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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

النائب احمد طنطاوي لـ«جود نيوز« : 

التعديالت خمالفة للد�ستور 

وادعو ال�سعب امل�سري لرف�سها

وزيرة ال�سحة تطمئن الكنديني :  

لن يكون هناك م�ستويني للرعاية 

ال�سحية

ناجح اإبراهيم القيادي ال�سابق باجلماعة 

الإ�سالمية يفتح قلبه لــــ »جود نيوز« 

يف حوار خا�ص اجلزء الأول
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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

يواجه  ترودو  جاسنت 
علي  التستر  فضيحة 
ان  »اس  شركة  رشاوي 
سي الفالن« ......... ص ٩

لتكون  ملصر  توقعات 
 10 أكبر  ضمن 
العالم  في  اقتصاديات 

بحلول 2030
..............................ص 11

نشأة  عن  تعرفه  ال  ما 
حزب  زعيم  شير  أندرو 
... الفيدرالي  احملافظني 
................................ص ٩

حترر  أونتاريو  شرطة 
العبودية  من  فرد   43
احلديثة .................ص12

راأي املحـــــــرر

هل الدولة احلالية »مدنية« لنحميها؟

�أحد  يف  ر�أيي  عن  لل�س�ؤ�ل  �سات«  »�سي  قناة  بي  �أت�سلت 

بن�د �لتعديالت �لد�ست�رية �ملقرتحة و�لذي ُيقر بدور �أكرب 

للق��ت �مل�سلحة يف حماية »مدنية �لدولة«.. وكان ر�أيي �أن 

»الدينية«،  و  »الع�سكرية«   هما  �سقني  ذ�ت  �ملدنية  �لدولة 

بالطبع لن ُتطبق، فهناك حالة لع�سكرة �حلياة �ملدنية  �الأويل 

منذ ي�لي� 1952، �أما �لثانية و�لتي رمبا مت طرحها بالتعديالت 

باأ�ستدعاء حالة �لنم�ذج �لرتكي حلماية �جلي�ش ملدنية �لدولة 

و�س�ل  وحتي   1923 عام  �تات�رك«  »كمال  بد�أه  و�لذي 

�أردوغان للحكم، �ملدنية �لتي تعني ف�سل كامل للدولة عن 

م��طنيها  من  و�حدة  م�سافة  علي  �لدولة  وووق�ف  �لدين 

�سئ  حمايتها  �حلالة  تلك  يف  معتقدهم،  عن  �لنظر  ب�سرف 

�حلالية  �حلالة  �مل�سلحة  �لق��ت  �ستحمي  ل�  ولكن  �إيجابي، 

�أزمة كربي يف  لدينا  �أننا يف دولة مدنية، فهنا يك�ن  باإعتبار 

خا�سة  بالد�ست�ر  ثانية  مادة  فب�ج�د  �ملر�ش.  ت�سخي�ش 

»�إزدر�ء  قان�ن  و�سيف  ديانة  وخانة  �الإ�سالمية  بال�سريعة 

�الأديان« نك�ن ل�سنا يف دولة مدنية. لي�ست دولة مدنية علي 

كانت  و�لتي  �الأزهر  مثل  دينية  م�ؤ�س�سة  ب�ج�د  �الطالق 

حت�سل علي ثمان مليار�ت من ميز�نية م�سر مت رفعها يف عهد 

م��طنني  علي  منها  لُينفق  جنية  مليار   12.8 �يل  �ل�سي�سي 

�أنها ُينفق منها علي  دون �أخرين وعلي �لدع�ة �لدينية، بل 

وخارج  د�خل  م�سريني  غري  م��طنني 

ُينفق  �مل�سريني  �سر�ئب  فمن  م�سر، 

كازخ�ستان  يف  �الأزهري  �لطالب  علي 

مدنية  لي�ست  �ملثال.  �سبيل  علي 

يف  �حلكم  ي�ست�سريها  �الأزهر  وم�ؤ�س�سة 

 من نقل �الأع�ساء �لب�سرية و�لعق�بات 
ً
تقريبًا كل �الأم�ر بد�أ

و�س�اًل  �لبن�ك  وف��ئد  �لطالق  و�أحكام  و�مل��ريث  �جلنائية 

ملا ُيعر�ش يف م�سل�سالت رم�سان. هل مناهجنا �لتعليمية - 

حتي �ملناهج �لغري �أزهرية - هل هي مناهج دولة مدنية؟!. 

ق�سايا �حل�سبة وق�سايا خمالفات �الأد�ب �لعامة حتت ما ي�سمي 

بالف�سق و�لفج�ر هل جتعلنا دولة حقًا مدنية. بالطبع لي�ست 

قبطي،  �سهادة  �خليمة  ب�سرب�  حمكمة  ترف�ش  حينما  مدنية 

�جلار  �سهادة  ور�ثة«  »�إعالم  ق�سية  �لقا�سي يف  رف�ش  حينما 

�مل�سيحي و�أمر باإح�سار �ساهد م�سلم بداًل منه لُتقبل �سهادته. 

�الإعالم  من  كامل  تديني  حالة  نعي�ش  ونحن  مدنية  لي�ست 

يف  �حلياة  مناحي  كل  لتقريبًا  �حلك�مية  للمقر�ت  للثقافة 

م�سر.

وتلك  �حلدود،  تطبيق  فقط  بدون  دينية  دولة  نعي�ش  نحن 

 ، �لكاملة  �لدينية  �لدولة  عن  حااًل  �أف�سل  لي�ست  �لدولة 

وحمايتها ب�سكلها �حلايل رمبا ال ي�سغل �لكثريين 

 ابرام مقار
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املواقع  أحد  تصفحي  خالل 
اإلخبارية العربية في اليوم التالي 
ليوم الفالنتاين الذي يوافق الرابع 
صادَفني  الشهر،  هذا  من  عشر 
»فوجئت  ه:  نصُّ هذا  كان  خبٌر 
األملانية  ميونخ  سيدة من مدينة 
يوم  في  متوقعة  غير  بهدية 
السيدة  تلقت  إذ  الفالنتاين، 
عبارة  هدية  عاًما«   30« بيرنيتا 
حمراء  مرسيدس  سيارة  عن 

»27عاًما«.  آرثر  حبيبها  من  اللون 
وفي التفاصيل التي نشرها موقع 
بيرنيتا  سمعت  أونالين«؛  »بيرخ 
صوت ضجة في اخلارج، ما اضطرها 

املتواضعة  شقتها  نافذة  تفتح  كي  للنهوض 
واقًفا بجانب سيارة ملفوفة  وتُفاجأ بحبيبها 
بشرائط حمراء اللون. وذكرت بيرنيتا أنها بكت 
الهدية  أن  علِمت  عندما  هستيري  بشكٍل 
كانت لها، وآن آرثر تقدم لطلب الزواج منها في 

يوم عيد العشاق«.
اختارته  التي  أن  نُت  خمَّ اخلبر  قراءة  إمتام  قبل 
ونشرته في املوقع العربي »امرأة«، وبعد دقائق 
من البحث وجدت أن تخميني كان في محله، إذ 
من النادر أن ينشر رجل عربي – وإن كان صحفًيا 
البلد  وأن  خصوًصا  كهذا،  خبرًا  ُمثقًفا-  أو 
بجفافه  ميتاز  له  اإلخباري  املوقع  ينتمي  الذي 
في  وعيه  وضحالة  املرأة،  مع  التعامل  في 
وأفكارهن  النساء  التعامل مع مشاعر  شؤون 
تعليقات  هو  حًقا  املُلفت  لكن  واحتياجاتهن، 
تصنيف  مُيكن  والتي  اخلبر،  هذا  حتت  الذكور 
أي  تقدمي  من  »التهرُّب«  ُمحاوالت  حتت  أكثرها 
وقتها  وهبته  التي  أو  اخلطيبة،  للزوجة،  هدية 
»حبيبة«،  تكون  بأن  له  وسمحت  ومشاعرها 
فأحدهم يقول: »احلب ليس هذا، احلب حب األم، 
الطائر  حب  األخت،  حب  األخ،  حب  األب،  حب 
الذي يطير في السماء والنملة التي تخرج من 
فارغ«،  فكالٌم  عداه  ما  أما  بيتنا،  جدار  شقوق 
بهم،  لنا  شأن  وال  أجانب  »هؤالء  يؤكد:  وآخر 
يقول:  ثالث  البال«،  وراحة  الصحة  هي  املهم 

له  وعملت  سحرته  وأنها  بد  »ال 
النوع  »هذا  يُعّلق:  رابٌع  عمل«، 
خامٌس  مفيدة«،  غير  األخبار  من 
يحتج: »لعنة اهلل على من أسس 
يتغابى:  سادٌس  املوقع«،  هذا 
يحتاج  ال  زوجته  يحب  »من 
يُثبت ُحبه لها«،  تقدمي هدايا كي 
مبيونخ  شأننا  »ما  يعترض:  سابٌع 
»إنه  يتساخف:  ثامٌن  وأملانيا؟«، 
تاسٌع  الثقيل«،  العيار  من  خروٌف 
بحماس:  الدم  ثقل  قبعة  يرتدي 
احلب،  على  دليالً  ليست  »الهدية 

احلب في القلب وَحسب«.
األرض  بقاع  كل  في  النساء  نحن 
نُفصح  ال  لكننا  الهدايا،  استقبال  نُحب 
أننا  عنَّا  يُقال  ال  كي  صريحة  بصورٍة  ذلك  عن 
يتعمدن  نساٌء  وبيننا  »أنانيات«،  أو  »طامعات« 
النساء  شتم  درجة  إلى  بالقناعة  التظاُهر 
في  رغبتهن  عن  يُصرِّحن  اللواتي  األخريات 
واملعنوي  العاطفي  التقدير  على  حصولهن 
ظًنا  يستحققنه  أنهن  يشعرن  الذي  واملادي 
منهن أن هذا السلوك سيجعلهن أكثر نصيًبا 
حياة،  شريك  أو  قلٍب  شريك  »اصطياد«  في 
وبعد »اصطياده« ينقلنب عليه لتبدأ املُشكالت 
أفكارهن  قراءة  منه  يتوقعن  ألنهن  معه 
وحتقيق طلباتهن دون أن يُفصحن عنها أمامه 

بصراحة!
من  يتجزأ  ال  جزٌء  باالهتمام  للشعور  احلاجة 
هناك  ومثلما  نفسًيا،  السوية  املرأة  طبيعة 
التصريح  مُيكننا  ال  للرجل  أخرى«  »احتياجات 
بها هنا كي ال نتورط مبا يُسمى »خدش احلياء 
إلى  املرأة  حتتاج  عواقب؛  من  وراءه  وما  العام« 
وإلى  واإلطراء،  االستحسان  كلمات  سماع 
من  تشعر  هدية  على  وآخر  حنٍي  بني  احلصول 
أن  أنها »ُمهمة« و«مرغوبة«، أسطورة  خاللها 
القلب ولست بحاجة لشراء هدية  »احلُب في 
هذه  بزوجتي«  اهتمامي  أو  حبي  عن  بها  أعبر 
واشرب  »بّلها  الدارِجة:  املقولة  إال  بها  تليق  ال 

ميِّتها«.

كل الن�ساء ُيحبنب الهدايا

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

ترحيل  عدم  بضمان  تلتزم  التي  البالد  من  كندا 
األشخاص او االفراد الذين أتوا اليها للحماية من 
فيها  يكونون  قد  والتي  حياتهم  تهدد  مخاطر 
خطر االضطهاد او التعذيب إذا مت ترحيلهم. فإذا 
وانت  كندا  من  الترحيل  مشكلة  تواجه  كنت 
مواطن من البالد التي بها خطر على مواطنيها 
مشاكل  بها  الن  منها  بالهروب  قاموا  الذين 
عرقية او دينية او ما إلى ذلك.  فقد تكون مؤهالً 
)بتقييم مخاطر  ما يسمى  بتقدمي على  للقيام 

ما قبل الترحيل(
على  هم  الذين  األشخاص  ملعظم  يحق  حيث 
وشك الترحيل من كندا التقدم بطلب للحصول 

على تقييم مخاطر ما قبل الترحيل.
ما  مخاطر  تقييم  على  احلصول  طلب  هو  ما 

قبل الترحيل؟
إجراء تقييم اخملاطر قبل الترحيل هو طلب للبقاء 
سيكون  الشخص  أن  أساس  على  كندا  في 
إلى  ترحيلهم  مت  إذا  اجلسدي  األذى  خلطر  عرضة 

موطنهم االصلي.
هذا  على  للتقدمي  اتباعها  يجب  شروط  هناك 

الطلب ومنها:
أنهم  تبني  الذين  األشخاص  املثال  سبيل  على 
يشكلون خطرا على كندا ومواطنيها ال يكونوا 

مؤهليني للحصول على هذا الطلب
املوافقه  يتم  لم  الذين  اللجوء  لطالبي  يحق  ال 
املشاركة  الكندية  احلكومة  قبل  من  عليهم 
قبل  ما  اخملاطر  تقييم  فرصة  على  احلصول  في 
الترحيل إال إذا انقضى أكثر من عام على رفض 

طلبتهم واندراجهم حتت قائمه االجئني.
أكثر  انقضاء  شرط  هذا  من  معفاة  بالد  هناك 
من عام كما أن هناك بالد يجب ان ينقضي على 

األقل 36 شهر من تاريخ رفض الطلب.
كما ان هناك أشخاص غير مؤهلني من التقدمي 

بهذا الطلب لألسباب التالية:
لم  ولكن  بكندا  للجوء  طلب  تقدمي  حالة  في 
مجلس  إلى  لإلحالة  مؤهل  كطلب  قبوله  يتم 
من  كندا  إلى  القدوم  بسبب  والالجئني  الهجرة 

بلد ثالث آمن يحترم حقوق اإلنسان.
في حالة اكتشاف إنك لديك حق اللجوء في بلد 

آخر، ميكنك العودة إليه.
في حالة تشكيلك خطر على كندا أو ارتكابك أو 

إدانتك في جرمية في أحد البلدان األخرى.
ومع ذلك، ميثل طلب تقييم اخملاطر قبل الترحيل 
فرصة مهمة للبقاء في كندا والتأكيد على أنه 
ال ميكنك العودة إلى بلدك االصلي ألن تنفيذ أمر 

الترحيل سوف يعرضك خلطر األذى اجلسدي.
من ضمن األسئلة املتداولة حول طلب تقييم 

اخملاطر قبل الترحيل
1. كيف ميكنني التقدم بطلب للحصول على 

تقييم اخملاطر قبل الترحيل؟
تقييم  على  للحصول  طلب  تقدمي  أجل  من 
أوالً  الشخص  على  يجب  الترحيل،  قبل  اخملاطر 
تقدمي خدمة تقييم اخملاطر قبل الترحيل من ِقبل 
نظرًا  الكندية.  احلدود  خدمات  وكالة  في  عضو 
ألن إجراء تقييم اخملاطر قبل الترحيل يهدف إلى 
الترحيل،  أمر  تنفيذ  قبل  نهائي  كإجراء  إكماله 
الكندية  احلدود  خدمات  وكالة  على  يجب 
تقييم  إلجراء  بالفرصة  الفرد  تزود  أن   ]CBSA[
للمخاطر. ولكن من املهم اإلشارة إلى أن طلب 
تقييم اخملاطر ال ميكن ان متنح بناء على الشخص 
خدمات  وكالة  قبل  من  ولكن  ترحيله  املطلوب 

احلدود الكندية فقط.
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

الرتحيل من كندا

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

قادة حزب احملافظني يجتمعون 
لتشجيع بناء خطوط انابيب جديدة لنقل النفط

كندا  أنحاء  جميع  من  احملافظني  حزب  قادة  أجتمع 
مشروع  على  لالعتراض  ساسكاتشوان   في  مؤخرا 
وبصدد  للدراسة  حتت   الذي  )سي-69(  رقم  القانون 
املوافقة عليه اآلن من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، 
من  متتد  جديدة  انابيب  خطوط  بناء  لدعم  وكذلك 
ونيوبرونزويك  كيبيك  إلى  وساسكاتشوان  البرتا 
وزراء  رئيس  التجمع  هذا  في  واشترك  النفط،  لنقل 
والقانون  نيوبرونزويك،  وزراء  ورئيس  ساسكاتشوان 
والذي  )سي-69(  ترودو  حكومة  وضعته  الذي  اجلديد 

هو بصدد املوافقة النهائية يعطي السكان االصليني مشاركة اكبر في اتخاذ القرارات اخلاصة 
االساسية  القضايا  بشأن  الوضوح  إلى  يفتقر  انه  التجارية  االعمال  قادة  يقول  ولكن  بالطاقة 

وسيشكل عائقا كبيرا امام االستثمارات في املستقبل مما يعرض الوظائف للخطر.
وقال رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان امام مئات من احلضور لهذا التجمع )نحن نحتاج لدعم 
لتمرير  احلكومة تضغط  فإن  ولألسف  الدولة،  انحاء  عبر  الطاقة  الفيدرالية لصناعة  احلكومة 
القانون رقم )سي- 69( وقال أندرو شير زعيم حزب احملافظني الفيدرالي انه إذا صار رئيسا للوزراء 
في كندا في أكتوبر القادم سوف يلغي هذا القانون، وستكون املهمة االولى حلكومته هي الغاء 
ضريبة الكربون، وقال ايضا انه سوف يسافر حول العالم للترويج للنفط والغاز الكندي ولتعزيز 
قطاع الطاقة وأنتقد أندرو شير جسنت ترودو ملعاجلته ملف الطاقة وصرف واحد بليون دوالر اكثر 
الطرق  أفضل  إن  نعلم  أننا  ايضا  وقال  اآلن،  بناؤه حتى  في  ينجح  لم  والذي  االنابيب  لبناء خط 
لسالمة البيئة واالكثر أمنا هي خطوط االنابيب التي ستحل محل الشاحنات وخطوط السكك 

احلديدية التي تكثر احلوادث بها.
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إلى  املسافر  أبي  وأسرتي،  أنا  ودعنا،  عندما 
وظللت  بنها،  مدينة  إلى  انتقلنا  السماء، 
لفترة طويلة التمس األبوة احلانية املشبعة، 
التي افتقدتها برحيل أبي باجلسد، وانفصالي 

اإلجباري عن أبي الروحي!
معه  للسفر  اخلدام  أحد  دعاني  أن  إلى     
إلى قرية صغيرة ال تبعد كثيراً عن مدينتي 
الذي  الروحي  األب  إلى  ليقدمني  اجلديدة؛ 
قال  كما  لي  قال  ترددي،  رأی  وعندما  امتناه. 

فيلبس لنثنائيل: »تعال، وانظر...«!
أعمال  من  عبده  كفر  قرية  في  وهناك     
مبنارتها  شامخة  كنيسة  وجدت  قويسنا، 
املزارع  ترتفع وسط  أكثر من مائة عام،  منذ 
السيدة  القديسة  اسم  حتمل  واحلقول، 

العذراء مرمي!
   كان بانتظارنا، قدس األب القمص يوسف 
باخليال  رأيته، عدت  الذي عندما  فايق يسی، 
املقدس إلى أكثر من ألفي عام.. وكأنني أرى 
وجه تلميذ من تالميذ السيد املسيح، الذين 
اإلميان،  في  اخلالدة  الصور  في  إال  أرهم  لم 

والكنيسة، والقلب!
   ووجدت نفسي: اسكب على صدر وداعته، 
وكل  سقطاتی،  كل  وأبّوته..  وروحانيته، 

متاعبى، وكل همومی!
كان  ودنيئة،  رديئة  اخلطية  كانت  ومهما     
النظرة  كتلك  يسوعية،  بنظرة  إلّي  ينظر 

ذات  في  أمسكت  التي  للمرأة  كانت  التي 
الفعل؛ فيجذبك إلى أن تصير قديساً!

بيتي،  إلى  املبارك  اليوم  ذلك  في  وعدت     
»تعال،  بشری:  ألسرتی  حامالً  مهلآلً،  فرحاً 
ثم  وباخوتي،  بأمي،  إليه  فجئت  وانظر...«، 

بعد ذلك بزوجتي وأطفالي!  
العاصمة  إلى  نحج  جميعاً،  وظللنا،     
بجمال  معاً:  متمتعني  لألبروشية،  الروحية 

الطبيعة، وجمال الصالة، وجمال الروح!
نفس  في  الرب،  في  الروحي  أبانا  ويرقد     
البيعة  صاحبة  فيه  تنيحت  الذي  الشهر 

املقدسة التي خدم فيها باخالص وأمانة!
   ان دموعي القلبية ستظل تنبض بافتقادي 
وسط  مشعاً  كان  الذي  ذلك  رعاية  إلى 
كهنة كثيرين، كما كان التالميذ قلة وسط 

اجلموع!
    ولو كان يسوع اليزال بجسده على األرض؛ 
قبر  عند  فعل  كما  وبكي،  قبره  أمام  لوقف 

لعازر!
األب  قدس  إلى  أنظر  أن  عزائی..  لكن      
ميخائيل حنا، تلميذه، وشريكه في اخلدمة 
قبل  لي  صديقاً  كان  والذي  الكهنوتية، 
الرسامة، وتعمقت صداقتنا بعد الرسامة... 
واثقا انني سأدعو آخرين على خطى اندراوس، 
وأقول مجدداً: “تعال، وانظر...” فالرب ال يترك 

نفسه أبداً بال شاهد!

بقلم: عـادل عطيـة

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

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.

Good Man Immigration

GoodManImmigration.ca

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

Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة

ا�شت�شارة جمانية

ات�سلوا ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER

تعال وأنظر..لقاء

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

أهدتني صديقة هدية ملنع احلسد ودرء العني عبارة 
عن مرآة على شكل كف في منتصفه عني زرقاء. 
االزمات  وبعض  صحية  بوعكة  أمر  وقتها  كنت 
في العمل، فناولتها لي وهي تقول بيقني: »بس 
علقيها في مكان ظاهر وكل شئ سيكون على 
ببساطة  قلت  ثم  ابتسم  وأنا  أخذتها  يرام«.  ما 
هذه  في  أصدق  ال  أنا  »احلقيقة  التحرج:  وبعض 
األمور«.. فقالت محذرة: »ال تكوني حمقاء! احلسد 
حقيقة ال ميكن جتاهلها«. ثم راحت حتكي لي عن 
احلجر  تفلق  عينها  أن  عنها  معروف  لها  جارة 
وأنها كلما قامت بزيارتها تسببت لها في كارثة 
أو  أو أحدثت لها مكروهاً كأن ميرض أحد العيال 
ينكسر شئ قّيم في البيت، أو تدب خناقة لرب 
أن  موضحة  إستطردت  ثم  زوجها..  مع  السما 
تلك املشكلة قد انتهت إلى غير رجعة مبجرد أن 
انصرفت  البيت.  بجوارمدخل  الكف  هذا  علقت 
صديقتي بعد أن حذرتني من التهاون مع احلسد، 
هو كيف  ملحاً  داخلي سؤاالً  أثارت في  أن  وبعد 
والكمبيوتر  السيارة  عصر  في  ونحن  اليوم،  اننا 
وامليكروويف، الزلنا نؤمن بالكفوف واخلرزة الزرقاء 

واخلمسة وخميسة!    
في  والتمائم  التعاويذ  فكرة  نشأت  لقد 
العصورالبدائية حيث كان يستخدمها اإلنسان 
البدائي ليقي نفسه من القوى اخلفية املوجودة 
ترسل  أنها  يعتقد  كان  والتي  الطبيعة،  في 
عليه األعاصير، والفيضانات، والبراكني، والزالزل، 
وتصيبه باألمراض. وكانت عبارةعن تعاويذ بدائية 
بالعنق، تطورت  رباط يحيط  أو  تتدلى من خيط 
تستخدم  ومجوهرات  حلياً  لتصبح  بعد  فيما 
املصنوعة من  الرقية  أو  التميمة  للزينة. وكانت 
اخلرز األزرق هي أكثر التمائم شيوعاً واستخداماً، 
خاصة بني املصريني القدماء. أما سر اللون األزرق 
التي  اآللهة  السماء..مسكن  بزرقة  فمرتبط 

حتمي اإلنسان وتباركه.
إلي  السحرية  بالقدرات  االعتقاد  وانتقلت فكرة 
بقدرتها  يؤمنون  الناس  فبدأ  الكرمية،  األحجار 
حتيق  التي  السلبية  والقوي  الشر  صد  على 

باإلنسان كاحلقد والغيرة واحلسد وخالفه.

