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رمــــزي شنــــــودة

مدير التحرير

سكرتري التح

جريدة ت�صدر عن م�ؤ�س�سة غري ربحية كل ا�سبوعني

www.good-news.ca

ماجــــــــد قزمــان

توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا

حكومــــــة إنقــــــالب
«تــــرودو» داخــــــــل
تعتــــــزم «اإلخــوان»
حما�ضرة لطلبة كلية الإعالم
جود نيوز ُتلقي
50
جلــــب
وانشقاقـات
الجئ �أوتاوا
الـــف بجامعة
ســـــــوري تهــــــــدد
جديـد خالل بنهايــــــة
اعتربهاعــام
اجلماعـــــة ترامب:
� 2016أخ�ضر للقاهرة...
البع�ض �ضوء

� 24صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
gnjournal@gmail.com
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حكومة ترودو تفوز بثقة جمل�س العموم
وتتجنب انتخابات طارئة
Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes
B.Com

We Register new corporations Nabil Faltas,

ﻋﺿﻭ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﻛﻧﺩﺍ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

Cell: (416) 903-7113

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

م�صر قد تفجر �سد النه�ضة

لالتص
3121
.com

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيع
Personal | Corporate | Business

Bookkeeping - Tax Planningمركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

خدمات خاصة 3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.comمجيع جماالت التجميل
متخصصون ىف
 Nady Ibrahimللجالية العربية
عضو جمعية احملاسبني بأمريكا
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
Amal Youssef
عضو جمعية مستشاري
ومجيع انواع الليزر
الضرائب بكندا
Tax Specialist
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

hfayez@profactcpa.com

Tel.: 416-817-1560

 جميع انواع السيارات -شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة
للجالية العربية
 قياس السكر والضغط مجانا توصيل األدوية للمنزل مجانا -األدوية لكبار السن مجانا

No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

Newmarket L3Y OB3

�صيدلية العذراء مرمي
Matt Dawoud

St . Mary Pharmacy

ص.امانى مريد
Sr. Mortgage
خدمات واسعار خاصة Advisor

 جميع انواع التأمني مقبولة -خصم خاص للجالية العربية يوميًا

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2

30 Harwood Ave
South
Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188

للجالية العربية

Tel.: 416-843-2227

ص .جناتي سمعان

905.771.0800

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

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6
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آغابي  -مادونا سابقا  -امام الكاتدرائية

أغـابـي

مجموعة كبيرة من املنتجات املصرية
والعربية

�إعـــالنـــــات

Convenience Store

Aghapy
wide selection of
Mediterranean Food Products

Everyou
Day your
get st
be

نرحب باجلالية املصرية والعربية وفي خدمتكم دائما

اشرف لوقا - 647-704-2482 :مخلص مرقس647-861-1566 :

Aghapy
Store
Unit 121

Ferrier St.

Steeles Ave. E
St. Mark

aghapyconveniencestore

Tel: 905-604-9020
3636 Steeles Ave. E. #121
)Across from the new St. Mark Cathedral (West Side

جمل�س �إدارة و�أ�سرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خال�ص العزاء
للمهند�س � /سمري ب�شاي
و حرمه  /نبيلة ب�شاي
و�سامر ب�شاي و نفني يو�سف
يف �إنتقال القم�ص  /يوحنا فوزي ب�شاي
راعي كني�سة العذراء مرمي
بعني �شم�س الغربية
عزاء جلميع �أفراد الأ�سرة واملحبني يف
كندا و م�صر
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�صمويل باتي وتروي�ض النمرة

اقرأ في هذا
العدد ايضاً
وإسرائيل:
السودان
اتفاق على إقامة عالقات
مشتركة ...وترامب يرفع
اخلرطوم من قائمة اإلرهاب
 ......................................ص11
بداية التوقيت الشتوي في
كندا االول من نوفمبر
.........................................ص 9
كيف تفرق بني اعراض مرض
كوفيد –  19واالنفلونزا
والبرد العادي؟
 ......................................ص12
فيبي فوزي أول سيدة
قبطية تفوز بوكالة مجلس
الشيوخ املصري
 ......................................ص11

ARTS CENTRE
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يف رواية تروي�ض النمرة �أو تروي�ض ال�شر�سة ،والتي كتبها �شك�سبري يف �أوائل
القرن ال�سابع ع�شر ،والتي تتحدث عن تاجر ثري لديه ثالث بنات �إحداهم
كاثرين ،وقد ُعرفت بـ «كاثرين ال�شر�سة» النفعاالتها وعنفها ال�شديد
والتك�سري والتخريب لكل ما يعرت�ض طريقها كلما تقدم عري�س خلطبتها،
وا�ضطر الأب �إىل ن�شر �إعالن يف البلدة ب�أنه �سيدفع مبلغ ًا كبري ًا ملن تقبل
كاثرين به زوج ًا ف�سمع بذلك تاجر �شاب غني وتقدم خلطبتها ،وكالعادة
ثارت كاثرين يف وجهه ،فثار هو �أي�ض ًا كاملجنون لكى تخاف وقام بحركات
�أخافتها و�أرعبتها بالفعل ،فدخل وقال لأبيها �إن ابنتك الرقيقة قد قبلت
بالزواج مني ،وكاثرين مرعوبة �أن تنطق ،وا�ستطاع ال�شاب حتويل كاثرين
ال�شر�سة �إىل كاثرين املطيعة بحيله وت�أديبه.
تذكرت تلك الرواية يف ال�ساد�س ع�شر من �أكتوبر املا�ضي بعدما قام
الجئ �شي�شاين بفرن�سا بقطع رقبة املُعلم «�صمويل باتي» لعر�ضه �صور ًا
كاريكاتورية لنبي الإ�سالم يف در�س عن حرية التعبري ،الغريب يف الأمر �أن
القاتل بح�سب حتقيقات ال�شرطة عرف الت�شدد منذ عام فقط والذي يبدو �أنه
كان كافي ًا ليتحول فيه �إيل �أرهابي .وبالت�أكيد �أن فرن�سا موطن العلمانية و�أكرب
دولة حاربت يف التاريخ الإن�ساين من �أجل حرية التعبري وف�صل الدين عن
الدولة ،على مدى  116عام ،منذ  1789وحتى  1905يف ن�ضال مات فيه
ماليني الفرن�سيني ،لن تقبل �أن تكون رهينة للإ�سالم ال�سيا�سي واملتطرفني
الإ�سالميني ،وال �أعتقد �أن فرن�سي اليوم �سيتخلى عن مكت�سباته وحريته

SmileDental

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

ر�أي املحـــــــرر

ابـرام مقــار

ب�سبب متطرف موتور يرف�ض االن�صياع لتلك املبادئ.
حتي علي امل�ستوي الر�سمي بد�أ احلديث عن الت�شدد
الإ�سالمي يعود يف خطابات الو�سائل الإعالمية والر�سمية ،و�سط تعهد
برتوي�ض تلك ال�شر�سة وتفعيل القانون ،حتى �أن معار�ض فرن�سي بارز قال
ملاكرون« ،هذا وقت ال�سالح والقانون ال وقت الكلمات» .وكذلك الأحزاب
الي�سارية الفرن�سية والتي كانت يف حالة ت�ضامن مع ه�ؤالء�ُ ،أ�ضطرت لت�أييد
دعوات لقوانني وت�شريعات حتد من ذلك الإرهاب .ولأول مرة جتتمع كل
الأطراف ال�سيا�سية واحلزبية والأهلية مبختلف توجهاتها ال�سيا�سية والفكرية
علي �إدانة عملية �إرهابية و�إجماع على توجيه �أ�صابع االتهام جلماعات
الإ�سالم ال�سيا�سي والتنظيمات املتطرفة ،ومطالب جماعية باقتالعها من
جذورها عن طريق منع تلك املنظمات ومن خلفهم من جمعيات �أهلية ،من
التمويالت التي متول ن�شاطها.
الغد يف �أوربا عموم ًا ويف فرن�سا خا�ص ًة� ،سيجلب معه قوانني وت�شريعات �ضد
الأرهاب ،وجتفيف املنابع املالية لتلك املنظمات واجلمعيات التي خلفها،
و�شاريل ابدو -والتي تتهكم على كل الأديان عامة -ن�شرت ال�صور مرة
�أخري ،والكثريين ممن �شاركوا يف ت�أبني «�صمويل باتي» قاموا بتوزيع تلك
ال�صور علي احل�ضور ،كل هذا ل�سبب واحد فقط وهو تروي�ض النمرة حتى
تقبل العلمانية وحرية التعبري و�أن الفكرة لي�ست مقد�سة ،بل املقد�س هو
الأن�سان وحريته وكرامته ،وهذا هو �سر تقدم الغرب.
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شيء يُشعرني بتأنيب الضمير،
زمن فات فيه
يبدو أننا وصلنا إلى ٍ
ألنها لم تترك لي أسباب وجيهة
أوان ُمناقشة «أسباب الطالق»
متكنني من قولها كي أبرر
بني األزواج باعتبارها ُمنغصات
ُمفارقتي إياها» أو« :إنه رجل
مُيكن جتنبها ،ورمبا على جزء
رائع في كل تفاصيله ،جنتلمان،
كبير من البشرية في عصرنا
وألف امرأة تتمنى مثله ،لكنني
احلاضر قبول أن فرصة استمرار
ال أستطيع أن أطيقه رغم كل
ُكل زواج إلى األبد ال تزيد عن
شيء!» .البعض يتص َّور أن ال ِعناد
خمسني باملائة مهما ب َدت بداياته
رائعة واعدة بالسعادة والهناء زينب علي البحراني -هنا قد يُجدي نف ًعا؛ لكن احلقيقة
السعودية
أن العناد ال مُيكن أن يُحقق نتائج
الدائمني ،وأن االستمرار بأكبر قدرٍ
إيجابية هنا ،ألن الطرف اآلخر إن لم
من التوفيق واالنسجام يعتمد
بالدرجة األولى على التوفيق اإللهي ثم احلظ ،يحصل على ما يُريده منك بسالم فسيسعى
أما العوامل اخلارجية التي يتم القاء الثناء أو لنيله بالقوة ،وستجد نفسك ُمضطرًا في
النهاية لالنفصال بطريقة ُمؤملة و ُمخزية
اللوم عليها فليست سوى أعذار.
محاوالت حل ما مُيكن اعتباره «أسباب يصعب محوها من ذاكرتك ،ويُسبب لك رهابًا
الطالق» في بعض احلاالت ليست سوى من خوض جتربة زواج جديدة من انسان قد
محاوالت إلجبار أحد الطرفني على تقدمي تكون سعادتك احلقيقية الدائمة معه.
تنازالت موجعة ال يرغب بها في سبيل البقاء رمبا يجب علينا كبشر أن نتعامل مع الزواج في
متزوجا باآلخر ،ومادام هذا الشخص غير عصرنا احلاضر كـ «جتربة» ككل جتارب احلياة،
ً
راغب بتقدمي تلك التنازالت فإن استمرار هذا قد تنجح أو تفشل ،قد تبقى على قيد احلياة أو
الزواج يعني سجنًا مؤب ًدا ألحدهما أو كليهما متوت ،وحتى لو حافظ اإلنسان على زواجه بكل
في حياة مؤملة غير مرغوبة ،والطالق هنا هو وسيلة ممكنة فثمة احتمال بأن ميوت شريك
«احلل» وليس «املُشكلة» كما يرى بعض حياته فجأة ألسباب تافهة مادامت الضمانات
املُكابرين أمام تلك املسألة ،أما تداعياته في احلياة مستحيلة ،وال بد من االنصياع
النفسية والعاطفية والصحية واالقتصادية ملشيئة األقدار التي ال تعبأ مبشاعرنا البشرية.
فتلك قضايا تُعالج ُ
بطرق أخرى جتعل الفرد وهنا سينبثق سؤال يقول« :ملاذا إذن نخوض
الذي تضطره ظروفه الجتياز تلك الفترة املؤملة هذا النوع من التجارب مادامت احتماالت
اخلسارة قائمة؟» ،اجلواب هو أن البشر
يتعافى ويصل إلى بر األمان بسالم.
ثمة حقيقة صادمة ال يدركها كثيرون ،وهي سيستمرون بخوض تلك املُغامرة ،وسيكررون
أن ليس لكل حاالت الطالق أسباب وجيهة ،خوضها م ّرة بعد مرَّة مهما فشلوا إلى أن
هناك زوجات يبذلن أضخم التضحيات ألجل يُحالفهم حظهم ويتمكنوا من النجاح،
إسعاد أزواجهن ثم يصدمن بأن يكون الطالق ألن األمل مازال ح ًيا في مواجهة اليأس ،وألن
جزاءهن ،وهناك أزواج يفنون أنفسهم ألجل اإلنسان يحتاج احلب ،يحتاج االهتمام ،يحتاج
نيل رضا الزوجة ويُص َعقن بأن تُطالبهن املُشاركة ،يحتاج الثقة ،يحتاج أن يشعر بأن
بالطالق! وكثيرًا ما صرنا نسمع في أيامنا هناك انسان آخر ُمستعد ألن يقبل به ويُكمل
كال ًما من نوع« :كونها امرأة جيدة في كل حياته معه مبودَّة.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

اميــــــل حـــــبيب �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
مينــــا غربيــــــــال املدير التنفيذي :ناجي جرج�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم � -إيهاب �أدونيا
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
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من يردع تاجر الإرهابيني وقر�صان
الطاقة ب�شرق املتو�سط� ..أردوغان؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
يبدو أنه يجد لذة كبيرة في االجتار بالدين،
والسمسرة في نفوس البشر ،الذين لم يعد لهم
أوطان ،وينقلهم كمرتزقة وإرهابيني بني مختلف
نقاط التوتر واحلروب األهلية والصراعات .ال يكل
رجب طيب أردوغان ،هذا املنافق املتاجر بالدين ،عن
تقدمي نفسه على أنه اخلليفة املنتظر ،ويتزعم
التنظيم الدولي للجماعة اإلرهابية اإلخوان
املسلمني ،ولكنه في نفس الوقت ال يستطيع أن
يخفي حتالفه وعالقاته مع إسرائيل كرئيس لوزراء
تركيا احلامية لدويلة قطر.
يبدو أن أردوغان ،تاجر اإلرهاب ،فقد كل أمل في دخول
أوروبا سواء من أوسع أبوابها ،عندما كانت تركيا
دولة علمانية ،وبعد أن هيمنة التيارات اإلسالمية
املتطرفة على احلكم في أنقرة ،لم يعد لدى أردوغان
أدني أمل في دخول أوروبا من أضيق أبوابها اخللفية.
قالها صراحة الرئيس الفرنسي بأن قيم وثقافة
وعادات وتقاليد تركيا غير متجانسة مع عادات
وتقاليد وثقافة وحضارة أوروبا ،وهو ما أكدته في
أكثر من مناسبة املستشارة األملانية أجنيال ميركل.
وتعد برلني وباريس هما جناحي االحتاد األوروبي
احلاكم واملسيطر .وجعل هذا األمر أردوغان كاجملنون،
في عالقاته مع أوروبا ،فبعد أن كان يتعامل معها
على أنه عضو في املستقبل في االحتاد ،أصبح
يتعامل على أنها العدو األول له بعد أن تأكد له أن
«يشوف حلمة ودنه وال يشوف يوم وتركيا عضو في
االحتاد األوروبي».
بدأ أرودغان يهدد أوروبا واستقرار بورقة الالجئني،
الذين سيتركهم يتدفقون بدون ضابط أو رابط،
لغزو أوروبا وتدمير استقرارها ،ولكن اليونان لعب
دورا مهما كبوابة شرقية لألمن القومي األوروبي،
خاصة وأن دول أوربية كثيرة في االحتاد ،وحتديدا
من دول أوروبا الشرقية سابقا ،رفضت أي حصص
الستقبال املهاجرين ،وخاصة من السوريني ،الذين
يخضون بصورة مريبة للسلطان العثماني اجملنون،
الباحث عن التوتر سعيا وراء الثروات والطاقة
ليسطو عليها كما فعل في العراق وسورية وليبيا.
يحاول أردوغان بكل السبل السيطرة على الطاقة
وحتديدا الغاز الطبيعي ،شرق البحر املتوسط ،ولكن
التحالف املصري القبرصي اليوناني ،املدعوم بصورة
مطلقة من فرنسا وإيطاليا ،يكبل أيادي السلطان
العثماني املهووس بالطاقة وجتارة الدين .وكبل
هذا أيادي أردوغان وكانت صورته سيئة للغاية أمام
شعبه في أنه لم يستطع أن يحقق أي استفادة
من ثروات الغاز الطبيعي في شرق البحر املتوسط.
حاول اخلليفة العثماني أن يتحالف مع حكومة
الوفاق االخوانية في غرب ليبيا ،ليهيمن علي ثروات
الطاقة الليبية ،املتركزة شرق ووسط ليبيا ،ونقل
عشرات اآلالف من اإلرهابيني واملرتزقة وغالبية
لألسف من سورية الشقيقة ،إال أن املوقف املصري
الشجاع للرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي،
والذي أعلنها صراحة ،كما لو كان يهدد طفل
مشاغب ،إذا سبب مشاكل وجتاوزت هذه الغرفة،
سأضرب علي رأسك ،حيث أعلنها الرئيس الوطني
الشجاع عبد الفتاح السيسي ،أن ليبيا الشقيقة،
تعتبر عمقا لألمن القومي املصري ،خاصة بعد
أن طلب زعماء القبائل الليبية من مصر التدخل
حلماية ليبيا وثرواتها من مطامع السلطان
العثماني اجملنون.
وقالها الرئيس الوطني السيسي لألتراك ،إذا
جتاوزنهم خط سرت اجلفرة ،فإن القوات املسلحة
املصرية العظيمة والوطنية ،ستتدخل مباشرة
لوضع حل ودعم القبائل والشعب الليبي للحفاظ
على أمنه ومقدراته وثرواته .وبالفعل كان ملوقف
الرئيس السيسي تأثيرا عظيما علي تطور األحداث
في ليبيا ،خاصة وأن أردوغان يدرك جيدا أن القوى

الغربية الرئيسية تدعم وتساند املوقف املصري،
خاصة فرنسا ،وأملانيا ،وإيطاليا والواليات املتحدة
وبريطانيا ،وبقية دول االحتاد األوربي ،وكذلك روسيا،
وبالتالي فمن اجلنون الرسمي أن يتجاوز األتراك
وجماعاتهم االرهابية ومرتزقتهم اخلط األحمر الذي
حدده لهم الرئيس السيسي.
أردوغان ال يكف عن االجتار بالدين من أجل تأليب
الرأي العام الشعبي على بعض القوى ،ومنها
فرنسا ،التي تقف موقف الشجاع لدعم املواقف
الوطنية في مصر ولبنان وليبيا وغيرها من النقاط
الساخنة ،التي هزمت فيها تركيا شر هزمية ،ولذا
تعمل تركيا على تأليب الرأي العام الشعبي ،عبر
وسائل اإلعالم القطرية ،واالجتار بالدين ضد فرنسا،
علما بأن قطر تعد من أكبر الدول املستثمرة في
فرنسا ،في املشاريع االقتصادية ،بل وحتى في نادي
باريس سان جيرمان الفرنسي.
وال يقف األمر عند هذا احلد ،بل انقلب أردوغان على
أهم حلفاءه وهما اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة ،وهما من الدول الفاعلة
وصانعة القرار السياسي واالقتصادي في منطقة
الشرق األوسط ،التي بدأ أردوغان يناصبها العداء
منذ عدة سنوات ،في صورة تؤكد على عدم رشادته
السياسية واالقتصادية.
تركيا التي طاملا حلمت وتغنت هي وقطر بأنهما
سيطرا علي السودان ،وستقوم تركيا بعمل
قاعدة عسكرية لها في السودان ،مثلما متتلك
قاعدة عسكرية بها أكثر من  7آالف جندي تركي
في قطر ،إال أن السودان التي كانت تتغني بأنها
مقصد اجلماعات اإلخوانية والسلفية ،ارمتت أخيرا
في أحضان تل أبيب ،لتعلن عن تطبيع العالقات مع
إسرائيل ،مثلما يفعل القادة الفلسطينيني لفتح
وحماس حركة املقاومة اإلسالمية ،الذين يشتمون
ليل ونهار في إسرائيل ،ولكنهم عندما ميرضون
يذهبون إلي مستشفيات وأطباء إسرائيل للعالج
عندهم وعلى أيديهم ،وعندما يفلسون ،يطلبون
التمويالت القطرية بجانب التمويالت اإلسرائيلية،
في مهازل ال يعلم املواطن البسيط عنها شيئا
في الشارع .فكم شخص يعلم أن التمويل الرئيس
لتأسيس حركة حماس كانت نواته األولى من جهاز
املوساد االستخبارات اإلسرائيلي ،لتأسيس حركة
مقاومة ومعارضة حلركة فتح الفلسطينية.
ال يجب أن نستبعد أن ما يفعله أردوغان ،يزيد
من التوجهات اليمينية في أوروبا والغرب ،بعد أن
اكتشف الشعوب الغربية ،أن أحزابهم السياسية
ذات التوجهات اليسارية يتم خداعها من جانب
قادت احلركات اإلرهابية في منطقة الشرق األوسط.
وسيبرز على السطح وبقوة هذا األمر ،حال أن وفق
الرئيس دونالد ترامب في الفوز بفترة رئاسية جديدة،
مقابل جو بايدن الدميقراطي ،املعروف بتحالف حزبه
السلبي مع اجلماعات اإلسالمية املتطرفة وفي
مقدمتها حركة اإلخوان املسلمني.
هل اقتربت نهاية أردوغان ،هذا أمر ليس مبستبعد
لكن القوى الغربية لها حدود لتحمل نزوات وغزوات
اخلليفة العثماني املوتور ،املتاجر واملوظف للدين ضد
استقرار قواعد النظام الدولي سياسيا واقتصاديا،
وهو ما يتم السكوت عليه ،خاصة مع استقرار
االمور في البيت األبيض بعد انتخاب الرئيس
األمريكي ،فواشنطن ،خاصة لو استمر ترامب
لن تسكت عما يقوم بها من عبث وفوضي في
املنطقة ،خاصة وأن عضوية تركيا في حلف الناتو ال
تعني أنها معصومة من اخلطأ قبالة بقية األعضاء
مثل فرنسا وإيطاليا واملانيا ،خاصة وأن أردوغان
اشعل النيران في مناطق عديدة من العالم ،وبدأت
هذه النيران متس الغرب ،من ثم يقترب أردوغان من
وقت حسابه خالل الشهور القليلة القادمة.
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لن أكون راهبة أتعبد لك
في مخدعك!
بقلم:

جورج مو�سى
مر عام على زواجهما واليوم يحل
عيد زواجهما األول ،كان قد حتدث
أليها أنهما سيحتفالن في أحد
مطاعم العاصمة الفاخرة ،لم تكن
املادة تعني له الكثير ،فهو رجل
ميسور احلال وتستطيع أن تقول إنه
من األثرياء ،أعتاد أن يصطحبها إلى
أفخم األماكن ويشتري لها أفخر
الثياب وسافرا معا ً عشرات املرات
واحلق أنه لم يكن يبخل عليها بشيء.
بالنسبة ألي أنثي في مدينتها بل في
بلدها كلها كان الزواج بهذا الرجل
أكثر من حلم ،فهو رجل أعمال ثري
وناجح وكرمي ومن عائلة كرمية.
ارتدت أجمل ثيابها وتزينت كعروس
ليلة زفافها ولم تنطق بكلمة
واحدة ،ظلت صامتة طول الطريق،
كان يشعر أن في عقلها شيئا ً تريد
أن تبوح به ولكنه (لم يفهم) صمتها
ولم يسألها عنه! كانت جتلس
بجواره في السيارة حتدث نفسها
وترد على ما كان يجول بخاطره
وتقول لنفسها (ولن تفهم) يا زوجي
العزيز .استمرا على هذا احلال ولم
يقطع صمتهما سوى حلظة الوصول
إلى املطعم الشهير ففتح لها باب
السيارة وتأبطت ذراعه ودخال سويا ً
في صمت غريب!

