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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

Tel: 905.868.8000
www.drbouloscosmetics.com
490 Harry walker parkway south unit 2 
Newmarket L3Y OB3

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisorص.امانى مريد

ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالتصاللالتصال  باجلريدةباجلريدة
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جريدة تصدر عن مؤسسة غير ربحية كل اسبوعني

$1 .00

 24 صفحة باأللوان توزع في اونتاريو - مونتريال - اوتاوا

Tel.: 416-843-2227 Tel.: 416-817-1560

Personal | Corporate | Business

3289 Topeka Dr. | Mississauga
www.profitexplorer.com

 Bookkeeping - Tax Planning

 Amal Youssef  Amal Youssef 
Tax Specialist Tax Specialist 

Nady IbrahimNady Ibrahim
عضوعضو  جمعيةجمعية  احملاسبنياحملاسبني  بأمريكابأمريكا

عضوعضو  جمعيةجمعية  مستشاريمستشاري  الضرائبالضرائب  
بكندابكندا

خدمات خاصة 
للجالية العربية

hfayez@profactcpa.com

30 Harwood Ave 30 Harwood Ave 
SouthSouth

Ajax, ON, L1S 2B7Ajax, ON, L1S 2B7
(647) 878-2188(647) 878-2188

- جميع انواع السيارات
- شراء بالتقسيط

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

التوقيت الصيفي الكندي التوقيت الصيفي الكندي 
يبدأ يوم يبدأ يوم 1414 مارس مارس

340340 مليون مسيحي تعرضوا  مليون مسيحي تعرضوا 
»لالضطهاد الشديد« في أنحاء العالم في »لالضطهاد الشديد« في أنحاء العالم في 20202020  

في لقاء بايدن بـــ«ترودو«: الواليات املتحدة في لقاء بايدن بـــ«ترودو«: الواليات املتحدة 
ليس لديها صديق أقرب وأهم من كنداليس لديها صديق أقرب وأهم من كندا
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*أن تكون أبو البنات في مصر*
متنيت طوال عمري أن أكون أباً  لبنت إسمها سعاد على إسم أمي، لكن اهلل رزقني بولدين متنيت طوال عمري أن أكون أباً  لبنت إسمها سعاد على إسم أمي، لكن اهلل رزقني بولدين 
فقط ، وهما قرة عيني لكن كان لي حق احللم ، واآلن وبعد ماشاهدت معاناة آباء البنات فقط ، وهما قرة عيني لكن كان لي حق احللم ، واآلن وبعد ماشاهدت معاناة آباء البنات 
في مصر لي احلق اآلن أن أعلن أن هذا احللم لألسف يتحول في احملروسة إلى كابوس ، أبو في مصر لي احلق اآلن أن أعلن أن هذا احللم لألسف يتحول في احملروسة إلى كابوس ، أبو 
البنات في هذا الوطن مطلوب منه أن ميتلك ألف عني ، أعصاب من فوالذ، قلب من ثلج ، البنات في هذا الوطن مطلوب منه أن ميتلك ألف عني ، أعصاب من فوالذ، قلب من ثلج ، 
فهو أبو صانعات الفرح وناسجات البهجة وصاحبات السعادة، هو والد ألطف الكائنات فهو أبو صانعات الفرح وناسجات البهجة وصاحبات السعادة، هو والد ألطف الكائنات 
صوتها  ألن  خرساء  تكون  أن  البنت  من  يطلبون   ، بطبعها  املتدينة  بالدنا  في  لكنهم  صوتها ،  ألن  خرساء  تكون  أن  البنت  من  يطلبون   ، بطبعها  املتدينة  بالدنا  في  لكنهم   ،

عورة ، متشي على األرض بالهوينى  وكأنها سراب ألن وقع أقدامها من عورة ، متشي على األرض بالهوينى  وكأنها سراب ألن وقع أقدامها من 
املمكن أن يكون فيه دالل وميوعه ومياصه تثير ذكور األمة املؤمنة ، أن املمكن أن يكون فيه دالل وميوعه ومياصه تثير ذكور األمة املؤمنة ، أن 
تخفي الشعر والكعب وحلمة األذن وأرنبة األنف حتى اليهتاج فحول تخفي الشعر والكعب وحلمة األذن وأرنبة األنف حتى اليهتاج فحول 
القبيلة ، تشب البنت في البيت لتجد إن إسم أمها عيب ، هي احلرمة القبيلة ، تشب البنت في البيت لتجد إن إسم أمها عيب ، هي احلرمة 
واحلرام، إسمها مشطوب في بطاقة األب ، عندما ينادي األب عليها في واحلرام، إسمها مشطوب في بطاقة األب ، عندما ينادي األب عليها في 
الشارع ، ينطق بإسمه وال يتلفظ بإسمها حتى اليتم جتريسه ، غير الشارع ، ينطق بإسمه وال يتلفظ بإسمها حتى اليتم جتريسه ، غير 
مسموح لها باللعب في الشارع مثل األوالد، ممنوع عليها الفسحة أو مسموح لها باللعب في الشارع مثل األوالد، ممنوع عليها الفسحة أو 
السفر مثل الصبيان ، أبو البنات يعيش حالة فوبيا مزمنة ، خوف وذعر السفر مثل الصبيان ، أبو البنات يعيش حالة فوبيا مزمنة ، خوف وذعر 
من  إنطالقاً  إبنته  أظافر  لتقليم  اجملتمع  يدفعه   ، دائماً  للسئ  من وتوقع  إنطالقاً  إبنته  أظافر  لتقليم  اجملتمع  يدفعه   ، دائماً  للسئ  وتوقع 
الشعار املقدس إكسر لها ضلع يطلع لها ضلعني ، يكفي أنها هي الشعار املقدس إكسر لها ضلع يطلع لها ضلعني ، يكفي أنها هي 
التي أخرجت أبانا آدم من اجلنة برغم أنه قد أنعم ومن عليها بأنها قد التي أخرجت أبانا آدم من اجلنة برغم أنه قد أنعم ومن عليها بأنها قد 
خلقت من ضلعه املعوج، كانت هي احلية التي خدعت وهبطت بنا من خلقت من ضلعه املعوج، كانت هي احلية التي خدعت وهبطت بنا من 
الفردوس ، يصرخون في وجهه اخلتان اخلتان ، الطهارة الطهارة ، البد أن الفردوس ، يصرخون في وجهه اخلتان اخلتان ، الطهارة الطهارة ، البد أن 
تبتر أيها األب الغلبان املصاب بداء خلفة البنات ، هذا اجلزء الزائد فيها تبتر أيها األب الغلبان املصاب بداء خلفة البنات ، هذا اجلزء الزائد فيها 

والذي يجعلها هلوكاً تطلب الرجال، إمنع هذا البروز الشيطاني  من اإلحتكاك مبالبسها والذي يجعلها هلوكاً تطلب الرجال، إمنع هذا البروز الشيطاني  من اإلحتكاك مبالبسها 
أن  البنت  وتكتشف  الطوق حتى يكتشف  أن تشب عن  ما   ، لك  العار  أن الداخلية وجلب  البنت  وتكتشف  الطوق حتى يكتشف  أن تشب عن  ما   ، لك  العار  الداخلية وجلب 
موسوعة  دخلت  بلد  في  لها  يعد  لم  الشارع  ولفظها،  منها  سرق  قد  املصري  موسوعة الشارع  دخلت  بلد  في  لها  يعد  لم  الشارع  ولفظها،  منها  سرق  قد  املصري  الشارع 
جينيس بأكبر نسبة حترش ، ضباع األسفلت تتعامل معها على أنها قطعة حلم ، الضباع جينيس بأكبر نسبة حترش ، ضباع األسفلت تتعامل معها على أنها قطعة حلم ، الضباع 
، يرضون  ، يرضون التي تبرر لنفسها أن قطعة احللوى املكشوفة حتماً سيتجمع حولها الذباب  التي تبرر لنفسها أن قطعة احللوى املكشوفة حتماً سيتجمع حولها الذباب 

العنف  الذئاب،يستبيحون  الذباب  وصف  العنف ألنفسهم  الذئاب،يستبيحون  الذباب  وصف  ألنفسهم 
اللفظي واملادي أيضاً ضد األنثى التي هي مفعول به حتى اللفظي واملادي أيضاً ضد األنثى التي هي مفعول به حتى 

املوت ، فاملرأة مالها إال ستران البيت والقبر ، هناك شيخ املوت ، فاملرأة مالها إال ستران البيت والقبر ، هناك شيخ 
قال أن املرأة التي تخرج سافرة قد أسقطت عن نفسها قال أن املرأة التي تخرج سافرة قد أسقطت عن نفسها 
أنها  ، وآخر يقول  العفة فحالل فيها اإلستباحة  أنها رداء  ، وآخر يقول  العفة فحالل فيها اإلستباحة  رداء 

بكم  مرحباً  هلموا  للرجال  تقول  وكأنها  حجاب  بكم بدون  مرحباً  هلموا  للرجال  تقول  وكأنها  حجاب  بدون 
التحرش  أن  يقول  وآخر  الوليمة،  التحرش إلى  أن  يقول  وآخر  الوليمة،  إلى 
مبرتديات والبسات اجلينز واجب قومي مبرتديات والبسات اجلينز واجب قومي 

!!،  عندما علمتها كتب القراءة في الصغر أن سعاد تنظف البيت وعادل !!،  عندما علمتها كتب القراءة في الصغر أن سعاد تنظف البيت وعادل 
يقرأ  الكتاب، لم تكن تعرف أن اجملتمع يعدها ويؤهلها لتكون خادمة يقرأ  الكتاب، لم تكن تعرف أن اجملتمع يعدها ويؤهلها لتكون خادمة 
لكن بدون أجر ، فتتزوج لتهرب من تسلط األسرة وعنف الشارع ونفور لكن بدون أجر ، فتتزوج لتهرب من تسلط األسرة وعنف الشارع ونفور 
اجملتمع وإحساس اجلميع بأنها عورة متشي على األرض وعاراً يحول بيننا اجملتمع وإحساس اجلميع بأنها عورة متشي على األرض وعاراً يحول بيننا 
وبني السماء، تهرب من سجن إلى زنزانة ، ومن منزل األسرة إلى معتقل وبني السماء، تهرب من سجن إلى زنزانة ، ومن منزل األسرة إلى معتقل 
الزوجية، حتى اللقاء احلميم بعد الزواج  البد أن تكبت فيه مشاعرها الزوجية، حتى اللقاء احلميم بعد الزواج  البد أن تكبت فيه مشاعرها 
وتكون كالدمية الكاوتشوك حتى يلقي فيها الرجل بفضالته خشية وتكون كالدمية الكاوتشوك حتى يلقي فيها الرجل بفضالته خشية 
اإلتهام لها بأنها كانت قبل الزواج » دايره على حل شعرها«!!، وبالطبع اإلتهام لها بأنها كانت قبل الزواج » دايره على حل شعرها«!!، وبالطبع 
عليها أن تلبي وترضخ حتى ولو كانت متعبة أو منهكة أو حتى قرفانة عليها أن تلبي وترضخ حتى ولو كانت متعبة أو منهكة أو حتى قرفانة 
من اللقاء ، البد أن ترضخ حتى التلعنها املالئكة التي هي على خصام من اللقاء ، البد أن ترضخ حتى التلعنها املالئكة التي هي على خصام 
مزمن معها وضدها طوال الوقت وكأن بينها وبني املرأة ثأراً قدمياً ، تظل مزمن معها وضدها طوال الوقت وكأن بينها وبني املرأة ثأراً قدمياً ، تظل 
، حتى  بالجدوى  ..حياتها  ..كينونتها  هويتها  عن  تبحث  حياتها  ، حتى طوال  بالجدوى  ..حياتها  ..كينونتها  هويتها  عن  تبحث  حياتها  طوال 
يحتضنها القبر في نهاية حياتها ، إنه الوحيد الذي إحتضنها ، كنت أمتنى أن أكون » أبو يحتضنها القبر في نهاية حياتها ، إنه الوحيد الذي إحتضنها ، كنت أمتنى أن أكون » أبو 
البنات« ، لكن سامحوني ، فأبو البنات في مصر مشنوق مشنوق ياولدي ، يعيش حزيناً البنات« ، لكن سامحوني ، فأبو البنات في مصر مشنوق مشنوق ياولدي ، يعيش حزيناً 
على بنت أراد لها احلرية ، فأفزعوه بأنه ديوث ، وأرعبوه بأنه خنزير سيدخل النار ممسكاً في على بنت أراد لها احلرية ، فأفزعوه بأنه ديوث ، وأرعبوه بأنه خنزير سيدخل النار ممسكاً في 
ذيل جلباب إبنته التي هي من أكثر أهل جهنم ، كان نفسي لكني أعترف أنني ال أستطيع ذيل جلباب إبنته التي هي من أكثر أهل جهنم ، كان نفسي لكني أعترف أنني ال أستطيع 

حتمل وأد إبنتي في مجتمع يعتبرها نصف إنسان وكل اخلطيئة.حتمل وأد إبنتي في مجتمع يعتبرها نصف إنسان وكل اخلطيئة.

بقلم:  د. خالد منتصر

Bakery and Delicatessen
Greek, European and Middle East Grocery 

Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy)     416.754.7857

بإدارة: 
أمين فرح

مستعدون لعمل 

كيك االعراس 
وأعياد امليالد, 

وأول مناولة والعماد 
وجميع املناسبات 

االخري 

منتجات غذائية يونانية 
وأوروبية وعربية 

يوجد لدينا اجود انواع األجبان والزيتون واخمللالت

جميع انواع احللويات 
والبقالوة والكيك 
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants

• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers

• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment

• Partial & Full Dentures

COME AND MEET WITH 
OUR TEAM 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة خبرة طويلة 
في مجال طب االسنانفي مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربيةخدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

رأي احملـــــــرر

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

الضريبى  املوسم  حتديات 
2020

.......................................ص19

ناعتاً  بايدن  قرارات  منتقداً 
»الكارثية«..  بالــ  إياها 
بالترشح  يُلمح  ترامب 

لالنتخابات املقبلة
.......................................ص11

باسبور جديد... ونافذة على 
النور في زمن كورونا

.........................................ص4

يتوقع  فرنسيس  البابا 
عن  ويروى  وفاته  مكان 
لطبيبة  إستشاراته 

نفسية
.......................................ص11

العالقات الكندية األمريكية وأزمة في األفقالعالقات الكندية األمريكية وأزمة في األفق
في التاسع عشر من فبراير عام 2009 كانت أول زيارة خارجية رسمية 
للرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما هي إلي كندا، وتقابل وقتها مع 
بأن  أنه يعتز  أوباما  الكندي احملافظ ستيفن هاربر، وقال  الوزراء  رئيس 
أبرز مساعديه بينهم أثنني كنديني، كما أن زوج أخت زوجته ميشيل 
أوباما كندي اجلنسية. وفي الثالث والعشرين من فبراير املاضي، أي بعد 
اثنتي عشر سنة كانت أول مقابلة رسمية - إفتراضية - للرئيس جو 

بايدن، كانت مع رئيس الوزراء الكندي الليبرالي احلالي، جاسنت ترودو.
يشتركان  اللتان  الدولتني  بني  قدمية  بل  حديثة  ليست  صلبة  عالقة 
في أطول حدود بالعالم، وحجم التجارة بينهما هو األكبر للدولتني، 
ومعظم الواليات األمريكية واملقاطعات الكندية بينهم عالقات توأمة. 
عالقة تتجاوز التجارة واجلغرافيا إلى التاريخ حينما كان يختبئ الثوار 
احلرب  أثناء  الوثيق  العسكري  التعاون  كذلك  كندا،  في  األمريكيني 
 11 أحداث  بعد  األمني  وكذلك  الباردة،  احلرب  وأثناء  الثانية  العاملية 
سبتمبر، إلي التشابه الثقافي الكبير بني الدولتني سواء شعبياً أو علي 
مستوى النخبة. بل هناك كنديني عبرو احلدود ملساعدة أوباما حينما 
لرئاسة الواليات املتحدة عام 200٨ ، كذلك دعم أوباما،  كان مرشحاً 
جاسنت ترودو في إنتخابات 2019 املاضية وطالب الكنديني بانتخابه. 
وكنتيجة طبيعية ملا سبق إرتفعت بشدة معدالت السياحة والهجرة 
من  باملائة   9٦ فإن  جالوب  إستطالعات  وبحسب  البلدين، كذلك  بني 
للواليات  ينظرون  الكنديني  من  باملائة  و9٦  كندا  يفضلون  األمريكيني 

املتحدة بإيجابية.  
تلك العالقة التاريخية القدمية شابها بعض التوتر فقط أثناء حكم 
للرئيس  التجارية  والتهديدات  العدائي  ترامب، بسبب اخلطاب  دونالد 
األمريكي األسبق ضد كندا، وصلت إلي دعوات كندية ملقاطعة السلع 
الواليات  الى  السفر  عدم   ، الكندية  املنتجات  وشراء   ، األمريكية 

املتحدة، و اتسعت اخلالفات التجارية بني الدولتني في 
والسيارات.  والصلب  األخشاب  وقطاع  اجلوي  اجملال 
قاطعوا   -  »BoycottUSA« هاشتاج  بـ  تويتر  وانتشر 

و  الكندية«  البضائع  اشتروا   -  »BuyCanadian« و  املتحدة  الواليات 
»VacationCanada« - اقضوا اإلجازة في كندا«. وصوالً إلي مقال نشر 
أجل  من  ذرية  قنبلة  بناء  تناول  الكندية  بوست  ناشيونال  بصحيفة 
اكتساب نفوذ في مواجهة الواليات املتحدة على غرار ما فعلته كوريا 

الشمالية.  
وبعيداً عن خطاب ترامب العدائي وتصريحات بايدن الودية األخيرة بأن 
الواليات املتحدة ليس لها صديق أقرب وأهم من كندا، فواقعياً وعلى 
علي  ترامب  وافق  فقد  العكس،  حدث  املشتركة  املصالح  مستوى 
برميل  ألف   ٨00 سينقل  والذي   »Keystone XL« أنابيب  خط  إنشاء 
ألبرتا،  ملقاطعة  حياة  ُشريان  وسُيعتبر  وتكساس،  البرتا  بني  يومياً 
باإلضافة ادخل كندي يصل إلي مليارات الدوالرات سنوياً، بينما ألغاه 
مقاطعة  حاكم  مع  فيه  أتفق  الذي  األمر  وهو  بايدن.  احلالي  الرئيس 
البرتا، »جيسون كيني« بضرورة الضغط بكل الطرق علي إدارة بايدن 
لقبوله، وإال فإن تلك العالقات املمتدة بني الدولتني رمبا تكون في خطر 

حقيقي. 
العالقة  إستخدام  في  ترودو  احلالي  الوزراء  رئيــس  ينجــــح  فهل 
الكندي  الليبرالي  احلزب  بني  اخلاصة  العالقة  أو  الدولتني  بني  األزلية 
ترودو  أن  وخاصة  األزمة؟  تلك  حل  في  األمريكي  الدميقراطي  واحلزب 
أوباما هذا املشروع قبل  باراك  الدميقراطي  نفسه صرح حينما رفض 
احملافظ  بني  جيدة  الغير  العالقة  هو  أوباما  رفض  سبب  بأن  سنوات 
أوباما. حل تلك املشكلة لم تعد إختياراً  ستيفن هاربر والدميقراطي 

أمام جاسنت ترودو .