من  تقي  أنها  وكيف  الكفوف  أصل موضوع  أما 
احلسد فيعود إلى طقوس السحر التي تؤمن بأن 
العدد  خواص  من  وأن  معينة،  خواص  عدد  لكلٍّ 
طاقة  ذبذبات  بها  اليد  وكف  احلماية.  خمسة 
إذا ما دُفعت  الدفاع وهي متنع األذى عن اإلنسان 
بكف  املرء  فيدفع  أواحلاسد.  العائن  وجه  في 
احلسود  وجه  في  اخلمسة  األصابع  فرد  بعد  يده 
به  مرتبطة  كلمات  أو  خمسة  العدد  ذكر  مع 
كقولهم النهاردة اخلميس ..الطفل وزنه خمسة 

كيلو ..وهكذا.
وفي ريف مصر ابتدع العامة رقية توارثوها جيالً 
مع  الصالة  جمل  بعض  فيها  خلطوا  جيل  عن 
صد  أجل  من  يرددونها  املبهمة  العبارات  بعض 

العني ودفع االذى. 
هناك أيضاً عادة أخري لها أصل بدائي توارثناها 
عن القبائل البدائية في أفريقيا وحوض األمازون 
وهي مرتبطة بطقس من طقوس السحر األسود 
من  متثال  يُصنع  حيث  الطوطم،  سحر  املسمى 
املراد  الشخص  هيئة  على  اخلشب  أو  الشمع 
مع  سكني  قلبه  في  يغرس  أو  يحرق  ثم  إيذائه 
أما  الشخص.  هذا  لقتل  الطالسم  بعض  قراءة 
عادتنا املقتبسة منها فهي عبارةعن ورقة تُقص 
عبارة  ترديد  مع  باإلبرة  وتوخز  آدمي  شكل  على 
الورقة  تُخرق  حتى  عالن  عني  ومن  فالن  عني  من 
الشخص  أو  احملسود  بها  ويُبخر  حُترق  ثم  كلها 

املراد رقيته.
تأملنا  تنأي عن احلصر ولو  عادات وتقاليد كثيرة 
به نشأتنا  الذي حتفل  املوروثات  في خضم  قليالً 
بها  لوجدنا  جديد،  منظور  من  رؤيتها  وحاولنا 
أيضاً.  الطرافة  والكثيرمن  العمق  الكثيرمن 
أهدتني  منذ  طويلة  فترة  مرت  لقد  وبصراحة 
واحلقيقة  وخميسة  اخلمسة  هذه  صديقتي 
قد  مشاكلي  أن  هي  انكارها  استطيع  ال  التي 
حلت واحلمد هلل.  ولكني لآلن لست أدري إن كان 
لهذه الهدية دخل في زوال الغمة أم إنها طبيعة 
أدريه هو  ما  التي ال تستقرعلي حال، كل  احلياة 
أني الزلت احتفظ بها كتذكار جميل من صديقة 

عزيزة.

عني احل�سود  

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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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

دحضت ارقام مبيعات العقارات خالل شهر يناير املاضي كل التكهنات السابقة 
بنسبة  زيادة  كندا  في  العقارات  مبيعات  حققت  ان  بعد  عقاري  ركود  فترة  عن 
3.5% مقارنة بنفس الشهر في العام الفائت. وهو يؤكد ما سبق ان توقعته )راجع 
مقاالتي في االعداد السابقة( من ان التراجع في أسعار العقارات ال أتوقع حدوثه 
في السنوات القليلة القادمة وان سوق العقارات في صيف عام 2019 سوف يكون 
ساخنا أي ان معدل االرتفاع في األسعار سيرجع مرة أخري الي تصاعده خصوصا 
في تورنتو وضواحيها وقد عددت األسباب من قبل واهمها اعداد املهاجرين اجلدد و 

ما يسببه من زيادة الطلب على الشراء سواء للسكن او االستثمار. 
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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 
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عالمة في طريق صيف ساخن عقاريا

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�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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اجلارديان

البريطانيون أكثر سعادة في 
سن الـ16 والـ70 فقط

كشف تقرير رسمي بريطاني أن املواطنني 
في اململكة املتحدة يكونون أكثر سعادة 
عاماً،  و70   16 هما  فقط،  اثنني  بعمرين 
بينما متيل مستويات القلق إلى االرتفاع 
ومنتصف  العشرينات  منتصف  بني 

اخلمسينات.
حتليل  عن  “جارديان”  صحيفة  ونقلت 
املواطنني  تخص  رسمية  لبيانات 
أن  إلى  مييلون  الناس  أن  البريطانيني، 
يكونوا أكثر سعادة وأكثر شعوراً بالرضا 
من  األولى  سنواتهم  في  الذات  وبقيمة 
من  اقتربوا  كلما  أخرى  ومرة    حياتهم، 

سن أكبر.
تراجع  وجود  إلى  أيضاً  الدراسة  أشارت 
مبراحلها  املراهقني  حياة  في  ملحوظ 
التي  الدراسة  واقترحت  املتأخرة، 
الرفاهية  في  زيادة  سنوات   7 استغرقت 
العامة في أوائل العشرينات والثالثينات 
احلياة  فترة  أنها  خاصة  األفراد،  عمر  من 

العملية ملعظم الناس. 
رئيس  حكومة  أن  الدراسة  وأوضحت 
الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، 
بدأت في وضع مجموعة بيانات السالمة 
الشخصية في عام 2010، والتي شعرت 
املالية  الناحية  البالد يقاس من  بأن جناح 
اجلديدة  الدراسة  هذه  ولكن  وحدها، 
تؤكد أن هناك حياة أكثر من املال والناجت 
احمللي اإلجمالي، هي تعتمد على مستوى 

الرفاهية العامة.
بالتركيز  املسؤولني  الدراسة  وطالبت 
على الهدف اجلديد، واستكمال األولويات، 
توزيع  إعادة  مثل  استبدالها،  من  بدالً 
والسكن  العمل  فرص  وحتسني  الدخل 

اآلمن.

وكالة الصحافة الكندية

أثمن ما لديه

حديقة  في  تالميذها  معلمة  سألت 
الصف مبقتنياتهم  إلى  يأتوا  أن  االطفال 
بعضهم  فحمل  كثيراً.  يحبونها  التي 
الصوفية،  أو  املطاطية  البيضاء  الدببة 
وآخرون  الصغيرة،  السيارات  وآخرون 
الدمي. لكن واحدا منهم اصطحب جده 

الذي يبلغ الثالثة والثمانني.

ملحق “التاميز التربوي”-لندن

احلقيقي يلغي النظري

احملاضرات  قاعة  في  اآلتية  املالحظة  وضعت 
البريطانية: »سيكون  التابعة جلامعة برادفورد 
والتخلص  احلرائق  مكافحة  على  مترين  هناك 
األربعون  والدقيقة  العاشرة  الساعة  منها، 
حريق  نشوب  حال  في  ولكن  الثالثاء.  صباح 

حقيقي ذلك الوقت، يلغي التمرين«.

رويترز

شركة تعتذر عن التمييز بني 
اجلنسني في خصومات عيد احلب

هوجن  في  لالتصاالت  شركة  قدمته  عرض  أثار 
كوجن بخصومات على أجهزة الكمبيوتر احملمول 
الكهربائية  املكانس  وعلى  للرجال  بالنسبة 
احلب  عيد  مبناسبة  للنساء  املطبخ  ولوازم 

حفيظة دعاة املساواة بني اجلنسني. 
لالتصاالت  “إتش.كيه.تي”  شركة  واعتذرت 
هذا  أرسلته  الذي  العرض  أغضب  بعدما 
ملوظفي  “إتش.إس.بي.سي”،  لبنك  األسبوع 
بني  متييز  على  ينطوي  أنه  رأوا  الذين  البنك 
اجلنسني. وقال مصدر إن موظفي “إتش.إس.بي.
العرض  انتقدوا  ولندن  كوجن  هوجن  في  سي” 
لتقليص  البنك  فيه  يسعى  وقت  في  بشدة، 
بني  األسوأ  هي  اجلنسني  بني  األجور  في  فجوة 

الشركات البريطانية الكبرى.
“إتش.كيه.تي”:  شركة  باسم  متحدث  وقال 
عن  اعتذارنا  خالص  ونقدم  الفعل  برد  “علمنا 
بشدة  “نؤمن  وأضاف:  عنه«.  نتجت  إساءة  أي 
وفي  العمل  أماكن  في  اجلنسني  بني  باملساواة 
نتحلى  أن  بضمان  وملتزمون  احلياة،  مناحي 
واالحترام  باحلكمة  العمل  في  وشركاؤنا 
املزينة  العرض  صفحات  وفي  والشمولية«. 
اخملصص  اجلزء  شمل  وردية،  قلوب  برسومات 
كمبيوتر  أجهزة  للرجال  املقدمة  للعروض 
محمول وكاميرات وسماعات السلكية، بينما 
شمل اجلزء اخلاص بالعروض املقدمة للنساء 5 
أنواع مختلفة من املكانس الكهربائية وخالطاً 

وصنبور مياه للمطبخ.

صحيفة “التاميز” البريطانية
»أعيدوني إلى وطني«

البريطانية  الطالبة  بيجوم،  شاميما  قالت 
عشر  تسعة  اآلن  العمر  من  تبلغ  التي  السابقة، 
هربت  والتي  الثالث،  بطفلها  حامل  وهي  عاماً 
بنثيل  منطقة  في  سنوات  ثالث  منذ  أهلها  من 
الدولة  تنظيم  إلى  لندن لالنضمام  غرين شمالي 
من  الهروب  اختارت  إنها  سوريا   في  اإلسالمية 
شرقي  التنظيم  معاقل  آخر  تعتبر  التي  باغوز 
بأنها  نفسها  وتصف  جنينها،  على  خوفاً  سوريا، 
أن تخسر  التاسع تخاف من  كحامل في شهرها 
بسبب  السابقني  طفليها  خسرت  كما  طفلها 
املرض وسوء التغذية، وتؤكد “في النهاية لم أعد 

أحتمل، واآلن أنا أريد العودة إلى وطني بريطانيا”.

»يونايتد برس«

الذهب النفيس

تعد مصفاة »راند« في بلدة »غير هیستون« 
القريبة من جوهانسبورغ في جنوب افريقيا 
العالم.  في  الذهب  لتكرير  معمل  أكبر 
دقائق،  بضع  كل  واالفران  اآلالت  وتنظف 
وتكنس االرض باستمرار لئال تضيع أي نثرة 
من ذلك املعدن النفيس وتطبق ادارة املصنع 
عدد  فيها  يستعمل  صارمة  أمنية  خطة 
ملراقبة  تصوير خفية  آالت  بينها  اآلالت،  من 
كميات  تغرهم  أن  غريباً  وليس  العمال 
يومياً  املصفاة  إلى  تصل  التي  اخلام  الذهب 
والتي يبلغ ثمنها 40 مليون دوالر. إال أن أحد 
العمال وصف اإلمر بقوله: »ال أدري ماذا يرى 
كبقية  معدن  إنها  املادة  هذه  في  الناس 

املعادن«.

    صحيفة »أي«
»من دبلن إلى داعش«

حصرية  مقابلة  في 
مع  هال  لريتشارد 
املتهم  األيرلندي 
لتنظيم  باالنتماء 
كان  والذي  الدولة، 
حارساً  قبالً  يعم 
ليلياً. يقول الكسندر 
عاماً(   45( بيكميرازف 
خمس  أمضى  إنه 

أكبر  ظل  في  عمره  من  ونصف  سنوات 
العصر  في  وحشية  اإلرهابية  التنظيمات 
سلسلة  أن  بيكمرازف  ويضيف  احلديث. 
دبلن  في  منزله  لترك  دفعته  األخطاء  من 
شرقي  في  معزولة  منطقة  في  للعيش 
سوريا وهو املكان الذي مت إلقاء القبض عليه 
تنظيم  آخر جيوب  الفرار من  يحاول  إذ كان 
الدولة اإلسالمية ويؤكد أنه لم يكن له نية 
بالدولة  يسمى  ما  لتنظيم  لالنضمام  بتاتاً 
طريق  عن  نفسه  وجد  فقط  اإلسالمية، 

اخلطأ في سوريا.

مجلة “تامي”

مظالت السكة احلديد

بفضل ادارة السكة احلديد في مدينة شيكاغو االمريكية، بات في امكان الركاب الذين يقطنون 
حال  في  املاء  يبللهم  أن  غير  من  منازلهم  يبلغوا  أن  املدينة  غرب  شمال  الواقعة  الضواحي 
سقوط املطر. ذلك أن محطة القطار تزودهم مبظالت واقية متكنهم اعادتها في اليوم التالي. 
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حكومة أونتاريو: سنتخذ اجراء جتاه 
)هيدرو -وان( في حالة عدم تخفيض 

مستحقات الرئيس التنفيذي لها

أونتاريو  في  الطاقة  وزير  قال 
احلكومة  أن  ريكفورد  جريج 
االجراءات  جميع  ستتخذ 
كهرباء  شركة  ضد  الالزمة 
تخفض  لم  إذا  وان(   – )هيدرو 
املستحقات  كبير  بشكل 
اقترحتها  التي  والتعويضات 
ولكن  بها،  التنفيذي  للرئيس 
قالت  اخلاصة  شبه  الشركة 

انها لن تلتزم بهذا.
ادارة  مجلس  رئيس  الي  برسالة  الطاقة  وزير  وبعث 
أونتاريو  في  الوزراء  مجلس  )أن  فيها  يقول  الشركة 
املالية  املستحقات  بسبب  كبيرة  أمل  بخيبة  أصيب 
للشركة  اجلديد  التنفيذي  للرئيس  تقدميها  املقترح 
-التي حددت حدا أقصي مقترح قدره 2.8 مليون دوالر 
تقريبا-ولكن حكومة أونتاريو ال تريد أن يزيد هذا الرقم 

عن 1.5 مليون دوالر.
مت  إنه  تعلمون  )كما  رسالته  في  الطاقة  وزير  وقال 
ننظف  سوف  باننا  االلتزام  على  حكومتنا  انتخاب 
في قطاع  والثقة  املساءلة  ونستعيد  املالية  الفوضى 
الكهرباء ولسوء احلظ فإن االطار املقترح للمستحقات 
فجوة  إلى  يشير  بالشركة  التنفيذي  للرئيس  املالية 
وأكبر  الكهرباء  إدارة شركة  أراء مجلس  كبيرة ما بني 
من  وطلب  أونتاريو(  )شعب  الشركة  في  املساهمني 
حكومة  مطلب  وتلبية  اقتراحها  مراجعة  الشركة 
اقتراحها  الشركة  نشرت  لألسف  ولكن  أونتاريو(، 
وقالت  أونتاريو  برأي حكومة  االخذ  بدون  العامة   علي 
لدينا  املساهمني  أكبر  الي  بعناية  نستمع  كنا  )لقد 
االخرين  املساهمني  كبار  وكذلك  أونتاريو(  )مقاطعة 
من  اخملاوف  بني  التوازن  لتحقيق  كبيرا  جهدا  وبذلنا 
القادة  وحتفيز  لالحتفاظ  واحلاجة  اإلدارة  تكاليف 
املؤهلني تأهيال عاليا للقيادة( ويعرف أن حكومة أونتاريو 
أصدرت العام املاضي تشريعا يعطيها سلطات جديدة 
لشركة  التنفيذي  للرئيس  املالية  املستحقات  علي 
الوزراء في املقاطعة القدرة  الكهرباء ويعطي مجلس 
املالية  املستحقات  من  للحد  توجيهات  إصدار  على 
وزير  وقال  التنفيذي،   والرئيس  للمديرين  تدفع  التي 
الطاقة  بعد رد الشركة  هذا بعدم االمتثال لطلبات 
حكومة املقاطعة،  إن هذه ليست مفاوضات بيننا، ولن 
نعتزم  ونحن  إجراء،  لنتخذ  طويال  وقتا  االمر  يستغرق 

االحتفاظ باألرقام التي طلبناها منكم.

هازل ماكاليون لن تعمل 
كمستشارة حلكومة دوج فورد

قالت عمدة مسيسوجا السابقة هازل ماكاليون إنها 
أونتاريو  مقاطعة  وزراء  لرئيس  مستشار  دور  تقبل  لن 
دوج فورد وكان من شأن هذه الوظيفة أن تقدم السيدة 
هازل املشورة لرئيس الوزراء حول مجموعة من القضايا 
احمللية، حيث اصدرت هازل ماكليون بيانا في وقت الحق 
الوظيفة  هذه  شغل  من  تتمكن  لن  إنها  فيه  قالت 
ووزير  فورد  دوج  الوزراء  رئيس  أشكر  أن  )أود  وقالت 
للعمل  اختياري  على  كالرك  ستيف  البلدية  الشؤون 
معهم ومشاطرة اخلبرة التي اكتسبتها على مدى 44 
التزاماتي  وبسبب  ولألسف  احمللية  احلكومة  في  عاما 
ملثل  الالزم  الوقت  إيجاد  على  قادرة  غير  فإني  الكثيرة 
لن  ولذلك  الزمن،  من  املرحلة  هذه  في  الوظيفة  هذه 

أقبل هذه الوظيفة والبدالت املتعلقة بها(.
عن  سابق  وقت  في  أعلنت  قد  فورد  حكومة  وكانت 
هازل  عملت  وقد  خاصة،  مستشارة  هازل  تعيني 
ماكاليون عمدة ملدينة مسيسوجا من عام 1978 لعام 

2014 وأيدت دوج فورد في االنتخابات عام 2018.

 فضيحة تستر جسنت ترودو على رشاوى شركة 
االنشاءات والهندسة )أس-أن – سي الفاالن(

ومنذ  املاضيني  األسبوعني  مدى  على 
استقالت جودي ويلسون وزيرة شئون 
قائما  اجلدل  واليزال  القدامى  احملاربني 
في أوتاوا حول سبب االستقالة ومدى 
صحة االخبار التي تقول إنها رفضت 
على  التستر  في  ترودو  مع  االشتراك 
)أس- لشركة  والفساد  الرشاوي 
نقلها  مت  ولذلك  الفاالن(   سي   – أن 

ملنصب  العام  النائب  ومنصب  للعدل  كوزيرة  منصبها  من  املاضي  الشهر 
لشركة  الفساد  قصة  انتشار  وبعد  مؤخرا،  القدامى  احملاربني  لشئون  وزيرة 
)أس-أن  - سي الفاالن( قدمت جودي ويلسون استقالتها واستعانت بالقاضي 
تقوله  أن  يجب  مبا  لينصحها  كرومويل  توماس  العليا   للمحكمة  السابق 
أند  جلوب  صحيفة  أفادت  وقد  الشائكة،  املسألة  هذه  عن  االعالم  لوسائل 
ميل أن مكتب رئيس الوزراء قام بالضغط على جودي ويلسون عندما كانت 
الفيدرالي  العام  العام وطلب منها أن تطلب من املدعي  النائب  في منصب 
ليتوصل الى اتفاق مع شركة االنشاءات والهندسة )أس -إن -  سي الفاالن( 
التي مقرها كيبيك لتصليح وضعها بدون محاكمة جنائية  وهي املتهمة في 
قضية فساد واحتيال، ورفضت جودي ويلسون القيام بهذا، وكانت حتقيقات 
الشرطة الفيدرالية الكندية عام 2015  قد أسفرت عن ان اثنان من الشركات 
للمسؤولني  رشاوي  دوالر  مليون   48 حوالي  قدمت  الشركة  لهذه  التابعة 
للتأثير على قرارات حكومية ولتفوز بعقود مع احلكومة الليبية،  وتقوم اآلن 
جلنة العدالة وحقوق االنسان  ببحث هذه املسألة وسماع الشهود والتحقيق 

في جميع املالبسات اخلاصة بهذه الواقعة.
السياسيني  املستشارين  استقال فجأة كبير  االزمة  لهذه  تطور جديد  وفي 
األعلى  املساعد  بطز  جيرالد  وهو  منصبه  من  ترودو  جسنت  الوزراء  لرئيس 
والرئيسي والصديق املقرب جلسنت ترودو، وقال في بيان للصحفيني إنه ينفي 
نفيا قاطعا إنه او أي شخص أخر في مكتب رئيس الوزراء قام بالضغط على 
وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون التخاذ أي إجراء معني يتعلق باملالحقة 

اجلنائية لشركة الهندسة )أس-إن – سي الفاالن(

أهل املتهم الكندي بقتل املصلني في مسجد أوتاوا: 
العقوبة الصادرة بحق ابننا »قاسية جدا«

كتب والدو املتهم بقتل املصلني 
رسالة  أوتاوا  في  مسجد  في 
الذي  احلكم  أن  تقول  مفتوحة 
أقسي  من  هو  أبنهم  بحق  صدر 
علي  وقعت  التي  العقوبات 
الغاء  منذ  كيبيك  في  متهم 
عقوبة االعدام عام 1976، وقالوا 
إن املدعي العام طلب من احملكمة 

ان تصدر ستة أحكام بالسجن مدى احلياة والتي كان من شأنها أن متنع أبنهم 
من التماس االفراج املشروط ملدة 150 عاما، وهذا يضمن أن ينهي حياته خلف 

القضبان.
في  أمل  أي  وينهي  باإلعدام  احلكم  إلى  يرقى  احلكم  هذا  أن  الوالدين  وقال 
إعادة تأهيل أبنهم، وإن قاضي احملكمة العليا في كيبيك فرانسوا هووت قال؛ 
وغير  قاسي  سنة   29 العمر  من  البالغ  املتهم  على  سنة   50 بــ  احلكم  أن 
عادي، ولكنه حكم عليه بالسجن مدى احلياة بدون احتمال التماس لإلفراج 

املشروط قبل 40 عاما.
ولهذا كتب والدي املتهم هذه الرسالة وقالوا أن أبنهم عانى من مضايقات 
أثار مدمرة على شخصيته،  الدراسة وكان لها  ايام  نفسية وجسدية خالل 
واضافوا إذا كنا نريد حقا منع هذه املأساة من احلدوث مرة أخرى فلن يكون احلل 
الى االبد، ولكن محاولة فهم أفضل ومنع املضايقات  هو حبس شخص ما 
والعنف التي حتدث بني الطلبة، وهذه مشكلة اجتماعية خطيرة ال تزال تؤدي 
إلى ضحايا من بني الشباب، وإن االشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة ال 
يزالوا قادرين على التقدم بطلب لإلفراج املشروط بعد 25 عاما وهذا يعطيهم 
)بصيص من األمل( ويشجعهم على إعادة التأهيل. وقال والدي املتهم أيضا؛ 
خالفا للدول األخرى اختارت كندا سياسة الباب املفتوح والترحيب بالناس من 
ينكر  فلماذا  للحياة،  ثانية  فرصة  في  أألمل  ومنحتهم  العالم  أنحاء  جميع 
حتى أضعف االمل على من يدانوا؟ وقال خبراء قانونيني إنه من املرجح أن يتم 
الطعن في احلكم الصادر على ألكسندر أمام احملكمة العليا، ومن ناحية أخري 
ندد أعضاء اجلالية املسلمة والناجني من الهجوم باحلكم، وقال رئيس املسجد 
الذي تعرض للهجوم إن أعضاء املسجد فاجأهم حكم احملكمة، وشعروا بأن 

القاضي يهتم للقاتل أكثر من الضحايا وعائالتهم.

