was uncomfortable...
and part of you misses the old habit of 
sleeping in. Deep down, you KNOW 
and FEEL that waking up later is no 
longer something you want to do. But 
it is comfortable and familiar...while 
change is the opposite. How do you 
cope with this? How do you repeat the 
new habit of waking up earlier when 
it is painful and distressing to do so? 
Task for you: what habit do you 
want to change? Why do you want to 
change this habit - and what are the 
steps you need to take to do so? 
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PROMOTION PERIOD: FEB 8TH TO FEB 14TH, 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

Phoenicia  Brand

CHICK PEAS & 
DARK RED KIDNEY BEANS Crispy Brand - 500g

Plain / Whole Wheat

100% ROTI

99$
/ EA0.

REGULARSPECIAL

2 1$
FOR

49$
/ EA2.

REGULAR

99$
/ EA1.

SPECIAL

LOOSE ROASTED
SALTED PISTACHIOSJB Brand - 454g

Reg: $2.59/ea
Reg: $8.99/lb

Reg: $3.99/ea

SULTANA RAISINSGINGER & GARLIC PASTE
Handi Brand - 750g

SPECIAL
77$ /EA2.

SPECIAL
88$ /EA1.

SPECIAL
88$ /LB6.