ابـرام مقــارابـرام مقــار
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ملٌك  يوجد  »ال  عبارة:  تكون  قد 
وال  عبد،  أجداده  بني  يُكن  لم 
أجداده  بني  ليس  عبد  يوجد 
ملك« من أجمل ما قالته األديبة 
ومن  كيلر«،  »هيلني  األمريكية 
أكثر ما كتبتُه حكمة في تبديد 
بالعنصريَّة ألجل  التفاخر  أوهام 
في  ُجهًدا  الفرد  يبذل  لم  ما 
احلصول عليه والوصول إليه. وإذا 

اإلنسان  يُرزق  أن  املُصادفة  شاءت 
مبكانٍة عالية عن طريق »الوراثة« 
ُكل  أن  يتذكر  أن  فعليه  وحدها؛ 

شخٍص قد يبدو أدنى منه اليوم قد يكون له 
جًدا مبرتبٍة أعلى منك في مواجهة مع جدك 
األقدار  تُداولها  التي  األيام  وتلك  منه،  األدنى 
بني الناس تستحق أن يرحم القوي الضعيف 
يوم  القوي  هذا  ترحم  اإللهية  املشيئة  لعل 
ضعفه في زمٍن آخر، لكن باملُقابل؛ من احلكمة 
أن يحترم الضعيف في أي مجاٍل من اجملاالت 
العلمية  القوة  من  قدرًا  ميلكون  الذين  أولئك 
ألن  واملادية،  واجمُلتمعية  والثقافية  والفكرية 
أنهم  تعني  القوة  أشكال  من  ميلكونه  ما 
جديرين مبا وصلوا إليه، وإال ما بقي بني أيديهم 

واستمر يخدمهم.
 األقوياء أقل كثيرًا من الضعفاء واملُستضعفني 
القوة  إلى  فالوصول  ومكان،  زماٍن  كل  في 
يحتاج قدرًا هائالً من الفطنة والذكاء والوعي 
واالجتهاد والتركيز على الهدف واحلرص على 
وهو  الصحيح،  مكانها  في  نقطة  ُكل  وضع 
أو  فعله،  كيفية  الضعفاء  بعض  يجهل  ما 
يتكاسل بعضهم اآلخر عن فعله، أو ال يرغب 
عدم  سبب  كان  ما  وأيًا  بفعله..  ثالث  بعٍض 
املكان  إلى  األضعف  املكان  من  الفرد  صعود 
بطريقة   – تقع  ذلك  مسؤولية  فإن  األقوى 
ما- على عاتقه، وتفرض عليه الرضا بواقعه، 
والكف عن التذمر والشكوى من حصول ابناء 
الطبقات األرفع على امتيازات تفوق تلك التي 
الطبقية  تلك  وُمحاربة  طبقته،  ابناء  ينالها 

والهرطقات  بالسفسطات 
النابية،  واأللفاظ  والشتائم 
الفقر  ملآثر  متجيد  يُرافقها 
الصخر  ولعق  واجلوع  والبؤس 
حل  وكأن  التراب  على  والنوم 
أزمات البشرية يكمن في عيش 

تلك احلياة املُتقشفة العسيرة.
وسيظّلون  ومازالوا،  الناس،  كان 
ُمختلف  على  »طبقات« 
هي  الطبقية  تلك  ألن  األصِعدة، 
وُقدرته  اجمُلتمع  اتزان  حتفظ  التي 
الطبقات  ُمحاربة  البقاء.   على 
أم  عاجالً  األدنى  الطبقات  فناء  تعني  األعلى 
الطبقات  بني  اخللط  لفوضى  والسعي  آجالً، 
نحو  يقود  القيود  أو  احلدود  من  قدرٍ  أدنى  دون 
األدنى  الطبقة  ألن  للُمجتمع،  ُمدمر  مصير 
ستظن  بل  للكسل؛  بالركون  تكتفي  لن 
املثالي  النموذج  هو  جهلها  أو  كسلها  أن 
اجلميع  يحتذيه  أن  يجب  الذي  الصحيح 
جذب  وستحاول  نهجه،  على  ويسيرون 
اجمُلتمع  يصير  وبهذا  األسفل،  إلى  األعلى 
ثقافة،  أقل  رفاهية،  أقل  ذوًقا،  أقل  وعًيا،  أقل 
عن  بحًثا  أقل  احلقيقي،  للتعليم  تقديرًا  أقل 
ُفرص لتوسيع دائرة خياراته في احلياة بدالً عن 
السعي لالرتقاء إلى مستوى أعلى برفع وعيه 
كل  عن  وبالبحث  وثقافته،  وتعليمه  وذوقه 

فرصة ممكنة لتوسيع دائرة خياراته. 
قد نرى في فوضى »السوشيال ميديا« مثاالً 
صارًخا صريًحا على ما ميكن اعتباره شكالً من 
أشكال كسر احلدود الطبقية بصورة تلقائية 
جعلت  التي  الفوضى  تلك  واعية،  غير  أو 
الكبير،  من  شأنًا  أرفع  أنه  يظن  الصغير 
واجلاهل  املشهور،  من  مكانة  أعلى  واملغمور 
يظن أنه جدير بتعليم املُتعلم، والكسول يرى 
اجمُلتهد  من  أهمية  أكثر  شخًصا  نفسه  في 
الطموح، واجلميع يرون أنهم كغيرهم دون أن 
املكانة  تلك  ُمستحقني  يجعلهم  ما  يبذلوا 

التي يتوهمونها في أنفسهم!
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وزراء  رئيس  لوجو  فرانسوا  السيد  قالها 
النفق،  نهاية  في  النور  نري  بدأنا  أننا  الكيبيك، 
التطعيمات  على  للحصول  احلجز  بدء  مع 
اخلميس  يوم  من  بدءا  كورونا،  بفيروس  اخلاصة 
يبعث  رمبا  النور  هذا  املاضي.  فبراير   25 املوافق 

األمل لدى الكثيرين.
السيد  حكومة  ألداء  انتقادات  لنا  كانت  وكما 
ترودو، فإننا سنشيد به حال أن جنحت احلكومة 
بوعودها  الوفاء  في  أوتاوا  في  الفيدرالية 
وموديرنا  فايزر  من  التطعيم  شحنات  ووصول 

واسترازينكا وجونسون & جونسون.
وأن  خاصة  األفق،  في  يلوح  األمل  بدأ  نعم 
ما  أمرا  هناك  أن  يستوعب  بدأ  ترودو  جوستان 
لو  حتى  عالجه،  الواجب  من  وكان  خطأ  كان 
كان األمر بسبب أمور لوجسيتية من الشركات 

املنتجة للتطعيم.
وأن  خاصة  واألمل،  بالتفاؤل  يشعرون  كثيرون 
العمري  الترتيب  حسب  األولوية  ذات  الفئات 
أنه  إذ  الوحيدة،  تكون  لن  املزمنة،  واألمراض 
الثقافية  العاصمة  مونتريال  ملدينة  سيكون 
التطعيم  عمليات  في  كذلك  األولوية  لكندا، 

بسبب ارتفاع معدالت اإلصابة.
أن  يجب  ال  وأمل،  تفاؤل  مرحلة  املرحلة،  هذه 
تعمل  التي  الهمم،  نحبط  أو  العزائم  نثبط 
تأخر  ترودو  السيد  يكون  قد  في ظروف صعبة. 
التطعيمات  وصول  ضمان  في  وحكومته  هو 
للوفاء  متاحا  مازال  الوقت  لكن  توقيتاتها،  في 
بوعده بأن يتم تطعيم كل الكنديني قبل نهاية 

سبتمبر القادم.
ولكننا نحتل ملزيد من التوضيح فيما يتعلق مبن 
من املواطنني، سيحصل على أي تطعيم، خاصة 
وأن تطعيم جونسون، والذي من اخملطط وصول 
الشحنات األولي منها قبل نهاية الفصل األول 
من العام احلالي، يكفي احلصول منه على جرعة 
تطعيمات  بقية  مثل  جرعتني  وليس  واحدة 
يكون تطعيم  ورمبا  واسترازينكا.  وموديرنا  فايزر 
بني  األسود  احلصان  هو  جونسون   & جونسون 
اجملتمعات  في  املتداولة  التطعيمات  مجموعة 

الغربية.
سؤال يرد لذهني، ومن الطبيعي أن يتم طرحه، 
ما هو تقييم السلطات الصحية الكندية لكل 
من التطعيمات الروسية سبوتنيك والتطعيم 
العالم  دول  من  الكثير  تعاقدت  التي  الصيني، 

النامي في اجلنوب عليها. 
قادرين  غير  متقدمة  كدولة  كندا  في  كنا  فإذا 
األمريكية  الشركات  مثل  تطعيم  إنتاج  على 

تتوفر  أن  املهم  من  فإنه  والبريطانية،  واألملانية 
الدول  على  يطرح  ما  تقييم  على  القدرة  لدينا 
في األسواق. والسؤال األهم أين ذهبت محاوالت 
مراكز األبحاث الكندية إلنتاج لقاح للفيروس؟ 
عالمة استفهام عمالقة لدي في هذا الشأن، ال 

توجد إجابة عليها.
سيوفر  جونسون   & جونسون  تطعيم  كان  إذا 
أنه  والتكلفة خاصة  واجلهد  الوقت  الكثير من 
ميكن تخزينه في درجات حرارة مقبولة، وليست 
ناقص 70 درجة شأن تطعيم فايزر أو ناقص 20 
درجة شأن تطعيم موديرنا، ملاذا ال يتم التفاوض 
مع جونسون & جونسون للتوسع في إنتاج هذا 

التطعيم في كندا أو في دول أخري.
الشركات  بني  االقتصادية  احلروب  خبايا  أعلم 
ولكن  الدوائية،  للصناعات  املنتجة  العمالقة 
كلها  باإلنسانية،  يتعلق  تاريخي  حدث  األمر، 
وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق، خاصة وأن 

كل الشركات ستحقق أرباحا باملليارات.
في  يظهر  بدأ  نور  رغم كل شيء هناك شعاع 
وزير  قال  كما  وأصبح  املظلم.  النفق  نهاية 
املهم  من  دوبيه،  كريستان  الكيبيكي  الصحة 
ملن يحصل على  ديجيتال  باسبور  يتم عمل  أن 
التطعيم، ليتم السماح لهم القيام باألنشطة 
اخملتلفة ألنهم أصبحوا محصنني ضد الفيروس، 

وال ميثلون تهديدا للصحة العامة للمجتمع.
املطارات،  إلى  للذهاب  املاليني  اشتاق  بالفعل 
على  يغلب  وكندا،  املتحدة  الواليات  وأن  خاصة 
مجتمعاتها الطابع املهاجر، وهناك املاليني من 
في  األم  مجتمعاتهم  زيارة  يريدون  املواطنني 
اجلنوبية  وأمريكا  األوسط  الشرق  وفي  اجلنوب 
وآسيا وغيرها. العالم في حاجة ليسترد حريته 
دمرت  أن  بعد  أخري،  مرة  حركته  حرية  وحتديدا 
والسياحة  السفر  شركات  اقتصاديات  كورونا 
الديجيتال  فالباسبور  وبالتالي  والطيران، 
للتطعيم ضد كورونا أمر طيب للغاية، حتى لو 
أنه سيعيد  إال  إدارية،  كان سيخضع العتبارات 
هذا  بسبب  املسلوبة  حريتنا  من  جزءا  لنا 

الفيروس اللعني.
ويتم  الوقت،  مع  يكبران  واألمل  النور  أن  أمتنى 
أو  كندا،  في  ليس  ممكن  أعداد  أكبر  تطعيم 
شماله  العالم،  دول  كل  في  بل  فقط،  أمريكا 
الفيروس  هذا  ونهزم  وغربه،  شرق  وجنوبه، 
اللعني. ونعود حلياتنا األولى، ال نخاف من السالم 
والتحية وتقبيل من نحب، كما كنا نفعل قبل 
ذلك، ونتخلص من هذه الكمامة اللعينة، التي 

اخفت وجوه البشر... فلنسير وراء األمل والنور.

باسبور جديد... ونافذة على 
النور في زمن كورونا

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

1-844-355-6939
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   يُدعى املالئكة: »رسل اهلل«!

   وميكنكم أن تكونوا مالئكة ورسالً، بأن 
حتملوا ـ بجدّية ـ مسئولياتكم املقدسة، 

وجتولوا مبشرين ـ بال كلل ـ: بـ »العائلة 
اإلنسانية وارفة الظالل«، التي أرادها اهلل 

أن تكون في عاملنا، وخلقنا لكي نكون جزءاً 
منها!

   أصنعوا لألطفال، وطناً وبيوتاً، تليق بهم!

   أحيطوهم، كما بنوايا اآلباء واالمهات 
املؤمنني األسخياء، وشاركوهم أوقاتكم، 

ومواردكم، ومحبتكم!

   انهم حولكم:

   االبن الوحيد للسيدة األرملة، ابن األب الذي 
فقد عمله، الطفل املعاق، الطفل ابن الوالدين 

املشغولني عنه، واملتروك أمره للقابلة، 
وللممرضة، واملربّية، الطفلة التي تشعر 

بصعوبة الواجب املنزلي!

   قد يصحبهم »حفاضات« مبتلة، أو أنوف 
مزكمة، أو طاقة غير عادية، وقد ال يكونون 

مساملني، أو يكونون رافضني مشاركة اآلخرين 

لهم!

   تعالوا إليهم في الوقت املالئم، لتذكروهم 
مبحبة اهلل لهم!

   تعالوا إليهم في ضيقهم ومعاناتهم، 
وارفعوا الكآبة عن املعذبني منهم، 

وانتشلوهم من الدموع التي تسقط داخلهم!

   تعالوا إليهم في عملهم في سن صغيرة، 
فهو مرض آخر عليكم مواجهته، وسيصبح 

مجهودكم هذا عالمة رجاء لهم!

   تعالوا إليهم؛ ليتأكدوا انهم بغنى عن أن 
يواجهوا مصاعب احلياة وحيدين!

   تعالوا إليهم، وأجعلوهم ـ من خالل 
أعمالكم النبيلة ـ، يدركون قيمتهم، 

وأهميتهم!

   اصنعوا طفولة، تُقّدر عالياً، تقربكم منهم، 
وعندما يكبرون سيبسطون مشاعرهم كي 

تعانق أناساً آخرين!

   أصنعوا ذلك، وتخيلوا ما ميكن أن يحققه 
هؤالء األطفال في الغد!...