ما ال تعرفه عن نشأة أندرو شير زعيم 
حزب احملافظني الفيدرالي

في  شير  أندرو  نشأ 
متوسطة  طبقة 
والديه  وكان 
في  حريصني 
االموال،  استخدام 
يختبر  لم  وهو 
املرفهة  احلياة 
السياسيني  مثل 

في  حلزبه  مؤمتر  أمام  القاه  خطاب  في  وقال  االخرين، 
يكن  ولم  املال  من  الكثير  لدينا  يكن  )لم  هاليفاكس 
إلى  احلافلة  أن نستقل  لذلك كان علينا  لدينا سيارة، 

كل مكان نذهب اليه(.
وفي خطاب له في النادي الكندي في تورنتو عام 2017 
في  الفائدة  أسعار  ارتفعت  )عندما  شير  أندرو  قال 
كبريائه  عن  يتخلى  أن  والده  أضطر  الثمانينات  أوائل 
سهال«  ليس  هذا  »وكان  العائلة  مبنزل  االحتفاظ  في 
ليذهب إلى صديق لالستدانة منه لدفع الرهن العقاري 
بحيث ميكنهم البقاء في املنزل(، وقال أيضا انه عندما 
أوتاوا   جامعة  وقبلته  عمره  من  عشر  الثمانية  بلغ 
يعيش  ان  يستطيع  )إنه  والديه  له  قال  فيها،  ليدرس 
معهم في املنزل مجانا وكان هذا هو مساهمتهم في 
تعليمه( وأراد بذلك احلديث أن يقول ألعضاء حزبه إنه 
يشعر بالضغوط الشديدة التي يعاني منها الكنديني 
وكيف يجلس االباء واالمهات مع اطفالهم حول مائدة 
بقية  سيقضون  كيف  ويفكرون  قلقون  وهم  العشاء 
او  كندا  في  سيارة  اقتناء  إن  شير  أندرو  وقال  الشهر. 
كونك قادر على دفع الرهن العقاري او االدخار لتعليم 
دخلك  كفاية  من  بالقلق  تشعر  ال  حينما  او  أطفالك 
الثراء،  عالمات  من  ليس  هذا  فكل  الشهر،  لنهاية 
ولكنها عالمات عادية  للطبقة املتوسطة ولذا ميكن 
التي  املكافحة  الطبقات  على  يتعرفوا  ان  للكنديني 
أندرو شير  إذا لم تكن لها هذه العالمات، وقال  تعاني 
وإنهم  جيدة  حياة  لديه  كانت  انه  يقول  أن  يريد  انه 
كانوا قادرين على احلصول على أشياء لطيفة وحلظات 
ممتعة، ولكنه عاش حياة تختلف عن حياة جسنت ترودو 
الذي لديه عائلة واسعة الثراء والشهرة، وهناك فجوة 
واسعة بني بداية جسنت ترودو وأندرو شير الذي هو من 
أسرة متوسطة احلال وقد منا مع أختني وكان والده جيم 
لألخطاء  ومصحح  وباحث  ملكتبة  أمينا  يعمل  شير 
 1971 عام  من  سيتيزين(   – )أوتوا  جريدة  في  الكتابية 
بالصحيفة  اخلاص  النقابة  عقد  ويبني   2008 عام  الي 
انه من املرجح ان يكون دخله في العام   66 الف دوالر،  
وكان جيم شير ايضا  كاثوليكي متدين وشماس في 

الكنيسة.
وأما والدة أندرو شير وهي ماري شير  التي توفيت عام 
2017 فقد عملت ملدة 30 عاما كممرضة متخصصة 
أونتاريو  شرق  في  لألطفال  مستشفى  في  مسجلة 
في  وعضوة  احملافظني  حلزب  مؤيدة  ناشطة  وكانت 
املناهضة   ) للحياة  املؤيدين  )املمرضات  مجموعة 
لإلجهاض، وكانت تدخل 55 الف دوالر في السنة قبل 
اوقات العمل االضافية، ويبدو ان والدين أندرو شير كانا 
كانا  انهما  والديه  عن  قال  ذلك  ومع  جيدا  دخال  لهما 
حريصان جدا وحذران وقلقني بشأن ماذا ميكن أن يحدث 
يتأكد  والده  كان  ولهذا  العمل  عن  احدهم  توقف  لو 
من أن هناك صندوق للطوارئ، وفي خطاب كان  أندرو 
شير سيلقيه ومت توزيعه علي وسائل االعالم ،كان عليه 
أن يقرأ )كانت أمي تشتري كل شيء مستعمل حتي 
تتمكن أختي من أخذ دروس في الرقص وأمتكن أنا من 
لعب )البيسبول( ولكنه لم يقل هذا واستعمل كلمات 
عامة عن والديه فقال )كان والدي يفضلون االستغناء 
واخوتي  أنا  أستطيع  اشياء كثيرة تخصهم حتى  عن 
ان نحصل على االشياء التي نحبها( ويحصل اآلن أندرو 
شير كزعيم رسمي للمعارضة على 259 الف دوالر في 

العام وهو يبلغ من العمر 39 عاما.
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حتى ال يت�سرب امللل اإىل حياتكما الزوجية

إميرسون:  العاملي  الفيلسوف  يقول 
وامللل  امللل«.  هو  الزواج  أعداء  ألد  »إن 
شعور ينتاب الرجل واملرأة على السواء 
ومتباينة  كثيرة  أسباب  عن  ينتج  وهو 
تختلف بني كل زوجني. والشعور بامللل 
كثيرة  أو  قليلة  سنني  مبرور  يرتبط  ال 
بعد  امللل  يتسلل  فقد  الزواج؛  على 
مرور السنة األولى على الزواج فيشعر 
املسئوليات،  تعدد  بعبء  الزوجني  أحد 

وتشابه األيام.
بامللل  أحدهما  أو  الزوجان  يشعر  وقد 
بعد مرور عشرات السنني على زواجهما 

حني يتزوج األبناء ويتركون البيت بعد أن كانوا ميألونه باحلياة واملرح.
فماذا تفعالن حتى ال تعطي الفرصة للملل ألن يتسرب إلى حياتكما الزوجية في أي مرحلة 

من مراحلها؟

  خطوات لكسر امللل في احلياة الزوجية:
وجهات  تقریب  إليكما، حتى تستطيعا  أو هواية محببة  ممارسة نشاط  في  اشتركا معاً   •
نظركما أكثر، وحتى تظال أطول فترة ممكنة معاً بعيداً عن مشکالت وروتني العمل أو احلياة 

اليومية. 
• جددي في أسلوب حياتك اليومية؛ فيمكنك مثالً اختیار وتقدمي أصناف جديدة من الطعام، أو 
تغيير أماكن بعض قطع األثاث بالبيت، أو اإلبداع في كل ما يعمل وإضفاء روح احليوية بالبيت 

وعلى عالقتك بزوجك. 
• اخلروج في نزهات أسبوعية -ولو قصيرة -وفي مكان قريب فاملهم هو قطع الروتني األسبوعي، 

من عمل متواصل وانتظار اإلجازة األسبوعية للقيام بنشاط مختلف متاماً. 
• التعرف على أناس أو جيران جدد، وتوطيد العالقة مع األقارب واألصدقاء القدامی، يعطيان 

طعماً جديداً للحياة االجتماعية. 
للكالم  جديدة  آفاق  تخلق  واملسلية،  املفيدة  التلفاز  برامج  ومشاهدة  واالطالع  القراءة   •

واملناقشة وتبادل اآلراء.
• عدم الدخول في مناقشات مملة وبخاصة فيما يتعلق مبشكالت احلياة اليومية املتكررة. مع 

احلرص على إيجاد حلول لها حتى ال تعكر صفو حياتكما.
املشكالت  في  التقوقع  وعدم  إليها،  يحتاج  ملن  بحب  املساعدة  وتقدمي  باآلخرين  االهتمام   •
الشخصية، فهذا من شأنه أن يعمل على إزاحة الروتني من احلياة، وال يعطي فرصة للشعور 

بامللل.

أعياد:    األعياد هي الفرص املواتية التي تزيد فيها من توثيق 
الصداقة واملودة بينك وبني اآلخرين، فال تنس أن تبعث بتهانيك 
إلى األهل واألصدقاء واجليران والزمالء وال حترم من ذلك مرؤوسيك. 
وأيضا ال حترم معاونيك باملنزل من بّرك وعطفك، وأيضاً حارس 
البناية وساعي البريد، إن كلمة رقيقة تعبر بها لكل من هؤالء 
في العيد، تكسب بها قلوبهم، وتضمن إخالصهم في تعاونهم 

معك أو خدمتك.
اختيار:    إذا قدم لك طبق اللحم فال تبحث عن قطعة اللحم التي تروق لك وال تتأخر في املفاضلة 

واالختيار، وخذ القطعة التي أمامك مباشرة حتى ولو لم تكن القطعة التي تفضلها.
آالم:    إذا كنت تشعر بألم ألي سبب، فاعمل في صمت على إزالة أسبابه. وال تقض طول الوقت في 
الشكوى منه وشرح أعراضه، فإن لكل إنسان متاعبه وآالمه التي ال تسمح له باالهتمام بآالم اآلخرين.
افتخار:    ال تفاخري بجمالك وال مبالك وال بأصلك الطيب، فلست أنت صانعة شيء من هذا. وخير 
لك أن يتحدث الناس عن جمالك أو عن أصلك، من أن تتحدثي أنت عنهما فيقال إنك حديثة نعمة أو 

مغرورة.
آراء:    إذا سمعت رأياً يخالف رأيك فال تقاطع قائله وال تظهر الضجر والتأفف بل افتح صدرك آلراء 
الناس، ليفسحوا صدورهم آلرائك، ألنك لن تستطيع أن تفرض آراءك على الناس. وإذا رأيت مناقشة رأي 

يخالف رأيك. فتناقش في هدوء وكياسة وأناة.
أصابع:    ال تطرقع أصابعك بني الناس وال تبلل أصبعك بلعابك عندما تريد تقليب صفحات اجمللة أو 

الكتاب. إن هذا يتنافى مع الصحة كما يتنافى مع اجلمال والذوق.

كيف يتعلم االأبناء حب النظام؟

يشكو بعض اآلباء أو األمهات من عدم حرص أبنائهم على مراعاة النظام وعدم االلتزام به في 
البيت، سواء في ترتيب حاجاتهم أو غرفتهم أو في احملافظة على مواعيد تناول الطعام، أو ميعاد 

الذهاب إلى النوم أو االستيقاظ منه... الخ.
   فكيف تعمل على غرس حب النظام في ابنك؟ 

االلتزام  في  ألبنائكما  قدوة  أوالً  أنتما  كونا   -
واحترام  البيت،  في  النظام  على  باحملافظة 

املواعيد. 
- ال تطلبا من األبن بطريقة عنيفة أو بأسلوب 
في  تسبب  ما  شيء  بتنظيم  يقوم  أن  األمر 
وبشيء  بلطف  األمر  له  اشرحا  بل  هرجلته، 
من احلزم أيضاً في أن عدم النظام يتأثر به من 
يعيشون معه في البيت أيضا وليس هو وحده.

والترتيب  التنظيم  بقدرته على  - ال تستخفا 
حتى  شجعاه  وإمنا  بسيطة،  كانت  مهما 
يكتسب الثقة في نفسه وفي قدراته، وحتى 

ينمو بداخله حب النظام دائماً. 
أو الكتب مثالً، فال تقوما بترتيبها  إذا رأيتما حاجاته اخلاصة مبعثرة في كل مكان، کاملالبس   -
بالنيابة عنه مهما تباطأ هو، بل اشرحا له أهمية أن يقوم بنفسه بترتيب أشيائه اخلاصة حتى 

يعرف مكان كل شيء، وحتى ال يلجأ إلى سؤالكما كلما احتاج إلى شيء معني من حاجاته. 
- ال تطلبا منه العمل في أوقات غير مناسبة له، مثل وقت اللعب أو االستذكار أو الراحة بعد 

العودة من املدرسة، حتى ال يكره هذا العمل. 
- في بعض األحيان يحرص االبن على ترتيب حاجاته اخلاصة فقط، على حني ال يهتم بتطبيق هذا 
السلوك في األشياء التي ال تخصه، ومن هنا تأتي مسئوليتكما في إشعار االبن بأهمية احلفاظ 
على نظام ونظافة البيت بصفة عامة وذلك حتى يشب محًب لكل ما هو منظم ونظيف من 

حوله.

اأ�سول ولياقة

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

خربات مطبخية
إزالة الثلج بسرعة

إلزالة الثلج سريعا ضعي في وسط وعاء الطعام، املنوى جتميده في »الفريزر«، کوباً نظيفاً وفارغاً من 
البالستيك. وهكذا عندما ترغبني في استخدامه الحقاً، فإن الثلج سيذوب بسرعة.

تنظيف الثالجة
نظفي ثالجتك، مرة في الشهر، باملاء الفاتر املمزوج بقليل من اخلل، أو سائل مبيض ومطهر، إذا أردت 

احلصول على ثالجة تلمع من كثرة النظافة. وال تنسي تنظيف األماكن التي يصعب الوصول إليها.
سلطة متميزة

إذا أردت أن تعطي نكهة خاصة للسلطة، أفركي السلطة بفص ثوم ثم اخلطي جيدا السلطة. أو 
ضعی قطعة من اخلبز املفروكة بالثوم في السلطة على أن تزيليها قبل التقدمي.

سكر بنكهة احلوامض
للحصول على سكر بنكهة الليمون احلامض أو البرتقال، ضعي في وعاء حفظ السكر، قشرة الليمون 

احلامض أو البرتقال، وانتظري ثالثة أيام قبل أن تستخدميه.
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احمد طنطاوي لـ”جود نيوز”: التعديالت خمالفة 

للد�ستور وادعو ال�سعب امل�سري لرف�سها

الطنطاوي،  أحمد  النائب  قال   
التعديالت  ان   ،»30-25« تكتل  عضو 
الدستورية التي تقدم بها اعضاء من 
االغلبية  -ائتالف  مصر  دعم  ائتالف 
اصال  ومخالف  بالبرملان-سيئة 
اعضاء  عليه  اقسم  الذي  للدستور 
البرملانية  االغلبية  مطالب  البرملان، 

باالنتصار للشعب الذي انتخبهم.
واضاف طنطاوي في تصريحات خاصة 
جرجس  بالقاهرة  نيوز«  »جود  ملراسل 

ابراهيم، ان اعضاء التكتل عبروا عن رأيهم في رفض التعديالت كونها مخالفة للدستور وتعيد 
البالد إلى اجواء ما قبل ثورة يناير وان الوطن هو من سيدفع فاتورة هذه التعديالت.

ودعا طنطاوي الشعب املصري للخروج بقوة لرفض التعديالت وان تكون نسبة املشاركة والرفض 
كبيرة، مشددا على انه في حال رفض الشعب للتعديالت من الواجب على اعضاء مجلس النواب 
ان  إلى  باطلة  انهم  يعلما  التعديالت وهما  الشعب لالستفاء على  دعاء  الذي  والرئيس  املصري 
املسؤولية  لتحمل  لغيرهم  الفرصة  ويتركوا  جانب  يتنحوا  ان  ويعتذروا  الشعب  على  يخرجوا 

للدفاع عن الوطن والدستور.

انتحاري يفجر نف�سه يف حي االأزهر ومقتل 

�سرطيني

انتحاري يدعى احلسن عبد اهلل، نفسه وراء اجلامع األزهر في وسط القاهرة ما أسفر عن  فجر 
في  قتلوا  املصرية  الشرطة  رجال  من  ثالثة  إن  أمني  وقال مصدر  آخرين.  وجرح  مقتل شرطيني 
انفجار القاهرة، مضيفاً أن ضابطا برتبة مقدم توفي متأثرا بإصابته في االنفجار الذي وقع في 
حي الدرب األحمر بالقرب من اجلامع األزهر عند محاولة القبض على رجل كانت تطارده الشرطة.
وكان االنفجار قد أسفر وقت وقوعه عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ثالثة ضباط وثالثة مدنيني 
أحدهم طالب تايالندي. وكانت مأمورية أمنية قد خرجت ملالحقة اإلرهابي الذي فجر نفسه قبل 

القبض عليه، وهو من معتنقي الفكر التكفيري.
وأمر النائب املصري العام بفتح حتقيق عاجل لكشف مالبسات التفجير. وتبني أن االنتحاري له 

سجل إجرامي وحاول سابقا القيام بتفجير قرب مسجد في اجليزة.
واالنتحاري هو احلسن عبد اهلل )37 عاماً(، شارك في اعتصام رابعة العدوية، وكان مؤيدا للرئيس 
إحدى  إلى  انضم  اإلخوان.  تنظيم  لعناصر  مختلفة  أحداث  في  وشارك  مرسي،  محمد  املعزول 
اخلاليا العنقودية التكفيرية، وكان مسؤوال في البداية عن عمليات الرصد جملموعات لواء الثورة 
وحسم. املتهم كان ميكث ما بني منطقة اجليزة والدرب األحمر، ويلتقي عناصر من حركتي حسم 
ولواء الثورة في مناطق قريبة من جامع األزهر أو منطقة اجليزة. حاول السفر إلى سيناء من عدة 
أسابيع، وفشل وعاد مرة أخرى لتنفيذ عملية إرهابية في القاهرة بتكليفات عبر تطبيق تليغرام.
وقد توصلت األجهزة األمنية إلى عائلة اإلرهابي، وسيقوم جهاز األمن الوطني بتحقيقات موسعة 

معهم خالل الساعات القادمة.
واقعة  مرتكب  عن  البحث  “جهود  إن  بيان  في  املصرية  الداخلية  وزارة  قالت  سابق  وقت  وفي 
إلقاء عبوة بدائية الستهداف قوات أمنية أمام مسجد االستقامة باجليزة عقب صالة اجلمعة 
املاضية، أسفرت عن تتبع خط سير مرتكب الواقعة وحتديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب 
األحمر، حيث قامت قوات األمن مبحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات 
األمن  من  أمني شرطة  واستشهاد  اإلرهابي  أسفر عن مصرع  ما  بحوزته،  كانت  التي  الناسفة 
الوطني، وأمني شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه اثنني من الضباط أحدهما من األمن الوطني 

واآلخر من مباحث القاهرة”.

ال�ستكمال »االإ�سالحات االقت�سادية«.. اأملانيا ُتقر�ض 

م�سر 250 مليون دوالر

برنامج اإلصالح االقتصادي  الثانية من قرض ميسر لدعم  اتفاق الشريحة  وأملانيا،  وقعت مصر 
واالجتماعي بقيمة 052 مليون دوالر، في إطار دعم أملانيا للبرنامج بقيمة 005 مليون دوالر على 
مرحلتني. وقالت نصر، في بيان لوزارتها إن هذا االتفاق سيركز على دعم اجلانب االجتماعي في 
البرنامج االقتصادي للحكومة، وعلى رأسه االستثمار في العنصر البشري، في إطار منظومة 
متكاملة لدعم االقتصاد املصري حتظى بدعم من القيادة السياسية في مصر، بهدف االرتقاء 
باخلدمات املقدمة للمواطن املصري، مع مراعاة البعد االجتماعي عبر دعم الفئات األكثر احتياجا.
من جانبه قال السفير األملاني في القاهرة يوليوس جيورج لوى إن أملانيا دعمت مصر منذ بداية 
اجلاري  الدولي  النقد  صندوق  برنامج  إطار  في  بـ”اجلريئة”  وصفها  التي  االقتصادية  اإلصالحات 
تنفيذه. وأضاف أن النمو االقتصادي في مصر يتخذ اآلن منحى إيجابيا، وسيتم صرف الشريحة 
الثانية من القرض ما يعد مؤشرا واضحا على أن أملانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار 

مصر.

جمللس  اإلعالمي  املركز  نشر 
إنفوجراف  املصري،  الوزراء 
“ستاندرد  بنك  اختيار  عن 
أكبر  ضمن  مصر  تشارترد” 
العالم  اقتصاديات في  عشر 

عام 2030.
في  ستأتي  مصر  أن  اإلعالمي  املركز  وأوضح 
الناجت  سيسجل  حيث  عاملياً  السابعة  املرتبة 
القوة  تعادل  لها  حسب  اإلجمالي  احمللي 
دوالر،  تريليون  حوالي  2.8    ،2030  الشرائية 
والتي   ،2017 عام  مصر  بوضع  مقارنة  وذلك 
احتلت فيه املرتبة احلادية والعشرين بإجمالي 
ناجت محلي حسب تعادل  القوة الشرائية يبلغ 

حوالي    2.1  تريليون دوالر.
كانت وكالة بلومبرج، نشرت تقريرًا أعده بنك 
ستاندرد تشارترد عن تصدر اقتصاد مصر املركز 

قائمة  ضمن  عامليا،  السابع 
أكبر 10 اقتصادات عاملية مع 

حلول عام 2030.
يسبق  أن  التقرير،  وتوقع 
حيث  من  املصري،  االقتصاد 
إلى  وصوله  املتوقع  حجمه، 
واليابان  روسيا  من  دوالر، كال  تريليون   2.8 نحو 

وأملانيا.
اقتصاد  أكبر  ستكون  الصني  أن  التقرير  وذكر 
القوة  لتعادل  وفقا   ،2020 بحلول  العالم  فى 
االسمي،  اإلجمالى  احمللى  والناجت  الشرائية 
حيث   ،2030 بحلول   %5 إلى  منوها  وسيتراجع 
إلى   2030 عام  فى  اقتصادها  حجم  سيصل 
نحو 2.46 تريليون دوالر، تليها فى املركز الثانى 
تريليون   3.64 إلى  اقتصاد يصل  الهند بحجم 

دوالر.

بريطانيا ت�سحب اجلن�سية من فتاه اأن�سمت لداع�ض 

وبنجالدي�ض ترف�ض اإ�ستقبالها

سحب  البريطانية،  السلطات  أعلنت 
بيجوم«،  »شميمة  الشابة  من  اجلنسية 
التى انضمت إلى تنظيم »داعش« اإلرهابى.

أسرة  إلخطار  خطابا  السلطات  وأرسلت 
لندن عندما كانت فى  التى غادرت  الفتاة 
اخلامسة عشرة من عمرها لالنضمام إلى 
سحب  بقرار  سوريا،  فى  »داعش«  تنظيم 

اجلنسية البريطانية منها.
والدة  إلى  املرسل  اخلطاب  فى  وجاء 
تتعلق  أوراق  اخلطاب  بهذا  »مرفق  بيجوم 
بتجريد  الداخلية  وزارة  اتخذته  بقرار 
جنسيتها  من  بيجوم  شميمة  ابنتك 

البريطانية«.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد، إنه لن يتردد فى منع عودة أى شخص أيد التنظيمات اإلرهابية 

فى اخلارج إلى بريطانيا.
وكانت بيجوم قد والتي تبلغ من العمر 19 عاما، قد هربت إلى سوريا عام 2015 وتزوجت هناك من 
أحد عناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي من أصل هولندي وأجنبت منه 3 أطفال، توفي اثنان منهم 
بسبب سوء التغذية واألمراض. وترغب الشابة الداعشية اآلن في العودة إلى أوروبا بعدما وضعت 

طفلها الثالث في مخيم الهول لالجئني، ووقع زوجها أسيرا لدى »قوات سوريا الدميقراطية«.  
بنغالي، »شميمة  البريطانية من أصل  ومن جانبها رفضت بنغالديش منح جنسيتها للشابة 
بيغوم«، وأعلنت وزارة خارجية بنجالديش، في بيان أن بيجوم ال يحق لها احلصول على اجلنسية 

البنغالية، بعدما قررت احلكومة البريطانية سحب اجلنسية منها.
البيان: »تؤكد بنغالدش أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنجالدشية. وهي مواطنة  وجاء في 
بريطانية باملولد، ولم تقدم مطلقا طلبا لبنجالديش يقضي بأن حتمل جنسية مزدوجة«... »ميكن 
اإلشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغالدش رغم ارتباطها العائلي. بالتالي ليس واردا السماح لها 

بدخول بنغالدش«.
الداخلية،  وزير  بأن  بيغوم  عائلة  البريطانية  الداخلية  وزارة  أبلغت  أن  بعد  بنغالدش  قرار  ويأتي 

ساجيد جافيد، وقع مرسوما يقضي بسحب اجلنسية من ابنتها.

م�سر �سمن اأكرب 10 اقت�ساديات يف العامل 

بحلول 2030

نفي املركز اإلعالمي جمللس الوزراء ما انتشر في 
أنباء  التواصل االجتماعي، من  بعض صفحات 
موحداً  زياً  والتعليم  التربية  وزارة  فرض  بشأن 
 %50 املعلمني  وحتميل  باملدارس،  املعلمني  على 

من تكلفة هذا الزي.
وأوضح املركز اإلعالمي في بيان له أنه تواصل 
الفني،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مع 
والتي نفت تلك األنباء متاماً، ُمؤكًدة أنه ال صحة 
املعلمني  على  موحد  زي  لفرض  اإلطالق  على 

أن  على  ُمشددًة  احلكومية،  باملدارس  واإلداريني 
كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف 

البلبلة بني املعلمني.
في  تتمثل  األمر  حقيقة  أن  الوزارة  وأوضحت 
اجلديد«،  »الوادي  محافظ  وتنفيذ  تصميم 
بزي  تتعلق  محافظته  نطاق  داخل  مبادرة 
املظهر،  لتوحيد  واإلداريني  للمعلمني  مدرسي 
جالل  مع  تتناسب  للمعلم  هيبة  وإضافة 

وظيفته.

