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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

اأندرو �سري 

زعيم حزب 

املحافظني 

يدعو جا�سنت 

ترودو 

للإ�ستقالة

برامج جديدة م�ؤقتة للهجرة 

للراغبني يف العمل بالرعاية 

ال�سحية

بعد �ستاء �سعب... اإزالة اأكرب كمية من 

الثل�ج منذ عام 2010 من مدينة ت�رنت�
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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

تعرفه عن  أن  ما حتتاج 
للرعاية  اجلديد  النظام 
الصحية في أونتاريو   ..
.................................ص 9

متوفى...  نقل  وزير 
وتغريدة مجهولة تورط 
وسائل إعالم مصرية ...
..............................ص 11

يسخر  ترامب  دونالد 
ترودو  ومن  كندا  من 
علنا ...................... ص 9

القيادي  ابراهيم  ناجح 
للجماعة  السابق 
يستكمل  االسالمية 
حواره  لــــ »جود نيوز« 

.............................ص 14

راأي املحـــــــرر

اأو�سكار »نيللي و �سعيد مالك«

منذ فرتة تلقي بريد »جود نيوز« تلك الر�شالة بالإجنليزية لن�شرها، جاء بها: 

قد قيل لنا اأن والدينا دائمًا على حق ، واأنهم يريدون الأف�شل لنا واأننا يجب 

اأن نثق يف حكمهم. لكنني �شاأكون اأول من يعرتف اأنه اأ�شبح من ال�شعب 

للغاية التعامل مع والدينا. بل واأعرتف اأن وجودي لبوين م�شريني جعل 

يريدان  والدي  اأن  يف  �شك  اأي  لدي  لي�س  نعم  �شغوطًا.  اأكرث  يل  احلياة 

الأف�شل بالن�شبة يل، ولكني يف بع�س الأحيان اأ�شعر اأن ما يفعلونه لي�س له 

معني. وبالنظر اإىل حقيقة اأننا ولدنا يف قرنني خمتلفني وقارتني خمتلفتني 

ون�شاأتني خمتلفتني وبيئتني خمتلفتني، فاإن ذلك يجعلني اأت�شائل عن كل 

 ٪99 علي  حل�شوله  املرء  يالم  اأن  درجة  اإىل  الأمر  و�شل  لقد  يفعلونه.  ما 

100٪. وي�شل الأمر اإيل درجة اأن يراقب  لأنه كان باإمكانه احل�شول علي 

اأو عرب الإنرتنت.  اأو يف املنزل  والديك كل ما تفعله �شواء كان يف اخلارج 

لومك  ويتم  »كا�شفة«.  لأنها  ق�شرية  باأكمام  قمي�س  بارتداء  ي�شمح يل  ول 

لعدم كونك مثايل مثل والديك عندما كانوا يف عمرك. وحتى هذه اللحظة 

اأنه من غري  ما زلت يف حرية واأت�شائل هل هم دائمًا علي حق؟ لأنه يبدو 

املعقول العرتاف باأنهم كذلك. 

فوز  اأعقاب  يف  الأن  تذكرته  ولكني  املكتوب،  ذاك  ُين�شر  مل  ما  ول�شبب 

القبطي »رامي مالك« بـ »الأو�شكار« لتكتمل ثالثية جوائزه بعد »اإميي« و 

املهاجرين يف  الأباء  اأدركت جيدًا دور  »جولدن جلوب«، تذكرته حينما 

روؤية اأبنائهم وبناتهم لأوطانهم اجلديدة وكيفية العي�س بها، وبالتايل جناحهم 

يف بالد املهجر. فما نطرحه ب�شاأن اأبنائنا من خماوف ومراقبة وقيود حتمًا 

يعي�س  باأن  مطالبته  حمنة  يواجه  الثاين  اجليل  من  والبع�س  عليهم،  يوؤثر 

الأباء  جيل  واأفكار  ورغبات  وم�شتقبل  ق�شة 

املهاجر، وحمنة اأن يعي�س ثقافة وخماوف وتقاليد 

ولهذا  اأ�شاًل.  بها  يع�س  مل  اأخري  جمتمعات 

علي  احل�شول  يف  »رامي«  لـ  هام  دور  هناك  فنعم 

اأنكار  تلك اجلوائز مبوهبته وعمله، لكن ل ميكن 

اإعداد  من  اجلوائز  تلك  يف  مالك«  نيللي  الأم  و  �شعيد  »الأب  والديه  دور 

ذهني ونف�شي لـ »رامي«. فالوالدين »مالك« رمبا مثل كثري من املهاجرين 

يف  والأ�شحاب  الأهل  ب�شخب  املليئة  امل�شتقرة  احلياة  تركوا  ممن  الأقباط 

األ يعي�س  اإيل بالد جديدة تبعد األف الأميال، من اأجل  بالدهم الأ�شلية 

اأبنائهم يف �شارع ي�شطهدهم ، ومدر�شة ُتربهم علي تعلم عقائد ل يوؤمنوا 

بها ، واأماكن �شيا�شية وريا�شية ووظيفية غري م�شموح لهم بدخولها ب�شبب 

ظروف  حت�شني  جمرد  من  طموحاتهم  تاوزت  بالتاأكيد  ولكن  دياناتهم، 

اإيل  ال�شرق  قيم  علي  الأنزواء  فكرة  تاوزوا  نبوغهم،  اإيل  لأبنائهم  العي�س 

الغرب من عدالة وحرية وم�شاواة كاملة وقبول لالأخر ،  بقيم  ال�شتمتاع 

تاوزا اأزمة الفارق اجلغرايف والزمني بني جيلي الأباء والأبناء، تاوزا اأزمة 

توازن  اأزمة  تاوزا  كليهما،  يف  النجاح  ومع�شلة  والدين  الدنيا  بني  اجلمع 

اأبنائهم وم�شاحة احلريات املعطاه لهم، فجميعها  القيود التي يلقونها علي 

يطغي  ل  حتي  جيدًا،  فيها  نفكر  اأن  ونحتاج  ذهب  من  معيار  حتتاج  اأمور 

اأحدهم علي الأخر فيف�شد كليهما.

مالك«،  »�شعيد  الراحل  الأب  لروح  و�شالمًا   ، مالك«  »نيللي  لالأم  فخرًا 

وجناحًا للنابه »رامي مالك« يف �شنوات عمره القادمة.

 ابرام مقار
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في  واملرأة  مضى  طويٌل  زمٌن 
العربية  باللغة  الناطقة  البلدان 
التعبير  ُحرية  من  محرومة 
أضيق  في  إال  لالنتشار  القابلة 
من  قليلة  فئة  عن  فعدا  احلدود، 
النساء املُثقفات اجلريئات اللواتي 
وقف احلظ في صفهن وفتح لهن 
أبواب العمل في مجاالت اإلعالم 
كانت  األدبية؛  والكتابة  والفن 
وطأة  حتت  يرزحن  النساء  بقية 

ضآلة مستوى التعليم أو انعدامه 
متاًما، ال سيما في اجملتمعات التي 
في  بأن  تخلفها  لها  يوسوس 
والكتابة  القراءة  املرأة  تعليم 

ومن  التمرُّد،  أو  الرذيلة  نحو  يقودها  سبيالً 
نالت قدرًا معقوالً من التعليم إلى احلد الذي 
أدوات  متلك  ال  والكتابة  بالقراءة  لها  يسمح 
مشاعرها  عن  للتعبير  تؤهلها  التي  اللغة 
زمام  امتلكت  وإن  وطالقة،  بوضوٍح  وأفكارها 
ات  منصَّ إلى  الوصول  من  تتمكن  ال  اللغة 
التعبير التي تسمح بانتشار آرائها الصريحة 
يجد  أن  يصعب  إذ  فيها،  ُمبالغ  قيود  دون 
نافذة  عبر  املُنصتة  للجماهير  طريًقا  صوتها 
اإلذاعة أو التلفاز، ويندر أن يُفتح له بابًا واسًعا 
وأن  أو جريدة، خصوًصا  على صفحات مجلٍة 
مازال  وبعضها   – كانت  تلك  اإلعالم  وسائل 
حتى يومنا هذا- ال تفتح بابها إال ملن ميلكون 
املنال؛  صعبة  املفاتيح  تلك  وأكثر  مفاتيحه، 
شخصية  وعالقاٍت  ووساطات  دعًما  تتطلب 

مع أشخاص من داخل املنظومة اإلعالمية.
اإللكترونية  االتصاالت  ثورة  انفجار  بعد 
العنكبوتية  بالشبكة  متمثلة  احلديثة 
الوصول  وسهولة  »اإلنترنت«  اإللكترونية 
إليها بنقرة زر؛ نالت املرأة القادرة على الكتابة 
نعمة االستفادة من املدّونات وقنوات التواُصل 
بل  بالكلمات،  رأيها  عن  للتعبير  االجتماعي 
وأصبحت املرأة الرازحة حتت وطأة األميَّة حتى 
بالصوت  رأيها  إيصال  على  قادرة  هذا  يومنا 
الذكية  الهواتف  بقدرة  ُمستعينة  والصورة 

دون  والتسجيل  التصوير  على 
التعليم.  من  كبيٍر  لقدرٍ  حاجة 
املرأة  متلكها  التي  الفرصة  هذه 
انتهازها  يتم  أن  تستحق  اليوم 
للوصول بآراء النساء ومشاعرهن 
إلى أوسع رُقعٍة من األرض، وجعل 
أنها  يعلم  الواسع  العالم  هذا 

تفكر، وترى، وتسمع، وتتكلم.
من  مفتاح  أكبر  هي  »الكلمة« 
ميلكها  التي  احلُرية  مفاتيح 
ُمباِشرٍة  تُقال بصورٍة  اإلنسان، قد 
تأويل،  تقبل  ال  شفافة  صريحة 
ُمرتديًة  املضمون  عن  تنم  وقد 
األنيقة  الديبلوماسية  قبعتها 
تعريتها،  دون  العقول  إلى  باألفكار  تصل  كي 
يُستهان  ال  سالٌح  األحوال  كل  في  لكنها 
ألنه  التاريخ  أسلحة  أقوى من كل  به، سالٌح 
الوحيد الذي قد يتم ترشيحه للخلود األبدي، 
الزمن.  عليها  يشهد  فضيحة  مثل  ليبقى 
اخلروج  واختارت  صوتًا  أو  حبرًا  ارتَدت  فكرٌة 
لتثبت  إلى عالم الصخب  من عالم الصمت 

وجودها وتدافع عن حقها في احلرية واحلياة.
فإن  الشجاعة؛  الكثرة  تغلب  مثلما 
روحه  وتُزهق  وتغلبه  الظلم  تُخرُس  الكثرُة 
أفكارهن  عن  املُعبرات  كثرت  وكلما  ومتيته، 
مقبولة؛  فصيحٍة  واضحٍة  بلُغٍة  ومشاعرهن 
اإلنسانية  ملُشكالتهن  العالم  التفات  ازداد 
التي  واحتياجاتهن  بحقوقهن  وعيه  وتعزز 
كان جزء منه ال يتصور أنهن يرغنب بالوصول 
كان  التي  حقوقهن  عليها،  واحلصول  إليها 
مقولة:  تخدير  حتت  عليها  التعتيم  يتم 
هذا  سماع  يتم  ال  كي  عورة«  املرأة  »صوُت 
الصوت الذي يفضح اجلرائم املُرتكبُة بحقها، 
من  املرأة  بحرمان  اغتيلت  التي  واحتياجاتهن 
ال  كي  طويلة  سنني  والكتابة  القراءة  تعلم 
معلنة  ورقة  جناحي  على  كلماتها  ترفرف 
معها  تتعامل  التي  االنتهاكات  عن  رفضها 
كـ«شيء« يُباع ويُشترى، ال كإنسان ميلك حق 

اإلرادة وُحرية االختيار.

يا ِن�ساء العامل: تكلَّمن!

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

كما ذكرنا في املقالة السابقه أن كندا من البالد 
او  األشخاص  ترحيل  عدم  بضمان  تلتزم  التي 
االفراد الذين أتوا اليها للحمايه من مخاطرتهدد 
حياتهم و التي قد يكون فيها خطر االضطهاد 
تواجه  كنت  فإذا  ترحيلهم.   مت  اذا  التعزيب  او 
من  مواطن  وانت  كندا  من  الترحيل  مشكلة 
الذين  مواطنيها  علي  خطر  بها  التي  البالد 
او  عرقيه  بها مشاكل  الن  منها  بالهروب  قاموا 
للقيام  الي ذلك.  فقد تكون مؤهالً  او ما  دينيه 
بتقدمي علي ما يسمي ) بتقييم مخاطر ما قبل 
الذين  األشخاص  ملعظم  يحق  حيث  الترحيل(  
هم على وشك الترحيل من كندا التقدم بطلب 

للحصول على تقييم مخاطر ما قبل الترحيل.
عن  املقاله  هذه  في  نستكمل  سوف  لذلك 
االسئله املتداوله عن متطلبات مخاطر ما قبل 

الترحيل.
أجل  من  تقدميها  ميكنني  التي  األدلة  هي  ما 
البلد  في  خطًرا  وجود  يؤكد  طلب  تقدمي 

االصلي؟
مقدم  يواجه   ، اللجوء  طلبات  عكس  على 
الترحيل( عددًا من األدلة  طلب )مخاطر ما قبل 
على  للحصول  طلبه  تقدمي  عند  املشروطه 
تقييم  طلب  تقدمي  يستند  أن  يجب  احلماية. 
اخملاطر ما قبل الترحيل إلى دليل لم يكن متاًحا 
من  اجلوء  طلب  سماع  فيه  مت  الذي  الوقت  في 
قبل إدارة اللجوء. وايضا ليس املقصود من طلب 
مبثابة  يكون  أن  الترحيل  قبل  ما  اخملاطر  تقييم 
ليس  أنه  كما   ، اللجوء  رفض  لقرار  استئناف 
وإعادة  ملراجعة  اخر  قرار  علي  للحصول  فرصة 
قسم  أمام  تقدميها  مت  التي  التي  األدلة  فحص 
الالجئني.  استئناف  قسم  أو  الالجئني  حماية 
امنا، طلب تقييم اخملاطر ما قبل الترحيل الغرض 
منه هو تقييم األدلة التي لم تكن متوفرة ولم 
يكن باإلمكان إتاحتها  او لم يتم توضيحا لكل 
استئناف  قسم  و  الالجئني  حماية  قسم  من 

الالجئني.
ماذا سيحدث إذا مت قبول طلب تقييم اخملاطر 

ما قبل الترحيل اخلاص بي؟
اذا مت املوافقة علي طلبك للحصول على تقييم 
اخملاطر ما قبل الترحيل ، فسيحق لك أن تصبح 
مقيًما دائًما في كندا كشخص محمي. وسوف 
مت  الذي  لشخص  االمتيازات  نفس  علي  حتصل 

قبوله لطلب احلمايه كالجئ.
بعد  لي  بالنسبة  تبقى  أي خيارات  هناك  هل 

رفض  طلب تقييم اخملاطر ما قبل الترحيل ؟
إذا مت رفض طلب تقييم اخملاطر ما قبل الترحيل 
للحصول  فرصة  لديك  تزال  ال  قد   ، بك  اخلاص 
على مراجعة قضائية لرفض طلبك لدي احملكمة 
تقييم  طلب  رفض  ألن  نظرًا  لكندا.  االحتادية 
ملحق  يكون  ما  عادًة  الترحيل  قبل  ما  اخملاطر 
بتنفيذ أمر اإلزالة ، فقد يكون من الضروري تقدمي 

طلب اإللغاء أمر اإلبعاد في احملكمة الفيدرالية.
الترحيل  قبل  ما  اخملاطر  تقييم  تقرير  وميثل 
من  مأمن  في  البقاء  في  للفرد  األخيرة  الفرصة 
لألشخاص  بالنسبة   ، منه  يخشى  الذي  البلد 
في مثل هذه احلالة ، ومن الضروري بذل كل جهد 
لضمان حصولهم على كل فرصة للبقاء بسالم 

في االراضي الكنديه.
في  جديدة  أدلة  تقدمي  املمكن  غير  من  وألنه 
أن  من  التأكد  املهم  فمن   ، الفيدرالية  احملكمة 
يستند  الترحيل  قبل  ما  اخملاطر  تقييم  طلب 
إذا  الطلب.  بصاحب  اخلاص  الكامل  امللف  إلى 
كنت أنت أو شخص تعرفه يواجه تنفيذ عملية 

الترحيل، فيسعد مكتبنا املساعده.

تنويه: ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة 
قانونية

خالل  من  اقتراحاتكم  بقبول  نتشرف 
مراسلتنا على عنوان مكتبنا اجلديد:

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

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

647-606-3348 

الرتحيل من كندا

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

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز« 
يُقدمون

خالص العزاء 
للقس / ميخائيل 

أرمانيوس
األستاذ / كرم أرمانيوس  

السيدة / ماري عطية
املهندس / جون أرمانيوس

في أنتقال 
نيافة احلبر اجلليل 

االنبا / ثاؤفيلس
أسقف البحر األحمر

خالص العزاء للجميع 
في كندا و مصر
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الروابط  من  الكثير  رأيت  كلما 
ويُلقى  وتنفرط،  تتمّزق  وهي  البشرية، 
الرحم،  صالت  عن  جداُ  بعيداً  بها 
واإلنسانية، أتذكر املشيمة، وهي تُطرد 
ويُلقى  اخملاض،  من  الثالثة  املرحلة  بعد 
أداء  بعد  األخير،  مصيرها  في  بها 

وظيفتها احليوية!

من  هامة،  وظائف  لها  فاملشيمة 
أهمها: تثبيت احلمل، وتغذية اجلنني!

ماليزيا:  في  عليها  يُطلق  لذلك، 
»الطفل األكبر سناً«!

هاواي  كأهالي  يُكّرمها،  من  هناك 
الطفل،  من  جزءاً  باعتبارها  األصليون، 
بشجرة  تقليدياً  يزرعونها  أنهم  حتى 

ميكن أن تنمو إلى جانبه!

وهناك، كما في كمبوديا وكوستاريكا، 
يدفنونها ال لشيء سوى اعتقادهم أن 
ذلك يحمي، ويضمن صحة اجلنني، واألم!

بالد  في  كما  ـ  باملقابل  هناك،  لكن 

للمشيمة  تعد  لم  حيث  ـ،  الغرب 
أهمية في شيء، فيقومون بحرقها في 

محرقة!

األم،  ثالوث  هي:  املشيمة،  وألن 
والطفل!

للتأكيد  تُدفن  الغالب،  في  وألنها 
خلقاً  واألرض:  البشر  بني  العالقة  على 

وأخالقاً!

األب  زوجة  عن  احلديث  من  فالبد 
الشريرة!

عن  والبعيد  غرابة  األكثر  فمن 
اإلنسانية، أن حتل الزوجة محل أم األوالد، 
التي ارحتلت في طريق األرض كلها، وبدالً 
تتحّول  »بديلة«،  أماً  لهم  تكون  أن  من 
إلى »عدو ماكر«، يكيد باألطفال الذين 
يفقهون  يكونون في سن صغير ال  قد 

من أمور الدنيا، والكره، فيها شيئاً!

انها فلسفة املشيمة!

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�ست�سارة جمانية

ات�سلوا ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER

لقاء
الرابطة املقطوعة!

تقّدم  احلالي  شباط/فبراير  شهر  من  الثالث  في 
عشرات من أعضاء مجلس الشعب املصري بطلب 
القصور  »ملعاجلة  تعديالت دستورية  رسمي إلجراء 
اجلمهورية  رئاسة  تولي  مدة  حتديد  في  الشديد 
لقصرها  أربع  من  بدال  سنوات  ست  لتصبح 
بإمكان  ليصبح  متتاليتني،  ولدورتني  الشديد«، 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقرار التعديالت 
الترشح بعد نهاية واليته احلالية عام 2022 لواليتني 

ثانيتني، أي ليستمر باحلكم حتى عام 2034.
هذا ليس غريبا عن السياق العربي؛ السيسي في 
هذه احلالة سيكون في الثمانني من عمره أي أصغر 
ومحمود  اجلزائري  بوتفليقة  العزيز  عبد  من  سّنا 
عباس الفلسطيني وميشال عون اللبناني؛ كما أنه 
نتيجة طبيعية للواقع السياسي احلالي في مصر 
السيسي،  شخص  حول  بالكامل  يتمحور  الذي 
ويتظاهر بحساسية مفرطة عند احمليطني به جتاه 

أي انتقاد للوضع املصري.
الفرنسي  الرئيس  أشار  ملصر  األخيرة  زيارته  خالل 
إميانويل ماكرون إلى مجموعة من املالحظات حول 
تراجع وضع احلريات فيها، وأعرب عن انزعاجه لرؤية 
العام  خالل  اخلاطئ  االجتاه  في  سارت  كيف  األمور 

املاضي.
املدى  على  االستقرار  أن ضمان  إلى  ماكرون  وأشار 
فالشعب  الطريقة  بهذه  الطويل ال ميكن حتقيقه 
املصري تذوق طعم احلرية، لذلك رأى الرئيس ماكرون 
حقوق  عن  واألمن  االستقرار  فصل  ميكن  ال  أنه 

اإلنسان.
على  بالتأكيد  االنتقاد  على  السيسي  الرئيس  رد 
لها  دولة  بل  أميركا  أو  كأوروبا  ليست  مصر  أن 
خصوصيتها، ودعا ماكرون للتوقف عن النظر إلى 
بالده بعيون غربية، كما حاول التقليل من أهمية ما 
يحدث بالقول إن قضية املدّونني ليست باألمر املهم 
مقارنة مع مسؤولية إطعام وتأمني العمل لـ 2.5 

مليون مولود جديد، ومليون خريج سنويا.
بها  يتشدق  التي  »اللغة  السيسي  مؤيدو  هاجم 
ألن  إعالمياً،  محاصرة  مصر  أن  واعتبروا  الغرب«، 
املعادية  امليديا  من  يأتي  عنها  املعلومات  مصدر 
لها، حتى أن بعضهم اتهم إحدى منظمات حقوق 
العاملي  التنظيم  من  ممّولة  بأنها  الدولية  اإلنسان 

لإلخوان املسلمني!
إعالميا  اخلارج  مبخاطبة  الطريقة  هذه  الزمت 
 ،2014 عام  للسلطة  السيسي  وصول  منذ  مصر 
املصري،  اإلعالم  واحترافية  مستوى  تراجع  نتيجة 
القضاء  استقاللية  في  مماثل  تراجع  رافقها  والتي 
السابقة  األنظمة  فشلت  الذي  العريق  املصري 
قد  احلالي  احلكومي  اجلهاز  أن  حتى  تطويعه،  في 
وسياسات  توجيهات  لتنفيذ  أداة  مجرد  إلى  حتول 
الالزمة إلضعاف  اخلطوات  اكتملت  وبهذا  الرئيس، 
للسير  ممهدا  الطريق  وأصبح  الدولة،  مؤسسات 
صدام  منط  على  الفرد  احلاكم  جمهوريات  نحو 
والقذافي وبوتني وأردوغان، حيث يصبح بقاء الدولة 
عملية  تكون  ال  غيابه  وبعد  الرئيس  ببقاء  مرهونا 

إعادة بناء هذه املؤسسات باألمر السهل.
جتاوزات  من  يحدث  ما  لتبرير  السيسي  استخدم 
»محاوالت  أو  املصرية«  »اخلصوصية  مثل  عبارات 
وحقوق  الدميقراطية  في  منوذجه  فرض  الغرب 
لكن  ثقافيا«،  عنه  على شعوب مختلفة  اإلنسان 
هذا ال يفّسر جناح البرازيل واألرجنتني ودول أميركا 
بعد  الدميقراطي  النظام  إلى  باالنتقال  الالتينية 
وال  العسكرية؛  الديكتاتوريات  من  طويلة  عقود 
ورغم  العالم،  في  دميقراطية  أكبر  الهند  مثال  مع 
تأمني  بني  االختيار  عليها  إن  قادتها  يقول  ال  ذلك 
االستقرار ألكثر من مليار و300 مليون إنسان وبني 
من  أكثر  مع  سيفعلون  ماذا  وال  اإلنسان،  حقوق 

عشرين مليون مولود جديد سنويا!
أما إذا كانت اخلصوصية متعلقة بالدين اإلسالمي 

في  الدميقراطي  النظام  استقرار  عن  فماذا 
إندونيسيا وسكانها أكبر بأضعاف من عدد سكان 