جلسا وبدأ هو احلديث قائالً كل عام
وأنتي  ..لم يكن ليكمل جملته
فقاطعته قائلة وأنا ماذا؟! أجبني أنا
ماذا؟ أتريد أن تقول وأنا طيبة؟ لست
طيبة ،لست بخير على أي حال يا
زوجي العزيز الكرمي الثري الوسيم
الرائع!! اليوم مير عام على زواجنا،
يا عزيزي متزقت على يديك! ضاعت
مالمح شخصيتي في بيتك ،أبحث
عن ذاتي كل يوم وال أجدها ،منذ عام
وأنا أعيش كالظل ،أتعلم ظل من؟!
ظلك أنت ،على مدار عام أردتني أن
أذوب فيك وأمتاهى مع شخصيتك
فأختفي كالسراب بني يدي حقيقتك!
لست ظالً يا زوجي العزيز ولن أكون
راهبة أتعبد لك في مخدعك ،ولن
أخدعك ،لن أكمل معك طريقا ً
سأسير فيه ظالً ،عام زواجك مزقني،
وعام آخر وسأعتاد األمر وعام بعد
عام سأكون مسخا ً ورمبا سأحترف
الشكوى ورمبا سأصمت وسأرضي
بحالي ألستكمل رحلة احلياة في
هدوء! ال أعلم ،ولكن عندي يقني أن
من يرضي بدور الظل اليوم هو مسخ
الغد ،وأنا ال أجيد دور املسخ ولن
أكونه! سأرحل اليوم وهذه كلمتي
األخيرة ،أكمل طعامك واتركني،
فعام زواجك مزقني.
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اغمض ...فتبصر!!
عـادل عطيـة

كتب الفيلسوف الفرنسي
«جوبير» ،حكمة ،تقول كلماتها:
«أغمض عينيك تبصر»!
فمن الضروري أن تغمض
عينيك؛ لكی تريحهما من الضوء
الزائف!
وأن تغمضهما عن أخطاء
اآلخرين؛ لكي ترى كيف جتري
صورتهم اجلميلة في عقلك!
وأن تغمض عينيك وتفتحهما
على نفسك؛ فتتأمل أعماقك
ودنياك ،وما كان ،وما يكون ،وما
سوف يكون!
ملاذا ن ُغلق أعيننا ،عندما نضحك
بشدة؟ ،وعندما ن َحلُم؟ ،وعندما
نتعانق؟ ،وعند اخلشوع؟!
أليس ألن أجمل ما في احلياة
لن نراه بعيوننا ،بل سنشغر به
بقلوبنا؟
لذلك؛ فإن املؤمن والعاشق
خمللوقات اهلل ،أكثر الناس إغماضا ً
للعني وإطباقا ً للجفنني ،وحالهما
مثل النائم ،مع أنهما أشد الناس

يقظة!
وإذا فتح عينيه على الواقع
اخلارجي ،سرعان ما يغمضهما؛
ليرى بشكل أوضح ،وأعمق!
لتكن لك القدرة على إغماض
عينيك ،والقدرة على النزول إلى
أعماق الليل الباطن؛ حتى جتد فيه
النور الضعيف ،أو :الساطع الذي
حتمله في أعماقك!
ولتصغ لكلمات الشاعر
اللبناني ميخائيل نعيمة ،وهو
يدعوك:
«إذا سماؤك يوما ً حتجب بالغيوم
أغمض جفونك تبصر حتت
الثلوج مروج
وأن بلیت بداء وقيل داء عياء
أغمض جفونك تبصر في الداء
كل الدواء
وعندما املوت يدنو واللحد يفغر
فاه
أغمض جفونك تبصر في اللحد
مهد احلياة»! ...

الطالق يف املهجر  ...من ال�سبب؟

و�سائل التوا�صل االجتماعي وت�أثريها على الطالق

و�سائل التوا�صل االجتماعي رفاهية القرن
احلادى والع�شرين ،في�سبوك ،ما�سنجر،
ان�ستجرام ،تويرت ،تيك توك ،وغريها .هذة
امل�سميات على ال�شبكة العنكبوتية جعلت
احلياة �أكرث �سهولة والعامل �صغري جد ًا،
و�ساهمت �إىل �أق�صى احلدود فى رفاهية
الب�شرية ،دعمت االقت�صاد ،زادت من تقارب
الب�شر ،فتحت احل�ضارات والثقافات على
بع�ضها ،جعلت املعرفة والتعليم فى متناول
كل الب�شر� ،أ�صبحت م�صدر رزق ملاليني من
�سكان االر�ض على �إت�ساع املعمورة وتنوعها.
هذا بع�ض ًا �صغري ًا من كل ما �أ�ضافته و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إىل الب�شرية.
ولكن هل �أ�ضرت بالإن�سان؟ �أو لنقول هل
غريت من طباعه واهتماماته والعادات التى

كانت متيز االن�سان قبل ظهورها؟ و�إن كانت
الإجابة نعم ،ف�إىل �أى حد تغلغلت �إىل اعماق
النف�س الب�شرية .دعونا فى هذا املقال نتكلم
عن ت�أثريها على �أقد�س عالقة موجودة
على االر�ض بعد عالقة االن�سان بربه ،وهي
عالقة الزواج ،وهل ت�أثرت العالقة الزوجية
وت�ضررت نتيجة لتلك الو�سائل� .أم �أن ما
حدث لرباط الزوج هو تطور طبيعى لل�صعود
املتزايد لإنحدار الأخالق ،هل نحن ظاملني
لها �إذا قلنا �إنها تكاد تكون �سبب رئي�سي فى
الطالق اليوم؟� ،أم انها �شماعة نُعلق عليها
ف�شلنا القامة عالقة زوجية �صحيحة متفاهمة
متعاونة نظري وعد للطرف االخر؟ �إذ ًا فلنبد�أ
الرحلة ونرى الإح�صائيات ماذا تقول؟
�أوال �أظهرت كل الدرا�سات واالح�صائيات

�أن الن�ساء �أكرث �إرتباط ًا من الرجال ،بو�سائل
التوا�صل االجتماعى ،كما �أن الن�ساء �أ�صبحوا
�أكرث ُعر�ضة للقلق نتيجة �إ�ستخدامهم،
كما �أنهم �أ�صبحوا �أكرث تعبري ًا عن �شعورهم
باخلوف والغرية و�أكرث �إرتياب ًا فى قوة العالقة
بينهم وبني �شركاء حياتهم.
وفى درا�سة �أخرى �أ�ستنتجت �أن من
يق�ضون �أوقات طويلة على و�سائل التوا�صل
االجتماعى هم الذين يدخلون فى عزلة عن
املجتمع بل وتزداد حاالت االكتئاب املتو�سط
وال�شديد واللجوء اىل املهدئات الع�صبية ملن
ي�ستخدمون تلك الو�سائل لأكرث من �ساعتني
يف اليوم.
�أي�ض ًا ونتيجة للمقارنة الغري متوازنة بني ما
ي�شاهدة ال�شخ�ص العادى على �صفحات

بقلم :جمدي حنني

التوا�صل من �صور
للنجوم والبيوت الفارهة وال�سيارات وغريها
تولد لدى النا�س ال�شعور بالإحباط وعدم
الر�ضا والتمرد .و�أي�ض ًا جعلت احل�صول
على كل املتع املحرمة �سهل جد ًا و�أي�ض ًا
�سهلت احل�صول على املعلومات ال�شخ�صية
للأ�شخا�ص و�إمكانية العبث بتلك املعلومات.
ولكون و�سائل التوا�صل االجتماعي �أ�صبحت
من �أ�سا�سيات احلياة حيث ي�ستخدمها حوايل
مليار �شخ�ص يومي ًا مما جعلها الأكرث تاثري ًا
على العالقات االن�سانية عامة والعالقة
الزوجية خا�صة ولكن كيف اثرت على
العالقة الزوجية ،هذا من �سنبد�أ يف ا�ستعرا�ضه
بالتف�صيل املثري جد ًا و�أعدكم مبزيد من املعرفة
والت�شويق فى العدد القادم.
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�أ�صحاب “اليد ال ُي�سرى” يف احل�ضارات وثقافات ال�شعوب
ال�سبت  31اكتوبر  - 2020ال�سنة ال�سابعة  -العدد الثالث وال�سبعون بعد املائة

يحتفل العالم في  13من أغسطس من كل
للعسر ،وهم األشخاص
عام باليوم العاملي ُ
يفضلون استخدام أيديهم ال ُيسرى
الذين
ّ
بدال ً من ال ُيمنى ،وهم فئة صغيرة من البشر
ميثلون  10باملئة من البشر ،وقد قام السيد دين
للعسر،
آر كامبل ،مؤسس املنظمة الدولية ُ
بتنظيم احتفال ألول مرة بهذا اليوم في عام
 1976م ،لنشر الوعي مبزايا وعيوب استخدام
اليد ال ُيسرى ودفاعا ً عن حقوقهم املسلوبة
منذ قرون طويلة.
العسر للتمييز والنبذ من
األشخاص
تعرض
ُ
مجتمعاتهم بسبب العادات والتقاليد ،هذا
باإلضافة إلى نظرة األديان إلى اليد ال ُيسرى
كرمز للشيطان واخللود في النار ،فقد وردت
الكثير من النصوص الدينية في بعض االديان،
حتث على استخدام اليد ال ُيمنى ألنها مباركة
من الرب ،وتنهى عن استخدام اليد ال ُيسرى

كونها رمز للشيطان.
كما شهدت إسبانيا وأوروبا بني القرنني اخلامس
عشر والسادس عشر حملة اعتقاالت وتعذيب
ضد اخملالفني للكنيسة الكاثوليكية ،وقد
اعتمدت محاكم التفتيش في إدانة املتهمني
بشكل أساسي على استخدام اليد ال ُيسرى،
كدليل أن املتهم مرتبط بالشعوذة ومعاداة
الكاثوليكية ،ويكون مصيره اإلعدام.
وفي محاكمة الساحرات في الواليات املتحدة
األمريكية التي جرت أحداثها في قرية سالم
مبستعمرة ماساتشوستس عام 1692م ،مت
اتهام ماري باركر بالشعوذة والسحر ،وعلى
الرغم من عدم توفر أي دليل ضدها إال أن
استخدامها لليد ال ُيسرى كان دليالً قاطعا ً
لتعاملها مع الشيطان ،فتعرضت للتعذيب
الشديد حتى أُجبرت على االعتراف أنها
ساحرة وأنها أقسمت بيدها ال ُيسرى أمام

الأ�سكتلندي الطائر
«االسكتلندي الطائر» او البطل األوليمبي «ايرك ليدل»! كانت حياته
موحية ملوضوع فیلم «عربات من نار» ،الذي فاز بجائزة هوليود عام
.1981
كانت اقتناعاته الدينية ،مكلفة ،فقد جلبت له املعارضة في دورة
 1924األوليمبية ،الكثير من اآلالم؛ ألنه رفض أن يركض في سباق 100
متر يوم األحد.
ً
فقد استشاطت السلطات البريطانية غضبا؛ ألن «ليدل» هو فتاهم
الذهبي ،الذي بإمكانه الفوز مبيدالية ذهبية لبريطانيا ،ووصموه بأنه
خائن لوطنه ،ولكن «ليدل» استغل الفرصة خلدمة كل من اهلل ووطنه.
وبدال ً من أن يشارك في سباق  100متر ،انتقل إلى التسابق في سباق
 200متر و 400متر املقامني في أيام األسبوع.
حققت هذه اخلطة ثمارها ،حيث حقق «ليدل» الرقم األوليمبى  6ر47
ثانية في سباق  400متر وفاز بالذهبية.

�ألعله حلم؟
كان «اجلنرال جرانت» ،وهو متجند بسيط في «وست بونیته» ،يكره اجليش ،وملا أثيرت مناقشة
حينذاك في الكوجنرس عن إلغاء األكادميية وقرأ هذا النبأ في اجلرائد ،متنى أن تزول األكادميية
احلربية .ولكنه رأي يوماً من األيام ،القائد العام للجيش ،والبطل احلربي «ونفيلد سكوته» ،اثناء
استعراض للجيش؛ فقال في نفسه« :كم يكون عظيماً ،إذا أصبحت يوما ً من األيام في رتبة هذا
القائد ..ألعله يكون حلماً؟!».
فكانت هذه هي البذرة األولى في قلب هذا اجلندي نحو العظمة ،مع أنه كان قد سئم التمرينات
العسكرية ،والواجبات الدقيقة في اجلندية!

�شهوة امللوك!

في مطلع القرن الثاني عشر حيث ،كان يلزم أن يقرر امللك األسباني ألفونسو السادس ،إن كانت
دولته تستخدم كتاب القداس الغوصى أم الروماني؛ فأعلن أنه سيلقي بالكتابني في النار..
الكتاب الذي ال يحترق ،يتم استخدامه .وألن الكتاب الغوصی لم يحترق ،وألنه كان يريد استخدام
الكتاب الروماني ،ألقى بالغوصي مرة ثانية في النار فاحترق ..عندئذ أعلن أن دولته تستخدم
الكتاب الروماني.
وبسبب هذا ،انتشر هذا املثل األسباني الشهير« :جترى القوانني في الطرق التي يشتهيها امللوك!»
بین األسبان ،وأصبح له شعبيته.
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الشيطان على كتابه وصارت من اتباعه ،ومت
إعدامها حرقاً.
في احلضارات واألديان مثل اإلغريقية
والهندوسية ساد االعتقاد أن نصف اجلسد
األمين ميثل الذكورة بقوته ومهارته في تأدية
املهام ،بينما اُعتبر اجلانب األيسر ميثل األنوثة
لضعفه وصعوبة التحكم به ،وبهذا تعرض
كل من يستخدم يده ال ُيسرى للسخرية
واالتهام باملثلية قدميا ولكن األبحاث العلمية
العسر
أثبتت عكس ذلك ،فنسبة الذكور ُ

حدث يف هذه الدنيا

أعلى من اإلناث بنسبة  3باملائة.
وفي أدغال أفريقيا ساد االعتقاد بني القبائل
األفريقية أن يد ال ُيسرى مرتبطة بالشر ،فقد
اعتاد أفراد قبائل الزولو في جنوب أفريقيا على
استخدام اليد ال ُيمنى منذ الصغر ،ومن يقوده
حظه العاثر ويُولد أعسر في هذه القبيلة،
فسوف يتعرض لعقوبة شديدة بوضع يده
ال ُيسرى في قدر مليء باملاء املغلي حتى يفقد
القدرة على استخدامها ،فاألعسر في قبيلة
الزولو نذير شؤم.
أما القبائل املستوطنة على ضفاف نهر
النيجر فتجبر النساء على حتضير الطعام
بأيديهن ال ُيمنى وفي حالة اكتشاف امرأة
تطبخ بيدها ال ُيسرى يقوم زوجها بطردها من
املنزل اعتقادا ً منه أنها ساحرة أو حتاول دس
السم له بالطعام .وفي جمهورية غانا تُعتبر
اإلشارة باليد اليسرى إهانة كبيرة.

وحدثت املفاج�أة!
في ميدان بالشارع الرئيسي ملدينة «انتر براسى» بوالية أالباما األمريكية ،يوجد
واحد من أغرب النصب التذكارية في كل العالم .إنه نصب محفور على احلجر
حلشرة ضارة!! يا ترى ما هي قصتها؟ منذ أن عرفت هذه املدينة الزراعة وفالحوها
يبذلون قصارى جهدهم إلنتاج القطن فهذا محصولهم الرئيسي .فإذا انهار
انهاروا معه ،وإذا ازدهر ،اغتنوا ،وارتفع مستوى معيشتهم وزادت رفاهيتهم.
وذات عام حدث هجوم خطير على احملصول ،من حشرات خنفساء القطن ،وكان
الهجوم شديدا ً للغاية ،حتى ضاع كل أمل في انقاذ ولو جزء صغير .وبدأ العلماء
يبحثون وأخيراً ،توصلوا إلى حل لزرع الفول السوداني ..وبالفعل اقتلعوا كل أشجار القطن ،وزرعوا
بدال ً منه الفول ..وحدثت املفاجأة ..تفوق عائد الفول على ما كان يجلبه القطن قبل ذلك من أرباح،
بل صارت املنطقة تعرف فيما بعد ذلك ،مبركز الفول العاملي ...وماذا كانت النتيجة؟!
اغتنى سكان املنطقة جداً ،ولكيال ينسوا فضل خنفساء القطن عليهم ،شيدوا لها نصبا ً
تذكاريا ً في أهم موقع مدينتهم!

ا�سم على غري م�سمى
دعي امللك بطليموس الثاني الذي حكم مصر سنة  285إلى  246قبل امليالد ،تاريخياً ،باسم
«فيالدلفوس» ويعني ذلك « َم ْن يحب إخواته» ..وقد قتل اثنني من أخواته!
وعرف امللك بطليموس الرابع الذي حكم مصر من سنة  221إلى  203ق.م باسم «فيلوباتو»
ويعني ذلك « َم ْن يحب أباه» ..وقد قتل أباه!

Queen Bakery
31 Melanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8
416-562-9616

needed immediately
2 Egyptian bakers position
Full time Salary: $16 to 18 per hour.

معركة بال هروب!

Experience: at least 3 years With Egyptian pita bread

املكتشف األسباني «كورتز» ،رسا بسفنه ،ليبدأ غزوه للمكسيك .وكانت قوته املالزمة له لغزو
املكسيك  700رجالً ..ما أن نزل رجاله من السفن ،وانطلقوا إلى الشاطيء ،حتى أشعل النار
بسرعة شديدة في السفن اإلحدى عشر ،التي كانت في خليج املكسيك.
لقد تعمد حرق السفن التي حملت رجاله ليروا بأعينهم النار املشتعلة أمامهم ،فيتأكدوا أنه ال
طريق لهم للحركة سوى الدخول إلى املكسيك ملواجهة املوقف أيا كان دون رجعة إلى سفنهم
وهروبهم من املعركة!

Email resume to: mariam5999@hotmail.com
Or drop in
31 Mélanie DR unit 10 Brampton L6T 5H8
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�إعداد� :إدوارد يعقوب

ارتفاع أسعار الشقق بالرغم من كثرة املعروض

عقارات نيوز

ون

 ..وتأثرية على الصحة

حققت الشقق السكنية في تورونتو  %8.3زيادة في األسعار مقارنة ب سبتمبر العام
املاضي وكان هناك الكثير من التوقعات اثناء األشهر األولى من جائحة الكورونا تتحدث
اعداد  :ادوارد يعقوب
عن احتمال هبوط في األسعار للشقق.
وهذه الزيادة جاءت بالرغم من كثرة املعروض الذي وصل الي  17613شقة وبالرغم أيضا
سرطان
األنسان
تسببمنتهديدا
غيابانها
استخدمه منالبعض
الشقق السكنية واجتاه البعض
خصوصا في
املستثمرين
لصحةمن
املشتريني
الكثير
اإليجارات.وانطالق غاز الرادون
األشعاع املباشر
الذى قد
يسببة لهبوط
البيع ،نظرا
الرئه الى
م اجلميلة منهم
صحة
ألف فى
يشككون
سعرآخرى
متوسط ناحية
املشع .ومن
وهذه مبثابة ارقام قياسية في
دوالر.
آخرون 633
هناكحوالي
الشقة
اء اخلارجى وبلغ
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
ى تكسية مجال الشقق تتحقق في ربع عام وان كانت اقل بكثير مما حققه سوق البيوت (املباني
لتشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
املنخفضة االرتفاع) .ولكن يبقى السؤال الهام :هل ستستمر نفس قوة الدفع لسوق
خ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
العقارات اثناء شهور الشتاء واحتماالت االقفال مرة أخرى بأونتاريو إذا تصاعدت حدة
عية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
املوجة الثانية من الكورونا؟
شعة يقول

ناجـي جرجـ�س

Nagi Girguis

Nagi Girguis

تقييم منزلك باملجان
و�سع خطة بيع وت�سويق للح�سول على
اأف�سل عرو�ض ال�رشاء
فريق عمل لت�سليح
اي عيوب تعوق البيع
ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار

عقارات جتارية و�سكنية

هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

اف�سل خدمات للح�سول على
املنزل املنا�سب لعائلتك
مبقدم  ٪5فقط
امل�ساعدة يف احل�سول على
القر�ض البنكي باأقل الفوائد
ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com | nagi.girguis@century21.ca

Buy, Sell, Lease, Invest
Residential & Commercial Real Estate

* Independently Owned and Operated

�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939
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1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

sam.m.ibrahim@gmail.com

تفكرباملجانيف بيع او �رشاء عقار؟
هل
تقييم منزلك
اف�سل خدمات للح�سول على

هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

416.889.4296تأثرية ع
اجلرانيت ....و

بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

هل تفكر يف البيع؟ اإت�سل الآن

حتصل علي ما يلي:
•إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع
املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
و أتاوا
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
•إنتشار إعالنك عبر تواصل  100ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ،
وجميع صفحاتها باأللوان

Sales Representative
جميع اخلدمات العقارية

Sales Representative
جميع اخلدمات العقارية
عقارات جتارية و�سكنية

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

165 Main Street North
Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832

165 Main Street North
Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832

ناجـي جرجـ�س
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هل تفكر يف ال�رشاء؟ اإت�سل الآن

احتياجات ال
نعرف
و�سع خطة بيعلأننا
العربية ،لعائلتك
أ�رسة املنا�سب
املنزل
للح�سول على
وت�سويق
االحالم
منزل
امتالك
يف
امنياتكم
لتحقيق
بخطوة
مبقدم  ٪5فقط
خطوةعرو�ض ال�رشاء
معكماأف�سل
او البيع باف�ضل اال�سعار ..ات�صل الآن
فريق عمل لت�سليح
امل�ساعدة يف احل�سول على
القر�ض البنكي باأقل الفوائد
اي عيوب تعوق البيع
ا�ستخدام النرتنت جلذب اف�سل الأ�سعار
ن�ساعد على ا�ستقرارك يف كندا

خربة-ثقة-اف�ضل اخلدمات

Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com | nagi.girguis@century21.ca

Buy, Sell, Lease, Invest
Residential & Commercial Real Estate

* Independently Owned and Operated

To Advertise in
Good News
Real Estate Section
Please Call:

1-844-355-6939

Office : 416 391 3232
استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
األحجار 0319

يعتبر اجلرانيت من اصلب
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
Nagi Girguis
Sales Representative
Direct: 416.953.9416
nagigirguis.com
nagi.girguis@century21.ca
Century 21
Leading Edge Realty Inc., Brokerage
165 Main Street North, Markham, ON. L3P 1Y2
Business: 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832
Buy, Sell, Lease
Residential & Commercial Real Estate

البعض ا
الرئه الذ
املشع.
هذا الكال
ال تصل
مازالت م
ألثبات او
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مجلة «اسكواير»

االعتذار
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مجلة «ذي فاميلي» األمريكية

االخالق العائلية

االعتذار الذي يحمل أثرا ً من اللوم أو احلقد ليس الفكرة القائلة بأن ما يفعله البالغون في السر
اعتذارا ً على االطالق .وأعظم شروط االعتذار يخصهم وحدهم هي فكرة خاطئة .فما نفعله سرا ً
يؤثر في كياننا ،وكياننا يؤثر في اآلخرين .من هنا كان
حسن توقيته بالنسبة الى الطرفني املعنيني.
ملا نفعله داخل بيوتنا أثره احملتوم ليس في سلوكنا جتاه
ذواتنا فحسب ،بل في سلوكنا جتاه اآلخرين أيضاً .وان
دويتشه فيله
أي تبدل في نظام حياة العائلة يترك أثره في اجملتمع
االوسع.

«اجلن�س الأقوى» ...كتاب يتحدث
عن �أ�سرار القوة البيولوجية للن�ساء

يقول كتاب جديد صادر في أملانيا إن النساء
تعتبر أقوى بيولوجيا من الرجال في مراحل
احلياة ،ويشير أيضا إلى أنهم متفوقات على
الرجال وراثيا.
ذكر ذلك موقع إذاعة صوت أملانيا «دويتشه
فيله» ،الذي يقول إنه يجب على الرجال أن
يكونوا شجعانا عند قراءة كتاب «اجلنس
األقوى» ألنهم ليسوا املعنيني بعنوان هذا
الكتاب ،مضيفا« :النساء ببساطة أقوى من
الرجال في كل مرحلة من مراحل احلياة كما
أنهن متفوقات على الرجال وراثيا».
وتابع املوقع« :هكذا يبدأ مؤلف كتاب
«اجلنس األقوى» شارون مواليم ،إذ يرى العالِم
املتخصص في الوراثة العصبية أن النساء
يتسمن بنظام مناعة أقوى واضطرابات أقل
في النمو ومكافحة أكثر جناحا للسرطان،
إضافة إلى أن هناك أسباب جتعل النساء
يتمتعن بـ «ميزة» البقاء على قيد احلياة ،على
حد وصفه.
وأضاف« :هذه امليزة تظهر من خالل ارتفاع
متوسط العمر املتوقع للنساء مقارنة
بالرجال» ،مشيرا إلى أن كل مئة أنثى حديثة
الوالدة يقابلها في املتوسط  105ذكور حديثي
الوالدة ،وبالرغم من هذا فإن عدد النساء يبلغ
ضعف عدد الرجال في الشريحة العمرية التي
تزيد عن  85عاما».
ورغم أن البعض قد يرجع ذلك إلى أن الرجال
أكثر عرضة للذهاب إلى احلرب أو أكثر تدخينا
أو أكثر تناوال للكحول أو أنهم ميارسون وظائف
أكثر خطورة ،إال أن مؤلف الكتاب ال يرى أن
هذه احلجج صحيحة ،مشيرا إلى أن دراسة
تضم بيانات أكثر من  11ألف راهبة وراهب
كاثوليكيني من بافاريا أظهرت ميزة للنساء
في البقاء على قيد احلياة ،رغم أن الرهبان
كانوا يعيشون في ظل حماية واسعة النطاق
من اخملاطر.
ويقول شارون مواليم ،املتخصص بالوراثة
العصبية أن «املرأة حتمل زوجني متشابهني
من كروموسومات  ،xبينما الصبغيات
اجلنسية لدى الرجل حتوي زوجني مختلفني من
الكروموسومات  xو  ،”yمضيفا“ :الكروموسوم
 ،yاملسؤول عن حتديد نوع الوليد إلى ذكر،
يحتوي على  70جينا فقط ،فيما يحتوي
الكروموسوم  xعلى قرابة  1000جني”.
وتابع“ :هكذا تتمتع النساء باملزيد من احللول
في مجموعة أدواتهن اجلينية ألن لديهن
كروموسوم  xمن األب وآخر من األم ولكل
منهما بدائل جينية مختلفة” ،مضيفا“ :هذه
األدوات اإلضافية تساعد ،على سبيل املثال،
في الدفاع ضد الفيروسات”.