احلكومة تو�سح حقيقة فر�ض 

»زي موحد« على املعلمني باملدار�ض
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احلكومة الكندية للعودة لكندا

أمضى  تورنتو  من  رجل  علي  محمد 
داعش  مع  يقاتل  سنوات  أربعة 
االجتماعية  االعالم  ويستخدم وسائل 
العودة  اآلن  يريد  اآلخرين،  لتجنيد 
لكندا، وقال إن جماعة داعش االرهابية 

األرض وتخسر  بينما تخسر  االجانب  اآلن عن مقاتليها  تتخلى 
املعارك ضد املقاتلني االكراد املدعومني من الواليات املتحدة.

الكندية  زوجته  أن  سنة   28 العمر  من  البالغ  محمد  وقال 
واطفاله االثنان قد تركا بدون مساعدة ليواجهوا مصيرا خطرا 
قائال  وتسأل محمد علي  لهم،  بالنسبة  آمنة  تعد سوريا  ولم 
»ملاذا ال ميكنني العودة لكندا وأنا لم أفعل شيئا ولم أكسر أي 
قوانني على االطالق فيها؟ وكان محمد علي قد حاول هو وأسرته 
عليه  قبضت  ولكن  عنه،  داعش  تخلت  أن  بعد  لتركيا  الفرار 
قوات التحالف واحتجزته في سجن سوري على مدى التسعة 
أشهر املاضية، وقال ان لداعش جيوب في الصحراء وخاليا نائمة 

مختلطة باملدنيني تنتظر انسحاب القوات االمريكية.
 يذكر أن محمد علي ليس هو الكندي الوحيد في سوريا الذي 
يطلب املساعدة، فقد هربت امرأتان كنديتان منذ فترة قصيرة 
وقالت  التحالف  لقوات  واستسلموا  داعش  معاقل  أحد  من 
تورنتو  من  انهما  بطالقة  االجنليزية  تتحدثان  اللتان  السيدتان 

ومن البرتا وانهما سافرا لسوريا بناء على أصرار ازواجهن.
وقالت هيئة غير ربحية تسمى )العائالت ضد التطرف العنيف( 
أن هناك حاليا 27 كندي محتجز في سوريا ومتارس هذه الهيئة 
الضغط علي احلكومة من اجل عودة هؤالء وتقول أن أكثر من 
نصف احملتجزين هم من االطفال دون سن اخلامسة، بينما أكدت 
الهيئة الكندية للشؤون العاملية معرفتها بهؤالء احملتجزين في 
للوضع  )بالنظر  ووكر  ريتشارد  وهو  منها  متحدث  وقال  سوريا 
تقدمي  علي  الكندية  احلكومة  قدرة  فإن  االرض  على  االمني 
وقال  للغاية(  محدودة  سوريا  من  جزء  أي  في  لهؤالء  املساعدة 
الكنديني  املقاتلني  أعادة  إن  رالف جودالي  العامة  وزير السالمة 
تعرض  لن  كندا  وإن  االولويات  من  ليست  لكندا  وأسرهم 
ومختل  خطير  مكان  في  للخطر  الدبلوماسيني  موظفيها 

)سوريا( من العالم.

�سرطة اأونتاريو حترر 43 فرد من 

العبودية احلديثة

حررت شرطة أونتاريو عشرات االشخاص من استغالل جتار البشر لهم 
إن جتار  أجرتها كشفت عن  التي  التحقيقات  أن  الشرطة عن  وأعلنت 
البشر أحضروا 43 فرد من املكسيك وغالبيتهم من الذكور الذين دفعوا 
مبالغ طائلة لهم ملغادرة وطنهم، وانهم كانوا يتقاضون احيانا كثيرة 
أقل من 50 دوالر في الشهر بعد ان يقتطع منهم ثمن االقامة والتنقل 
وعاشوا في اماكن وظروف مزرية في مدينة )باري( و)وساجا ببتش( في 

أونتاريو.
بالبشر  االجتار  إن  صحفي  مؤمتر  في  بارنوم  ريك  الشرطة  ضابط  وقال 
هو عبودية حديثة والعنصر االساسي في هذه اجلرمية هو االستغالل، 
وذكر الضابط أن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بني 20 و46 سنة وكانوا 
العطالت  وأماكن  للفنادق  تنظيف  شركة  في  العمل  على  مجبرين 
وقال  العمل،  أماكن  إلى  يوميا  نقلهم  ويتم  أونتاريو  وشرق  وسط  في 
عبدا  املاضية  الليلة  منت  )لقد  الشرطة  لضابط  الضحايا  من  واحد 

واستيقظت هذا الصباح حرا(.
وقالت رئيسة شرطة باري كيمبرلي جرينوود إن هذه العملية األولى من 
التي تتم في املنطقة وكانت عملية مقلقة للغاية،  نوعها وحجمها 
يدعو  ولكنه  شيوعا،  أقل  العمل  ألغراض  بالبشر  االجتار  إن  واضافت 
للقلق ونحن ال نتصور وقوع هذا في مجتمعنا، هذا وقد وفرت الشرطة 
نظيفة وطعام ساخن  ومالبس  دافئ  أنقذتهم حمام  الذين  االفراد  لي 
قبل إجراء مقابالت معهم، ومنحتهم مسكن لإلقامة وتصريح للعمل 
الذين  البشر  واما جتار  والتحقوا بعمل في منتجع محلي،  أونتاريو  في 
احضروهم من املكسيك فسوف حتقق الشرطة معهم الحقا ملعرفة 
كيف استفادوا من هؤالء الناس وكمية االموال التي حصلوا عليها من 

تشغيلهم كعبيد لهم. 

وزيرة ال�سحة تر�سل بر�سالة طماأنة: لن 

يكون هناك م�ستويني للرعاية ال�سحية

في  الصحة  وزيرة  قامت 
اليوت  كريستني  اونتاريو 
لتوضح  املقابالت  من  بعدد 
احملافظني  حكومة  موقف 
زعيمة  أعلنته  ما  بشأن 
اجلديد  الدميقراطي  احلزب 
املعارض عن أن حكومة فورد 

وردت كريستني  الصحية،  الرعاية  أمام خصخصة  الباب  تفتح  سوف 
ولن  الصحية  للرعاية  مستويني  يوجد  لن  إنه  قائلة  هذا  على  اليوت 
تطلب احلكومة من الناس دفع املزيد من املال ألجل املزيد من اخلدمات 
الوحيد  والشيء  خاصة  مستشفيات  هناك  تكون  لن  وانه  الصحية، 
الذي أتفقنا عليه، هو أن يستطيع اجلميع الوصول الي نظام الرعاية 
يدفعوا  أن  الناس  على  ويجب  العام  القطاع  من  املمول  الصحية 
خلدماتهم من خالل البطاقة الصحية اخلاصة بهم )أوهيب( وال ينبغي 
اعتبارات  بسبب  الصف  في  االخرين  للمرضى  تخطي  هناك  يكون  أن 

مالية.
ولم تستبعد الوزيرة أن يتم تقدمي خدمات خاصة داخل النظام العام 
ومثل لذلك )الشركات التي تقوم بالفحوص واالختبارات التشخيصية(، 
وقالت إن هذا لن يكون محور التغير في الرعاية الصحية، وكانت زعيمة 
حزب املعارضة أندريا هوارث قد قالت إن هناك قسم في مشروع جديد 
الوزيرة  ولكن  الصحية  الرعاية  خصخصة  إلى  سيؤدي  فورد  حلكومة 
السماح  اجلديد  القانون  مشروع  شأن  من  إن  قالت  اليوت  كريستني 
شبكة  ذلك  في  مبا  الصحية  الهيئات  مسؤوليات  بنقل  للحكومة 
والصحة  السرطان  مرضى  رعاية  ومركز  احمللية  الصحي  التكامل 
االلكترونية وشبكة هبة احلياة إلى وكالة كبرى فائقة اخلدمات تضم 
كل هذه املراكز وتكون مسؤولة عن إدارة احتياجات اخلدمات الصحية 
النظام  في  العاملة  االدارة  عن  ومسؤولة  أونتاريو  انحاء  جميع  في 
والصحة  املرضي  وخدمات  املعلومات  وجتديد  والتنسيق  الصحي 
االلكترونية واالنشطة املتعلقة بالتبرع باألعضاء واالنسجة وزراعتها.

وقالت الوزيرة ان ميزانية الرعاية الصحية تصل الي 61 بليون دوالر وقد 
على  يحصلون  ال  أونتاريو  سكان  أن  علي  املتعاقبة  الدراسات  أشارت 
توجيه هذه  التأكد من  نريد  ولهذا  الدوالرات  تلك  تعادل  أفضل  قيمة 

االموال واملوارد قدر املستطاع خلدمة املرضي

كيف حاول االخوان ا�ستعطاف الراأي العام امل�سري 

مع قتلة بركات عرب ال�سو�سيال ميديا؟

أعلنت مروة بركات ابنة املستشار هشام بركات النائب العام 
استهدفته  إرهابية  عملية  شهيد  سقط  والذى  السابق 
على  حسابها  سرقة  عن  أعوام،   4 منذ  منزله  من  بالقرب 
سارق  إن  للمراسل  أمني  مصدر  وصرح  الفيسبوك،  موقع 
على  بالدخول  وقام  تركيا،  في  مقيم  أو  تركي  الصفحة 
في  البلبلة  تثير  العربية  باللغة  عبارات  وكتابة  الصفحة 

الرأي العام املصري، قبل ساعات من إعدام املتهمني باغتيال النائب العام السابق.
ونشرت عبارات عبر صفحة مروة جاء فيها: »شهادة أمام اهلل، عرفت إن في شباب في قضية 
اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري هلل ألن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الوالد 

دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم احلقوهم واقبضوا على القتلة احلقيقيني.
ونفذت مصلحة السجون املصرية مؤخرا، حكم اإلعدام شنقا بـ9 مدانني باغتيال النائب العام 
املصري املستشار هشام بركات في يونيو 2015. وكانت محكمة النقض، أرفع محكمة في البالد، 
بتخفيف حكم  التسعة، كما قضت  املتهمني  بحق  اإلعدام  بتأييد حكم  املاضي  العام  قضت 
اإلعدام بحق ستة آخرين إلى السجن املؤبد، الالفت للنظر ان كافة املتهمني في تلك القضية 
هم طالب و خريجني من جامعة االزهر.. االمر الذى يطرح تساؤال ان كانت تلك املؤسسة تفرخ 

إرهابيون جدد يوم تلو االخر؟!
هناك  كانت  ميديا حيث  السوشيال  وسائل  عن  نفسها  عن  اجلماعة  أخرى كشفت  من جهة 
صفحات تظهر للبعض بانها صفحات عادية حتاول بني احلني و االخر السخرية من قرارات النظام 
و احلكومة والدفاع عن اجلماعة احملظورة بشكل غير مباشر اال ان تلك احلادثة قد فضحت ميولها 
»أحمد  اليوم«،  األزهر  »اخملتلط1911«   ، »كابيتانو«،  »مهذبون«،  صفحة  مثل  االخوانى  وتوجها 
عيسى املعصراوى«، »أم كلثوم أفيون«، »رصد«، »مصر العربية«، »العربي اجلديد«، »اإلسماعيلية 
2020«، فتلك الصفحات باتت تصرخ وتبكي بعد القصاص من اإلرهابيني ولم تبكى على شهداء 
تكون  ال  وقد  الغشيم،  اإلرهاب  وغيرهم من مصريني ضحايا  واقباط  الوطن من جيش وشرطة 

صفحات اخوانية صرف ولكنها مشبعة بأفكارها. 
ويرى اخرون ضرورة الغاء عقوبة اإلعدام من القانون املصري باعتبارها ضد حقوق االنسان، حيث 
ليس من حق احد ان ينتزع حياة انسان اخر منه، وانه ميكن االستعاضة عن ذلك بالسجن مدى 
احلياة، بينما يرى اخرون ان عقوبة اإلعدام ليس كافية خاصة انها تتأخر كثيرا في التنفيذ و في 
احملاكمات، وطرح اخرون تساؤل ملاذا تأخرت إجراءات تنفيذ اعدام قادة االخوان وعلى راسهم محمد 

مرسي رغم صدور قرار اإلعدام له و لقياداته منذ فترة طويلة؟!
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الباحث اإلسالمي  نيوز« يفتح  لــــ »جود  في حوار خاص 
قلبه  سابقا  مصر  في  اإلسالمية  اجلماعة  قادة  وأحد 
ليبدي تعليقاته حول االحداث السياسية األخيرة التي متر 
الدستور  تعديل  مثل  كثر  قضايا  من  احلبيبة  مصرنا  بها 
وموقف جماعة االخوان وحجمها اآلن في الشارع املصري 
وهل تسعى حاليا إلجراء مراجعات فكرية كما قامت بذلك 

اجلماعات اإلسالمية من قبل. فإلى اجلزء األول من احلوار
الدستور  لتعديل  النواب  مجلس  اعضاء  من  عدد  قدم 

لتوسيع صالحيات الرئيس... ما رأيك؟
وليس  عامني،  منذ  ارهاصات  لها   2014 دستور  تعديل  ــ 
بالتعديالت  جاء  ما  اهم  ولكن  الراهنة،  اللحظة  وليد 
املقترحة هما عنصرين، االول هو تقليص صالحيات رئيس 
ميارسها  لم  صالحيات  وهي   ،2014 لدستور  طبقا  الوزراء 
الوزراء في  وزراء، ولن يستطيع ممارستها فرئيس  رئيس  اي 
مصر هو سكرتير لدى الرئيس، والعنصر الثاني هو تعديل 
املادة اخلاصة مبدد الرئيس، فمنذ بداية اجلمهورية في مصر 
لم يأتي رئيس وسلم السلطة وغادر منصبه وهذه قصص 

معروفة في تاريخ مصر.
ما سبب وجود اإلرهاب من وجهة نظرك؟

البعض ارجع ان السبب احلقيقي لإلرهاب للفقر واسباب 
اسامة  السابق  القاعدة  تنظيم  زعيم  ولكن  اقتصادية 
بن الدن والدكتور امين الظواهري الزعيم احلالي من االثرياء 
االخر  والبعض  اساسها،  من  النظرية  هذه  ينسف  وهو 

التنمية  ضعف  إلى  الظاهرة  نسب 
ولكن احلقيقة ظاهرة االرهاب اعمق 
مسلم  فأي  بكثير،  ذلك  من  واعقد 
ابن  عمر  منوذج  يعيد  اشواق  لديه 
ولن  تقتل،  االشواق  وهذه  اخلطاب 
تصل  ولن  شيء  اي  اقامة  تسطيع 
الي اي نتيجة، كما ان وجود جماعات، 
والفرد عندما يلتحق باجلماعة على 
امل ان يعيد منوذج عمر ابن اخلطاب 
فلك  في  يدور  فرد  انه  نفسه  يجد 

طيبة  اخالقه  كانت  ومهما  سيستم  لها  وانها  اجلماعة 
وحميدة سيجد انه ترس داخل اجلماعة وانه يدور في دورة 
اجلماعة والتي بدورها تنخرط في العنف واالرهاب باإلضافة 

إلى بعض االسباب السياسية.
 وما هو احلل للقضاء على اإلرهاب؟

 احلل في »حل« هذه اجلماعات وعلى راسها جماعة االخوان 
ليس كما  اجلماعة  ولكن حل هذه  اول جماعة،  تعد  التي 
يحدث في الوقت احلالي، فما يحدث في مصر هو حل قانوني 
الفعلي  احلل  ولكن  بديل،  اي  تقدم  ولم  باالعتقال  وامني 
لهذه اجلماعات هو تقدمي مناذج بديلة للجماعات وافكارها 
وحلها ليس بالقانون، وان يكون بديل عن الفكر القطبي، 
التصوف السني العلمي، اي البحث عن »املسيحية داخل 
االسالم« وهي التركيز علي اجلوانب االحسان والبر والسالم 

واحملبة واالمان والعدل هو اعلى درجة اإلسالم.
فحاليا وزارة االوقاف استملت املساجد من كافة اجلماعات 
ماذا فعلت بها، لم تقدم اي شيء لم تقدم اي خدمات او 
دروس دينية بالرغم ان نفس املساجد كانت تعمل كخلية 
يعملون  الذين  وكل  عليه  اجلماعات  سيطرة  وقت  النخل 
بها موظفني وليسوا اصحاب رسالة، نحتاج إلى فكر بديل 

يصل بنا الي التغير العادل للدول العربية.
ففي الوقت احلالي املساجد تتبع وزارة األوقاف التي يرأسها 
وزير هو عضو في احلكومة ولم تقوم باي عمل دعوي وأصبح 

هناك فراغ، وإذا جاء رئيس مصري جديد سمح بعودة هذه 
الذي  الفراغ  وتسد  قوة  بكل  ستعود  اخرى  مرة  اجلماعات 

جاء بسجنها ولم جتد الدولة بديل.
وماذا عن تكفير املفكر الدكتور فرج فودة وخالف األزهر 

مع اإلمام محمد عبده؟
االزهر لم يختلف مع االمام محمد عبده، وانا ارى ان شيخ 
عبده،  محمد  االمام  اجتاه  في  يسير  الطيب  احمد  االزهر 
يأخذا حقهما  ولم  الكثير لإلسالم  وهناك شخصان قدم 

هما عباس العقاد واالمام محمد عبده.
اما عن فرج فودة فتكفير املسلم اسوأ شيء 
املادي  القتل  يعقبه  معنوي،  قتل  فالتكفير 
وفكره  ورأيه  اطروحته  عن  النظر  بصرف 
كانت  ما  فودة  فرج  يقتل  لم  لو  كان،  ان  اي 
الشهرة،  هذه  وحققت  انتشرت  افكاره 
هو  شيء  اسوأ  قلت  كما 
احد  فال  املسلم  تكفير 
والنار  اجلنة  مفتاح  ميلك 

ونحن  محرم،  نفسه  فالقتل  اهلل،  غير 
مصري  علماني  يوجد  ال  قضاة،  ال  دعاة 
واملنطقية  احلرية  يعشق  مفكر  صادق 
حق  ذو  كل  ويعطي  اآلخر  والرأي  والرأي 
ذهبوا  العلمانية  مدعي  كلهم  حقه، 
حلكام ديكتاتوريني من اجل احلصول على 

مكاسب مثل القذافي او صدام حسني.
أصبح  بأنه  لألزهر  موجهة  اتهامات 

مؤسسة سياسية وليست علمية... ما ردك؟
أعجز  وهو  السياسية،  في  يتدخل  ان  يستطيع  ال  االزهر 
من ذلك، وال يستطيع ان يتحدى الساسة وان كانت حتدث 

بعض املناوشات من بعض علماء االزهر ولكنها محدودة.
سيد  املفكر  حصول  من  اإلسالمي  التيار  غضب  ملاذا 
جلائزة  وترشيحه  التقديرية  الدولة  جائزة  على  القمنى 

امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم؟
ــ سيد القمني اخذ جائزة ال يستحقها – من وجهة نظري-
االجتماعية  العلوم  في  مصر  في  متنح  جائزة  اعلى  وهي 
الهجوم  غير  لإلسالم  قدم  ماذا  هنا:  والتساؤل  باجملامالت، 
السب  وبني  االعتقاد  حرية  بني  فرق  فهناك  الدين،  على 
والقذف فهي جرمية يعاقب عليها القانون وسيد القمني 
فكر  اي  دون  االسالم  بحق  وقذف  سب  هو  يقدمه  ما  كل 

يذكر.
كيف ترى إسالم البحيرى؟

الرأي  يقبل  وال  العلماء،  على  يتطاول  البحيري  اسالم  ــ 
األخر ويدعو حلرق الكتب ولم يرد على ما جاء بالكتب، وهذه 
الكتب حتتوي على فتاوي جاءت في زمانها واصحابها أفتوا 
مبا يناسب زمانهم وعصورهم ام ان هذه الفتاوي ال تناسب 

العصر احلالي.
يفتي  من  لديهم  ليس  انهم  وجيله  اسالم  فمشكلة 
يقرأ قواعد  لهم مبا يناسب زمانهم وعصرهم، واسالم لم 

الفقه ألنه لو قرائها لعلم ان »قول الصحابي ليس حجة« 
هي  وبالتالي  الصحابة  من  ليس  الكتب  هذه  واصحاب 

ليست حجة .
خانة  حلذف  قانون  عن  أعلنوا  البرملان  اعضاء  بعض 

الديانة من بطاقات الرقم القومي ... ما رأيك؟
وتتطور  لنمو  للغاية  ومهمة  مطلوبة  التعددية  ــ 
فبمنتهي  معروفة،  مصر  في  االسماء  ولكن  اجملتمعات، 
السهولة ان متيز بني املسلم واملسيحي من اسمه، فهذه 
ولدغدغة  للشو  وتهدف  ميدان  غير  في  معركة  الدعوات 
مشاعر الغرب وليست ذات قيمة على ارض الواقع، وخانة 
والزواج  الطالق  في  معينة  قواعد  في  تستخدم  الديانة 

فقط.
قبل  من  ذكرت  ثائًرا...  شبابك  في  كنت  أنك  مبناسبة 
أثناء انقالب اجلماعات اإلسالمية على الراحل السادات 

أنكم-كشباب-لو وصلتم احلكم لكانت كارثة... ملاذا؟
انها  وادركت  التجربة  رأيت  فعندما  كبرى،  كارثة  بالطبع 
،فاحلركة  وسياسية  فكرية  مراهقة 
وال  السياسة  جترب  لم  االسالمية 
العمل السياسي، وال نصلح ان نكون 
فقه  غير  الدعوة  ففقه  رجالها؟، 
ان  يصلح  ال  الدعوة  ورجل  الدولة، 
يكون رجل دولة، وكل احلكام العادلني 
خرجوا من بيت الدولة ولم يخرجوا من 
الدعوة،  من  حاكم  يأتي  ولم  الدعوة، 
اخلطاب  بن  عمر  ان  يتخيل  فالبعض 
وعمر بن عبد العزيز رجال دعوة بل هما رجال دولة تربو على 
انظمة احلكم وتكوين الدول ونظمها السياسية، وعندما 
وصل محمد مرسي إلى سدة احلكم في مصر فشل، الن 
فقه اجلماعة يختلف عن فقه الدولة، هناك فرق كبير بني 
والداعية  املنصب،  يريد  السياسي  والسياسي،  الداعية 

يريد هداية الناس. 
ملا اختار اإلرهاب الفترة األخيرة التركيز على استهداف 

األقباط؟
ـــ الفكر الداعشي او البصمة الداعشية دائما تسهتدف 
االهداف السهلة او التي جتد رخوة من الدولة في تأمينها 
فمثال جندها انها بدأت في استهداف اجملندين عقب انتهاء 
اجازة كونهم  نزولهم  اتوبيساتهم عند  او  فترة جتنيدهم 
استهداف  الى  اجتهوا  ثم  تأمينهم  وبعد  سهل  هدف 
ثم  الدولة  امنتهم  وعندما  سهل  هدف  كونهم  القضاء 

اجتهوا الستهداف االقباط كونهم هدف سهل.
اخلطاب  جتديد  عن  األخيرة  الفترة  خالل  احلديث  كثر 

الديني... برأيك هل ميكن جتديده؟
ـــ لن يكون هناك جتديد للخطاب الديني في مجتمع ممزق، 
يحتاج ضبط اخالقي، فنحن في مجتمع الفقر والصراعات، 
واحلل ميكن في التصوف العلمي فهو احلل االمثل للمجتمع 
املصري فنحن لدينا اعلى معدالت طالق في العالم واعلى 
االخالقي  االنفالت  هذا  كل  اصالح  ميكن  اجلرمية،  معدالت 
بالتصوف فهو يركز على االحسان، واطعام الفقير، واحملبة 
جاء  الذي  مصر  في  جاء  ديني  خطاب  فسواء  والسالم، 
عقب ثورة يناير واالسوأ منه اخلطاب الديني الذي جاء من 
وغير  وعدائي  »تكفيري  فهو  العدوية  رابعة  منصة  على 
فاإلميان  والسماء،  االرض  في  ما  بني  ما  ويخلط  عقالني«، 
مسالة قلبية، والسياسية مسالة نفعية، اخلطاب الديني 
في مصر متردي ويسيطر عليه احلنجوريني اصحاب الصوت 

العالي.