عـادل عطيـة

على آثار أقدام 
املالئكة

في طريق املطار... في طريق املطار... 
)قصة قصيرة لرحلة طويلة()قصة قصيرة لرحلة طويلة(

كان الصمت هو السيد بينما تشق السيارة 
طريقها بصعوبة إلى مطار القاهرة الدولي، 
بفعل  تسير  مما  أكثر  تتوقف  السيارة  كانت 
االختناقات املرورية التي أصبحت من عالمات 

القاهرة املسجلة!
 جلس كالهما على املقعد اخللفي للسيارة 
وكل منهما ينظر إلى الشباك الذي بجانبه! 
في صمت غريب مرت سنني عمرهما وكأنها 
أمامه  منهما  كل  يشاهده  ذكريات  شريط 
على شاشة سينما صامتة متثلت في شباك 
وبينما  منهما  كل  بجانب  الذي  السيارة 
جلسا  واحدة  مرة  تذكر  في  كالهما  فشل 
يتحدث  أو  ينظر  ولم  بعضهما  بجوار  فيها 
الدموع  كانت  املرة،  كهذه  لآلخر  أحدهما 
تفيض من أربع عيون بشكل مستمر وبنفس 

السرعة ونفس املرارة! 
كل  فعال  العمر،  حكايات  كل  تقاسما      
شيء سويا، عاشا احلياة بكل تفاصيلها معاً، 
قدم  داسته  ركن  في كل  معاً  ذكريات  لهما 
واملسارح  السينمات  في  منهما!  واحد  كل 
ومراكز  واألستادات  واملقاهي  الثقافة  ودور 
لم  شيء!  وكل  واحلارات  والشوارع  التسوق 
بينهما  كان  وقد  أصغرهما  ولد  منذ  يفترقا 
السيارة  شباك  ناحية  قالئل!  سنوات  بضع 
اليسار جلس الذي سيهاجر بعد دقائق وعلى 
اليمني جلس الذي سيبقي وكالهما سيودع 

نصفه اآلخر بعد قليل! 
زاد  كلما  للمطار  السيارة  اقتربت  كلما     
بشكل  األنفاس  وتعالت  القلب  خفقان 
فكرة  يقبل  ال  منهما  كل  عقل  مضطرب، 
احلزن  رائحة  كانت  وبينما  عنه.  اآلخر  بُعد 

تفوح من كل جانب من جوانب تلك السيارة 
التي كرهها كالهما، كان طعم مرارة الفراق 
يكوي حلق كل منهما بشراسة دون شفقة. 
فأراد  وامللل  بالضيق  السيارة     شعر سائق 
املمتد طول  الكئيب  الصمت  أن يكسر هذا 
كاسيت  تشغيل  في  فأستأذنهما  الطريق 
في  غريبة  بسرعة  بالرفض  فأجابا  السيارة 
نفس الوقت وبصوت واحد في نوع من احلدة! 
معاً  رفضهما  سبب  أن  السائق  يفهم  لم 
بتلك السرعة وبتلك احلدة وفي نفس الوقت 
أنهما كانا يعلمان أن أي ما كان سيدور في 
ذكرياتهما  سيلهب  كان  السيارة  كاسيت 
ذكري  سيحمل  أنه  على  عالوة  وأكثر  أكثر 
فأشفق  الكثير  املرارة  من  حتمل  جديدة 
تلك  من  نفسه  وعلى  اآلخر  على  أحدهما 

الذكرى املُرة!
  بعد قليل توقفت السيارة ونزل كل منهما 
تعكس  بطريقة  اآلخر  عكس  ناحية  من 
فراقهما بعد قليل! وبينما يحتضن كالهما 
الراحل  همس  العيون  متأل  والدموع  اآلخر 
بصوت أعيته الذكريات طوال الطريق قائالً ال 
الباقي وهو  َفرد عليه  أستطيع العيش هنا! 
الكلمات  تخرج  وبالكاد  وجهه  دموع  ميسح 
العيش  أستطيع  لن  وأنا  قائالً  فمه  من 
بدونك! سأموت هنا وستموت هناك وأحدنا 
سيقف في السرادق يتلقى العزاء في اآلخر 
وهكذا تنتهي القصة وسيكون لقائنا القادم 

في السماء.
الراحل  وبقي  الباقي  رحل  قصيرة  فترة  بعد 

في انتظار لقائهما في السماء.
لم تتم... ستتم عند اللقاء!

بقلم: 
جورج موسى

انتظرت اميى عودة ابنتها ساندى من اخلارج حتى تعرف 
منها كل احلقيقة وكان كل ما يشغل فكرها انها كيف 
عن  تثنيها  ان  ميكن  كيف  بل  احلديث؟  معها  ستبدأ 
رأيها؟ وأي وسيلة ممكن ان تستخدمها كأم حتى حتتوي 
خطتها  نفذت  إذا  ينتظرها  اسود  مصير  من  طفلتها 
وتركت البيت وهي تعرف انها على احملك مع ابنتها اما ان 

تستردها إليها واما ان تفقدها إلى ما شاء اهلل.
  ولكنها فكرت ان تشرك زوجها عصام حتى ال تقع كل 
املسؤولية عليها وحدها ولكنها فكرت مليا وتذكرت ان 
عالقة عصام بابنته ساندى لم تكن عالقة وطيدة فهو 

كان دائما مشغول عن أسرته بأصدقاءه.
منه  يطلب  كان  ما  فكل  ائتمان  كارت  مجرد  كان  هو   
ينفذه دون مناقشة حتى يريح نفسه ويدخر تفكيره ملن 
والذين  واالنستجرام  الفيسبوك  على  بهم  مرتبط  هو 
ان عصام  له بعد عمله كل حياته وهنا تذكرت  ميثلون 
لم يتدخل ولم يعرف شيء او حتى لم يجهد نفسه بان 
يفكر اذا ما كانت االشياء التي مينحها ألوالده نافعة ام 
ضارة لهم ولذلك قررت ان تعالج هذا املوضوع بنفسها 
دون اشراك زوجها فيه ولم ميضى وقتا طويال حتى عادت 
ساندى من املدرسة واجتهت مباشرة الى غرفتها حينئذ 
لها  قائلة  عليه  تتعود  لم  حازم  بصوت  والدتها  نادتها 

بنت انتظري اريد ان احتدث معاك.
تعجبت ساندى من ذلك وردت ببرود ليس اآلن انا متعبة 
واجتهت  للتو  فقامت  الرد  هذا  من  بإهانة  اميى  احست 
الى ابنتها بلهفة وغضب وقالت لها انها البد ان تتكلم 
اميى  فثارت  مجدداً  اعترضت  ساندى  ولكن  اآلن  معها 
وواجهتها مباشرة بانها علمت مبا تنوى ان تفعله وانها 
مبجموعة  عالقة  على  وانها  البيت  ملغادرة  امورها  دبرت 
على  يحرضونها  الذين  االنستجرام  على  االصدقاء  من 
لها  توفر  وانها  بهم  عالقتها  تنهى  ان  البد  وانها  ذلك 
تربية  احسن  بتربيتها  قامت  وانها  يسعدها  كل شيء 
بشيء  عليها  تبخل  ولم  املدارس  افضل  وادخلتها 
واملنزل  الفاخرة  واملالبس  والفسح  بالرحالت  وذكرتها 
الوثير وانها بدال من ان ترد لها اجلميل على كل ذلك تريد 

ان تكسر قلبها وتبتعد عنها وتذهب الى اجملهول.
 وتكلمت معها بلغة التهديد انها سوف تفعل أي شيء 
ببرود  ساندى  اليها  نظرت  حينئذ  املنزل  تترك  ال  حتى 
وقالت لها ساترك لك كل شيء وسأتركك لعاملك الذي 
احببتيه واهتممت به دون اوالدك انتي ال تريديني بجوارك 
واالن  زرعتي  انت  لديك  الصورة  بل ألكمل  بي  لتشبعي 
حتصدين وبدأت نوبات من الصراخ بني االم وابنتها انتهت 

بان دخلت ساندى غرفتها واغلقت الباب.
مع  الساخنة  واالحداث  واسعد  مونا  اسرة  الى  نرجع 
اقتراب نهاية مهلة الشهر وبعد ان حتدثت مونا مع ابنها 
من  العارم  الغضب  والحظت  مونيكا  وابنتها  حسام 
الحظت  ثم  والدهم  عن  باالنفصال  قرارها  جتاه  اوالدها 
مقدار الزيادة في االهتمام من اسعد جتاهها ومحاولته 
مزيد  اظهار  طريق  عن  قرارها  عن  إلرجاعها  املستميتة 
وقل  التراجع  من  نوع  حدث  والرومانسية  احملبة  من 

اصرارها عن املضي قدما في قرار االنفصال.
من  العادة  غير  على  اتصال  لها  جاء  االثناء  تلك  وفى    
وصلت  ما  عن  تسألها  سهى  جدا  املتحررة  صديقتها 
اليه امورها فشرحت لها مونا ما حدث معها وانها بدأت 
ال  بانها  ذكرتها سهى  هنا  االنفصال  فكرة  عن  تتراجع 
ميكن بسبب اشخاص مهما كان قربهم منك ان تكملي 
حياتك مرتبطة بشخص وقلبك مع شخص اخر وان من 
حقها ان تعيش حياتها بالطريقة التي يجب ان تعيشها 
سعيدة واشارت عليها ان تخبر اسعد بعالقتها ببرنس 
هى  قيود  من  نفسها  حترير  نحو  خطواتها  تأخذ  وان 
تبغضها وان ترتبط مبن تريده هي الن هذه هي حياتها وال 

يجب ان تخضع البتزاز وضغوط االخرين.
فعل  رد  وماذا سيكون  مع ساندى  اميى  ماذا ستفعل    
املكاملة  هل  وايضا  والدتها؟  مع  املواجهة  على  ساندى 
النهائي ملونا؟  القرار  ان تغير من  بني مونا وسهى ممكن 
التغير  وكيف سيتعامل حسام مع صديقة طارق بعد 
حسام  يستعني  هل  املفاجئ؟  سلوكه  في  الرهيب 
العدد  في   ... مشكالته؟  حلل  جورج  الصحفي  بالكاتب 

القادم سنعرف املزيد.

الطالق في املهجر ... من السبب )الطالق في املهجر ... من السبب )77((

تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت تاثير وسائل التواصل االجتماعي على حاالت 
الطالق )الطالق )88((

بقلم: مجدي حنني

إستمرار غلق احلدود الكندية األمريكيةإستمرار غلق احلدود الكندية األمريكية
أماًل  ترودو  جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  مينح  لم 
للكنديني أو األمريكيني فيما يتعلق بإعادة فتح احلدود 

بني البلدين قريًبا.
على  سنظل  “أننا  املقابالت،  أحدي  في  ترودو  وقال 
بايدن  الرئيس جو  إدارة  ومع  األبيض  البيت  تواصل مع 
ونحتاج  احلدود  فتح  إلعادة  موعد  أفضل  لتحديد 
جميعاً للحفاظ على سالمتنا وهذا يعني إبقاء القيود 

على احلدود سارية”.
جاءت تعليقات ترودو في نهاية عام علي إغالق احلدود البرية بني كندا وأمريكا، والذي يسمح فقط 
بالسفر التجاري والتعليم واألغراض الصحية، وهو إجراء للحد من انتشار فيروس كورونا بدأ في 

مارس من العام املاضي.
“انحسار تفشي فيروس  أن جميع املؤشرات توضح  الرغم من  أنه على  إلى  الوزراء  رئيس  وأشار 
من  متحورة  انتقال سالالت جديدة  من  مخاوف  هناك  أن  إال  املتحدة،  الواليات  في  “كوفيد-١٩” 

كورونا بدأت في االنتشار بعدة واليات أمريكية.
وبحسب تقارير صحفية فأن تعليقات جاسنت ترودو لم تكن غير متوقعة أو مفاجأة، حيث عقد 
هو والرئيس بايدن قمة افتراضية لم تسفر عن أي تقدم في هذا الشأن، برغم حتسن العالقات 

بني كندا والواليات املتحدة.
واجلدير بالذكر أن هذه هي املرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن وترودو منذ تنصيب بايدن في 20 
يناير، حيث ظلت عالقة ترودو متوترة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فرض رسوماً جمركية 

على الصلب واأللومنيوم الكنديني وانتقد املمارسات التجارية ألكبر شريك جتاري ألمريكا. 
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األب طوله متران واالبن 3 سم!

وقف األب الضخم منتصباً، رافعاً قامته املديدة، فبدی 
عمالقاً ضخماً، مزهواً بشبابه، ورشاقته، ولون بشرته 

التي متيل إلى االحمرار.
الصغير،  ولدها  مع  السمراء  زوجته  وقفت  وأمامه     

الذي وضعته في جيبها! 
   هل يضع أحد ابنه في جيبه؟ 

   نعم... إنها أنثى الكنجرو االسترالي األحمر.
   الطريف أن األب واألم عمالقان، وكذلك سيصبح االبن 

في املستقبل، أما اآلن - عند والدته -، فطوله 3 سم!

جبال النار الـ 3

وخوف  رهبة  في  ناپولي،  قرب خليج  اجلبال،  أحد  أمام  الرومان،  قدماء  وقف جمهور كبير من     
األسود  الدخان  أعمدة  وسط  السماء،  إلى  ترتفع  الهائلة  النار  ألسنة  شاهدوا  فقد  شدیدین! 
الكثيف. وامتلك الرعب قلوبهم حني سمعوا صوت االنفجارات الرهيبة تنبعث من أعماق اجلبل 

بدوي هائل مخيف.
   ولم يجد الرومان القدماء تفسيراً ملا يحدث، إال أن يكون قلب اجلبل هو »ورشة احلدادة« اخلاصة 
باإلله »فالكون« إله احلديد والنار!. وأن تكون أصوات االنفجارات الرهيبة، هي دقات مطرقته، وهو 

يعد األسلحة لزميله »مارس« إله احلرب!
   واحلقيقة، إنه لم تكن هناك ورشة حدادة في قلب اجلبل، بل كان ما يرونه واحدة من 3 براكني 

ثائرة في إيطاليا!
   ففي األراضي اإليطالية توجد 3 براكني انشطة، أحدها »أتنا« على ساحل صقلية الشرقي، 
وارتفاعه 3 آالف متر تقريباً. والثاني »سترومبولي« في جزر ليباري، والثالث »فيزوف« ورشة احلدادة 

املزعومة!
زالوا يطلقون اسمه على كل  الروماني »فالكون«، لكنهم ال  الناس قصة اإلله     واليوم نسي 

البراكني!.
العمر 3 سنوات، والقفزة 3 أمتار!

   عزيزي القاريء كم عدد سنوات عمرك ؟ 
   نفرض أنها عشرين! 

   واآلن إليك هذا التدريب )السهل(.
   هل تستطيع أن تقفز في الهواء مسافة متاثل سنوات عمرك - أي من الشارع إلى شرفة منزلك 

بالطابق السابع مثال؟
   حاول، فال شيء يقف أمام املغامرين الشجعان. إن سمكة )السالمون( تفعل ذلك!

   فسمكة السالمون التي يسمونها )حوت سلیمان( تعيش في احمليط طوال العام، ثم تهاجر 
عائدة إلى مسقط رأسها في النهر الذي فقست فيه.

   وألنها تسبح ضد التيار، فالبد أن تواجهها األمواج العاتية، والسدود، ومساقط املياه. وحينئذ 
تقفز في الهواء إلى ارتفاع 3 أمتار، مع أن عمرها 3 سنوات!

3 سنتيمترات في اجلو!

عندما يفرد النسر األمريكي العمالق جناحیه فوق 
جبال األنديز، فإنه يخفي عني الشمس، فاملسافة 
بني طرفي جناحيه تصل إلى ثالثة أمتار! إنه حقا 

ملك الفضاء.
ومع ذلك، فإن الفضاء ملك لكل ذي جناح، حتى 
لو كان »عصفور الذبابة«! هذا العصفور الصغير 
فتصل  الصغيرين،  جناحيه  يبسط  والذي  جدأ، 
فقط،  سنتيمترات   3 إلى  طرفيهما  بني  املسافة 

لكنهما كافيان حلمل جسمه الصغير الذي يزن جرامین فقط!

أشهر 3 مدافن

لم يهتم امللك بقصره الذي عاش فيه، مثلما اهتم بقبره الذي دفن فيه. فقد بني عمارة ضخمة 
)مخروطية الشكل( على مساحة 50 ألف متر مربع. وبارتفاع شاهق، يوازي ارتفاع عمارة مكونة 
ألف مهندس   ١00 وتنفيذه  بنائه  على  وأشرف  العشرين!  القرن  مباني  من  من خمسني طابقاً 

وعامل على مدى 20 سنة! 
   وعلى مثاله فعل ملكان آخران فبنيا مقبرتني شبيهتني، وإن كانتا أقل ارتفاعاً.

امللوك: خوفو، خفرع،  العالم، مدافن  بالد  الناس من كل  يزور  آالف سنة،  وبعد خمسة  واآلن،     
ومنقرع!