موقع «إم إس إن» اإللكتروني

هل �أ�ضرار املعقمات على الأطفال �أكرب من
فوائدها؟

أصبح معقم اليدين منتشرًا في كل مكان
خالل الوباء كطريقة مجربة ملكافحة فيروس
كورونا .ولكن مع انتشار السوائل واملواد الهالمية
والبخاخات القاتلة للفيروسات في حياتنا اليومية،
تتكاثر اخملاطر الكامنة فيها ،خاصة بالنسبة
لألطفال الصغار.
وقد ازداد عدد حاالت التسمم العرضي لدى األطفال
بسبب مطهرات اليدين بشكل حاد منذ بدء الوباء
مقارنة بالسنوات السابقة ،وفقًا ملركز السموم في
أونتاريو.
في أونتاريو ومانيتوبا ونونافوت ،كان هناك  536حالة
تسمم عرضي بسبب املعقمات بني يناير وسبتمبر،
مقارنة بـ  318حالة في نفس الفترة من العام
املاضي .وقد شهد شهر أغسطس أكبر زيادة في
شهر واحد ،حيث مت اإلبالغ عن  101حالة تسمم،
مقارنة بـ  29في أغسطس  .2019وقال مركز
السموم إن غالبية احلاالت شملت أطفاال حتت سن
اخلامسة عشرة.
تعتمد كمية الضرر الذي يلحقه مطهر اليدين
بالطفل على الكمية املستهلكة واملكونات ،وفقًا
للدكتورة آنا بانيرجي ،أخصائية األمراض املعدية
لألطفال في كلية داال النا للصحة العامة بجامعة
تورنتو.
وقالت بانيرجي إن تناول األطفال ملعقمات اليدين
ميكن أن يكون له آثار أقل خطورة مثل النعاس و آثار
أكثر خطورة ،مبا في ذلك صعوبة التنفس ،وقد يصل
اخلطر إلى حد فقدان احلياة.
وتعتبر مطهرات األيدي التي حتتوي على امليثانول
مصدر قلق كبير إذ أن تناولها ميكن أن يسبب سمية
شديدة وفقدان البصر والفشل الكلوي وقد يكون
قاتالً.
معقمات األيدي التي حتتوي على الكحول هي
«عوامل جتفيف» وعندما تُستخدم بكثرة ميكن أن
تكون مزعجة لألطفال املصابني باألكزميا أو البشرة
احلساسة .وفي احلاالت األكثر شدة ،ميكن أن تؤدي
معقمات اليدين إلى جفاف اجللد لدرجة التشقق،
مما قد يسبب اإلصابة بااللتهابات.
اإلفراط في استخدام معقمات اليدين يقتل
البكتريا اجليدة ،مما قد يعطي نتائج عكسية
ويسمح للبكتريا الضارة بالنمو على اليدين.
يوصي مركز السموم في أونتاريو باستخدام بخة
واحدة فقط عند تعقيم أيدي األطفال الصغار
والتأكد من السماح لها باجلفاف متا ًما .بحسب ما
أورد موقع “إم إس إن” اإللكتروني.
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موقع «أر بي كا» الروسي

طبيب يك�شف عن الطريقة املثلى ال�ستعادة حا�سة ال�شم بعد ال�شفاء من «كوفيد »19
كشف الطبيب الروسي ،عبد اهلل خوجهايف ،عن طريقة عودة حاسة الشم للمريض الذي شفي كامال
من فيروس كورونا املستجد ،مشيرا أن «عودة وصول الهواء إلى النهايات العصبية املوجودة في األنف هي
مسألة وقت تختلف من شخص إلى آخر» .وقال الطبيب خوجهايف ملوقع «أر بي كا» الروسي« :حتتاج إلى
استخدام األدوية التي تضيق األوعية ،باإلضافة إلى غسل جتويف األنف بانتظام من خالل محلول ملح
البحر بنفسك .كما يجب توفير رطوبة الهواء املناسبة في الغرفة».
وأشار الطبيب إلى ضرورة استخدام فيتامينات «ب» والفيتامينات املتعددة إلعادة اخلاليا العصبية ،خالصا
إلى «ضرورة تناول الطعام بشكل صحيح وشرب املاء بكميات كافية واستبعاد النيكوتني والكحول».

مجلة «املستمع» (االذاعة البريطانية)

ماونتباتن واالمري ت�شارلز
في برنامج قدمه التلفزيون البريطاني تكرميا للبطل القومي الراحل اللورد ماونتباتن ،قال ولي العهد
األمير تشارلز ان عم والده كان يتمتع مبركز مرموق بني أفراد العائلة املالكة« :أظن أن الكثيرين يعرفون
عنه تقدمية أفكاره .لكنه كان على الدوام يصغي الى وجهات النظر األخرى» .وحني طلب إلي أن آخذ
مكانه كرئيس لالحتاد الدولي جلامعات العالم ،ظل يتحدث طويال ً وقال« :انك ال تزال في مقتبل العمر
ولك شهرة عاملية واسعة « .وما ان تسلمت املهمة منه حتى انهالت علي مخابراته الهاتفية :يجب أن
تفعل هذا» و»ال تنس أن تفعل ذاك» .ووجدت أني ال أطيق مالحقته .فكتبت اليه رسالة فيها اآلتي« :لقد
أعطيتني مكانك ألنك ،كما قلت ،تقدمت في السن وتود أن يكون اللقب من نصيب شاب .فأرجوك أن
تدعني وشأني» .وأجابني« :اآلن قرت عيني بك .فهذا عني ما كنت أود سماعه .انك أهل للقبك اجلديد».

صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية

حذار البطاريات امل�ستعملة!

في فرنسا مؤسسة مختصة بالتخلص من النفايات واعادة استعمالها اذا أمكن .وقد حذرت هذه املؤسسة
أخيرا ً من األخطار الناجمة عن رمي البطاريات الصغيرة التي تستخدم في آالت التصوير وساعات اليد
واالدوات السمعية وسواها من اآلالت الصغيرة .وكل من هذه البطاريات يحوي مقدار غرام على األقل من
الزئبق ،مما يعني أن البطاريات الصغيرة التي تختلط سنويا ً بالتراب في فرنسا  -وعددها عشرة ماليني -
تخلف عشرة أطنان من الزئبق في االرض .وال يلبث هذا املعدن أن يتسرب من البطارية املستعملة بفعل
التأكسد ،ويختلط باملاء ويتحول عن طريق البكتيريا الى مثيل الزئبق ،وهي مادة يظن أنها تؤدي الى داء
«میناماتا» اخلطر .وقد باشرت املؤسسة املذكورة تنبيه املعنيني إلى خطورة هذا األمر ،وتزويد احملالت التي
تبيع آالت التصوير والساعات وأدوات السمع بعلب تتسع الواحدة منها لستمئة بطارية مستعملة،
على أمل ارجاعها الى املؤسسة لعادة استخدامها .كما بوشرت حملة مماثلة بالنسبة الى موازين احلرارة،
علما ً أن خمسة ماليني منها تتكسر سنويا ً في مستشفيات فرنسا وترمي ،مبا فيها من زئبق ،في سالل
املهمالت من دون غطاء.
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ال�سفري ال�صيني بكندا يحذر احلكومة بداية التوقيت ال�شتوي يف كندا رئي�س وزراء «نوفا �سكوتيا» يعتذر
لل�سود وال�سكان اال�صليني عن العن�صرية
االول من نوفمرب
من منح اللجوء ال�سيا�سي للمتظاهرين
املنهجية يف املقاطعة
يف هوجن كوجن
يبدأ العمل بالتوقيت

حذر السفير الصيني لدى كندا حكومة كندا من منح اللجوء
السياسي لسكان هوجن كوجن الفارين من قانون االمن القومي الذي
فرضته الصني على هوجن كوجن والذي مبقتضاه تقبض ادارة هوجن
كوجن على اخملالفني لألمن وتسلمهم الي الصني ليتم محاكمتهم
هناك .وقال املدافعني عن حقوق االنسان والدميقراطية ان هذا
القانون يقوض احلرية في هوجن كوجن.
من جانبه قال السفير الصيني السيد كوجن بيوو في مؤمتر صحفي
بالفيديو من السفارة الصينية في أوتاوا «إننا نحث بشدة اجلانب
الكندي على عدم منح اللجوء السياسي لهؤالء اجملرمني العتاة
في هوجن كوجن ،وإن القيام بهذا يرقي الي التدخل في الشؤون
الداخلية للصني ومن املؤكد إنه سيشجع اجملرمني العتاة».
وأضاف السفير الصيني قائال «إذا كان اجلانب الكندي يهتم
حقا باالستقرار واالزدهار في هوجن كوجن ويهتم حقا بسالمة
وصحة حاملي جوازات السفر الكندية البالغ عددهم  300ألف
فرد يعيشون في هوجن كوجن ،ويهتم بالعدد الكبير من الشركات
الكندية العاملة في منطقة هوجن كوجن االدارية اخلاصة – فيبقي
عليه دعم اجلهود ملكافحة جرائم العنف».
وقد رفض السفير رفضا قاطعا اتهام رئيس وزراء كندا جسنت
ترودو للصني بانها تنخرط في دبلوماسية قسرية من خالل
سجنها لرجلني كنديني انتقاما من كندا ألعتقالها السيدة
منج وانتشو الرئيسة التنفيذية لشركة هواوي العمالقة
بناء علي طلب امريكي بتسليمها ،وقال السفير الصيني اننا
نعارض اي تصريحات تتدخل في شؤوننا الداخلية وانه ال توجد
دبلوماسية قسرية علي اجلانب الصيني .وردا علي ذلك قال رئيس
الوزراء جاسنت ترودو إن حكومته لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق
اإلنسان في الصني أو دعوة بكني إلى وقف نهجها القسري جتاه
الدبلوماسية  ،وإن الكنديني بحاجة إلى معرفة أن حكومتهم
ستدافع عنهم في جميع أنحاء العالم.

الشتوي في كندا يوم
االحد االول من نوفمبر
وفيه ينتهي العمل
الصيفي،
بالتوقيت
وقبل فجر يوم االحد
في الساعة الثانية بعد
منتصف الليل يتم تغيير
عقارب الساعة الى
اخللف  60دقيقة لتعود الى الساعة الواحدة بعد منتصف
الليل وبهذا يكسب الفرد ساعة واحدة أكثر في النوم،
وبهذا يكون هناك املزيد من الضوء في الصباح.
وتقرير التوقيت الشتوي أو التوقيت الصيفي يرجع الي
حكومة املقاطعات والبلديات في كندا وهناك بعض املناطق
التي ال تتبع هذا التوقيت مثل منطقة يوكن ،ومدينة سانت
جون في ساسكاتشوان ،وتتبع كندا الواليات املتحدة في
استخدام هذا التوقيت

برنامج جتريبي جديد مينح
ممر�ضني مهاجرين االقامة الدائمة
يف كندا
حصل رجل من غانا وامرأة من الهند يعمالن في مجال
التمريض في مدينة [سولت ستي ماري] على االقامة
الدائمة من خالل برنامج جتريبي فيدرالي جديد يهدف الى
حتديد العمالة املاهرة التي تستطيع املساعدة في سد
النقص في العمالة في املناطق الريفية واملناطق النائية
الشمالية في كندا.
وهذان االثنان اللذان حصال على االقامة الدائمة يعمالن
بالتمريض ودرسا في كلية سولت ،وعمال في دور الرعاية
طويلة االجل ،وتشارك في هذا البرنامج  11منطقة
مجتمعية في كندا ،منها متييز وثاندر باي ونورث باي
وسادبري.
ويجري البحث عن العمال األجانب في قطاعات التصنيع،
واحلرف املاهرة ،والرعاية الصحية ،والضيافة ،وغيرها .وقال
بول سايرز منسق تنمية القوي العاملة في املدينة ان هذا
البرنامج يحظى بشعبية كبيرة ،وان  20ألف شخص أعربوا
عن اهتمامهم باحلصول على االقامة الدائمة ،وقال ان
االثنني اللذين حصلوا على االقامة الدائمة قد عمال مبهارة
وتواصلوا مع جميع املسؤولني في املدينة.

هاليفاكس :أعتذر رئيس
وزراء مقاطعة نوفا سكوتيا
ستيفن ماكينل للسود
والسكان االصليني من
سكان مقاطعة نوفا
سكوتيا عن العنصرية
املنهجية في النظام القضائي في املقاطعة وقال أمام جتمع في
جمعية الشبان املسيحية وسط مدينة هاليفاكس :إن احلكومة
ملتزمة باإلصالح وإن مؤسسات مثل الشرطة واحملاكم خذلت
السكان السود والسكان االصليني ،وأعتذر عن األذى والصدمة
وااللم ،التي قال إن العديد من مواطني نوفا سكوتيا عانوا منها
على مدي االجيال ،وقال «أنني أسمعك ،وأراك ،وأنا أصدقك وأنا
آسف».
ووصف رئيس الوزراء الواقع احلي املهني لألمهات السود الذين
يحذرون أبنائهن ويطلنب منهم ان يخافوا من الشرطة ،وقال أيضا
«أننا نتأسف للشباب وللبالغني واالسر وأسالفهم ،الذين خذلتهم
املؤسسات واالنظمة العنصرية ،وانا ال أستطيع أن أزيل اآلمكم
وال أستطيع أن أعيد لكم الفرص الضائعة او االرواح الضائعة.
يذكر إن حركة «حياة السود مهمة» في نوفا سكوتيا وحول
العالم قد سلطت الضوء على االخفاقات املنهجية والتي نتجت
من االعتماد علي إنفاذ القانون من أجل السالمة العامة ،وقال
رئيس الوزراء إنه سيشكل فريق للعدالة التصاحلية يتألف من
اعضاء من مجتمعات السود والسكان االصليني ،واعضاء من
الشرطة واحلكومة للعمل علي إيجاد طرق إلصالح نظام العدالة
وسينظر هذا الفريق الى ما هو أبعد من أعمال الشرطة وسوف
يحلل نظام السجون والقضاء وجوانب أخري من نظام العدالة،
وايضا سينظر في القضايا االجتماعية التي يقوم عليها جترمي
مجتمعات السود والسكان االصليني وسيقوم هذا الفريق بعمله
خالل الـــ  12والي  18شهرا القادمني.
وقال رئيس الوزراء أيضا انه على الرغم من ان عدد كبير من الشباب
االسود وشباب السكان االصليني يتخرجون سنويا في املقاطعة،
لكنهم ال يجدون عمال وهذا إجحاف وشيء خاطئ ال ميكن أن
يستمر ،هذا وجاء اعتذار رئيس وزراء للسود والسكن االصليني في
مقاطعة نوفا سكوتيا بعد دراسة اجراها عالم اجلرمية سكوت
ورتلي عام  2019تشير الي إن املوطنني السود أكثر عرضة للتوقيف
من قبل الشرطة بخمس مرات عن املواطنني البيض.
ومن ناحية أخري حتقق شرطة هاليفاكس مؤخرا في جرمية تخريب
لالفتة توجه الناس الي قبر السيدة السوداء الشهيرة فيوال
ديزموند والتي تظهر صورتها على العملة الورقية الكندية من
فئة  10دوالرات ،حيث وجدت الشرطة كتابات مسيئة للغاية على
الالفتة ويجري التحقيق فيها على انها جرمية كراهية.

ابرام مقار و �شريين مقار
م�ؤمن يونان و ريفان وهبة
يهنئون
جون غايل و هبة لوقا
باملعمودية املباركة
للأبنة  /جويل
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�أيها الزوج ماذا تعرف عن زوجتك؟ ...
�أيتها الزوجة ماذا تعرفني عن زوجك؟

بغض النظر عن املدة التي
قضاها املرء متزوجا ً او مقدار
السعادة املالزم حلياته الزوجية،
هناك اشياء كثيرة ال يعرفها
عن شريك حياته .غير أن معرفة
خلفية الشخص االخر في
حياتك وعاداته واالشياء املفضلة لديه مسألة
مهمة.
نقدم هنا اختبارا ً الى الزوجني لقياس معرفة
أحدهما باألخر .ليأخذ كل منكما دوره في
االجابة عن هذه االسئلة ،وبعد ذلك ليصحح
الواحد اجوبة االخر ،واضعا ً نقطة واحدة امام
كل اجابة صحيحة.
ما اسم عائلة حماتك؟
ما اسم آخر کتاب قرأه  /قرأته زوجك؟
ما هي احليوانات االليفة التي رباها  /ربتها
زوجك ،مبا في ذلك احليوانات التي اقتنتها
العائلة في طفولة أوالدها؟
اي اجزاء من الصحيفة يقرأها  /تقرأها زوجك
اوالً؟
ملن صوت  /صوتت زوجك في االنتخابات االخيرة؟
ما هو قياس حذاء زوجك؟
هل جمع  /جمعت زوجك اي شيء في طفولته
 /طفولتها؟ وما هو؟
سم املدرسة االبتدائية التي درس  /درست فيها
زوجك؟
هل سبق لزوجك ان اشتری  /اشترت ورقة
يانصيب؟
 .10ما اسم افضل صديق  /صديقة لزوجك؟
 .11ما هي فاكهة زوجك املفضلة؟
 .12هل يتذكر  /تتذكر زوجك املكان األول الذي
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العائلــــــــة

من جتاربي :تنظيف ال�سجاد
قبل ان تنظفي سجادتك بالصابون ضعي
اكياس بالستيك صغيرة حول قوائم االثاث
حتاشية لظهور آثار الصدأ على السجادة
الرطبة .واضافة الى ذلك فان هذه العملية
تغنيك عن نقل االثاث من مكان إلى آخر ريثما
تنظفني السجاد حتته.
جربي معجون احلالقة كمزيل للبقع واتركي
لرغوة املعجون وقتا كافياً ،ثم اغسلي مكان
البقعة باملاء او الصودا فتحصلني على
نتيجة جيدة .اذا انسكب النبيذ االحمر على
سجادتك او على غطاء املائدة ،حاولي ازالته
بالنبيذ األبيض .إلزالة اثار بعض انواع احلبر
اجلاف انقعي املوضع امللوث مبستحضر لرش
الشعر ثم اتركيه كي يجف .بعد ذلك امسحي
املوضع بالفرشاة بلطف مستخدمة مزيجا ً

ذهبتما اليه معا؟
 .13اي عمل منزلي يومي يكرهه /
تكرهه زوجك اكثر من سواه؟
 .14هل يزن  /تزن زوجك نفسه
 /نفسها مرة على االقل في
االسبوع؟
 .15سم واحدا ً من معلمي زوجك السابقني؟
 .16ما هو جزء الدجاجة املفضل لدى زوجك؟
 .17ما هو قياس لباس زوجك؟
 .18سم قريب  /قريبة زوجك املفضل /
املفضلة من غير االبوين واالخوة؟
 .19سم القريب االقل حظوة في عيني
زوجك؟
 .20ما هي آخر قطعة لباس اشتراها /
اشترتها زوجك له  /لها؟
 .21اذا كان في امكان زوجك ان يشتري /
تشتري ای سیارة موجودة في العالم ،فماذا
يختار  /تختار؟
 .22كم مرة في االسبوع او (الشهر) يغسل
املقادير:
 /تغسل زوجك شعره  /شعرها؟
ملء  3أكواب ماء طحني فاخر (دقيق أبيض)
 .23ما هو مطعم زوجك املفضل؟
 .24ما هو ،في نظر زوجك ،اقوى سبب  -ملء ملعقة حلو من زيت نباتي نقي  -ملء
ملعقة شاي ملح طعام (واملعروف أن ملعقة
للنزاعات البيتية؟
احللو أكبر من ملعقة الشاي) – نصف أوقية
من خميرة البيرة الطازجة (أي ما يعادل حجم
نتيجة االختبار
فوق الـ  21نقطة :جيد جداً.
نصف الليمونة احلامضة املتوسطة احلجم أو
 20 - 15نقطة :مستوى مقبول ،لكن يتوجب حجم نصف ثمرة اجلوز)  -ملء ملعقة شاي
سكر  -كوبان من املاء الدافئ (اخلطي كوبا ً من
عليك رفعه.
دون الـ  15نقطة :االفضل ان تعتني بنفسك املاء املغلي مع كوب من املاء من الصنبور).
عناية فائقة وتتعرف  /تتعرفي على اهتمامات الطريقة:
ادعكي اخلميرة بالسكر واتركيها بضع دقائق،
زوجك عن كثب.
انخلي الطحني مع امللح ،أضيفي الزيت خلليط
الطحني وامللح مع التقليب ،ثم اخلطي نصف
املاء الدافئ باخلميرة وأذيبيها باملاء ،اعجني
الطحني بخليط اخلميرة ثم أضيفي نصف املاء
اآلخر بالتدريج مع العجني إلى أن تصبح عجينة
متجانسة لينة نوعاً( .قد يتبقى بعض املاء
الدافئ ،وقد حتتاجني إلى ما يزيد على الكوبني
منه حسب نوع الطحني وكيفية كيلك له).
اقطعي العجينة إلى أرغفة حسب رغبتك
مستطيلة أو مستديرة ،صغيرة أو متوسطة،
ضعي األرغفة في صاج (صينية) مدهونة جيدا
بالزيت أو بالسمن .غطي األرغفة بقطعة
نظيفة من القماش ثم اتركي اخلبز ليختمر
في مكان دافئ لفترة تتراوح بني ربع ونصف
الساعة ويعتمد ذلك على مدى برودة اجلو أو
دفنه .اخبزي خبزك في فرن متوسط احلرارة

من املاء واخلل .اذا ضغط االثاث الثقيل على
وبر سجادك فجعله مسطحاً ،ففي امكانك
رفع هذا الوبر من جديد باستعمال فرشاة
ومكواة بخارية .امسكي املكواة بينما يندفع
البخار منها فوق املوضع املطلوب ،ولكن من
دون ان متس السجادة .بعد ذلك افركي املوضع
بالفرشاة بسر عة.

ا�صنعيه بنف�سك! اخلبز

(مت إشعاله منذ  15دقيقة قبل اخلبيز) ملدة ربع
الساعة ،ثم ارفعي درجة احلرارة ملدة ربع ساعة
أخرى مع مراعاة أال يحترق .ثم تيقني من أن
األرغفة نضجت بأن تخبطي أسفل الرغيف
برفق مبفصل أصبعك األوسط فإذا أعطى رنينا ً
أجوف دل على نضجه أما إذا كان الرنني مازال
مكتوما ً فأعيديه للفرن مرة أخرى لبضع دقائق.
ملحوظة:
* ميكنك اضافة مبشور قشرة برتقالة أو ثمرة
يوسفي إلى عجينة اخلبز فتعطيها نكهة
خاصة ،كما ميكنك نثر السمسم أو حبة
البركة أو الشمر على وجه األرغفة بعد نثر
بعض نقاط املاء أو احلليب على وجه الرغيف،
وفي حالة استخدام مبشور قشر البرتقال
أو اليوسفي ،ال تضعي شيئا آخر على وجه
الرغيف حتى ال تتضارب النكهات.
* ال تنسي إشعال الفرن قبل اخلبيز بربع
الساعة ،وبقدر دقتك حتصلني على خبز نقي
شهي.

ماء الأرز ..و�صفة لنمو ال�شعر
ماء األرز ينظف فروة رأسك بعمق ويزيل الدهون
واألوساخ املتراكمة عليها .ليس ذلك فحسب ،بل
إنه يعمل أيضا ً كبلسم رائع ملن يعانون من الشعر
أيضا أنه يقلل من
اجلاف واملتطاير .ومن املعروف ً
تقصف األطراف ،كما أن السائل غني بفيتامني E
الذي يساعد على منو الشعر ،وفق ما أوردت صحيفة
إنديان إكسبرس.
كيفية التحضير
خذي نصف كوب من األرز العضوي األبيض أو البني
واشطفيه جي ًدا .انقلي األرز النظيف إلى وعاء
منفصل وانقعيه في كوبني من املاء ملدة ساعتني تقري ًبا.
صفّي األرز ،وخزني املاء في وعاء أو زجاجة محكمة اإلغالق .دعيه يتخمر خالل الليل ،ثم انقليه إلى
زجاجة رش وأضيفي ملعقة صغيرة من زيت اخلروع املعروف بتسريع منو الشعر.
رشي هذا اخلليط على فروة الرأس وقومي بالتدليك جيداً .اتركيه طوال الليل للحصول على
أفضل النتائج .لكن تذكري ،يجب أن تثابري على استخدامه بشكل منتظم.
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انت�صار جديد للمر�أة ال�سعودية ...تعيني
� 100سيدة يف وظيفة “كاتب عدل”
العربية
اململكة
أعلنت
السعودية ،عن تعيني  100امرأة
من املؤهالت شرعيا ً وقانونيا ً
في وظيفة “كاتب عدل”،
بعد توجيهات من وزير العدل
السعودي الشيخ وليد بن محمد الصمعاني.
وأوضحت العدل السعودية في بيان لها ،أن كاتبات العدل الـــ
 100يباشرون العمل بعد جتاوز برنامج تدريبي متخصص مدته 3
أشهر ،بالتعاون مع مركز التدريب العدلي ،باإلضافة إلى التدريب
التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل
على العديد من احملاور النظرية والتطبيقية مبا في ذلك معرفة
مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقا ً ملا ورد في النظام،
ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات احلديثة املرتبطة
بالعمل التوثيقي.
وتأتي هذه اخلطوة للتسهيل على املستفيدات من اخلدمات
التوثيقية ،والتوسع بتمكني املرأة في حتقيق العدالة ،وذلك
بعد قيام الوزارة مؤخرا ً بتعيني العديد من النساء املؤهالت
في مجاالت القانون والشريعة واالجتماع واإلدارة والتقنية في
الوزارة للمرة األولى.
وسمحت وزارة العدل السعودية للنساء بالعمل في وظائفها
منذ ثالث سنوات وبالتحديد في  14نوفمبر  ،2017عندما أعلنت
في بيان رسمي لها عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف
للنساء مبسمى «كاتب عدل» على املرتبة السابعة ،للعمل في
كتابات العدل مبختلف مناطق اململكة.
وحصلت املرأة السعودية في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،على العديد من احلريات ،وتقلدت
بالكثير من املناصب ،فأًصبح للنساء في السعوديات دور فعال
باجملتمع؛ وباتت املرأة حتصل على حقوقها مثل الرجل ،وتشهد
اململكة السعودية حملة إصالحات قانونية و تغيرات ثقافية
هي األكبر في تاريخها املعاصر .يذكر أن السعودية شهدت في
عهد امللك سلمان العديد صدور العديد من األوامر والقرارات
الداعمة للمرأة ،هذا بخالف القرارات التي تتخذها السعودية
تنفيذا ً لتحقيق رؤية اململكة  2030بقيادة ولي العهد األمير
محمد بن سلمان ،وحتقيق متطلبات حرية املرأة السعودية
بالتزامن معا رئاسة اململكة لقمة العشرين هذا العام.