ناجح إبراهيم القيادي السابق باجلماعة اإلسالمية يفتح قلبه لــــ »جود نيوز« في حوار خاص)1(

ال أحد ميلك مفتاح اجلنة والنار غير اهلل
ال يوجد علمانيني حقيقيني مبصر... واخلطاب الديني في مصر متردي ويسيطر عليه احلنجوريني

لو وصلت احلركات اإلسالمية للحكم ستكون كارثة    
حوار: جرجس ابراهيم 

لهذه األسباب 
أختار اإلرهاب التركيز 

على إستهداف 
األقباط في الفترة 

األخيرة 

عمر بن اخلطاب 
وعمرو بن عبد 

العزيز رجال دولة 
وليسوا رجال دعوة 
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ومنه   )24  :9 )تك  لنوح  األصغر  اإلبن  هو  حام 
خرج كوش، ومصرامي، وفوط، وكنعان، ومنهم 
خرجت  كوش  فمن  وشعوب:  قبائل  خرجت 
سبأ، وحويلة، وسبته، ورعمة، وسبتكا، ومنرود. 
كنعان  ومن  املصريون.  خرج  مصرامي  ومن 
واليبوسى،  احلثيني(،  )جد  وحثا  صيدون،  خرج 
والعرقي،  واحلوي،  واجلرجاشى،  واألموري، 
والسيني، واألروادي ... ومن مَنرود خرجت ممالك 
في  بغداد(  شرق  )جنوب  وِكلنه  وأًكد،  بابل، 

ارض ِشنعار. 
القدمي،  الشرق  )تاريخ  في  لونورمان  ونسب 
جـ1، صـ 26( الى حام سكان فينيقية ومصر 
)تاريخ  في  الطبري  وذكر  واالمازيغ.   واثيبوبيا 
كما  حام  أبناء  صـ142(  جـ1،  وامللوك،  االمم 
اماكن  اليه  مضيفا  التكوين  سفر  في  وردت 
استقرارهم: “وأما حام بن نوح فولد له كوش 
ومصرامي وقوط وكنعان. فمن ولد كوش منرود 
كوش  بن  منرود  وهو  ببابل؛  كان  الذى  املتجبر 
بن حام. وصارت بقية ولد حام بالسواحل من 
املشرق واملغرب والنوبة واحلبشة وفزان .. ويقال 
صار  قوطا  وأن  والبربر  القبط  ولد  مصرامي  ان 
إلى أرض السند والهند فنزلها وأن أهلها من 

ولده...”. 
واحلثيون  الصيدونيون  خرج  كنعان  ومن 
واليبوسيون واألموريون واجلرجاشيون واحلويون 
والعرقيون والسينيون واالرواديون والصماويون 
بأرض  عرف  ما  سكنوا  وهؤالء  واحلماتيون. 
طوروس  جبال  من  املمتدة  املنطقة  كنعان، 
املتوسط  البحر  ومن  جنوبا  غزة  الى  شماال 
غربا الى سهول نهري االردن والعاصى شرقا. 
وبحكم موقعها كانت ملقفا لشعوب الشرق 
والغرب من بني سام ويافث، ومن مصرامي اخي 
السيادة  بالد كنعان حتت  كنعان؛ فقد وقعت 
تعرضت  كما  الفراعني.  عهد  في  املصرية 
واآلشوريني،  وللعبرانيني  البحر،  شعوب  لغزو 
والرومان،  واملقدونيني،  والفرس،  والبابليني، 
وغيرهم. وحتققت بذلك نبؤة نوح )تك9: 27(. 

في  واحلثيون  صيدا؛   في  الصيدونيون  واقام 
ارض  في  منهم  قبيلة  وعاشت  االناضول، 
وما  يبوس  في  اليبوسيون  وسكن  كنعان. 
امللك  داود  اتخذها  التي  املدينة  وهي  جاورها. 

وجعلها عاصمة ململكة )1 أخ 11: 5(. 
وكانت  ويهوذا.  افرامي  جبل  األموريون  وسكن 
لهم أماكن في غرب البحر امليت، وعبر االردن 
اآلثار  ان  لونورمان  وذكر  وحشبون.  باشان  في 
املصرية اشارت الى مواطن لهم في الشمال 
في قادش، وفي شمال بعلبك عند منابع نهر 

العاصي. 
وسكن اجلرجاشيون في اخلليل وجيل الكرمل 
وعبر االردن. وتنسب اليهم بحيرة اجلرجاسيني 
حرمون  جبل  في  احلويون  واستقر  )طبرية(. 
والرامة  وجبعون  وشكيم  الشيخ(،  )جبل 
وقرية يعارمي )ابو غوش(؛ وكان بعضعهم يقيم 

في اريحا غربي االردن. 
جاورها؛  وما  عرقا  في  العرقيون  وعاش 
والسينيون في جبل لبنان في مدينة تسمى 
املقابلة  ارفاد  جزيرة  في  واالرواديون  سني؛ 
من  الشمال  الى  عمريت  وفي  لطرسوس، 
)زمرين(،  في  الصماويون  وسكن  طرابلس. 
واحلماثيني  األرواديني،  مع  )تك10(.  في  وذكروا 

سكان حماة الواقعة على نهر العاصي.  
شواطئ  على  حام  بن  كوش  أبناء  واستقر 
الى  احمليط الهندي حتى بالد احلبشة وإمتدوا 
السودان، وبقي منهم منرود في بابل “ وكوش 
 ... ابتدا يكون جبارا في األرض  الذي  ولد منرود 
وكان إبتداء مملكته بابل وارك واكد وكلنة في 

ارض شنعار “)تك10(. 
من  كبيرة  اعدادا  يستجلبون  الفراعنة  وكان 
على  ورد  فقد  مصر.  في  للعمل  الكوشيني 
نقش حجر بالرمو ان امللك سنفرو انه احضر 
معه عدة االف من االسرى الكوشيني. فكانوا 
ان  حتى  وعرضها  البالد  طول  في  متواجدين 
موسى النبي اقترن بامراءة كوشية )عد 12(. 
ومن كوش خرج سبا، وحويلة، ورعمة، وسبتة، 

فاستقر االول في شمال بوغاز 
الثاني  وسكن  املندب.  باب 
منه  الشمال  الى  والثالث 
العربي.  اخلليج  شاطئ  على 
جنوب  في  فعاش  سبتة  واما 

اجلزيرة العربية.
وددان،  شبا  خرج  رعمة  ومن 
شاطئ  على  شبا  فاستقر 
بلينى.  ذكر  كما  عمان  بحر 

ذلك  من  ابعد  الى  خلدون  إبن  ذهب  بينما 
فجعل مقره في السند، ومقر اخيه ددان في 
الهند. في حني ربط لونورمان بينه وبني جزيرة 
دادن بالبحرين. بينما جاء في قاموس الكتاب 
املقدس أنه سكن في جنوب اجلزيرة العربية. 
قطوره)تك25(  من  ابراهيم  ابن  ددان  غير  وهو 
الذي سكن في شمال احلجاز في احملل املعروف 
 : )ار25  في  اليه  املشار  وهو   ،“ العال   “ بإسم 
23، حز 25 : 13( حيث ذكرهم ارميا النبي مع 
تيماء، وحزقيال ذكرهم مع األدوميني. وأما ما 
جاء في )حز38( فهو يشير الى نسل ددان ابن 

كوش النه ذكرهم مع شبا. 
اول من  وهو  العراق  في  ابن كوش  منرود  وبقي 
بابل،  فى  وحكم  الطوفان  بعد  مملكة  اقام 
وورد  وكلنة.  واكد)املقير(  )الوركاء(  ارك  وأنشأ 
ذكره في ترجوم يوناثان، وفي ترجوم اورشليم 
حيث وصف باجلبروت وبالقدرة على اتيان الشر. 
وقال عنه يوسيفوس، انه اغرى اجلنس البشري 
ان  يعتقدون  وامنا  ينسبوا سعادتهم هلل،  بأال 
تفوقهم هو مصدر هذه السعادة. كما نسب 
له انه قام ببناء برج خوفأً من حدوث الطوفان 

مرة اخرى.   
ينتمي  حلام،  الثاني  االبن  مصرامي،  وإلى 
املصريون. ومنه خرج نفتوحيم ) نا - فتاح \ آل 
بتاح( الذي استقر في جنوب الدلتا. وفتروسيم 
الساحل  سكن  وكسلوحيم  اجلنوب،  سكن 
فلشطيم  قبيلتي  منه  ومخرت  الشمالي؛ 
االولى  فسكنت  البحر،  عباب  وكفتورمي 

الثانية  واستوطنت  فلسطني، 
منها  فرع  وحلق  كريت.  جزيرة 
فلشطيم كما  ببني عمومتهم 
والعويون   “ التثنية:  بسفر  جاء 
غزة  الى  القرى  في  الساكنون 
ابادهم الكفتوريون الذين خرجوا 
مكانهم”  وسكنوا  كفتور  من 
)تث 2 : 23(. وورد ذكر الكفتوريني 
فى مقبرة رخمى رع وزير حتتمس 
الذي  النقش  يقول  الكفيتو،  بإسم  الثالث 
اورده الدكتو سليم حسن في )مصر القدمية، 

جـ 4  صـ  575(:
وكذلك  سالم،  فى  الكفيتو  رؤساء  »وصول 
العظيم  األخضر  البحر  التى فى  اجلزر  رؤساء 
ملك  جالله  لعظمة  رؤوسهم  مطأطئني 
الوجه القبلى والبحرى )من – خبر– رع( حاملني 
ان  فى  منهم  أمال  ظهورهم  على  جزيتهم 

مينحوا نفس احلياة لوالتهم جلاللته »- 
فيرى  وعناميم  لودمي  واخواه  لهابيم  اما 
بينما  ليبيا.  في  استقروا  انهم  يوسيفوس 
وادي  سكنا  وعناميم  لودمي  ان  لونورمان  يرى 
مع   )5 )حز30:  في  نسله  الوارد  ولودمي  النيل. 
في  الوارد  سام  ابن  لود  بخالف  وفوط،  كوش 
)اش 66: 19( الى جانب ترشيش وفول. اما آل 
املصري  القطر  في  مشتتني  فكانوا  عناميم 

وورد ذكرهم في االثار املصرية باسم عانو.  
ويعتقد ايبير Ebers ان فوط  سكن في جنوب 
باب  مضيق  اتاح  حيث  العربية  اجلزيرة  غربي 
االنتقال   - للبعض منهم  أو   - املندب لنسله 
االفريقي.  والقرن  والصومال  احلبشة  إلى 
واستبدال  بونط.  بإسم  بالدهم  عرفت  وقد 
يرى  بينما  الساميني.  عند  شائع  بالفاء  الباء 
يوسيفوس ان فوط سكن ليبيا. ويرى لونورمان 
وإذا  موريتانيا.  سكان  ايضا  يشمل  فوط  أن 
كانت آراء اجلغرافيني واملؤرخني كلها صحيحة 
نسله  تشعب  قد  كوش  مثل  فوط  فيكون 

وامتد ليشغل بقاع كثيرة في افريقيا.    

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)14(

 نسل حام

الطالق الشفهي دا كان أيام اجلاهلية ملا مكانش في تدوين 
و مفيش أي منطق يقول إن الست تفضل متعلقة بكلمة 

من جوزها يقولها و هو غضبان!
-إزاي الكالم دا انتو عايزين الستات تعيش مع إجوازها في 

احلرام ماهو لو قالها انتي طالق هتبقا طالق!!!
على  بيحلف  مسيحي  شفت  عمرك  الفاضل  سيدي  يا 
و ال عمرك  و ال هتشوف  أكيد ال شفت  مراته ميني طالق؟ 
كمان هتشوف رجل بيحلف طالق في بالد عربية تانية زي 
املغرب و تونس مثالً عشان مفيش عندهم حاجة إسمها 
طالق شفهي لكن في مصر شيوخ األزهر مصممني عليه 
كأنه ركن من أركان اإلسالم و عمالني يتكّلمو عنه في كل 
حتة و املصيبة السودا إنك تالقي برنامج مخصص لألسئلة 
وال  متعصب  كان  الزوج  هل  يتناقشو  بالساعات  يقعدو 
انتي ضايقتيه في حاجة دا غير األسئلة التانية املستفزة 
و املهينة للست زي هل كان عندك العذر الشهري ساعة 

ما اطلق اليمني!!! 
-ال يا ّعم املوضوع يخوف دا كدة الواحدة تبقا عايشة في 

رعب ال تكون معاشرة جوزها في احلرام!!!
يا سيدي ال في حرام و ال غيره بطلو تتكلمو عنه و الناس 
هتنساه خالص و بعدين ماهي كدة كدة عايشة في رعب و 

مش متأكدة الطالق وقع و ال ماوقعش و عمالة تفكر يا ترى 
كان متعصب اوي يعني ساعة مارمى اليمني!!! واهلل عيب 
عليكو ضحكتو علينا العالم هو يعني في واحد هيطلق 

مراته و هو ف قمة اإلنشكاح؟
كنت   **** ابن  ملحد  عليك  باين  انت  النبي  يادين   -
هتشككني في الشيوخ األفاضل هو انت هتعرف اكتر من 

العلماء يا مجرم انت!!!
اهلل يسامحك ياسيدي عالشتيمة بس لألسف ماينفعش 
نفضل مسلمني عقولنا للشيوخ ألنهم قفلو باب االجتهاد 

عصر  في  يعيشو  مصممني  و 
األحكام  يخلطو  و  عصرنا  مش 
بآراء  العصر  بسمات  الدينية 
ماكانو  زي  الشخصية  الفقهاء 
معترضني على جترمي اخلتان عشان 
و  بتحرميه  واضح  نص  مفيش 

معترضني على سفر البنت لوحدها مع ان الصحبة اآلمنة 
بقت متوفرة و بنسافر وسط كاميرات و تأمني مش على 
نفسها  تطلق  الست  ان  معترضني  كانو  ما  زي  و  جمل 
عشان مفيش حكم واضح بكدة و لوال ان في ناس أصرت 
على كدة مكانوش حاولو يالقو مخرج بقانون اخللع مع إنه 
لسه فيه ظلم كبير للزوجة و ال يناسب العصر ألن الست 
تتنازل  االخر  في  و  حاجة  كل  في  جوزها  مشاركة  بتبقا 
عن كل حقوقها عشان تعرف تاخد حريتها بس اهو كان 
القشاية اللي بيتعلق بها الغريق و اكبر دليل انه ال يضيع 

حق وراءه مطالب!
-انتو شكلكو عايزينها علمانية و عايزين الناس تلحد!

اللي  األغبياء  تلحد غير  الناس  بيخلي  ما حد  واهلل  يابني 
الدين  في  بيلزقوها  و  متخلفة  قوانني  على  مصممني 

إفهمو بقا!!!!!!

الطالق ال�سفهي
بقلم: سميرة عبد القادر
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يحررها سمير اسكندر 

عر�ض خرايف من ويل العهد ال�سعودي ل�سراء مان�س�سرت يونايتد

ولي  أن  بريطانية،  صحفية  تقارير  قالت 
سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد 
يونايتد  مانشستر  نادي  لشراء  يخطط 
صحيفة  وبحسب  خرافي.  مببلغ  اإلجنليزي 
»ذا صن« البريطانية، فإن محمد بن سلمان 
مانشستر  على  لالستحواذ  بعرض  تقدم 
إسترليني  جنيه  مليار   3.8 مقابل  يونايتد 
)4.9 مليار دوالر أمريكي(، حتى يصبح املالك 

اجلديد للنادي اإلجنليزي بحلول املوسم اجلديد.
هذه  أجل  من  السعودية،  في  أطول  وقتا  يونايتد  قادة  فيه  يقضي  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
املفاوضات، مع سعي العائلة املالكة في السعودية، التي تقدر ثروتها بنحو 850 مليار إسترليني، 

حلث عائلة غليزر املالكة للنادي على البيع.
ونفت مصادر مطلعة في أولد ترافورد كثيرا نية عائلة غليزر البيع، لكن العرض الضخم الذي 
سعودية  جهات  نفت  كما  ستار«،  »ديلى  صحيفة  بحسب  رفضه  ميكن  ال  العهد  ولي  قدمه 

رسمية ذات التقارير أيضا من قبل، وفق ما نشرته صحيفة »سبق« السعودية.
وكانت العائلة قد اشترت النادي مببلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عاما تقريبا، لكن 

البيع سيحقق لهم أرباحا فلكية تصل إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني.
وكانت صحيفة »صن« أول من أعلن عن رغبة ولي العهد بشراء يونايتد، في أكتوبر/تشرين األول 
املاضي، لكن تعثرت املفاوضات. وسيتوقف مبلغ بيع النادي على جناح أولي غونار سولسكاير، 
املدير الفني احلالي، في ضمان مقعد للفريق في دوري األبطال املوسم املقبل، لكن في حال فشل 
يونايتد في التأهل لدوري األبطال سيقل مبلغ البيع. واستثمرت اململكة بالفعل في الرياضة، 
حيث عقدت صفقات مع فورموال 1 واملصارعة احلرة للمحترفني WWE، فضال عن انفتاح كبير 

في اململكة على الرياضة والترفيه جلعلها أكثر جذبا للسياح.

ماذا تعرف عن الريا�سة اخلفا�سية؟!

هي رياضة أمريكية املنشأ، ويقوم ممارسها بربط قدميه في قائم عرضي، 
ويقول  نائم.  وهو  اخلفاش  وضع  مثل  مقلوب  وضع  في  رأسياً  يتدلى  ثم 
إن لها فوائد صحية، فهي تعالج آالم الظهر، كما  الرياضة  ممارسو هذه 

تعمل على تنشيط الذهن.

احتاد الكرة: من الوارد تعديل 

مواعيد كاأ�ض م�سر... وان�سحاب 

االأهلي يهدد البطولة

املواعيد  إن  املصري  الكرة  باحتاد  اإلعالم  إدارة  مدير  إسماعيل  أسامة  قال 
ان  وأضاف  نهائية.  ليست  قليلة،  أيام  منذ  واملعلنة  مصر  لكأس  اجلديدة 
عدم  بسبب  نظري  وجهة  من  منقوصاً  كان  مصر  كأس  مواعيد  »خطاب 
حتديد املالعب التي ستقام عليها املباريات«. متابًعا »األمن شريك أساسي 
هو  مباراة  أي  موعد  على  األمنية  وموافقاته  احمللية  املسابقات  تنظيم  في 
أمر أساسي«. وأستكمل إسماعيل »مواعيد كأس مصر ليست نهائية ومن 

الوارد تعديلها، رغم اإلعالن عنها عبر وسائل اإلعالم بشكل رسمي«.
وأضاف »ليس من العدل أن تتساوى قائمة األهلي والزمالك مع باقي أندية 
بقائمة فريق يشارك في  الالعبني  أن يتساوى عدد  العدل  الدوري، ليس من 
بطولة واحدة محلية وال يشارك بالكأس، وبني فريق يشارك في 4 بطوالت 
من بينهم بطولتني خارج مصر«. وأكمل: »احتاد الكرة ال يستطيع منع فريق 
كذلك  األندية،  ملونديال  منها  سيتأهل  ألنه  أفريقيا  ببطولة  املشاركة  من 
البطولة العربية نظرًا ملكافأتها املالية«.  وعن أزمة مباراة األهلي وبيراميدز: 
»ال أعلم حجم الضرر، لكن احتاد الكرة ال ميلك وقتا كافيا وال بديل غير مباراة 
البطولة كلها  أنباء انسحاب األهلي من الكأس: »ستعرض  الكأس«. وعن 
لعدم االستمرار، وستؤدي خلسارة األندية املشاركة بها، كما أنها ستجعل 
مصر تتراجع تاريخًيا نظرًا لعراقة البطولة، فضالً عن إنها مؤهلة للمشاركة 

في بطوالت خارجية«.

ا�ستبعاد ا�ستاد ال�سالم من بطولة اإفريقيا

قال أحمد مجاهد املتحدث باسم احتاد الكرة، إن اللجنة املنظمة لبطولة 
كأس أمم إفريقيا 2019، استقرت على استبعاد ملعب السالم.

وأشار مجاهد »من البداية قدم احتاد الكرة 8 مالعب الستضافة البطولة، ومت 
االستقرار على 6 مالعب بشكل نهائي«. وواصل »مت استبعاد استاد السالم 
واستبداله مبلعب الدفاع اجلوي«. وأضاف »املالعب الستة هي القاهرة الدولي 
وختم  وبورسعيد«.  واإلسماعيلية  والسويس  واإلسكندرية  اجلوي،  والدفاع 
»قرعة البطولة ستقام مساء 12 إبريل املقبل حتت سفح األهرامات«. حيث 

تستضيف مصر بطولة كأس األمم اإلفريقية الصيف املقبل.



علــــوم وطبال�صبت 23 فرباير 2019 - ال�صــنة ال�صاد�صة -  العــدد الثاين والثالثون بعد املائة 17

 ■  

 ■  
 

 

 ■  

 ■  
 

 

 ■  

 ■   
 

 ■  
 

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

تظهر تقرحات الفم:)mouth ulcers( على شكل قروح بسيطة 
احلجم،  صغيرة  تكون  ما  وغالباً  اللثة،  قاعدة  وفي  الفم،  في 
تتسبب  وال  معدية  غير  القروح  هذه  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
أّن الشخص املصاب يجد بعض الصعوبة  إال  الكبير،  بالضرر 
ما  وعادًة  الكالم،  إلى  باإلضافة  والشراب  الطعام  تناول  في 
تختفي قرح الفم خالل أسبوٍع أو أسبوعني من الوقت، ويكثر 
ظهور تقرحات الفم عند النساء، واملراهقني، واألشخاص الذين 
تقّرحات  وتعد  الفم،  بتقرحات  لإلصابة  عائلٌي  تاريٌخ  لديهم 

الفم القالعية) aphthous mouth ulcers(  من أكثر أنواع تقرحات الفم شيوعاً وتكراراً، ولهذا 
النوع من التقرحات ثالثة أنواٍع رئيسيٍة كما يلي:

الواحدة منها أقل من  يبلغ قطر   )Minor aphthous ulcers( القالعية الصغيرة:  1-التقرحات 
إلى األصفر احملاط مبنطقة حمراء منتفخة،  أو بيضاويًة، ومييل لونها  دائريًة  10مم، وتكون عادًة 

تختفي  أياٍم   10-7 شفائها  مدة  وتستغرق 
هذا  ويعد  ندباً،  تترك  أن  دون  التقرحات  فيها 
النوع من أكثر أنواع القروح الفموية القالعية 

انتشاراً. 
 Major( املعقدة  الكبيرة  2-التقرحات 
aphthous ulcers(: ويبلغ قطر الواحدة منها 
اثنتني  أو  واحدة  وعادًة ما تظهر  أكثر،  أو  10مم 
ويجد  جداً  مؤملٌة  وهي  الفم،  داخل  منها 
تناول  في  صعوبًة  بها  املصاب  الشخص 

الطعام، وعندما تُشفى فإّنها تترك ندبًة في مكانها.
وتكون  1-2مم،  منها  الواحدة  قطر  ويبلغ   :)Herpetiform ulcers( الشكل  حالئية  3-لتقرحات 
تقرحاً  تندمج مجموعة منها مكونًة  وقد  الدبوس،  رأس  الواحدة منها بحجم  العدد،  كثيرة 
كبيراً ذا شكل غير منتظم، وتستغرق مدة الشفاء أسبوعاً إلى شهرين، ويجدر بالذكر أّن هذا 

.)herpes virus( النوع من التقرحات ليس له عالقة بفيروس الهربس

تقرحات الفم

النزيف املهبلي... ناقوس خطر
د. ماري جرجس

كثير من السيدات ال يهتمون إذا حدث نزيف في 
او يعتبرونه مجرد خلبطة في  غير موعد الطمث 
الطمث  انقطع  ممن  البعض  أن  حتى  الهرمونات 
يعد  وهذا  نزيف،  حدث  إذا  يهتمون  ال  عندهم 
كثيرة  ملضاعفات  األنثى  يعرض  جسيم  اهمال 

عالمات  عن  اليوم  سنتكلم  لذا 
نزيف مؤشر  اي  يعد  وملاذا  اخلطر، 
يجب عالجه  ما  خلل  لوجود  هام 
بدأ  كلما  وبالطبع  له،  واالنتباه 
كانت  كلما  مبكرا  التشخيص 
املر مصلحة  وفي  أفضل  النتائج 
يض.                                                                                                                             

انواع النزيف املهبلي:
للدورة  مصاحب  نزيف  هناك 
بازدياد  اما  ويكون  الشهرية 

ومعروف  األيام.  عدد  في  او  الكمية  في  ملحوظ 
من  مدتها  تتراوح  الطبيعية  الشهرية  الدورة  ان 
يومني لسبع ايام وتختلف من امرأة ألخرى.                                                                               
تؤدي  عديده  أسباب  هناك  يكون  احلالة  هذه  في 
النزيف، فقد يكون إجهاض المرأة ال تعلم بوجود 
حمل لذا عمل اختبار حمل مهم في هذه احلالة. 
وقد يكون سرطان في عنق الرحم لذا اخذ مسحة 
الرحم هام جدا الستبعاد سرطان عنق  من عنق 
الرحم وأيضا قد يكون السبب التهاب عنق الرحم 
الكالميديا  او  اجلونوريا  بعدوي  اإلصابة  عن  الناجت 

وهما ينتقالن من الرجل املصاب للمرأة.
ألنه  جدا  هام  تلفزيونية  اشعة  فعمل  كذلك 
الليفي  والورم  ليفية،  أورام  وجود  عن  يكشف 
حميد ويحدث في سن الشباب ألنه يعتمد على 
وجود هرمون االستروجني.                                                                                                                                

واخذ عينة من الرحم وهذا 
خاصة  عمله  يجب  األمر 
يحدث  الذي  النزيف  مع 
الذى  الطمث  انقطاع  بعد 

يحدث عادة في سن اخلمسني.
مع  يتعامل  والطب 
انقطاع  بعد  نزيف  اي 
سرطان  انه  على  الطمث 
رحمي إلى ان يثبت عكس 
عينه  واخذ  باألشعة  هذا 

وعمل التحاليل الالزمة. 
العالج:

العالج  يختلف  بالطبع 
ولكن  السبب،  باختالف 
عليه  مسيطر  نزيف  اي 
الوريد،  في  االستروجني  هرمون  بإعطاء  مبدئيا 
استبداله  ميكن  النحاسي  اللولب  السبب  ولو 
بوسيلة هرمونية.                                                                                     

الدورة  املصاحب  النزيف  عالج  يكون  وأحيانا 
الترانيك البروفني وحمض  اقراص  بأخذ  الشهرية 

زاميك.                                         
بعمل  العالج  يكون  إجهاض  السبب  كان  لو 
كحت وتنظيف بطانة الرحم. اما لو السبب ورم 
ليفي يكون العالج باستئصاله جراحي ألنه يؤدي 
ألنيميا شديدة.                                                                       

في  سرطان  وجود  التحاليل  اثبتت  لو  واخيرا 
السرطان  تقدم  لدرجة  تبعا  يكون  العالج  الرحم 
باستئصال جزء من الرحم او كل الرحم والعالج 
باإلشعاع والكيماوي اذ حدث انتشار للسرطان... 