مصر؟
وواجهتها  غربية  ليست  السابقة  الدول  جميع 
جّدية  أمنية  وحتديات  كبيرة  اقتصادية  مصاعب 
الدولة  مؤسسات  على  اعتمادا  عليها  وتغلبت 

الدميقراطية التي يتم إضعافها في مصر اليوم.
باستمرار  الدستور  تعديل  طلبهم  النواب  بّرر 
االقتصاد  يشهد  احلقيقة  وفي  التنمية،  عملية 
جتاوز  النمو  فمعدل  ملموسا  حتسنا  املصري 
ارتفع  كما  سنوات،  منذ  مرة  ألول  باملئة  اخلمسة 
وانخفض  مصر  في  الكلية  االستثمارات  حجم 
منذ  مرة  ألول  املئة  في  العشرة  دون  املوازنة  عجز 
عقود، وارتفع االحتياط النقدي ليغطي سبع أشهر 
من املستوردات، وانخفض معّدل البطالة إلى حدود 
العشرة في املئة، وتصاعدت أعداد السياحة الواردة 
صرف  سعر  وشهد  التضخم،  معدل  وانخفض 
النقد  صندوق  وأكد   ،2018 عام  استقرارا  الدوالر 
الدولي قبل أيام على حتسن االقتصاد املصري ووافق 

على دفع شريحة مؤجلة بقرض مبلياري دوالر.
لكن سبب هذا التحسن هو اتباع توصيات صندوق 
له  عالقة  وال  االقتصاديني  واخلبراء  الدولي  النقد 
توصيات  مع  السير  ويترافق  السياسية.  بالقيادة 
متّس  عادة مع مضاعفات معيشية  النقد  صندوق 
الدخل  متوسطة  الفئات  حياة  خاص  بشكل 
الدعم  وإلغاء  األسعار  حترير  نتيجة  فقرا  واألشد 
ومن  األساسية،  السلع  من  الكثير  عن  احلكومي 
املتوقع استمرار هذه الضائقة لبضع سنوات وقد 
حتاول بعض القوى السياسية استغالل ذلك، ولكن 
من املستبعد أن تلقى جتاوبا شعبيا نتيجة اخلشية 
خالل  املصريون  اختبره  الذي  االستقرار  عدم  من 
وعقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وكذلك نتيجة 
املعاناة  هذه  بأن  الشعب  من  كبيرة  نسبة  إدراك 
النهاية  في  االقتصاد  حتسن  وسينعكس  مؤقتة 

ارتفاعا في مستوى معيشة املواطن املصري.
االستقرار،  على  للحريصني  األفضل  من  ورمبا 
يكّلف  الذي  الفساد  محاربة  في  اجلهود  زيادة 
فترة  من  ويطيل  اجلنيهات  مليارات  مئات  مصر 
املدونني  اعتقال  تأييد  اقتصادها، عوضا عن  تعافي 
في  الفساد  منظومة  ألن  السلميني،  والنشطاء 

مصر قدمية وأصبحت جزءا من الثقافة الشعبية.
وقالت منظمة الشفافية العاملية إن 50 في املئة 
من املصريني دفعوا رشوة عام 2015 عندما تعاملوا 
مكافحة  ميكن  وال  عامة،  خدمة  تقدم  جهة  مع 
الفساد بدون صحافة حرة تفضح عملياته، وقضاء 
يستحقون،  مبا  الفاسدين  يحاسب  عادل  مستقل 
مثل  األمن  أجهزة  لتجاوزات  حد  وضع  وكذلك 
وفاة غير  أو تكرار حاالت  القانونية  االعتقاالت غير 
سمعة  على  يوثر  مما  وموقوفني،  لسجناء  مبررة 
الدولة املصرية وعلى املناخ االستثماري والسياحي 
فيها، وال ميكن حّل هذه القضية بدون التأكيد على 
خضوع اجلميع لسلطة القانون والتوقف عن تقدمي 
احلماية للمذنبني من قبل رؤسائهم بتلفيق روايات 

ال تنطلي على أحد.
نحو  األولى  اخلطوة  هو  املشاكل  بوجود  االعتراف 
على  التضييق  مثل  تكرارها،  وجتنب  إصالحها 
القادة  والفساد.  األمن  عناصر  وجتاوزات  احلريات 
ال  أنه  يكررون  الذين  الدولية،  واملنظمات  األوروبيني 
ميكن ضمان االستقرار على املدى الطويل من خالل 
هم  الدميقراطي  النظام  وإضعاف  املعارضة  إلغاء 
املتمّلقون  بينما  مصر،  وازدهار  منو  على  حريصون 
والوصوليون احمليطون مبؤسسات السلطة واإلعالم 
اخليار  عن  مصر  لتراجع  يروجون  والذين  والرئاسة 
الدميقراطي والتحول إلى أحد أشكال حكم الفرد 
يضعون  آنّية  شخصية  مبكاسب  طمعا  فإنهم 

مصير البلد بالكامل في اجملهول.

هل م�سر حقا بني خيارين: 

ال�سي�سي اأو الف��سى؟
د. عماد بوظو
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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

هذه بداية سلسة من احللقات تهم من ينوي متلك مسكنا ألول مرة. من العوامل الهامة التي 
تساعدك للحصول بسهولة على قرض عقاري هو “تاريخك االئتماني Credit History”. ولنعرف 
احلساب  على  ومشتريات  قروض  من  املالية  االلتزامات  بتسديد  االلتزام  مدي  هو  االئتمان:  اوال 
مالية  معامالت  له  مواطن  لكل  االئتماني  التاريخ  وتسجل  ترصد  قومية  هيئة  وهناك  وديون. 
لكل  رقمية  درجة  تضع  أساسها  على  و  الهيئة  هذه  تضعها  معايير  وهناك  التسديد.  واجبة 
الي  اإلقراض  مبلغ  ونسبة  الدائنني  وعدد  التسديد  ومعدل  امليعاد  في  التسديد  أهمها:  مؤمتن 
املبلغ املتاح اقراضه وعدد مرات البحث في تاريخ االئتمان و عدد سنوات تاريخ االئتمان. وهام جدا 
للقادم اجلديد الي كندا ان يبدأ فورا احلصول علي كرت ائتمان Credit Card  الن معظم املقرضني 

يشترطون على األقل سنتان تاريخ ائتمان إلعطاء قرض وخصوصا القرض العقاري.
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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.
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هل تنوي متلك مسكنا ألول مرة؟ )1(

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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هــــــــــــــــام

ُتعلن حمالت

ل�ساحبها روؤوف جملي

والكائنة بــ

2901 Eglinton Ave. W
اأجلنتون مع ون�سرتن ت�سر�سل - مب�سي�ساجا

ولذا لزم التنويه لعمالئنا الكرام

                                                                                      روؤوف جملي

تنبية

ــــام
ـــــ

هـ Stop & Go Food Marketهــــــــــامتنبية

اأنه ال يوجد له اأي فروع اأخري مبدينة م�سي�ساجا 
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روسيا اليوم

روسيا تراقب األرض بـ10 
أقمار صناعية

لألنظمة  الروسية  الشركة  افادت 
الفضاء  لوكالة  التابعة  الفضائية 
أن  كوسموس«،  »روس  الروسية 
التي  الصناعية  األقمار  مجموعة 
استشعار  لغرض  روسيا  متتلكها 

األرض عن بعد تقدر بعشرة أقمار.
»تقوم  عنها  الصادر  البيان  وتابع 
أشكال  جميع  بتأمني  األقمار  تلك 
التصوير الضوئي لألرض، مبا في ذلك 

متعددة األطياف«.
النحو  على  األقمار  تلك  وجاءت 
التالي:«ريسورس — بي«، »اليكترو — 
إل«، وقمران من طراز »ميتيور — إم«، 
وخمسة من طراز »كانوبوس — في«، 
 — في   — »كانوبوس  وواحد من طراز 

أي كي«.
وال يشار في موقع »روسكوسموس« 
لألقمار  اإلجمالي  العدد  إلى 
رصد  مجموعة  في  الصناعية 
البيانات  فإن هذه  ذلك،  ومع  األرض. 
مصادر  من  معلومات  مع  تتوافق 

مفتوحة.
التابعة  الشركة  تشمل  ولم 
املركبة  لـ«روسكوسموس« 
دي« ضمن   2  — أيست   « الفضائية 
العدد اإلجمالي، وذلك ألنها مملوكة 
الفضاء  مركز  قبل  من  ومبنية 
كذلك  يدخل  الذي  »بروغريس«، 

ضمن وكالة الفضاء الروسية.
وجتدر اإلشارة إلى أن العدد اإلجمالي 
لألقمار الصناعية لغرض استشعار 
ورصد األرض عن بعد في العالم هو 

نحو 438 قمرا.
منها  مجموعة  أكبر  الصني  ومتلك 
بينما  صناعيا،  قمرا   84 بـ  تقدر 
مركبة   50 املتحدة  الواليات  متتلك 
صغيرا  قمرا   150 وحوالي  كبيرة 

ملسح األرض.
وميتلك االحتاد األوروبي ما مجموعه 
بينما   ،28 اليابان  ولدى  قمرا،   49

متلك الهند  18 قمرا

اوبسرفاتور«-  »نوفيل  صحيفة 
فرنسا

السياحة في اجملر

في  السياحية  السلطات  ابتكرت 
)هنغاريا(،  اجملر  عاصمة  بودابست، 
املدينة  زوار  خلدمة  جديدة  طريقة 
الذين لم يتسن لهم حجز غرف في 

فندق. 
فقد زودت سيارات املطار العمومية 
من  تنطلق  التي  احلافالت  وجميع 
بأجهزة  العاصمة  الى وسط  املطار 
قصيرة  موجة  على  تعمل  رادیو 
ومتكن السائقني من حجز غرف في 

الفنادق بناء على رغبات السياح.

صحيفة »بوسطن جلوب«- أمريكا
ال تكرهوا شراً

كان ادوين روبنسون )12عاماً( واقفاً في حديقة منزله 
االمريكية، في  والية ماين  فاملوث،  بلدة  اخللفية في 
فبراير املاضي، حني انطلقت عاصفة رعد قوية. وهو 
يقرقع  الكهربائية  كاخلفاقة  يقول: »سمعت صوتاً 
فوق رأسي ولم أعرف ما جرى بعد ذلك حتى صحوت 

ووجهي ممرغ في الوحل«. 
حيث  نومه  غرفة  الى  عاد  كيف  روبنسون  ويصف 
وجدته زوجته عصر ذلك اليوم. وأخبرها أن عاصفة 
اخذ  يشربه. وفجأة  يريد شيئاً  وأنه  نزلت عليه  برق 

يصيح: اني أراك. اني أرى املنزل اني أبصر! 
السمع  روبنسون فقد بصره ومعظم حاسة  وكان 
لديه من جراء جروح في رأسه سببها حادث شاحنة. 
البرت  الدكتور  العيون،  اختصاصي  علم  وحني 
مولتون، الذي يعاین روبنسون باستعادة بصره، دهش 
لألمر وقال: »ال ميكنني تفسير ما حدث. ان العلة لم 
تكن في عينيه، بل في اخللل الذي حل بدماغه، ولكن 
ال ادري ملاذا يبصر اآلن كل ما أعرفه أنه كان أعمى، 
وهو اآلن مبصر«.. ويقول روبنسون انه استعاد أيضا 
جزءاً كبيرة من سمعه، وانه لم يعد يحتاج الى اآللة 

اخلاصة بالسمع.

موقع »اى« االمريكي

رجل من عام 5720 يخترق إشارة راديو 
ويتكلم مع املذيع

من  محتملة  إشارة  اخترقت 
في  راديو  إذاعة  أثير  املستقبل 
بريطانيا، حيث ظهرت معلومات 
حول احلادثة على مواقع تتحدث 

عن ظواهر خارقة للطبيعة. وفقا ملوظفي محطة 
إذاعية بريطانية، وأثناء حديث مسائي مع اجلمهور، 
توقف البث بشكل مفاجئ، وبدأوا في سماع صوت 
بشري. وحتدث الرجل عن »معالم صحراوية«، حاول 
املذيع التكلم مع الرجل، ولكنه بدأ بالتكلم بشكل 
منه،  الشرق  إلى  تقع  صغيرة  حضارة  عن  جدي 

ووصفها بطريقة توحي أنه يقع في عام 5720.
ووفقا لرجل، فقد أصبح الهواء ملوثا ومن الصعب 

جدا التنفس، مما يؤثر سلبا على صحة األطفال.
وطلب املذيع من زمالئه حل مشكلة الصوت، ولكن 
جي«  »الدي  من  الرجل  طلب  اللحظة،  تلك  في 
العامل في الراديو بالتوقف عن الكالم إلى أن تصل 

اإلشارة بشكل جيد، وفق موقع »وان«.
وقال الرجل إنه كان يقوم بعمليات استطالع مهمة 
قريبا.  سيتوقف  الالسلكية  املوجات  تدخل  وأن 
إذا كان يرسل إشارات  وأجاب عن سؤال املذيع عما 
بإنه ال يعرف  الواليات املتحدة قائال  أو  إلى بريطانيا 

ما الذي يتحدث عنه املذيع.
وطالب »بالتعامل مع الشخص الذي يتكلم معه« 
قائال إنه ال يعرف من يتحدث معه، ومن أي زمن هذا 
الشخص. وقال »ال أعرف من أي عام يتحدث معي 
هذا الشخص. وتوقف حلظة، ومن ثم قال متسائال 

»من عام 2018؟ ال عجب بذلك، افصلنا بسرعة«.
ومت قطع االتصال بسرعة. وأفاد مسؤولو اإلذاعة بأن 
وأنهم  املاضي،  العام  من  ديسمبر  في  وقع  احلادث 
سوف  أنه  يعتقدون  ألنهم  عنه،  التحدث  يخشون 

يسبب طردهم من العمل.
ووفقا للمذيع، الذي يعمل في الراديو منذ أكثر من 

10 سنوات، لم يصادف مثل هذا احلدث أبدا.

صحيفة »ناشونال انكوايرر«

طريق متحركة

ويلنجتون،  في  السير  عن  املسؤولون  ابتكر 
عاصمة نيوزلندا، طريقة فعالة حلل مشكلة 
الشوارع  في  اجتاهها  السيارات  تغيير 

الضيقة املسدودة.
الطريق.  فوق  متحركة  لوحة  وضعوا  فهم 
فتتحرك  زراً  يكبس  أن  إال  السائق  على  وما 
فوقها  تكون  التي  سيارته  وتدير  اللوحة 
ومنقذة  وقته..  موفرة  املطلول،  االجتاه  في 

أعصابه.

صحيفة »اسكواير«- أمريكا

اسماء برازيلية ممنوعة

على  أسماء  إطالق  البرازيلي  القانون  منع 
في  خجلهم  آثارة  شأنها  من  اجلدد  املواليد 

املستقبل. 
املمنوعة ما معناه:  البرازيلية  ومن االسماء 
و«تزوج  املتعرج«،  و »اخلط  »شمندر احلقول« 

يوسف وهو يرتدي سرواالً قصيراً«.

رويترز

كالب تخطف األنظار مبهرجان 
في البرازيل

من  الكالب  السنوي  املهرجان  يجتذب 
ويزينها أصحابها  األنواع واألحجام  مختلف 
ويحمل  واأللوان.  األشكال  متعددة  مبالبس 
مركبة  كلمة  وهي  بلوكاو،  اسم  املهرجان 

باللغة البرتغالية تعني مهرجان الكالب.
من  كثير  بني  بشعبية  املهرجان  ويحظى 
سكان منطقة بارا دا تيجوكا في غرب ريو، 
وهو جزء من كرنفال سنوي له شهرة عاملية.

ومن املتوقع أن يتوجه أكثر من ستة ماليني 
شخص إلى شوارع ريو للمشاركة في مئات 

االحتفاالت الكرنفالية.

صحيفة “ايفنتاي”- بلجيكا

الصغيرة اجلائعة
تنظر  األربع  السنوات  ذات  الطفلة  جلست 
إلى أمها وهي تقطع لها اللحم. ثم قالت: 
فأنا  أكثر؟...  قطعاً  جتعليه  أن  ميكنك  »أال 

جائعة!

مجلة »شتيرن«- أملانيا

احَلَموات لسن جميالت؟
اإلعالن  نسائية  جتميل  مؤسسة  ابتكرت 
التي  أن تغازل السيدة اجلميلة  »اياك  اآلتي: 
تراها خارجة من هذا املكان... فهي قد تكون 

حماتك!
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إزالة أكبر كمية من الثلوج منذ عام 

2010 من مدينة تورنتو

هذا  )أن  الطرق  عمليات  مدير  ميلز  مارك  قال 
مدينة  تلقت  فلقد  لنا(  بالنسبة  صعبا  الشتاء 
تورنتو كمية كبيرة من الثلوج في الستة أسابيع 
املاضية من هذا الشتاء تعادل كمية ما نتلقاه في 
بتورنتو  التي مرت  الثلجية  العاصفة  وبعد  سنة، 
إن  املدينة  العاملني في  وجد  املاضي  فبراير  نهاية 
في  بأمان  السير  تستطيع  لم  الطوارئ  سيارات 
الشوارع ولذا قامت عدة أطقم من جرافات الثلوج 
بالعمل 24 ساعة في اليوم لنقل الثلوج واجلليد 
وقال  الرئيسية.  الطرق  عن  بعيدة  اماكن  إلى 
هذه  ان  تورنتو  مدينة  باسم  املتحدث  هوملز  أريك 
املقدار  ثلوج بهذا  تزال فيها  التي  األولى  املرة  هي 
منذ عام 2010 واشار الي انه متت إزالة الثلوج من 
الناس  مواقع استراتيجية ومواقع منعزلة، وعلى 
احملتملة  الضوضاء  لسماع  مستعدين  يكونوا  أن 
ستتكلف  كم  يقل  ولم  الثلوج.  جرافات  لعمل 
عمليات إزالة الثلوج ولكن يتوقع أن تكلف ماليني 
لعام  الشتوية  السنوية  امليزانية  وتبلغ  الدوالرات، 
دوالر  مليون   87 حوالي  تورنتو  مدينة  في   2019
وأنفق منها حتى اآلن 15 مليون دوالر، وقال مارك 
هذا  املتوسط  فوق  كان  الثلوج  تساقط  أن  ميلز 
املوسم، وأن العاصفة األخيرة جلبت ما بني 17 و24 
سنتيمتر من الثلوج وال يتوقع ذوبان الثلوج حتى 
منتصف مارس، هذا وقد استقبلت تورنتو حوالي 
128 سنتيمتر من الثلوج منذ نوفمبر حتى فبراير 
منها 107.1 سنتيمتر في يناير وفبراير.  وهذا وفقا 
لبيانات البيئة الكندية وقالت املدينة أن املتوسط 
سنة  العشرون  خالل  الثلوج  لتساقط  السنوي 

املاضية في تورنتو بلغ 105 سنتيمتر.

استدعاء عبوات من 
الــــــ)ناجيتس( من األسواق 
بسبب مخاوف من الساملونيال

عبوات  الكندية  الغذاء  فحص  وكالة  استدعت 
قطع  من  كيلوجرام   1.5 الواحدة  العبوة  تزن 
االسم  حتت  )ناجيتس(  باخلبز  املغطى  الدجاج 
تاريخ  لديها  والتي  )كومبليمنتس(  التجاري 
االكياس  على  وكتب    ،2019 يوليو   18 صالحية 
البالستيكية الداخلية رقم 1998إم ، وقد بيعت 
واالقاليم  املقاطعات  جميع  في  العبوات  هذه 
يتبع  املنتج  وهذا  كيبيك  باستثناء  كندا  عبر 
الوحيد  املنتج  هو  لألغذية  سوفينا  شركة 
الساملونيال  مبيكروب  ارتبط  الذي  الشركة  لهذه 
أنحاء  جميع  في  مريض  شخص   54 ترك  والذي 
دخول  إلى  الناس  هؤالء  مرض  يؤدي  ولم  كندا، 
تفتيش  وكالة  وتنصح  الوفاة،  او  املستشفى 
هذا  استهالك  بعدم  الناس  الكندية  الغذاء 
املنتج الذي مت استدعاؤه والتخلص منه أو إعادته 
أنه  يعتقد  فرد  وأي  الذي أشتري منه  املتجر  الى 
أصبح مريضا بسبب أكل هذا املنتج يجب أن يري 

الطبيب.

وكالة انباء صينية تؤكد سرقة 
الكنديان احملتجزين لديها ألسرار 

الدولة

ومايكل  كوفريج  مايكل  وهما  لديها  احملتجزين  الكنديني  من  اثنان  الصني  اتهمت 
سبافور بالعمل معا لسرقة أسرار الدولة وجاء هذا االتهام بعد أيام من إعالن كندا 
وانتشو  منج  السيدة  قضية  في  استماع  جلسات  عقد  في  قدما  ستمضي  إنها 
املديرة املالية لشركة هواوي الصينية لتسليمها إلى الواليات املتحدة بتهمة تضليل 

البنوك حول أعمال الشركة مع إيران.
القبض على مايكل كوفريج ومايكل سبافور في ديسمبر  القت  وكانت الصني قد 
أعتبر  مما  هواوي  لشركة  املالية  املديرة  الكندية  السلطات  اعتقلت  أن  بعد  املاضي 
وكان  وانتشو  منج  عن  لإلفراج  كندا  على  للضغط  محاولة  انه  واسع  نطاق  على 
الكندية  العالقات  في  شديد  توتر  إلى  وأدى  دبلوماسي  غضب  أشعل  قد  اعتقالها 
السابق مايكل  الدبلوماسي  أن  الرسمية  االنباء الصينية  مع الصني. وذكرت وكالة 
كوفريج إنتهك القوانني الصينية بالعمل كجاسوس وسرقة أسرار الدولة مبساعدة 
رجل االعمال الكندي مايكل سبافور وهذه هي املرة االولى التي يتم فيها ربط قضيتي 

الرجلني معا.
وقالت الوكالة أن الصني دولة يحكمها القانون وسوف تقمع بشدة االعمال االجرامية 
التي تهدد االمن الوطني وقال ديفيد مولروني السفير السابق لدي الصني أن االدعاءات 
اجلديدة ضد مايكل كوفريج ومايكل سبافور هي ردا على مضي كندا في محاكمة 
جانبها  من  بخطوة  الصني  ستقابلها  كندا  تخطوها  خطوة  كل  وإن  وانتشو  منج 

وستزيد الضغط إلى احلد الذي تتوقف فيه كندا وتطلق سراح السيدة منج وانتش.
من جانبهما قام احملاميني املدافعني عن السيدة منج وانتشو برفع قضية ضد حكومة 
ومت  منج  السيدة  احتجزوا  انهم  بزعم  الفيدرالية  والشرطة  احلدود  ووكالة  كندا 
تفتيشها واستجوابها حتت زعم جمارك روتينية، قبل أن يقال لها انها قيد االعتقال، 
واستغلوا الفرصة إلجبارها على تقدمي معلومات وادلة وقد أتهم متحدث باسم وزارة 
اخلارجية الصينية كندا والواليات املتحدة بإساءة استخدام معاهدة تسليم اجملرمني 
السيدة  ضد  اتهاماتها  واشنطن  تسحب  بأن  بكني  مطلب  مجددا  وأكد  الثنائية، 
منج وحث كندا على االفراج الفوري عنها والسماح لها بالعودة الى الصني بأمان مع 

 ضمان حقوقها ومصاحلها املشروعة ونبه كندا الى عدم تكرار أخطائها.

كندا ستشترك مع الواليات املتحدة للوصول للقمر
أعلن جاسنت ترودو أن كندا ستنضم إلى بعثة ناسا الفضائية لوضع محطة فضائية 
فضائية  محطة  لبناء  تخطط  ناسا  وإن  القادمة  السنوات  خالل  القمر  مدار  في 
صغيرة يطلق عليها )جات واي( لوضعها في مدار القمر عام 2026، وستكون مبثابة 
محطة للرحالت من والى سطح القمر ولكنها لن تشبه احملطة الفضائية الدولية 
املوجودة حاليا في مدار األرض. ووفقا لوكالة الفضاء الكندية فإن محطة )جات واي( 
سوف توفر مكان للحياة لرواد الفضاء وتكون محطة لرسو سفن الفضاء ومختبرات 
)كندارم3(  مستقل  روبوتي  نظام  في  واملساهمة  بتطوير  كندا  وستقوم  البحوث، 
 2.05 قدره  مالي  دعم  ترودو عن  أيضا  وأعلن  احملطة  الستخدامه في إصالح وصيانة 
تطوير  في  سيساعد  الذي  الفضائي  كندا  لبرنامج  عاما   24 مدى  على  دوالر  بليون 
مركبات  القمر  الى  اآلن وصلت  وحتى  للفضاء،  اجلديدة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
فضائية من الصني وروسيا والواليات املتحدة وأطلقت إسرائيل مركبة فضائية من 

 وقت قريب لتنضم اليهم.