اعتربها البع�ض �ضوء اخ�ضر للقاهرة...
ترامب :م�صر قد تفجر �سد النه�ضة

انتقد الرئيس األمريكي دونالد ترامب إثيوبيا على خلفية بنائها
سد النهضة الذي قد تعمد مصر «إلى تفجيره» حسب قوله.
وقال ترامب خالل اتصال هاتفي مع رئيسي احلكومة السوداني
واإلسرائيلي« :إنه وضع خطر جدا ،ألن مصر لن تكون قادرة
على العيش بهذه الطريقة» .وأضاف« :سينتهي بهم األمر إلى
تفجير السد .قالوها يقولونها بصوت عال وواضح :يفجرون هذا
السد ..وعليهم أن يفعلوا شيئا».
وتابع« :كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته»،
مبديا أسفه ألن مصر كانت تشهد اضطرابا داخليا عندما بدأ
مشروع سد النهضة اإلثيوبي عام .2011
وقال« :لقد أعددت لهم اتفاقا ،لكن إثيوبيا انتهكته لألسف،
وما كان ينبغي عليها فعل ذلك .كان هذا خطأ كبيرا».
وأعلنت الواليات املتحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من
مساعداتها املالية إلثيوبيا بعد قرار أديس أبابا األحادي ملء سد
النهضة على الرغم من «عدم إحراز تقدم» في املفاوضات مع
مصر والسودان.
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ال�سودان و�إ�سرائيل:
اتفاق على �إقامة عالقات م�شرتكة...
وترامب يرفع اخلرطوم من قائمة الإرهاب

قال الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،إن السودان وافق على
تطبيع العالقات مع إسرائيل .على اثر ذلك رفع ترامب اسم
السودان من القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب ،األمر
الذي أدى إلى رفع احلظر عن املساعدات االقتصادية واالستثمار
له.
وعند إعالنه عن الصفقة ،قال ترامب إن «خمس دول عربية أخرى
على األقل تريد إقامة اتفاق سالم مع إسرائيل».
يأتي هذا اإلعالن بعد أسابيع من توقيع كل من اإلمارات والبحرين
على اتفاقات تطبيع العالقات مع إسرائيل .وبذلك أصبحت
الدولتان اخلليجيتان أول دولتني في الشرق األوسط تعترفان
بإسرائيل منذ  26عاما.
وكانت مصر قد وقعت اتفاق سالم مع إسرائيل في عام ،1979
تلتها األردن في عام  ،1994ثم موريتانيا في عام  2009لكنها
عادت وقطعت العالقات بعد  10سنوات.

البابا فران�سي�س :املثليون �أبناء الرب ولهم
احلق يف تكوين �أ�سرة

تقـــــــــــارير

ً
قبطيا وو�صول  7للإعادة بعد
جناح 12
اجلولة الأوىل النتخابات النواب امل�صري

انتهت اجلولة األولى لالنتخابات البرملانية بفوز  12قبطيا على
قوائم «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن قطاعي الصعيد
وغرب الدلتا ،وهم في الصعيد كل من :إيهاب منصور ،وأمين
شكري ،سهام بشاي ،إيهاب رمزي ،مرمي كافوري ،ماجدة باخوم،
سامي فتحي سوس ،نانسي نعيم ،مرمي أمني حنس ،سوزي
ناشد ،ميرفت عازر.
ويخوض  7أقباط جولة اإلعادة التي جترى في شهر نوفمبر املقبل
في عدة دوائر مبحافظات املنيا وأسيوط وقنا ،ففي دائرة مركزي
سمالوط ومطاي مبحافظة املنيا عن وصول النائب احلالي مجدي
ملك جلولة اإلعادة ،وجنح الشاب أندرو بيالطس في الوصول جلولة
اإلعادة عن دائرة مركز وبندر املنيا ،وفي دائرة ملوي جنح املرشح
القبطي هيالسالسي فى احلصول على أعلى األصوات ليصل
جلولة اإلعادة .كما جنح املرشح القبطي هيثم فاروق في الوصول
جلولة اإلعادة بدائرة أبو قرقاص باملنيا وأطاح بـ مرشح مستقبل
وطن مبركز أبوقرقاص من اجلولة األولي.
كما جنح النائب املنتهية واليته ماجد طوبيا بشعبيته الكبيرة
في الوصول جلولة اإلعادة في دائرة جنع حمادي والوقف ودشنا،
وفى مركز أسيوط محافظة أسيوط جنح اللواء تادرس قلدس في
الوصول جلولة اإلعادة للمنافسة على  3مقاعد ،وجنح الدكتور
البيطري أمير بنيامني لويز في الوصول إلى جولة عن دائرة شمال
أسيوط التي تضم مركز منفلوط وديروط والقوصية ،وهو عضو
هيئة التدريس بجامعة أسيوط حفيد وجنل عائلة برملانية
عريقة.

ال�سعودية تلغي نظام «الكفيل» خالل
الن�صف الأول من 2021
أعلنت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية
رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في اململكة بعد تطبيق دام 7
عقود .وستعلن وزارة املوارد عن مبادرة تهدف لتحسني العالقة
التعاقدية بني العامل الوافد وصاحب العمل وهي املبادرة التي
تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في اململكة.
علي أن يبدأ التطبيق الفعلي خالل النصف األول من العام
املقبل  ،2021ويتوقع أن يستفيد أكثر من  10ماليني وافد من
دافع البابا فرانسيس عن حق األشخاص املثليني في تكوين النظام اجلديد.
أسرة ،قائال إنهم «أبناء الرب» .وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان
في فيلم وثائقي عن حياته ،وينظر إليها على أنها أوضح موقف
له بشأن مسألة العالقة بني املثليني.
وقال البابا في الفيلم ،الذي عرض للمرة األولى في مهرجان روما
لألفالم« :للمثليني حق في تكوين أسرة».
وأضاف« :إنهم أبناء الرب ولهم حق تكوين أسرة .ال ينبغي طرد
أعلن املستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،
أحد أو حتويله إلى بائس بسبب ذلك».
ودعا إلى «صياغة قانون شراكة مدنية» مينحهم الغطاء خالل اجللسة العامة الثانية فوز املستشار بهاء أبو شقة،
رئيس حزب الوفد ،والنائبة فيبى فوزي جرجس عن حزب الشعب
القانوني.
وقال إنه دعم في السابق هذا األمر ،وهو ما يبدو إشارة إلى اجلمهوري ،مبقعدي وكيلي اجمللس .وقال عبد الوهاب ،أن عدد
الفترة التي ترأس فيها أساقفة بوينس آيرس ،عندما دعم توفير األعضاء الذين أدلوا بأصواتهم  294صوتا ،منها  281صوتا
صحيحا واالصوات الباطلة بلغت  13صوت .وجاء فوز املستشار
نوع من احلماية القانونية لألزواج من املثليني.
ويعرض الفيلم مقطعا له وهو يشجع رجلني مثليني على زيارة بهاء أبو شقة ،بإجمالى  255صوتا من أصل ليكون هو الوكيل
األول ،فيما حصلت النائبة فيبى فوزى على  199صوت لتكون
الكنيسة برفقة أوالدهما الثالثة.
من جهة اخرى نفى مصدر في الفاتيكان تصريحاته البابا حول الوكيلة الثانية للمجلس ،وأول سيدة قبطية تفوز بوكالة
املثليني معلال ذلك بإنه متت ترجمة عبارة البابا فرانسيس حول مجلس الشيوخ .وكان ينافس على املقعدين أيضا كل من
احلقوق املدنية لألزواج من نفس اجلنس في الفيلم الوثائقي النائبة راندا محمد أحمد مصطفى  60صوتا ،اللواء أركان حرب
أمين عبد احملسن محمد  48صوتا.
«فرانسيس» ،بشكل غير صحيح.

فيبي فوزي �أول �سيدة قبطية تفوز بوكالة
جمل�س ال�شيوخ امل�صري
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جود نيوز تلقي حما�ضرة لطلبة كلية الإعالم بجامعة �أوتاوا

ابرام مقار يتحدث عن التحديات التي تواجه الإعالم العرقي يف كندا ويجيب على �أ�سئلة الطلبة
حوارات البابا توا�ضرو�س و ايرين �أوتول هما الأف�ضل ،وما و�صلت �إليه جود نيوز نتيجة جهد �أربعني �شخ�ص باجلريدة
بالعمل التطوعي ،وحلسن وتناولت أسئلة أخري ،تأثيرات الكوفيد على
دعت كلية األعالم بجامعة أوتاوا جريدة محترف وصاحب شركة
احلظ أن اجملموعة املوجودة اجلريدة وخاصة أنها مازالت تُطبع رغم
«جود نيوز» للحديث عن أبرز التحديات هندسية في كندا.
بجود نيوز لديهم التزام توقف الكثير من الصحف األخري؟ ،كذلك
التي تواجه امليديا العرقية في كندا كذلك بعدها بدأ «مقار» احملاضرة
نحو اجلريدة حتى وإن كان ردود فعل القراء حول القضايا اخلالفية
احلديث عن «جود نيوز» كنموذج ناجح للطالب عبر برنامج
ً
معظمهم يعمل متطوعا التي تتناولها اجلريدة؟ ،ومن القراء الذين
لذلك األعالم النتشارها واستمرارها عبر زووم ،وبعد شكر احلضور
 .ثم أجاب «مقار» علي يُخاطبهم اجلزء األجنليزي باجلريدة؟ ،والذي مت
واملنظمني ،بدأ باحلديث عن
تلك السنوات السبع.
أسئلة احلضور والتي متثلت فيه التأكيد علي أنه موجه للجيل الثاني
وبدأت احملاضرة في متام الرابعة بعد ظهر تاريخ جود نيوز وجناحاتها
في ،ملاذا تسمية اجلريدة بـ والثالث من املهاجرين ومت األشارة إلي أن
اجلمعة ،السادس عشر من أكتوبر ،وبحضور عبر سبع سنوات ،وما
«جود نيوز»؟ ،واملعايير التي هناك اثنني من أعضاء البرملان الكندي
بروفيسور «راداميس زكي» و بروفيسور نشرته صحيفة مثل
يتم علي أساسها إختيار يكتبون باجلريدة ،وسأل أحدهم «مقار»
الفرنسية»
«دينا صاحلة» ،والذين قاموا بشكر جود نيوز «اللموند
علي احلضور ،متمثلة في رئيس التحرير الشهيرة نقالً عنها ،والقضايا التي الصحفيني بجود نيوز؟ ،والتي مت تلخيصها ،ما الذي يجعله تعطي من وقتك وجهدك
ابرام مقار و الصحفية الشابة ندي باخوم ،طرحتها ،واإلحتفاالت التي نظمتها وكيف باخلبرة السابقة واحلرفية ،واملصداقية .لعمل تطوعي؟ ،وأجابت ندى باخوم على
وبدأت احملاضرة بـ  Bioعن ابرام مقار قرأه أنها نتيجة جهد قرابة اربعون شخص وعن املوضوعات التي تتجنب اجلريدة ذلك السؤال ،وسأل طالب أخر عن هل طلب
يكتبون ويعملون بجود نيوز .ثم بدأ باحلديث نشرها وخاصة أن في دول الشرق األوسط أحد املعلنني إزالة إعالنه بسبب تناولكم
بروفيسور «زكي» ،وأبرز ما جاء فيه:
هناك ثالث تابوهات وهم الدين قضية معينة؟ ،وكانت األجابة بـ ال .وكذلك
ابرام مقار مهاجر ورجل أعمال ورئيس حترير عن التحديات الثالث التي تواجه
العديد من األسئلة األخري
والسياسة واجلنس؟،
جود نيوز كجريدة
جود نيوز جورنال  ،ولديه أكثر
الطريف أن أحد الطالبات أثناء
فكانت األجابة ،أنه ال
بالعربية
تصدر
من اثني عشر عاما ً من اخلبرة
األجابة علي األسئلة أرسلت
يوجد حكر علي رأي أو
واإلجنليزية في كندا،
في مجال الصحافة .ورئيس
رسالة نصية تلقتها من والدتها
فكر طاملا التزم مبعايير
أولها حتديات خاصة
حترير جريدة وموقع جود نيوز
والتي قالت فيها أنها تتابع جود
الكتابة واملوضوعية،
بالصحافة الورقية
منذ عام  . 2013لديه أكثر من
نيوز ،وأنها سعيدة باالسلوب
وأن من حق أي شخص
والتي حتتاج حمللل
ثالثمائة مقالة وبحث ومقابلة
بروفيسور /
واحلرفية والعقول املتفتحة
الرد على الرأي بالرأي.
لألخبار والقضايا أكبر
مع شخصيات سياسية
باخوم
ندي
راداميس زكي
املوجودة باجلريدة ،وأن جود نيوز
وعن أهم حوارات
من كونه صحفي،
ودينية واجتماعية بارزة في
بروفيسور /
أفضل مثال للمصداقية ورفع
أجرتها اجلريدة؟ ،مت
كذلك التحديات التي
كندا والعالم .كما أنه عضو
دينا صاحلة
صوت من يريدون التعبير عن
في رابطة الصحافة الكندية .أنتقل إلى تواجه امليديا العرقية هو تغطية أخبار كندا األشارة إلي حوار ايرين أوتول والذي
ً
نشطا وخارجها خاصة لتلك الدول التي أتي منها أجراه «جورج موسي» ملا فيه من صراحة ،أرائهم
كندا عام  2006وسرعان ما أصبح
في تعزيز املشاركة الفعالة للجاليات مهاجرين ،وكالً منهما له قوانني وثقافته وكذلك حوار البابا تواضروس ،حلديثه عن وفي اخلتام شكر منظمي تلك احملاضرة
العربية في احلياة االجتماعية والسياسية وتقاليدة ،وكذلك التحديات التي تواجه كواليس ثورة الثالثني من يونيو ضد جماعة بكلية إعالم جامعة أوتاوا ،ابرام مقار و ندى
في كندا .ابرام زوجا ً لزوجة داعمة جدأ له ،مؤسسة جود نيوز كمؤسسة غير ربحية ،األخوان وهو احلديث الذي مت اإلشارة إليه باخوم على تلك احملاضرة وما قدموه للطلبة
وأب لطفلني رائعني  ،كذلك هو مهندس وأن هناك سوء فهم لدى البعض خاص في كل امليديا العربية في الشرق األوسط .من أفكار و إجابات على أسئلتهم

حكومة ترودو تفوز بثقة
جمل�س العموم وتتجنب
انتخابات طارئة
بعد ان قدم حزب احملافظني
الفيدرالي اقتراح بإنشاء جلنة
للتحقيق في اخالقيات حكومة
توردو واملصاريف الباهظة التي
تنفقها ورد فعلها جتاه وباء كورونا،
وكانت حكومة توردو قد قدمت
هذا االقتراح للتصويت عليه من
النواب على اساس تصويت بالثقة
للحكومة الليبرالية ،وصوت
النواب بأغلبية  180صوتا ضد هذا االقتراح مما يعني التضامن والثقة في حكومة االقلية
الليبرالية وهؤالء هم النواب من احلزب الليبرالي احلاكم ،والنواب من احلزب الدميقراطي
اجلديد ،وحزب اخلضر ،والنواب املستقلني ،بينما صوت 146عضو من االحزاب املعارضة وهي
حزب احملافظني وحزب كيبيكوا باملوافقة على االقتراح.
وبهذا تكون حكومة ترودو قد جنت من السقوط وجتنبت انتخابات طارئة جديدة في اخلريف،
وعلى الرغم من ان رئيس احلزب الدميقراطي اجلديد جاجميت سينغ واعضاء حزبه صوتوا
برفض اقتراح احملافظني بإنشاء جلنة حتقيقات حلكومة ترودو ،فإن جاجميت سينغ لم يعلن
عن ثقته في احلكومة وقال «إن رئيس الوزراء جسنت ترودو يبحث عن ذريعة للذهاب الى
إنتخابات مبكرة ،ونحن لن نعطيه هذه الفرصة» ،وقال إن حزبه «سيظل يعمل للحصول
على إجابات حول فضيحة املنظمة اخليرية ( ويي) املتورط فيها ترودو وعائلته ووزير ماليته
السابق بيل مورنو» .

�أونتاريو تتلق �أول دفعة من االختبارات ال�سريعة لكورونا
تورنتو :تلقت أونتاريو الدفعة االولى الكاملة
من االختبارات السريعة لكوفيد –  19والتي
أمرت بها احلكومة الفيدرالية وتخطط
لتوزيعها على دور الرعاية طويلة االجل.
وكانت احلكومة الفيدرالية قد وقعت الشهر
املاضي اتفاقا مع شركة «أبوت للتشخيص»
لشراء  7.9مليون اختبار يسمى [أي دي ناو]
وهو قادر على حتقيق النتائج في أقل من 15
دقيقة دون احلاجة الى معاجلة العينات في اخملتبر.
وقد وصلت الشحنة االولى وهي  100ألف اختبار الى كندا وقالت وزيرة الصحة في أونتاريو
كريستني اليوت ان احلكومة تخطط لتوزيع هذه االختبارات على دور الرعاية طويلة االجل التي
يتفشى فيها املرض .وكذلك ستوزع على املناطق الريفية وشمال أونتاريو حيث يطول وقت
االنتظار للنتائج اخملبرية .هذا وقد اثبتت دراسات امريكية متعددة دقة هذه االختبارات بنسبة
 %90تقريبا ،ومن املتوقع أن يصل الى كندا  2,4مليون اختبار من هذا النوع في نهاية شهر
ديسمبر .وقد تعاقدت حكومة كندا ايضا على شراء  8.5مليون اختبار من هذا النوع السريع
ولكنها لم تتلقى منها شيء حتى اآلن.
ومن ناحية أخري تعاقدت شركة اخلطوط اجلوية الكندية علي  25الف من هذه االختبارات
السريعة  ,والتي ميكن أن تكشف عن النتائج االيجابية للمرض في أقل من خمسة دقائق
والنتائج السلبية في  13دقيقة  ,وقالت اخلطوط اجلوية الكندية ان النتائج االولية تشير
الي أن هذه االختبارات ميكن أن تساعد علي حماية العمالء وتسهل من القيود االمنية
احلكومية علي السفر ,والتي تنص علي قيام املسافرين الدوليني بعزل انفسهم ملدة  14يوما
عند الهبوط  ,وهو شرط مرهق ويجعل الناس ال يرغبون في السفر وكانت هذه هي العقبة
الرئيسية لصناعة الطيران والتي حتاول يائسة أن جتعل السفر آمن وممكن للمسافرين علي
الطائرات مرة أخري.
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«ترامب» ام «بايدن» ..من يفوز بال�سباق الرئا�سي الأمريكي...؟؟ وت�أثري ذلك على ال�شرق الأو�سط وم�صر
بايدن يداعب الإ�سالم ال�سيا�سي وي�ست�شهد ب�أقوال ابن تيمية والبخاري
و ترامب يرفع االجنيل وي�ضع «االخوان» على قوائم االرهاب
قراءة حتليلية :إيهاب أدونيا
تعد االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها
في مستهل نوفمبر  2020التاسعة
واخلمسني لرئاسة الواليات املتحدة،
ويخوضها الرئيس احلالي دونالد ترامب
ممثالً عن احلزب اجلمهوري الذي يسعى
إلى إعادة ترشيحه لوالية ثانية ،وجو
بايدن مرشح احلزب الدميقراطي الذي يعد
من أهم السياسيني الذين عملوا في
العديد من اإلدارات األمريكية على مدار
السنوات املاضية ،وشغل منصب نائب
الرئيس األمريكي في إدارة باراك أوباما،
ولديه خبرة كبيرة في قضايا السياسة
اخلارجية األمريكية ،وخاصة منطقة الشرق األوسط.
ولتلك االنتخابات حتديدا تخوفات خاصة و انطباعات خاصة
ألنها تأتى بعد حتدى غير مسبوق ملواجهة جائحة كورونا
و التي تبلورت من تفشى فيروسي على مستوى العالم
لورقة سياسية يلعب بها الطرفان فـــ «جو بايدن»َ ،ص َّعد
من انتقاداته لترامب ،ملا وصفه بـ «األخطاء الكارثية» التي
ارتكبها في التعامل مع هذه اجلائحة ،وما أدت إليه من نتائج
كارثية ،ومن املعروف ان لالنتخابات الرئاسية االمريكية
وشخصية الرئيس وبرنامجه والتيار التابع له تأثير ليس
فقط على الواليات املتحدة و لكن على العالم اجمع ،و ما
يهمنا هنا هو التأثيرات التبعية على الشرق األوسط و خاصة
مصر و كيف سيغير الرئيس األمريكي من خريطة العالم
في عهده ،ستجيب عن تلك األسئلة صناديق االنتخابات
االمريكية خالل أيام قالئل .والسؤال الذي يفرض نفسه ما هو
موقف كال من املرشحني من قضايا الشرق األوسط واإلرهاب
وتنظيم االخوان؟
رؤية ترامب لبعض القضايا السياسية الشرق اوسطية
الساخنة
امن إسرائيل والقضية الفلسطينية
خطة السالم التي أعلن عنها ترامب في يناير  ،2020والتي
تشجع إسرائيل على ضم الكثير من أراضي الضفة الغربية،
ّ
تستهدف في جانب منها إعادة انتخابه ،من خالل حشد
الدعم له في أوساط األمريكيني ،حيث اثبت ترامب انه أكثر
الرؤساء األمريكيني تنفيذا ً لوعوده فيما يتعلق بالقضية
الفلسطينية ودعم إسرائيل ،بالنظر إلى أنه قام بنقل
السفارة األمريكية إلى القدس ،واعترف بالسيادة اإلسرائيلية
على مرتفعات اجلوالن ،ثم أعلن أخيرا ً عن خطته الداعمة
لضم إسرائيل كل مستوطنات الضفة الغربية وغور األردن.

احلرب ضد االرهاب
يرى ترامب ان التنظيمات املتطرفة واإلرهابية
تشكل تهديدا ً متزايدا ً للمصالح األمريكية في
منطقة الشرق األوسط ،وبالنظر إلى أن قاعدة
متركز هذه التنظيمات توجد باألساس في هذه
املنطقة ،وهذا ما تؤكده بوضوح االستراتيجية
األمريكية ملكافحة اإلرهاب التي أعلنت عنها
إدارة الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر ،2018
والتي تضع مكافحة اإلرهاب والتنظيمات
املتطرفة في مقدمة أولوياتها ،وخاصة
تنظيمي «داعش» و»القاعدة».
وبالفعل فإن البيت األبيض أعلن في 30
أبريل 2020بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف
جماعة اإلخوان املسلمني تنظيما إرهابيا أجنب ًيا و هي بهذا
تقف مساندة للقيادة السياسية املصرية في ادراج االخوان
كجماعة إرهابية على الرغم من الصعوبات القانونية
واملؤسسية التي حالت دون إدراج جماعة اإلخوان املسلمني
على الالئحة األمريكية لإلرهاب ،إال أن موقف ترامب املتشدد
جتاه جماعة اإلخوان املسلمني يرجع إلى قناعته بأنها متثل
األساس الفكري الذي تستقي منه اجلماعات املتطرفة
واإلرهابية أدبياتها وأيديولوجياتها التي حترض على العنف
والكراهية.
ويبدو أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يتعامل مع نظيره
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،كشريك رئيسي في منطقة
الشرق األوسط فيوافقه معظم اآلراء واخلطط والتي منها
ادراج االخوان كتنظيم ارهابي .وباستثناء محطات قليلة
للغاية اختلفا حولها ،ساد التفاهم للغاية بني احلاكمني
وظهرا حليفني في وجه االنتقادات املوجهة لهما.
أزمات منطقة الشرق األوسط
تشير سياسات الرئيس األمريكي دونالد ترامب منذ وصوله
إلى البيت األبيض في يناير  ،2017إلى أنه مييل إلى تبني
سياسة العزلة ،واالبتعاد عن صراعات منطقة الشرق
األوسط ،وعدم االنخراط في جهود تسويتها ،وبالفعل فإن
قراره بسحب القوات األمريكية من سوريا في ديسمبر عام
 2018يجسد هذه السياسة ،خاصة أن ترامب يرى أن تدخل
بالده في الشرق األوسط كان أسوأ قرارتها على اإلطالق
وكبدها تريليونات الدوالرات ،وقد قوبل قرار ترامب باالنسحاب
من سوريا مبعارضة واسعة في الداخل األمريكي من قبل
احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي على حد سواء ،ألنه ميثل
تهديدا ً للمصالح األمريكية في منطقة الشرق األوسط.