وإلى موضوع جديد يهمك. 
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إلهي، أرمي همومي عليك
ومستني عطايا ايديك

بتمسكني وتهديني
وتحفظني جوة عنيك

بحتاجلك بالقيك ويايا
وأسمعلك
بتندهلي 

تقولي يا ابني ما تخافش
في يوم الكرب 

مطمني وواعدني

محال تتركني 
وتسبني

وان سمحت بتجربتي
بتسمح باللي مناسبني

عظيم أنت يا ربي
مغطيني بغفرانك
وبعيش في الحب

زي ما انت معلمني
أحب حبيبي وأحب برضه

اللي كارهني

اإلهي..
بقلم: عـادل رمسيس

كيف �سار فرباير 28 يومًا فقط؟

كان يوليوس قيصر قد جعل شهر فبراير الشهر الثاني في الترتيب بني األشهر بعدما كان 
األخير وكان مكوناً من 30 يوماً، فأخذ منه يوماً أضافه إلى شهر يوليو املسمى باسمه، وجاء 
القيصر أوجستني، فأخذ من فبراير يوماً آخر أضافه إلى أغسطس املسمى باسمه، فبقي 
لشهر فبراير 28 يوماً فقط ولكي يتماشى التقومي السنوي مع تعاقب فصول السنة؛ صاروا 

يضيفون يوما لشهر فبراير كل سنة كبيسة أي كل أربع سنوات. 
وقد اشتق اسم فبراير من كلمة التينية معناها التصفية ذلك أنه كان آخر شهر في السنة 
املاضى وتصفية حساباتهم معه  العام  لتوديع  االحتفاالت  يقيمون  روما كانوا  والناس في 

وظل االسم الصقاً بشهر فبراير، حتى بعد أن أصبح ترتيبه الثاني بني األشهر.
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العلمية  باألدلة  تثبت  املقاالت  هذه   : واجب  تنويه 
فقط وجود اهلل وال تستند إلي أي معتقدات دينية ال 
يؤمن أصال امللحدون بها، وهي أيضا ال تناقش وال تدعو 

إلي معتقد بعينه.
عجائب اخلاليا الليمفاوية واملناعة املكتسبة : 

اخلاليا الليمفاوية متثل النوع الثاني من حيث العدد من 
كرات الدم البيضاء )52 %( وتشمل اخلاليا الليمفاوية 
ضمن  تعمل  والتي  القاتلة  اخلاليا  وتسمي  الكبيرة 
الفطرية  »املناعة  املناعة  جلهاز  األول  الدفاع  خط 
»وتعمل علي قتل الفيروسات واخلاليا السرطانية. أما 
اخلاليا الليمفاوية الصغيرة وهي األهم فتشمل علي 
نوعني T dna B يشكالن معا خط الدفاع الثاني جلهاز 
الدفاع األخير  املناعة »املناعة املكتسبة »وميثل خط 
واألبطأ واألقوي واملتخصص واألهم في قضية الدفاع 
واخلاليا  بأنواعها  اجلراثيم  ضد  احلية  الكائنات  عن 

السرطانية. 
عمليات  أربعة  املكتسبة  املناعة  قضية  وتتضمن 
في  العميق  التأمل  إلي  روعتها  في  تدعو  حيوية 
قضية من وراء هذا اخللق.وسوف نحاول عزيزي القاريء 
التعقيدات  برغم  أمكن،  ما  وإختصارها  تبسيطها 
عنها  نعلمه  ال  ما  أن  واألعجب  عنها،  نعلمها  التي 

أكثر ومبا ال يقارن. 
العملية األولي وهي عملية » جتهيز اخلاليا الليمفاوية 
الصغيرة » والذي يتم في جتمعني ليمفاويني إشتقت 
 T و   asruB الي  نسبة   Bإسمها؛ اخلاليا  هذه  منهما 
نسبة إلي sumyhT. ويتم جتهيز كل خلية مبستقبل 
نوع  إال مع  ويلتصق  يتعامل  خاص جدا rotpeceR ال 
واحد من اجلراثيم أو اخلاليا السرطانية وبعالقة املفتاح 
َّا  ومَِم  .  yroeht  kcol  dna  yek معني  لقفل  اخملصص 
يدعو للتعجب أكثر أن ذلك التجهيز يتم معظمه في 
تأهب  احلياة وهو في حالة  إلي  اجلنني ليخرج  مرحلة 
لتلك  التجهيز  هذا  يتم  أن  واألعجب  اخملاطر.  لكل 
اخلاليا املضادة خملاطر محددة متاما ال تعرف عنها تلك 
اخلاليا شيئا ولم تلتقي بها أصال. فهذا يؤكد أن وراء 
ذلك خالق عليم بكل تلك اخملاطر والتي تبلغ حوالي 
اخلالق  السيئة وهذا  اجلراثيم واخلاليا  نوعا من  مليون 
هو من يدبر بعلمه الالنهائي عملية التجهيز ملليون 
نوع محدد من هذه اخلاليا، كل منها معد للتعامل مع 

نوع واحد فقط من اجلراثيم أو اخلاليا السيئة. 
العملية الثانية هي عملية » تعرف كل نوع من هذه 
اخلاليا الليمفاوية علي العدو التي مت جتهيزها جتاهه«. 
ومن العجب أنه في حالة اخلاليا الليمفاوية T فإنها 
اخلاليا  عن  الطبيعية  اجلسم  خاليا  متييز  ميكنها 
بدأت  التي  اخلاليا  مثل  متاما  لها  املطابقة  السيئة 
حديثا التحول الي خاليا سرطانية أو اخلاليا لألعضاء 
في  مطابقة  تكون  تكاد  والتي  اجلسم  في  املزروعة 
 T اخلاليا  فهذه  اجلسم.  خلاليا  البروتيني  تركيبها 
تستطيع إجراء هذا التمييز الدقيق فقط مبعاونة نوع 
الفروق  توضيح  في  جدا  املتخصصة  اخلاليا  من  أخر 
واخلاليا  الطبيعية  اجلسم  خاليا  بني  الدقة  بالغة 
السيئة. وذلك حتي ال يختلط األمر علي خاليا املناعة 

T فتصيب باخلطأ خاليا اجلسم الطبيعية . 
الليمفاوية  الثالثة هي عملية » متيز اخلاليا  العملية 
احملددة  الوظائف  ذات  اخلاليا  من  ألنواع  الصغيرة 

الدقيقة : 
ففي حالة اخلاليا الليمفاوية B تتميز إلي نوعني من 
املضادة  األجسام  بإنتاج  يقوم  األول  النوع   : اخلاليا 
ويتم  البكتيريا  من  املناظرة  األنواع  ضد  املتخصصة 
باملناعة  تسمي  ولذلك  اجلسم  سوائل  في  إطالقها 
عن طريق السوائل ytinummi laromuh وتطلق هذه 
اخلاليا نوع معني من األجسام املضادة ضد نوع محدد 
من البكتيريا والتأمل في هذه األجسام املضادة مليء 
بالعجائب؛ ومنها أن اخللية الواحدة تقوم بإنتاج وأقول 
صدق وال تكذب 0002 جسم مضاد في الثانية الواحدة. 
وتشمل تلك األجسام املضادة علي نوع ينتج بكميات 
للجسم  ميكن  حيث  عالية  كفاءة  ذو  ولكنه  قليلة 
املضاد الواحد اإلمساك ومنع حركة 01 من البكتيريا 
وهو M gI وهذا النوع مياثل القوات اخلاصة، والتي تقوم 

للنوع  لتسهل  احلربية  العمليات  مسرح  بإعداد  أوال 
الثاني وهو GgI األكثر عددا واألقل كفاءة القضاء علي 
النظامية.  اجليش  قوات  مياثل  النوع  وهذا  البكتيريا 
بعبور  املضادة  األجسام  من  األخير  النوع  هذا  ويقوم 
املشيمة - نظرا لصغر حجمه - ليحصل اجلنني علي 
ضد  حياته  بدأ  في  تساعده  األم  من  مجانية  مناعة 
مخاطر العالم اجلديد. أما النوع الثالث من األجسام 
املضادة AgI فيمكنه ترك سوائل اجلسم ليتمركز في 
هو  النوع  وهذا  لألجهزة  املبطنة  والسطوح  األغلفة 
التي  البكتيريا  ضد  السطحية  املناعة  عن  املسؤول 
العموم،  وفي  اجلسم.  لسوائل  الدخول  عدم  تتعمد 
الدفاع  تنتمي خلط  والتي  املضادة  األجسام  فان هذه 
حركة  بتقييد  تقوم  املكتسبة  املناعة  أي  الثاني 
تنمي  والتي  اإلنزميات  من  نوع  يقوم  بينما  البكتيريا، 
خلط الدفاع األول أي املناعة الفطرية باكمال العمل 
اإلنزميات  هذه  تسمي  ولذا  وقتلها  عليها  باإلجهاز 
باملكمل tnemelpmoC. وهذا املثال وغيره من األمثلة 
املناعة.  جهاز  مكونات  بني  العجيب  التناسق  يُبني 
التنسيق يؤكد مرة أخري علي وجود قوة  ووجود هذا 
منسقة مهيمنة علي األمور نسميها اهلل. أما النوع 
الثاني من اخلاليا B فيسمي بخاليا الذاكرة وهو ميثل 
احلالية  املعركة  في  يساهم  ال  فهو  األعاجيب؛  قمة 
عن  املعلومات  كل  بتجميع  ويقوم  يراقبها  ولكنه 
وهذه  اجلسم  مبهاجمة  قامت  التي  البكتيريا  نوع 
وأسرع  أوفر  إنتاج  من  املناعة  جهاز  متكن  املعلومات 
لألجسام املضادة وذلك في حال تكرار تعرض اجلسم 
لفكرة  األساس  هو  النوع  البكتيريا.وهذا  نوع  لنفس 
التطعيم وذلك بإعطاء اجلسم بكتيريا مستضعفة 
جتعل  والتي  الذاكرة  خاليا  تكوين  لتحفيز  ميتة  أو 
التعرض  حالة  في  اإلستعداد  أهبة  في  اجلسم 
لبكتيريا هذا املرض. وهذا التوقع والتحذر من األحداث 
املستقبلية احمُلتملة وليست املؤكدة يؤكد وملرة ثالثة 
في  مبا  وعاملة  وقادرة  مقدرة  حكيمة  قوة  وجود  علي 

الغيب. 
النوع  متثل  والتي   T الليمفاوية  اخلاليا  حالة  في  أما 
عدد  إلي  تتميز  فهي  املكتسبة،  املناعة  من  األرقي 
من األنواع أولها اخلاليا املساعدة sllec repleh والتي 
متثل قيادة املناعة املكتسبة؛ فيقوم نوع منها بقيادة 
جيوش اخلاليا B في إنتاج األجسام املضادة ونوع أخر 
األخطر  اجلراثيم  لقتل  حتفيزها  في   T اخلاليا  بقيادة 
النوع  هذا  B.وجيوش  اخلاليا  تتوالها  التي  تلك  من 
القاتلة  املسممة  باخلاليا  اخلاليا T يسمي  الثاني من 
slleC cixototyC وهو الذي يقوم بعد حتفيزه وإمداده 
القائدة  اخلاليا  طريق  عن  الالزمة  املعلومات  بكل 
السل  بكتيريا  ومنها  اخلطيرة  اجلراثيم  كل  بقتل 
اخلاليا  بقتل  يقوم  وأيضا  والطحالب  والفيروسات 
األعضاء.  نقل  حالة  في  املنقولة  واخلاليا  السرطانية 
ولذلك  اخلاليا  هذه  مع  املباشر  باإلشتباك  ذلك  ويتم 
 ytinummI ralulleC يسمي هذا النوع باملناعة اخللوية
بقتل  الليمفاوية  اخلاليا  من  النوع  هذا  يقوم  وحيث 
جدارها.  وتثقيب  بطعنها  واجلراثيم  السيئة  اخلاليا 
مئة  قتل  علي  تكذب  وال  صدق  وأقول  قادرة  وهي 
جرثومة أو خلية سرطانية في اجلولة الواحدة. وتتميز 
 T أيضا إلي نوع ثالث وهو خاليا الذاكرة T خاليا النوع
والتي تعمل بنفس طريقة خاليا الذاكرة B؛ وذلك في 
حالة تعرض اجلسم لنفس اخملاطر. كذلك تتميز اخلاليا 
T إلي نوع رابع من اخلاليا يعمل علي منع جهاز املناعة 
اجلسم  خاليا  مهاجمة  من  الطبيعية  األحوال  في 
أمراض  إلي  تؤدي  حالة حدوثها  في  والتي  الطبيعية 

املناعة الذاتية. 
إضعاف  من  البد  األعضاء  نقل  حالة  في   : هوامش 
لفظ  ملنع  وذلك  اخللوية  املكتسبة  املناعة  جهاز 

األنسجة املنقولة.
تكمن خطورة فيروس اإليدز في كونه يقوم بتحطيم 
وهي   - املكتسبة  للمناعة  بشقيها  القائدة  اخلاليا 

األهم - مبا يؤدي إلي إنهيار املناعة اخللوية والسائلة. 
قيادات  بني  اإلتصال   « عملية  وهي  الرابعة  العملية 
إمتام  بغرض  وذلك   « املكتسبة  املناعة  وجيوش خاليا 

التام  اإلملام  لضمان  بينها  ما  العجيب  التناسق 
التنفيذ  وسبل  واجلراثيم  السيئة  اخلاليا  بخصائص 
الدقيق للمهام املوكولة إليها بشأن القضاء عليها. 
تسمي  كيميائية  مواد  عبر  اإلتصال  هذا  ويتم 
إنترلوكني أي اإلنترنت اخلاص بكرات الدم البيضاء وهو 
أكثر تعقيدا مبا ال يقارن من اإلي ميل الذي نستخدمه. 
هو  احلية  للكائنات  املناعة  جهاز  فان  اخلالصة  وفي 
من  يلزم  ما  كل  ميتلك  ورهيب  جبار  دفاعي  جهاز 
والهجوم  والدفاع  واإلتصاالت  اإلستخبارات  خطط 
ذات املقدرات - ال أقول الفائقة - ولكن غير املتصورة 
اخلاليا  إلنتاج  الرهيب  املعدل  ويؤكدها  باخليال  حتي 
إصابة  العجيبة في عدم  والدقة  املضادة،  واألسلحة 
بنيران  الطبيعية  اجلسم  خاليا  ترليونات  من  أي 
املطلق مع وجود حوالي مليون  والتخصص  صديقة، 
رؤية  ودون  مسبقا  منها  كل  مجهز  مضاد  سالح 
نوع محدد  ملواجهة  وبتخصص مطلق  اجلراثيم  هذه 
الفاعلة  والقيادة  األخطار.  من  متاما  مماثل  عدد  من 
واملتحكمة في كل نوع من نوعي املناعة املكتسبة. 
ووسائل اإلتصال بالغة الدقة في نقل الرسائل احململة 
مباليني املعلومات وذلك عبر اإلنترنت الكيمائي املذهل. 
والتناسق العجيب بني خطي الدفاع األساسيني وبني 
األكولة  اخلاليا  قيام  ثم  علي حدة  مكونات كل خط 
كل  برفع  السابق  املقال  في  عنها  حتدثنا  والتي 
باألنسجة  تراكمها  يضير  ال  حتي  املعركة  مخلفات 
فتجعل  فتتحذر  تتعلم  التي  الذاكرة  وخاليا  احلية. 

اإلستعداد  أهبة  وعلي  حتفز  حالة  في  املناعة  جهاز 
الكائن احلي من قبل نفس  في حالة تكرار مهاجمة 
النوع من اجلراثيم »فال يلدغ املؤمن من جحر مرتني«. 
قوة  بفعل  إال  اإلعجاز  ذلك  كل  يكون  أن  ميكن  فهل 
إعجازية قادرة ومقدرة وعاملة ومهيمنة ومنظمة وفي 
املؤمنون  نحن  نسميها  القوة  هذه  عجيب؛  تنسيق 
لإلختيار  اإلنتقائية  نظرية  أصحاب  ولهؤالء  اهلل. 
تسمح  التي  للعناصر  الطبيعة  من  العشوائي 
فقط مبواصلة احلياة، أقول أنه كان من املمكن وتبعا 
لنظريتهم مواصلة احلياة بتصميمات أقل متيزا بكثير 
خطأ؛  أي  ودون  أدائها  في  الكاملة  الصورة  هذه  من 
وهو ما يؤكد الكمال لهذه القوة اخلالقة، وألصحاب 
وعبر  قولهم  حسب  أدت  والتي  املصادفات  نظرية 
املصادفات  من  األرضية  للكرة  سنة  مليار  خمسة 
العشوائية إلخراج صور بالغة التعقيد أقول لهم ملاذا 
حتي  أقل  بتعقيد  ولو  الصور  تلك  من  شيئا  جند  لم 
بني املكونات اجلامدة ؟ بان جند مثال - وبفعل عشوائي 
مبني   - سنة  مليار  خمسة  وعبر  أيضا  وباملصادفة 
مماثل أو حتي أقل بكثير من األهرامات وذلك في بنيانه 
وتناسق حجم أحجاره وطريقة ترتيبها؛ هذا برغم أن 
بنيان األهرامات ال ميكن أن يطاول وال يقارن وباي درجة 
مع تركيب ووظائف وأقول واحدة فقط من نوع واحد 
اال تبصرون فتتبصرون  املناعة.  فقط من خاليا جهاز 

فتؤمنون.

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق �سد االإحلاد )14(

وراء اخللق خالق  : عن عجائب اخلاليا الليمفاوية 

من كرات الدم البي�ساء. 

 تكلمنا في املقال السابق عن موضوع اخلطية، 
وأوضحنا أن اإلنسان لم يرث خطية آدم بل ورث 
هناك  لألسف  أنه  أيضا  وأوضحنا  نتائجها. 
من يتبنون فكر أن اخلطية غير محدودة ألنها 
أن اخلطية ليست  احملدود، مع  أهانت اهلل غير 
كذلك، بل هي مرض أصاب اإلنسان بإرادته، وأن 

هذا اإلنسان يحتاج إلى الشفاء.
دقيق،  غير  لقب  هو  األصلية  اخلطية  لقب  إن 
مرضى  اخلطأة  أن  يؤكد  اجملد  رب  ذكره  فما 
يحتاج  »ال  قال  فقد  الشفاء.  إلى  يحتاجون 
 .)17  :2 )مر  املرضى«  بل  طبيب  إلى  األصحاء 
واملوت  الفساد  بدخول  البشرية  مرضت  فقد 
إلى  نحتاج  وأصبحنا  للخطية،  كنتيجة 
يستطيع  وحده،  هو  الذي  احلقيقي،  الطبيب 
كنا  وإن  بتجديد طبيعته.  اإلنسان  أن يشفي 
توبة  هل  اآلن:  فالسؤال  اخلطية  عن  نتحدث 
اإلنسان هي سبب غفران اهلل؟ أي هل عندما 

يتوب اإلنسان ينال الغفران بعد توبته؟ 
الفكرة!!  هذه  يدعم  تعلمناه  ما  إن  لألسف 
توبتهم  ينتظر  اهلل  ان  تعتقد  الناس  فأغلب 
وأنهم حينما يتوبون يقدم لهم اهلل الغفران 
كرد فعل لتوبتهم، والعكس صحيح، فلن ينال 

اإلنسان غفرانا أبدا طاملا أنه لم يقدم توبة! 
لألسف هذا الفكر ال ميت للمسيحية بصلة، 
بل هو فكر دخيل نشأ وترعرع ووجد له مكانا 

بيننا. إذاً أين احلقيقة؟ 
أوالً: التوبة هي عمل إلهي واستجابة بشرية. 
فاهلل هو البادئ بالدعوة، والبادئ باحلركة ناحية 
اإلنسان داعياً له بالرجوع اليه، واهباً له نعمته 
يستطيع  لكي  مجانية  كعطية  الفائقة 
اإلنسان أن يغير حياته ويغير اجتاهاته. فيقول 
 :31 )أر  فأتوب«  يارب  »توبني  املقدس:  الكتاب 

يتحرك  فاهلل     .)18
على  وما  اإلنسان  نحو 
االستجابة  إال  اإلنسان 

والدعوة  اإللهية،  املبادرة  ولهذه  احلركة  لهذه 
يقوم  حتى  لإلنسان  اهلل  من  مستمرة  تظل 
عن  هلل  إرادته  ُمَقِدماً  باالستجابة  اإلنسان 
تصميم ووعي وإدراك حقيقي داخلي، مسنوداً 
بنعمة اهلل املعطاة مجانا له من خالل الروح 
في  فيلقيه  اإلنسان  بيد  ميسك  الذي  القدس 
األحضان اإللهية، فيغرق اإلنسان في بحر حب 
الروح  فيعمل  اجلديدة،  احلياة  تبدأ  وهنا  اهلل، 
اإلنسان من كل  القدس كقائد لعملية حترير 
شهواته، فيتجدد ذهن اإلنسان ويتم الشفاء.