كندا تشجع الدراسة في الصني على الرغم من اعتقال اثنان 
من الكنديني

الكندية  العاملية  الشئون  في  أسيا  شمال  ملكتب  العامة  املديرة  تايلور  سارة  قالت 
رؤية  والصني، وحريصة على  الدراسية بني كندا  املنح  تبادل  ادارتها فخورة بدعم  إن 
متثيل كندي واسع من جميع انحاء كندا على مستوى الكليات واجلامعات، وتواصل 
احلكومة الكندية تعزيز برنامج تبادل الطالب بني الدولتني، على الرغم من حتذيرات 
للقوانني  التعسفي  التطبيق  خلطر  الكنديني  تعرض  الحتمال  الصني  إلى  السفر 
احمللية هناك، وقال ديفيد مولروني السفير الكندي السابق لدي الصني أن تصريحات 
ممارسة  في  االستمرار  تستطيع  ال  ببساطة  كندا  ولكن  النية  حسنة  تايلورر  سارة 
فعلت  كما  كرهائن  كنديني  باحتجاز  أخر  بلد  قام  ولو  الصني،  في  كاملعتاد  العمل 
الصني فإن جميع املبادالت التي ترعاها احلكومة سوف تتوقف على الفور. وقال آدم 
أوسنت املتحدث باسم وزيرة الشؤون اخلارجية كريستيا فريالند أن كندا تواصل الدعوة 
أن  بعد  الصني  في  كرهائن  احملتجزين  سبافور  ومايكل  كوفريج  مايكل  عن  لإلفراج 
اعتقلت كندا املديرة املالية لشركة هواوي  منج وانتشو في فانكوفر بناء علي طلب 
يعتبر  الطالب  تبادل  برنامج  إن  أيضا  أوسنت  وقال  االحتيال،  بتهمة  املتحدة  الواليات 
جيد الستمرار العالقات بني الدولتني وهو يوفر خبرة أكادميية ودولية لكل من الطالب 
مكتب  مديرة  تايلور  سارة  وقالت  الدولتني.  بني  التعاون  ويعزز  الكنديني  والباحثني 
شمال أسيا في كندا إنهم يقبلون طلبات الكنديني الذين يرغبون الدراسة او البحث 
الدراسي 2019  - 2020 وأضافت  العام  اللغوي في الصني خالل  التدريب  او متابعة 
الدوليني في كندا وهم ميثلون اكثر من ربع عدد  ان الصني هي أهم مصدر للطالب 
الطالب الدوليني ولدي كندا أكثر من 140 الف منهم يدرسون في الكليات واجلامعات 

ما حتتاج أن تعرفه عن النظام اجلديد 
للرعاية الصحية في أونتاريو

نظام  هيكلة  إعادة  من  رئيسي  جزء 
الرعاية الصحية حلكومة دوج فورد هو 
ما يسمى )الفرق او اجملموعات الصحية 
اجملموعات  هذه  وتتكون  أونتاريو(  في 
املستشفيات  من  املثال  سبيل  على 

وبعض  االجل  طويلة  الرعاية  مرافق  وبعض  احمللية 
الصحية،  العيادات  بعض  ورمبا  املنزلية  الرعاية  وكاالت 
وقد قيل عن هذا النظام إنه اكبر إصالح لنظام الرعاية 
الصحية في أونتاريو منذ 50 سنة ومنذ ظهور الرعاية 
الواقع  في  النظام  هذا  سيبدو  كيف  ولكن  الطبية 

للمرضي؟ 
يعمل  صحية  وكالة   20 بدمج  فورد  حكومة  ستقوم 
تسمى  واحدة  كبيرة  وكالة  في  شخص  االف   10 بها 
االن  واالهتمام  التركيز  يكون  وبينما  أونتاريو(  )صحة 
علي إنشائها فإن اجلزء املهم فيها هو إنشاء ما يسمي 
والتي   ) أونتاريو  في  الصحية  اجملموعات  او  )الفرق  بـــ 
ستشكل محليا وتتضمن املستشفيات احمللية وبعض 
الصحية   العيادات  بعض  ورمبا  املنزلية  الرعاية  مرافق 
ال  جغرافية  منطقة  منها  مجموعة  لكل  وسيعطي 
يزيد عدد السكان فيها عن 300 الف خلدمتهم صحيا 
من  مجموعة  خلدمة  الفرق  بعض  ايضا  وستشكل 

املرضى ذوي االحتياجات احملددة مثل الصحة العقلية.
على  صحي  مرفق  كل  يحصل  الراهن  الوقت  وفي 
النظام  مع  ولكن  الصحة  وزارة  من  مستقلة  ميزانية 
اجلديد سيتلقى كل فريق صحي قدرا واحدا من التمويل 
السكان  يحتاجها  التي  الصحية  اخلدمات  لتوفير 
ويتفق الفريق على كيفية تقسيم املال لتوفير جميع 
الفريق  فإن  التجمع  الصحية، ومن خالل هذا  اخلدمات 
إلى  دخوله  منذ  مريض  حالة كل  يتابع  برنامج  ينشئ 
توفير االكسجني  والى  املستشفى حتى خروجه منها 
املنزلي مع ترتيب زيارات منزلية لدعم املريض 24 ساعة 
في اليوم ملدة سبعة ايام وكل ذلك بدون تكلفة إضافية.
ومن الناحية النظرية فإن وجود املستشفى مع وكالة 
واحد  فريق  في  معا  االسرة  وأطباء  املنزلية  الرعاية 
الصحي  النظام  اجزاء  مختلف  بني  االتصال  يحسن 
ويجعل االمور أفضل للمريض وال يزال الناس يحصلون 
االسرة  زيارة طبيب  املعتادة من  الصحية  الرعاية  على 
تكن  لم  النظام  هذا  وقبل  الطوارئ  لغرفة  الذهاب  او 
على  يحصل  املريض  كان  إذا  ما  تعرف  املستشفيات 
ال؟  أم  املستشفى  من  خروجه  بعد  منزلية  رعاية 
ثانية،  للمستشفى  للرجوع  االمر  به  ينتهي  ما  وغالبا 
وايضا كانت املستشفيات غير قادرة على الوصول الى 
طبيب  بها  يحتفظ  التي  للمريض  الطبية  السجالت 

االسرة.

دونالد ترامب يسخر من كندا ومن 
ترودو علنا

االمريكي  الرئيس  تفاخر 
تهديده  بأن  ترامب  دونالد 
تعريفة  بفرض  لكندا 
السيارات  على  جمركية 
إجبار  على  ساعد  قد 
املوافقة  على  كندا 

املتحدة  والواليات  كندا  بني  التجارية  املعاهدة  على 
واملكسيك، وقال »كان من الصعب جدا التفاوض على 
ولم  تعلمون ألن كندا صعبة،  التجارية، كما  املعاهدة 
على  احلصول  قادرين على  إننا سنكون  أحد  أي  يعتقد 
إمتامها،  على  قادرا  كنت  ولكني  عليها،  كندا  موافقة 
ولكي أكون صادقا معكم فقد وضعت تعريفة جمركية 
عليهم،  لفرضها  مستعدا  وكنت  عليهم  جدا  كبيرة 
وقلت لكندا إما إنكم ستوافقون على معاهدة التجارة 
بيننا أو سنضع عليكم جمارك تبلغ ما بني 20 الى %25 
على السيارات التي تصنعونها وتصدرونها لنا باملاليني.
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وبني  بينها  العالقة  توتر  من  الزوجة  تشكو  قد 
حماتها، أو قد تشكو احلماة من زوجة ابنها، ويتأثر 
املشاحنات،  كثرة  من  وسالمتها  كلها  األسرة  جو 
أكثر  وينعكس  وحماتها،  الزوجة  بني  اجلو  توتر  أو 
الزوجة بزوجها الذي يجد نفسه حائراً  على عالقة 

لرغبته في إرضاء الطرفني.
وفي البداية يجب عليكما - كزوج وزوجة - أن تدركا 
لكما  السعادة  سوى  تتمنى  ال  احلماة  أو  األم  أن 
وألسرتكما الصغيرة، وقد ينشیء أسلوب معاجلتها 
تبدأ  التي  املشكالت  بعض  اآلراء  واختالف  لألمور 
أو  بأول،  أوال  معاجلتها،  لعدم  تكبر  ولكنها  صغيرة 
يضخم  فذلك  فهم،  وسوء  بعصبية  ملناقشتها 
هذه املشكالت، فيصبح سالم األسرة وهدوءها أمراً 

صعب املنال.
واحترام  حب  واكتساب  املشكالت،  هذه  ولتجنب 

حماتك، إليك هذه النصائح: 
بادري دائما بتقدمي حبك وامتنانك واحترامك لها . 1

السن  اختالف  وتذكري  لك،  ثانية  أماً  واعتبريها 
قد  التي  التصرفات  بعض  وأن  بينكما،  واجليل 
)زوجك(،  البنها  الزائد  حبها  بدافع  هي  تفعلها، 

وبالتدريج ستعتاد استقالله عنها لبناء أسرته.
فقد . 2 تعاملكما معها،  وزوجك طريقة  أنت  راقبا 

من  مدة  عنها  السؤال  أو  زيارتها  عن  تنشغالن 
الوقت بسبب عملكما أو رعاية األبناء... واإلنسان 
يسأل  ملن  احتياجه  زاد  السن،  في  تقدم  كلما 
وتقديره  محبته،  ويبثه  بأهميته،  ويشعره  عنه، 
له وبخاصة إذا كان يعيش وحيداً بعد زواج األبناء. 

ال تنتظري زوجك ليعرض عليك زيارتها، أو تقدمي . 3
هدية لها في مناسبة ما، وبادري أنت بهذا، فهذا 
يرفع من رصيد حبك لديها، ويشعرها باهتمامك 

بها وقربك منها. 
تعنفی . 4 ال  وأيضاً  جتادليه،  أو  زوجك  تنتقدي  ال 

تعترضي  أن  املمكن  ومن  وجودها،  في  أطفالك 
ملناقشة  للمنزل  العودة  تنتظري  أو  بهدوء، 
لديها  تتكون  ال  حتى  بهدوء،  العتاب  أو  األمور، 
فكرة خاطئة عن طريقة تعاملك مع زوجك ومع 

أطفالك. 

أي . 5 طرح  أو  مناقشة  تتم  أال  زوجك  مع  اتفقي 
أمور خاصة بكما أو ببيتكما، سواء أمام األم، أو 
التي  اخلاصة  فاألمور  األسرتني،  من  فرد  أي  أمام 
حتدث في البيت ال يجب طرحها حتى أمام أقرب 
الناس ألي من الزوجني، ويجب احترام خصوصيات 
من  الكثير  جتنبكما  املبدأ  هذا  ومراعاة  فرد.  كل 

املشكالت. 
ويفضل . 6 كبير،  بوالدته  إرتباطه  أن  الحظت  إذا 

الذهاب إليها في كل فرصة بدالً من البقاء باملنزل 
األصدقاء،  أحد  زيارة  أو  النزهة معك،  من  بدالً  أو 
فاحرصي أال تفصلي نفسك عنهما واطلبي منه 
عليها  واعرضي  لوالدته،  زياراته  في  مصاحبته 
أن تأخذي رأيها في أمور عامة تخصك أو تخص 
وال  لكما،  بزياراتها  ورحبي  أطفالك،  أو  بيتك 
جتادلي زوجك في مشاعره جتاه والدته. وبالتدريج 

ستجدين األمور أكثر هدوءاً واتزاناً واستقالالً. 
املادي . 7 األهل  تعضيد  يظل  األحيان  بعض  في 

الوقت،  من  فترة  مستمراً  الصغيرة  لألسرة 
الشابني،  للزوجني  املادية  األمور  تستقر  حتى 
أمور  ألنها  األمور  هذه  تناقشي  أال  فاحرصي 
وتقديرك  امتنانك  عن  لزوجك  وأعربی  حساسة 
تدبير  في  زوجك  مساعدة  بدورك  وحاولي  لهما، 
كلما  املادية.  مبواردكما  واالستقالل  أموركما، 
أمكن، فهذا أكرم لكما، ويضمن استقالليتكما 

وعدم التدخل في شئونكما الشخصية. 
أطفالك، . 8 لرعاية  حماتك  إلى  تلجأين  كنت  إذا 

لها  وتعبري  اجملهود،  هذا  لها  تقدري  أن  فالبد 
وبالهدية  احللوة  بالكلمة  وامتنانك  شكرك  عن 
األطفال،  يكبر  أن  بعد  -حتى  رمزية  -ولو  املعبرة 
لرد  باستمرار  عنها  وسؤالكما  زياراتكما  فتظل 

اجلميل. 
احرصي أن يكون هناك ود وتبادل زيارات بني والدة . 9

زوجك ووالدتك لتأكيد وتعضيد احملبة والتقارب 
في األفكار وفي اآلراء.

إلزالة البقع الدهنية من فوق األقمشة احلريرية، توضع قطعة من ورق النشاف حتت البقعة، ويرش . 1
النشاف، ويضغط عليها  ورق  البقعة، ثم تغطى بقطعة أخرى من  الناعم فوق  امللح  قليل من 

مبكواة متوسطة احلرارة. تكرر العملية حسب حجم البقعة.
زيت . 2 من  مبزيج  بدعكها  فتزال  الصوف،  من  مصنوع  نسيج  فوق  الدهنية  البقعة  كانت  إذا  أما 

»التربنتني« و»السبرتو« )الكحول األبيض(.
إلزالة بقعة طالء الزيت من فوق النسيج -إذا كانت البقعة حديثة -فيستعمل على الفور زيت . 3

التربنتني أو البنزين، مع مالحظة أنهما مادتان سريعتا االشتعال. وبقعة الدم احلديثة؛ إذا كانت 
فوق أقمشة قطنية، يغسل مكان البقعة باملاء الدافيء والصابون مع الدعك جيداً، ثم تترك ملدة 
بضع ساعات قبل أن تشطف. وميكن أن تتكرر العملية إذا احتاج األمر. ولكن احترسي من غسل 
بقعة الدم احلديثة مباء مغلي، فاملاء املغلي يثبت بقعة الدم. إذا كانت بقعة الدم فوق نوع مختلف 
من النسيج )غير قطني(، فتنقع قطعة القماش امللوثة في ماء جار مذاب به ملح )ملعقة كبيرة 

ملح لكل لتر ماء( ثم         تشطف جيداً، وتغسل بعد ذلك بالطريقة العادية. 
ملح . 4 من  بكمية  البقعة  تغطى  أبيض؛  قطني  نسيج  على  كانت  إذا  احلديثة،  الفاكهة  بقعة 

انتشارها واتساعها ثم يصب فوقها ماء مغلي، وتكرر العملية حتى تزول  الناعم ملنع  الطعام 
البقعة، ثم تغسل بعد ذلك.

  أما إذا كانت البقعة على نوع آخر من النسيج، سواء كان أبيض أو ملونة، فتكرر نفس العملية، . 5
ولكن باستبدال املاء املغلي مباء دافيء، وتكرر العملية حتى تزول البقعة. 

إلزالة بقعة الورنيش أو الالكيه من جميع أنواع األنسجة، يستخدم السبرتو األبيض، ثم تغسل . 6
باملاء والصابون وتشطف جيداً.

هناك بعض البقع التي ال يعرف مصدرها وفي هذه احلالة يدعك اجلزء املوجود به  البقعة بقطعة . 7
من القطن املبللة بالبنزين وتكرر العملية أكثر من مرة ثم تغسل جيداً.

        وبصفة عامة كلما أسرع بتنظيف البقع، زادت الفرصة في نظافتها، وزوال البقعة حتى ال تتخلل 
النسيج وتثبت به.

اأ�سول ولياقة
املزارات:

   إذا ذهبت حلضور معرض لبعض الرسومات، أو 
التحف، فمن غير الالئق أن تعلق على املعروضات 
اندهاشك  عن  هذا  مت  ولو  حتى   – عال  بصوت 
واعجابك. فال تنس أن هناك زائرين غيرك يهمهم 
عندهم  يكون  وقد  املعروضات،  يشاهدوا  أن 
اعجاب يودون إظهاره. وكذلك يجب مراعاة اتباع 
عنها  التنويه  يتم  التي  أو  املكتوبة  التعليمات 

عند الدخول، وذلك حتى ال تتعرض ألي إحراج.
طعام:

   إذا دعيت للحضور في حفل عام، وقدمت لك من الفاكهة، التفاح أو الكمثرى فخذ أقرب الفواكه 
أكثر(،  أو  أقسام  )أربعة  بالطول  واقطعها  لالختيار.  حيرة  في  وكأنك  وقتاً  تقض  وال  إليك  املناسبة 
باستخدام السكني، ثم قم بتقشير كل جزء على حدة، وهو في الصحن، وذلك باالستعانة بالشوكة.

   أما العنب فيتم التقاط حباته باليد، وبالید أيضا توضع البذور في الصحن اخلاص بك.
نظام:

»النظام ربح« في كل ما يتعلق به من أمور: في الوقت، في صرف املال، في ترتيب األغراض الشخصية 
في البيت، واالستذكار، والعمل. ألن النظام يسهل أداء الكثير من األمور التي ترتبها في ذهنك مسبقاً. 
فالنظام يساعدك على معرفة واجباتك، وترتيب أولوياتك. ويساعد على النظام استخدام جدول زمني 

للعام )أجندة( لتسجيل ارتباطاتك بها حتى ال تتداخل هذه االرتباطات.
ذوق عام:

   إذا كنت في ضيافة أحد، أو في مكان عام، وأردت استخدام دورة املياه، فاسأل بلطف هل ميكنك دخول 
احلمام، وفي املكان العام، قل أين تغسل يدك؟ وفي القطار، أو األوتوبيس، أو الطائرة، يعتبر من اللياقة، 

عدم املكث وقتاً طويالً في دورة املياه حرصا على حق اآلخرين أيضا في قضاء حاجاتهم.
في الوقت املناسب: 

   روح الدعابة أو املرح، هبة يخصنا بها اهلل. فإذا أتت الفكاهات أو احلكايات املرحة في وقتها، كانت 
فعال سبب بهجة. ولكن احملاوالت املستمرة للتفوه ببعض النكات البعيدة عن مجال احلوار أو املوقف، 

ال تبعث إطالق على أي مرح، وإمنا تثير الضيق.

اإر�سادات الإزالة بع�س البقع من املالب�س واملن�سوجات

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 

خطواتك تعرب عن �سخ�سيتك

في  سيرك  طريقة  راقبت  إذا 
الطريق أو طريقة سير أناس آخرين، 
من  كبيراً  جزءاً  تعرف  أن  ميكنك 

شخصيتهم. فمثالً:
سيره  طبيعة  الشخص  كان  إذا   -
-مهما  أو سريعة جداً  بطيئة جداً 
غير  ذراعيه  وحركة  ظروفه،  كانت 
متناسقة أو غير متبادلة مع حركة 
ساقيه، يبدو التوتر وعدم التناسق 
شخصية  فهو  خطواته،  في 
مندفعة في بعض األحيان ومترددة 

في أحيان أخرى.
والرأس  السير بخطوات حاسمة   -
لدرجة  ألعلى  مرفوعان  والذقن 
مبالغ فيها، واجلذع تقريباً ال يتحرك، 

فهذا يعكس غرور ذلك الشخص. 
محركاً  يسير  الشخص  كان  إذا   -

ذراعيه وكتفيه ورأسه مع كل خطوة فشخصيته استعراضية. 
- إذا كان الشخص يسير بثقل، وكأنه يجر قدميه وينظر إلى األرض، فهو إما يفكر في مشكلة 
أن يرفع رأسه  أو أن شخصيته ضعيفة ومتوترة ويجد صعوبة في  يركز عليها بهذه الطريقة، 

وينظر أمامه أو في وجوه اآلخرين.
هو  بتلقائية،  تتحركان  والذراعان  األعلى  والرأس  والواثقة  الثابتة  العريضة  اخلطوة  صاحب   -
شخص بسيط واثق من نفسه، ال يخشى أن تلتقي عيناه بوجوه اآلخرين، ويستطيع حل معظم 

مشكالته بهدوء.
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وزير نقل متوفى... وتغريدة جمهولة تورط 

و�سائل اإعالم م�سرية

شهدت الساحة املصرية بلبلة بعد انتشار أنباء عن تعيني وزير للنقل خلفاً لهشام عرفات الذي 
قدم استقالته على خلفية حادث القطار الدامي، الذي أوقع 22 قتيالً.

بدأت القصة مع تغريدة مجهولة حلساب يحمل اسم »خالد عنخ آمون األول« أكد أنه مت تعيني 
»املهندس محمد وجيه عبد العزيز« وزيراً جديداً، شارحاً إجنازات »الوزير العظيم«.

إال أن اخلبر اإلشاعة سرعان ما انتقل إلى بعض وسائل اإلعالم املصرية، نقالً عن »مصادر مجهولة«، 
ليتبني الحقاً أنه مزيف، ال سيما بعد أن أعلن خالد عنخ آمون األول، أن »الوزير املذكور هو والده 
املتوفى منذ10 سنوات«! عندها سارعت وسائل اإلعالم التي »انزلقت إلى الفخ« إلى نفي اخلبر 

جملة وتفصيالً.

النائب العام ي�سدر بيانا يك�سف اأ�سباب حادث 

قطار حمطة م�سر: ال وجود الآثار متفجرات

بيان  العام  النائب  صادق  نبيل  املستشار  أصدر 
»محطة  حادث  فى  اجلارية  التحقيقات  بشأن 
تسلمت  العامة  النيابة  أن  فيه  جاء  مصر«، 
أفاد  والذى  اجلنائية  لألدلة  العامة  اإلدارة  تقرير 
امليكانيكية  للحركة  الفنى  بالفحص  بأنه 
فى  للقاطرة  التشغيل  ذراع  وجود  تبني  للجرار 

وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتى تعادل 120 كم/ساعة. وتابع البيان، أن احلادث جنم عن 
وتناثر  نتج عنها تسيلل  أثار تصادمية  الرصيف محدثًا  بنهاية  اخلرسانى  باملصد  اجلرار  اصطدام 
السوالر من خزان الوقود أسفل اجلرار والذى يسع »6 آالف« لتر من السوالر واختالط أبخرته بالهواء 
مكونًا مخلوًطا قابال لالشتعال، ما أدى إلى اندالع النيران نتيجة وجود الشرر الناجت عن احتكاك 
يسير  كان  التى  القصوى  بالسرعة  اخلرسانى  باملصد  االصطدام  عند  ببعضها  املعدنية  األجزاء 
بها اجلرار. وأضاف بيان النائب العام، أنه تبني من خالل الفحص بدء احلريق ومتركزه مبنطقة خزان 
وجود  الفنى  الفحص  من  تبني  وقد  املناطق،  باقى  إلى  وتزايت  النيران  منها  امتدت  والتى  الوقود 
أيًضا  التقرير  أفاد  وقد  مكانه،  عن  وانفصاله  الوقود  خزان  بجسم  وقطع  وانبعجات  انخسافات 
بعدم وجود أية أثار حملتويات غريبة عن طبيعة محتويات املكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير 
الكيماوية  املركزية للمعامل  اإلدارة  أفاد تقرير  إلى استخدام عبوات مفرقعة مبوقع احلادث. كما 
األول  باجلدول  املدرج  إيجابية آلثار مخدر »االستروكس«،  املتهمني وجدت  املأخوذة من  العينات  أن 
لقانون اخملدرات لدى عامل املناورة املرافق للجرار رقم 2302 املتسبب فى احلادث، دون باقى املتهمني 

الذين تبني سلبية العينات املأخوذة منهم آلثار املواد اخملدرة.