املوقف من اإلسالم السياسي
كان ترامب دعا خالل حملته االنتخابية في العام  2016إلى
فرض حظر على جميع السياح واملهاجرين املسلمني الذين
يدخلون الواليات املتحدة .وكان من أولى اإلجراءات التي
اتخذها الرئيس ترامب في عام  ،2017تعليق دخول مواطنني
من سبع دول ذات أغلبية مسلمة ملدة تسعني يوما ً وتلك
الدول هي :إيران ،العراق ،ليبيا ،الصومال ،السودان ،سوريا
واليمن ،غير أن دعاوى قضائية رفعت في الواليات املتحدة ضد
قرار احلظر املذكور.
وبعد أن منع القضاة الفيدراليون تنفيذ احلظر األول ،أصدر
ترامب قرار حظر ثان مت تقييده أيضا ً في احملاكم الفيدرالية،
وفي خريف العام  ،2017أصدر البيت األبيض صيغة ثالثة
من قرار احلظر واشتمل على ست دول ذات أغلبية إسالمية،
ودولتني أخريني األغلبية فيهما ليست إسالمية .وفي العام
التالي ،أيدت احملكمة العليا دستورية احلظر الثالث الذي ال
يزال ساري املفعول حتى يومنا هذا.
من جانب اخر فازت قبل نحو عامني ،امرأتان
مسلمتان في الواليات املتحدة مبقعدين في الكونغرس عن
احلزب الدميقراطي ،األولى كانت الالجئة الصومالية إلهان
عمر التي فازت مبقعد والية مينيسوتا في مجلس النواب،
والثانية رشيدة طليب ذات األصول الفلسطينية والتي فازت
مبقعد عن والية ميشيغان ،وأصبح بذلك عدد املسلمني في
مجلس النواب ثالثة؛ إلهان ورشيدة إلى جانب املسلم من
أصول أفريقية أندري كارسون .ويرى بعض املراقبني أن فوز
إلهان ورشيدة في االنتخابات البرملانية ،يشير إلى أن احلياة
الدميقراطية وخاصة جتاه املسلمني في الواليات املتحدة لم
تتراجع في ظل حكم ترامب وان كان هناك تشديدا على دخول
املزيد الى الواليات املتحدة خوفا من الفكر اإلرهابي الذي قد
يحملونه معهم.
رؤية بايدن لبعض القضايا السياسية الشرق اوسطية
الساخنة
امن إسرائيل والقضية الفلسطينية
جو بايدن هو اآلخر من املؤيدين إلسرائيل ،وصرح في العديد
من املناسبات بأنه ملتزم بأمن إسرائيل ،كما يدعم إبقاء
السفارة األمريكية في القدس .لكنه يتبنى رؤية مختلفة
بعض الشيء عن ترامب حلل القضية الفلسطينية ،ولكن
بايدن يعارض ضم أراضي من الضفة الغربية ،باعتبارها
تقوض فكرة حل الدولتني.
احلرب ضد االرهاب
جو بايدن ،يتبنى رؤية الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما

نفسها جلماعات اإلسالم السياسي ،وفي مقدمتها جماعة
اإلخوان املسلمني ،والتي تنطلق من كونها تشكل جماعات
معتدلة ،ولهذا دعمت إدارة أوباما وصول اإلخوان إلى السلطة
في مصر بعد أحداث ما يسمى «الربيع العربي» .ولعل هذا
يفسر تأييد جماعات ومنظمات مقربة من جماعة اإلخوان
املسلمني في الواليات املتحدة جلو بايدن في السباق االنتخابي،
ألنها تدرك أن فوز ترامب لوالية ثانية يعني أنه سيمضي قدما ً
في تصنيف اجلماعة على الئحة التنظيمات اإلرهابية.
من جهة أخرى لم يُخف امل ّرشح الدميقراطي في االنتخابات
األمريكية ،جو بايدن ،انتقاداته لنظام السيسي ،ومن ذلك
تغريدته التي كتب فيها« :ال مزيد من الشيكات الفارغة
لـ›ديكتاتور ترامب املفضل› .وهي تغريدة جاءت في سياق
حديث بايدن عن «اعتقال وتعذيب ونفي عدد من النشطاء
املصريني وتهديد عائالتهم» ،على خلفية إطالق السلطات
املصرية سراح الناشط محمد عماشة.
أزمات منطقة الشرق األوسط
جو بايدن يتبنى موقفا ً مغايرا ً من أزمات وصراعات منطقة
الشرق األوسط ،ينطلق من ضرورة استمرار الوجود األمريكي
في املنطقة ،واالنخراط الفاعل في حل أزماتها ،ولهذا عارض
قرار ترامب سحب القوات األمريكية من شمال سوريا ،بل
واعتبره «خيانة لألكراد» .كما انتقد التدخل التركي في شمال
ً
باهظا حيال ذلك.
سورياً ،وأكد أنه يجب أن تدفع أنقره ثمنًا
في الوقت ذاته ،فإن بايدن مييل إلى استمرار الوجود العسكري
في منطقة الشرق األوسط ،وخاصة في العراق حملاربة بقايا
تنظيم «داعش» ،واالنخراط أكثر في األزمة السورية
املوقف من اإلسالم السياسي
تعه َد مرشح احلزب الدميقراطي النتخابات الرئاسة األمريكية،
جو بايدن ،بإنهاء حظر دخول مواطني دول إسالمية إلى
الواليات املتحدة فور تق ّلده منصب الرئاسة ،في حال ص ّوت
األمريكيون لصاحله في االنتخابات الرئاسية
اجلدير بالذكر ان بايدن ،قد شغل في السابق منصب نائب
الرئيس باراك أوباما ،دعا الناخبني األمريكيني من أصول
إسالمية إلى مساعدته في تخليص البالد من التمييز
والكراهية ،وخطب بايدن و ّد الناخبني املسلمني واستشهد
بحديث رواه البخاري وحتدث عنه ابن تيمية وهو « من رأى
منكم ُمنكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن
لم يستطع فبقلبه »..فهو مييل بقلبه لالسالم السياسي
وللجماعة االخوانية.
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الغرب العنصري
واحملفوفة باخملاطر ،مفضلني الهجرة الى بالد
الكفار او املوت غرقا ال البقاء في اوطانهم التي
ولدوا وتربوا فيها.
لو كان الغرب عنصريا ملا منح املهاجرين حق
املواطنة الذي متنعه كثير من الدول حتى عن
االطفال املولودين على اراضيها من اب اجنبي،
حتى لو كانت االم وطنية .ومع ذلك لم يتهم احد
هذه البالد بالعنصرية.
والغرب العنصري ال متنع دساتيره وقوانينه
وثقافة شعبه ودين اهله احدا من الوصول الي
منصب او وظيفة في الدولة وصار منهم الوزراء
مثل (عايدة احلاج علي) وزيرة التعليم بالسويد،
و(جناة بلقاسم) املغربية و(مينه) بنجوي ،و(قادر

اتهام الغرب بالتمييز والعنصرية ومبعاداة االسالم
كان من بني االسقاطات التي مت طرحها على
عقولنا في االونة االخيرة غير مبالني مبناهج
الكرهية لالخر وهي املسؤول االول واالخير عن
احلوادث االرهابية التي سادت الشرق ولم يسلم
منها الغرب .ويدعي البعض انها نتيجة لسوء
املعاملة التي يتعرض لها الشباب العربي في
اوربا .يأتي ذلك بعد تبرير النفس والذمة من
تلك االفعال ومن اصحابها الذين تتلمذوا على
ايدينا وترعرعوا على مناهجنا ،وعلى اعتقادنا
بأننا اجلنس السامي ،وهم اجلنس الداني ،واننا
خير امم االرض وهم شرها .واننا عباد اهلل املرضي
عنهم ،وهم ابناء اخلنازير املغضوب عليهم .واننا
دعاة السالم ،وهم دعاة احلرب؛ واننا املؤمنون وهم
الكفار .واننا اصحاب احلق ،وهم اصحاب الباطل.
وكيف يكون الغرب عنصريا وقد فتح بالده
للماليني من املهاجرين من كافة الشعوب دون
النظر الى جنسهم او دينهم او لون بشرتهم.
وذلك النه يؤمن اميانا حقيقيا باملساواة الطبيعية
الفطرية بني الناس في احلقوق والواجبات .والذي
يصون حق االنسان في احلياة واحلرية والتعبير عن
الرأي .ولم مينع تلك احلقوق حتى عن املتطرفني
الذين يكفرونه ويزرعون الكراهية والعنصرية
ضده .وملا الزم الغرب نفسه قوال وعمال ببنود
االعالن العاملي حلقوق االنسان والذي تنص مادته
االولى على ان جميع الناس يولدون « أحرارا ً
متساوين في الكرامة واحلقوق ،وقد وهبوا عقالً
وضميرا ً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا ً بروح
اإلخاء « .كما تقول مادته الثانية « لكل إنسان
حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة في هذا
اإلعالن ،دون أي متييز ،كالتمييز بسبب العنصر أو
اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي
أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني أو االجتماعي او.»...
لو كان الغرب يسئ الى املهاجرين لعادوا
الى اوطانهم وملا تشبثوا بالبقاء في بالد الغرب
الكافر ،والذي يهرول اليه املاليني هربا من بالد
املؤمنني .وقد وجدوا فيه ضالتهم التي لم
يجدوها في بالدهم حيث املساواة والعدل واالمن
واالمان التي هي النتيجة الطبيعية العمال
العقل واعمال العدل.
وقد دفعت  -وال تزال  -تلك الضالة باالالف من
الشباب الى اللجوء الى الطرق غير الشرعية

عريف) اجلزائريني .وتولى خالد حسني وزارة الهجرة
الكندية ،وهو افريقي املولد مسلم العقيدة.
وشغل (هارجيت ساجان) منصب وزير الدفاع
الكندي وهو هندي االصل ،سيخي العقيدة؛
بينما لم يعد يرق الضابط املسيحي الى درجة
لواء عامل في وطنه ،الن الفقه مينع واليته.
ونال باراك حسني اوباما ثقة االمريكيني ليتولى
رياسة الواليات املتحدة غير ناظرين الى جنسه وال
الى معتقده الديني .ناهيك عن االف الشخصيات
التي تشغل مناصب ادارية وقضائية وسياسية
وجامعية .وليس كما هو احلال في بالدنا فقد
حال املؤمنون دون وصول احملافظ املعني من قبل
الدولة .دون الوصول الى مقر عملهم رغما عن
انف الدستور والقانون -ماذا؟ -وحال الغوغاء دون
تقلد مديرة مدرسة بني مزار ملنصبها ضاربني
بهيبة الدولة وكرامتها عرض احلائط .فال مكان
لدولة وال لقانون وال حلق مواطن في وطنه امام

متر علينا حلظات نكتفي بالصمت وننظر إلى
صورهم أحقا ً رحلوا؟ أحقا ً لم يعودوا بيننا؟
فتدمع العني ويبكى القلب بصمت على فراقهم،
منذ أسابيع قليلة فقدنا الفنان القدير «محمود
ياسني» وكما شاهد معظمنا مدى احلب والتقدير
من اجلميع سواء من داخل مصر أو خارجها جتاه
فنان بقدر الراحل «محمود ياسني» مشاعر كثيرة
انتابتني وأنا من جمهوره ومن عاشقي اعماله
الفنية هذه املشاعر انتابتني من وقت مراسم
اجلنازة حتى العزاء وما بعده وكانت تلك املشاعر
ما بني احلزن لفقده والفخر بأن لدينا قامة فنيه
كبيرة مثل الفنان «محمود ياسني» والذى سوف
تخلده اعماله وسيظل بها معنا دائماً ،وفى وسط
هذه املشاعر شعرت بوجع آخر وانا أرى رفيقة
املشوار الطويل بكل حتدياته الفنانة العظيمة
التي احبها كثيرا وهى الفنانة «شهيرة» لم
استطع ان امتالك دموعي وأنا اراها تودعه ألنى
شعرت بوجعها وانها اكثر إنسانة موجوعة بدون
شك لرحيله .وشعرت أنها اكتر إنسانة أيضا ً
محتاجة اآلن الدعم واملشاعر الدافئة والرقة في
التعامل ألنها فنانة رقيقة وإنسانة جميلة وزوجة
عظيمة وام مثالية وعاشقة حلبيب العمر كما

تصفه دائماً.
الفنانة شهيرة بالرغم من ابتعادها عن الساحة
الفنية إال اننا نشعر بوجودها طول الوقت بقوة
كأنها لم تبتعد وجنوميتها لم تنطفئ بالعكس
دائما طلتها في البرامج القليلة جدا التي تظهر
فيها الفنانة شهيرة ننتظرها بشوق ولهفة حبا
فيها واالستمتاع بكلماتها وخفة دمها وثقتها
بنفسها وصدق حوارها ونضجها الفني وأناقتها
املميزة جدا واخملتلفة في نفس الوقت الفنانة

الفتاوى التي متيز بني الناس
على حسب اعتقادهم.
الغرب العنصري يرسل
بالدنا
لفقراء
املعونات
ولضحايا ارهابنا الذي افرخته
مناهجنا ،وانفق عليه وموله
اشقاؤنا واخوان عروبتنا .وهو
الذي آوى الالجني اليه بعد ان
اوصدت بالد املؤمنني ابوابها
امامهم .هربا مما يصيبهم من
ثمار ثقافتنا االنسانية السمحة التي افرخت
داعش وطالبان وبوكو حرام وغيرها ممن سبقها
ومما يلحق بركابها من افراد وجماعات وتنظيمات.
والغرب عنصري الن ثقافته وتراثه يقسمون
الناس الى فريقني فريق املواطنني وله احلقوق،
وفريق املهاجرين وعليه الواجبات .ومن واجباته ان
يؤدي اجلزية للمواطنني صاغرا ً ذليالً ،وان ينهض
املهاجر من مجلسه اذا اراد الوطني ان يجلس ،وان
ينزل عن دابته اكراما ً له .واذا صادفه الوطني في
الطريق ان يضطره الى اضيقه .وليس له احلق ان
يعتلي منت اخليل ،بل ان يقتصر في تنقالته على
احلمير والبغال .وحتى يعرف املواطن من املهاجر،
فعلي املهاجر ان يجز مقدم رأسه ،وان يلبس
الغيار ،وال يلبس عمامة  -عفوا قبعة  -وان نساء
املهاجرين البد ان يرخني شعورهن ،ويرفعن عن
سوقهن و....
لقد قدم الغرب للمهاجرين كل شئ حتى
مقدساته لم مينعوها عنهم فاعطوهم
الكنائس ليحولونها الى مساجد حتى فاق عدد
املساجد التي بناها املهاجرون في فرنسا وحدها
في ستة عقود عدد كنائس االقباط الذين يتجاوز
عددهم الثمانية عشر مليون قبطي وعلى
مدى الفي عام .فضال عما القته من هدم وحرق
وتفجير في العقود والقرون املاضية ،واحليلولة
دون استحداث اخرى حتى عهد قريب ،وقبل ان
يتولى الرئيس املقدام عبد الفتاح السيسي
زمام البالد ،وهو يحاول جاهدا ان يضع االمور في
مسارها الصحيح برفع التمييز عن املواطنني دون
االصطدام بالتراث والتراثيني.
لم يفتي رجل الدين املسيحي في الغرب
العنصري بعدم تهنئة غير املسيحيني باعيادهم،
ولم يقل احد “ ان املؤمن جتب موالته وان ظلمك

حبيب العمر!

شهيرة هي كقطعة األملاس النادرة
التي يجب التعامل معها من منظور
جمالها وقيمتها الثمينة.
اعمال الفنانة شهيرة كلنا نعلمها
جيدا ونكاد نحفظها عن ظهر قلب
ملا متيزت به شهيرة في دقة األداء
التمثيلي وفهمها ألبعاد مراحل
جميع الشخصيات التي قامت
بأدائها سواء كان البعد النفسي
واالجتماعي واجلسدي للشخصية.
من أجمل االعمال التي قدمتها
شهيرة مسلسل «مخلوق اسمه املرأة»
وهو مجموعة من احللقات املنفصلة تقدم
فيها شهيرة املرأة بكل اختالفاتها العمرية
واالجتماعية والطبقية والثقافية فلعبت دور
الصحفية والطبيبة والطالبة اجلامعية والفالحة
والصعيدية...الخ.
استطاعت شهيرة في هذا املسلسل ان متتعنا
وتدهشنا بعبقرية التمثيل وقدرتها في االنسالخ
بسالسة واحترافية والدخول في الشخصية
األخرى بكل تفاصيلها اخملتلفة ...احلقيقة قمة
األبداع الذى يجعلك تشاهد «مخلوق اسمه

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
واعتدى عليه وان الكافر جتب
معاداته وان اعطاك واحسن اليك
“ .ولم يقل البابا فرنسيس عن
الالجئني “ ال اكرمهم اذا اهانهم
اهلل وال اعزهم اذا الهم اهلل وال
ادنيهم اذا اقصاهم اهلل “ .ولكنه
طالب رعاياه وحكومات بالده
بحسن استقبالهم بل وانحنى
ليغسل ارجلهم ،اقتدائا بالسيد
املسيح الذي غسل ارجل تالميذه
وقال لهم من اراد ان يكون االول في ملكوت
السموات عليه ان يكون اخر الكل على االرض.
لكي يعلمهم االتضاع  -ال التعالي والغطرسة
واحتقار االنسان وغزوه وقتله واذالله وبيعه
واالجتار به ،ونعتهم –حتى يومنا هذا – بالكفار،
والذميني ،والنصارى...الخ
لو كان الشباب املهاجر او املولود في اوربا
يعاني حقا من التمييز ،وان ذلك هو ما يدفهم
الى التطرف واالرهاب فماذا نقول عن الشباب
املسيحي الذي يُ َك َّفر وتسفك دماء اهله وذويه،
والذي هدمت و ُف ِّجرت كنائسه ،واغتصبت امالكه،
وال تزال تخطف اخواته .وال يزال يحرم من الوظائف
التي تعاني من حساسية مذمنة ضد معتقده.
ملاذا لم يخرج منهم متطرفون يقومون باعمال
ارهابية كرد فعل ملا يجري لهم ولزويهم من متييز
واضطهاد .نقول ان ذلك لم ولن يحدث ،وذلك
الميانهم احلقيقي باهلل وبعدله .وان ما يالقونه
من ظلم في احلياة الدنيا امنا يجازون عنه خير
اجلزاء في االخرة ،عمال بقول السيد “ طوبى لكم
اذا طردوكم وعيروكم “ وبأن آآلم الزمان احلاضر ال
تقاس باجملد العتيد ان يستعلن فيهم .وفضال عن
ذلك ،انهم تعلموا منذ نعومة اظفارهم أن يحبوا
من يعاديهم ،وان يباركوا العينهم وان يصلوا
الجل من يسئ اليهم .والن ارثهم الديني امنا
ينبثق من حياة وتعاليم السيد املسيح وبخاصة
عظته اخلالدة التي القها فوق اجلبل فتحطمت
عليها جبال العنصرية والكراهية والغطرسة
والنزوات واالطماع الدنيوية الفانية.
وليتنا نقول الصدق ،وال نسقط عنصريتنا
على الغرب ،فنحن الذين قننا العنصرية وصغنا
مبادئها ،وغرسناها في عقول ابنائنا فنمت
وترعرعت وانتجت ما نراه حولنا.

بقلم :ن�رسين عي�سى� -سا�سكا�شوان
املرأة» اكثر من مرة وال تشعر
بامللل بل ستتمنى مثلى ان يكون
هناك جزء ثاني للمسلسل لكى
نستمتع مع القديرة شهيرة.
ودعني عزيزي القارئ ان أرجع إلى
اجلانب اإلنساني احملب واملعطاء
للفنانة شهيرة وأقول عندما
متتلئ قلوبنا باحلب ،ونتقاسمه مع
من نحب ،فإننا نصبح أكثر رأفة
ومالطفة ،وتنمو رؤيتنا ونكتسب
مزيدا ً من الرضا ،وعندما نكتشف أساليب جديدة
لنتقاسم هذا احلب ،يحدث حتول سحري تقريبا ً في
حياتنا ،فنصبح أكثر اهتماما ً باآلخرين ،وخصوصا ً
الشريك اآلخر ،حيث نبدع في ممارسة شتى
الوسائل للتعبير عن احلب؛ كالتضحية والبذل
لآلخر وغير ذلك .وهذا من شأنه أن يحافظ على
العالقة الزوجية بشكل إيجابي .احلب األسطوري
اخلالد الذي ال ينهيه إال املوت ،لكنه ال يلغى وجوده،
سيظل يعيش وتقويه الذكريات ويصبح حب
العمر دائما َ وابدا ً كما تعلمنا من اجلميلة شهيرة
والقدير محمود ياسني.
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ت�صنيف الأهلي امل�صري
يتقدم عامليا و�أفريقيا وعربيا
يحررها سمير اسكندر

دخل النادي األهلي املصري في قائمة
أفضل  50ناديا على مستوى العالم،
وحقق تصنيف املارد األحمر قفزة كبيرة
على املستوى العاملي واألفريقي والعربي،
بعد فوزه على الوداد املغربي في نصف
نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان األهلي يحتل املركز الـ 59عامليا في
تصنيف موقع « ”football databaseفي
سبتمبر املاضي ،قبل أن يقفز في آخر
حتديث في أكتوبر اجلاري ،عقب فوزه على الوداد في مباراة الذهاب حتديدا  0-2في املغرب12 ،
مركزا ليحتل املركز  47في التصنيف العاملي.
القفزة شهدت أيضا عبور الهالل السعودي ليحتل الشياطني احلمر املركز األول كذلك
على املستوى العربي ،بعدما كان يحتل املركز الثاني عربيا سابقا.
أما على املستوى األفريقي ،فعزز أبناء القلعة احلمراء مكانتهم على قمة الترتيب ،متفوقني
على الترجي التونسي ،صاحب املركز الثاني ،ومازميبي الكونغولي ،صاحب املركز الثالث ،ثم
الزمالك الرابع واملريخ السوداني اخلامس.
ويحتل بايرن ميونخ صدارة الترتيب العاملي يليه باريس سان جيرمان ثانيا ثم ليفربول ثالثا
وريال مدريد رابعا ،فيما يحل برشلونة في املركز اخلامس.
وحجز نادي األهلي املصري ،بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقا بفوز كبير على
الوداد املغربي.
ومتكن األهلي من الفوز بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد ،في إياب نصف النهائي املقام على
استاد القاهرة .وكان النادي املصري قد فاز في لقاء الذهاب باملغرب بهدفني دون رد.
وينتظر األهلي مالقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في النهائي بالسادس من شهر نوفمبر
املقبل في استاد القاهرة.