فكيف  واملبادر،  البادئ  هو  اهلل  كان  إن  ثانياً: 
ينتظر  الذي  الفعل،  رد  موضع  في  اهلل  يكون 

توبة اإلنسان فيعطيه غفرانا؟ 
أبداً، إن الغفران ليس سبباً لتوبة اإلنسان، اي 
للغفران! ألن غفران اهلل  التوبة ليست سبباً 
دائم ال بداية وال نهاية  أبدي، غفران اهلل  أزلي 
كانت  فلو  الغفران  تسبب  ال  التوبة  إذن  له. 
التوبة سبباً للغفران لكان الغفران واقع حتت 
تأثير الزمن وحتت الشروط واملعطيات البشرية 
هذا  والتغيير،  لالنكسار  قابالً  أيضاً  ولكان 
الغفران أبدي أزلي، أي هذا الغفران قبل أن نولد 
فحينما  اجلاري،  كالنهر  فهو  لألبدية.  وممتد 
النهر  هذا  من  ويشرب  يده  ميد  اإلنسان  يتوب 

اجلاري املعطي له مسبقا من قبل اهلل.
املسيح  في  أخذته  غفرانك  القارئ...  عزيزي 
املعمودية،  يوم  القدس  بالروح  لك  وأُعطي 
توبتك  بل  اهلل  غفران  تسبب  ال  فتوبتك 
بهذا  للتمتع  رجوعك  إمكانية  تعطيك 

الغفران. فغفران اهلل سبق توبة اإلنسان!!

هل حقا التوبة هي سبب غفران اهلل؟
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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بدء الصوم الكبير 
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال

 نستقبل في هذه األيام الصوم الكبير املقدس 
والذي يضم االربعني املقدسة والتي صامها رب 
يوما  اربعني  ضمت  والتي  خدمته  بدء  قبل  اجملد 
ويسبق  البرية  في  وهو  املسيح  السيد  صامها 
يعتبر  وهو  االستعداد  اسبوع  املقدسة  االربعني 
ويعتبر  املقدسة  لألربعني  استعداد  او  مقدمة 
االفطار  يتم  التي  السبوت  أليام  تعويض  ايضا 

فيها اثناء االربعني املقدسة.
وهو  اآلالم  اسبوع  يأتي  املقدسة  االربعني  بعد 
أيضا من أقدس أيام العام حيث نعيش فيه اآلالم 
وهي  صلبه  قبيل  املسيح  السيد  عاشها  التي 
او  الشعانني  أحد  املوافق  االحد  ظهر  بعد  تبدأ 

دخول السيد املسيح اورشليم.
ايام  أول  االثنني  بيوم  تبدأ  املقدسة  واالربعني 
وتنتهي  الصوم  من  الثاني  االسبوع  من  الصوم 
باجلمعة املعروفة بجمعة ختام الصوم وتسمى 
وبها  املقدس  االربعني  الصوم  ختام  ألنها  بذلك 
يكون صالة القنديل العام ويتم مسح الشعب 
بزيت مسحة املرضي وبعدها يبدأ اسبوع اآلالم 

الذي ينتهي بعيد القيامة اجمليد.
وقد  كان قدميا في القرون األولى كانت الكنيسة 
او  الغطاس  عيد  بعد  املقدسة  االربعني  تصوم 
السيد  فعل  مثلما  مباشرة  اإللهي  الظهور 
املسيح نفسه وكان يصام اسبوع اآلالم منفصال 
نفعل  كما  مباشرة  بأسبوع  القيامة  عيد  قبل 
الكرام  دميتريوس  البابا  جاء  ان  إلى  حاليا  نحن 
وضم الصوم األربعني إلى اسبوع اآلالم كما هو 
احلال حاليا كما وضع احلساب الشهير املعروف 
باحلساب االبقطي والذي من خالله يتم حساب 
يوم عيد القيامة اجمليد وقد سارت كنائس العالم 

وكنيستنا  طويله  قرون  احلساب  هذا  على  كله 
هذا  على  تسير  مازالت  اليوم  إلى  القبطية 

احلساب ملعرفة يوم عيد القيامة اجمليد.
الصوم  بها أسابيع  التي تعرف  أما عن األسماء 
الكبير فهي تتفق مع قراءات هذه األسابيع فلقد 
سبعة  إلى  الكبير  الصوم  الكنيسة  قسمت 
يوم  وينتهي  االثنني  يوم  منها  كل  يبدأ  أسابيع 
خاصة  قراءات  أسبوع  كل  أليام  وجعلت  األحد، 
موضوع  منها  ويتألف  البعض  بعضها  ترتبط 
وموضوعات  األسبوع.  موضوع  هو  واحد  عام 
األسابيع السبعة هي عناصر ملوضوع واحد أعم 
هو الذي تدور حوله قراءات الصوم الكبير كلها 

وهو »قبول اخمللص للتائبني«.
االحد االول وهو أحد الكنوز: أو أحد الهداية إلى 
ملكوت اهلل، فيه تبدأ الكنيسة بتحويل أنظار 
أن  وإلى  اهلل  عبادة  إلى  املال  عبادة  عن  أبنائها 

يكنزوا كنوزهم في السماء.
األحد الثاني أحد التجربة: تعلمنا فيه الكنيسة 
ربنا يسوع  إبليس على مثال  ننتصر على  كيف 
الذي أنتصر عليه بانتصاره على العثرات الثالث 
اجلسد(  )شهوة  األكل  وهي  بها  يحاربنا  التي 
واملقتنيات )شهوة العيون( واجملد الباطل )شهوة 

تعظم املعيشة(.
االبن الشاطر: فيه نرى كيف  الثالث أحد  األحد 
يتحنن اهلل ويقبل اخلاطئ على مثال االبن الضال 

الذي عاد إلى أبيه.
تسليح  إلى  يشير  السامرية:  أحد  الرابع  األحد 

اخلاطئ بكلمة اهلل.
األحد اخلامس أحد اخمللع: يرمز إلى اخلاطئ الذي 

هدته اخلطيئة وقد شدده اخمللص وشفاه.

األحد السادس أحد التناصير: فيه تفتيح عيني 
األعمى رمزًا إلى االستنارة باملعمودية.  

نستقبل  فيه  الشعانني:  أحد  السابع  األحد 
السيد املسيح ملًكا.

والصوم فترة منو روحي ومن ال يشعر بذلك فأن 
مرجعه إلى أن صومه مت بطريقة خاطئة فهو إما 
ذاته  في  غاية  اتخاذه  وإما  فيه  روح  ال  جسداني 
بينما هو وسيلة توصل إلى الغاية، والغاية هي 
وحالوة  بلذة  وللشعور  للروح.  الفرصة  إعطاء 
الصوم يجب أن يقترن بالصالة والصدقة والعمل 
بكل الوصايا وبهذا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، 
بسفر  جاء  فيما  جندها  املقبول  الصوم  وسمات 

يوئيل النبي )2: 2(.
القبطية  بالكنيسة  وارتباطه  الصوم  عن  اما 
الكنيسة  في  العبادة  دعائم  احد  فالصوم 
الكنسي  التاريخ  في  ممتدة  وجذوره  القبطية 
منذ نشأة الكنيسة األولى والكنيسة القبطية 
تعتبر من الكنائس القالئل التي احتفظت بكل 
األولى  الكنيسة  من  تسلمتها  كما  اصوامها 
ولم تخفض منها شيء ولم تنتقص منها شيء 
جند  للصوم  الكنيسة  وحملبة  العكس  على  بل 
تاريخها  مدار  على  االصوام  بعض  اضافت  انها 
ابرام  البابا  اضافها  والتي  نينوي  اهل  منذ صوم 
الكنيسة  تكن  لم  حيث  السرياني  زرعه  بن 
ولكن  قبل  من  الصيام  هذا  تصوم  القبطية 
وكانت  اجلنسية  سرياني  كان  ابرام  البابا  والن 
)وهي  الصيام  هذا  تصوم  السريانية  الكنيسة 
تصوم  التي  القبطية  مع  الوحيدة  الكنيسة 
هذا  فادخل  يصومه  هو  وكان  نينوي(  اهل  صوم 
القبطي  إلى الكنيسة وصامه الشعب  الصوم 

اصوامنا  احد  واصبح 
والتي  واحملبوبة  الشهيرة 
للصوم  مقدمه  يعتبر 

الكبير أيضا.
والصوم كما هو معروف في الكنيسة القبطية 
معينة  لفترة  الطعام  عن  انقطاع  عباره  هو 
الدسم  من  خالي  اكل  يتبعه  ثم  الزمن  من 
او  فريضة  ليس  والصوم  نباتي،  اكل  احليواني 
ولكنه  ننفذه  ان  يجب  علينا  مكتوب  امر  هو 
ونغذيها  الروح  فيها  ننعش  روحية  تدريب  فترة 
تنمو  فترة  الروحية  والقراءات  والصالة  بالصوم 
والطلبات  الشهوات  على  وتسمو  الروح  فيها 
اجلسدية. والصوم بالطبع ليس املقصود به ايذاء 
اجلسد أو أن اجلسد شر وجب اخضاعه بالصوم 
ولكن الصوم الغرض به مقاومة شهوة اجلسد 
)كل  السرياني  اسحق  مار  قال  وكما  وخطاياه 
يبتدئ  ان  يجب  وشهواتها  اخلطية  ضد  جهاد 

بالصوم(.
الطعام  عن  االمتناع  على  التدرب  يأتي  لذلك 
الطعام  انواع  بعض  او  زمنية  لفترة  عموما 
الشهي طوال ايام الصوم كخطوة اولى لالمتناع 
او  اجلسد  يكون  سيئة  كثيرة  اخرى  امور  عن 
الصوم  يأتي  ولذلك  عليها  تعود  قد  االنسان 
كفرصة رائعة لالمتناع عن خطايا اعتادنا عليها 
بعض  حتى  او  التدخني  مثل  سيئة  عادات  او 
الئقة.  والغير  اخلاطئة  والسلوكيات  التصرفات 
مع  اجلسدي  الصوم  مع  يسير  ان  يجب  لذلك 
النمو الروحي الداخلي لإلنسان فلذلك يجب ان 

يصاحب الصوم بعض األمور ..
البقية العدد القادم

د املسيح ومسيرته … حدٌث ال ينتهي فينا تذكار شهداء األقباط في ليبيا... جتسُّ
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )86(

للشيطان  ِملكاً  يصير  أن  املسيحي  رفض  إن 
إِبْلِيُس  أَيًْضا  أََخَذُه  »ثُمَّ  مباشر  بطريق  سواًء 
َجِميَع  وَأَرَاُه  ا،  ِجدًّ َعال  َجَبل  إِلَى  املسيح(  )أخذ 
مَمَالِِك الَْعالَِم وََمْجَدَها، وََقاَل لَُه: »أُْعِطيَك هِذِه 
َجِميَعَها إِْن َخرَرَْت وََسَجْدَت لِي«. حيَنِئٍذ َقاَل لَُه 
لِلرَّبِّ  َمْكُتوٌب:  َُّه  ألَن َشْيَطاُن.  يَا  »اذَْهْب  يَُسوُع 
تَْعُبُد««. )متي 8:01(،  وَْحَدُه  َّاُه  وَإِي تَْسُجُد  إِلِهَك 
العالم  يختطفه  بأن  مباشر  غير  بطريق  أو 
العالم -ويجعله  رئيس لهذا  الشيطان  -حيث 
َملكاً فيه »وأما يسوع، فإذ َعلِم أنهم مزمعون 
أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملًكا انصرف إلى 
يثير  الرفض  هذا  فإن   ،)6 )يوحنا  وحده«  اجلبل 
غضب الشيطان وعداوة العالم واضطهاده لنا 
اُم َصرَُخوا َقائِلنَِي:  ا رَآُه رُؤََساُء الَْكَهَنِة وَاخْلُدَّ »َفلَمَّ

اْصلِْبُه اْصلِْبُه«. )يوحنا91(.
مهاناً  صليبه  حامل  وهو  املسيحي  ولكن 
من  جداً  أقوي  يصير  العالم،  من  ومطروداً 
وهو  اجملد  له  املسيح  كان  كما  متاماً  العالم. 
حامل صليبه -وكأنه خسر قضيته -كان أقوي 
من ُسرَّاق الدنيا والدين: حنان وقيافا وهيرودس 

وبيالطس مجتمعني.
فمقياس اإلميان املسيحي ال يتأثر بالعوارض: فال 
خوف من اخلسارة، وال خوف من املستقبل، وال 
خوف من املرض، وال خوف من املوت … يستطيع 
أن يجعلنا جنحد أمانتنا للمسيح. بل في هذه 
ألن  أحبنا«.  بالذي  انتصارنا  »يعظم  جميعها 
إمياننا باملسيح، وحبنا للمسيح، واعتمادنا على 
املسيح، يتنقى أكثر بسبب كل هذه العوارض، 
الرغم  على  وحده،  للرب  خالصاً  )ذهباً(  ويصير 
مما جنوزه ِمن )ُمٍر(. فيصير ألم مسيرتنا وفرحها 
إليه )هدايا  موا  الرب: »فقدَّ إلى  )بخوراً( صاعداً 

اجملوس للمسيح املولود( ذهباً ولباناً ومراً«.
بعجيب.  ليس  منا...  بشٌر  يوم  كل  ميوت  فأن 
بجديد.  ليس   ... مساٍء  كل  حياتنا  تغيب  وأن 

)بفتح  ونُنَفق  الفاء(  )بكسر  نُنِفق  يوٍم  فكل 
الفاء( بشكٍل ما، وال معنى حلياتنا مبا يأتي وما 
يذهب فيها. ولكن اهلل قد أضفى أعظم قيمة 
لبشريتنا، عندما جتسد ابن اهلل، فدخل تاريخنا، 
ولبس اإلله بشريتنا وصار أسمه يسوع املسيح 

ابن اهلل العلي الظاهر في اجلسد. 
إن اإلنسان مخلوٌق عجيٌب، ال يَسعد باحلياة وما 
بل يستمر  أدركها.  فيها. فهي ال تكفيه متى 
من  الهثاً  ويظل  لها.  معنى  عن  بحثاً  يشقى 
معنى إلى آخٍر لها، ولكن بال -معنى له معنى 
ومن  األخرى...  إلى  خبٍز  كسرة  فِمن   … -لها 
ومضاعفاته...  املليون  وإلى  األلف  إلى  اجلنيه 
شهوة  إلى  اجلسد  متعة  إلى  الصحة  ومن 

السلطة … والزال اإلنسان بحٌر ال متلؤه أنهاره.
إن كل ما تقدم من حديٍث إلى اآلن، قد يعتبره 
البعض كالم على ورق. ولكني رأيته متجسداً 
على  استشهدوا  الذين  األقباط  أحد  وجه  في 

اسم رب اجملد يسوع في ليبيا.
ففي إحدى الصور التي تُظِهر وجه هذا الشهيد 
أخبركم  رأيته  فما  »وجدتها«…  املعاصر...  احلي 
به، رأيت قبضة الزمن واملوت مختلطة مبعاني 
باطلة للحياة تستعبد اإلنسان. وقد رأيتها في 
البرتقالي  القميص  على  القابضة  اليد  تلك 
صاحب  استعبدت  وقد  عنقه،  حول  للشهيد 
اليد نفسه حتى أنه قتل أخاه اإلنسان. ورأيت 
الشهيد غير ملتفٍت إلى تلك اليد خلفه وغير 
مبالي بها، بينما نظرة عينيه كانت شاخصة 

إلى ماال نهاية. 
»البداية  يُرى،  ال  الذي  شخص  يرى  كان  حتما 
وها  ميتاً،  وكان  والياء…«احلي  األلف  والنهاية، 
الذي  املسيح  يسوع  اآلبدين«،  أبد  إلى  حٌي  هو 
وجتَسد  اللحظات،  تلك  معهم  حاضراً  كان 
حلظة  نظراتهم  وفي  وجوههم  على  حضوره 
استشهادهم على اسم رب اجملد يسوع، فنقلت 

نفٍس  كُل  تلهث  ما  إلينا 
فيه  لتجد  عنه  باحثة 
والتمام  والكمال  املعنى 
حلياتها  والتأله  واخللود 
بشخص  االحتاد  إنه   ...
املسيح.  يسوع  الرب 
أنا هو  فلقد قال له اجملد« 
آمن  َمن  واحلياة.  القيامة 
فسيحيا.  مات  ولو  بي 
وآمن  حياً  كان  َمن  وكل 
األبد«…  إلى  ميوت  فلن  بي 
لهم  استعلنه  ما  هذا 

اإلميان  أن  لنا:  اآلن  ويعلنه  حلظة استشهادهم 
وأنه   ... املبارك  بشخصه  احتاد  هو  باملسيح 
القيامة واحلياة التي ال يقربها موٌت ألنه اخللود. 
رأيت  الشهيد.  وجه  في  رأيته  ما  هذا  نعم 
النعمة اإللهية متجسدة فيه، فكان الشهيد 

سيرة حية متجددة ملسيحه.
حديث  في  املسكني  متى  األب  وصف  ولقد 
وجتسده  للرب  احلضور  ذلك  نفس  رهبانه،  إلى 
الذي ال ينقطع فينا. فهو حدٌث مازال مستمراً 
ابًْنا،  وَتَلُِد  حَتَْبُل  الَْعْذرَاُء  »ُهَوذَا  وفي حياتنا  فينا 
اهلَُل  تَْفِسيُرُه:  الَِّذي  انُوئِيَل«  ِعمَّ اْسَمُه  وَيَْدُعوَن 
متى  األب  قاله  ما  وإليكم  )متى1:32(.  َمَعَنا 
عمالق،  املسيح  أن  أشعر  »ابتدأت  املسكني: 
اإلنسان  أن ميصَّ كل مشاعر  استطاعته  وفي 
وال  أخت  وال  أخ  وال  أُم  وال  أب  فال  وعواطفه! 
أصدقاء وال طبيعة وال جمال وال موسيقى وال 
وعينيَّ  السماء  في  أتأمل  كنُت  إطالقاً.  شيء 
مفتوحة وكأنها مغمضة. فبينما كانت عينيَّ 
مهول.  شيء  تائهاً...  عقلي  كان  السماء  في 
أرى  ال  فكنُت  مفتوحة  تكون  عينيَّ  أن  فمع 
وعينيَّ  قلبي  مالئاً  يسوع  وجه  وكان  شيئاً. 
ر بداخل قلبي.  وأنا فرحان متهلل والفرح يتفجَّ

كان  إخوة،  ويا  آباء  يا  ذلك،  كل 
يحدث في خمس أو ست أو سبع 
هذا   . تكفُّ ال  والدموع  ساعات، 
رهبنتي.  في  يوم  أول  من  كان 
عندما  فمي  على  يتردَّد  كان  وما 
َسرَْقتني  كيف  ألكلمه،  أفتحه 
النفوس؟  سرَّاق  يا  العالم  من 
كيف استطعَت أن تفطمني من 

كل شهوات الدنيا؟ ».
نازلة  دموعي  كانت  بينما  وذلك 
السماء  ميأل  باملسيح  وأشعر 
على  أصلِّي  كنُت  وإذ  واألرض. 
ا أنزل إلى القالية أجد أنه ال  سطح الدير، فلمَّ
إلى  بالليل، فأصعد  والدنيا ظالم  توجد مسرَّة 
السطح َمرًة أخرى. هذا هو ما ُجزته متاماً بسبب 
أحاول  إليه. فعندما  واالشتياق  املسيح  محبة 
أن أنام ال أجد النوم، فأقوم وأصعد إلى السطح 
وأناجي املسيح بطريقة أقوى من األولى وبدموع 
ويوٌم  ينتهي.  ال  غزارة، وهكذا كأنه شيء  أكثر 
يعبر وراء يوٍم، وشهٌر وراء شهٍر. شيء ال يكفُّ 
. بل إن هذه العواطف كانت تنمو وتزيد  وال يَِقلُّ
في قلبي وتتأجج نحو املسيح. فأدركُت حينئذ 
لرجٍل  »خطبتكم  الرسول:  بولس  كالم  سرَّ 
م عذراء َعفيفة للمسيح« )2كو11:  واحٍد ألقدِّ
2(. هذه اآلية كانت تتردَّد في ذهني كثيراً حتى 
فيها  وأتأمل  أقرأها  وكنُت  ووعيي،  قلبي  مألت 
باستمرار، فشعرُت أن روحي ِمثل عذراء عفيفة 
عفيفة  عذراء  اإلحساس:  هذا  م  أقدِّ وأنا  فعالً 
املسيح  أمام  أركع  فعندما  يوم.  للمسيح كل 
عذراء  أنني  بداخلي  إحساسي  يكون  وأصّلي 
مة للمسيح للخطوبة. إحساس  عفيفة متقدِّ
هذه  ألن  اللحظة،  هذه  يفارقني قط حتى  لم 
مأل  احلقيقة  في  السر  وهذا  سرٌّ،  وراءها  اآلية 

قلبي«. والسبح هلل. 
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فاعل خري يرتك 160 األف يورو بكني�سة اأملانية!

ألف  ترك متبرع مجهول 160  في مفاجأة غير متوقعة، 
يوروعلى مذبح كنيسة مبقاطعة بافاريا السفلى جنوبي 
بافاريا  بوالية  رجنسبورغ  كنيسة  ذكرت  حيث  أملانيا. 
األملانية أنه عثر على 160 ألف يورو ترکها فاعل خير على 
مذبح الكنيسة لصالح مشروعات مساعدة في أفريقيا. 
بعد  مشروعات،  عدة  األموال  هذه  تخدم  أن  املقرر  ومن 
إجراء فحص من جانب الغرفة املالية املعنية بالكنيسة.

وكانت إحدى العامالت في الكنيسة الواقعة ببلدة »زال 
مايو  شهر  في  األموال  هذه  على  عثرت  قد  دردوناو«  أن 

املاضي، ولم يتم اإلعالن عن هذا التبرع إال مؤخراً. وقال كلمنس بك، املتحدث باسم األبرشية عن حجم 
التبرع املالي: »مثل هذا الشيء ال يحدث دائما«.

وبحسب تقرير صحيفة »ميتل بایریشه تسايتوجن« األملانية احمللية، اكتشفت خادمة الكنيسة ظرفاً 
يحتوي على أوراق مالية من فئة 500 يورو حتت صليب املذبح عند اإلعداد لصالة »أحد العنصرة« في عام 
2018. وقالت السيدة للصحيفة: »رأيت كثيرا من األموال وصعقت«، وأوضحت أنها توجهت باألموال 
بعد ذلك إلى مجلس الكنيسة، حيث كان يعد القس للصلوات، وأشارت إلى أنه لم يستطع الكالم 

أيضا في البداية. وكان املتبرع قد دون على الظرف مالحظة أن األموال من أجل أفريقيا«.

نايكي تك�سف عن اأول حذاء ذكي يف العامل

أعلنت شركة نايكي األمريكية إطالقها حذاء ذكي جديد، وعدت بأن 
جتعله واقعاً بعدما ظهرت فكرته ألول مرة في اجلزء الثاني من فيلم 

»العودة إلى املستقبل« إنتاج 1989.
ويعد هذا احلذاء أحدث نسخة من أحذية املستقبل، إذ ميكنه تعديل 
وضعه على القدم، بالتضييق أو االتساع، وذلك عبر الهواتف الذكية. 
وأطلقت شركة نايكي على احلذاء اجلديد اسم »نايكي أدابت« الذي 

سيباع بحوالي 350 دوالراً، وذلك بعد أن خصصته لالعبي كرة السلة.
ويبرر مدير االبتكار في نايكي إريك أفار، ذلك بقوله: »تعمدنا اختيار كرة السلة كأول رياضة يدخل فيها 

حذاء نايکي آدابت، بسبب املتطلبات اخلاصة التي يريدها العبو السلة في أحذيتهم.
وأضاف: »خالل مباراة كرة السلة تتغير أوضاع واجتاهات أقدام الالعبني، لذا هناك حاجة لتغيير وضع 
تشديده  ثم  الدم  تدفق  وزيادة  القدم،  على  الضغط  لتخفيف  الرباط  فك  طريق  عن  بسرعة  احلذاء 
مرة أخرى ملواصلة اللعب«. وتابع: »لذا ميثل احلذاء اجلديد عنصراً أساسياً نعتقد أنه سيحسن جتربة 
الالعبني.« وتقول نايكي إن احلذاء اجلديد يعدل نفسه ذاتياً، وما عليك إال التحكم فيه من خالل تطبيق 

هاتف ذكي يقدم تفضيالت مناسبة.
وميكن لالعبي كرة السلة إدخال إعدادات خاصة ومتنوعة تناسب كل وقت من املباراة، فيمكنهم فك 
احلذاء وتخفيف الضغط على القدم أثناء الراحة واخلروج من امللعب، ثم إعادته لوضعه السابق أثناء 

الدخول.
وسيخزن التطبيق هذه اإلعدادت التي ميكن للرياضيني مشاركتها مع نايكي. وكانت نايكي أطلقت 
عام 2012 حذاء ذكياً مصمماً للعدائني ويناسب قياسات مختلفة، لكن توقيته لم يكن جيداً واختفى 

من األسواق.