هل مررت من قبل بــــ »متالزمة الرأس 
املتفجرة« 

فور  او  لتنام  ما  يوما  السرير  الى  ذهبت  هل 
من  عالي  ضجيج  وسمعت  استيقاظك 
تضرب  نور  واضاءات  »فالشات«  ترى  او  حولك 
وتشعر  سبب  بدون  عينيك  مقلتي  في 
إحساسا غريبا بانك لست مبفردك في الغرفة 
ويصاحب ذلك شعورا مفاجئا باخلوف والقلق 
مع ارتفاع في ضربات القلب والتعرق وأحيانا 
جسدك  في  تسري  طفيفة  بكهرباء  تشعر 

ويظل هذا العرض لدقائق قبل ان يختفي.
او على  قبل  االحاسيس من  بتلك  ان شعرت 
األقل عرضني منهم فانت بهذا قد مررت بـــ 
 Exploding Head »متالزمة الراس املتفجرة «
خطئا  البعض  يفسرها  والتي   Syndrome
داخل  او  املنازل  في  والشياطني  اجلان  بوجود 
الشخص بينما لها تفسر علمي قد يجهله 

الكثيرين.
سيرة  في  كانت  احلالة  لتلك  ذِكر  أول 
ديكارت  رينيه  األشهر  الفرنسي  الفيلسوف 
ليها  علمي  طّبي  نشر  أول  ولكن   ١٦٩١ في 
كان في ١٨7٦، وسميت باالسم املعروف حاليا 
» متالزمة الراس املتفجرة« في عام ١٩٨٩ على 

يد جّراح األعصاب اإلجنليزي چون بيرس.
على  تسيطر  التي  اخملاوف  تلك  في  الفكرة 
الرئيسي  السبب  ان  يواجهها  مما  البعض 
وراها غير معروف علمًيا حّتى اآلن ولكن هناك 
احمُلتملة، منها متاعب في  التفسيرات  بعض 
او  األعصاب،  في  مشاكل  او  الوسطى،  األُذن 
مشاكل في الفص الدماغي وبيتم تصنيفها 
عالقة  لها  أوان  الّنوم  في  متاعب  إّنها  على 
األطباء  حتى  ان  االمر  في  واخلطير  بالُصداع 
من   %١0 ان  رغم  الظاهرة  لتلك  ينتبهون  ال 

البشر ميرون بها ولو بتجربة حياتية واحدة.
ففي أواخر القرن التاسع عشر، ظهرت حالة 
املرضى  من  العديد  منها  عانى  غريبة  طبية 
أنها  واعتبروا  عليها  األطباء  يتعرف  ولم 
عليها  وأطلقوا  بالدماغ«،  حسية  »إفرازات 
املصاب  وذلك ألن  املتفجرة«؛  الرأس  »متالزمة 
بشكل  ومرعًبا  مرتفًعا  صوتًا  يسمع  بها 

أو  بالدماغ  مرض  لديه  يكون  أن  دون  مفاجئ 
ال  أشياء  يتوهم  جتعله  سيئة  نفسية  حالة 

متت للواقع بصلة.
يحاوط  الغموض  ظل  السنوات،  ومبرور 
»متالزمة الرأس املتفجرة«، واعتبرت تفاعالت 
النوم  باضطرابات  مرتبطة  بالدماغ  حتدث 
الصحة،  على  كبيرة  أضرار  لها  وليس  فقط 
األستاذ  شاربلس،  بريان  الدكتور  قرر  أن  إلى 
في  اإلكلينيكي  النفس  علم  في  املساعد 
وفريق  املتحدة  بالواليات  أرجوسي  جامعة 
احلالة  هذه  على  الضوء  تسليط  بحثي، 
األعراض  ومعرفة  املصابني  ودراسة  املرضية، 
تفاصيل  الكتشاف  محاولة  في  واملضاعفات 

املرض وأسباب حدوثه.
أصبحت  املتفجرة«  الرأس  »متالزمة  إن  وقال 
ولكن  سابًقا،  يعتقد  كان  مما  شيوًعا  أكثر 
أن  مضيًفا  قليلة،  عنها  املعلومات  مازالت 
الشخص املصاب بها يسمع انفجارا شديدا 
يصبح  وبذلك  االستيقاظ،  فور  أو  النوم  عند 
اضطرابات  من  املتالزمة  أن  على  إثباتًا  هذا 
ساينس«  »اليف  ملوقع  وفًقا  احلسية،  النوم 

األمريكي اخلاص بالعلوم.
وأوضح أن اخلوف وسرعة ضربات القلب كانت 
من األعراض األكثر شيوًعا بني املصابني، فيما 
رؤيتهم  عن  املشاركني  ربع  عن  يزيد  ما  أبلغ 
فيما  املتالزمة،  حدوث  عند  ضوئيا  وميضا 
ينسون  املرض  نوبة  أنهم خالل  أبلغ ١4% عن 
كيف يتنفسون وهذا يسبب لهم رعًبا وأنهم 

اقتربوا من املوت.

البرملان الكندي يعتبر أن االنتهاكات التي يتعرض لها 
األويغور في الصني ترقى إلى »اإلبادة اجلماعية«

 اعتبر النواب الكنديون االثنني، الثاني والعشرين من فبراير املاضي، في مذكرة غير ملزمة أّن االنتهاكات التي تتعّرض 
لها أقلّية األويغور املسلمة في إقليم شينجيانغ بالصني ترقى إلى مستوى »اإلبادة اجلماعية«، وأوضحت بأن األويغور 
»كانوا وما زالوا عرضة إلبادة جماعية«. وطرح احملافظون في البرملان الكندي هذه املذكرة على التصويت ونالت 2٦٦ 
ولم  التصويت لصاحلها  ترودو عن  بزعامة جاسنت  الليبرالية  احلكومة  أعضاء  امتنع  أصل 33٨. في حني  من  صوتاً 
من  وغيرهم  األويغور  من  األقّل  على  مليوناً  إّن  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  منظمات  وتقول  ضدها.    أحد  يصوت 
املسلمني الناطقني بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتفرض الصني قيوداً مشّددة على الوصول 
إلى هذه املنطقة احلساسة ممّا يجعل اإلبالغ عن حاالت والتحّقق منها شبه مستحيل.    لكّن شهود عيان ونشطاء 
إّن الصني تسعى إلى دمج األويغور قسرا في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية سكان البالد، وذلك عبر  يقولون 
محاولتها القضاء على العادات اإلسالمية مبا في ذلك إجبار املسلمني على أكل حلم اخلنزير وشرب الكحول، مع فرض 
نظام للعمل القسري.  وتنفي الصني هذه االتهامات وتؤّكد أّن معسكرات االحتجاز هي في الواقع مراكز للتدريب 
املهني تهدف إلى احلّد من انتشار التطّرف اإلسالمي. وكانت بكني قد أعلنت االثنني إن معاملتها لألقليات االتنية 
في شينجيانغ والتيبت »مثال ساطع« على تقدمها في مجال حقوق اإلنسان.   وقال وزير اخلارجية وانغ يي في وقت 
الحق أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة عبر تقنية الفيديو إنه »لم يكن هناك على اإلطالق ما يسمى 
البرملان الكندي قال زعيم  أو االضطهاد الديني في شينجيانغ«.  وعقب إقرار املذكرة في  باإلبادة أو عمل السخرة 
احملافظني إيرين أوتول إّن »احملافظني يدعون اآلن احلكومة الليبرالية إلى احترام البرملان واالعتراف رسمياً بحدوث إبادة 
جماعية في الصني« داعيا حكومة ترودو إلى تشديد لهجتها ضّد بكني. ورّد وزير اخلارجية مارك غارنو في بيان بالقول 
إّن »حكومة كندا تأخذ أّي اّدعاء بوقوع إبادة جماعية على محمل اجلّد«، مشيراً إلى أّن أوتاوا تفّضل اّتباع نهج منّسق 
مع حلفائها بشأن هذه القضية. وكان ترودو أعلن األسبوع املاضي أّن كندا ودوالً أخرى تدرس إمكانية اعتبار معاملة 
الصني ألقلية األويغور إبادة جماعية.  وقال ترودو »إّنها كلمة محّملة باملعاني وهي أمر يجب بالتأكيد أن ننظر إليه 
في حالة األويغور«. وأضاف »أعرف أّن اجملتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا األمر، ونحن معه ولن نترّدد في أن 

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.comsam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

هناك دالئل تشير الي قرب بداية ارتفاع اإليجارات لشقق مدينة تورونتو لتصل ال 
كبيرا  انخفاضا  شهدت  قد  اإليجارات  كانت  الكوفيد.  قبل  الطبيعية  معدالتها 
الهبوط  توقف هذا  االن  ولكن   .%22 الي  الكوفيد وصل  وباء  اشتداد  اثناء  متزايدا 
الكوفيد  قبل  عن معدالت   %٨ مبقدار  نزلت  ان  بعد  الشقق  اسعار  ارتفاع  بدأ  مع 
انحسار  بدأ  توقع  مع  االيجار  على  األقبال  في  التدريجي  البطئ  التزايد  وكذلك 
موجة الكوفيد مع انتشار التطعيم ضد الكوفيد وانتهاء اغالق الشركات واحملالت 
الوصول  الذين عطلهم في  واخلدمات وكذلك توقع موجات جديدة من املهاجرين 
ان نتيجة  االنترنت  “رينتال” على  الي كندا. وقد أشار موقع  إجراءات حظر السفر 
التحليالت والدراسات احلالية تنبأت بقرب ارتفاع اإليجارات لشقق تورونتو رغم تزايد 
افتتاح املباني السكنية اجلديدة في املدينة. مازلت انصح املستثمرين ان يشتروا 

اآلن شققا في تورونتو.
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قرب بداية رجوع ايجارات الشقق الي معدلها قرب بداية رجوع ايجارات الشقق الي معدلها 
الطبيعيالطبيعي

بإعالنك في جريدة »جود نيوز« الكنديةإعداد: إدوارد يعقوبإعداد: إدوارد يعقوب
حتصل علي ما يلي:

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

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
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صحيفة »ذا فاميلي” االمريكية

حس الفكاهة
الصف  »كان  تشانينغ:  كارول  الفنانة  تقول 
فقد  الّي.  بالنسبة  حتول  نقطة  الرابع  االبتدائي 
وارتقيت  الطالب،  جمللس  سر  أمينة  رُشحت 
لي.  يصّوتوا  أن  التالميذ  الى  ألطلب  املنصة 
لكنني في قرارتي لم اجد سبباً واحداً يدفعهم 
الى ذلك. فتفتقت لي فكرة طريفة: فعمدت الى 
تقليد حركات املديرة، ثم حركات معلمة العلوم. 

وفي النهاية قلدت حركات أجمل بنات صفنا«.
هرج  وعمها  القاعة  الضحك  »اجتاح  وتضيف: 
التالميذ  باستحسان  شعرت  لكنني  ومرج، 
عن  بالناس  االتصال  على  القدرة  وبنشوة  إياي 
أننا كلنا متشابهون، فاحلركات  منصة. وأدركت 
التي الحظتها لدى املعلمة الحظوها هم أيضاً. 
ذلك  ومنذ  جميعاً.  تضحكنا  نفسها  واالمور 

اليوم عرفت متاما الى أين أنا سائرة«.

مجلة »sciencenews« العلمية

كوكب هائل في املجموعة 
الشمسية مجرد سراب علمي

يوم  ذات  بدا  ما  أنه  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
هائل  تاسع  كوكب  وجود  على  قاطع  كدليل 
يكون  قد  الشمسي  النظام  حافة  عند  يختبئ 

مجرد وهم وسراب خدع اجلميع.
في  والعلماء  الدراسات  من  واقترحت مجموعة 
وقت سابق، وجود كوكب عمالق، غير مرئي، على 
من  عدد  حوله  تتمركز  الشمي،  النظام  حافة 
الكواكب واألجسام، بحجم قدر بعشرة أضعاف 

كوكب األرض.
في  التاسع  الكوكب  على  العلماء  وأطلق 
اجملموعة الشمية اسم الكوكب »إكس«، حيث 
من  يتم  الكوكب  هذا  رصد  أن  الكثيرون  اعتبر 

خالل توزع وحركة األجسام من حوله.
من  مجسما   ١4 حلوالي  جديد  حتليل  وأكد 
األجسام البعيدة التي اعتقد وجود كوكب هائل 
هذا  مثل  أن  على  دليل  أي  وجود  عدم  حولها، 

التجمع مرتبط بوجود جسم أو كوكب عمالق.
بجامعة  والباحث  الفيزيائي  نابير،  كيفن  يقول 
ميتشيغان األمريكية، ال ميكن استبعاد أن وجود 

هذا الكويكب هو مجرد وهم علمي.
بجامعة  بيرنشتاين،  جاري  الفلك،  عالم  وأشار 
السابقة  الدراسات  تلك  أن  إلى  بنسلفانيا، 
األجسام  قليل من  اعتمدت جميعها على عدد 
بدت  »رمبا  موجود.  هو  ما  كل  متثل  لم  رمبا  التي 
من  معينة  أجزاء  في  تظهر  وكأنها  األجسام 
السماء فقط ألن هذا هو املكان الذي نظر إليه 

علماء الفلك«.
العلماء  من  وعدد  وبرنشتاين  نابير  وجمع 
مسح  وهي  استطالعات،  ثالثة  من  املالحظات 
النظام  أصول  ومسح  املظلمة،  الطاقة 
أجراه  الذي  األصلي  واملسح  اخلارجي  الشمسي 

شيبارد وتروجيلو.
وراء  يكمن  بعيد  كوكب  وجود  فكرة  وحظيت 
أبلغ  باهتمام كبير في عام 20١4، عندما  نبتون 
الفلكيان تشاد تروجيلو من جامعة شمال أريزونا 
وسكوت شيبارد من معهد كارنيجي للعلوم عن 
مجموعة من أجسام النظام الشمسي البعيدة 
الغريبة تسمى األجسام العابرة لنبتون، بحسب 
اتضح  ولكن  العلمية   »sciencenews« مجلة 

االن انه كان سرابا.

مجلة »أوكو تست« األملانية 

ملاذا يحتاج األطفال إلى معجون 
أسنان خاص؟

ألن  نظرا  خاص،  أسنان  معجون  إلى  األطفال  يحتاج 
أسنانهم ال حتتاج إلى كمية كبيرة من الفلورايد.

ينبغي  أنه  األملانية  تست«  »أوكو  مجلة  أوضحت 
يحتوي  لألطفال  أسنان مخصص  استخدام معجون 

.)ppm( على الفلورايد مبقدار ١000 جزء في املليون
املعجون  كمية  أهمية  إلى  تست«  »أوكو  وأشارت 
املستخدمة؛ حيث ينبغي استخدام كمية في حجم 
حبة األرز مع األطفال حتى عمر سنتني، بينما ينبغي 
األطفال  مع  البازالء  حبة  في حجم  استخدام كمية 

حتى عمر ٦ سنوات.
على  يحتوي  أسنان  معجون  استخدام  حال  وفي 
الفلورايد  من  املزيد  تقدمي  يجوز  ال  فإنه  الفلورايد، 
بعد استشارة  إال   - أقراص مثال  - في صورة  لألطفال 

طبيب األسنان.

مجلة »ساينس«

فك لغز »150 مليون سنة من حياة 
الديناصورات«

حول  دراسة  األمريكيني  العلماء  من  فريق  أجرى 
مثل  عمالقة  الحمة  أنواع  من  املتحدرة  الديناصورات 

الديناصورات.
وخلص العلماء إلى أن هذه الديناصورات، والتي كانت 
كائنات  لتصبح  وتنمو  قطة  بحجم  صغيرة  تولد 
أجناس  إقصاء  خالل  من  بيئتها  تغّير  كانت  عمالقة، 

أصغر حجماً.
مجلة  نتائجها  نشرت  التي  الدراسة  وتساعد 
لغز قدمي عن فترة هيمنت  على حل  أخيراً  »ساينس« 
كان  ملاذا  عام:  مليون   ١50 حلوالي  الديناصورات  فيها 
هناك عدد أكبر بكثير من األجناس الضخمة مقارنة 
على  الصحيح  هو  العكس  فيما  الصغيرة،  تلك  مع 

صعيد احليوانات األرضية اليوم؟
مسكيكو«،  »نيو  جامعة  في  الباحثة  وتوضح 
مازحة  الدراسة،  على  أشرفت  التي  شرودر،  كات 
باملراكز  أشبه  كانت  الديناصورات  »مجتمعات  أن 

التجارية املليئة باملراهقني بعد ظهر السبت«.
»نسبة  ميثلون  كانوا  »املراهقني«  أن هؤالء  إلى  وتشير 
على  حقيقي  أثر  لديهم  وكان  اجلنس  هذا  من  كبيرة 

املوارد املتوافرة« لدى هذه احليوانات.
أن  اخلبراء  يرى  املتحجرات،  من  عدد محدود  مع  وحتى 
يتجاوز  إذ ال  كبيراً  تنوعاً  الديناصورات لم تكن تظهر 
عدد أجناسها املعروفة ١500، مقارنة مع عشرات آالف 

األجناس من الثدييات والطيور حالياً.
مليون   252 قبل  الوسطى  احلياة  حقبة  مجمل  وفي 
سنة إلى ٦٦ مليون سنة، لم يعد هناك نسبياً وجود 
ألجناس من الديناصورات الكبيرة التي يزيد وزنها على 

طن مقارنة مع تلك التي تزن أقل من ٦0 كيلوجراماً.
من  األكبر  األجناس  فإن  العلماء،  بعض  وبحسب 
الديناصورات التي تبدأ حياتها هي أيضاً بحجم صغير 
للغاية ألنها تتكون في بيض قبل الوالدة، قد تستغل 
موارد األجناس األصغر حجماً في أنظمة بيئية كانت 

تهيمن عليها بدرجة كبيرة.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch Ave. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

صحيفة »ذا صن« البريطانية

هدية »غير متوقعة« من امللكة إليزابيث حلفيدها آرتشي
وميجان  هاري  األمير  آرتشي، جنل  امتالك  املتوقع  كطفل ملكي، من 
ماركل كل األلعاب التي يريدها. لذا قررت جدة والده، امللكة إليزابيث، 
إعداد  ماكينة  وهي  تقليدية،  غير  هدية  إهداءه  بريطانيا،  ملكة 
 »The Late Late Show« برنامج  في  ظهوره  وخالل  الوافل.  فطائر 
أهدت  إليزابيث،  امللكة  أن جدته  هاري  األمير  كوردن، كشف  جليمس 
وفقاً  الوافل«،  »صانع  املاضي  ديسمبر  في  امليالد  بعيد  آرتشي  جنله 
لصحيفة »ذا صن« البريطانية. وأوضح دوق ساكس خالل اللقاء: »من 

املثير لالهتمام، أن جدتي سألتنا عما يريده آرتشي كهدية لعيد امليالد، فقالت ميجان، ماكينة الوافل«. 
وأضاف: »بالفعل أرسلت جدتي آلرتشي ماكينة الوافل، وأصبحت ميجان تصنع مزيجاً شهياً في صانع 
الوافل، الطعام الذي يحبه آرتشي كثيراً ويستيقظ حرفياً  وعلى الرغم من أنها ليست من نوع الهدية 
امللكية التي قد يتوقعها أحد، فإن آرتشي مهووس بها. وخالل اللقاء قال دوق ساسكس مازحاً عن الفطائر 
التي حتضرها زوجته كل صباح: »أحب إضافة الزبادي أو املربى أو التوت أو العسل أو الشراب إلى الفطائر، 

وال أعرف ما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله«.  