 �سائق القطار: »اأنا امل�سئول م�سئولية كاملة عن 

احلادث اجلرار«

إنه مسئول مسئولية كاملة  القطار املتسبب في حادث محطة مصر، عالء فتحي،  قال سائق 
احلادث عشان  عن  كاملة  »أنا مسئول مسئولية  وتابع:  زميله،  مع  باخلناق  وقام  اجلرار  ترك  كونه 
سبت اجلرار ونزلت أتخانق مع زميلي«. وأكد السائق أنه فقد تركيزه عندما حدث االصطدام بينه 

وبني اجلرار اآلخر، وتابع: »أنا نزلت أغلط السائق اآلخر.. ويا ريتنى كنت بطلت اجلرار«.
وشدد »فتحى«، خالل حواره، مع اإلعالمي وائل اإلبراشى، على أنه لم يهرب عقب وقوع احلادث وظل 
متواجدا فى املالحظة لفترة، وتابع: »لم أعرف أنه اصطدم بالرصيف وحدث ما حدث.. ألنى فقدت 
التوازن ومكنتش عارف أعمل إيه.. وقلت إنه هيخبط فى شىء أو هيكسر شىء فمشيت.. كنت 

متوقع أنى هاخد جزاء وبس«.

اجلزائر.. جتدد التظاهرات ودعوة لع�سيان مدين

جتددت التظاهرات ، في عدد من املدن اجلزائرية تنديداً بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية 
مناطق  وشهدت  املدني.  العصيان  العاصمة،  في  املتظاهرين  من  عدد  أعلن  ذلك،  إلى  خامسة. 
عنابة وقاملة وباتنة مسيرات ملئات املتظاهرين أيضاً. وتظاهر مئات الشّبان وسط اجلزائر العاصمة 
وفي مناطق أخرى احتجاجاً على تقدمي الرئيس اجلزائري ملف ترّشحه رسمياً لالنتخابات الرئاسية 
املزمع عقدها في أبريل املقبل لوالية خامسة. ويواجه بوتفليقة تظاهرات لم يسبق لها مثيل منذ 
وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاماً، وتعّهد بوتفليقة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 

حال فوزه يُحدد موعدها مؤمتر وطني يعمل أيضاً على إقرار إصالحات أساسية.
إلى  ترشحه  ملف  تقدمي  بعد  زعالن،  الغني  عبد  حملته،  مدير  تالها  رسالة  في  بوتفليقة  ودعا 
انتخابه عبر استفتاء شعبي، وذلك في إطار حزمة  اجمللس الدستوري، إلى تعديل الدستور حال 
ميالد  سيكرس  اجلديد  »الدستور  إن  ترشحه  رسالة  في  وقال  واقتصادية.  سياسية  إصالحات 
جمهورية جزائرية جديدة«. وكان علي بن فليس، رئيس الوزراء اجلزائري األسبق واملرشح املنسحب 
، أن رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هي  من انتخابات الرئاسة، أكد في تصريحات صحفية 
رسالة استخفاف باجلزائريني، وترشحه لعهدة خامسة سيشعل اجلزائر.  وأضاف أن اجلزائر على 

مشارف اجملهول واالنزالقات، وأكد أن اجلزائريني حطموا جدار اخلوف واالستسالم للواقع.

أن  اإلعالمية  التقارير  من  الكثير  تداولت 
أصول  من  فنان  أول  هو  مالك،  رامي  األميركي 
عربية يفوز بجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل.

عن  ممثل،  ألفضل  أوسكار  بجائزة  مالك،  وفاز 
دوره في فيلم »امللحمة البوهيمية« )بوهيميان 
مالك  رامي  املمثل  أقارب  والتف  رابسودي(. 
لو  كما  مصر  في  التلفزيون  شاشات  حول 
كانوا يشجعون املنتخب الوطني لكرة القدم، 
أوسكار  جائزة  بأول  يحتفلون  كانوا  لكنهم 
فيلم  في  دوره  عن  ممثل  أحسن  وهي  بها  يفوز 

»امللحمة البوهيمية« )بوهيميان رابسودي(.
إن  عاما   24 العمر  من  البالغ  فادي  قريبه  وقال 
جتمعوا  وبناتهم  وأبنائهم  وعماته  أعمامه 
مبحافظة  فلتاؤوس  بقرية  العائلة  منزل  في 
جنوبي  كيلومترا   265 بعد  على  الواقعة  املنيا 
من  مباشرة  األوسكار  حفل  ملشاهدة  القاهرة 
فائزا  رامي  اسم  أعلن  وعندما  أجنلوس.  لوس 
فرحا  العائلة  أفراد  انفجر  ممثل  أفضل  بجائزة 
وأخذوا يرقصون ويتعانقون، وقال »كأننا نشاهد 
بالكأس... هذا ليس  لتفوز  مصر تسجل هدفا 

فوزا للعائلة بل ملصر«.
واتصل األقارب بوالدة رامي في الواليات املتحدة 

لتهنئتها بفوز ابنها ودعوته لزيارة مصر، وقال 
قريب آخر يدعى رامي إن والدة رامي مالك أكدت 

أنها تتوق لزيارة مصر هي وابنها.
ومالك »37 عاما« من مواليد مدينة لوس أجنلوس 
وتعود أصوله إلى صعيد مصر، وتسلطت عليه 
أضواء الترشيح لألوسكار في األسابيع األخيرة 
ممثلي  ونقابة  جلوب،  جولدن  بجوائز  فوزه  بعد 
في  لدوره  البريطانية  بافتا  وجائزة  الشاشة، 
فيه  جسد  الذي  البوهيمية«  »امللحمة  فيلم 
كوين  فرقة  مغني  ميركوري  فريدي  شخصية 

املوسيقية البريطانية الراحل.
وأشار »مالك« وهو يتسلم اجلائزة إلى أنه »ابن 
مهاجرين من مصر... أنا أمريكي من اجليل األول 

وجزء من قصتي يكتب اآلن«.
الثالثينات من  أيضا في  رامي، وهو  وقال قريبه 
العمر، إن موهبة »مالك« كانت واضحة عندما 
زار مصر للمرة األولى وهو في املرحلة الثانوية 
أسرته  هاجرت  بعدما  التسعينات  خالل 

للواليات املتحدة عام 1979.
وأضاف »لم أكن أتخيل وقتها أن رامي سيصبح 
ممثال عامليا مشهورا، لكن كان من الواضح حبه 

للتمثيل.

رئي�س حكومة املغرب ال�سابق: 

امللك جاء من عند الله وال جتوز 

مقارنته باأحد

احلالي،  شكلها  في  بامللكية  تشبثه  السابق،  املغربية  احلكومة  رئيس  بنكيران،  اإلله  عبد  جدد 
مؤكدا أن الوالء التام للملك محمد السادس ال مينع من السعي نحو التطوير والتغيير التدريجي 

»فال بد من النصح وال بد من محاربة الفساد واالستبداد على قدر املستطاع«.
وبحسب وسائل إعالم مغربية، عرج بنكيران في تسجيل صوتي على الفترة التي كان فيها رئيسا 
للحكومة، مدافعا عن حصيلة حكومته بالقول: »حني كنت في رئاسة احلكومة حاولت إصالح 
بعض األوضاع، ثم جاء إعفاء جاللة امللك لي من مهمتي، وقد كان عفوا من اهلل وخرجت برأسي 
أكثر من  »ملكي  أنه  مرارا  واملغربية كتبت عنه  األوربية،  الصحافة  إن  ابن كيران  وقال  مرفوعا«. 
امللك«، مضيفا »سألوني أليس عندك مانع أن تكون ملكيا أكثر من امللك، فرددت عليهم إذا لم 

يكن عند امللك مانع فليس عندي مانع«.
أخنوش،  لألحرار، عزيز  الوطني  التجمع  رئيس حزب  إلى  نقده  ذاته،  السياق  ابن كيران، في  ووجه 

بسبب تصريحه الذي قال فيه إن كل شيء يقوم به امللك وليس احلكومة، حيث قال له:
»عيب عليك أن تقارن امللك مع أي شخص آخر، ألن جاللة امللك جاء من عند اهلل ألنه ولد احلسن 

الثاني عينه ولي العهد وألن املغاربة بايعوه، شنو )ماذا( جاب امللك لفالن أو لعالن«.
وقال: »سي أخنوش قال إن احلكومة ال تفعل شيئا، وإن امللك هو الذي يقوم بكل شيء، وهذا يعني 
أنه يريد أن يقول بأنه إذا صار رئيسا للحكومة فلن يفعل شيئا«، قبل أن يضيف: »جاللة امللك يريد 

رئيس حكومة قويا وليس بحاجة إلى ُمنسق للوزراء املشكلني للحكومة«.
بالعربية، »فقضية  إلى تدريسها  الفرنسية ودعا  باللغة  العلوم  بنكيران عبر عن رفضه تدريس 
املغرب ككل، مت  الوزير، بل هي وجودية، وهي قضية  يقررها  أن  اللغة ليست قضية تقنية ميكن 
تبنيها بعد مناظرات حرصت الدولة على أن يكون فيها توافق حتى ال نصل إلى القطيعة«، معتبرا 

أن تدريس العلوم بالفرنسية »ستكون فاشلة وعواقبها وخيمة«.

هذا ما فعله اأقارب »رامي مالك« 

عند �سماع خرب فوزه بـ »االأو�سكار«

األملانية  الداخلية  وزارة  باسم  متحدثة  قالت 
املستشارة  إليه  تنتمي  الذي  احملافظ  التكتل  إن 
الدميقراطي  واحلزب  ميركل  أنغيال  األملانية 
اتفقا  احلاكم،  االئتالف  في  شريكه  االشتراكي، 
على خطة لسحب اجلنسية من بعض األملان الذين 
اإلرهابي.  »داعش«  تنظيم  صفوف  في  يقاتلون 
مناطق  إلى  بلدهم  أملاني  ألف  من  أكثر  وترك 
 ،2013 منذ  األوسط  الشرق  في  صراعات  تشهد 
وتدرس احلكومة سبل التعامل معهم مع اقتراب 
الواليات  من  املدعومة  الدميقراطية  سوريا  قوات 
املتحدة من السيطرة على آخر جيب للتنظيم في 
سوريا، وفقا لـ«رويترز«. وعاد نحو ثلثهم إلى أملانيا، 
ويحتمل أن ثلثا آخر لقى حتفه بينما يعتقد بأن 
الباقني ال يزالون في العراق وسوريا، ومنهم بعض 

سوريا  وقوات  العراقية  القوات  لدى  احملتجزين 
املتحدثة  وقالت  »رويترز«.  بحسب  الدميقراطية، 
إنه  صحفي  مؤمتر  خالل  الداخلية  وزارة  باسم 
»ينبغي وجود ثالثة معايير حتى تتمكن احلكومة 
في  قاتلوا  الذين  األملان  عن  اجلنسية  نزع  من 
صفوف التنظيم«. وينبغي أن يكون لهؤالء األفراد 
جنسيات أخرى وأن يكونوا بالغني. وسيحرمون من 
اإلرهابي،  »داعش«  في صفوف  قاتلوا  إذا  اجلنسية 
بعد تطبيق القواعد اجلديدة. وتنهي التسوية نزاعا 
بشأن القضية بني هورست زيهوفر وزير الداخلية 
بارلي  كاتارينا  العدل  ووزيرة  للمحافظني  املنتمي 
وقالت  االشتراكي.  الدميقراطي  احلزب  عضوة 
أملانيا إنها ستسمح فقط بعودة من يتواصل من 

املشتبه بهم مع إحدى قنصلياتها.

اأملانيا �ست�سحب اجلن�سية من اأملان قاتلوا يف �سفوف »داع�س«
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يف الرعاية ال�سخ�سية

كندا  حكومة  أطلقت  أوتاوا: 
التجريبية  البرامج  من  اثنان 
أن  شانها  من  التي  اجلديدة 
الرعاية  في  للعاملني  تسمح 
يأتوا  أن  الشخصية  الصحية 
عائالتهم  أفراد  مع  كندا  الى 
بفرصة  ايضا  لهم  وتسمح 
الدائمة،  االقامة  على  احلصول 
املصممة  البرامج  إطار  وفي 
في  للعاملني  سيسمح  حديثا 
من  أكبر  قدر  الصحية  الرعاية 
املرونة لتغيير وظائفهم بسرعة 
)إذا لزم االمر( وسيتم إزالة احلواجز احلالية التي حتول دون قدوم أفراد عائلة مقدم الرعاية الى كندا، 

وستمنح تصاريح عمل مفتوحة ألزواجهم وتصاريح للدراسة ألطفالهم.
الرعاية  يقدمون  الشخصية  الصحية  الرعاية  في  العاملني  إن  حسني  أحمد  الهجرة  وزير  وقال 
للعائالت التي حتتاج للرعاية  في كندا وفي املقابل حان الوقت لكندا لرعايتهم، وقال الوزير )نحن 
سنتيح لهم الفرصة إلحضار أفراد عائالتهم إلى هنا واحلصول على االقامة الدائمة لنظهر لهم 
التزامنا، وسيتم تقييم مؤهالت مقدمي الطلبات للحصول على االقامة الدائمة في كندا قبل 
البدء في العمل هنا، وعندما يحصلون على تصريح للعمل ويكون لديهم سنتان خبرة في هذا 
اجملال، سوف يكونوا علي الطريق الصحيح للحصول على االقامة الدائمة( وهذا البرنامج التجريبي 
اجلديد مدته فقط خمس سنوات وهو سيحل مكان البرنامج السابق الذي انتهت صالحيته والذي 
كان يحمل أسم )رعاية االطفال واالشخاص ذوي االحتياجات الطبية العالية( والذي قال عنه الوزير 

أحمد حسني إنه غير فعال.
والبرنامج اجلديد  ملقدمي الرعاية لألطفال واملساعدات املنزلية للمرضي سيبدأ في وقت الحق من 
هذا العام وستقبل 2750 من الطلبات وحوالي 5500 من الطلبات في العام، وبالنسبة ملقدمي 
الرعاية الصحية املوجودين بالفعل في كندا فقد مت اطالق برنامج مؤقت لهم لتصحيح أوضاعهم، 
ألنهم عندما بدأوا العمل لدى عائالت في كندا كانوا يجدون أنفسهم بعد فترة من العمل غير 
يتأهلون  فسوف  اجلديد  املؤقت  البرنامج  مبوجب  ولكن  الدائمة،  االقامة  على  للحصول  مؤهلني 
للحصول على االقامة الدائمة في كندا،  هذا وسيظل باب الطلبات مفتوحا لهذا البرنامج املؤقت 

من 4 مارس الى 4 يونيو 2019. 

اأندرو �سري زعيم حزب املحافظني يدعو ج�سنت ترودو 

لال�ستقالة

مؤمترا  احملافظني  حزب  زعيم  شير  أندرو  عقد 
بها  أدلت  التي  الشهادة  على  للتعليق  صحفيا 
أمام  ترودو  جودي ويلسون املستقيلة من حكومة 

جلنة العدالة العامة في أوتاوا.
العامة  النائبة  ويلسون  أن جودي  أندرو شير  وقال 
شركة  عن  جدا  مقلقة  بشهادة  أدلت  قد  سابقا 
سي  إن   )أس  مونتريال  في  واالنشاءات  الهندسة 
الفالني( تبني منها أن رئيس الوزراء قد فقد السلطة 
االخالقية للحكم وانه ببساطة ال ميكن أن يستمر 
في حكم هذا البلد ألن الكنديني يعرفون ما فعله، 

وقال لهذا أدعو السيد ترودو للقيام بالشيء الصحيح واالستقالة.
محاولة  من  الليبرالية  احلكومة  فعلته  مبا  يتعلق  فيما  جنائي  حتقيق  في  البدء  إلى  أيضا  ودعا 
تواجهها  التي  والفساد  الرشوة  من  اجلنائية  التهم  في  الفالني(  سي  إن   )أس  شركة  مساعدة 
الشركة، وقال أندرو شير  ايضا  أن رئيس الوزراء يسمح لدوافع حزبية وسياسية لتسود على واجبه 
في إعالء سيادة القانون وانه ال يعرف أين تنتهي سلطة حزبه وأين تبدأ سلطة احلكومة الكندية، 
ولم يقل أندرو شير ما الذي سيفعله إذا رفض ترودو االستقالة مثل )الدعوة الي التصويت بعدم 

الثقة(.
وكانت جودي ويلسون قد أدلت بشهادتها أمام جلنة العدالة العامة التي اجتمعت اكثر من ثالث 
ساعات، وقالت إنها شعرت بالضغط من ترودو ومن أخرين من مكتبه، ومن وزير املالية حتي توقف 
أربعة  وإنها صمدت ملدة  إن سي الفالني( في مونتريال،  )أس  الهندسة  اجلنائية لشركة  املالحقة 
إن  وقالت  الشركة  هذه  مع  أي مساومة  إجراء  بعدم  قرارها  إللغاء  املتواصل  الضغط  من  أشهر 
الضغط عليها جاء من كبار املسؤولني في احلكومة ومن ترودو وإنها تعتقد إن هذا لم يكن مناسبا 
ولكنها ال تعتقد إنه غير  قانوني، وجاء رد جسنت ترودو على أندرو شير فقال إنه يرفض رواية جودي 
ويلسون، وإن أفراد حكومته يتصرفون بشكل مناسب ومهني وإن حكومته تدافع باستمرار عن 
الوظائف الكندية وعن مؤسسات الدولة واستقالل القضاء ورفض طلب أندرو شير باالستقالة 
كانوا  إذا  ما  العام  هذا  من  الحق  وقت  في  يقررون  سوف  الكنديني  إن  وقال  وظيفته،  عن  ودافع 
سينتخبون الليبراليني او سيسلموا السلطة للمحافظني ودعا رئيس احلزب الدميقراطي اجلديد 
جاميت سينغ الي إجراء حتقيق مستقل ملعرفة حقيقة ما حدث، وقال إن شهادة جودي ويلسون 
رسمت صورة لرئيس وزراء كندا وأعضاء حكومته على إنهم مستعدون لتجاهل حكم القانون 

وأنهم اكثر اهتماما ملساعدة االصدقاء االقوياء عن الكنديني العاديني. 

املحكمة حتكم ل�سالح احلكومة �سد املعرت�سني على منهج 

»الرتبية اجلن�سية«

أونتاريو مؤخرا  حكمت محكمة في 
برفض الطعن القانوني الذي قدمته 
للمحكمة مجموعة احلريات املدنية 
ومعلمني االبتدائي والذي طالبوا فيه 
بإلغاء املنهج املؤقت الذي وضع عام 
اجلنس  عن  ويشمل مواضيع   2010

من املنهج القدمي لعام 1998.
لتدريس  يعودوا  ان  املعترضون  وأراد 
التربية  في  وين  كاثلني  منهج 
 ،  2015 عام  وضع  والذي  اجلنسية 

وحكمت احملكمة لصالح حكومة دوج فورد قائلة )إن التراجع عن تدريس املنهج احلديث للتربية 
اجلنسية الذي أقرته حكومة فورد والعودة الي املنهج القدمي ال ينتهك ميثاق احلقوق للطلبة او 
املعلمني او أولياء امور( وجاء قرار احملكمة هذا ردا علي التحديات القانونية التي طرحتها الرابطة 
الكندية للحريات املدنية واحتاد معلمني االبتدائي في أونتاريو، وقالت هاتان اجملموعتان ان اليوم ليس 
جيدا بالنسبة لهما، وإن منهج حكومة فورد ينتهك احلقوق الدستورية للمعلمني والطلبة واولياء 

أمور الطلبة املثليني.

كندا تختفي من خريطة ال�سعودية

اختفت كندا من خريطة البعثات الدراسية للطالب السعوديني الدارسني في اخلارج، حيث تبنّي 
ذلك في نشرة باخلصوص صدرت عن وزارة التعليم السعودية.

 وقالت وكالة وزارة التعليم لشؤون االبتعاث في السعودية، إن عدد الطلبة املبتعثني للدراسة 
في اخلارج يبلغ 92997 طالباً من اجلنسني، قسم منهم يدرس على حسابه اخلاص، ونحو 9350 

مرافقاً.
وأملانيا   ، ،و أستراليا  وبريطانيا   ، أمريكا  اخلارج مابني   الدارسون في  ويتوزع الطالب السعوديون   
،و أيرلندا ،و فرنسا ،و هولندا ،و الصني ، والنمسا ،و اليابان ، فيما اختفت كندا من خارطة دول 

االبتعاث. 
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في حوار خاص لــــ »جود نيوز« يفتح الباحث اإلسالمي 
وأحد قادة اجلماعة اإلسالمية في مصر سابقا قلبه ليبدي 
بها  متر  التي  األخيرة  السياسية  االحداث  حول  تعليقاته 
مصرنا احلبيبة من قضايا كثر مثل تعديل الدستور وموقف 
وهل  املصري  الشارع  في  اآلن  وحجمها  االخوان  جماعة 
بذلك  قامت  كما  فكرية  مراجعات  إلجراء  حاليا  تسعى 

اجلماعات اإلسالمية من قبل. فإلى اجلزء الثاني من احلوار
التسعينيات  مراجعات  مشهد  نرى  أن  املمكن  من  وهل 

يتكرر خالل الفترة املقبلة؟
هل  األهم  السؤال  ولكن  املشهد،  يتكرر  ان  املمكن  من 
اجلماعة تريد املصاحلة ومراجعة افكارها، ان ارى أن اجلماعة 
املراجعات  يريد  بالسجون  نصف  لنصفني،  منقسمة 
ووقف العنف، ونصف اخر في اخلارج ال يريد هذه املصاحلات 
يبدأ  ولكن من  الصراع مشتعل،  ألنه مستفيد من وجود 
قوية  الدولة  ألن  الدولة  وليس  اجلماعات  هي  باملراجعات 
فكرنا  وعندما  يدها،  متد  ان  اجلماعات  وعلى  تتراجع،  وال 
رفعت  احمد  اللواء  لي  قال  التسعينيات،  في  باملراجعات 
نفسنا  راجعنا  اننا  الدولة  أمن  بجهاز  السابق  القيادي 
صمت  في  العمل  إلى  حتتاج  املراجعات  ولكن  قبلكم، 
وانا شخصيا  قوية،  باجلاه  والتضحية  السالم صعب  ألن 
الرئيس  احترمت  العنف  ونبذ  املصاحلات  قدت  بعدما 
السادات ألنني عرفت معنى وقوة ان جتبر من تقاتله على 
السالم معاك، فكما قلت السالم صعب ألنك تبيع جاهك 
من اجل انقاذ الناس وحقن الدماء فلن تستطيع ان تصنع 
جاه على جماجم الناس ويتم األطفال، واعتقد ان جماعة 
التلمساني  عمر  املرشد  مثل  قيادة  إلى  بحاجه  االخوان 
ألنه الوحيد القادر على مثل هذه القرارات، وان كنت مجهز 
واملشبع  بالغيوم  امللبد  اجلو  ولكن  املصاحلات  عن  كتاب 
بالكراهية مينعني من نشره، نحن وصلنا إلى مرحلة الكل 

يريد هدم االخر.
اتهامات أخرى موجهة لألزهر بأنه ال يتقبل نقد أحد وأنه 

يعيش في برج عاجي بعيد عن املثقفني والناس؟
دورها  يكون  ان  املفترض  من  علمية،  مؤسسة  االزهر 
التواصل  في  احلقيقي  والدور  فقط،  العلم  على  مقتصر 
مع اجملتمع يقع على عاتق االوقاف، وهناك رغبة ان حتكم 

الدولة لألزهر.
تعقد  كانت  التي  االجتماعات  في  مشاركتي  اثناء  واذكر 
التيارات والسياسيني  ان هناك بعض  يناير  عقب ثورة 25 
السياسي  االسالم  جماعات  هيمنة  من  باألزهر  يحتمون 
جند  يونيو   30 ثورة  وبعد  الوسطي،  االزهر  بدور  واشادوا 
نفس الشخصيات تتهم االزهر بانه منبع االرهاب وتطالب 
بغلقه او اقتصار التعليم به على الكليات الدينية فقط... 

فلماذا هذه االزدواجية؟!
اإلسالمية،  للجماعة  أجريت  التي  املراجعات  أبو  أنت 
وبفضل هذه املراجعات أخرج اآلالف من السجون. اآلن ما 
مصير هذه املبادرات أو املراجعات ليس فقط على اجلماعة 
بقية  على  حتى  أو  اجلديدة  األجيال  على  وإمنا  اإلسالمية 

اإلسالميني؟
ـــ ال يستطيع أحد جتازوها، فاحلاكم او اجلماعة لم تتجاوز 
واجلماعة،  الدولة  بني  العرف  مبثابة  واصبحت  املراجعات 
باي  تقوم  لم  االسالمية  اجلماعة  ان  واقع، كما  واصبحت 
عنف منذ املبادرة، فهذه املبادرة هي فريدة من نوعها نحن 
عن  وأرشدنا  للدولة  األسلحة  وسلمنا  بها،  بادرنا  من 
مخازن االسلحة التي لم تكن اجهزة االمن على علم بها 

وتخلينا عن العنف طواعية.