تطورات جديدة يف �أزمة �سرقة  29ك�أ�سا من مقر االحتاد
امل�صري لكرة القدم
كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة اخلماسية املكلفة بإدارة احتاد الكرة املصري ،عن تطورات جديدة في
أزمة سرقة بعض الكؤوس من االحتاد املصري لكرة القدم.
استمعت النيابة العامة ألقوال اللجنة اخلماسية واملدير التنفيذي الحتاد الكرة وليد العطار خالل األيام
األخيرة ،ومت التأكيد على أن اللجنة ال
تعلم شيئا ً عن هذه الكؤوس ولم يتم
تسليمها أي جرد أو محاضر مثبتة
أن هذه الكؤوس موجودة في مخازن
اجلبالية ،وذلك عندما مت تكليفها بإدارة
شؤون االحتاد املصري ،من جانب االحتاد
الدولي لكرة القدم «الفيفا».
وأكد املصدر مسؤول داخل احتاد الكرة،
أنه لم يتم إغالق هذا امللف حتى اآلن،
مؤكدا أن هناك مستجدات حدثت بعد
املعاينة واإلطالع على محاضر اجلبالية.
وأضاف املصدر أنه «عقب اندالع حريق
مبقر احتاد الكرة عام  ،2013حضرت النيابة
العامة إلى مقر اجلبالية ،وقامت بحصر
التلفيات والكؤوس والدروع املوجودة ،وأثبتت في محضر رسمي وجود  29كأسا من كؤوس املنتخبات
الوطنية».
وتابع املصدر« :عندما مت فتح امللف خالل الفترة األخيرة ،فوجئت النيابة العامة باختفاء الـ 29كأسا التي
أثبتتهم مبحضر رسمي عقب حريق اجلبالية عام .»2013
وأشار إلى أنه «من خالل التحقيقات التي أجرتها النيابة مؤخراً ،اكتشفت عدم إثبات سرقة هذه الكؤوس
أو اختفائها ،أو على األقل وجود مستند يثبت أنه مت جرد اخملازن وإثبات هذه الواقعة».
وكانت وزارة الشباب والرياضة املصرية قد أعلنت ،في وقت سابق ،أحالت امللف اخلاص بفقدان بعض
املقتنيات من مخازن احتاد الكرة إلى النائب العام.
وكانت القصة قد بدأت عندما فجر اإلعالمي أحمد شوبير ،مفاجأة ،بكشفه اختفاء «كأس» أفريقيا التي
احتفظ بها منتخب مصر مدى احلياة ،من مقر االحتاد املصري لكرة القدم.
قال حارس مرمى منتخب مصر واألهلي سابقا ،إن «اللجنة اخلماسية التي تدير مؤقتا احتاد الكرة املصري،
فوجئت باختفاء كأس أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى احلياة ،بعد فوزه بثالث بطوالت متتالية.
وأضاف أنه «عندما بدأت اللجنة اخلماسية في البحث عن الكأس لعمل متحف في مقر االحتاد يضم
بطوالت املنتخب املصري ،فوجئت بعدم وجود الكأس» .وأشار إلى أنه «ال أحد يعلم أين الكأس حاليا».
يذكر أن منتخب مصر فاز باللقب األفريقي  7مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي) ،في أعوام
 ،2008 ،2006 ،1998 ،1986 ،1959 ،1957و ،2010ويليه في الترتيب منتخب الكاميرون بـ  5بطوالت ثم
منتخب غانا بـ  4بطوالت.
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مي�سي يحقق
رقما يف دوري
�أبطال �أوروبا مل
ي�صل �إليه �أحد
من قبل
أصبح ليونيل ميسي أول العب يهز
الشباك في  16موسما متتاليا بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،بعدما قاد عشرة
العبني من برشلونة لفوز ساحق ()1-5
على فرنسفاروش اجملري في مستهل
مشوارهما باجملموعة السابعة على
ملعب كامب نو.
وسجل ميسي من ركلة جزاء في الشوط
األول ،ليحرز الهدف  116له خالل مسيرته
في البطولة ،قبل أن يضاعف املتألق أنسو
فاتي الغلة.

ريا�ضــــــــــة

وسجل فيليب كوتينيو هدفا آخر في
بداية الشوط الثاني ،لكن جيرارد بيكيه
مدافع برشلونة طرد لعرقلته توكماك
جنوين ،ليتسبب في ركلة جزاء للفريق
الزائر سجلها إيجور خاراتني.
لكن بيدري البالغ من العمر  17عاما
أنهى أي أمل لفرنسفاروش في العودة
في النتيجة بعد أن سجل أول أهدافه مع
برشلونة عقب انضمامه من الس باملاس،
املنتمي للدرجة الثانية في بداية املوسم
وأكمل عثمان دميبلي اخلماسية.

قطر...الأوىل خليجيا يف ت�صنيف «فيفا» لكرة
القدم

تصدرت قطر دول مجلس التعاون اخلليجي في تصنيف االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
لكرة القدم للرجال ،فيما حلت السعودية في املرتبة الثانية.
وجاء تصنيف الدول اخلليجية الست على القائمة الدولية كاآلتي :قطر في املركز ،57
والسعودية في املركز  ،67ثم اإلمارات الـ  ،74وعمان في املركز  ،82والبحرين  ،99وأخيرا
الكويت الـ .147
وبالنسبة للدول العربية ،جاءت تونس في مقدمة الدول العربية في املركز  26عامليا،
واجلزائر في املركز  ،30ثم املغرب الـ  ،39فمصر  ،52وقطر .57
إلى ذلك ،تتصدر بليجيكا التصنيف العاملي ،وخلفها فرنسا ،ثم البرازيل ،فإجنلترا،
والبرتغال ،وإسبانيا ،واألوروغواي ،واألرجنتني ،وكرواتيا؛ وفي املركز العاشر كولومبيا.
وعلى الصعيد اآلسيوي ،تتصدر اليابان ،ثم إيران ،فكورويا اجلنوبية ،وأستراليا ،وقطر في
املركز اخلامس.

1-844-355-6939
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

متى يجب البدء في تنظيف اسنان طفلك؟!
ابدأ في وقت مبكر وسيضمن هذا االجراء اعتياد
طفلك على وجود فم نظيف .وفي سن  3أشهر،
ميكنك ان تبدأ مبسح لثته بلطف بواسطة قطعة
نظيفة مبللة من القماش بعد كل وجبة.
هناك عدة نصائح هامة على األبوين معرفتها
والتركيز عليها:
 اخلطوة األولى لتنظيف األسنان والعناية بها هيتنظيف األسنان منذ أن تظهر األسنان األولى في
عمر أقل من السنة رمبا في الشهر الثامن أو ما بعد
ذلك حسب كل طفل ،وعلى األم أن تفعل ذلك بعد
كل رضعة أو وجبة ألنه يصبح في عمر يتناول فيه
بعض الطعام الصلب .على األم أن تلف أصبعها
بقطعة من الشاش النظيف مبللة باملاء ودعك
األسنان برفق.
 بعد متام اكتمال األسنان والتأكد من قدرة الطفلعلى فتح فمه مبا نستطيع به تفريشها في عمر
السنتني تقري ًبا على األم البدء في تفريش األسنان
بفرشاة األطفال صغيرة الرأس مع معجون خاص
باألطفال.
 يجب تعليم الصغار طريقة التفريش السليمةلألسنان وميكن ذلك من خالل عدة وسائل منها
األفالم الكارتونية والتدريب وغير ذلك.
 تفريش األسنان يجب أن يكون  3مرات يوم ًيا أو 2على األقل وأن تكون املرة األخيرة ليلاً باستخدام

أيضا.
خيط األسنان ً
 احلفاظ على األسنان اللبنيةسليمة بدون تسوس أو خلع
أو سقوط قبل األوان مهم
ج ًدا لتجنب ظهور األسنان
الدائمة معوجة أو غير
منتظمة.
أيضا االنتباه
 على األبوين ًلعادات الطفل مثل مص
األصابع أو العض على قلم أو
شيء صلب أو أي عادات أخرى ميكن أن تؤثر على فمه
وأسنانه،

ل�سالمة جهازك اله�ضمي
دلت األبحاث على أن عسل النحل والردة وحبة البركة لها فوائد عديدة في عالج أمراض اجلهاز الهضمي .إذ تعمل األنزميات
الهاضمة بها على قتل البكتيريا واجلراثيم والفيروسات .كما أشار األطباء إلى أن تناول ملعقة واحدة من عسل النحل ملرة
واحدة ال يكفي لتحقيق الفائدة املرجوة ،وإمنا تتحقق سالمة اجلهاز الهضمي باالنتظام في تناول عسل النحل.

من عجائب املخ الب�شري
فوجیء العلماء مبستشفى «چون هوبكنز» بالواليات املتحدة ،بأن اخلاليا املريضة التي مت استئصالها من مخ طفلة أمريكية
(وكانت حتفظ في محلول غذائي خصيب باملعمل) ،قد منت وتكاثرت.
وكان لهذا احلدث أهمية كبيرة في مجال جراحة املخ؛ إذ فتح الطريق إلمكان زراعة خاليا املخ باملعامل مما دفع العلماء إلى
التفكير في زرع خاليا عصبية لتحل محل خاليا املخ التي متوت أو تضمحل .وقد نتج عن هذا الكشف الطبي ثورة في عالج
األمراض العصبية اخلطيرة ،وأنواع الشلل اخملتلفة وأمراض الشيخوخة.

هل ميكن التخل�ص من الوزن بامل�شي � 10آالف خطوة؟
املشي حل جيد لتحقيق التوازن بني ساعات العمل
الكثيرة أمام شاشات احلواسيب واحلاجة للحركة
والنشاط لصحة اجلسم ،لكن هل ميكن التخلص
من الوزن باملشي  10000خطوة في اليوم؟
تعتمد كمية السعرات احلرارية ،التي حترق أثناء
املشي على عدة عوامل ،ويلعب كل من الوزن والطول
وكتلة العضالت ،والعمر دوراً ،عالوة على أنه يعتمد
على سرعة املشي وطبيعة املسار ،فاملشي السريع
صعودا ً يحرق سعرات حرارية أكثر من املشي البطيء
للتنزه ،وميكن إنقاص الوزن باملشي  10آالف خطوة
في اليوم ،ويزداد التأثير بالطبع.
ال ميكن حتديد عدد الكيلومترات التي تساوي  10آالف
خطوة بشكل عام ،إذ يختلف طول اخلطوة من شخص آلخر ،كما يعتمد األمر على طول الساق ،ولكن ميكن املشي  10خطوات
وقياس املسافة اإلجمالية املقطوعة ،ومعرفة املسافة اإلجمالية بعملية حسابية بسيطة ،وبشكل عام يكون متوسط طول
اخلطوة  60سم إلى  70سم تقريباً.

علــــوم و�صحة

حيل ب�سيطة للتغلب على اكتئاب
اخلريف
مع الدخول في فصل اخلريف
يصبح اليوم أقصر والليل
أطول ،ومع غياب الضوء بعض
الشيء عن النهار ،يصبح مزاج
كثيرين سيئاً ،وألنه ال ميكن
تغيير الفصول والطقس ،فإنه
ميكن التغلب على املزاجية
السيئ ببعض احليل.
يحدث اكتئاب اخلريف في الغالب بسبب اإلضاءة املتغيرة ،إذ يفرز
اجلسم امليالتونني ،هرمون تعزيز النوم ويتحلل عند تعرضه للضوء،
وبسبب انخفاض مستوى إشعاع الشمس ،ينتج اجلسم القليل
جدا من السيروتونني التي تعتمد على الضوء والتي لها تأثير
يحسن احلالة املزاجية ،وميكن حتفيز إنتاج السيروتونني بأطعمة،
مثل املوز ،واملكسرات ،والشوكوالتة.
ومع اخلريف يتوقف كثيرون عن الرياضة في الهواء الطلق ،رغم أنه
ال يجب االستغناء عنها إذا سمح الطقس بذلك ،ويُفضل اخلروج
إلى الطبيعة واستنشاق الهواء النقي ،ما يعزز دفاعات اجلسم
ويقوي جهاز املناعة ،وميكن أن يساعد املشي في التغلب على
احلالة املزاجية السيئة ،حتى عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم.
ومن املهم أيضا القيام بكل ما يشعر املرء معه بالراحة واالسترخاء
مثل جلسات التدليك ،والساونا ،مع العلم أن العطور تساعد على
حتسني املزاج ،وكذلك ارتداء ألوان نابضة باحلياة.

ماذا يحدث جل�سمك عند تناول الإيربوفني
متاحا ألول مرة
أصبح اإليبوبروفني
ً
بدون وصفة طبية في عام ،1984
وقد اكتسب شهرة باعتباره
شبيه األسبرين األكثر أماناً .ومع
ذلك ،مثل معظم األدوية ،ميكن أن
يكون لإليبوبروفني آثار جانبية.
فيما يلي مجموعة من اآلثار التي
يتركها اإليبروفني على اجلسم إذا
مت تناوله بشكل مفرط ،وفقما
أورد موقع “إم إس إن” اإللكتروني:
تقليل األلم وااللتهابات :يعمل اإليبوبروفني عن طريق تثبيط
البروستاجالندين ،وهي مواد كيميائية طبيعية تعمل على تأجيج
األلم وااللتهابات في اجلسم .مت تصنيف اإليبوبروفني بأنه أكثر
مضادات االلتهاب غير الستيرويدية أمان ًا من حيث التفاعالت
الدوائية العفوية ،وقد يكون من األسهل على بعض األشخاص
تناوله أكثر من األسبرين ،حيث يتطلب جرعة أقل ،وهو وأقل
تسببا ً في آثار جانبية مثل تهيج املعدة.
زيادة خطر اإلصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية :ميكن
أن تتسبب مضادات االلتهاب غير الستيرويدية مثل اإليبوبروفني
في زيادة خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية».
يجب على املرضى استخدام أقل جرعة ضرورية لتخفيف آالمهم،
والتوقف عن تناول مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية في أسرع
وقت ممكن ،واستشارة مقدم الرعاية الصحية عند احلاجة لهذا
الدواء لفترة أكثر من أسبوع.
الصداع :من املفارقات أن الدواء األول الذي يلجأ إليه الكثير منا
لتخفيف الصداع ،ميكن أن يسبب الصداع عند التوقف عن تناوله
بعد استخدامه لوقت طويل.
ارتفاع ضغط الدم :ميكن لتناول اإليبوبروفني بشكل روتيني أن يزيد
ضغط الدم قليالً .وفقًا للخبراء ،فإن ارتفاع ضغط الدم غال ًبا ال
يكون له أعراض؛ ولكن مبرور الوقت ،ميكن أن يسبب حاالت صحية
خطيرة ،مثل أمراض القلب ،إذا تُرك دون عالج.
تأثيرات على األدوية األخرى :يتفاعل اإليبوبروفني مع العديد من
األعشاب واملكمالت التي تصرف بدون وصفة طبية .عند تناوله مع
أدوية محددة أخرى ،ميكن أن يزيد املكون النشط ألي من األدوية ،مما
يؤدي إلى زيادة اآلثار الضارة لهذه األدوية.
تورم الساق :من اآلثار اجلانبية امللحوظة لتناول مضادات االلتهاب
غير الستيرويدية يوم ًيا ،تورم الساق أو اجلسم .يحدث هذا التورم
بسبب السوائل الزائدة احملتبسة في أنسجة اجلسم .وهو أحد
اآلثار اجلانبية الشائعة ملضادات االلتهاب غير الستيروئيدية وعادة
ما يتم الشفاء منه عند التوقف عن تناول الدواء.

الكلمات املتقاطعة
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هي لعبة ذهنية وفكرية ،تتكون
من عدة مربعات سوداء وبيضاء
على شكل جدول يحوي أعمدة
وصفوفا ً من املربعات الفارغة.
حلها يتمثل في ملء املربعات
البيضاء وتشكيل الكلمات
بإيجاد مرادفاتها .املربعات
السوداء تستخدم للفصل بني
الكلمات .وفيها لكل صف
وعمود رقم ويكتب أمام الرقم
ما يشابه الكلمة املطلوب
كتابتها في املربعات .أول ظهور
للكلمات املتقاطعة ،كان في
صحيفة نيويورك ورلد األمريكية
في  21ديسمبر  1913بواسطة
آرثر وين الذي أدخلها إلى عالم
الصحافة .وأصبحت منذ ذلك
احلني من األلعاب الرائجة في
الواليات املتحدة األمريكية وكل
دول العالم.

اجلغرافيا

اجلغرافيا ،كلمة إغريقية (يونانية)
األصل ،وتعني «صورة األرض».

عملة امللح

هناك أكثر من  14ألف استخدام
وفائدة للملح .وقد كانت قيمته
كبيرة منذ آالف السنني ،حتى إن
الرومان اعتبروه عملة متداولة،
مثل النقود في أيامنا هذه!

م�صادفة

انتقل الزوجان إلى مسكن جديد
في نيويورك ،فأقاما حفال ً صاخبا ً
ألصدقائهما ،وبينما كان احلفل
يجري على قدم وساق ،وقد تعالت
أصوات املوسيقى والغناء ودقات
األقدام ،إذ دق جرس الهاتف
فرفعت ربة الدار السماعة.
وبعد أن استمعت إلى املتكلم،
أعادت السماعة إلى مكانها ،ثم
التفتت إلى زوجها وقالت وهي
تبتسم في ارتياح :إنني أحمد
اهلل ألننا لم نسكن في الطابق
األسفل  ..فإن الرجل الذي يقطن ً ان الطماطم ،كانت تزرع كنباتات للزينة فقط ،حتى عام 1830؟!
فيه ،يقول إنه يسمع ضجيجا
مزعجا ً هناك!

هل ت�صدق؟

وكان العقاب� ..شجرة امل�شم�ش

کان کهنة املصريني احذق أهل الكيمياء في تلك العصور القدمية،
�س�ؤال..
قيل ألحدهم :أي بنيك أحب وكانوا يزالون عملهم في سرية ،حتميها جدران املعابد.
أليك؟
وكان مصير من يفشي أسرار الكيمياء ،هو «عقاب شجرة املشمس»
واملريض
يكبر،
حتى
الصغير
قال:
أي جرعة من (حامض البروسيل) أحد السموم الفتاكة ،والذي
حتى يفيق ،والغائب حتى يرجع!
استخلصه هؤالء الكهنة الكيميائيون من بذور املشمش.
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الرسالة الى العبرانيني اإلصحاح األول ٢ #

خواطر مسافر
إلي النور ()123

بقلم :د .رءوف إدوارد  -رئيس رابطة القديس
مرقس األرثوذكسية بكندا SMOF
اخلليقة اجلديدة لإلنسان في املسيح يسوع:
نتابع حديث سفر العبرانيني االصحاح األول عن يسوع
املسيح كلمة اهلل ،حيث تبدو العبارات متداخلة في
تناقض .فيظن القارئ أن احلديث عن إنسان عظيم
في نظر اهلل وتارة أخري يكون املقصود شخص اهلل ال
محالة .وحقيقة األمر أن شخص يسوع املسيح هو ابن
اهلل وابن اإلنسان في أحتاد ال ينفك من بعد التجسد
اإللهي.
عدد « 4بعد ما صنع بنفسه تطهيرا ً خلطايانا ،جلس
في ميني العظمة في األعالي «صائرا ً أعظم من املالئكة
مبقدار ما ورث أسما ً أفضل منهم».
تكلمنا في املقال السابق عن منزلة اإلنسان اجلديد في
السماء .وتُبني اآلية  4كيف حتولت البشرية بتجسد
ابن اهلل وتطهيره لها ،فصارت أعظم من املالئكة مبا
نالته من تبني اآلب لها في ابنه الوحيد يسوع املسيح
بعد أن كان اإلنسان مطرودا ً من فردوس اهلل بسبب فكر
قلبه الشرير .فاملسيح أبن اهلل هو نفسه ابن اإلنسان
الذي صار بكر البشر العائدين إلى السماء ،ألن فيه
كانت البشرية جمعاء .وعبارة «اليوم تكون معي في
املصلوب عن
الفردوس» التي قالها املسيح اإلله للص
ٍ
ميينه ،كانت أول مرة ي ُ َ
ذكر فيها اسم «الفردوس» منذ
أن غادره آدم اإلنسان األول بعد سقوطه ،وإلي أن رجع
إليه ثانية في آدم الثاني الرب من السماء يسوع املسيح
إلهنا.
 « 5ألنه ملِن ِمن املالئكة قال قط« :أنت ابني أنا اليوم
ولدتك»؟ وأيضا« :أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا»؟
 6وأيضا متى أَدْخَ َل الْ ِب ْكرَ إلى العالم يقول« :ولتسجد
له كل مالئكة اهلل»  7.وعن املالئكة يقول« :الصانع
مالئكته رياحا وخدامه لهيب نار».
يستمر احلديث عن اإلنسان اجلديد في شخص وأقنوم
املسيح .إن غاية التجسد اإللهي كانت ميالد اإلنسانية
اجلديدة دون التخلي عن اإلنسانية القدمية التي

خلقتها يدي القدير في آدم األول .لذلك مت التحول في
قلب اإلنسانية القدمية .وحتول الفاسد إلى عدم فساد
سد
وامليت إلي حياة جديدة خالدة عدمية املوت .فقد تجَ َ َّ
اإلله ولبس بشرية آدم األول التي أصابها موت اخلطية،
فدبَّت فيها حياة اهلل من جديد ومت تطهيرها وتبريرها
وتقديسها في أقنوم وشخص الرب يسوع املسيح.
هذا هو آد َم الثاني الذي ت َك َّم َل فيه خَ لق آدم األول .فقد
سبق اهلل وأعلن تدبيره في خلق اإلنسان قائالً « نخلق
اإلنسان على صورتنا كشبهنا» .فخَ لَق الرب اإلله آدم
على «صورة اهلل» أوالً ،ثم حتققت الصورة عندما أحتدت
بأصلها الرب اإلله من السماء في آدم الثاني يسوع
املسيح .هذا أوجزه القديس أثناسيوس بقوله إن الرب
«أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له».
لذلك نقول إن جتسد اهلل الكلمة كان لتأسيس
أنثروبولوجيا اإلنسان اجلديد فيه [أنثروبولوجيا هو كل
ما يختص باإلنسان] .فكل ما َمرَّ به الرب من جتارب
ومواقف في فترة جتسده على األرض ،كان تأسيسا ً وبنا ًء
في إنسانيتنا  /إنسانيته ،لكي يجددها فيه ويؤسس
لها رأسا ً جديدا ً ليس من تراب األرض بَعد ،ولكن الرب من
السماء .وفي هذا يقول العالمة والقديس أوريجينوس»
يسوع الذي يعطينا جسده ميراثاً .ألن جسده هو حجر
الزاوية الذي يعلو كل شيء ،أي ألوهية أبن اهلل».
إن االتصال بني ناسوت الرب  -الذي لبسه الرب في
بيت حلم  -وبيننا يتحقق في األسرار الكنسية وقراءة
الكلمة املقدسة .وبهذا االتصال بني ناسوته وبيننا
ميكن أن تصلنا نعمة اهلل التي أستودعها الرب في
جسده املقدس .فنصير بنينا ً ألبيه بالتبني في املسيح
 األبن الوحيد بالطبيعة لآلب.هذا هو أساس تسمية سر تناول القربان املقدس الذي
منارسه في القداس اإللهي « سر الشركة « .شركتنا
مع ابن اهلل ،وفي ابن اهلل ،وبابن اهلل ،لبنوته ألبيه.
هذه هي مبادرة التجسد اإللهي التي أشترك فيها

مسيح بيت حلم واجللجثة الذي صعد إلي السماء في
الهوت الغرب عندما أبتعد عن الهوت الشرق تدريجيا ً
ألسباب تاريخية ،فلجأ الهوت العصر الوسيط في
أوروبا منذ القرن  ١٦ثم حركة اإلصالح من بعده الي
شرح عقلي وترتيب فلسفي لشرح الغموض الظاهري
ملوضوع األسرار في املسيحية ،فاستخدم «الرم ز �SYM
 “ BLEكعالمة تدل علي ما هو غائب و كدعوة للتذكر
العقلي .وهذا ألقي بظالله على األسرار الكنسية.
أما اآلباء السكندريون فقد استخدموا “الرم ز �SYM
 “ BLEمبثابة “ مثال  “ TYPEلألصل وجلوهره ،مما أبطل
االحتياج للرمز ودوره قدميا في العهد القدمي ،إذ ال مجال
للعودة الي ظالل ورموز أبطلها احلَ َدث نفسه (جتسد
االبن).
وكما نري فإن احلديث عن املسيح في سفر العبرانيني
اإلصحاح األول ميتد في نسيج واحد ممتد عن املسيح
ابن اإلنسان واملسيح أبن اهلل بال تقسيم وال فصل في
السماء وعلي األرض . .فنجده يعود إلى احلديث عن
املسيح كإله قائالً “  8وأما عن االبن« :كرسيك يا أهلل
إلى دهر الدهور .قضيب استقامة قضيب ملكك ”.ثم
يعود يتكلم عنه كابن اإلنسان “  9أحببت البر وأبغضت
اإلثم .من أجل ذلك مسحك اهلل إلهك بزيت االبتهاج
أكثر من شركائك (بقية أنبياء العهد القدمي) “ .وها هو
يخاطبه كرب السموات واألرض مرة أخري ويقول “ 10
و «أنت يا رب في البدء أسست األرض ،والسماوات هي
عمل يديك 11.هي تبيد ولكن أنت تبقى ،وكلها كثوب
تبلى 12،وكرداء تطويها فتتغير .ولكن أنت أنت ،وسنوك
لن تفنى» .”.ويختم السفر باحلديث عن مكانة اإلنسان
في املسيح أبن اهلل وأبن اإلنسان عن ميني اآلب فيقول “
 13ثم ملِن ِمن املالئكة قال قط« :اجلس عن مييني حتى
أضع أعداءك موطئا لقدميك»؟  14أليس جميعهم
أرواحا خادمة مرسلة للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا
اخلالص!” ...والسبح هلل.