صحيفة  »نيويورك تاميز«

رقصة »ذئب«
لم يكن من قبيل املصادفة أن يراهن »كيفن كوستنر« 
الذئاب«،  امللحمي: »رقصات مع  الفيلم  بسمعته على 
الذي أخرجه وشارك في انتاجه ومثل فيه دور البطولة. 
حصاناً  ميتطي  رجل  صورة  »كوستنر«  أسرت  فلطاملا 
ويحمل كل متاعه في كيس نوم. وخالل تصوير الفيلم 
منها  نال  أوسكار«،  جائزة  عشرة  الثنتي  رشح  الذي 
سبعة، كان »كوستنر« علي صهوة جواد يدير مشهدأ 
لصيد اجلواميس. فجمح جواد هندي واصطدم باخملرج. 
ويذكر  الهواء.  في  وطار  سرجه  عن  »كوستنر«  فقذف 
الفيلم: »سقط كوستنر  مایكل باليك كاتب سيناريو 
على األرض بقوة وتدحرج ككيس حنطة. ولو كان أحد 
اجلواميس خلفه لقتل دوساً ». حبس اجلميع أنفاسهم، 
فيما استوی کیفن على قدميه، ونفض الغبار عن ثيابه 
وامتطى جواد آخر وتابع عمله من دون أن يتفوه بكلمة.

مجلة »ريدرزدايجست”

»تشالنجر« والوقائع البسيطة
في  نوبل  جائزة  رابح  فاينمان،  ريتشارد  كان 
احمللفني  هيئة  في  ُعنّي  حصيفاً  رجالً  الفيزياء، 
الثواني  تلك  احلاصل في  اخلطأ  املكلفني حتديد 
الفضائية  املركبة  انطالق  تلت  التي  املروعة 
تتصور  أن  وميكنك  »تشالنجر«.  االمريكية 
املقدار الكبير من املعلومات التي تقدم اليك اذا 

كنت عضواً في جلنة كهذه.
للهيئة  استراحة  خالل  فاينمان؟  عمل  ماذا 
احللقات  منها  صنعت  التي  اللوازم  غّطس 
الثلج.  مباء  مليئة  حاوية  في  للمركبة  الدائرية 
وبالتالي  مرونتها،  من  الكثير  اللوازم  ففقدت 
حكومية.  هبات  ال  للمهمة.  مالءمتها  من 
بسيطة  وقائع  مجرد  مغرورة.  بيروقراطية  ال 

واضحة. 
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بعضبعض القادمني لكندا عبر مطار بيرسون ال يلتزمون  القادمني لكندا عبر مطار بيرسون ال يلتزمون 

باحلجر الصحي باحلجر الصحي بالفنادقبالفنادق

فقط بعد أيام قليلة من صدور قانون احلجر الصحي للقادمني جوا 
الي كندا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 22 فبراير املاضي، فإن بعض 
املسافرين الذين يصلون الى مطار بيرسون في تورنتو، يخرجون من 

املطار الي منازلهم.
املطار،  بها  يقع  التي  بييل  منطقة  شرطة  باسم  متحدث  وأكد   
على أن الضباط ال يوقفون االشخاص الذين يرفضوا أتباع اإلجراءات 
علي  تؤثر  خطيرة  ظروف  هناك  كانت  إذا  اال  املطلوبة  الصحية 
السالمة العامة، وتعمل شرطة منطقة بييل مع الصحة العامة 

الكندية، ملراقبة القادمني الى كندا عن طريق املطارات.
 وأكد املتحدث باسم الشرطة بان املسافرين قد يتمكنوا من تفادي 
دوالر   2000 يتكلف  قد  والذي  الفنادق،  في  االلزامي  الصحي  احلجر 
لإلقامة ثالثة ايام ،ولكن هذا ال يعني أن الصحة العامة لن تتابعهم 
وتغرمهم بأثر رجعي، وميكن أن تصل الغرامة الي ١٨00 دوالر للفرد، 
ينفذ  ال  الذي  الشخص  »أن  العامة  الصحة  باسم  متحدث  وقال 
أقصاها  القانون  مبوجب  عقوبة  يواجه  قد  االلزامي  الصحي  احلجر 

750 الف دوالر أو ستة أشهر في السجن«.
الوضع في مطار بيرسون »أن الشرطة ال  وقال مصدر مطلع علي 
غرامات  واصدار  االشخاص،  هؤالء  كل  لوقف  العاملة  القوى  متلك 
لهم و تتبعهم والتأكد من امتثالهم لقوانني الصحة العامة، وإن 
هذا  العامة«  الصحة  وكالة  به  تقوم  الصحي  احلجر  قانون  تنفيذ 
كندا  الي  يصل  شخص  اي  أن  على  الصحي  احلجر  قانون  وينص 
 ١٩  – لكوفيد  سلبيا  اختبر  انه  تثبت  وثيقة  يحمل  أن  يجب  جوا، 
قبل الوصول، وأن يأخذ اختبارا ثانيا عند وصوله الي كندا وأن يعزل 
في فندق مرخص من قبل احلكومة ملدة ثالثة أيام في انتظار نتائج 
فاتورة  تشمل  التي  االقامة  تكاليف  تغطية  عليه  ويجب  االختبار، 
الطعام والنقل واالمن، وبعد الثالثة ايام يكمل الفرد احلجر الصحي 

في منزله ملدة ١4 يوما.
ان  الهند،  الى كندا من  القادمة مبفردها  فرنانديز  وقالت ميشيل    
قدرة  املشكلة هي عدم  فان  ذلك  ومع  دوالر   ١١00 االقامة كلفتها 
البعض علي حتمل هذه التكاليف بالنسبة لعائلة من ثالثة او أربعة 

أفراد قد تدفع 4000 دوالر للحجر الصحي.

بكني تنتقد كندا بعد موافقة مجلس بكني تنتقد كندا بعد موافقة مجلس العموم على اتهام العموم على اتهام 
الصني باإلبادة اجلماعية لشعب اليوجورالصني باإلبادة اجلماعية لشعب اليوجور

انتقدت حكومة الصني كندا بعد أن صوت مجلس العموم الكندي 
علي اقتراح قدمه حزب احملافظني يقول بأن اضطهاد الصني جلماعة 
شينجياجن  منطقة  في  االتراك  املسلمني  من  وغيرهم  اليوجور 
الغربية، يرقي الي مستوي االبادة اجلماعية وفقا للتعريف الوارد في 
العموم  مجلس  ودعا   ، اجلماعية  االبادة  حول  املتحدة  االمم  اتفاقية 
احلكومة الكندية الي تبني هذا املوقف رسميا ، وجاء هذا االقتراح 
الصني  أن  الي  تشير  أخرى  وحتقيقات  أعالمي  تقارير  علي  بناء 
شاركت في احتجاز واسع النطاق لشعب اليوجور وغيرهم من افراد 
تعليم سياسي   أعادة  و  تعذيب  وقامت بحمالت  املسلمة  االقليات 
ومارست  االجباري لهم  بالتعقيم  وقامت  للعمل  لهم وسخرتهم 

أساليب السيطرة علي السكان واملراقبة الشاملة لهم. 
وقد صوت اغلبية كبيرة من أعضاء البرملان لصالح االقتراح وتغيب 
امتنع  واحد  باستثناء عضو  اعضاء حكومته  وجميع  ترودو  جسنت 
، وامتنع ايضا وزير الشؤون اخلارجية مارك جارنو عن  عن التصويت 
فرعية  جلنة  قالت  حني  وفي  الكندية،  احلكومة  باسم  التصويت 
احلملة  »إن  العموم،  مجلس  في  الدولية  االنسان  بحقوق  معنية 
ترودو  حكومة  فإن  اجلماعية«  االبادة  مستوي  الي  ترقي  الصينية 

مترددة في استخدام هذا املصطلح لوصف أفعال الصني.
 وفي مؤمتر صحفي عقد في بكني قال متحدث باسم وزارة اخلارجية 
احلقائق،  يتجاهل  الكندي  العموم  مجلس  اقتراح  »إن  الصينية 
توجد  ال  أنه  تثبت  احلقائق  وإن  الصني،  سمعة  تشويه  الي  ويهدف 
القوي  صنعتها  كذبة  هذه  وإن  شنجياجن  اقليم  في  جماعية  إبادة 
املناهضة للصني لغاية ما، وانتقدت وزارة اخلارجية الصينية اقتراح 
الدولية  االوملبية  اللجنة  علي  بالضغط  الكندي  العموم  مجلس 
لنقل االلعاب االوملبية  الشتوية لعام 2022 الي خارج بكني إذا لم 
تغير الصني مسارها، وادانة الصني تدخل كندا في شؤونها الداخلية 
زيادة تدهور العالقات بني  » ومتثل هذه التصريحات دفعة أخري في 

الدولتني.

التوقيت الصيفي يبدأ يوم التوقيت الصيفي يبدأ يوم 1414 مارس مارس

 ١4 االحد  يوم  فجر  في  الساعة  عقارب  تقدم  ان  تذكر 
مارس ٦0 دقيقة لألمام، حيث سيبدأ التوقيت الصيفي 
الليل  منتصف  بعد   2 التوقيت  يكون  ان  من  فبدال   -
يوم  فجر  الليل  منتصف  بعد   3 هو  التوقيت  يصبح 

االحد.

االرصاد اجلويةاالرصاد اجلوية تتوقع ربيع معتدل يتخلله  تتوقع ربيع معتدل يتخلله 
بعض الطقس البارد ملعظم كندابعض الطقس البارد ملعظم كندا

الكنديني  أن  اجلوية  االرصاد  خبير  سكوت  كريس  قال 
الي  التطلع  وميكنهم  املشمسة  االيام  بعض  يرون  قد 
االول  اجلزء  التحديات خالل  يتخلله بعض  ربيع معتدل 
من موسم الربيع، وقال إن هناك بعض االيام املشمسة 
بأشعة  والتمتع  اخلروج  الناس  وعلي  مقبلة،  اجلميلة 
الشمس، وتتوقع شبكة االرصاد اجلوية ان يجلب شهر 
مارس الشعور بالربيع مع توقعات بفترات من الطقس 
البارد في منتصف املوسم قبل ان ترتفع احلرارة وتستقر 

في اونتاريو وكيبيك.
 وسوف يكون شهر مارس اكثر دفئا في منطقة البراري 
بداية  الربيع  سيبدا  كولومبيا  بريتش  مقاطعة  وفي 
املتوسط  عن  احلرارة  درجات  في  انخفاض  مع  بطيئة 
سوف  كندا  شرق  وفي  املوسم  من  االول  النصف  في 
تتجاوز درجات احلرارة املعايير املوسمية والتزال املنطقة 
معرضة خلطر عواصف شديدة في نهاية فصل الشتاء، 
وتتوقع املصادر اجلوية ان تكون هناك برودة شديدة عن 
املعتاد في فصل الربيع في شمال كندا »جنوب يوكن«، 

وسيكون »شرق نونا فوت« اكثر دفئا من املعتاد.

حملةحملة كندية تطالب بنقل االلعاب األوملبية من بكني النتهاكها حلقوق  كندية تطالب بنقل االلعاب األوملبية من بكني النتهاكها حلقوق االنساناالنسان
»اصدقاء كندا  وهي مجموعة  ثالثة منظمات كندية  دعت 
اقليم  حرية  أجل  من  الطلبة  و«مجموعة  كوجن«،  هوجن  من 
شعب  حقوق  عن  املدافعني  النشطاء  و«مجموعة  التبت« 
اليوجور املسلم« بجانب قائمة طويلة من املواطنني حكومة 
الشتوية من  االوملبية  األلعاب  نقل  أجل  كندا للضغط من 

بكني بسبب انتهاكات حقوق االنسان في الصني.
االلعاب  بنقل  الدولية  االلعاب  جلنة  تقم  لم  »إذا  وقالوا 
ان  كندا  علي  ينبغي  فعندئذ  الصني  من  الشتوية  األوملبية 
اجلماعات  واطلقت هذه  االلعاب«،  وتقاطع هذه  تكون قدوة 
يذكر  بيان  علي  شخص   ١50 و  منظمة   4١ ووقعت  حملة 
االبادة  ذلك  في  مبا  اجلسيمة  االنسان  حقوق  انتهاكات 
اجلماعية لشعب اليوجور وقمع الناس في التبت ومنغوليا، 
والقيام بأخذ االعضاء من املساجني لزرعها، والقيام بتسخير 

الناس للعمل وايضا سجن الكنديني »مايكل سبافور ومايكل كوفريج«.
االوملبية  وللجنة  الكندية  أن نظهر للحكومة  »نريد  املتحدثة باسم اصدقاء كندا من هوجن كوجن  إيفي لي  السيدة  وقالت 
الدولية، أن الكنديني من جميع اجملاالت لديهم بالفعل نفس الشعور، وانه يتعني نقل االلعاب االوملبية من بكني واال فإننا 
سنقاطع االلعاب، وقال ايضا ان دورة االلعاب االوملبية في بكني ستجبر رياضيينا على أن يكونوا أدوات دعاية للحزب الشيوعي 

الصيني وادوات لتمكني ديكتاتوريته«.
نقل  إن  وقال  الصني،  في  االنسان  حقوق  قضية  على  التعليق  الكندية  االوملبية  للجنة  العام  السكرتير  رفض  جانبه  من 
االلعاب االوملبية من بكني غير عملي، وأقرب الى املستحيل، وكذا رفضت اللجنة االوملبية الدولية ذكر مسألة نقل االلعاب 
االوملبية من بكني، وقال الرئيس السابق للجمعية الدولية للمؤرخني االوملبيني »إنه بدال من نقل االلعاب من بكني، يتعني على 

احلكومات عدم إرسال ممثلني لرؤساء الدول او مندوبني عنهم الي الصني احتجاجا على انتهاك حقوق االنسان هناك.