دور  لها  بأن  السياسي  اإلسالم  يتهم جماعات  هناك من 
كبير في انتشار اإلحلاد بشكل غير مسبوق مؤخرا... كيف 

ترى ذلك؟ 
أي صراع سياسي يولد من رحمه االحلاد، واخلوارج، واالحلاد 
بني  السياسي  الصراع  وقع  فعندما  حكيم،  غير  يكون 
عن  انصرفوا  واخرين  اخلوارج،  ظهر  ومعاوية  علي  االمام 
اطرافه  أحد  السياسي  الصراع  يكون  وعندما  الدين، 
الدين،  تكره  الناس  جتعل  السياسي  االسالم  جماعات 
وبني  السياسة  وبني  كدين  االسالم  بني  نفرق  ان  وعلينا 

احلركة االسالمية.
اجلماعات  أم  اإلخوان  اآلن...  مصر  في  السالح  يحمل  من 

السلفية أم خليط بينهما؟
الثورة  لواء  هما  السالح  يحمال  فصيالن  لديها  االخوان 
الداخلية مت  وزارة  الصادرة عن  البيانات  وحسم، وبحسب 
القضاء عليهم، ام من يحمل السالح في مصر حاليا ضد 
الدولة هو تنظيم »داعش«، اما السلفيني لم يشتركوا في 
التي  و  االخوان  و جماعة  الدولة  بني  الصراع  العنف كون 
بينها وبني السلفيني صراع تاريخي، ولكن هناك  تكفرين 
لبسوا ثوب السلفية وهما ليسوا على عالقة بالسلفيني 
وليسوا اعضاء في جمعياتهم او تنظيماتهم، والسلفية 
مع  فقهي  »تشدد  لديهم  هو  وبسيط  معروف  منهجها 
السلفية  فمعقل  احلكام«،  مع  فقهي  وتسامح  العامة، 
تشدد  لديهم  السلفية  مشايخ  ان  جند  السعودية  هو 
والدولة  احلكام  مع  فقهي  وتساهل  الشعب  مع  فقهي 

لدرجة تصل الى تكفير من يخرج على الدولة.
وما  مصر...  في  النور  وحزب  السلفي  التيار  ترى  كيف 

تقييمك لدورهم منذ 30 يونيو؟
قراءات  استطاع  االخوان،  من  أذكى  السلفي  التيار  ــ 
املشهد جيدا، وأنقذ ابنائه من السجن والقتل، ولم يتخذ 
في  مشاركني  او  السجون  في  ابنائه  لكن  اخلطوات  هذه 

العنف.
هل انتهت أسطورة اإلخوان املسلمني؟

لفكر  بديل فكري  يوجد  ألنه  االخوان،  تنتهي جماعة  لم 
بديل فكري مع  وجود  احلل في  القطبي،  والفكر  اجلماعة 
اجملتمع  في  ودمجهم  االخوان  اعضاء  الى  فكرية  معاجلة 
في  االسرائيلي  النموذج  من  االستفادة  وعلينا  والدولة، 
في  كله  اليمن  دمجت  فإسرائيل  حتديدا،  النقطة  هذه 
إطار الدولة وتولي وزارة الدفاع اعضاء من اليمن املتطرف، 
ولكن ماذا فعلوا عندما اندمجوا في الدولة وشاركوا في 

احلكومة وال شيء، ولم يتخذوا قرار مما كانوا ينادوا به. 
لنا  يعيد  السيسي  مدح  في  اإلفراط  أن  يجد  البعض 

النموذج املباركي؟
نفس  شيء  فيه  يتغير  لم  هو  كما  املصري  الشعب  ــ 
سلوكياته وتركيبته ومنظومته ونفس البرملان فلم يحدث 

تغير كبير في املنظومة.
شهداء  بشأن  برهامي  ياسر  تصريحات  تعنى  ماذا 
فهو  ذلك  يدعى  ومن  شهداء  ليسوا  وأنهم  البطرسية 

كافر؟!
ــ ال اظن ان الدكتور ياسر قال هذه النص، ولكن رمبا يكون 
مفهوم  لها  االسالم  في  الشهادة  ان  منظور  من  قالها 
الكنيسة  شهداء  على  تنطبق  ال  شرعية،  وضوابط 
البطرسية، لكنهم شهداء بل ان املظلوم الذي يقتل البد 
ان يقتص له اهلل، االنفس كلها سواء، الدفاع عن الكنائس 
مثل الدفاع عن املساجد، فان الضابط املسلم الذي يقف 
فهو  قتل  وإذا  مقدس  بواجب  يقوم  هو  كنيسة  لتأمني 
شهيد، والضابط املسيحي الذي يقوم بتامني مسجد او 

معبد يهودي يقوم بواجب مقدس. 
في  واالرهاب  بالقتل  متهم  شخص  حتول  سر  هو  ما 
والتعايش  والتنوع  باالختالف  يؤمن  لشخص  الثمانينات 

بعد عقود؟
ألني دخلت هذا الطريق باخلطأ وانخرطت فيه باخلطأ وكما 
جماعات  في  الفرد  انضمام  في  متكن  املشكلة  ان  قلت 
هذه  فلك  في  يدور  سوف  اخالقه  او  افكاره  كانت  ومهما 
اجلماعات،  ونحن تأثرنا مبا كنا نسمعه من قيادات االخوان 
نكن  ولم  الناصر  والقتل في معتقالت عبد  التعذيب  عن 
عام  حدث  عما  عن  سمعناه  مبا  وتأثرنا  احلقيقة،  نعرف 
1954، وكنا نسير بطريق خطأ واذكر اننا وصلنا الى مرحلة 
صعبة للغاية لدرجة أنه اثناء القبض علّى متنيت املوت او 
بشاعة  من  للسجن  وصلنا  قبل  الشرطة  سيارة  انقالب 
االخوان،  جماعة  من  والتعذيب  السجون  عن  سمعت  ما 
عن  والتراجع  العنف  بوقف  قرار  اتخذنا  اننا  االهم  ولكن 
باجلماعة  وصلنا  هلل  واحلمد  نسير  فيه  كنا  الذي  الطريق 
إلى بر االمان وقدمت استقالتي من اجلماعة عندما وصلت 
الى قمة مجدها ففي الوقت الذي اصبحت اجلماعة تنظم 
كان  والكل  سياسي  حزب  ولها  املليونية  املظاهرات  فيه 
يتودد للتقرب للجماعة االسالمية اعلنت استقالتي منها 
وبعد  العنف،  ووقف  دماء  حقن  وهي  وصلت  رسالتي  ألن 
خروجي من السجن قررت ان افتح عيادة لألمراض اجللدية 
والتناسلية وقررت ان اقيم مبدينة االسكندرية بالرغم اننا 
لم اكن اعرف بها احد وحفرت اسمي من جديد، واتخذت 
اتربح  وال  كطبيب  بعملي  اكتفي  ان  نفسي  على  عهد 
من اي عمل اخر غير مهنة الطب واستقالت من عضوية 
فانا  بدقائق،  تعيني  بعد  االنسان  حلقوق  القومي  اجمللس 
اعيش عيشة هادئة بسيطة واسير وسط الناس وال امتك 
غالبية  ان  كما  واملكيروباص،  الترام  ركوب  وافضل  سيارة 
املرضي الذين يعاجلون بالعيادة عندي هما من املسيحيني 
انني  كما  للكشف،  منزلي  الى  احيانا  يأتون  انهم  كما 
كان  سواء  القادرين  لغير  اجملاني  للعالج  جزء  مخصص 

مسلم او مسيحي.
بعض قيادات اجلماعة االسالمية ترجعوا عن مبادرة وقف 
املاجد  وعاصم عبد  الزمر  وعادة مجدد مثل طارق  العنف 

... ملاذا؟
اوال طارق الزمر ملا يكون منتمي الى اجلماعة االسالمية بل 
كان منتمي الى التكفيريني وانضم الينا كما انه لم يكون 
السالح،  وتسليم  العنف  ووقف  باملرجعات  مقتنع  اصال 
اما الشيخ عاصم عبد املاجد، فهو كان باألساس ناصري 
الفكر ومازال متأثر بالناصرية وشعارتها وال يعيش الواقع 
وان يؤثر على اجلماهير كما ان شخصية عاصم طبيعتها 
انه عنيف بطبعه وال يستطيع العيش دون عدو حتى بعد 
وقوفه في خندق جماعة االخوان تارة جتده يهاجم الدعوة 
ويعاديه وتارة اخرى جتده يهاجم االخوان ويعاديهم فهذه 

شخصيته ولكن هو كان احد القادة في املبادرة. 

ناجح إبراهيم القيادي السابق باجلماعة اإلسالمية يستكمل حواره لــــ »جود نيوز« )2-2( 

املراجعات حتتاج إلى العمل في صمت ألن السالم صعب والتضحية باجلاه قوية
االخوان لديها فصيالن مسلحان هما »لواء الثورة« و«حسم«

جماعات االسالم السياسي جتعل الناس تكره الدين    
حوار: جرجس ابراهيم 
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يقول اخملتصون ان األموريني أخذوا اسمهم من 
ورمبا  والصيد؛  احلرب  إله  »أمور«،  إلههم  اسم 
كان هو جدهم األكبر، وانهم عبدوه كما عبد 
غيرهم اسالفهم. كما يُعتقد ان االكديني هم 
الذين اطلقوا عليهم اسم امورو مبعنى الغرب. 
وعرفوا كذلك بانهم قبائل بدوية غير مستقرة 
الدكتور  ويقول  الكأل.  عن  بحثا  البوادي  جتوب 
احمد ارحيم، في )تاريخ الشرق القدمي، صـ 96( 

ان االموريني:
امام  الركبة  يحنون  وال  احلبوب،  يعرفون  »ال 
اآللهة ويأكلون اللحم النيئ وال يعرفون طوال 
حياتهم بيتا )ثابتا يأوون اليه( وال يدفنون بعد 
موتهم بالطقوس املعتادة«. ولكن هذا الوصف 
البعض  ان  االموريني فالبد  ينطبق على كل  ال 

منهم قد عرف حياة االستقرار.
بشري  جبل  في  اوال  سكنوا  انهم  ويعتقد 
الثالث  االلف  منتصف  ونحو  سوريا،  بوسط 
وما  يتوسعون في كل سوريا  بدأوا  امليالد  قبل 
امليالد  قبل  العشرين  القرن  وفي  النهرين.  بني 
كونوا مملكة ذات شأن. وانتشرت اهم مراكزها 
 ، وايكالتوم  واشنونا،  وارك،  وايسن،  الرسا،  في 
وميخاض، وماري، وقطنا، وبابل حيث قامت دولة 

حمورابي املعروف صاحب القوانني. 
جـ1،  القدمي،  الشرق  )تاريخ  في  لونورمان  وذكر 
مواطن  الى  اشارت  املصرية  اآلثار  ان   )274 صـ 
لهم في قادش، وفي شمال بعلبك عند منابع 

نهر العاصي. 
وكانوا من الشعوب التي تعرضت لغزو ملوك 
ما وراء الفرات الذين ذكروا في سفر التكوين: 
االسار  ملك  واريوك  شنعار  ملك  امرافل   “
جوييم.  ملك  وتدعال  عيالم  ملك  وكدرلعومر 
األموريني  وسط  في  مقيما  االنبياء  ابو  وكان 
ثالثة  وبني  بينه  فيما  صداقة  معاهدة  مبوجب 
من اقطابهم وهم ممرا واشكول وعانر )تك 14: 

 .)13
وعرف االموريون بقوتهم البدنية “وانا قد ابدت 
من امامهم االموري الذي قامته مثل قامة االرز 

وهو قوي كالبلوط ابدت ثمره من فوق واصوله 
من حتت” )عا 2 :9(. والى جانب متتعهم بالقوة 
لهم  كانت  فقد  احلربية  وباملهارة  اجلسمانية 
رؤوس  مثل  والبرونزية  النحاسية  أسلحتهم 

السهام واخلناجر والسكاكني. 
ومنذ القرن السادس عشر بدات قوتهم تتداعى 
احلثيني،  مثل  جديدة  اخرى  قوى  ضغط  حتت 
القرن  ونحو  واحلوريني.  والكاسيني)الكوشيني(، 
ال  وجود  لهم  كان  امليالد،  قبل  عشر  اخلامس 
يستهان به في بالد كنعان، في شرق وغرب نهر 
في  العبرانيون  بهم  التقى  الذين  وهم  االردن، 
عهد موسى ويشوع )عد13: 29، يش 28: 8، عا 

2: 10، حز 16: 3 . تث 2: 3، 3 : 1(. 
شماال  املؤابيني  بني  يفصل  ارنون  وادي  وكان 
كان  ما  وكثيرا   )13 )عد21:  جنوبا  واالموريني 
جيرانهم  حساب  على  يتوسعون  االموريون 
تخمهم  من  العبرانيني  تقدم  وعند  املؤابيني. 
بارضه  ميروا  ان  ملكهم  سيحون  استأذنوا 
مرور الكرام، لكنه ابى وتصدى لهم في مكان 
في  مدنه  واحتلوا  فحاربوه  ياهص،  يدعى 
في  قبال  وكانت  يبوق  الى  ارنون  من  حشبون 
احتلوا  ثم   .  )31  –  21  : املؤابيني)عد21  ايدي 
باقي املدن: يعزير وحشبون مملكة باشان الذي 
اراد ايقاف زحفهم فأوقفوه في اذرعي. وأخذوا 
الى  ارنون  وادي  من  االردن  عبر  في  التي  األرض 
ارض  موسى  وقسم   .)8  : )تث3  حرمون  جبل 
االموريني بني سبطي جاد ورأوبني ونصف سبط 

منسى ممثال في بني ماكير )عد32: 33 – 39(.
االردن  شرق  في  االموريني  تواجد  يقتصر  ولم 
)يش12:  غربه  في  أكثر  وجود  لهم  كان  بل 
لسيحون  يخضعون  ادوم  امراء  وكان   .)5-  1
االموري )يش13 :21(. وكان العبرانيون يخشون 
لقاءهم حتى ذابت قلوبهم)يش1:5(. ولكنهم 
ومن غيرهم  السيادة منهم  إنتزاع  متكنوا من 
إسقاط  من  بداية  كنعان  بالد  سكان  من 
في  فلولهم  تتبع  ثم   .)1:  3  ،2 )تث2:  باشان 
حورون  بيت  عقبة  طريق  في  ومقيدة.  عزيقة، 

)يش10(. وكانت عزيقة مدينة 
يرجح  ايَّلون،  وادي  حصينة في 
أن موقعها حالياً هو تل زكريا، 
طوله  الشكل  مثلث  تل  وهو 
نحو  وعرضه  قدم   1.000 نحو 
 350 نحو  ويرتفع  قدم،   500
البطم  وادي  أرض  فوق  قدماً 
)وادي السنط اآلن(. وكانت تقع 
 5( أميال  ثالثة  نحو  بعد  على 

ونحو  سوكوه،  من  العربي  الشمال  الى  كم( 
بيت  من  الشمال  إلى  كم(   14( أميال  تسعة 
جبرين، ونحو خمسة عشر ميالً )24 كم( الى 

الشمال الغربي من حبرون. 
أدوني  بقيادة  األموريني  يشوع  هزم  وعندما 
صادق ملك أورشليم، طارد فلولهم إلى عزيقة 
عزيقة  وكانت  و11(،   10  :10 )يش  وإلى مقيدة 

تقع في السهل )يش 15: 35(. 
لهم  بقيت  بل  االموريني  نسل  ينقطع  ولم   
 ،17  10 )يش  والقضاة  يشوع  ايام حكم  بقية 
18، والقضاة قض1: 34، قض1 : 35.(  وظهرت 
التاريخ فى عصر سرجون  أول إشارة لهم فى 
األول )2250 ق.م(. وكانوا يعبدون قوى الطبيعة 
األمر الذى كان شائعاً بني الساميني وغيرهم، 
حوله  ونسجوا  احلرب  إله  أمورو  عبدوا  كما 
عشتروت.  من  وزوجوه  والبطوالت  األساطير 
كما عبدوا حدد، إله املطر والعواصف والرعود، 
عموداً  يقيمون  وكانوا  وداجون،  رشف  وعبدوا 
أبناء  تهدى  منارة  مبثابة  العبادة  مكان  فى 

القبيلة إلى وجود بيت اإلله. 
ولبنان  سوريا  )تاريخ  في  حتي  فيليب  ويشير 
التي  الرسائل  احدى  الى   )72 صـ  وفلسطني، 
عبد  بزى  ويدعى  ملوكهم  احد  بها  بعث 
والتي  الرابع،  أو  الثالث  امنحتب  الى  عشرت، 
ذكر اسماء املدن التي كانت في حوذته ومنها 
تبعد 19 كم شمالي  التي  )عرقة    Irkat إرقة 
شرق طرابلس( التي وردت في سفر التكوين ) 
تك 10: 17 ( وقطنة وحماة، ودمشق، وسيميرا 

Simyra  )تك 10 : 18(، وغيرها.
بيومي  محمد  الدكتور  ويشير 
ورد  الى   .175 صـ    ... في  مهران 
األول  سيتي  اخبار  في  ذكرهم 
عندما  الثاني  رمسيس  وابنه 
كان  جيشه  فيالق  أحد  بان  قال 

معسكرا بالقرب من أرض أمور. 
في  برستد  هنري  جيمس  ويقول 
)تاريخ الشرق القدمي( انهم قاموا 
فرض  من   ومتكنوا  الغرب.  من  اكد  بالد  بغزو 
الشمال.  في  املدن  بعض  على  سلطانهم 
ثالثة  ملدة  البالد  في  السيادة  اصحاب  وظلوا 
هاما  حضاريا  مركزا  بابل  من  وجعلوا  قرون. 
واصبحت بالد شنعار حتمل اسم بابل منذ ذلك 

احلني.  
والعشرين،  احلادى  القرنني  بني  ما  الفترة  وفى 
والثامن عشر قبل امليالد كان سلطان اآلموريني 
قد امتد إلى ما بني النهرين. ونقال عن سيدني 
سميث يقول الدكتور سليم حسن في )مصر 
القدمية جـ6 صـ 237( ان كلمة امور تشير الى 

هضبة صحراء سوريا.  
 Dictionary of Biblical( في  وورد   
ماري )تل  في  ان   ) Archaeology,p.363,364
البعثة  عثرت  االموريني،  عاصمة  احلريري( 
عام  من  )بدءا  باّرو  اندريه  باشراف  الفرنسية 
1933( على اثار املدينة التي مت تدميرها على يد 
امللكي  القصر  اطالل  في  عثر  حمورابي،  كما 
1700ق.م.(   -1730( ليم  زمري  مكتبة  على 
املسمارية  االلواح  من  العديد  من  تتألف  وهي 
املكتوبة باللغة االكدية، والتي أمدت الباحثني 
النصوص  احتوت  وقد  األموريني،  عن  بالكثير 
كلمة  مثل  بالتوراة  صلة  ذات  اسماء  على 
العبراني.  الشعب  تعني  التي   )Hbiru( عابيرو 
Se-( وابراهيم ويعقوب. وسروج )Nahur )نناحور

 .)be- yamini( وبنيامني  ،)Arioch( واريوك )rug
التوراة  في  ذكرت  ملدن  اسماء  بها  وردت  كما 

 .)Haran( وحاران )Hazor(ايضا مثل حاصور
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الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار)15(

االموريون

ومن منا لم ميتلك لعبة القطار وهو صغير ويركبه في مدينة 
بألوانه  رسمه  كراسة  في  ويرسمه  ضحكاته،  وتعلو  املالهي 
القطار  اهميه  ترجع  وامنا  وحسب  طفولة  ذكريات  ليس  فهو 
منذ  فالقطار  ننساها  ان  يجب  وال  األدبية  الناحية  من  ايضاً 
حياة  في  وعظيماً  كبيراً  دوراً  لعب  قد  هذا  يومنا  إلى  البداية 
الكثير من األدباء والشعراء والفالسفة والكتاب والفنانني الذين 
ال ينكرون بأي حال من األحوال فضل القطار عليهم خاصة في 
تطورهم األدبي والفني عبر التاريخ فهذا الفنان سلفادور دالي 
معها  يستقل  فكان  جاال  لزوجته  عشق  كل  يكن  كان  الذي 
القطار ويجوب بها أرجاء أوروبا والواليات املتحدة األمريكية كي 
يجد الوقت ليتحدث معها تاركا فرشاته ومرسمه وراء ظهره، 
والفنان مارسيل دو شامب، فكان من عشاق القطار وكان من 

األشياء امللهمة له فقد رسم لوحته الشهيرة رجل حزين في 
الدكتور طه حسني كان  العربي  محطة القطار، وعميد األدب 
للقطار دور كبير في حياته األدبية والعلمية، ولقد غير القطار 
حياة اإلنسان تغييرا جذرياً، هذه هي الصورة الذهنية اجلميلة 
عن القطار صورة فيها ابداع، خيال، رومانسية، امال، وطموحات 
هذا  هل  ولكن  لتحقيقها،  نسعى  بالقطار  السفر  خطى  من 
كله ميكن ان يضيع ويذهب في مهب الريح نتيجة اإلهمال وعدم 
حتمل املسؤولية والالمباالة الغريبة والتي تدعو لالشمئزاز حًقا. 
احلادث  هذا  العالم  وشاهده  مصر  محطة  في  شهدناه  ما  إن 
املقاييس  بكل  تصديقه  العقل  على  يصعب  الذى  التراجيدي 
والبعيد عن اإلنسانية بكافه املعايير، فيمكن انت جتده في رواية 
الواقع  ارض  ان يكون حقيقه على  ولكن  رعب  فيلم  او  عنيفة 
هذا آخر شيء ميكن ان يستوعبه العقل تلك املشاهد احلزينة 
القاسية االلم والعذاب ورمبا الذهول ومحاوالت الهروب والنجاة 
ان تصدق  وال ميكن  توصف  ان  النار حلظات ال ميكن  من جحيم 
فأشخاص اقصد »بنى آدمني« مثلى ومثلك لهم أحالم وخطط 
وطموحات لهم أحزانهم وأفراحهم لهم أسر تنتظرهم ليعودوا 
من  اقل  وفى  ومثلك  مثلى  امال  عليهم  تبنى  وكانت  إليها 
واحترق معهم كل  واختفى  وتفحموا  احترقوا  اختفوا  الثواني 
شيء تفحم والتهمته النار بشراسة، كم شعرت وقتها عزيزي 
الثمن،  رخيص  نعم  الثمن،  رخيص  املصري  االنسان  بأن  القارئ 

فلوسه  قلت  كلما  رخصه  ويزداد 
ملصر  باخلجل  وشعرت  وإمكاناته 
في  يراها  والعالم   احلضارة  ارض 
حدث مأسوي كهذا والتي تقشعر 
له االبدان وترجتف له القلوب هلعا 
ًعلى املفقودين والضحايا والسؤال 

ثم  كارثه كهذه؟  ملواجهه  االستعدادات  أين  يراودني  أخذ  الذى 
ارتسم سؤال آخر بذهني وهو من سوف يأتي لهؤالء الضحايا 
بحقهم وان استطاع كيف سيعوضهم فقدهم للحياة وفقد 
ذويهم لهم وكيف سيتم التعامل  مع األشخاص املتواجدين 
ًوهم  وامنا معنويا ونفسيا  في مقر احلدث ولم يصابوا جسديا 
احملترقة  االجساد  ورائحة  أمامهم  موتى  تتساقط  الناس  يرون 
متلئ املكان إن االلم صعب واملوقف في منتهى القسوة واملهانة 
في  اهلل  وكان  فيه  املوت  ذاق  مصري  ولكل  يراه  مصري  لكل 
عون األهالي الذين فقدوا فيه اعز ما ميلكوا سواء زوج، اخ، ام، 
يحدث  اال  املمكن جدا  من  كان  في حدث  زوجة  او  ابن، صديق، 
أصبحت  لقد  املصري،  جتاه  باملسؤولية  احساس  هناك  كان  لو 
انا وغيرى نخاف من القطار في مصر بعد ان كان حلم جميل 
هل  ارضها  على  مصري  كل  يعيشه  مخيف  كابوس  اصبح 
سيكون  ام  حدث  ما  وننسى  السطر  اول  ومن  نقطه  سنقول 
هناك حساب ووقفة قويه لإلصالح؟ رحمة بَِنا فنحن بنى آدمني!  