الكمان ال�ساحر

آلة الكمان مبهارة مرموقة. وقد قضت  دیانا هالبرين، فنانة امريكية تعيش في نيويورك وتعزف على 
سنوات عديدة تبحث عن نوع خاص من آلة الكمان، يعرف باسم »جواد نییني« ويعتبر هذا النوع من 

أثمن انواع الكمان في العالم. 
وبعد بحثها الطويل عثرت ديانا على هذه اآللة النادرة وكان سعرها 000 60 جنيه استرليني. ولم تكن 
متلك هذا املبلغ بكامله، فاستطاعت ان حتصل على جزء من هذا املبلغ، ثم قصدت مصرفاً من املصارف 

الكبيرة في نيويورك لطلب قرض مببلغ 35 ألف جنيه.
واخذت معها آلة الكمان، وعندما الحظ مدير املصرف آلة الكمان في يدها، طلب منها وأصر ان تعزف 
الكبيرة،  املصرف  قاعة  وسط  في  ديانا  فوقفت  مهارتها...  من  ليتأكد  املوسيقية  القطع  احدى  له 
في  وابدعت  وباجانيني.  تشايكوفسكي  موسیقی  من  جميلني  مقطعني  الكمان  آلة  على  وعزفت 
الى  يستمعون  وراحوا  حولها  والزبائن  املوظفون  واصطف  املصرف،  معامالت  جميع  وتوقفت  عزفها 
عزفها باهتمام بالغ، وقد تسمروا في اماكنهم فحازت على اعجاب اجلميع ودوت في القاعة عاصفة 
من التصفيق، وانهالت عليها كلمات االعجاب والتقدير. واألهم من هذا كله انها حازت على القرض 

بكامله من مدير املصرف بانسب الشروط!

بائع متجول يعقد رابطة العنق يف ثواٍن يف تركيا
أدرنة، شمال  الدين كارا«، في والية  املتجول »صباح  البائع  يثير 
غربي تركيا، أنظار الناس عبر طريقته اخلاصة في عقده لرباطات 

العنق منذ أن انتقل للعيش مع أخيه في أدرنه قبل 30 عاماً.
لرباطات  السريع  بربطه  واعجابهم  الناس  أنظار  كارا،  ويثير 
العنق أثناء عرضها للبيع في الشوارع واألزقة. قال ارا ان طريقته 
املمّيزة في عرض رباضات العنق للبيع وربطها بسرعة تزيد من 

مبيعاته بشكل كبير.
وأردف قائالً »فزت في العديد من مسابقات السرعة في عقد رباطات العنق، فأنا أستطيع فعل ذلك 

خالل أقل من بضع ثواٍن«.

قرية منعزلة... 
الدمي فيها اأكرث من �سكانها الأ�سليني

لدمي  تصدق  ال  صوراً  موغ،  تريفور  البريطاني  املصور  التقط 
باحلجم الطبيعي للبشر، تنتشر في كافة انحاء قرية »تاغورو« 
املنعزلة شرق جزيرة »شيكوكو« اليابانية، وتفوق عدد سكانها 

بنسبة %150.
البريطانية:  ميل  ديلي  عن صحيفة  نقالً  عاماً،   49 موغ  وشرح 
»ان انشاء الدمي في القرية يعد طقساً ميارسه سكانها وذلك 
تكرمياً ألحبائهم الذين رحلوا عنها سواء بوفاتهم أو هجرتهم، 
حيث يستبدلونهم بدمي محشوة تشبه شخصياتهم بدقة، 

كيف كانوا ميارسون حياتهم.
ويبلغ عدد سكان قرية »تاغورو«40 شخصاً بينما يصل عدد الدمي إلى أكثر من 350 دمية منتشرة أمام 
املنازل وفي محطة احلافلة، وموقف السيارات وداخل مركز مجتمعي، وذلك على طول الطريق الوحيد 

في القرية، والذي ميكن املشي عبره في عشرة دقائق بحسب موقع أرم.

تزوجته مع اأنه يكربها باأربعة عقود!

جتاوز  عمر  بفارق  حبيبها،  من  تتزوج  كوبية 
فهل  القرار؛  بهذا  سعيدان  وهما  عقود،  أربعة 
من  للزواج  عقبة  اثنني  أي  بني  السن  فارق  يعّد 
تخطيه؟! ميكن  بسيط  فارق  أنه  أم   بعضهما، 

املتقاعدين  أحد  تزوج  ميل«،  »ديلي  موقع  بحسب 
على  العطالت،  إحدى  فى  التقاها  امرأة 
سنة(،   36( العمر  في  فجوة  وجود  من  الرغم 
للغاية. مذهلة  حياتهما  أن  على  يصر   لكنه 

على  يسير  كوفنتري،  من  عاماً،   65 وولنو«،  »ليام  كان 
التي  عطلته،  من  األخير  اليوم  في  كوبا  في  الشاطئ 
استغرقت أسبوعني، عندما وقعت عيناه على »ماريتزا 

بوليجا«، 29 عاماً.
»ماريتزا«  دعته  عندما  اآلخر،  حب  في  منهما  كل  وقع 

لتناول طعام الغداء، ووصل األرمل إلى منزله متعهداً بالعودة، وعلى الرغم من كونه أكبر من والدها 
بعقد تقريباً؛ فقد تقدم »ليام« للزواج من »ماريتزا« بعد أسبوعني فقط في رحلته الثانية إلى جزيرة 

الفردوس، وبالفعل وافقت »ماريتزا« على طلب الزواج وتزوجا.
ألكون  يكفي  عمري  أن  من  الرغم  على  بيننا،  التي  العمرية  للفجوة  فكر  أي  أعطي  ال  ليام:  يقول 
والدها، العمر ال يهم؛ فنحن شخصان نحب بعضنا كثيراً جداً، الفرق في العمر غير مهم بالنسبة 
وزوجة.  البعض كزوج  ونعتني ببعضنا  فى كل وقت،  أن نكون معاً  نريد فقط   لنا على اإلطالق، نحن 
ليس  العمر  فى  »الفرق  كاماجوي:  من  »ماريتزا«  النفسية  الطبيبة  وأضافت 
أحبه«.  حقا  وأنا  لي،  بالنسبة  أهمية  األكثر  الشيء  هو  فاحلب  لي؛  بالنسبة   مهماً 
قرر »ليام«، الذي ليس لديه أطفال، النظر في االنتقال إلى كوبا بسبب تقاعده بعد وفاة زوجته »بيفرلي« 
في عام 2010، ويقول »ليام«، إنهما يتشاركان العديد من االهتمامات؛ فالعائلة واألصدقاء مهمان جداً 
أنهما  إلى  باإلضافة  واألزياء،  واألحذية  واملالبس  باملوسيقى،  ويهتمان  سواء،  حد  على  لهما  بالنسبة 
يدركان مدى أهمية القدرة على التحدث وفهم لغات بعضهما البعض.  لم يقم »ليام« بشراء خامت 

خطوبة؛ فقد قام برسم خامت خطبة على إصبعها. 

قطار بخاري عتيق يعود اإىل اخلدمة يف رو�سيا
دخل قطار قدمي الطراز يعمل مبحرك بخاري، السرور إلى قلوب املسافرين في محطة بولوجوي مبنطقة تيفرسكايا، التي تبعد حوالي 350 كيلومتراً 
من موسكو. وعاد القطار للعمل مرة أخرى في اخلريف املاضي، ليصبح أول قطار يعمل بطاقة البخار وله مواعيد تقاطر في روسيا منذ عام 1976.
وأٌقيم خط السكك احلديدية من بولوجوي إلى أوستاشكوف في عام 1907. وكان في السابق مسار استراتيجي، ولكنه حالياً أصبح شبه مهجور 
وال تسير عليه سوى بضعة قطارات تعمل بالديزل والكهرباء. وكانت املنطقة حتت القصف النازي خالل احلرب العاملية الثانية، لكن العديد من 
املباني التاريخية على طول خطط السكك احلديدية ظلت سليمة، ولم يتم حتديثها أبداً، وهي تبدو متاماً كما كانت قبل 100 عام عندما بدأ 
عصر البخار. وتقوم إحدى قاطرتني بخاريتني كل يوم سبت بسحب عربتي قطار من بولوجوي إلى أوستاشكوف. ويقطع القطار مسافة 113 
كيلومتراً في غضون ثالث ساعات ونصف تقريباً في اجتاه واحد. ويبلغ سعر تذكرة القطار حوالي 300 روبل )4.5 دوالر(، وهو نفس سعر تذكرة 

القطار الكهربائي ولكن مع مميزات إضافية. فعلى سبيل املثال، يرتدي جميع الركاب وقائد القطار الزي الرسمي في حقبة األربعينيات.
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• McDonald’s fast food chains employ over 1.5 
million people around the world. More fast 
food facts.

• Different parts of the world have their own 
local cuisine. the diets and general food 
habits of various cultures depend on social, 
religious, economic and safety factors as well 
as the availability of different foods.

• Examples of food and cuisine that are popular 
or famous in certain areas of the world include 
hummus in the Middle East, apple pie in the 
USA, raw fish in Japan, cheese in France, 
roast meat and vegetables in England, curry 
in india and tortillas in Mexico.

• there are around 2000 different plant types 
that humans use to cultivate food.

• Examples of popular vegetables include 
lettuce, carrots, asparagus, cauliflower, 
broccoli, spinach, potatoes and onions.

• The sweet potato is a root vegetable and is 
not closely related to the potato. More potato 
facts.

• Cutting onions releases a gas which causes a 
stinging sensation when it comes into contact 
with your eyes. Your body produces tears to 
dilute the irritant and remove it from your 
eyes.

• Pumpkins are usually labelled as vegetables 
but they contain seeds and are technically 
fruit. More pumpkin facts.

• China is the largest producer of garlic, 
producing over 10 million tons in 2008 and 
accounting for over 75% of world output.

• Examples of popular fruits include apples, 
oranges, pears, strawberries, peaches, 
bananas, apricots and grapes.

• Technically speaking, strawberries aren’t 
even berries! 

• the average apple contains around 130 
calories. 

Food Facts 

R I D D L E 
T I M E

What is the easiest 
way to double your 
money?

Answer for the 
Last Issue:
A daughter

By: 
Philo Girgis

I refuse to accept 50/50 in my marriage.  No way.  Not me.  
I know what the statistics say – that 50% of marriages end 
in divorce.  And I know that the other 50% are often just 
sputtering along – keeping it together but not really find-
ing the true intimacy and closeness that they each so desire.  
I know all of that.  BUT I REFUSE TO AC-
CEPT THAT MY MARRIAGE WILL 
BE LESS THAN GREAT!
50/50 odds are not good enough 
for me.  I want better for my 
wife, and for my kids, and most 
importantly, FOR MY SELF!  I 
don’t want the same results as 
everybody else – and that is why 
I believe I must live differently than 
everybody else.
So with that said, I want to talk about what I be-
lieve is the most important factor upon which a successful 
marriage is built. There is one factor that I believe will con-
tribute to your success in marriage more than anything else.  
This one commitment, if you keep it, won’t lead to a perfect 
marriage at all times – but it will certainly lead to one that is 
long-lasting and fulfilling for many years to come.
What is it?  I must place higher value on my commitment to 
GOD than on my commitment to my SPOUSE.  
I need to be a better man and a better husband.  I need to be 
more patient, more compassionate, more caring.  I need to 
live a life of honesty and integrity and purity – not just when 
others are watching, but even when no one is around.  Why?  
Not because that is what my wife wants of me, but rather 
because that is what God REQUIRES of me.
One of the biggest problems in marriage is when a couple 
is fighting and each one refuses to change because they are 
waiting for their spouse to change first.  For example:
“He needs to stop yelling and if he does, then I’ll start being 
nice to him again.”
(his response) “Well, I’ll stop yelling when she stops nag-
ging and pushing my buttons like that.”
(and usually from there it goes to) “Pushing your buttons?  
I’ll show you what pushing buttons means!  If you don’t get 
your act together, you’ll find out exactly how many buttons 
I can push at once!”
And so on and so forth.  It just keeps going from bad to 
worse.
Instead, each person needs to realize that his/her primary 
duty is to God, not spouse.  That means that regardless of 
how your spouse is behaving, you still must behave in a 
way that pleases God.
This isn’t about your commitment to your spouse; it is 

about your commitment to God.  If you’re trying to be a 
better husband/wife for your spouse’s sake, THAT WON’T 
LAST!  Your spouse will have good days and bad days... 
happy day and sad days... days where he/she makes you feel 
like a million bucks and days where that same person makes 

you feel worthless.  It can’t be based on your 
spouse.

If it is based on your spouse, it won’t 
last.  You’ll be good on the days 
that he/she is good and bad on 
the days that he/she is bad.  That 
won’t work.  That’s 50/50.  The 
only way it will be great is if it’s 

based on God and your vow to 
Him.  He is the only One who doesn’t 

change and who always keeps His end of 
the deal.

GENTLEMEN, you must love your wife because God loves 
you and has called you to love her in the same way (see 
Ephesians 5:25-33).
I don’t care if she’s submissive or not.  The Bible doesn’t 
tell you to force her to submit to you; it says that you should 
love her into submission.  Shower her with the love that she 
needs and desires so badly and if you do that, trust that God 
will work in her heart to change her.  You made a vow to 
God that you will love her and take care of her.  You need to 
honor your commitment to God above all else.
LADIES, you must honor your husbands because God has 
called you to submit to them and to their leadership (see 1 
Peter 3:1-2).
I don’t care if he isn’t being very loving.  The Bible doesn’t 
tell you to nag your husband into loving you; it says that 
“chaste conduct” and a “gentle and quiet spirit” are the keys 
to winning your husband over.  Flood with him the honor 
and respect that he needs and then trust that God will work 
in his heart to change him as well.
Bottom line: our first priority is to God, not to our spouse.  
When you don’t fulfill your role in marriage, the person you 
are dishonoring and disobeying is God.  Focus on becom-
ing the man/woman God calls you to be and let God worry 
about changing your spouse.
Last thought.  A wise man once said:
I’m starting with the man in the mirror I’m asking him 
to change his ways And no message could have been any 
clearer If you want to make the world a better place Take a 
look at yourself, and then make a change
So if you’re married, ask yourself this:  what one thing do 
you need to do today to become the husband/wife that God 
is calling you to be?

THE FOUNDATION OF SUCCESS 
IN EVERY MARRIAGE Father 

Anthony Messeh

«The Great Tiger»
“What do you mean I do it wrong? All 
coyotes hunt.” Rodney defended himself 
when his best friend George Coyote ac-
cused him of being “too cruel” when he 
hunted. Rodney was right about one thing. 
All coyotes and in fact, every living thing 
hunts for its food and that is the way God 
created the world to be for now. There is 
a whispered belief in the coyote commu-
nity that a world will be one day where 
all creatures would be at peace together 
and God would provide all the food and 
nobody would have to hunt or be hunted 
but that’s not the way it is now so Rodney 
knew his instinct to hunt was not evil. 
But Rodney had a love of the hunt that 
was far more intense than any other coy-
ote he knew. He lived for the hunt. But 

it wasn’t just hunting that he loved. He 
loved to corner a rabbit or small animal 
and see how terrified it was and make it 
stay like that instead of using the methods 
his mother and uncles taught him to hunt 
quickly and efficiently. No, to Rodney, the 
stalking and “playing with” his pray was 
exciting. 
“That’s what I am talking about.” George 
said. It’s kind of gross Rodney so why 
don’t we hunt separately for a while. 
George’s scolding and change so he 
couldn’t hunt with the pack upset Rod-
ney but he considered them all to be just 
weak and not as good as hunting as he. 
So he hunted alone. “I might as well hunt 
alone.” He said to himself since he was 
the only one still talking to him. “I am the 
only real expert at it. Who needs the pack 

anyway when I WHOOP…………” 
Rodney felt himself falling and then there 
was a THUNK. The «Thunk» was Rod-
ney hitting the bottom. Rodney had top-
pled down a steep incline that dropped off 
at the end about 20 feet from the bottom. 
He stood up and looked around. It wasn’t 
a pit like the hunters use to capture wild 
animals. It was a ravine that used to be a 
dead end canyon but it had been closed off 
after a rockslide. Three of the walls were 
sheer slick wall that went up 20 feet be-
fore there was a ledge which then sloped 
up to where Rodney had fallen from. The 
fourth wall was solid rock from the land-
slide and unclimbable. 
Now Rodney knew what the pack was 
for. Suddenly he was terrified at being 
trapped at the bottom like this. Rodney 

was trapped. He paced from end to end of 
the tiny space he had to himself and tried 
his best to figure out how to escape but 
no good. He yelped for help but no good. 
He was starting to panic. He knew very 
well that he could starve to death in this 
pit without anyone even knowing he was 
here. “This couldn’t get much worse.” 
Rodney said to himself pacing and try-
ing to leap up the walls only to fall with a 
painful YELP! 
Then it got worse. Night began to settle 
in. As Rodney strained his eyes to see if 
anyone was coming to help him, he saw 
a huge shadow pass over the ridge. Then 
that shadow moved down the embank-
ment and settled in on a very wide flat bed 
of grass right above the 20 foot rock wall. 

To be Continued

Blessed are the Merciful
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. [Matthew 5:7]  Part 1
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Breaking Habits Part Two: 
Where to Start 

These past few weeks 
have simply highlighted 
Justin Trudeau’s failure 
to commit to not raising 
any more taxes on Cana-
dians.
Recently, Canada’s Con-
servatives introduced 
a motion in the House 
of Commons calling on 
Justin Trudeau to, once 
and for all, commit to not 
raising any more taxes. 
And, not surprisingly, his 
Liberal majority voted 
down this motion because Justin Trudeau 
won’t stop spending. 
There have been plenty of opportunities 
for Justin Trudeau to make this commit-
ment, and time and time again, he refus-
es. He just keeps spending and making 
Canadians pay for his mistakes.
In fact, Justin Trudeau actually said that 
‘low-income families don’t benefit from 
tax breaks because they don’t pay taxes’. 
Is he serious? Not only is this factually 
wrong, it shows just how little he under-
stands about Canadians and their day-to-
day lives.
When you look at the facts, there is a 
very clear picture of just how much more 
Canadians are paying because of Justin 
Trudeau. For instance, 81% of middle-

income Canadians 
are seeing higher 
taxes since his gov-
ernment came to 
power and the average income tax 
increase for these middle-income 
families is $840! The government 
cancelled the Family Tax Cut of 
up to $2,000 per householder. The 
government cancelled the Arts and 
Fitness tax credit of up to $225 per 
child. They cancelled the educa-
tion and textbook tax credits of up 
to $560 per student. This govern-
ment’s carbon tax could cost up 

to $1,000 per household and as high as 
$5,000 in the future and their intrusive 
tax measures for small business will raise 
taxes on thousands of family businesses 
all across Canada. The list just goes on. 
We all know that life is expensive enough. 
Conservatives don’t believe in leaving a 
bill for future generations to pay. That is 
why an Andrew Scheer-led Conservative 
government will reign in the Liberals’ 
out-of-control spending.  They will lower 
taxes and focus on helping all Canadians 
get ahead.
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

JUstin trUdeaU’s FailUre 
on taXes

We have just passed the fourth 
anniversary of the martyrdom 
of 21 Copts in Libya. This 
story captured the attention 
of the world. It demonstrated 
two sharply contrasting views 
of God and of how we respond 
to Him. The killers believed 
that God commanded them to 
do violence and inflict suffer-
ing on “non-believers”. Those 
who died believed that God 
had called them to testify to His love 
and selfless sacrifice by giving their 
own lives for their beliefs.
Twenty of those killed were born as 
Coptic Christians, while one was a con-
vert. It is particularly striking to reflect 
on how the courage and faith of the 20 
inspired a new believer to choose Christ 
in the face of certain martyrdom. He re-
portedly said, “Their God is my God.” 
The conversion of this man, Matthew 
Ayariga, underlined that, as Tertullian 
said, “The blood of the martyrs is the 
seed of the church.”
The Coptic martyrs and their Daesh 
killers had sharply contradictory views 
of God’s nature. This represents a de-
bate that goes back a long way. The 
ancient Greek philosopher Plato wrote 
about where goodness comes from in 
his dialogue Euthyphro. In the text 
Socrates asks, “Is something pious be-
cause it is loved by the gods or is the 
pious loved by the gods because it is 
pious? In order words, is a thing good 
because God said so, or does God call 
something good because it is actually 
good?”
This is not a merely abstract question. 
If things are good or bad only because 
God says they are, then God could 
command anything. What had been 

and would otherwise be 
objectively morally evil 
could suddenly become 
good because God said so. 
This view has been called 
“voluntarism”. 
If, on the other hand, God 
calls things good or bad 
because they are good or 
bad objectively and have 
been created by Him in 
that way, then we can 

know that there are certain things that 
He would never instruct us to do and 
which would never be permissible, re-
gardless of circumstances. This view 
has been called “intellectualism” – 
based on the idea that God acts from 
His own reason, which knows His 
perfectly good nature, so that His will 
would never oppose His reason.
The debate between voluntarism and 
intellectualism exists in many different 
religions, although the intellectualist 
position characterized much of Chris-
tian thinking. The voluntarist account 
of God’s nature is, I believe, a danger-
ous one. It can allow anyone to justify 
anything by invoking God’s will and 
demanding blind obedience.
Four years ago, Daesh fighters (know-
ingly or not) acted from a voluntarist 
understanding of God. They thought 
that God wanted them to do something 
which violated natural reason, distort-
ing (and maybe still infringing) their 
own consciences. The martyrs’ deaths 
testify to these timeless truths: God is 
love, God does not command evil, and 
God does not change.
Perhaps one important area for reli-
gious dialogue today is for all of us to 
seek to explain and advance the mar-
tyr’s view of God’s nature.

“tHe natUre oF God”

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

This is part 3 in our se-
ries about Breaking Habits.  
Now, we know that we have a habit we 
want to break or change. We under-
stand that there are steps we can take 
to do this, and we have a plan for how 
to achieve this. But then, like most 
new things - we start to make changes, 

and we feel uncomfortable. Worried. 
Anxious. Distressed. Angry. Fatigued. 
On one hand - we want to make the 
changes. On the other hand, we try 
to make changes, and 
we feel distressed. We 
so desperately want 
to keep up these new 
habits, but the discom-
fort and unfamiliar-
ity is not pleasant. We 
want to go back to the 
comfort, the familiar.  
Deep down, we know 
that the old, ‘comfort-
able’ habits were temporarily. They 
provided us with relief in the moment, 
but not in the long-term. And yet, this 
instant relief or freedom from discom-

fort is luring. This is 
when we need to prac-
tice distress tolerance. 
It is only by continuing 
to practice opposite ac-
tions that we can create 
new habits to replace 
old ones.
There are endless ways 
to keep yourself go-
ing in these times. One 

thing that is helpful to do is to remind 
yourself why you are doing this. Yes, 
you are not comfortable now. But 
these new changes are for your future 
happiness, success, joy, and health. 
So, you need to ride the wave. The 
discomfort, distress, and anxiety with 
these new changes are truly tempo-
rary, but you need to surf through 
them until they dissipate. Like a 
wave in a storm, if you try to resist 
it or fight against it, you will fall. But 
if you face the wave head-on and 
surf through it, you will persevere.  
Another thing that is helpful at these 
tines is practicing self-compassion. 
Self-compassion means being kind 

to yourself through your suffering - 
and not making it worse by criticizing 
yourself or your emotions. The next 
topic will discuss this - stay tuned! 
Task: how can you ‘ride the wave’ 
when making changes that you know 
are good for you, but uncomfortable? 
What can you do to help yourself tol-
erate the discomfort? 
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PROMOTION PERIOD: FEB 22ND TO FEB 28TH, 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

INTERNATIONAL BUFFET
BREADED BASA FISH Red Label Brand - 675g

ORANGE PEKOE TEA

HALAL MINI CROSSANT
Reg: $2.99/ea

GRAPE LEAVESKESAR MANGO PULP
Smart Brand - 850g

Reg: $4.99/ea
Cedar Brand - 1L

Reg: $2.99/ea
Plain / Chocolate | 225-370g

99$
/ LB7.

REGULARSPECIAL
99$

/LB5.
99$
/ EA5.

REGULAR

97$
/ EA3.

SPECIAL

SPECIAL
98$ /EA1. SPECIAL

77$ /EA3.
SPECIAL

99$ /EA1.