أونتاريو لن تعطي لقاح أسترازينكا ملن أونتاريو لن تعطي لقاح أسترازينكا ملن هم هم 
فوق فوق ٦5٦5 سنة سنة

تورنتو: أكدت وزيرة الصحة في أونتاريو  كرستني اليوت أن املقاطعة 
ستقصر لقاح أسترازينكا على االشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
٦5 سنة، بحسب توصيات اللجنة االستشارية الوطنية للتحصني، 
وال تزال املقاطعة تصع اللمسات االخيرة على اخلطة اخلاصة بتوزيع 

اللقاحات وملن ستعطي االولوية في التطعيم.
في  تبحث  املقاطعة  أن  اليوت  كريستني  الصحة  وزيرة  وقالت 
اجلرعة  تأخير  بشأن  للتحصني  االستشارية  اللجنة  من  توجيهات 
الثانية من لقاح كوفيد – ١٩ ملدة تصل الى ١٦ أسبوع في محاولة 
لزيادة عدد االشخاص الذين يتلقون اجلرعة االولى، وقالت الوزيرة إن 
االقتراحات ستكون هي املفتاح النهائي الذي حتتاجه أونتاريو للقيام 
بخطتها في التطعيم، وان هذا قد يحدث فرقا كبيرا ألونتاريو في 

احلد من االصابات والوفيات.
قريبا 300  إنها ستتلقى  الفيدرالية عن  أعلنت احلكومة  وقد  هذا 
ألف جرعة من لقاح استرازينكا من الهند وستحصل أونتاريو منها 
– وهذه ستنتهي صالحيتها  يقرب من ١١4،000 جرعة  فيما  على 
السريع تساؤالت عما  الصالحية  انتهاء  تاريخ  ويثير   – أبريل   2 في 
اإلطار  غضون  في  اللقاح  هذا  إلعطاء  مستعدة  أونتاريو  كانت  إذا 
الزمني احملدد بالنظر الي أن موقع االنترنت للتسجيل ألخذ اللقاح 

سوف يبدأ يوم ١5 مارس.
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الصينية  الصحون  خدش  تتجنبي  كي   -    
بني  الورق  من  منديالً  ضعي  الصنع،  الدقيقة 

الصحن واآلخر عند تكديس الصحون.
عطرة،  رائحة  الثياب  خزانة  من  تفوح  کي   -   
فيه  وضعي  النايلون  من  قدمياً  جورباً  علقي 
ايضاً  هذا  يساعد  وقد  االرز.  رقاقات من خشب 

على ابعاد العث. 
   - للمحافظة على قصاصات اجلرائد واجملالت 
)مادة  املغنيزيوم  هیدروکسید  من  حبة  ذوبي 
عمل  لتسهيل  عادة  تستعمل  كيميائية 
الصودا  من  ليتر  في  االمساك(  لدى  االمعاء 
وعاء  في  احمللول  صبي  الليل.  طوال  واتركيها 
يكفي الحتواء القصاصة احملددة من دون ثنيها. 
بعناية  الورقة مدة ساعة ثم اسحبيها  اتركي 
وانفضي السائل عنها برفق واتركيها كي جتف.

في  البريد ضعيها  تتالصق طوابع  - عندما      

عليها  الذي  الصمغ  ويظل  فتنفصل  الثالجة، 
قاباًل لالستعمال. 

الثالجة  في  البالستيك  لفائف  احفظي   -    
للحؤول دون تالصقها.

من جتاربي:  التخزين واحلفظ من جتاربي:  التخزين واحلفظ 

رائعة لالحتفال       تُعد صور اخلطوبة طريقة 
كل  وتوثيق  حياتك،  شريك  مع  رحلتك  ببداية 
املشاعر الرومانسية التي جتمعكما، خاصة في 
إقامة  من  متنعِك  قد  التي  كورونا  جائحة  ظل 

حفل خطوبة كبير.
الذي  املصور  يكون  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة   
تستعينني به جللسة تصوير اخلطوبة هو أيضاً 
عالقتك  يبني  فهو  لذلك  زفافك،  حفل  مصّور 
مع املصّور ويساعدك على الشعور بالراحة أمام 

الكاميرا.
 كل ما سبق قد يجعل اختيار إطاللتك جللسة 
من  الرغم  وعلى  شاقاً،  أمراً  خطوبتك  تصوير 
في  ارتداؤه  يجب  ملا  صارمة  قواعد  وجود  عدم 
قد  التالية  فالنصائح  اخلطوبة،  تصوير  جلسة 
هذه  اللتقاط  إطاللتك  اختيار  على  تساعدك 

الصور التي توّثق هذه الذكرى الرومانسية.
 ١- اختاري ما يعكس شخصيتك ويحافظ على 

راحتك
اختاري مالبس تناسب شخصيتك وتعبر عنها، 
لتجربة  املناسب  الوقت  ليس  هذا  أن  وتذكري 
ما  ارتداء  إلى  بحاجة  فأنِت  جديد،  مالبس  منط 
يحافظ على راحتك أثناء جلسة التصوير، حتى 

يبدو عليِك االرتياح والسعادة.
النقشات  أو  األلوان  ارتداء  من  تخافي  ال   -2  

الزاهية
ارتداء  احملايدة، ميكنِك  باأللوان  تقّيدي نفسك  ال 
لتظهري  إشراقاً  األكثر  واملطبوعات  األلوان 

سعادتك.
زاهية،  نقشات  أو  ألواناً  ستختارين  كنِت  إذا 
أن  تتأكدي من  مراجعة املصّور حتى  أوالً  عليِك 

هذه األلوان لن تؤثر على درجات ألوان الصور.
وحالة  التصوير  موقع  اعتبارك  في  ضعي   -3  

الطقس
يُلتَقط فيه  الذي  أن املوسم واملكان  املؤكد  من 
الصور يؤديان دوراً في قرار اختيار زّيك، فمثالً قد 
طقس  في  قصير  فستان  ارتداء  في  ترغبني  ال 
جلسة  مكان  كان  إذا  خاصة  البرودة،  شديد 

التصوير في اخلارج.
على  يؤثر  عامالً  أيضاً  التصوير  موقع  يُعد 
في  ترغبني  ال  قد  املثال،  سبيل  على  مظهرك، 
ارتداء اللون البيج إذا كان التصوير في حقل من 
العشب الطويل، حيث من احملتمل أن متتزج فيه 

حتصلني  فال  العشب  ألوان  مع  مالبسك  ألوان 
على  التصوير  كان  إذا  أيضاً  جيدة،  صور  على 
الشاطئ، من احملتمل أن يكون القرار املثالي هو 
عدم ارتداء حذاء، فقط فكري في ما ترغبني في 
أن تكون عليه صور خطوبتك، مع مراعاة املكان 
اعتماداً  إطاللتك  عناصر  اختاري  ثم  واملوسم، 

على ذلك.
ما  ال  خطيبك،  مظهر  يكمل  ما  ارتدي   -4  

يتطابق معه
ألوان  ارتداء  وخطيبك  أنِت  عليِك  يتعني  ال 
سيرتديه  ما  ملعرفة  خططي  متطابقة، 
مظهره،  تكمل  إطاللة  واختاري  خطيبك، 
بصورة  يظهركما  املتطابقة  األلوان  فاختيار 

فيها نوع من املبالغة.
 5- أضيفي طبقات إضافية للتغيير السريع

الرئيسة إلطاللتك،  العناصر  باختيار  ال تكتفي 
ميكنِك إضافة بعض الطبقات السهلة االرتداء، 
مثل الشال أو السترة أو املعطف، التي ميكنِك 
على  لتحصلي  بسهولة،  وخلعها  ارتداؤها 
تغييرات سريعة في إطاللتك، وحتصلي بالتالي 

على صور متنوعة.
 ٦- ارتدي األكسسوارات دون مبالغة

بالتأكيد ترغبني في إضافة بعض األكسسوارات 
لطيف  حزام  أو  اجملوهرات  مثل  إطاللتك،  إلى 
تكديس  عدم  على  احرصي  ولكن  وغيرها، 

األكسسوارات واملبالغة في ارتدائها.
إذا كنِت ترتدين أقراطاً متدلية، وقالدة مكتنزة، 
فكل  خطوبتك(،  خامت  )بخالف  جريئة  وخوامت 
هذه العناصر ميكن أن تزيل التركيز عنكما في 
الصور، خاصة في اللقطات القريبة، ألن اجلميع 

سينظرون فقط إلى أكسسواراتك املتكدسة.

٦٦ نصائح الختيار إطاللتك في جلسة »الفوتوسيشن« في  نصائح الختيار إطاللتك في جلسة »الفوتوسيشن« في 
خطوبتكخطوبتك

أصول ولياقة: معاً باملسرح:أصول ولياقة: معاً باملسرح:
العامل الذي سوف     إذا دخل رجل مع امرأة إلى قاعة املسرح أو ما شابه، فينبغي أن يسير أوالً 

پرشدهما إلى أماكن اجللوس اخلاصة بهما، ثم حواء ثم الرجل. 
القفاز واملصافحة:

   ينبغي على الرجل أن يخلع قفازه عند مصافحته الرجل آخر أو المرأة. 
أنت والعطس:

   اجتهد أن متنع نفسك من العطس، وذلك بتدليك املنطقة حتت األنف مباشرة، فإذا كان البد من 
ذلك فضع منديالً على فمك أو ضع يدك على فمك، وإذا فاجأك العطاس ليكن صوت عطاسك 

خافتاً بقدر املستطاع.
بطاقة الهدية:

   إذا اشتريت هدية، فانزع البطاقة التي عليها الثمن قبل أن تقدمها للشخص الذي تعتزم اهدائها 
له.

نصائح ذهبية حلماية األظافر من التقصف
تعد  األظافر  إن  »هاوت.دي«  اجلمال  بوابة  قالت 
وجراثيم  بكتيريا  منها  تنفذ  التي  البوابة،  مبثابة 

اجللد، لذا ينبغي العناية بها جيداً.
وأوضحت البوابة األملانية أنه ينبغي قص األظافر 
بشكل سليم وتنظيفها بصفة منتظمة لتوفير 
ينبغي  األظافر. كما  التهابات  فعالة ضد  حماية 
مراعاة  مع  الظفر،  مرقد  األظافر حتى  عدم قص 

عدم قص طبقة اجللد احمليطة بالظفر.
استعمال  يفضل  االتساخات  من  وللتخلص 
غير  تنظيف  ومادة  ورقيقة  ناعمة  أظافر  فرشاة 
استعمال  جتنب  مراعاة  مع  فاتر،  ماء  مع  قلوية 

منظفات األظافر املعدنية.
أيديهن  تالمس  اللواتي  النساء،  البوابة  وتنصح 

أو استعمال  بارتداء قفازات واقية  بالبشرة،  أية مادة تُلحق ضرراً  أو  التنظيف  أو مواد  املياه بكثرة 
مرهم حماية خاص، كي ال تفقد األظافر الدهون، التي حتميها، ومن ثم تصبح هشة وسهلة الكسر.

وباإلضافة إلى ذلك، ينصح خبراء التجميل بعمل حمام فاتر من زيت اللوز أو زيت الزيتون للعناية 
باألظافر املتقصفة، فضال عن أن دهان األظافر بكرمي اليد بصفة منتظمة من شأنه زيادة صالبة 

األظافر.
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السعودية تبدأ جتنيد النساء في اجليش وتعلن السعودية تبدأ جتنيد النساء في اجليش وتعلن 
شروط التحاقهاشروط التحاقها

للجنسني،  التجنيد  باب  فتح  السعودية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
لالنضمام إلى اخلدمة العسكرية في اجليش السعودي.

اخلدمة  إلى  لالنضمام  والنساء  الرجال  تقدمي  على  القرار  ونص 
العسكرية، على أال يزيد عمر املتقدم عن 40 عاما.

ونصت الشروط على أال يكون املتقدم/ املتقدمة موظًفا في أي جهة 
وأال يكون قد فصل  وأال يكون متزوًجا من غير سعودية،  حكومية، 
باخلدمة  االلتحاق  له  يسبق  ولم  العسكرية،  القطاعات  أحد  من 

العسكرية.
فيما جاء فيها أيضا، أن يكون املتقدم سعودي األصل واملنشأ، وأن 
يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه باإلدانة في جرمية 
مخلة بالشرف واألمانة، باإلضافة إلى أن يتناسب طول املتقدم مع 
و١55 سم  للرجال  للطول ١٦0 سم  األدنى  احلد  يكون  وزنه، بحيث 

للنساء، وأن يكون الئًقا طبيا للخدمة.
للمتقدمة  العلمي  املؤهل  يقل  أال  كذلك،  الشروط  وشملت 
وطنية  هوية  بطاقة  حتمل  وأن  يعادلها،  ما  أو  العامة  الثانوية  عن 

مستقلة، وأال تكون متزوجة من غير سعودي.
الوزارة  بوابة  من خالل  املقبل،  ابريل  في  التقدمي  يبدأ  أن  املقرر  ومن 

على اإلنترنت.

اخلارجية األمريكية: مسؤوال سابقا باالستخبارات اخلارجية األمريكية: مسؤوال سابقا باالستخبارات 
السعوديةالسعودية على صلة مبقتل خاشقجي على صلة مبقتل خاشقجي

املتحدث  قالت 
اخلارجية  وزارة  باسم 
برايس،  نيد  األمريكية 
حددت  واشنطن  إن 
كبيرا  مسؤوال 
باالستخبارات  سابقا 
صلة  على  السعودية 

مبقتل جمال خاشقجي. وأضافت إنها ستركز »بشدة على سلوك 
السعودية في املستقبل”.

بعد  للسعودية  املستقبلي  السلوك  على  املتحدة  الواليات  وتركز 
فيما  السعوديني  املسؤولني  بعض  على  فرضتها  التي  العقوبات 
ولي  تشمل  لم  والتي  خاشقجي«،  جمال  الصحفي  مبقتل  يتعلق 

عهد السعودية األمير محمد بن سلمان.
سيتم  املستقبل  في  للسعودية  »األسلحة  مبيعات  أن  وقالت 

تقييمها على أساس املصالح والقيم األمريكية”.
وأكدت املتحدثة باسم اخلارجية األمريكية أن بالدها حثت السعودية 

على حل قوتها للتدخل السريع.
جني  األبيض،  البيت  باسم  املتحدثة  قالت  اليوم،  سابق  وقت  وفي 
بساكي، إن الواليات املتحدة حتتفظ باحلق في »معاقبة« ولي العهد 

السعودي األمير محمد بن سلمان في املستقبل إذا لزم األمر.
وجاء على لسان بساكي : »بالطبع نحتفظ باحلق في اتخاذ أي إجراء 

في الوقت وبالطريقة التي نختارها.
وأصدرت اإلدارة األمريكية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد 
السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي 

عام 20١٨، في سفارة بالده في تركيا.
وجاء  األمريكية،  االستخبارات  تقرير  على  السعودية  ردت  والحقا 
في بيان اخلارجية السعودية: »نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير 

الكونغرس بشأن مقتل املواطن جمال خاشقجي”.

منتقدا قرارات منتقدا قرارات بايدن نعتا اياها بالـــــ » الكارثية«.. بايدن نعتا اياها بالـــــ » الكارثية«.. 
ترامب يلمح للترشح لالنتخابات املقبلةترامب يلمح للترشح لالنتخابات املقبلة

قال الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب إنه ال يخطط لتأسيس 
حزب جديد ينافس احلزب اجلمهوري، مشيرا إلى إلى إمكانية ترشحه 

لالنتخابات الرئاسية املقبلة ويتوعد احلزب الدميقراطي بالهزمية.
عن  حتدثت  التي  التقارير  فلوريدا  بوالية  مؤمتر  في  ترامب  ووصف 

تخطيطه لتأسيس حزب ثالث بأنها »أخبار زائفة”.
وقال ترامب أمام »مؤمتر العمل السياسي احملافظ«، »نحن في صراع 
من أجل بقاء أميركا كما نعرفها. هذا صراع. هذا صراع رهيب ومريع 

ومؤلم ... في النهاية، نحن نفوز دائماً”.
أّنهم  تعلمون  أنتم  الواقع،  »في  الدميوقراطّيني  عن  ترامب  وقال 
خسروا« االنتخابات، مرّوجاً من جديد لالّدعاءات بأّنه ُحرم من والية 
رئاسّية ثانية بسبب حصول عملّيات تزوير. وأضاف »لكن من يدري، 

من يدري؟ رمبا أقّرر أن أهزمهم للمّرة الثالثة”.
مقّسمة،  أرض  بأّنها  أميركا  املتشائم،  خطابه  في  ترامب  ووصف 

مشّدداً على أّن »أمننا وازدهارنا وهّويتنا كأميركّيني على احملّك”
وفي كلمته، هاجم ترامب إدارة الرئيس األميركي جو بايدن واتهمها 
للتفاوض  تسعى  أنها  إلى  مشيرا  إيران،  مع  التعامل  في  بالفشل 

معها بشأن امللف النووي.
التعامل مع ملف الهجرة وفي  بايدن في  إدارة  انتقد سياسة  كما 
التعامل مع جائحة كورونا بالقول إن اإلدارة احلالية تنفذ خطة توزيع 

اللقاحات التي وضعت عندما كنت في البيت األبيض.
رئيس في  األكثر كارثية ألي  بايدن  األول جلو  الشهر  إن  ترامب  وقال 
بايدن ستكون  إدارة  أن  نعلم جميعا  »كنا  احلديث مضيفا:  التاريخ 

سيئة، لكن لم يتخيل أحد منا أنهم سيكونون بهذا السوء.”
وظهر الرئيس األميركي اخلامس واألربعون أمام حضور من املناصرين 
له الذين ال يزالون يرفعون أعالماً ويضعون قّبعات ويحملون أغراضاً 
للملياردير  ذهبي  متثال  املؤمتر  توّسط  فيما  ترامب،  اسم  عليها 

اجلمهوري. 