القطـــــار نسرين عيسى- ساسكاشوان    
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يحررها سمير اسكندر 

نيمار يك�سف حقيقة مطالبة مي�سي باعادته لرب�سلونة

اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم باريس سان جيرمان، بأنه تلقى مساندة ودعم كبيرين من 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، في أصعب الفترات التي مر بها عندما كان العباً بني صفوف 
فترة  البرازيل  في  حاليا  يقضي  الذي  نيمار،  عن  اإلسبانية  »ماركا«  ونقلت صحيفة  برشلونة. 
تعافي من إصابة في القدم، قوله: »أروي هذا لكل العالم اآلن، في اللحظة التي احتجت فيها 

للمساعدة، أفضل العب في العالم منحني عطفا كبيرا«.
وردا على سؤال عما يشاع حول مطالبة ميسي إدارة برشلونة بإعادته لصفوف النادي الكتالوني 
مرة أخرى، أجاب قائال: »هذا أمر صعب، كي أكون محقاً هذا صعب للغاية. ليو كان شخصاً مميزاً 
بالنسبة لي في برشلونة«. وكشف النجم البرازيلي أن ميسي قال له عند وصوله إلى برشلونة، 
أنه »متواجد هنا ملساعدته«، كما طلب منه أال يشعر باخلوف منه، أو من أي أحد داخل النادي 
اإلسباني. وحتدث نیمار أيضاً عن رد فعله بعد تعرضه إلصابته األخيرة في مباراة ستراسبورج، 
أبكي، كنت حزيناً  يومني  بيتي  في  لقد مكثت  املرة.  األمر هذه  تقبل  أستطع  »لم  قال:  حيث 

للغاية«.

تركي اآل ال�سيخ يتربع بـ 

10 ماليني جنيه 

ل�سحايا قطار حمطة م�سر

واململوك  املصري،  بيراميدز  نادي  تبرع 
لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل 
لضحايا  جنيه  ماليني   10 مببلغ  الشيخ، 

كارثة القطار التي شهدتها محطة مصر، يوم األربعاء السابع والعشرون من فبراير املاضي.
إف  بيراميدز  نادي  إدارة  قررت  االجتماعية،  املشاركة  وازع  »من  بيان صحفي:  في  بيراميدز  وقال 
سي التبرع مببلغ 10 ماليني جنيه ألسر ضحايا حادث محطة مصر، وكذلك احلاالت احلرجة من 

املصابني«.
بطل »رصيف منرة 6« يخرج من قلب نيران قطار محطة مصر )صور وفيديو(

وأضاف البيان: »تأمل إدارة النادي ومالكه املستشار تركي آل الشيخ مد يد العون ألهالي ضحايا 
حادث محطة مصر وتخفيف معاناة املصابني«.

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانا نعى خالله الضحايا، كما نعى أيضا تركي آل الشيخ ضحايا 
احلادث.

في  قطار  جرار  اصطدام  نتيجة  هائل  حريق  إثر  مصرعهم  مصريا  مواطنا   20 من  أكثر  ولقى 
رصيف محطة مصر.

ترتيب جدول الدوري امل�سري 

بعد مباراة االأهلي وبرتوجت

بني  مؤخرا  لعبت  بعدما  املمتاز ،  بالدوري  الـ26  اجلولة  مباريات  تستكمل 
ليقفز  شيء،  ال  مقابل  أهداف  بـ4  األهلي  بفوز  وانتهت  وبتروجت،  األهلي 

الفريق األحمر إلى املركز الثاني برصيد 51 نقطة.
الزمالك في املركز األول برصيد 52 نقطة

يحتل الزمالك املركز األول في جدول ترتيب الدوري املمتاز برصيد 52 نقطة، 
فيما يأتي بيراميدز في املركز الثالث برصيد 48 نقطة ثم املصري في املركز 

الرابع بـ38 نقطة، ثم مصر املقاصة في املركز اخلامس بنفس الرصيد.
املقاولون العرب في املركز السادس بالدوري املمتاز

أما املقاولون العرب فيحتل املرتبة السادسة برصيد 34 نقطة، يليه اإلنتاج 
احلربي برصيد 31 نقطة، فيما يحل اجلونة في املركز الثامن برصيد 29 نقطة 
في  اجليش  طالئع  يليه  نقطة   28 برصيد  التاسع  املركز  في  واإلسماعيلي 

املركز العاشر برصيد 27 نقطة.
إنبى يحتل املركز األخير في الدوري املمتاز برصيد 21 نقطة

ويأتي حرس احلدود في املركز الـ11 برصيد 27 نقطة، يليه وادى دجلة برصيد 
26 نقطة ومن بعده سموحة في املركز الثالث برصيد 25 نقطة ثم بتروجت 
في املركز الـ14 واالحتاد السكندرى في املركز الـ15 بنفس الرصيد، بينما يحل 
الداخلية في املركز الـ16 برصيد 23 نقطة، ويليه النجوم برصيد 22 نقطة 

وأخيرا إنبى في املركز الـ18 برصيد 21 نقطة.

حممد �سالح ُيثري غ�سب 

اجلماهري ب�سبب حادث قطار 

حمطة م�سر

مواقع  على  متابعيه  غضب  صالح  محمد  أثار 
قوياً؛  هجوماً  والقى  وإنستجرام”،  تويتر  “فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
بعدما نشر صورة له وهو يبتسم، في اليوم التالي حلادث قطار محطة مصر، 
األمر الذي فسره البعض بأنه ال يُراعي مشاعرهم، على الرغم من أنه نعي 
ضحايا احلادث عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي، لكن 

يبدو أن أن توقيت الصورة، في نظرهم، غير مناسب!



علــــوم وطبال�صبت 9 مار�س 2019 - ال�صــنة ال�صاد�صة -  العــدد الثالث والثالثون بعد املائة 17

 ■  

 ■  
 

 

 ■  

 ■  
 

 

 ■  

 ■   
 

 ■  
 

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

مهم  وقائي  عالج  على  املقال  هذا  في  الضوء  القى  ان  اريد 
Dental Fissure Sealants  وهو عبارة عن وضع مادة مطورة 
تنساب   which is a flowable composite البالستيك    من 
  into the deep pits & fissures العميقة  التشققاقات  فى 
 occlusal chewing الطاحنة    املضغ  اسطح  على  املوجودة 
surfaces  للضروس اخللفية والتي يسهل التصاق الطعام بها 
وبالذات انواع من احللويات hard candy  وبالتالي خلق درع عازل 
من البالستيك air- tight plastic shield  ميكن ان يساعد على 

حماية طفللك من التسوس فيمكن ان نعتبرها حماية اضافية لطفللك فى سنوات االسنان 
اخملتلطة  mixed dentition  وهى الفترة التى تظهر فيها االسنان النستدمية واحدة تلو االخرى 
مع االسنان اللبنية  primary dentition  والتي يتم استبدالها ما بني سن  6 – 12  ويكون فيها 
6 سنةات مع االخذ  الضروس عرضة للتسوس  1st permanent molar  النة يظهر عند  اثر 

االطفال  شراهة  االعتبار  فى 
القصوى  وألهميته  للحلويات 
باقي  ظهور  ايقاع  ضبط  في 

.key of occlusion  االسنان
تقوم مساعدة طبيب االسنان 
املعتمدة واملؤهلة لعمل الهام 
certified dental as-  ململمتدة
sistant ) expanded func-

ميناء  سطح  مبعاجلة    )  tion
By a latex free rub- االسنان   عزل  بعد  وذلك    etches )condition( the enamel  للضرس

ber dam )a barrier to keep the saliva away( عن اللعاب لوضع ال sealant  فى الشقوق 
.  light cure  وتعريضه جلهاز ضوئي لتجف املادة فى عشرون ثانية

التى غالبا ما  التخدير  الى حقن  انة سريع وغير مؤلم وال يحتاج  العالج  واحسن ما فى هذا 
تزعج االطفال .

Pit and Fissure Sealant

لهذه االأ�سباب تناول حبة موز كل يوم

وبالنسبة  العالم،  في  تصديرها  يتم  طازجة  فاكهة  أكثر  املوز 
املوز مثل قطعة حلوى طبيعية، لكنها في  تعتبر حبة  لكثيرين 
احللويات  في  ما  كثيراً  تفوق  صحية  فوائد  على  حتتوي  احلقيقة 
موز  حبة  أكل  إلى  تدعوك  الفوائد  من  مجموعة  إليك  املصّنعة. 

كل يوم:
* املوز مصدر رائع لفيتامني ب6 الضروري أثناء احلمل لنمو دماغ اجلنني

 * توفر حبة املوز 12 باملائة من احتياجات اجلسم اليومية من البوتاسيوم الالزم للعضالت.
* البوتاسيوم يحافظ على ترطيب اجلسم، وعلى توازن الصوديوم، وبالتالي ضبط ضغط الدم.

* حتتوي حبة املوز على 10 باملائة من األلياف التي يحتاجها اجلسم في اليوم لتسهيل اإلخراج.
* املوز فاكهة مثالية قبل ممارسة التمارين والنشاط البدني.

* يفيد املوز القلب من عدة جوانب، فهو يساعد على خفض الضغط املرتفع، ويعّزز أداء عضلة القلب.
* املوز مصدر رائع لفيتامني ب6 الضروري أثناء احلمل لنمو دماغ اجلنني.

* املوز يحمي خاليا الكلى من السرطان.

حبة الربكة.. �سفاء ودواء

بها بركة؛ فجاء اسمها: حبة البركة! ومن أسمائها: الكمون األسود واحلّبة السوداء 
البحر  األصلي حوض  موطنه  نبات عشبي عطري،  وهي  “نايجيال ساتيفا”!  فهو:  العلمي  اسمها  أما 

املتوسط وبخاصة مصر التي جتود أرضها بأفضل أنواعه. 
أضافها اإلنسان لبعض أنواع الطعام من اخلبز واجلنب واخمللالت، للفائدة وللجمال. كأن فيها عالجاً لكل 
األدواء. لكن ال يعالج بها إال بأمر الطبيب!  فهي غنية بالبوتاسيوم والصوديوم واحلديد واملواد السكرية 
والنشوية والبروتينية والدهون. قد تستخدم في عالج: السعال والربو وداء السكري وأمراض الضغط 

والتوتر العصبي، وحصى الكلى واملثانة، واآلالم الروماتزمية، وآالم املعدة واألمعاء، وسقوط الشعر.
املناعي  اجلهاز  تقوية  على  وتعمل  والفيروسات  البكتريا  ضد  طبيعي  حيوي  مضاد  على  حتتوي  كما 

لإلنسان، وحتد من انتشار اخلاليا السرطانية!

الثوم يقيك من اجللطة الدموية!

ثبت علمياً أن تناول الثوم الطازج مينع من جتمعات الصفائح الدموية، ويوقف تشكيل اجللطة الدموية. 
للثوم  النفاذة  الرائحة  أما  الدموي.  للتجلط  تأثير فعال مضاد  ذات  مادة  الثوم يحتوي على  أن  تبني  إذ 

فيمكنك التخلص منها بتناول بعض أوراق نبات أخضر كالنعناع أو املقدونس. 
لذا تناول ملعقة كبيرة من عسل النحل يخلص فمك من رائحة الثوم أيضاً!
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ال�سحك خري دواء

�سد الزحام

طعاماً،  البخالء  أحد  طبخ   
زوجته.  مع  يأكل  وجلس 

وأثناء الطعام قال:
لوال  الطعام،  هذا  أطيب  ما 

أنني أكره الزحام!
وقالت:  الزوجة،  دهشت 
على  هناك  ليس  زحام؟  أي 

املائدة إال أنا وأنت فقط!
فقال البخيل: كنت أحب أن 

أكون أنا والطعام فقط!

معلم ي�ستبق 

الأحداث

بأن  ألبيه  تلميذ  اشتكى 
معلمه يضربه من دون ذنب. 
املعلم  إلى  األب  فذهب 

وسأله: 
لم  وهو  ابني  تضرب  لم 

يذنب؟ 
أضربه  إمنا  املعلم:  فقال 
يتذكر  حتى  يذنب  أن  قبل 
في  يذنب  فال  الضرب  ألم 

املستقبل! 

�سبب ت�سمية جائزة االأو�سكار بهذا اال�سم؟!

في ابريل عام 1937 تأسست في الواليات املتحدة األمريكية 
أكادميية علوم وفنون الصور املتحركة واتخذت األكادميية في 
بداية أعمالها قراراً بتخصيص جائزة تقدم ألفضل إجناز في 

كل فرع من فروع السينما. 
حتول  كيف  أما  األكادميية.  بجائزة  سمیت   1938 عام  وفي 
االسم إلى جائزة األوسكار فهناك قصة طريفة نسجت حول 

هذا املوضوع. 
   ففي العام الثاني لتوزيع اجلائزة أحضر أحد أعضاء األكادميية 
إبنته الصغيرة معه  وكان عضواً في جلنة التحكيم، أحضر 
التمثال  الصغيرة  الطفلة  حملت  وحني  االحتفال.  قاعة  إلى 
الذهبي أثناء تقدميه للفائز هتفت من مكانها: آه.. إنه يشبه 
العم أوسكار! وهكذا استقر اسم اجلائزة على اسم أوسكار. 
جورج  وأجنزه  جبسون  سيدريك  الفنان  التمثال  صمم  وقد 
بالذهب  اخمللوط  البرونز  من  متثال  عن  عبارة  وهو  ستانلي 

بارتفاع 30 سنتيمتراً ويزن 2 كيلو جراماً ونصف. 
هذا وتوزع جائزة األوسكار في بداية شهر نيسان أبريل من كل 
عام حيث تعطي ألفضل األعمال السينمائية اجلادة واملمتازة.

االأم.. بكل لغات 
العامل 

بالفرنساوي :   مير

باإليطالي   :   مادري

باألسباني   :   مادري

بالبرتغالي  :   ماي

بالروماني  :   ماترن

باإلنجليزي:   مذر

باأللماني  :   موتر

بالهولندي :   مويدر

بالدنماركي:  مودر

بالروسي  :  مات

بالبولندي  :  ماتكا

بالسلوفيني:  مايكا

بالتركي   :  أّنا

بالفليبيني  : إنا

بالماليوي : إَمك

بالفارسي  : ماَدر

باألوردو  : مان )ما(
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األعجوبة األولى: بداية البد أن نعلم أن القشرة اخملية 
هي أعلى مراكز اجلهاز العصبي تطورا؛ فهي موجودة 
فقط في أكثر الكائنات تطورا -وهي الثدييات وعلى 
األقل  الكائنات  في  تغيب  -بينما  اإلنسان  قمتها 
بأكثر  تختص  كما  واألسماك.  الطيور  مثل  تطورا 
وظائف اجلهاز العصبي تطورا من حيث الدقة ودرجة 
احلركات  في  تتحكم  احلركي  التعقيد; ففي شقها 
األصابع  لعضالت  الدقيقة  احلركات  مثال  الدقيقة؛ 
في  أما  النطق.  وعضالت  والعزف  الكتابة  ومنها 
وشدة  مكان  بالغة  بدقة  حتدد  فهي  احلسي  شقها 
على  اخملية  القشرة  احتواء  هو  واألهم  اإلحساس. 
بكل  والتواصل  والذاكرة  والتعلم  التفكير  مراكز 
صور الكالم املنطوق واملكتوب وبلغة اجلسد والعيون. 
وسوف  حصرها  ميكن  ال  اخملية  القشرة  وأعاجيب 
من  مجموعة  مدى  وعلى  بعضها،  بذكر  نكتفي 
األعجوبة  املقالة  هذه  في  نتناول  وسوف  املقاالت. 
Cor-  ألألولى وهي مقدرة القشرة اخملية على التغيير

عدد  ثبات  وبرغم  أنه  تعني  والتي   tical Plasticity
فان  االنقسام  العصبية لعدم مقدرتها على  اخلاليا 
ثابتة  ليست  اخلاليا  هذه  بني  الكهربائية  االتصاالت 
تتغير  ولكنها  اجلامدة،  األسالك  حالة  في  كما 
على  وذلك  لوظائفها.  األمثل  االستغالل  لتحقق 
احلياة،  وجتارب  ظروف  في  البيئية  التغيرات  خلفية 
أو اجلسم  املخ  وأيضا مع حدوث اإلصابات في أجزاء 

ورغم ندرتها.
وأول من استخدم تعبير plasticity هو وليم جيمس 
علمي  دليل  أعطي  من  أول  ولكن   ،1890 عام  في 
على حدوث هذا التغير كانت هي ماريان داميوند من 

جامعة كاليفورنيا في عام 1964. 
التي  األمثلة  من  لعدد  هذه  مقالتنا  في  وسنعرض 
توضح مقدرة القشرة اخملية على التغيير وهي واحدة 

من أعظم روائع اخللق واخلالق:  
1( في حالة فقدان جزء من اجلسم مثل أحد أصابع 
باألصبع  واخلاص  اخملية  القشرة  من  اجلزء  فان  اليد، 
القشرة  من  اجلزء  ويستغل  ليحتل  يتمدد  اجملاور 
اخلاص باألصبع املفقود، وذلك بغرض تعويض فقدان 
واحلركات  اإلحساسات  دقة  زيادة  طريق  عن  أصبع 
املتعلقة باألصبع اجملاور. وعلى العكس فانه في حالة 
بأحد  اخلاص  اخملية  القشرة  من  اجلزء  وفقدان  إصابة 
أصابع اليد مثال، فان األلياف العصبية اخلاصة بذلك 
األصبع تقوم بتغيير مسارها ومركزها إلى املنطقة 
اجملاورة السليمة واخلاصة باألصابع األخرى والتي لم 
تتأثر باإلصابة وذلك لضمان احلفاظ على وظيفة هذا 

األصبع. 
االتصاالت  تركيبة  تغيير  على  املخ  مقدرة  هوامش: 
الذي  الرهيب  التحسن  يفسر  ما  هو  العصبية 
يحدث بعد بضعة شهور في اإلحساسات واحلركات 
جلطة  حلدوث  كنتيجة  املشلولة  اجلسم  أجزاء  في 
هذا  ويزداد  املخ  من  املناظرة  املنطقة  في  نزيف  أو 

التحسن في حالة العالج الطبيعي.      
مثال،  البصر  لنعمة  املريض  فقدان  حالة  في  أما   )2
فان مراكز اإلبصار في القشرة اخملية تقوم باستقبال 
اجللد  مالمسة  عن  والناجتة  السمعية  اإلشارات 
أكثر  املريض  فيصبح  البصرية  اإلشارات  عن  عوضا 
واملالمسة.  لألصوات  العادي  الشخص  من  انتباها 
مذهلة  صورة  رسم  على  رهيبة  مقدرة  ويكتسب 
في ذهنه للمكان احمليط واألشياء املوجودة به وذلك 
الطرقات  لصدي  الرهيب  التنبه  مقدرة  خالل  من 
human echoloca-  ااألصوات، وهو ما يعرف بظاهرة

tion. وهو يشابه رسم صورة األشياء بأشعة املوجات 
الوطواط  عليه  يعتمد  النظام  وهذا  الصوتية،  فوق 
قوة  في  الشديد  الضعف  رغم  ليال  الطيران  في 

إبصاره.

هوامش: أحب أن أحدثكم عن صديقي الفاقد لنعمة 
البصر وكيف كان يتجول بطالقة في منزله، وكيف 
ذلك  غير  أخر  ملطعم  باخلطأ  ذهبنا  عندما  نبهني 

عليه،  تعودنا  الذي  املطعم 
صاحبته  عندما  وحدثني 
كان  الذي  للحي  زيارة  في 
اإلسكندرية  في  يقطنه 
عن  الزمان  من  عقدين  بعد 
باختفاء احلديقة  إحساسه 
وامتالئها  ملنزله  املواجهة 
باألبنية، وإحساسه بامتالء 
الواقفة  بالسيارات  الشارع 
صورة  ورسم  جانبيه،  على 
ذهنية كاملة للمكان الذي 
ساعتها  فتأكدت  يراه؛  ال 
echoloca-  نن روعة ظاهرة

بها  اخلالق  ِعَوض  التي   tion
الفاقدين لنعمة البصر. 

 ونفس الشيء يحدث في حالة فقدان نعمة السمع، 
فان مراكز السمع في القشرة اخملية تقوم باستقبال 
اإلشارات البصرية والناجتة من مالمسة اجللد عوضا 
عن اإلشارات الصوتية فيصبح الشخص أكثر تنبها 
بالشخص  يقارن  ال  ومبا  واملالمسة  املرئية  لإلشارات 

العادي. 
اإلبصار  ملراكز  هوامش: في حالة حدوث فقد جزئي 
الصادرة  العصبية  اإلشارات  فان  اخملية  القشرة  في 
من اجلزء املناظر في العني تتجه للمنطقة البصرية 
اجلزئي  الفقد  ينطبق على  الشيء  السليمة ونفس 

ملراكز السمع. 
3( ما حدث مع املعجزة األمريكية الكاتبة هيلني كيلر 
)1880 -1968( والتي فقدت نعمتي البصر والسمع 
رهيبة،  وبصورة  التالمس  إلشارات  انتباهها  فتطور 
شيء  كل  بتعليمها  القيام  من  مربيتها  مكن  َّا  ومَِم
لألوبرا  تذهب  إنها كانت  وحتى  املالمسة  عن طريق 
السمفونيات  مبتابعة  وتتمتع  حذائها  بخلع  وتقوم 
طريق  عن  االهتزازات  إيقاع  بإحساس  املوسيقية 
قدميها املالمستني بصورة مباشرة ألرضية املسرح؛ 
الرهيبة في حساسيتها لهذه  الزيادة  وذلك بسبب 

االهتزازات.
مثل  ممارسات  في   meditation العميق  التأمل   )4
املخ مبا يحسن  إلى تغيرات في تركيب  يؤدي  اليوجا 
األرق  درجة  من  ويخفف  االنتباه،  مستويات  من 
مقدرة  من  يزيد  وأيضا  والغضب،  واخلوف  واالكتئاب 
اجلسم على التعافي من الكثير من األمراض. وفوائد 
مثل  أخرى  مبمارسات  عليها  احلصول  ميكن  مماثلة 

 .aerobic ممارسة االيروبيك
هوامش: الصالة بتركيز عميق تفوق في تأثيراتها ما 
يحدث مع التأمل العميق وبدرجة تتناسب مع شدة 
اإلميان احلقيقي مبقدرة اخلالق، فالصالة تقتدر كثيرا 
وعليه  املخ  تركيب  بتغيير  تقوم  فهي  فعلها  في 

وظائفه. 
 ADHD احلركة  وَفرَّط  االنتباه  نقص  مرض  في   )5
املخ يقلل من اخللل  العالج الطويل مبثيرات  أن  وجد 
التركيبي وعليه الوظيفي في املخ ومبا يحسن جدا 

من حالة الطفل املصاب.  
والوظيفية  الرياضية  احلركية  التمرينات  تكرار   )6
مثل الكتابة على لوح الكومبيوتر وغيره من األعمال 
األداء؛ ليس  ودقة  اليدوية حتسن من مقدرة وسرعة 
القدر  وبنفس  ولكن  العضلي  التطور  بسبب  فقط 
اخملية  األجزاء  في  العصبي  والتغير  التطور  بسبب 

املتعلقة بتلك الوظائف. 
لوحظ  احليوانات  على  أجريت  التي  التجارب  في   )7
وأيضا  احلياة  مسار  خالل  املخ  تركيب  في  تغير 

لوحظت تغيرات موسمية في املخ، وهذه التغييرات 
الصغار  ورعاية  التزاوج  فرصة  حتسني  شأنها  من 

وغيرها من املمارسات احلياتية لهذه احليوانات.     
املقدرة  هذه  فان  اخلالصة،  وفي 
إعادة  على  اخملية  للقشرة  العجيبة 
للظروف  تبعا  نفسها  تشكيل 
حتقق  والتي  املستجدة  واألوضاع 
ليس  ومبنطق  لها  األمثل  االستخدام 
 Use it or أفقده  أو  استخدمه  فقط 
لم  ما  وهو  أروع  مبنطق  وإمنا   lose it
عجزه  بسبب  جزء  قبل  من  يستخدم 
أو غيابه يترك للجزء القادر أو املوجود 
أو  عجز  ولتعويض  أدائه  لتعظيم 
غياب ما فقد. ومبنطق أخر أعظم قدرا 
سيتم  اليه  وتسعي  حتتاجه  ما  وهو 
أحيانا  تتطلب  إلهية  كهبة  تخليقه 
األجهزة  أعقد  تركيب  في  التغيير 
وهو املخ. كل هذا ال ميكن أن يكون من 
القول  ال ميكن  عاقلة. كما  غير  قوة عشوائية  نتاج 
البد من حدوثها الستمرار  التغيرات كانت  بان هذه 
حياة الكائنات احلية: ذلك ألن فقدان اجلسم لبعض 
مكوناته اجلسدية أو العصبية هو باإلضافة لكونه 
وإن  فهو  احلية،  الكائنات  بني  جدا  احلدوث  نادر  أمر 

احلياة  اإلطالق مع استمرار  يتعارض على  حدث فلن 
يحدث  التغيرات  تلك  أن حدوث  فالبد  وعليه  بدونه. 
مدفوعا بقوة عاقلة وبغرض االستفادة الكاملة من 
أو كهبة  الظروف،  تغير  املتاحة في ظل  اإلمكانيات 
من هذه القوة اخلالقة ملا تستلزمه الظروف الطارئة 
وعليه فانه يحق أن نصف هذا اخلالق بالوهاب. وأيضا 
أثبتنا أن التأمل العميق وعليه الصالة بتركيز وإميان 
حقيقي قادر على حتقيق التغيير النفسي واجلسدي 
في  تغييرات  من  يحدث  ما  ومن خالل  األفضل  نحو 
تركيب املخ؛ وعليه فان كل ذلك يثبت ومبا ال يترك أي 
كاملة  عاقلة  قوة  اخللق  هذا  وراء  بان  للشك  مجال 
احلفاظ  إلى  فقط  تسعي  ال  ورحيمة  وقادرة  مقدرة 
لألفضل  تطويرها  إلى  وإمنا  مخلوقاتها  حياة  على 
وإلى تعويضها عما مت فقدانه  احلياة  تبعا لتطورات 
وإلى مدها بكل ما حتتاج اليه ملمارسة كل ما تسعي 
اليه وبصورة أكثر سهولة وسرعة ودقة، هذه القوة 
العاقلة الكاملة املقدرة والقادرة والرحيمة نسميها 

اهلل وهو االله احلكيم القادر الرحيم الوهاب.
العلمية  باألدلة  تثبت  املقاالت  واجب: هذه  تنويه 
دينية  أي أسانيد  فقط وجود اهلل وال تعتمد على 
ال يؤمن بها امللحدون أصال. كما إنها ال تعتمد أو 

تدعو ألي معتقد بعينه. 