اهلل الواحد بأقانيمه الثالثة .والتي قدم لنا فيها اهلل
أنثروبولوجيا اإلنسان اجلديد في شخصه وقد مارسها
خالل حياته لنشترك فيها بالتناول من جسده األقدس
في سر الشركة ،سر القربان املقدس ،ونصير « حلم من
حلمه وعظم من عظامه « بفاعلية الروح القدس في
سر يفوق كل عقل ،وبذلك نتجدد في املسيح كل مرة
نتقرب إلى هذا السر العظيم  -التناول.
فالقداس اإللهي الذي نحتفل به ككنيسة هو أروع
أيقونة وتلخيص لفهم الكنيسة املصرية ومن واقع
حضارتها املصرية القدمية ألنثروبولوجيا اإلنسان اجلديد
كما أسسها ومارسها الرب يسوع املسيح في حياته
على األرض .لذلك جند القداس اإللهي عبارة عن صالة
آبائنا يتأملون فيها كل مراحل حياة املسيح ،شاكرين
وشارحني فهمهم ملا صنعه ألجلهم « هذا الذي ألجلنا
نحن البشر و ألجل خالصنا…(صنع كذا وكذا ) «.
وبالتالي فإنه بحضورنا  -نحن األقباط  -للقداس
اإللهي فإننا نشترك في أنثروبولوجيا اإلنسان اجلديد
التي يقدمها لنا اآلب في شخص أبنه بالروح القدس
ليس «كرمز» بل لنصير نحن «كمثال» للمسيح نحيا
كما كان ،إنسانا جديدا ً مخلوقا ً ليس من تراب األرض
بَعد ،بل من جسد ودم الرب املتجسد النازل من السماء
املسيح يسوع ربنا.
لقد تناغمت حضارة مصر القدمية ،التي ربطت حياة
اإلنسان في وحدة واحدة ملِا قبل املوت وما بعد املوت،
مع حياة املسيح  -اهلل الظاهر في اجلسد  -والذي جمع
في أقنومه /شخصه اإللهي املتجسد كل األشياء
حتت السماء وعلى االرض «جعل االثنني واحداً ،السماء
واالرض» (كما نصلي في مردات القداس).
ولكن فهم الفلسفة الهيللينية (اليونانية)
ألنثروبولوجيا اإلنسان كان يقوم على تقسيم الوجود
إلى طبيعة وما وراء الطبيعة ،وفصل السماء عن
األرض .مما كان له أثره في فصل األسرار الكنسية عن

دردشة ...بالعربي الفصيح:

“خفة ظل”...حدوتة “بعد” النوم

في يوم من األيام ،في مملكة ما من املمالك...في زمن
ال تدركه عجائب وال أساطير...استيقظ الناس على
نحيب وعويل! وكلما استيقظ بيت من بيوت
صوت
ٍ
املدينة...تزداد اململكة صراخاً! فقد فوجئ الناس
ذلك الصباح ان صورهم في املرايا لم تظهر ،ومنهم
من وجدوا أن صورهم تعكس تصرفات مختلفة
متاما ً عما يفعلونه!
ً
آسف...قد غاب سهوا عن ذهني أن أشرح لكم
اوال ً ما هو عالم ما وراء املرايا! فكل منا له شبيه
حي داخل املرآة ،يقوم بتقليد ما نفعله بالضبط!
يعيش كل حلظات حياتنا ،بأفراحها وأحزانها ،لكن
على اجلانب اآلخر من املرآة! عالم خفي ،صورة طبق
األصل من عاملنا؛ الفرق الوحيد انه عالم مظلم،
غير مضيء بذاته!...يضيء كحالة استثنائية فقط
أمام واجهات املرايا من النور املنعكس من عاملنا!
فاملرايا يا حضرات هي مصدر «استنارة» عالم ما
وراء املرايا الوحيد!
لكن ملاذا بدأت الصورة في التمرد على أصلها دون
أية مقدمات؟ وكيف لها أن جترؤ على حتدي مصدر
استنارتها!؟ منذ يومني على وجه التحديد ،شعر
الظل الناجت عن كل شبيه يقف خلف املرآة بضعفه
الشديد ،فهو يضمحل ويتالشى ومن ثمة ينفصل
عن بقية الظالم املهيمن خلف املرايا ،بسبب الضوء
املنعكس عن اجلانب اآلخر .ولذا ،من أجل حفظ
كيانه كجزء ال يتجزأ من ذاك الظالم ،ابتدأ يحرض
الشبيه ضد أصله:
 باهلل عليك...أال تخجل من نفسك؟!...أعب ٌد انتألصلك؟ فأنت ال تكف عن تقليده في أي شيء
يفعله...أال ترغب في أن يكون لك كيان مستقل؟!
واستمر الظل في اإلحلاح على أذان أشباه الناس
اخملتلفة على هذا املنوال إلى أن اقتنعوا ،متفكرين
في أنفسهم:
 -وملا كل هذا الذل يا ترى ،ما دمنا نستطيع أن

نتحرر من سلطان األصل ومرآته.
وهكذا بدأ االشباه في التمرد على أصلهم ،لدرجة
أن منهم من أبوا أن يقبلوا نحو املرآة مطلقاً ،تاركني
األصول بال صور! ولذا فزع الناس يومها ...فتلك
كانت احلادثة األولى من نوعها! وتدريجياً ،أصبحت
املرايا كلها بال فائدة...فكان األمر امللكي بتحطيم
كل املرايا وحرقها واعادة تصنيعها ملا هو أفيد...
نتيج ًة منطقي ًة جداً!
وكانت تلك العبارة التعيسة آخر ما قاله كل
شبيه ألصله قبل كسر مرآته:
 ملاذا أخذتني على محمل اجلدية...فقد كانت هذهمجرد «خفة ظل»!!!
وهكذا انتهت املرايا من الوجود وأضحى عالم املرايا
عاملا ً مظلماً...ابتلعته الظلمة بأكمله وأصبح
الكل للواحد والواحد للكل!
مرت سنني طويلة ،فقد فيها أهل اململكة وعيهم
مبظهرهم...فما عاد أحد يعتني بشكله ،مما أدى
الى العديد من حاالت االكتئاب والنفور من الذات...
وأثر ذلك سلبا ً على اململكة في شتى اجملاالت! وفي
الوقت ذاته ...ازداد سلطان الظالم أكثر فأكثر خلف
املرايا! فبسبب هذا اخللل البسيط في ميزان احلياة،
قد تكالبت اللعنات على كل من العاملني...فقام
امللك يوما ً بعقد اجتماع فوري مع كبار اململكة أمر
فيه بإعادة صناعة املرايا من جديد! ...أمر يدعو إلى
التعجب ،خاصة ان «سر الصنعة» قد فقد منذ
زمن طويل...لكن حلكمة امللك ،قد احتفظ بطريقة
صناعة املرايا في خزانته قبل ان يقوم بتكسيرهم!
وبالتالي مت تدريب مجموعة قليلة من احلرفيني
إلنتاج مرآة واحدة على سبيل التجربة ...فوقف
أحد خدم امللك أمام املرآة لفحصها! واملفاجأة
كانت ان صورته لم تظهر! أمر بديهي جداً؛ فأشباه
الناس من األجيال اجلديدة أمست ال تعلم شيئا ً
عن العالم اخلارجي أو املرايا أصالً ...فهم يحيون في

بقلم :مينا ماهر

ظلمات جهل هذا العالم املهمل ،منفصلني متاما ً
عن عاملنا!
فكيف إذن سيعيد امللك األمور ادراجها...إما أن
ينتظروا شبيها ً ما أن يخطو أمام املرآة على سبيل
الصدفة البحتة او أن يقوم أحد الناس باالنتقال
فعليا ً الى عالم ما وراء املرايا ويأتيهم باألخبار
السارة لكن العقدة تكمن في ان الشخص املرسل
البد وأن يكون هو في حد ذاته...صورة! وكيف لهم
أن يحققوا هذا!
بعد مناقشات عديدة وعواصف ذهنية جمة...
توصلوا إلى حل مثالي :هو أن تصنع دمية مطاطية
كاملة طبق األصل من صاحبها باستعانة من
خبراء التجميل واحليل السينمائية؛ ثم يضعونها
أمام املرآة...وألنها دمية غير حية ستظهر صورتها
في املرآة كأي قطعة من اجلماد...بعدها يجب أن
تنتقل روح الشخص صاحب الدمية الى صورة
الدمية داخل املرآة عن طريق أحد خبراء األرواح!
لكن املأزق في هذا احلل الهالمي العجيب هو أنه
يجب على صاحب الدمية أن ميوت حتى تنتقل روحه
من جسده الى صورة الدمية في املرآة! ساد حزن
جامح وكآبة ليس لها مثيل في القصر امللكي؛
فمن سيتطوع لعمل كهذا؟! فلم يتوقع أحد
خسارة هذا مقدارها...في سبيل تنفيذ مطلب
بسيط! لكن امللك بروح الفرسان أعلن تطوعه
الكامل إلمتام هذه املهمة! وأمر أن تكسر تلك املرآة
رأسا ً بعد أن يتم نقل روحه لصورة الدمية؛ لعل
أحد ما قد يتسلل الى او خارج املرآة ويفسد اخلطة!
اضطرب املوجودون من هذا القرار الطائش وسألوا
امللك:
 أتدرك حجم املسؤولية؟! فستموت جاللتك ،ولنتقدر ان تعود ،وستتركنا نلهث عبثا ً من بعدك!
فقال لهم بثقة:
 -بل سأعود...ال تقلقوا!

بالفعل
وصنعت
دمية طبق األصل من
امللك ،ومات امللك من
أجل الصالح العام
وانتقلت روحه الى
عالم ما وراء املرايا في جسد الدمية...وصار يجول
ويعرَّف كل الصور الضالة ان لهم أصوال ً ومكان ًة
خاصة في قلوب الناس...وكيف أدى متردهم في
القدمي الى مصاهرتهم للظالم الى االبد .استقبل
بعض األشباه تلك األخبار بسرور ،بينما البعض
اآلخر رفضوها وارتضوا أن يحيوا في ظلمات عالم
املرايا ...ومنهم من حاول أيضا ً افشال خطة خالص
هؤالء الذين قبلوا أن ينجوا من عبودية الظالم...
لكن االرادة كانت أكبر وأقوى...فجمع امللك كل
الصور احلليفة وارحتل معهم الى مكان البحيرة
العظيمة التي في شرق اململكة؛ فقد خفي
على ذهن اجلميع ،إال امللك ،أن املياه سطح عاكس
كاملرايا بالضبط...الفرق الوحيد هو انه وسط ميكن
للصور اختراقه ،على نقيض املرآة! فكان امللك ملما ً
مبملكته وخفاياها وكان يعلم أنه عن طريق املياه،
واملياه فقط ،ستنتقل الصور الى العالم األصلي...
فاملاء يعتبر بوابة بني العاملني...فحني يغطس
الشبيه في البحيرة ...ينتقل رأسا ً للعالم األصلي!
لكن مع العجب...العكس غير صحيح! فعلى
الرغم من بساطة املاء...اال أنه في غاية التعقيد
في عالم املرايا! الى ما هناك...تبعت الصور صورة
امللك وغطسوا في البحيرة ليخرجوا جميعهم
الى نور العالم االصلي...واعتبرت هذه الواقعة
عهدا ً جديدا ً لهذا العالم ،حيث كسرت املرايا الى
األبد وأصبح كل شبيه عائ ٍد متعايشا ً مع أصله
في سالم ومحبة ...وليس سجينا ً للمرايا! أما من
لم يعد ،فقد اختار أن يظل مغيباً بال أصل! ...وتوتة
توتةَ ...ف ُر َغت احلدوتة!
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بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
تكثر اخلالفات وتطفو الكثير من املشاكل على سطح الكثير من
الكنائس .البعض يختلف مع اآلباء الكهنة أو األساقفة ،والبعض
ينتقد ويتذمر على كل شيء سواء كان على حق ام ال .تقرأ خبرا هنا
عن إحدى املشاحنات واخلالفات في إحدى الكنائس ،وقبل أن تنتهي
من القراءة جتد خبرا عن احدى اخلالفات في كنيسة توجد في قارة
اخرى .أنا ال ادافع هنا عن أحد .ال ادافع عن اآلباء أو الشعب بل وال اميل
الى اجلانب السلبي بترك األمور كما هي ولكني اليوم عزيزي القارئ،
اريد ان اهمس في أذنيك ،سواء كنت قارئا أو مشتركا في هذه اخلالفات ،فإذا كنت تبحث عن
راحة حقيقية فلن جتدها إال عند رئيس الكهنة العظيم! فلنبدأ قليال ونتذكر أن لنا رئيس
ات،
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س ْك بِاإل ِ ْقرَارِ .أل َ ْن لَ ْي َ
هللَ ،فلْ َن َت َم َّ
س لَنَا رَئ ِ ُ
يَ ُ
سو ُع اب ْ ُن ا ِ
نجَ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِّ
َ
ُ
ُ
َ
ش ال ِّن ْع َم ِة ،لِك ْي نَنَال ر َ ْح َم ًة وَ ِ َد
ُم َجرَّ ٌب ِفي كل ش ْي ٍء ِم ْثلنَا ،بِال خَ ِ
ط َّي ٍة .فل َن َت َق َّد ْم ب ِ ِث َق ٍة إِلى َعرْ ِ
ن ِ ْع َم ًة َع ْون ًا ِفي ِحي ِن ِه» [.]١٦-١٤
وفي التفسير االبائي لهذا اجلزء يقول القمص تادرس يعقوب ملطي:
(نحن نعلم أنه ما كان ليشوع بن نون أن
يجتاز نهر األردن بالشعب ليعبر إلى كنعان
إال َّ ومعه رئيس الكهنة والكهنة الالويون
احلاملون التابوت املقدس ،إذ «قال يشوع
للكهنة احملوا تابوت العهد ،واعبروا أمام
الشعب» (يش  ،)٦ :٣ويقول الرب« :ويكون
حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي
تابوت الرب سيد األرض كلها في مياه األردن
أن املياه املنحدرة من فوق تنفلق وتقف ن ًدا
واح ًدا» (يش  .)١٣ :٣أما يسوع فهو «ابن
اهلل» و»رئيس كهنتنا» لم يحمل تابوت
عهد ليعبر بنا نهر األردن ويدخل بنا إلى
كنعان إمنا بكونه واح ًدا في أبيه في جوهر
الالهوت اجتاز السماوات ليدخل بنا إلى
كنعان السماوية وتستقر في حضن أبيه!
يقول الرسول «إذ لنا» فهو ليس مجرد رئيس
كهنة بل هو «لنا» ،قدم لنا ذاته لنحمله
فينا ،منلكه وميلكنا ،يدخل إلى قلوبنا فندخل معه إلى سماواته .لهذا يقول إشعياء النبي:
إلها قديرًا
«يولد لنا ولد ون ُعطى ابنًا ،وتكون الرياسة على كتفه ،ويُدعى اسمه عجي ًبا مشيرًا ً
أبًا أبديًا رئيس السالم» (إش  ،)٦ :٩إنه املولود لنا و ُمعطى لنا .هذا ما أكده مالك الرب للرعاة
حني بشرهم مبيالد السيد« :إنه ولد لكم اليوم… مخلص هو املسيح الرب» (لو  .)١١ :٢صار
املسيح لنا حتى إذ اجتاز السماوات جنتازها معه وبه لنكون مع مسيحنا!
يطالبنا الرسول أن نتمسك باإلقرار أي باإلميان بثقة إلى عرش النعمة ،لكي ننال رحمة ،وجند
نعمة عون ًا في حينه .اإلقرار هو اإلميان ،لنتمسك باإلميان أنه «يسوع ابن اهلل» ،أي مخلصنا
ابن اهلل السماوي ،القادر أن يجتاز بنا إلى مجده األبدي .لنتقدم مجاهدين ومملوءين رجا ًء إلى
نعمة اهلل تسندنا وتهبنا العون ،ولكن «في حينه» .نطلب أن جنتاز مع يشوعنا احلق ال إلى
أرض املوعد الزمنية ،بل إلى كنعان العليا ،ندخل عربونها هنا ،ونتذوق ثمرها ،وننعم مبجدها
في القلب ،وننطق بلغتها السماوية ،ونحمل سمة مواطنيها ،حتى متى حان الوقت ننعم
بها في كمال اجملد.
َ
َ
س
ولئال يتشكك أحد بسبب ضعفه أنه ال يقدر أن يجتاز مع السيد سماواته يقول« :أل ْن ل ْي َ
ض َع َفاتِنَا ،ب َ ْل ُم َجرَّ ٌب ِفي ُك ِّل َ
ط َّي ٍة».
يس َك َه َن ٍة َغ ْي ُر َقادِرٍ أ َ ْن يَرْث ِ َي لِ َ
لَنَا رَئ ِ ُ
ش ْي ٍء ِم ْثلُنَا ،بِالَ خَ ِ
يقول القديس يوحنا ذهبي الفم[ :إنه ال يجهل ما يخصنا كما يحدث مع كثير من رؤساء
الكهنة ،إذ ال يعرفون من هم في ضيقات… إذ يستحيل على اإلنسان أن يدرك أحزان املتضايقني…
أما رئيس الكهنة الذي لنا فقد احتمل كل شيء .تألم أوال ً وعندئذ صعد لكي يكون قادرًا أن
يحنو علينا)].
عزيزي القارئ ،الى متي ال ندرك أن الراحة احلقيقية ال تكون إال في يسوع املسيح رئيس كهنتنا
العظيم .املسيح هو رأس الكنيسة هو راعيها وأسقفها ففيه راحتنا .املسيح هو رأس
الكنيسة واجلميع من اكليروس وشعب هم أعضاء في هذا اجلسد .قد أعطي املسيح وزنة
ومسؤولية العمل لكل عضو من هذه األعضاء .فكل رتبة لها دور في الكنيسة كعضو حي
في هذا اجلسد الذي رأسه املسيح .فحينما يدرك األكليروس والشعب أن رأس الكنيسة هو
يسوع املسيح وهو رئيس الكهنة العظيم ،حينئذ يظهر املسيح في املشهد الكنسي فتهدأ
النفوس ويتسابق الكل جملد اسمه .إذا فليأخذ املسيح وضعه الطبيعي في كنائسنا وفي
بيوتنا وفي كل شيء وفي كل مكان كرئيس الكهنة العظيم .أما حينما يغيب املسيح عن
املشهد فيصاب اإلنسان بالتوهان والتخبط ويظل يجري ويلهث وراء البشر طالبا الراحة فال
ولن يجدها ابدا!!

َم َل ُكو ُت ُه َم َل ُك ٌ
وت �أَ َب ِد ٌّي ......وَ� ُس ْل َطا ُن ُه ِ�إلىَ َدو ٍْر
َف َدو ٍْر( .دان )١٠٠ :٣
بقلم :عاطف حنا

حديثنا اليوم هو استكماال ً ملا بدأناه بالفعل في
املقال السابق عن طبيعة الوالدة الثانية ،وما هو
ناجت هذه الوالدة اجلديدة داخل كل من اختبرها،
وحتدثنا سابقا عن تعبير حقيقي جدا أال وهو
«املسيح فينا» أو يحق لكل منا أن يقول «املسيح
في» ...ففي السطور التأليه سوف نسبح معا
ّ
لعمق أكثر في ما هو ناجت هذه الوالدة الثانية.
يح
كما قال الرسول العظيم بولس «ألَن َّ ُه ِفي المْ َ ِ
س ِ
س الخْ ِتَا ُن ي َ ْن َف ُع َ
ش ْيئًا وَال َ الْ ُغرْلَ ُة ،ب َ ِل
سو َع لَ ْي َ
يَ ُ
لجْ
َ
الخْ َلِي َق ُة ا ِدي َدةُ( .غل  »)١٥ :٦اذن الوالدة الثانية
تنتج بداخلنا خليقة جديدة وهذا هو حديثنا اليوم
لن ولن ندرك التغير الذي حدث في طبيعتي
بعيدا ً عن كلمة اهلل ،كلمة اهلل هي املرآة التي
في ،فكلمة اهلل
من خاللها يُفعل هذا السر ّ
املمتزجة بروح اهلل هي القادرة على تفعيل هذا
السر العميق بداخلي لذا سوف أشير لبعض
اآليات من احلق اإللهي في هذه السطور على ما
جاء به العهد اجلديد فيما يخص تعبير «اخلليقة
اجلديدة» الذي بدون إدراكه لن استطيع أن أحيا
كمسيحي حقيقي حتى وان كان لي كل العلم
وان عملت كل أعمال البر وان قدمت جسدي حتي
احترق؛ فبادئ ذي بدء ما قيل علي فم الرب نفسه
وس(،يو )١ : ٣
في يوحنا ...٣ل ِنيقُودِمي ُ ُ
سو ُع وَ َقا َل لَ ُه« :الحْ َقَّ الحْ َقَّ
معلم الناموس «أ َ َج َ
اب ي َ ُ
أ َ ُقو ُل لَ َك :إ ِ ْن َكا َن أ َ َح ٌد ال َ يُولَ ُد ِم ْن َف ْو ُق ال َ ي َ ْق ِدرُ
هلل»( .يو  »)٣ :٣اذن الرب أعطي
أ َ ْن يَرَى َملَ ُك َ
وت ا ِ
معنى في غاية األهمية أنها والدة من فوق أي
من السماء ليست من األرض والرب يشير هنا أن
بدون الوالدة الثانية ال نقدر أن نرى ملكوت اهلل
وإذ استرجعنا معا ماهية ملكوت اهلل ،ملكوت
اهلل ليس عندما نذهب إلى السماء!! كال! إن
لم ندرك أننا اآلن نعيش ملكوت اهلل على األرض
فهنالك عالمات استفهام على إمياني...؟! فاحلق
واضح وضوح الشمس في هذا األمر ..ملكوت
ههنَا ،أَوُْ :ه َوذَا
اهلل اآلن داخلنا «وَال َ يَقُولُو َنُ :ه َوذَا ُ
ُهن َ
اخلَ ُك ْم»( .لو ،»)٢١ :١٧
َاك! أل َ ْن َها َملَ ُك ُ
هلل دَ ِ
وت ا ِ
وكما لم يستوعب معلم الناموس ما قاله الرب
في ذلك احلني؛ ومعلم الناموس في ذلك الوقت
كمن هو في عصرنا احلاضر حاصل علي اعلي
درجات الالهوت ولكنه لألسف الهوت نظري ال
يُخلص وال يستطيع أن يستوعب الوالدة من الروح
ولن يستوعب ما هيه امليالد الثاني -إنها خليقة
جديدة...-هكذا كل من لم يُولد من املاء والروح
القدس لن يستوعب ما قيل وما سيقال وما
سوف يُقال؟!
ولكي تتضح الصورة أكثر البد أن نقارن الروحيات
بالروحيات كما قال الرسول بولس؛ لقد ذكرنا في
اآلية االفتتاحية التي أشارت إلى لفظ «اخلليقة
اجلديدة» ،هذه اخلليقة اجلديدة ال تعني أنها كانت
موجودة ومت جتديدها! كال!! وال تعني جتديد ما قد
فسد!! إنها خليقة لم تكن موجودة أصالً بل مت
في ،خليقة ليست من هذا العالم،
خلقتها ّ
خليقة ال تنتمي الى ما هو أرضي كما تظهر اكثر
ملعانا في قول احلكيم بولس «إِذًا إ ِ ْن َكا َن أ َ َح ٌد ِفي
سيح َف ُه َو خَ لِي َق ٌة َج ِدي َد ٌة :األ َ ْ
لمْ َ
ش َيا ُء الْ َع ِتي َق ُة َق ْد
ا ِ ِ
صار َ َج ِدي ًدا2( .كو  »)١٧ :٥اذن
َم َ
ض ْتُ ،ه َوذَا الْ ُك ُّل َق ْد َ
الكل صار جديدا ً اي اخلليقة اجلديدة هي ليست
جتديد للقدمي أو العتيق لكنها مولودة من زرع آخر.
وأشار القديس يوحنا في افتتاحية اجنيله حلق
إلهي في غاية من اجلمال والعمق معا «الَّ ِذي َن ُولِ ُدوا
شي َئ ِة
شي َئ ِة َج َ
لَ ْي َ
س ٍد ،وَال َ ِم ْن َم ِ
س ِم ْن دَ ٍم ،وَال َ ِم ْن َم ِ
ْ
هلل( .يو  »)١٣ :١هنا يشير القديس
ر َ ُجل ،بَل ِم َن ا ِ
يوحنا إلي أن من اختبر الوالدة الثانية هو من أدرك
أنه مولود مباشر ًة من اهلل هو ليس مولود بحسب
القانون الطبيعي أي من مشيئة رجل ..اي من
أب وأم جسدين!! الن املولود من اجلسد هو جسد
واملولود من الروح هو روح!! اذن والدتك من أب وأم