ألول مرة في تاريخ فرنسا احلديث.. احلكم ألول مرة في تاريخ فرنسا احلديث.. احلكم على على 
ساركوزي بالسجنساركوزي بالسجن

فرنسية  محكمة  حكمت 
السابق،  الرئيس  على 
بالسجن  ساركوزي،  نيكوال 
فساد  بتهم  سنوات   3
وقف  مع  نفوذ،  واستغالل 

تنفيذ سنتني من احلكم.
الذي  الرئيس  ضلوع  وثبت 
عامي  بني  املنصب  شغل 
مبحاولة  و20١2،   2007
معلومات  على  احلصول 
من  قانوني  غير  بشكل 
حول   20١4 عام  بارز  قاض 
جارية  كانت  حتقيقات 

بخصوص متويل حملته االنتخابية.
وقال القاضي إن ساركوزي لم يحتج لقضاء فترة حكمه بالسجن، 
ذلك  رغم  لكنه  منزله،  في  إلكترونية«  »إسوارة  ارتداء  يكفيه  وأن 

يبقى أول رئيس يُحكم عليه بالسجن في تاريخ فرنسا احلديث.
وطلب املدعي العام في باريس احلكم على ساركوزي بالسجن ملدة 
إلى  آخرين،  لعامني  التنفيذ  وقف  مع  حكم  إلى  باإلضافة  عامني 
جانب محاميه تييري إيرزوغ والقاضي السابق غيلبير أزيبرت، واللذان 

ثبتت التهم بحقهما وحكم عليهما بالسجن.

بعد غضب شعبي.. بعد غضب شعبي.. 
السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر 

العقاري لفترة ال تقل العقاري لفترة ال تقل عن عامنيعن عامني

رقم  القانون  تطبيق  بتأجيل  السيسي  الرئيس  وّجه 
١٨٦ لسنة 2020 اخلاص بتعديل قانون الشهر العقاري، 
إتاحة  بهدف  عامني  عن  تقل  ال  انتقالية  لفترة  وذلك 
يتم خالل  وأن  والوقت إلجراء حوار مجتمعي،  الفرصة 
مقطوعة  ثابتة  قيمة  حتصيل  االنتقالية  الفترة  تلك 
حسب  األمالك،  تسجيل  عند  وواضحة  مخفضة 
مساحة ونوع امللكية، وذلك بدالً من الضريبة املفروضة 

في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
كان الرئيس السيسي قد اجتمع مع الدكتور مصطفى 
مروان  عمر  واملستشار  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي 
وزير العدل، واطلع الرئيس على جهود تيسير اإلجراءات 
موجهاً  األمالك،  بتسجيل  يتعلق  فيما  املواطنني  على 
في هذا اإلطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة 
2020 اخلاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة 
انتقالية ال تقل عن عامني بهدف إتاحة الفرصة والوقت 
إلجراء حوار مجتمعي، مع قيام احلكومة بإعداد مشروع 

قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خالل تلك الفترة االنتقالية 
وواضحة  مخفضة  مقطوعة  ثابتة  قيمة  حتصيل 
امللكية،  ونوع  مساحة  حسب  األمالك،  تسجيل  عند 
وذلك بدالً من الضريبة املفروضة في هذا الصدد على 

التصرفات العقارية.

البابا فرنسيس يتوقع مكان وفاته ويروى عنالبابا فرنسيس يتوقع مكان وفاته ويروى عن  
استشاراته لطبيبة نفسيةاستشاراته لطبيبة نفسية

تكون  أن  فرنسيس  البابا  توقع 
فيه،  سيموت  الذي  املكان  روما 
منصبه  في  يزال  ال  يكون  وأن 
العودة  مستبعداً  أعظم،  حبراً 
للعيش في بلده األرجنتني، وفقاً 
ملقابلة نُشرت في كتاب بعنوان 
»صحة الباباوات”. وقال البابا في 

هذه املقابلة إنه يفكر في املوت، لكنه ال يخشاه.
البابا فرنسيس  يرى نهايته، أجاب  وعندما ُسئل كيف 
)٨4 عاماً( »سأكون حامالً لقب البابا، سواء أكنت ال أزال 
في موقع املسؤولية أو كلقب فخري. وسأكون في روما. 

لن أعود إلى األرجنتني”.
بهذه  صحته  عن  البابوات  أحد  يتحدث  األولى  وللمرة 

الدرجة من الشفافية”.
واسمه  السابق،  آيرس  بوينس  أساقفة  رئيس  وأكد 
األصلي خورخي بيرغوليو، أنه ال يفتقد األرجنتني، إذ قال 
»ال، أنا ال أفتقدها. عشت هناك 7٦ عاماً. ما يؤملني هو 
الدولة  تهز  اقتصادية  أزمة  إلى  إشارة  مشاكلها«، في 

األمريكية اجلنوبية.
خالل  نفسية  طبيبة  استشار  أنه  األعظم  احلبر  وروى 
التي  األرجنتني  في   )١٩٨3-١٩7٦( الديكتاتورية  فترة 
النفسيني  واحملللني  النفس  علماء  من  عدد  أكبر  تضم 

للفرد الواحد.
وكان بيرغوليو آنذاك يشغل منصب الرئيس اإلقليمي 
للرهبنة اليسوعية في األرجنتني وكان يساعد »الناس 

اخملتبئني إلخراجهم من البالد من أجل إنقاذ حياتهم”.
في  واحدة  مرة  ألستشيرها  أذهب  »كنت  البابا  وقال 
معرفة  في  وساعدتني   )...( أشهر  مدى ستة  األسبوع 
تخيل  الوقت.  ذلك  في  مخاوفي  مع  التعامل  كيفية 
سيارة  في  مختبئاً  شخصاً  حتمل  أن  األمر  كان  كيف 
نقاط  بثالث  متر  وأن   - بطانية  بالكاد مخبأ حتت  وهو   -
أكبر  مايو«،  دي  كامبو  منطقة  في  عسكرية  تفتيش 

ثكنة في البالد.
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بسبب  الفيديو  عبر  افتراضي  ثنائي  لقاء  في 
جائحة الكورونا في الثالث والعشرين من فبراير 
الرئيس األميركي جو بايدن، رئيس  املاضي، وعد 
وزراء كندا، جاسنت ترودو ، بـ«مضاعفة اجلهود« 
لقاء  أول  خالل  وذلك  املناخي،  التغير  ملكافحة 
ثنائي بينهما والذي يبدو به آن العالقات بني كال 
في  تقلبات  عدة  بعد  أفضل  ستصبح  البلدين 

عهد الرئيس األمريكي السابق »دونالد ترامب” 
االفتراضي:  اللقاء  مستهل  في  بايدن،  وقال 
»الواليات املتحدة ليس لديها صديق أقرب وأهم 
كنت  »لذلك  »ترودو«:  لــ  مضيفاً  كندا«،  من 
ثنائي  لقاء  أول  معه  أجريت  الذي  الشخص 

بصفتي رئيساً”
من جهته، أشاد ترودو بـ«الصداقة االستثنائية« 

بني البلدين اجلارين.
وبحث بايدن و ترودو األمور الراهنة بني الدولتني 
وكذلك  والوباء،  املناخي  التغير  مكافحة  مثل 

إنعاش االقتصاد في أميركا الشمالية.

لقاءه  في  يشير  لم  ترودو  آن  األمر  في  والغريب 
»كيستون  النفط  أنبوب  موضوع  إلي  ببايدن 
ووقف  خطاباته.  في  يذكره  ولم  أل«  أكس 
املشروع الذي إستأنفه دونالد ترامب والذي نددت 
اجلمعيات البيئية، والذي كان أحد أول قرارات جو 
جاسنت  لدى  أمل  خيبة  أثار  ما  يناير،  في  بايدن 

ترودو والذي كان يدعم بايدن. 
وبحث بايدن وترودو أيضاً التنافس مع الصني، إذ 
مع  »التنسيق«  يريد  إنه  األميركي  الرئيس  قال 
وقيمنا«.  ملصاحلنا  للتهديدات  »للتصدي  كندا 
لدميقراطيتني  قائدين  »بصفتنا  بايدن:  وقال 
الدميقراطية  أن  نثبت  أن  علينا  يتعني  كبيرتني، 
توقعات مواطنينا، في  تلبية  قادرة على  تزال  ال 
القادة في جميع أنحاء  وقت يحاول العديد من 
االستبدادية  األنظمة  أن  على  التأكيد  العالم 

تعمل بشكل أفضل”.
كنديني  عودة«  أجل  من  معاً  »بالعمل  ووعد 
كوفريج  مايكل  هما  الصني  في  معتقلني 
ترودو  عليه  شكره  دعم  وهو  سبافور  ومايكل 

بشدة.
السفر  عن  اآلن  حتى  األميركي  الرئيس  وميتنع 
الى اخلارج أو استقبال نظرائه في البيت األبيض 
دون  يحول  األمر  وهذا  كوفيد-١٩.  وباء  بسبب 
إعادة  قدرته في  يراهن على  الذي  الرئيس  متكن 
العالقات الشخصية اجليدة وكذلك الصداقات 
عهد  في  للرئيس  نائباً  كان  حني  أقامها  التي 
باراك أوباما بني 200٩ و20١7، من االستفادة من 

التواصل املباشر إلثبات أن »أميركا عادت”.
مع  قطيعة  اخلارجية  السياسة  هذه  وتشكل 
سلفه  يعتمده  كان  الذي  أوالً«  »أميركا  شعار 
دونالد ترامب املؤيد للنهج األحادي، جتّلت الثالثاء 
تليها  أن  يفترض  التي  ترودو  مع  احملادثات  خالل 

لقاءات أخرى مع حلفاء واشنطن.

وأثار الرئيس األميركي اجلديد ارتياحاً لدى رئيس 
عالقات  يقيم  كان  الذي  الكندية  احلكومة 

صعبة مع ترامب.
وكان ترودو أثار غضب الرئيس األميركي السابق 
خالل قمة مجموعة السبع في يونيو 20١٨ في 
بفرض  واشنطن  قرار  اعتبار  خالل  من  كيبيك 
من  واأللومنيوم  الصلب  واردات  على  ضرائب 
كندا »مهيناً«. ورّد ترامب بسحب توقيع الواليات 
بأنه  ترودو  واصفاً  اخلتامي،  البيان  عن  املتحدة 

شخص »غير نزيه وضعيف”.
ترودو  الرئاسة، أشاد  الى  بايدن  وبعد وصول جو 
البلدين،  بني  العالقات  في  جديد«  بـ«عصر 
»أقرب  بايدن  الدميقراطي جو  الرئيس  أن  معتبراً 

كثيراً إلى قيم الكنديني«.

في لقاء بايدن بــــ«ترودو«: الواليات املتحدة ليس لديها صديق أقرب وأهم من كندا
تقــــــــارير

في  املوجودة  الكنوز  أهمية  في  كثيرا  فكرت 
تهم  ال  لآلسف  والتي  العريقة  كنيستنا 
بدون  سليمة  روحية  حياة  توجد  فلن  الكثيرين. 
اساس الهوتي. كذلك ال يفهم الالهوت اال باحلياة 
الروحية االختبارية. لذلك قررت أن انقل لك عزيزي 
في  جاهدا  احاول  الكنوز.  هذه  من  بعضا  القارئ 
حتى  او  افكارا  او  ملخصا  لك  أقدم  أن  مرة  كل 
تتشجع  لعلك  الكنوز  هذه  من  بعض  لك  انقل 
وتتشدد وتبحث عنها بذاتك لترتوي وتشبع منها.

الكلمة  جتسد  بكتاب  القارئ  عزيزي  معك  ابدأ   
هدف  كان  الرسولي.  أثناسيوس  البابا  للقديس 
ألوهية  إثبات  هو  اثناسيوس  القديس  كتابات 
لذلك  املتجسد.  الكلمة  املسيح،  السيد 
هو  الذي  الكلمة  بواسطة  مت  اخلليقة  فتجديد 
اثناسيوس  اهتم  ولقد  البدء.  في  اخلليقة  خالق 
لإلنسان  الروحي  النمو  دور  بإبراز  كتابه  في 
كما  لإلميان.  العقلية  النظريات  اخضع  لذلك 
أو  صالح،  اهلل  ان  وأوضح  اثناسيوس  شرح 
ميكن وال  الصالح.  مصدر  بالضرورة  هو   باألحرى 

يضن  لم  فإذ  بشيٍء. لهذا،  يبخل  أن  للصالح 
العدم،  األشياء من  أحد، صنع كل  بالوجود على 
إذ  بني هؤالء،  ومن  ربنا.  املسيح  “بكلمته” يسوع 
من  أكثر  البشر،  جنس  على  خاًصا  حنًوا  أظهر 
موهبة  منحهم  األرض…  على  اخمللوقات  سائر 
فعل  كما  البشر،  خلق  مبجرد  يكتِف  فلم  أكبر. 
خلقهم  بل  العاقلة…  غير  اخمللوقات  باقي  مع 
على صورته، معطًيا إيَّاهم كذلك نصيًبا في قوة 

عاقلني،  ُخلقوا  وقد  يستطيعوا،  لكي  “كلمته”، 
احلياة  ويحيوا  األبد،  إلى  الغبطة  في  يقيموا  أن 

يسني في الفردوس. احلقيقية الالئقة بالقدِّ
اإلنسان  إرادة  أن  كيف  أيًضا  يعلم  كان  إذ  لكن 
ميكن أن متيل إلى أية اجلهتني، بادر فحفظ النعمة 
وضعهم  الذي  وباملكان  بوصية  لهم،  املعطاة 
أتى بهم إلى جنته، وأعطاهم وصيته،  فيه. ألنه 
صاحلني،  واستمروا  النعمة،  حفظوا  إذا  حتى 
أمكنهم أن يحتفظوا باحلياة في الفردوس بدون 
بعدم  الوعد  إلى  باإلضافة  قلٍق،  وال  ألٍم  وال  حزٍن 

الفساد في السماء.
وارتدوا وصاروا أشرارًا، فسيعرفون  إذا خالفوا  أما 
باملوت،  الفساد  ذلك  أنفسهم  على  يجلبوا  أن 
أن  يستحقون  وال  بالطبيعة،  لهم  كان  الذي 
يُطردون منه منذ  الفردوس، بل  يعيشوا بعد في 
ذلك الوقت، ليموتوا ويبقوا في املوت وفي الفساد. 
هذا هو السبب الذي ألجله قدم الكتاب املقدس 
حتذيرًا، قائالً: في شخص اهلل “من كل شجرة في 
ا شجرة معرفة اخلير والشر  اجلنة تأكل أكالً. وأمَّ
تأكل منها موتًا متوت”  يوم  تأكل منها. ألنك  فال 
)تك 2: ١٦-١7(. ولكن أي شيٍء يعنيه بقوله: “موتًا 
متوت”، سوى أنه ليس مجرد املوت، بل أيًضا البقاء 

إلى األبد في فساد املوت.
اإلنسان يجلب على ذاته املوت والفساد:

إذن، فقد خلق اهلل اإلنسان، وأراد له أن يبقى في 
التأمل في  باحتقارهم  البشر  ولكن  عدم فساد، 
اهلل ورفضهم له، ابتكروا ودبروا الشر ألنفسهم… 

اُنذروا  الذي  املوت  حكم  فنالوا 
به. ومن ذلك احلني لم يستمروا كما 
ُخلقوا، بل فسدوا طبًقا لتدابيرهم، 
 :5 كملٍك )رو  املوت  عليهم  وساد 
١4(. وكما يقول سفر احلكمة: “صنع 
اهلل اإلنسان لعدم الفساد وكصورة 
إبليس دخل  ألزليته”. ولكن “بحسد 
 .)24-23  :2 )حك  العالم”  إلى  املوت 

ى  تفشَّ بينما  ميوتون،  البشر  بدأ  هذا،  حدث  وملا 
مكتسًبا  احلني،  ذلك  من  باألكثر  الفساد  فيهم 
كل  على  الطبيعي  سلطانه  من  أكبر  سلطانًا 
خملالفتهم  نتيجة  جاء  ألنه  البشري.  اجلنس 

الوصية، ولم يكن لتهديد اهلل من أثٍر عليهم.
يقفوا  لم  تصرفهم  سوء  في  أيًضا  البشر  حتى 
بالتدريج، متخطني كل  امتدوا  ا  وإمنَّ أي حد،  عند 
على  وجلبوا  للشر،  مبتكرين  وأصبحوا  احلدود. 
أنفسهم املوت والفساد. وإذ جنحوا بعد ذلك إلى 
عند  يقفوا  ولم  عصيان،  كل  في  وتزايدوا  الشر، 
شٍر واحٍد، بل أخذوا يبتكرون كل الوسائل لشرورٍ 
اخلطية.  من  يشبعون  ال  أصبحوا  تالية؛  جديدٍة 
مكان،  كل  في  والسرقات  الفسق  فأضحى 

وامتألت كل األرض من القتل والنهب.
ومن جهة الفساد واخلطأ، لم يعد هناك اكتراث 
كل  في  مُتارس  اجلرائم  كل  صارت  بل  بالناموس، 
موضٍع، سواء اخلاصة أو العامة. فاشتبكت املدن 
في احلرب مع املدن، وقامت الشعوب ضد الشعوب، 
كل  وصار  املدنية.  واملعارك  بالفنت  األرض  ومتزقت 

األعمال  في  أصحابه  ينافس  إنساٍن 
التي  اجلرائم  وحتى  للشرع.  املنافية 
عنهم.  بعيدة  تعد  لم  الطبيعة  ضد 
وشاهده:  املسيح  رسول  يقول  كما 
االستعمال  استبدلْن  إناثهم  “ألن 
الطبيعي بالذي على خالف الطبيعة، 
وكذلك الذكور أيًضا تاركني استعمال 
األنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم 
بعضهم لبعض، فاعلني الفحشاء ذكورا بذكور، 
 :١ )رو  احملق”  ضاللهم  جزاء  أنفسهم  في  ونائلني 

.)27-2٦
وسكن  البشر،  على  املوت  ساد  السبب  ولهذا 
الفساد فيهم. كان اجلنس يهلك، واإلنسان العاقل 
االختفاء.  طريق  في  اهلل  صورة  على  ُخلق  الذي 
وكانت صنعة اهلل تقترب إلى الهالك. إذ نال املوت 
من ذلك الوقت سلطانًا شرعًيا علينا )تك 2: ١5(. 
الناموس، حيث  من  اإلفالت  املستحيل  من  وكان 
ُوضع بواسطة اهلل بسبب التعدي. وفي احلقيقة 

كانت النتيجة مريعة وغير الئقة.   
ونستكمل احلوار في العدد املقبل إن احبت نعمة 

الرب وعشنا. 
املراجع 

موريس  جوزيف  د.  إعداد  من  ١-ملخص 
أثناسيوس  للقديس  الكلمة  )كتاب جتسد 
الرسولي، ترجمة د. جوزيف موريس، مركز دراسات 

اآلباء بالقاهرة(  
2- موقع فريق الالهوت الدفاعي.