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق �سد االإحلاد )15(

 اأعاجيب الق�سرة املخية للجهاز الع�سبي

مقدرة الق�سرة املخية على التغري Cortical Plasticity وحكايات عن مقدرات �سديقي فاقد الب�سر.

فيقول  الكلمة،  بهذه  التكوين  سفر  يبدأ 
الوحي االلهي، » في البدء خلق اهلل السموات 
و األرض«. ) تكوين 1:1(. كما يبدأ إجنيل معلمنا 
البدء  في   « قائالً  أيضاً  الكلمة  بهذه  يوحنا 
كان  و  اهلل،  عند  كان  الكلمة  و  الكلمة،  كان 
األصلية  اللغة  إلي  رجعنا  لو  اهلل.«  الكلمه 
التي ُكتبت بهما هاتني الكلمتني، فلن جند أي 
اللفظي  التطابق  من  بالرغم  بينهما،  تطابق 
املستخدم في اللغة العربية. فكلمة في البدء 
اخلاصة بسفر التكوين، تأتي بالعبرية )براشيت( 
تشير  بأكملها  العبارة  وهذه  البداية،  في  أي   ،
إلي بداءة عمل اهلل كخالق، الذي شاء و عمل، 
فإمنا ينسب بدء الزمان خلالئقه من بداءة عمله. 
في  يحيا  كان  و  اخلليقه،  قبل  موجود  فاهلل 
كمال احلب الثالوثي قبل أن يخلق البشريه. أما 
يوحنا، فهي  بإجنيل  اخلاصة  البدء«  في  كلمة« 
باليونانية ) ارشي( ، اي ما قبل الزمن. فالقديس 
يوحنا يتكلم هنا عن الكلمة األزلي، عن يسوع 
و  اخللق  قبل  و  بل  الزمن  قبل  الكائن  املسيح 

اإلدراك أيضا. 
تفسيره  في  املسكني  متي  األب  يشرح       
الرائع لهذه اآليه فيقول :« ولكن ق. يوحنا لم 
يكتب في البدء كان »اهلل« ألنه لم يكن بصدد 
البدء  في  قال  بل  اهلل.  عن  اإلعالن  أو  احلديث 
اخللق  عن  حاال  سيتكلم  ألنه  الكلمة«   « كان 
عند  يتوقف  لن  ولكن   ، اهلل  بكلمة(   ( مت  الذي 
اخللق – كسفر التكوين- بل سيتجاوزه حاالً إلي 
اخلالص الذي مت بتجسد ) الكلمة(. من هنا كان 
هم القديس يوحنا ان يعرفنا بالكلمة قبل ان 
يتجسد، ليستعلن لنا قيمة و جالل التجسد، 
و بالتالي قيمة و جالل املسيح و عظمة وقوة 

اخلالص الذي مت.« 
لذلك يتضح و يتبني لنا أزلية شخص املسيح. 

قد  املسيح  كان  فإن 
اتخذ جسداً و استعلن 
منظور  جسد  في  لنا 

لقد  له.  بداءة  ال  الذي  األزلي  الكلمة  أنه  إال 
موضع  من  أكثر  في  املقدس  الكتاب  حتدث 
أن يسوع  يدعي  من  املسيح، هادماً  أزلية  علي 
ففي  التجسد.  قبل  موجوداً  يكن  لم  املسيح 
املسيح،  أزلية  إلي  إشاره  هناك  األمثال  سفر 
فهو أقنوم احلكمة، فيقول الوحي اإللهي علي 
فم سليمان »الرب قناني أول طريقه، من َقبل 
منذ  مسحت،  األزل  القدم منذ  منذ  أعماله، 
البدء، منذ أوائل األرض إذ لم يكن غمر أبدئت . 
إذ لم تكن ينابيع كثيرة املياه من قبل أن تقررت 
إذا لم يكن قد صنع  أبدئت  التالل  اجلبال، قبل 
األرض بعد وال البراري وال أول أعفار املسكونة. 
ملا ثبت السماوات كنت هناك أنا. ملا رسم دائرة 

على وجه الغمر. ) ام 8 : 22 – 27(. 
     إن أزلية املسيح تعطي لنا بعداً آخراً ، لقد 
كنا في عقل اهلل قبل أن نكون !! ، لقد كان اهلل 
يعد لنا الكون قبل أن نوجد في هذا الكون !!  
فهو اإلله الذي يحب ويعطي و يفكر لإلنسان 
قبل  تأسيس هذا  العالم. أليست هذه قيمه 
هذا  مدبر  و  خالق  اهلل  إن  احلقيقيه؟؟  اإلنسان 
الكون و هو من يهتم به، بل هو في عقله قبل 
أن يوجد. ولكن اإلنسان ال يدرك ذلك، وال حتي 
أن  يريد  بل  خليقة،  مجرد  أنه  يعترف  أن  يريد 
األزل  قدمي  منذ  شيطانية  كدعوة  إلهاً  يصبح 

لإلنسان لكي يصير مثل اهلل ! 
هذا  مركز  لست  إنك  اإلنسان،  أيها  إستيقظ 
الكون بل يكفيك أنك كنت في عقل سيد هذا 

الكون و مدبره قبل ان توجد !! 
رامز ارمانيوس - ماجستير الدراسات الالهوتية 

- جامعه الفال - كندا.

في البدء
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا



الراعي والرعيةال�صبت 9 مار�س 2019 - ال�صــنة ال�صاد�صة -  العــدد الثالث والثالثون بعد املائة 20

بدء الصوم الكبير )2(
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال

 الصوم يدربنا على االمتناع عن الطعام عموما 
الشهي  الطعام  انواع  بعض  او  زمنية  لفترة 
عن  لالمتناع  اولى  كخطوة  الصوم  ايام  طوال 
امور اخرى كثيرة سيئة يكون اجلسد او االنسان 
كفرصة  الصوم  يأتي  ولذلك  عليها  تعود  قد 
رائعة لالمتناع عن خطايا اعتادنا عليها او عادات 
التصرفات  بعض  حتى  او  التدخني  مثل  سيئة 

والسلوكيات اخلاطئة والغير الئقة. لذلك 
النمو  مع  اجلسدي  الصوم  مع  يسير  ان  يجب 
ان  يجب  فلذلك  لإلنسان  الداخلي  الروحي 

يصاحب الصوم بعض األمور مثل:

1- الصالة:
اخراج  عن  لتالميذه  يسوع  الرب  قال  فكما 
بالصوم  اال  يخرج  ال  اجلنس  هذا  الشياطني 
والصالة، فالصالة دائما تكون مصاحبه للصوم 
في  سواء  صالة  بدون  حقيقي  صوم  يوجد  وال 
كما  الرب  من  الرحمة  وطلب  قلب  انسحاق 
نفعل في الصوم الكبير املقدس او الصالة من 
اجل خير العالم والكنيسة وكل انسان .... الخ

اقترن  إذا  خاصة  جبار  قوي  سالح  فالصالة 
نينوي  اهل  عن  رفع اهلل غضبه  وكما  بالصوم 
كل  مع  الرب  يفعل  كذلك  والصالة  بالصوم 
الكثير  به  كنيستنا  وتاريخ  إليه،  يلجأ  انسان 
جدا من االحداث التي أنقذ الرب فيها كنيسته 
سؤال  إلى  ونظر  متنوعة  مخاطر  من  وشعبه 
بالصوم  الرب  إلى  توجه  ان  بعد  شعبه  قلب 
دليل.  خير  املقطم  نقل  حادثة  ولعل  والصالة 
لذلك دائما يصحب الصوم القداسات الكثيرة 

إلى جانب الصلوات اخلاصة ايضا.

2-القراءات الروحية:
القراءات  وهو  اصوامنا  يالزم  ان  يجب  اخر  امر 
اهلل  كلمة  املقدس  الكتاب  في  سواء  الروحية 
بها  والتي  لنا  النافعة  الروحية  الكتب  او  لنا 
الروحية  حياتنا  في  اخرين  او  قديسني  خبرات 
املسيحي  والسلوك  الروحي  االرشاد  بها  جند 

املنضبط فنسير على اثارهم ونتمثل بإميانهم

3-اعمال الرحمة:
والتي  الرحمة  بأعمال  الصوم  يقترن  ما  دائما   
استثناء  بال  لألخرين  تدل على قلب محب  هي 
محتاج  لكل  للعطاء  استعداد  على  قلب 
يأكله  لم  الذي  والصائم يشارك حتى طعامه 
كان  كما  احملتاجني  إلخوته  صومه  فترة  في 
يفعل اباءانا واجدادنا في املاضي وهذا جانب من 
جوانب الصوم ودليل على صحة الصوم وقبول 

يخبرنا  وكما  له  الرب 
عندما  النبي  اشعياء 
هذا  أليس   « الرب  يقول 
تكسر  أن  اختاره،  صوما 

للجائع خبزك، وان تدخل املساكني التائهني إلى 
بيتك؟ إذا رأيت عريانا ان تكسوه، وان ال تتغاضي 
عن حلمك...اشعياء 58: 7,6«، وكما ننشد دائما 
في قداسات الصوم الكبير العبارة الرائعة التي 

تقول »طوبى للرحمة على املساكني...«.
جميل  روحي  بعد  املسكني  على  فالرحمة 
لنا  الرب  وصايا  على  بناء  الكنيسة  وضعته 
ليكون تدريب اخر نقوم به في خالل هذه الفترة 
هو  املقدس  الصوم  وهكذا  املباركة،  املقدسة 
رحلة نذوق فيها حالوة الرب ونستمتع بالعشرة 
في هذه  اخملتلفة  الروحية  املمارسات  من خالل 

االيام.
الصيام  ايام  لتكون  الرب  إلى  نصلي  لذلك 
كله  والعالم  للكنيسة  بركه  ايام  الكبير 
بنفس  ونصلي  واحد  بقلب  جميعنا  نصوم 
كل  عنا  ويرفع  لنا  الرب  ليستجيب  واحدة 
ضيق فنصلي من اجل خير كنيستنا ومن اجل 
يعم  ان  اجل  من  نصلي  املضطهدة  النفوس 
السالم الكنيسة القبطية ومصر والعالم كله 
اجلميع  يعرف  ان  اجل  من  اصوامنا  في  نصلي 
لهم  الرب  ويكشف  احلقيقي  اإلله  املسيح 
نصلي  الظلمة،  قلوبهم  عن  ويرفع  نوره  عن 
ليدافع الرب عن البابا تواضروس الثاني وجميع 
اخلدام والرعاة معه... وليقبل الرب منا اصوامنا 

وصلواتنا امني.

اإلميان باملسيح واإلميان في املسيح
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )87(

َِسيُح  املمْ بَِل  أَنَا،  َيا الَ  َفأَحمْ َِسيِح ُصلِبمُْت،  املمْ »َمَع 
َا  َفإمِنَّ ََسِد،  اجلمْ ِفي  اآلَن  َياُه  أَحمْ َفَما   . ِفيَّ َيا  يَحمْ
أََحبَِّني  الَِّذي  اهلِل،  ابمِْن  إمِيَاِن  اإلمِيَاِن،  ِفي  َياُه  أَحمْ
لِي« )غالطية 20:2(. نالحظ  َسُه ألَجمْ لََم نَفمْ وَأَسمْ
عن  املقدس  الوحي  إعالن  السابقة  اآلية  في 
ابمِْن اهلِل« وقد أشار  اإلميان باملسيح أنه »إمِيَاِن 

إليه الوحي املقدس بعبارة »ِفي اإلمِيَاِن«.
إن تعبير »إمِيَاِن ابمِْن اهلِل« هو تعبير مماثل لغوياً 
 )4 )عبرانيني  آية  في   « إِبمْرَاِهيَم  »إمِيَاِن  لتعبير 
إِبمْرَاِهيَم«.  إمِيَاِن  ِمنمْ  ُهَو  مِلَنمْ   .… ُد  المَْوعمْ »لَِيُكوَن 
إذ  شديدة  خصوصية  له  هنا  اإلميان  ولكن 
أنه يرتبط باسم شخص معني.  وفارق كبير 
جداً بني شخص ابن اهلل املتجسد وشخص 
لذلك،  األنبياء.  أبو  إبراهيم  هو  فقط  إنسان 
من املفروض أن يكون الفرق شاسع بني إميان 
السماء،  بإله  إبراهيم  أبونا  إميان  وهو  )باهلل( 
وبني إميان )في اهلل( وهو اإلميان الذاتي ليسوع 
بأنه  مرمي  العذراء  من  املولود  اإلنسان  ابن 
كل  قبل  اآلب  من  املولود  العلي  ابن  املسيح 
الدهور. فماذا يريد الوحي املقدس أن يكشفه 

لنا بهذا؟ 
رومية17:1  في  إلمِيَاٍن(  )بِإمِيَاٍن،  عبارة  رمبا حتمل 
بعض الكشف فيما تشتاق قلوبنا أن نتعلمه: 
ِفيِه  ألَنمْ  َِسيِح،  املمْ ِيِل  بِإجِنمْ َتِحي  أَسمْ ُت  لَسمْ ألَنِّي 
ُتوٌب:  َمكمْ ُهَو  َكَما  إلمِيَاٍن،  بِإمِيَاٍن،  اهلِل  بِرُّ  لٌَن  ُمعمْ
َيا« فهل اآلية هنا حتمل  ا المَْبارُّ َفِباإلمِيَاِن يَحمْ »أَمَّ
إلينا معنى أن اإلميان املسيحي ليس هو )إميان 
باهلل( مثل بقية األديان ولكنه باألحرى اإلميان 

»في اهلل« أو »إمِيَاِن اهلِل«؟ 
ورمبا هذا اإلميان هو ما طلبه قائد املئة من الرب 
وََقاَل:  بُِدُموٍع  المَْولَِد  أَبُو  َصرََخ  َ»لِلمَْوقمِْت  يسوع 
أُوِمُن يَا َسيُِّد، َفأَِعنمْ َعَدَم إمِيَانِي« )مرقس24:9(. 
هذا  اعتبر  ولكنه  باهلل(  )يؤمن  كان  فالرجل 

عدم إميان مقابل )اإلميان في املسيح(.
إلى هنا نستطيع أن نفهم أن هناك إميان باهلل 
يناله اإلنسان على سبيل النعمة ويصير به 
املسيح  رسالة  ل  يَُكمِّ العالم  في  مسيحاً 
ُولَِد  َمنمْ  ُكلَّ  أَنَّ  لَُم  »نَعمْ الشر  مملكة  ويقهر 
َفُظ  لُودُ ِمَن اهلِل يَحمْ َومْ ِطُئ، بَِل املمْ ِمَن اهلِل الَ يُخمْ

ُه«. )1 يوحنا 18:5(. رِّيُر الَ مَيَسُّ َسُه، وَالشِّ نَفمْ
املسيح(  )إميان  إن  نقول  أن  اآلن  ونستطيع 
لإلنسان…  اإللهي  التجسد  حققه  قد  هذا، 
ويعطيه كنعمة لكل من يؤمن على املستوي 
قائد  وإميان  إبراهيم  إميان  مثل  أوالً  اإلنساني 
اآلية  في  احملورية  الكلمة  كانت  ورمبا  املئة. 
هي  بِرًّا«  لَُه  َفُحِسَب  بِاهلِل  إِبمْرَاِهيُم  »َفآَمَن 
إلى  تدعونا  اآلية  ألن  لَُه«.  »َفُحِسَب  كلمة: 
وطاعته  إبراهيم  إميان  هل  التمّعن:  من  مزيد 
وهو يقدم إسحق، هو نفس إميان إبراهيم بعد 
رجوع ابنه إسحق حياً -أي بعد قيامة إسحق 
من املوت، إن جاز لنا القول؟                                     

في اعتقادنا أن إميان إبراهيم كان )إميان باهلل( 
وليس )إميان في اهلل(، ولكنه »ُحِسَب لَُه« أنه 
حياً،  إسحق  ابنه  رجوع  بعد  اهلل(  في  )إميان 
ألنه رأي بالنبوة يوم املسيح يتحقق من بعيد 
في إسحق أبنه وأنه سيسحق املوت كمثال 
عنه  الرب  قال  كما  وفرح،  فتهلل  املسيح، 
َفرَأَى  يَومِْمي  يَرَى  بِأَنمْ  تََهلََّل  إِبمْرَاِهيُم  »أَبُوُكممْ 
إسحق  ميت  لم  لذلك   .)56:8 )يوحنا  وََفرَِح« 
وللقيامة  للموت  املسيح  لغلبة  مثاالً  وكان 
له  مِلَن  هو  باخلالص  الوعد  وصار  األموات،  من 
إميان إبراهيم، أي مِلَن صار إميانه مثال أو نظير 
والذي  حياً  إسحق  رجوع  بعد  إبراهيم  إميان 
هو اإلميان الذي يستحق اإلنسان أن ينال عنه 
ابمِْن  »إمِيَاِن  الكتاب  ويدعوه  املسيح،  خالص 
اهلِل« الذي يؤهلنا أن ننال »بر املسيح«. وهذا 

إنسان،  استحقاق  أو  استطاعة  من  ليس 
يقول  وكما  اهلل.  من  وهبة  نعمة  ولكنه 
َِسيِح الَ  املمْ ِل  لَُكممْ ألَجمْ ُوِهَب  َقدمْ  َُّه  الكتاب »ألَن
لِِه«  ُوا ألَجمْ ، بَلمْ أَيمًْضا أَنمْ تََتأمَلَّ ِمُنوا بِِه َفَقطمْ أَنمْ تُؤمْ
لَُه«  »ُحِسَب  كلمة  فإن  لذلك   .)29:1 )فيلبي 
الهبة  بل  إبراهيم  استحقاق  إلى  تشير  ال 

والنعمة إلبراهيم.
بولس  ق.  لسان  على  الوحي  يقول  فعندما 
ِفي  َياُه  أَحمْ َا  َفإمِنَّ ََسِد،  اجلمْ ِفي  اآلَن  َياُه  أَحمْ »َفَما 
احلياة  أن  معناه  فهذا  اهلِل«،  ابمِْن  إمِيَاِن  اإلمِيَاِن، 
التي يحيياها ق. بولس ونحياها نحن اآلن في 
اجلسد هي حياة في إميان املسيح ولذلك هي 

لة لكي تنال بر املسيح.  مَؤهَّ
املسيحيني  استخدام  شيوع  سبب  هو  هذا 
وليس  ربنا«  يسوع  املسيح  »في  لعبارة 
)باملسيح يسوع ربنا(. واضٌح إذن أن املسيحية 
هي تأليه لإلنسان باحتاده في املسيح يسوع 
ربنا فيصير إميانه هو إميان املسيح وبّره هو بّر 
َِميُع وَاِحًدا،  املسيح، ويتحقق وعده” لَِيُكوَن اجلمْ
َكَما أَنََّك أَنمَْت أَيَُّها اآلُب ِفيَّ وَأَنَا ِفيَك، لَِيُكونُوا 
والسبح    .)17 ِفيَنا«)يوحنا  وَاِحًدا  أَيمًْضا  ُهممْ 

هلل.

كلمة اهلل
    ال ميكننا أن نثق في األرض وسط الزالزل، 
لكن ميكننا أن نثق في اهلل دائما. إن اإلميان هو 
األرض الصلبة لنفوسنا فكوننا متأكدين من 
أن كل ما يحدث هو من يد اآلب احملب ينشئ 
التجارب  مواجهة  في  الصخر  مثل  إمياناً 
الصعبة أو مثلما وجد استفانوس حتى في 

مواجهة فقدان كل شئ.
السماوات  أنظر  أنا  »ها  )استفانوس(:  فقال 
اهلل«.  ميني  عن  قائماً  اإلنسان  وابن  مفتوحة 
آذانهم  وسدوا  عظیم  بصوت  فصاحوا 
خارج  وأخرجوه  واحدة  بنفس  عليه  وهجموا 
عند  ثيابه  خلعوا  والشهود  ورجموه.  املدينة 
يرجمون  فكانوا  شاول.  له  يقال  شاب  رجلي 
استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع 

اقبل روحي«. )أعمال الرسل 7: 59-56(.

في مسيرتك
في  »يحفظ«  أو  »يحمی«  كلمة  أنظر     
قاموس الكتاب املقدس. خذ وقتاً؛ لكي حتفظ 
تشعر  وحني  لشعبه.  اهلل  حماية  عن  آية 
بعدم األمان بسبب جتارب احلياة، ثبت نظرك 

بثقة على احلق املوجود في هذه اآلية.