مسيحيني لن تخلصك
لكن ادراكك للخليقة
اجلديدة وبنوتك للرب.
ويقول يعقوب الرسول في
هذا الصدد أن اهلل َ
«شا َء
َ
ُ
ُ
َف َولَ َدن َا ب ِ َكلِ َم ِة الحْ َقِّ لِ َك ْي ن َكو َن بَاكور َ ًة ِم ْن خَ الئ ِ ِق ِه.
(يع  »)١٨ :١فاملؤمن املولود ثانية ميتلك نوعا ً جديدا ً
من احلياة التي تولدت في أعماقه بكلمه اهلل
كما يعزز احلق اإللهي نفسه على لسان القديس
بطرس قائالً « َم ْولُودِي َن ثَان ِ َي ًة ،ال َ ِم ْن زَر ْ ٍع ي َ ْفنَى ،ب َ ْل ممِ َّا
هلل الحْ َ َّي ِة الْ َبا ِق َي ِة إِلَى األَب َ ِد1( .بط
ال َ ي َ ْفنَى ،ب ِ َكلِ َم ِة ا ِ
 )٢٣ :١ومبا أن نوعية الزرع يحدد نوعية احلياة الناجتة
عنها هكذا بذرة كلمة اهلل األبدية التي ال تفني
تُنتج حياة إلهية أبدية ال تفني ،وكما أن طبيعة
املولود من طبيعة الوالد ،هكذا اخلليقة اجلديدة؛
املولودة داخل كل مؤمن حقيقي أخذ كلمة اهلل
ممتزجة في الروح القدس واكتر بها وسكنت
بداخله .هذه اخلليقة اجلديدة لن متوت؛ لن مترض؛
لن تفني؛ لن تخطئ وال تستطيع أن تخطئ ايضا
هلل ال َ
كما يقول الكتاب ُ
«ك ُّل َم ْن ُه َو َم ْولُو ٌد ِم َن ا ِ
َ
ْ
َطي ُع أ َ ْن
ت
س
ي
ال
و
،
ه
ي
ف
ت
ب
ث
ي
ه
ط َّي ًة ،أل َ َّن زَر ْ َع ُ َ ُ ُ ِ ِ َ َ ْ ِ
ي َ ْف َع ُل خَ ِ
ُ
هلل1( .يو »)٩ :٣
ط َئ ألَن َّ ُه َم ْولو ٌد ِم َن ا ِ
يُخْ ِ
خليقة أبدية حتيا الي األبد ....وإليضاح املعنى أمام
أعيننا نتذكر معا كلمة ليست بغريبة أو جديده
عن مفردات لغتنا اليومية أال وهي العهد اجلديد؛
فعندما ذكر الرب كلمة العهد اجلديد« ،ه ِذ ِه
س َف ُك
س ِه َي .....الْعَهْ ُد الجْ َ ِدي ُد ب ِ َد ِمي الَّ ِذي ي ُ ْ
الْ َكأ ْ ُ
َعن ُْك ْم( .لو  »)٢٠ :٢٢لم يقصد الرب أنه جتديد
العهد القدمي أو السالف ،عهد الناموس بل أراد
أن يعلن عهدا ً لم يكن موجودا سابقا ألنه عهد
مؤسس بني اآلب واالبن في الروح القدس ،عهد ال
على أن
دخل لإلنسان فيه؛ عهد أبدي! انا فقط ّ
اقبله واعيش في داخله؛ عهد دم ابن اهلل ،عهد كان
معروفا ً بني الثالوث من االزل ولكن لم يستعلن لنا
في الزمن إال باستعالن يسوع املسيح في اجلسد
! ،هكذا أيضا ً اخلليقة اجلديدة ،لم تستعلن فينا إال
بادراك أن الكلمة (يسوع) سواء الكلمة املتجسد
(اللوجوس) والكلمة املكتوبة (رميا) صار جسدا
في.
وسكن ّ
وهكذا أيضا ً خلقتنا في املسيح يسوع هي كما
قال احلكيم سليمان في سفر اجلامعة «ب َ ِعي ٌد
َما َكا َن ب َ ِعي ًدا ،وَالْ َع ِميقُ الْ َع ِميقُ َم ْن ي َ ِج ُد ُه؟ (جا
 »)٢٤ :٧كم هي كانت بعيدة املنال ..في عهد
الناموس وكم هي عميقة ،وأيضا ً كم هي
بسيطة بساطه الرب يسوع .هي ليست من هذا
العالم كما كان الرب ليس من هذا العالم ... ،نعم
عاش في العالم ولكن كان يُؤثر في العالم ولكنة
ال يتأثر بالعالم ....كان يستعمل العالم وكأنه ال
يستعمله ...هكذا اخلليقة اجلديدة التي خُ لقت
داخلنا ليست من هذا العالم تُستعلن فينا
بكلمة احلق وروح احلق ،اخلليقة اجلديدة لم تكن
بداخلنا عند والدتنا اجلسدية الطبيعية لكنها
تُفعل فينا من خالل الكلمة والروح ....إنها كالبئر
العميقة التي حفرها شرفاء بصوجلان ...سفر
العدد١٨-٢١
إنها شجرة احلياة التي زُرعت بداخلنا  ....عزيزي
القارئ لكي حتيا منتصرا في هذا العالم ولكي
متلك في امللكوت البد أن تدرك أنك اآلن خليقة
اجلديدة.
وكما كان الرب يسوع في هذا العالم باجلسد
هكذا نحن َ ....ك َما ُه َو ِفي ه َذا الْ َعالَ ِمَ ،
هك َذا ن َْح ُن
ضا1( .يو .)١٧ :٤
أَي ْ ً
وان كانت الوالدة الثانية حتول اخلطأة الى ابناء هلل،
ولكن القيادة بالروح القدس تصنع منهم رجال
ناضجني كما سوف يتضح لنا في الهوت العظيم
في الرسل ،املُقاد بالروح القدس ،بولس الرسول
في هذا الصدد ،وهذا ما نتناوله في العدد القادم.
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“Have Faith!”:
a meditation on the role of fear in our lives
Fear is a universal concept (Greek: eidos) we
all share but its manifestation in each person’s
life is worth equal consideration as we grapple
with the theme of fear throughout scripture. As
with scripture, the Holy Spirit speaks a different Word in every age and all proceed from
the same text. Therefore, we can say that there
exist central or universal truths when it comes
to faith and humanity but the individual experience, that of a particular time or place, is of
great, if not equal, importance. This meditation
will not be a scripture lesson on the importance
of fear throughout the Bible but a template for
the reader to perform their own search through
scripture and their own private study (sacra
pagina/glaphyra) on the individual instances,
being careful to consider the context and what
that has to contribute to the illustrations set
forth by scripture. So I will take as my central text the Gospel according to Mark and the
theme from the First Epistle of John.
In the First Epistle of John, we are given our
first positive statement about whom God is,
a statement that is so cliché that the average
theologian, let alone the average child, would
say: “God is love”, when asked for a cataphatic theological statement. This statement comes
right from this very same epistle and the very
same chapter to which I make reference (also
happens to be a favourite hymn of mine). In it,
he says: “There is no fear in love, but perfect
love casts out fear.” (1 Jn 4:18) Here is a statement which can be inverted and is inverted
in the lines that follow it. Conversely, perfect
fear casts out love. There is much that can be
said about how fear destroys any capacity for
love in our hearts, but one only need look at
the world around us to find examples. But with
this concept laid forth, I will turn to our exemplar in the Gospel of Mark.

Other than watching a performer walk
a tight rope, one of the most prolific
examples of someone defying fear
is found in the Gospels of Matthew,
Mark and John. Each give accounts
that, although similar in their core, vastly differ in the details. The account from vv. 45-52
immediately follows the account of the Feeding of the Five Thousand and its juxtaposition
is not arbitrary but intentional as the passage
indicates. I chose this passage as the exemplar
for this meditation as it perfectly illustrates the
fears that manifested themselves in the lives
of these first-century Jewish fishermen. They
were out at night, a time when only men were
out and about, at a time when lamps were not
something fishermen had on their boats. The
sea in particular was a treacherous place to
be at night. They were far from shore, which
meant help was not easily available and no
one would hear them if they did scream anyway. There was a possibility that pirates could
stop and steal their catch. The Sea of Galilee
was also prone to erupt into tempest and violent storms, in which they might perish with
no help available. Their situation was already
grim but there was also another aspect to the
sea that made it sinister to these Jewish fishermen. In Job, the Lord God makes mention of a
great sea monster called Leviathan, described
as a large serpent with thick armour. This then
is a stage that is set for the arrival of the Son of
God. A scene of total horror that entails their
livelihood. Aside from the reference made in
Job to walking on the face of the deep and the
spirit that hovered over the face of the deep,
Jesus comes in the flesh to the boat and identifies himself. Just as he dispelled the storm and
walked on the deep, over those monsters and
past those pirates who were out searching for
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their victims, so too does he bring
us to himself out of the utter darkness. What is evident is that the
knowledge of God is what brought
them out of that darkness and into
the light, and yet they still did not perceive
what they had seen. The disciples’ lack of faith
demonstrated here is immediately drawn back
into the events of the previous day at the feeding. The passage marks this: “But their hearts
were hardened.” (Mk 6:52) A heart that is
hardened by servile fear, a fear characterized
by worry at the things we do not know and an
aggression towards those very same people
or things, cannot know the love of God and
thus can neither love nor know God. There is
a great connectedness between filiation to God
and the abandonment of fear, in fact the same
verb that Jesus utters to the disciples from the
sea is the same verb he utters in John 16:33:
“Have faith! Θαρσεῖτε!”
In our world and in our careers and our relationships we may face obstacles or demons but
our demeanour must not be anything short of a
child of God, one who walks over the face of
the deep with authority and through the storm
as though they were master of the elements.
And this is the message of the Jesus who
comes to us, the faithful and true witness (Rev
3:14), alone in the midst of a raging sea: “Be
still, and know that I AM God!”(Ps 46:10).
Bishoy Bebawy is a masters student at the
Faculty of Theology in the University of
St.Michael’s College within the University of
Toronto. He possesses an Honours Bachelor of
Arts in Classical Languages and Classical Civilizations and Medieval Studies. He focusses
on Systematic Theology and the models of the
Trinity throughout history.

Letter to The Prime Minister of Canada Justin Trudeau from L’Union des communautés arméniennes du Québec,
United Armenian Committee of British Columbia and United Armenian Council of Ontario
The Right Honourable Justin Trudeau,
The undersigned organizations,
representing the Armenian-Canadian
community, appeal to you and the
Government of Canada to condemn
the joint Azerbaijani-Turkish aggression against Armenia and Artsakh
and to play a leading role in bringing lasting peace and stability to the
region. This full-scale and unprovoked offensive against Armenia and
Artsakh is now in its fourth week with
no end in sight, despite a ceasefire
brokered on October 9, 2020 and
agreed to by both Armenia and Azerbaijan. Azerbaijan has violated the
ceasefire again, on Sunday October
18, after yet again committing, a day
before, to respect it. Most disturbingly, Azerbaijan, emboldened by the

international community’s silence,
continues to deliberately target civilian populations and infrastructure far
from the Line of Contact, and particularly in Stepanakert, the densely
populated capital of Artsakh. These
attacks amount to war crimes, and
violate the most basic principles of
international law. Azerbaijan has
also not hesitated to swell its ranks
with foreign jihadist mercenaries,
recruited by Turkey, adding further
instability to the region. Predictably,
a dire humanitarian crisis has arisen,
particularly as Azerbaijan has not
hesitated to target hospitals and
clinics. While we welcome all the decisive steps taken by Ottawa thus far,
we call upon the Government of Canada, on behalf of the Armenian-Canadian community, to: Recognize
the independence of the Republic of

Artsakh, reaffirming the inalienable
rights of the democratic people of
Artsakh to self-determination and
to live freely, in peace and prosperity; Recognize that Azerbaijan can
never lay claim to the population and
territory of Artsakh, which it continues to deliberately shell to this day;
Properly condemn Azerbaijan’s and
Turkey’s unprovoked aggression and
war crimes; Permanently uphold
the suspension of arms exports to
Turkey; Provide immediate and
robust humanitarian aid to the civilian
population of Artsakh; and Play
a leading role to engage allies and
partners and bring lasting peace to
the region. Firm and unwavering international condemnation of Azerbaijan’s belligerent actions is necessary
to prevent a looming regional war.
Furthermore, the international com-

munity must now affirm the obvious
truth: no claim of territorial integrity
may be made through bombs upon
an indigenous population who has
democratically and unequivocally
expressed its will for self-determination and independence. Canada
– renowned for its historic and deep
attachment to human rights – is well
placed to lead these efforts. At the
height of a global pandemic, amidst
near-unanimous calls for cooperation, peace and unity, Azerbaijan
must put an end to its belligerence.
CANADA MUST ACT NOW BEFORE
IT IS TOO LATE. On behalf of the
Armenian-Canadian community at
large, -L’Union des communautés
arméniennes du Québec -United
Armenian Committee of British Columbia -United Armenian Council of
Ontario
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Interview

Garnett Genuis MP, Shadow Minister
for International development and human rights talks to Good News:

Having someone getting punished for saying an opposing point of view is not acceptable
That is why the position of Minister for Multiculturalism was cancelled
we need a government that is standing up for rights and the economic opportunities for all Canadians
Garnett Genuis MP of Sherwood Park—Fort Saskatchewan, in Alberta. Born in 1987 and in the House of Commons of Canada since 2015 federal election till
now. Garnett writes article in Good News since 2017. In his visit to good news office we had the opportunity to interview him and below are the questions with his responses:
1What do you think about the throne speech Justin Trudeau gave yesterday?
There was nothing new in the throne speech and what we
have been calling for is for the government to have a real plan
when it comes to responding to the public health challenge
that we face especially to move forward with approving new
rapid testing technologies so that people can get tested more
easily if they have been exposed, get back to work if they are
health and obviously to isolate if they have the confirmation
in one way or another. We need to see a plan for the sustainability of our public finances. Right now, we are spending
hundreds of billions of dollars more than we have and that
will have real consequences for our ability to deliver social
programs in the future. It will be in higher taxes, lower social
spending or both in the subsequent years because of the big
deficits that we are running today. So, what we wanted to see
from the throne speech is a plan on public health and a plan
on the economy, a plan to bring back work and growth and
opportunity in a way that was safe. Unfortunately, what we
saw is a repackaging of undelivered liberal promises from
years and decades past and the government claimed that they
needed to parole the parliament in order to be able to come
back with this throne speech. But with nothing new in the
throne speech, it is very clear that the real reason for paroling
the parliament was to end the discussion.
2We want to ask about O’Toole’s plan for economic recovery?
There are number of elements to the plan. Certainly, addressing the public health issues. Ensure effective testing is
so important for people being able to get back to work in a
way that is secure. Having the state for that adaptation. Erin
has put a big emphasis on supporting our critical Canadian
industries, supporting workers whether that is manufacturing, oil and gas sector other vital sectors that drive an actual
economy. So many factors the country is dependent on these
sectors like people’s pensions, maybe invested in oil and gas
companies, there are opportunities in manufacturing that are
linked to our mining sector. So for a long time we have seen a
liberal government that talks in kind of unprecise way about
jobs of the future without really implying to get there. Erin
and the Conservative party are committed to supporting in
development of jobs that exist and strengthening our existing sectors so people can have jobs and opportunities. Also,
we need to have programs in place that encourage economic
development so when it comes to the CERB, conservatives
have been pushing for back to work bonus, structure that program in a way that makes it easier for people to return to
work. Right now, if you are considering entering the workforce but the only way to do that is through part time work
then you might actually be worse off returning to work than
you would be out of the CERB and that actually puts people
in difficult situation. So we need to ensure that the structure
for our programs is always rewarding work and not penalizing people for working.
3Is the Conservative Party ready for early election? Is there a plan for Erin O’Toole’s to unite the majority behind him?
We are a 100% ready to go with team in place. And if the
prime minister pulls some trick to get an early election, we
will be there and ready. Of course, the math of this parliament is that the government only needs the support of one of
the opposition parties in order to move their agenda forward.
So, the conservative party said that we are not going to support the throne speech because it does not contain the plan,
or the new way forward the Canadians are looking for, it does
not give people hope that they have a strategy for building
our country out of this. But I suspect that one of both of the
other opposition parties will back the government and that
means that the problem will continue. But with the minority parliament, of course one has to be ready for anything
and anytime. I am very pleased to see that Erin has been a
leader who is committed to unify the country. And that means
standing up for jobs and opportunity in every region of the
country and that means speaking out against prejudice and

discrimination ensuring that our party/ our country is a place
that welcomes Canadians of all backgrounds and does so in
a way that reflects our values and our principals. We see a
lot of device coming out of the government right now, ignoring the concerns of certain regions, not attending to certain
human rights issues, in some cases for example, we need a
government that is unifying that is standing up for rights and
the economic opportunities for all Canadians.
4Why the previous position of Minister for Multiculturalism was cancelled by Erin O’Toole.
It is not that it has been cancelled. But Erin has consolidated
some of the different roles. So, we have a shadow minister
for diversity inclusion and youth that is Kenny Chiu. And
his responsibilities include the area of multiculturalism. I am
going to continue my own engagement for communities especially around the issue of international human rights which
is part of my portfolio. But Kenny Chiu will be our multiculturalism point person going forward.
5We want to ask about your new portfolio as
shadow Minister for International development and human rights.
This is an important area; international development is the
foreign aid dollars that Canada gives away around the world.
Human rights is that part of foreign policy in terms of standing up for Canadian values, speaking out for human rights
and putting in place policies that encourage the development
of human rights. And I am pleased to have that kind of portfolio because I actually think that these things really go well
together. One of the most important things for economic development is that people have their human rights respected,
They have the ability to be treated equally within the society
and they have security of the title of their land, the ability to
access financing, the ability to build themselves out of poverty. So much of that economic development opportunity is
tied to human rights around the world. I know Keya Chiu
for many Canadians is our continuing commitment to bring
back the office of religious freedom to restoring Canadian
leadership in the defence of the rights of religious ethnic and
linguistic minorities and that is absolutely central for us going forward. And I think Canada can do even more than we
have done in the past in that area. Many of the conversations
I have with people around the world point out how Canada
is uniquely placed to be a champion of human rights if we
step up to the play. We do not have the same baggage that
colonial European powers sometimes do in terms of our perceptions. We do not have the challenges that come with being
perceived as a big superpower. We have unique competencies and connections that allow us to be that voice for human
rights. Under the liberals, too much of the focus has been
on currying favour with other leaders around the world in
order to try get their votes in the UN security selection and
we can see how that turned out. I believe our focus should be

on standing up for everyday people especially those facing
discrimination is much more aligned with our values and that
is the voice that Canada needs to have in the world.
6Many people now think that the freedom of expression in Canada is at risk. If a person talks about certain topics such as religion and politics, or gender issues,
that person could easily be labelled as racist or intolerant.
Do you agree with this statement? What is your opinion?
It is important to speak against cancel culture and define that
correctly. So if I say something that people do not like, it is
part of freedom of speech that they are allowed to criticize
me for saying that. That I am allowed to say what I believe,
and that other people are allowed to criticize me for saying
that. But I think when it goes too far is when activists’ groups
try to complete to penalize someone simply for their point
of views. When efforts are made to get someone fired from
their job, remove from being able to comment on things just
because you don’t agree with them, I mean if you do not like
what a media personality is saying you do not have to watch
their show. But it is a whole another level if you threaten their
advertisers or try to take these additional steps to pressure
them to eliminate their voice from a conversation. In a free
society, the appropriate response if you disagree with someone is that you disagree with them, is to express a contrary
point of view and to challenge them to justify their perspectives to try to create opportunities for debate. Having someone getting punished or paying a cost for saying an opposing
point of view is not something we would want to see in a free
society. People may not want to watch the TV show anymore
then that is okay. It is their choice. But when people try to go
that extra mile to create the economic pressure and intimidation and to call for people to be actually fired is the problem. There is also an obligation on institutions to stand up
for this, to say that we try to feature diversity of perspective.
We should have a common square where people are coming
together to voice their different point of views and presenting
it to each other. But unfortunately, now we have people who
only listen to people like them
7How can we engage our youth with the Conservative Party? Are there any programs or initiatives specifically designed for youth?
The great thing about our party that anyone can became a
member of the party and has all full rights of membership 14
and up. There is various ways of getting involved whether
in campus clubs, youth groups, but also young people have
the full opportunity to engage as members of writing associations, and the other thing that young people can see is how
with our new shadow cabinet there are a lot of younger people that are in important roles. Our new shadow minister for
immigration critically important portfolio Racquel Dancho
is in her twenty’s. this can really show young people that
there is an opportunity to become part of the party to have
an influence and to move to senior decision-making roles if
you demonstrate that you are ready for that roles. There are
a lot of opportunities for young people to get involved and I
am really excited about the possibility that in the next election here in the GTA, we will have even more strong young
candidates who are able to be that string bridge between
different communities and different experiences. There are
excellent internship opportunities on Parliament Hill. The
most common one is the summer internship program that the
conservative party offers but there are other opportunities as
well to enter during the year and for young people that are
considering becoming active in politics and who want to become political staffers. My advice to anyone who is considering a career in politics is to be willing sometime actually
living in Ottawa. I think sometimes the barriers that we find
for young people here in the GTA is that they are part of a
community and it is a bit of a challenge for them to move
away to Ottawa. Being in Ottawa spending time in internship
and parliament hill, you will be so much more exposed in the
cultural of federal politics and can get lots of expansion in the
knowledge of politics.
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What are YOU
The Liberal Election Threat
thankful for?
Thanksgiving was celebrated in Canada a few
weeks ago, and is coming up in America in a few
weeks. It might look different this year because of
COVID-19 and social distancing...however, it is a
great time to reflect on what we are grateful for.
The challenges and changes that the pandemic has
brought upon us have been tough. But, they have
also allowed us - me at least - to realize my blessings. Even during COVID-19, I still have God, the
love and support of my family and friends, and my
health.
Some things are truly priceless. Like the assurance
that I have a safe home to return to each night,
enough food to keep me healthy, clothes to warm
my body, faith to keep me hopeful, experiences
that have made me wiser... The list goes on. This
Thanksgiving, I pray that you take the time to notice the small - and big - blessings you have. This
doesn›t mean that you don›t have the right to feel
sad, confused, frustrated, or angry at how this time
is different because of the pandemic. But being
thankful and practicing gratitude helps relieve the
burden of the stressors we are experiencing.
Being thankful allows us to be mindful that though
there is suffering, there is also rest. Though there
are challenges, there are wins. Though there are
tears, there are smiles. Though there are burdens,
there are stress-busters. Though there are anxieties, fears, and uncertainties...there is also love,

support, and constants. The love of our family and
friends, the strength of our God, the hope and trust
that pain will end...these are some of the joys I
pray you take the time to reflect.
From my heart to yours...Happy Thanksgiving. I
see you, fighting hard. I feel your pain. I share
your struggles. You are not alone. God sees your
tears, your struggles, and your cries. And, He is
Good. He is there for you, too. You are blessed.
You are loved. You are cherished, needed, and you
belong.
Thank you for being here, and thank you for all
that you bring into the world.

The Liberals are threatening
to call a federal election. It
would result in an election
in the middle of a worldwide pandemic. We are in
the middle of the 2nd wave Bob Saroya,
of the pandemic and an elecMember of
Parliament
tion would force hundreds
of people to gather in close
settings to vote. That is just
a recipe for thousands more
COVID-19 deaths and infections.
The reason that the Liberal Government is
threatening an election should shock you. They
don’t want the opposition parties to look into
how hundreds of billions in COVID-19 relief are being spent. Prime Minister Trudeau
claims they have no time for accountability
while COVID-19 is happening even though the
Government deals with hundreds of different
issues every day, most of which aren’t COVID-19 related.
At committee when these topics come up the
Liberal MPs stall the meetings for hours. Especially if the WE Scandal is involved. There
have already been marathon meetings that only
ended because the Bloc Quebecois Members
were not willing to hold out for answers.
Threatening to hold an election forces the other
parties to prepare for an election. That means
more time is spent fundraising and planning
and less time holding the Government to account.
The truth of it is that Justin Trudeau does not
think you deserve to know that Liberal insiders are getting big taxpayer cheques. He also
doesn’t want you to know why his response to
COVID-19 was slow and riddled with holes or
why Canadians are still waiting for rapid testing. The last thing he wants is accountability.
Canadians deserve to know what they are paying for. They want the COVID-19 relief programs to focus on helping those in need instead
of helping well-connected insiders. I will continue to stand up and fight for my constituents
every day. I will also continue to call on the
Liberal Government to improve the existing
programs.

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member
of Parliament for
Markham-Unionville
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Partnership in International Development
Much attention is being paid right now to understanding how racism may have informed the
development of certain social institutions. One
clear example of this kind of systemic racism is
in the area of so-called “population policy”.
A US-based organization called “One Child One
Planet” recently released an ad in Vancouver
showing a picture of a black child accompanied
by the text: “The most loving gift you can give
your first child is to not have another.” Using
a black baby to convey this inherently flawed
message sends the message to minority families
in particular that this organizations thinks they
should be having fewer children.
This bus ad in Vancouver gives a small taste of
a larger push, generally in the developing world,
where certain countries and certain multilateral organizations try to push people to limit the
number of children that they have, supposedly in
order to stimulate economic growth. There are

significant practical problems with
barriers that prevent that potential from
this approach to international develbeing unleashed are often rooted in polopment, and the evidence suggests
itics as opposed to economics. People
that it can create long term problems
are generally in poverty not because
by leading to an aging population
they are unmotivated or unskilled, but
and fewer workers relative to retirbecause of the legal and political power
ees. But regardless of that, it is quite
structures that hold them down. The
paternalistic for people in the west to Garnett Genuis world’s poor deserve to be agents of
try to use international development Member of Parliment their own destiny rather than mere reas a way to tell people living in other
cipients of others’ aid.
countries how many children they
Finally, I believe that our international
should have.
development assistance can do more to
When it comes to international development in engage with diaspora communities. Canadians
general, Canada’s relationship with poorer na- who come from poorer countries often have a
tions needs to be one of partnership, not of pa- deeper understanding than public servants about
ternalism. Rather than telling other people how the real problems in their countries of origin and
to live their lives, we should work with others to how they can be solved. A policy of developremove barriers that have prevented economic ment that seeks partnership, including partnerdevelopment. The developing world is full of in- ship with cultural communities in Canada, could
telligence, entrepreneurship, and ingenuity. The make a major difference around the world.

RECESSION LOOMING??!!
Not for Personal Support Workers (PSW),
their jobs are booming, and their pay is rising. You could be
a PSW making 70k to 80K/year, and it is attainable in
6 months ONLY through the Mississauga Career
College’s PSW Diploma.

Hurry up, call (905) 813-8883
The Government of Ontario just announced investing over $26
million to support personal support workers. It is a once in a
lifetime opportunity through one of the best accredited
PSW diplomas.
It is NOW or NEVER, call to register!! Spots are
ﬁlling fast: (905) 813-8883

Scan me

Free Tuition for qualiﬁed applicants.