هل للمصاب أن يعتذر فقط؟
ملاذا يكون جتسد اهلل هو 

الوسيلة الوحيدة اخلالص 
اإلنسان؟ ألم تكن التوبة 

كافية؟

بحالة  اصيب  الذي  اعتذار  يكفي  وهل 
مهدئاً  االعتذار  يكون  قد  لشفائه؟  تسمم 
الطعام  يأكل  بأال  اوصاه  الذي  ابيه  لغضب 
املصاب  االبن  بشيء  يفيد  لن  ولكنه  امللوث 
أن املشكلة لم تكن في اهلل الثائر لكرامته 
بقدر  له  االنسان  مخالفة  بسبب  اجملروحة 
الطبيعة  صاحب  االنسان  في  كانت  ما 
الضعيفة لقد احتاج من يعيد اليه طبيعته 
اقنوم  اال  ذلك  يستطيع  الذي  ومن  األصيلة 
االبن عقل اهلل الذي فيه ارتسم االنسان كما 
ابتهج  يخلق؟  أن  قبل  حتى  يكون  أن  ينبغي 
بعيونه  الثاني  آدم  اجلديد  االنسان  ورثت  لقد 
الثانية  والدتك  وفكره ومشاعره في  ولسانه 
باملعمودية وتزيد ميراثك ملعاناً باحتادك الدائم 
تعلن  أن  بعد  التناول  سر  في  سيما  وال  به 
للخطية...     العودة  عدم  في  رغبتك  بتوبتك 
توبتك اذن هامة ولكن بدون ما عمله املسيح 

لك ال تنال بها خالصاً.
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احلياة”...  “نهر 

نقطة جذب هامة لل�سياح يف ماليزيا

نهر  أصبح  تنظيفه،  عمليات  من  أعوام   7 بعد 
نقطة  كواالملبور،  املاليزية  بالعاصمة  »احلياة« 
امللونة  باألضواء  لالستمتاع  للسياح  جذب 

للنوافير الراقصة على أنغام املوسيقى. 
املاليزية  احلكومة  شرعت   ،2012 في  وحتديداً 
من  »احلياة«،  نهر  تنظيف  مشروع  بتنفيذ 

الرواسب واملياه العادمة. 
 10 طول  على  »احلياة«،  نهر  مشروع  وميتد 
التاريخي  جامك  مسجد  من  بدءاً  کیلومترات 
على  النهر  ويضم  كواالملبور.  وسط  وحتی 

ومتحف  احلياة،  نهر  مسرح  مثل  العاصمة،  في  الهامة  السياح  جذب  مراكز  من  العديد  ضفافه 
النسيج، ومعرض كواالملبور، ومكتبة العاصمة الشهيرة. ومع حلول املساء، يتوافد الكثير من السياح 
لالستمتاع بعروض النوافير التي تتميز بتشكيالت األعمدة املائية الراقصة بألوان وأشكال هندسية 

ضوئية. 
ومؤخرا أدرجت صحيفة االندبندنت البريطانية، نهر احلياة، ضمن قائمة أفضل عشرة أنهار في العالم 

وذكرت الصحيفة أن تكلفة مشروع تنظيف النهر بلغت 3ر1 مليار دوالر.

براتب خيايل... �سركة عاملية تطلب »متذوق 
�س�ك�التة«

وتصنيع  إلنتاج  “موندليز”  شركة  أعلنت 
لوظيفة  التقدم  باب  فتح  عن  الشوكوالتة 
اختبار  عن  مسؤوالً  يكون  شوكوالتة”،  “متذوق 
في  املتاجر  إلى  إطالقها  قبل  منتجاتها  جودة 

جميع أنحاء العالم.
التي  موقعها،  عبر  “موندليز”،  نشرت  ملا  وفقا 
و”أوريو”،  و”ميلكا”  “كادبوري”  عالمات  متتلك 
إعالنا عن هذه الوظيفة على موقع “لينكد إن”، 

قائلة إن “متذوقي الشوكوالتة عنصر أساسي ملساعدتنا على اختبار جودة منجاتنا وإطالق منتجات 
جديدة في جميع أنحاء العالم«.

وسيقوم  شخصا،   11 نحو  يضم  فريق  ضمن  سيعمل  الوظيفة  على  احلاصل  أن  الشركة  وأضافت 
أعضاء الفريق جميعا بتبادل اآلراء بشأن منتجات الشركة.

أما عن اخلبرة املطلوبة، فقد أشارت الشركة إلى أن الوظيفة ال تتطلب خبرة سابقة، حيث سيتم توفير 
التدريب الكامل “لتطوير ذوق املتقدم«. وسيتم تعليم املتقدمني املفردات احملددة املطلوبة إلبداء آرائهم 
جنيه   10.75 راتب  على  سيحصل  الشوكوالتة”  “متذوق  أن  الشركة  وأعلنت  املنتجات.  حول  ببراعة 

إسترليني في الساعة الواحدة.

»ال�سحب املثق�بة”... ظاهرة ت�سهدها ال�سع�دية 
الأول مرة منذ 50 عاما

ظهرت في مدينة رابغ السعودية ظاهرة نادرة احلدوث، 
تتمثل بوجود شكل شبه دائري في السحب. وتسمى 
الظاهرة بـ”السحب املثقوبة”، وفقا ملا ذكره عبد اهلل 
املسند، أستاذ املناخ في قسم اجلغرافيا في جامعة 

القصيم.
املتوسطة،  أو  العالية  السحب  طبقات  في  تظهر 
في  السائل  املاء  قطرات  تكون  عندما  هذا  ويحدث 
السحابه أكثر برودة من نقطة جتمد املاء )صفر مئوي( 
أي فائقة البرودة، ولكن لم تتجمد القطرة بسبب ما.

حتدث الظاهرة عندما تكون قطرات املاء السائلة في السحابة أكثر برودة من نقطة جتمد املاء، مع عدم 
جتمدها بسبب “خلو األجواء من جزيئات صلبة لكي يتشكل عليها اجلليد«.

15 ملي�ن قنبلة ن�وية ت�سرب االأر�ض خلل العام 
اجلاري

»ناسا«  وكالة  أطلقت 
لسكان  حتذيرات  األمريكية 
من  كويكب  بشأن  األرض 
على  احلياة  يدمر  أن  املمكن 
العام  نهاية  األرض،  كوكب 

اجلاري.
“ديلي  صحيفة  وبحسب 
البريطانية،  إكسربيس” 
احتماال   31 “ناسا”  حددت 
للفترة بني عامي 2019 و2101 
الذي  الكويكب  الرتطام 
باألرض.  الفضاء  في  يحلق 
إن  لها  بيان  “ناسا” في  وقالت 

.)GD37 2010( الكويكب املدمر يطلق عليه اسم
وحددت “ناسا” أقرب موعد محتمل الرتطام الكويكب باألرض هو 28 كانون أول/ ديسمبر 2019، يليه 
احتمال في 21 كانون أول من عام 2093. وبنت “ناسا” توقعاتها على متابعة مسار الكويكب الذي ظهر 

19 مرة خالل عام 2010. ويبلغ حجمه بحدود 1.3 كيلومتر، ووزنه بحدود 2.4 تريليون كيلوغرام.
وتبلغ قوة ارتطام الكويكب باألرض، في حال حدوثه، 260 ألف ميغاطن، حسب تقدير الوكالة، وهو ما 
يعادل 260 تريليون كيلو غرام من متفجرات الـ »TNT«، أو ما يعادل حوالي 15 مليون قنبلة نووية بحجم 

تلك التي ألقيت على هيروشيما.
ورغم  املئة،  في   0.000000070 العام  هذا  نهاية  فلي  باألرض  الكويكب  ارتطام  احتمال  نسبة  وتبلغ 

ضآلته يبقى احتماال قائما، حسب علماء ناسا.

فرن�سا تك�سف عن لغز الع�سل االأزرق

أثارت مجموعة من خاليا النحل في فرنسا، حيرة العديد 
اللون.  أزرق  عسل  إنتاج  في  بدأت  أن  بعد  املربيني،  من 
النحل  مربو  الحظ  البريطانية،  صن  ذا  لصحيفة  ووفقاً 
بالقرب من بلدة ريبوفیل، عودة النحل إلى خالياه حاملني 
غير  ألواناً  العسل  أعطت  الهوية،  مجهولة  ملونة  مواد 
طبيعية. وعقب التحقيق في األمر، وجد املربون أن األمر له 
عالقة مبكب نفايات في مصنع يبعد میلین، حيث تغذي 
النحل على بقايا من حاويات شوكوالتة إم آند إمزن وعانی 
مربو النحل من صعوبة بيع العسل األزرق، رغم أن مذاقه 
مشابها للعسل الطبيعي، كما تواصلوا مع املصنع الذي 

بدأ العمل على حل املشكلة.

يف حالة والدة نادرة.. م�سرية تنجب 5 توائم

اجنبت سيدة مصرية في العقد الثالث من العمر، 
فريق  بها  قام  والدة  عملية  في  أطفال   5 مؤخرا، 
طبي مكون من 7 أطباء داخل مستشفى حكومي 
البالد.  جنوب  مصر  صعيد  في  قنا،  مبحافظة 
تقيم  التي  السيدة  قدوم  قنا  وشهد مستشفى 
في مدينة دندرة باحملافظة في حالة صحية جيدة 
قبل عملية الوالدة، حيث أكد األطباء أن السيدة 
لها  وسبق  مجهري،  حقن  عمليات  بأي  تقم  لم 
فقط  واحدة  مرة  للغاية  طبيعي  بشكل  اإلجناب 
أطفالها  السيدة  وأجنبت  العملية،  هذه  قبل 
اخلمسة )4 ذكور وأنثى(، وهم بحالة صحية جيدة، 

حيث تراوحت أوزانهم ما بین کیلو و 200جرام -  کیلو و 600جرام، في الوقت الذي أكد فيه األطباء خروج 
أطباء نساء، وطبيبني أطفال، وطبيبني  األطباء 3  فريق  املستشفى خالل ساعات. وضم  السيدة من 

تخدير، إلى جانب طاقم عمل التمريض بحسب موقع ارم االلكتروني.  

6  دول ت�سع املراأة على قدم امل�ساواة مع الرجل

إذا كنت امرأة وتريدين أن تكوني على قدم املساواة مع الرجل، فيجيب أن تعيشي في واحدة من 6 دول حول 
العالم.

ولوكسمبورغ،  والسويد،  وبلجيكا،  فرنسا،  يعتبر  الدولي  البنك  إن  اجلارديان  صحيفة  نشرته  تقرير  وقالت 
والتفيا، والدمنارك تساوي بني الرجل واملرأة قانونا.

واعتبر تقرير البنك الدولي عن “املرأة والعمل والقانون” لعام 2019، والذي نشر هذا األسبوع، ويقيس “التمييز” 
في 187 دولة حول العالم، أنه منذ عقد سابق لم تكن أي دولة متنح الرجال والنساء حقوقا متساوية.

ويقيس املؤشر 8 مؤشرات تؤثر على القرارات االقتصادية التي تتخذها النساء بدءا من حركية احلركة وحتى 
احلصول على معاش تقاعدي، حيث حصلت 6 دول فقط على عالمات كاملة.
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• Television is a popular technology that allows 
us to watch our favorite TV shows on screen.

• Television sets receive and display broadcasts 
of moving images.

• Televisions also produce sound through 
speakers.

• The images on a TV screen refresh fast 
enough to appear as smooth motion to the 
human eye.

• Televisions first went on sale in the late 
1920’s.

• Early television was displayed in black and 
white.

• Although the technology was developed 
earlier, color television sets didn’t become 
widespread until the 1970’s.

• The 1980’s saw the arrival of remote controls.
• Television sets are also used to watch DVD’s 

and Blu-ray discs, as well as play video games 
through the use of a console.

• Video cassettes were used before DVD’s and 
Blu-ray discs but have been phased out in 
favor of new technology since the late 1990’s.

• Early monitors used cathode ray tubes (CRT) 
but they have since been replaced by thinner 
screens that use liquid crystal display (LCD) 
and plasma.

• Similar to radio, television broadcasts are 
transmitted at specific frequencies.

• Broadcasting companies use commercials 
and subscriptions to earn revenue and pay 
for the costs of production.

Technology Facts 
 Television Facts

«Horace the Hippo»
“What do you mean you aren’t pretty?” Terrance asked his 
friend Horace. Terrance was a toucan and since he was pretty 
sure he was very pretty, he felt sure everybody thought that 
they were pretty. But in his private thoughts, he did think 
Horace was pretty awful looking. Horace was a hippo. 
“Well my mom always said I was pretty but then again, she 
was a hippo too. Terrance, hippos are just not pretty. Not like 
giraffes or peacocks at least.” He said jealously. 
“Ok, well if you could pick one thing about a giraffe that you 
would want, what would it be?” Terrance said. Terrance, like 
all toucans, could cause wishes to come true for the people 
who they love or like a lot. That’s why people like having 
toucans for pets. It isn’t because they are nice birds. It›s the 
dream granting thing that makes them great. 
“Well if my neck was long and elegant, why all the pretty gi-
raffes would love me and I would have tons of friends then.” 
Horace said his voice full of envy. 
“Ok, it’s yours.” Terrance said, he flapped his wings wide and 
then said ‘BAKKAH!” which is the spell. 
“Hey, HEY what’s happening?” Horace said in a panic as he 
felt his big hippo head begin to shoot high into the sky un-
der the most beautiful giraffe neck that was growing from 
his hippo body. When stopped, Horace stood there not really 
knowing what to do with this much neck. Then, slowly at first 
and then faster, his head began to sway back and forth like an 
out of control carnival ride. His big hippo head was too heavy 
for that tiny neck. All of a sudden, it toppled downward. All 
around the jungle, the animals heard Horace yelling for help 
as the ground grew closer and closer and then WUMP! It hit 
the ground. 
“Murmph mr murtle mu” Terrance heard his friend say. 
“Just a moment, let me get your head out of the sand.” The 
toucan said and he pulled Horace’s head back until it popped 
back into the air and he laid it on its side with that big giraffe 
neck just winding everywhere back to his body. 
“This isn’t working Terrance. Not only is it dangerous, I think 
I look foolish with this huge neck attacked to my big fat head. 
“BAKKAH” Terrance squawked and Horace was himself 
again. 
“I still want to be pretty. Like the Pelican with those beautiful 
long legs. They can even sleep on just one leg. I wish I could 
do that,” he said lifting one of his squatty hippo legs and then 
putting down before he fell. 
“Ok, let’s try that.” Terrance said and out went his wings 
“BAKKAH”. Said the bird and the spell took effect. 
“Here we go again.” Horace said gasping as he shot into the 
air with his legs growing long and skinny under him. When 
he stopped, he was standing tall enough to see over the grass. 
He peered down at his four pelican legs quivering trying to 
hold up his massive hippo weight. “Wow, Terrance, my legs 

are so pretty.” Horace said with admiration and he started to 
walk toward the marshes where the other pelicans stayed. But 
the pelicans didn’t see Horace as pretty because of his long 
legs. 
“Yikes!” many screamed and took flight thinking it was some 
kind of monster. Other’s laughed thinking Horace had come 
up with a strange costume. Others ran to him with Band-Aids 
thinking he was the scene of a terrible collision between a 
bird and a hippo. 
“Oh Terrance, nothing is working.” Horace said bitterly. 
“BAKKAH” Terrance said flapping his wings and Horace 
was back to normal. 
“How will I ever stop being ugly?” He said with great sad-
ness in his heart. 
“Horace I told you before, you are already pretty. When you 
say you are ugly, you insult God our creator. Way back in 
the beginning of time he made hippos. He made toucans and 
pelicans and giraffes and even humans and each of them was 
perfectly made for what God wanted them to be. We are not 
made to look pretty to each other. Look to your friends, the 
hippos and be at peace that you are what God made you to 
be. Envy is a way of saying ‘God you did a bad job’ and that 
makes God very sad indeed.” The wise bird counseled his 
friend. 
“Well I don’t want God to be sad. I want to be all He made 
me to be, not what he made someone else to be. I want to be 
the best Horace the Hippo he ever made.” Horace said his big 
hippo chest sticking out proudly. 
“Oh Horace?” Horace and Terrance both heard a melodic fe-
male voice sing out. Just then, Henrietta Hippo stepped from 
behind the grasses. “Will you take me to the waterfall today?” 
she said looking at him with big eyes that were full of admira-
tion. 
“Wow, she is pretty.” Horace said to Terrance and then he 
waddled her way doing a dance to make himself more pretty 
to her. Off they went as Terrance looked on in amazement. 
“Those are two ugly hippos,” he said to himself. Then he flew 
back to his tree to see if there was a pretty toucan there who 
might like a trip to the waterfall too.
Now the body is not made up of one part but of many. If 

the foot should say, “Because I am not a hand, I do not be-
long to the body,” it would not for that reason cease to be 
part of the body. And if the ear should say, “Because I am 
not an eye, I do not belong to the body,” it would not for 

that reason cease to be part of the body. If the whole body 
were an eye, where would the sense of hearing be? If the 
whole body were an ear, where would the sense of smell 
be? But in fact God has arranged the parts in the body, 
every one of them, just as he wanted them to be. If they 

were all one part, where would the body be? As it is, there 
are many parts, but one body. [1 Corinthians 12:14-20]

Envy
So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them. [Genesis 1:27]

R I D D L E R I D D L E 
T I M ET I M E

A man goes to buy a used car. He finds 
a nice Corvette for 
$8700 and he buys 
it without paying a 
dime. How is that 
possible?

Answer for the 
Last Issue:
Put it in front of a 
mirror

By: 
Philo Girgis

Happy Happy 
birthday birthday 

ErinErin

Happy 
birthday 
Mirola
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Bone Health

Canadians were 
shocked to hear the 
explosive testimony 
of former Attorney 
General Jody Wilson-
Raybould on the SNC-
Lavalin affair.  Her 
story was one of inap-
propriate, and poten-
tially illegal pressure 
brought on her by the 
highest officials of 
Justin Trudeau’s gov-
ernment and Justin 
Trudeau himself – all to let a Liberal-
connected corporation off the hook 
on corruption charges.
Justin Trudeau simply cannot con-
tinue to govern this great nation now 
that Canadians know the truth of what 
he has done.  Ms. Wilson-Raybould’s 
testimony tells the story of a Prime 
Minister who has lost the moral au-
thority to govern.  This is a Prime 
Minister who has allowed his parti-
san political motivations to overrule 

his duty to uphold 
the law and who 
also has allowed 
a systemic culture 
of corruption to take root in his 
office.
Andrew Scheer and Canada’s 
Conservatives are calling on 
Justin Trudeau to resign. Fur-
ther, we are asking that the 
RCMP immediately open an 
investigation into the numer-
ous examples of obstruction of 
justice that were detailed in the 

testimony.
Canada should be a country where we 
are all equal under the law.  We want 
a Canada where nobody – regardless 
of wealth, status, or political connec-
tions – is above the law. I believe we 
can be that country again under the 
leadership of Andrew Scheer.
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Justin Trudeau Must Resign Amid 
SNC-Lavalin Affair 

Wednesday, February 27th, 
2019 will likely be a day 
much noted in Canadian his-
tory – the day that former 
Attorney General Jody Wil-
son-Raybould denounced the 
Prime Minister, under whom 
she served, before a Parlia-
mentary committee. She de-
scribed shocking corruption 
coming from the very centre 
of government –  a campaign 
of sustained pressure by the Prime 
Minister and his senior staff aimed at 
getting her to “find a solution” relating 
to the prosecution of SNC-Lavalin.
Prosecutions are not supposed to re-
quire a political “solution”. Indepen-
dent prosecutors assess the evidence 
and move forward with prosecution if 
merited. Independent judges rule on the 
arguments they hear. Politicians trying 
to “solve” such things is not something 
we normally associate with democracy 
or the rule of law. Equality before the 
law is the foundation of a just society, 
and this scandal raises serious ques-
tions about the Prime Minister’s com-
mitment to that idea.
In light of the clear and well-support-
ed presentation by Jody Wilson-Ray-
bould, the Conservative Leader has 
called on Justin Trudeau to resign. A 
Prime Minister needs a certain level of 
moral authority to govern,  and Justin 
Trudeau has clearly lost that authority.
While Wilson-Raybould was testify-
ing at the Justice Committee, though, 
I was down the hall participating in a 
very different discussion at the Foreign 
Affairs committee. A private member’s 
bill I have been working on dealing 
with the harvesting and trafficking of 
human organs has been winding its way 
through the system. On Wednesday it 
went to «clause by clause» consider-

ation, where the commit-
tee made decisions about 
amendments and decided 
whether to recommend the 
passage of the bill. This 
conversation obviously 
didn›t capture national 
news given what was hap-
pening down the hall, but 
it was consequential, as a 
step to remedy an ongoing 
injustice affecting some of 

the world’s most disadvantaged.
Of note, both of these  committee dis-
cussions demonstrate a certain capac-
ity to go beyond partisanship. Ms. 
Wilson-Raybould was prepared to defy 
and then publicly challenge her own 
party leader  to defend the rule of law. 
There is no contradiction between Ms. 
Wilson-Raybould being a Liberal and 
also having serious concerns about the 
conduct of the Prime Minister. On the 
issue of organ harvesting, I have been 
able to get the support of many mem-
bers of the government. Getting any 
legislation passed as a member of the 
opposition requires effective partner-
ship with MPs on the other side. Peo-
ple going beyond the narrow confines 
of their partisan role made a difference 
in both cases.
The bill on organ harvesting passed 
the committee in amended form with 
unanimous support. While joining calls 
for the Prime Minister’s resignation, I 
continue  to try to work across the aisle 
on important matters of human rights 
and other issues. Not everything that 
is important has to be controversial or 
headline news. A strange but critical 
part of politics is being willing and able 
to fight hard on important issues where 
you disagree in one room, while work-
ing together on important issues where 
you agree in another.

A TALe of Two CoMMiTTee RooMS

Garnett	Genuis	
Member	of	Parliment	

You have probably heard many differ-
ent things about bones and how to keep 
them strong. Your parents likely told 
you to drink your milk, and your physi-
cian may have instructed you to take 
calcium, or vitamin D supplements. We 
all hear that bones need calcium and vit 
D to be strong...but why? Are supple-
ments better? Is milk the only cure? How 
much do we need? (Please note: I am not 
in any position to give individual medi-
cal advice because I am not 
aware of your personal health 
and needs. Please contact your 
medical team for definitive 
advice that will be tailored to 
you! This article is not a sub-
stitute for medical attention). 
First, let me give you some 
background information on bones. Struc-
turally, they are made of calcium and 
phosphorus, with some magnesium. Two 
hormones control calcium levels in the 
body: PTH from the parathyroid glands, 
and calcitonin from the thyroid gland. 
This is not necessary to know, but I will 
include it here so that if you are inter-
ested, you can look for more information. 
Now, you must understand that calcium is 
important for other processes in the body 
as well, such as muscle contraction, hor-

mone release, and more. Thus, our bodies 
need to ensure that blood calcium, levels 
are not too high nor too low - they must 
be just right. When the calcium levels get 
too low, PTH is released. PTH acts on the 
bone to release calcium from bones, thus 
making more calcium available in the 
blood. This is important because we just 
learned that our bodies need calcium, lev-
els to stay just right for normal processes. 
BUT PTH breaks down the bone to re-
lease this calcium into the blood. So, if 
you don’t have enough calcium, PTH will 
break down the bone to ensure calcium 
levels are stable.
This is largely why we need to ensure 
that we are eating enough calcium, in 
our diets. If we don’t, PTH causes the 
bone to break down, thus weakening our 
bones and depriving them from the cal-
cium that makes them sturdy and strong. 
How much calcium do we need? People 
over the age of 18 generally need around 

1000 mg a day, while women 
over 50 and males over 70 need 
1200 mg a day. Children typi-
cally need 1300 mg a day. The 
picture has some sources of cal-
cium and how much they contain.  
When women reach menopause, 
changes in hormones occur - 

namely, estrogen and progesterone drop. 
This causes many changes, but for the 
sake of this post, we will focus on what 
it does to the bones. Estrogen and proges-
terone maintain bone health in females. 
So, when they drop at menopause. women 
are at greater risk for osteoporosis. By the 
way, osteoporosis is when the bones are no 
longer as strong as they should be, char-
acterized by decreased bone mass density. 
This puts them at greater risk for fractures 
as well. This is why females really need 

to ensure they consume enough calcium! 
Supplements are often needed because 
the modern day diet doesn’t contain 
enough calcium. There are SO many dif-
ferent calcium supplements out there, so 
please speak to your physician and/or 
pharmacist before taking one. You should 
ensure that you need the supplement, as 
too much calcium is not desirable ei-
ther. Also, calcium pills should generally 
be taken two to four hours within other 
medications because they can impair the 
absorption of other medications. 
Equally important is vit D, which is need-
ed in the intestines for calcium, to be ab-
sorbed. This is why you will hear that vit 
D and calcium, are needed together. We 
need about 600 IU of vit D a day, which is 

VERY hard to get from the diet alone. Vit 
D is not very plentiful in foods except for 
some fish and fortified dairy products or 
orange juice. Vit D supplements can also 
be taken, and they are usually very small 
pills (which is nice, b3cause calcium pills 
are usually big!). Again, talk to your med-
ical team before taking any supplements.  
I hope that clarified some myths or 
questions some of you had about bones 
and calcium! In the end of the day, en-
sure you are getting enough calcium for 
your needs, as this is extremely important 
for bone health and will prevent future 
complications such as osteoporosis, falls, 
fractures, and more. Remember, a healthy 
life begins with a healthy mind and a 
healthy body! 
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