بقلم: رامز أرمانيوسفكرة عن جتسد الكلمة )فكرة عن جتسد الكلمة )11((
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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مسيحي  مليون   340 من  أكثر  تعرض 
»لالضطهاد الشديد« في أنحاء العالم العام 
2020، وهي ظاهرة تتزايد باستمرار ويفاقمها 
»أوبن  منظمة  عن  صادر  لتقرير  وفقا  الوباء، 

دورز« )أبواب مفتوحة( غير احلكومية.
ذكرت منظمة »االبواب املفتوحة« في تقريرها 
السنوي الذي يشمل 50 بلدا يستهدف فيه 
األقليات  »اضطرت  كبير  بشكل  املسيحيون 
غير  عنف  ملواجهة  املضطهدة  املسيحية 
مسبوق ومتييز أكبر. وقد أدى وباء كوفيد-١٩ 
نشهدها  التي  التوجهات  هذه  تفاقم  إلى 

منذ سنوات«.
في اجملموع، تعرض 340 مليون مسيحي من 
كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت ومعمدانيني 
الشديد« في مقابل  وإجنيليني... »لالضطهاد 
أوضحت  كما   ،20١٩ العام  مليونا   2٦0
املنظمة غير احلكومية التي ذكرت كل أنواع 
إلى  اليومي املستتر«  االضطهاد من »القمع 

»أقصى درجات العنف«.
في  املنظمة  مدير  فيكتور  باتريك  أوضح 
أن »هذا ميثل ١ من كل ٦ مسيحيني  فرنسا 
في إفريقيا، و2 من كل 5 في آسيا«، مؤكدا أن 

هذه األرقام »أقل من الواقع«.
بلدان  في  املستويات  ارتفاع  تظهر  وهي 
االضطهاد فيها شديد جدا من إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى إلى جنوب آسيا عبر الشرق 
األوسط مع محركان هما »القومية الدينية« 
في  اآلخذ  اإلسالمي  و«التطرف  آسيا،  في 

االنتشار« في إفريقيا.
مسيحًيا   ١3 يُقتل  يوم  كل  للتقرير  ووفقا 
إميانهم، كل  العالم بسبب  أنحاء  في جميع 
أو مباني مسيحية  تتعرض ١2 كنيسة  يوم 
 ١2 أو سجن  اعتقال  يتم  يوم  للهجوم. وكل 

مسيحًيا ُظلماً وخطف 5 آخرين
بشكل  املسيحيني  القتلى  عدد  ازداد  حيث 
العام  عن   )47٦١ إلى   2٩٨3 من   %٦0( كبير 
منهم   %٩0 من  »أكثر  فيكتور  وقال   .20١٩
الكبرى«.  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في  كانوا 
تأتي  التوالي،  على  السادسة  وللسنة 
يقتل  التي  البلدان  على  »متقدمة  نيجيريا 
فيها املسيحيون بسبب دينهم« وبفارق كبير 
الكونغو  جمهورية  على  متقدمة   )3530(

الدميوقراطية )4٦0( وباكستان )307(.
مسيحي  ماليني   30٩ املدرجة  الدول  تشمل 
من  مستويات  ذات  أماكن  في  يعيشون 
أي  متطرفة،  حّتى  أو  جًدا  عالية  االضطهاد 
العام  قائمة  في  مليونًا   2٦0 الـ  عن  زيادة 

املاضي.
ميكن إضافة 3١ مليونًا آخر من 24 دولة تقع 
القائمة  أعلى  في  دولة   50 الــــــ  خارج 
العربية  واإلمارات  وسريالنكا  كوبا  مثل   -
مسيحيني   ٨ أصل  من   ١ لنسبة   - املتحدة 
في جميع أنحاء العالم يواجهون االضطهاد. 
وهذا يشمل ١ من أصل ٦ مؤمنني في إفريقيا 

و 2 من أصل 5 في آسيا.
 

درجات  دولة   45 سجلت  املاضي،  العام  في 
بتصنيفها  تسمح  االضطهاد  من  عالية 

في  جًدا«  »عالية  اضطهاد  كمستويات 
 ٨4 من  مصفوفة Open Doors املكونة 
سؤااًل. هذا العام، وألول مرة منذ 2٩ عاًما من 
اخلمسني- كما  الدول  ُصّنفت جميع  التتبع، 

فعلت 4 دول أخرى خرجت من احلد األقصى.

عام  االضطهاد  لزيادة  ادت  رئيسية  اسباب 
:2020

زيادة  في  رئيسية  اسباب   3 التقرير  ذكر 
العام  عن   2020 للعام  املسيحيني  اضطهاد 
اجلائحة  انتشار  وهم:    20١٩ يسبقه  الذى 
لالضطهاد  الوبائية COVID-١٩ كمحفز 
الديني من خالل التمييز في اإلغاثة، والتحول 
والرقابة.  املراقبة  لزيادة  وكتبرير  القسري، 
بشكل  املتطرفة  الهجمات  انتشرت  كما 
جنوب  أفريقيا  أنحاء  جميع  في  انتهازي 
والكاميرون  نيجيريا  من  الكبرى،  الصحراء 
وكذلك  وخارجها.  ومالي  فاسو  بوركينا  إلى 
استمرار أنظمة الرقابة الصينية في التوّسع 

واالنتشار إلى دول املراقبة الناشئة.
املسيحي  تراقب Open Doors االضطهاد 
 .١٩٩2 عام  منذ  العالم  أنحاء  جميع  في 
ملدة  األولى  املرتبة  الشمالية  كوريا  احتلت 
قائمة  بدأت  20 عاًما، منذ عام 2002 عندما 
يناير  في  الصادر  التقرير  هذا  املراقبة. ويعد 
من  االضطهاد  لعمليات  رصد  هو   202١
الفترة من نوفمبر 20١٩ و حتى نهاية اكتوبر 

2020 في اكثر من ٦0 دولة.
4 شهداء  أصل  من   3 أن  إلى  التقرير  ويشير 
من  أخيرًا  السودان  وخرج  نيجيريا.  في  هم 
قائمة أسوأ ١0 مضطِهدين بعد اإلصالحات، 
أَما الهند فبقيت فيها، بينما دخل املوزمبيق 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية
»اجلماعات  أن  املنظمة  تؤكد  نيجيريا،  في 
بوكو  )جماعة  املسيحيني  تهاجم  التي 
ومسلحو  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  حرام 
القيود  استغلت  املتطرفون(  الفوالني 

الصحية لتوسيع نفوذها«.
انخفاضا  املنظمة  تالحظ  أخرى،  ناحية  من 
إلى  املستهدفة  الكنائس  عدد  في  كبيرا 
النصف تقريبا )44٨٨ العام 2020 في مقابل 

٩4٨٨ في 20١٩(.
الذي  البلد  كبير  حد  إلى  الصني  تعتبر 
استهدف فيه أكبر عدد من الكنائس )30٨٨ 
نيجيريا  قبل   )20١٩ العام   557٦ مقابل  في 

الهند،  في  كما  الصني  »في  فيكتور  .وقال 
يكون اضطهاد املسيحيني منهجيا«.

احملتجزين  املسيحيني  عدد  انخفض  كذلك، 
مقابل   4277 إلى  بدينهم  تتعلق  ألسباب 
37١١ في العام 20١٩. وحوالى النصف تقريبا 

في إريتريا )١030( والصني )١0١0(.
»اإلميان  يعتبر  حيث  الشمالية  كوريا  وتبقى 
باهلل جرمية ضد النظام« وفق تقرير املنظمة 
تليها  السنوي،  الترتيب  هذا  رأس  على   ،
وباكستان  وليبيا  والصومال  أفغانستان 

وإريتريا.
دوافع  توجد  »ال  أنه  إلى  املنظمة  خلصت 
دينية بحتة وراء االضطهاد فحسب بل ميكن 
أيضا ربطها بالقومية الدينية كما هي احلال 

في الهند وتركيا أو بسيطرة الدولة كما في 
والكارتالت  املنظمة  باجلرمية  حتى  أو  الصني، 

كما في كولومبيا وفي املكسيك«.
للمسيحيني  اضطهادا  األكثر  الدول  عن  اما 
في  دوال  أسوأ  ١0  قائمة  فان   2020 لعام 
كوريا  بعد  نسبيا.  يتغير  لم  الالئحة 
الصومال  تليها  أفغانستان،  تأتي  الشمالية 
وإيران  واليمن  وإريتريا  وباكستان  وليبيا 

ونيجيريا والهند.
األولى  العشرة  املراكز  نيجيريا  ودخلت 
 Open مقياس جتاوز  بعد  األولى،  للمرة 
أكبر  تضم  التي  نيجيريا،  Doors للعنف. 
عدد من املسيحيني في إفريقيا، حتتل املرتبة 
التاسعة بشكل عام ولكنها تأتي في املرتبة 
الثانية بعد باكستان من حيث العنف، وحتتل 
املرتبة األولى في عدد املسيحيني الذين قتلوا 

ألسباب تتعلق بعقيدتهم.
للمرة  األولى  العشرة  املراكز  السودان  وترك 
عقوبة  إلغاء  بعد  سنوات،  ست  منذ  األولى 
اإلعدام على الردة وضمان حرية الدين - على 
بعد  اجلديد  دستوره  في   - األقل  على  الورق 
ومع  اإلسالمية.  الشريعة  من  عقود  ثالثة 
ذلك، ال تزال حتتل املرتبة ١3 في القائمة، حيث 

الحظ باحثو Open Doors أن املسيحيني من 
خلفيات مسلمة ال يزالون يواجهون الهجمات 
والنبذ والتمييز من عائالتهم ومجتمعاتهم، 
العنف  املسيحيات  النساء  تواجه  بينما 

اجلنسي.
)هذا التحّول من بني العشرة األوائل يردد قرار 
وزارة اخلارجية األمريكّية في ديسمبر بإضافة 
الدول  قائمة  من  السودان  وإزالة  نيجيريا 
وتفضح  تسّمي  والتي  اخلاص،  االهتمام  ذات 
انتهاكات  في  »شاركت  التي  احلكومات 
منهجية ومستمرة وخطيرة أو تغاضت عنها 

احلرية الدينية«.(
األولى  العشرة  املراكز  ضمن  الهند  تزال  وال 
تزال  »ال  ألنها  التوالي  على  الثالث  للعام 

تشهد زيادة في العنف ضد األقليات الدينية 
جتيزه  الذي  الهندوسي  التطرف  بسبب 

احلكومة«.
إلى  الصني  انضمت   ، نفسه  الوقت  وفي 
عقد،  منذ  مرة  ألول  األولى  العشرين  قائمة 
والرقابة  واملتزايدة  املستمرة  »املراقبة  بسبب 

على املسيحيني واألقليات الدينية األخرى«.
 50 الـ  املراكز  حتتل  التي  عن  الدول  اما 
مستويات  لديهم  دولة   »١2« األولى:فــــ 
»متطرفة« من االضطهاد و 3٨ دولة لديهم 
خارج  أخرى  دول   4 جًدا«.  »عالية  مستويات 
»عالية  بـِ  أيًضا  مصّنفة  دولة   50 ال  قائمة 
العربية  واإلمارات  وسريالنكا  كوبا  جًدا«: 

املتحدة والنيجر.
إفريقيا(  شمال  في   ٦( إفريقيا  في  دولة   ١٩
الشرق  دول في   ١0 و   ، آسيا  دولة في   ١4 و   ،
و   ، الوسطى  آسيا  في  دول   5 و   ، األوسط 

دولتان في أمريكا الالتينية.
جديدة:  دول  أربع   202١ قائمة  أضافت 
الكونغو  جمهورية   )37 )رقم.  املكسيك 
 .)45 )رقم  املوزمبيق   .)40 )رقم  الدميقراطية 
وجزر القمر )رقم 50(.... البقية بالعدد القادم.

340 مليون مسيحي تعرضوا »لالضطهاد الشديد« في أنحاء العالم في 2020

كل يوم... ُيقتل 13 مسيحًيا في جميع أنحاء العالم بسبب إميانهم
كل يوم.... تتعرض 12 كنيسة أو مباني مسيحية للهجوم

تقرير: إيهاب أدونيا

تقـــــــارير
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في كتابه )ارشاد اولي االلباب الى ما صح من 
الكتاب(، يواصل االستاذ جمال  معاملة اهل 
ضد  الظلموية  حملته  اسماعيل،  محمد 
»عامة  ان  بطال  ابن  عن  فينقل  املسيحيني، 
الضرورة  عند  استئجارهم  يجيزون  الفقهاء 
وينقل  لهم«.  املذلة  من  ذلك  في  ملا  وغيرها 
عن ابن القيم: »... كما انه ال يجوز ان يسمى 
ونحو  صاحلا  وال  مؤيدا  وال  رشيدا  وال  سديدا 
يجز  لم  االسماء  هذه  من  تسمى  ومن  ذلك. 
نصرانيا  كان  ان  بل  بها  يدعوه  ان  للمسلم 
لليهودي:  ويقال  يا صليبي.  يا مسيحي  قال: 

يا اسرائيلي يا يهودي«.
  ويعترض على تهنئتهم بأعيادهم: »فلينظر 
ينتسب  الذي  الغثاء  هذا  الى  اليوم  املسلم 
في  رسوله  واعداء  اهلل  اعداء  ويتبع  لالسالم 
كل صغيرة وكبيرة باعجاب وانبهار شديدين. 
فما متر باعدائنا مناسبة؛ اال وتنهال التهاني 
يعيد  ان  والتمني  بل  وصوب؛  حدب  كل  من 
على  وهم  تلك  او  املناسبة  هذه  عليهم 
افضل صورة من صور الكفر. نعوذ باهلل من 
الضالل... هل هذا هو طريق االنبياء واملرسلني 
في  اهلل  دين  لتمكني  الطريق  هو  هذا  هل  ؟ 
البراء من الكفر« )صـ  اين  الوالء-  اين  االرض. 

.)١١، ١١٨7
وتوطيد  العداء،  ترسيخ  الى  املؤلف  يدعوا    
اجلفاء، مبا يعارض الفطرة االنسانية واملقاصد 
احرارا متساوين  الناس  التي خلقت  الربانية، 
الناس  يعامل  وان  والكرامة،  احلقوق  في 
ما  »فكل  يعاملوا:  ان  يحبوا  مبا  بعضهم 
هكذا  افعلوا  بكم  الناس  يفعل  ان  تريدون 
أنتم ايضا بهم الن هذا هو الناموس واالنبياء 
هو  والقوانني  الشرائع  هدف  وان   .)١2 )مت7: 
زرع  ان  ال  آدم،  بني  بني  االخوة  اواصر  تدعيم 

الكراهية والفرقة بينهم.
للحديث  القرطبي  بتفسير  ويستشهد     
النصارى  وال  اليهود  تبدءوا  »ال  الشريف: 

طريق  في  أحدهم  لقيتم  فاذا  بالسالم. 
القرطبي:  يقول  اضيقه«.،  الى  فاضطروه 
الضيق  الطريق  عن  لهم  تتنحوا  ال  »معناه 

اكراما لهم واحتراما«.  
قيل  فانه  احلديث صحيحا،  واذا كان هذا      
بينهم  كانت  الذين  واملدينة  مكة  يهود  في 
جاز  واذا  وعداءات،  خالفات  املسلمني  وبني 
على  املدينة  طرق  يضيقوا  ان  للمسلمني 
خارج  املقيمن  الكتاب  اهل  ذنب  فما  اولئك، 
ذينك املدينتني وخارج اجلزيرة العربية برمتها. 
وفارس  ومصر،  والعراق  الشام  اهل  ذنب  ما 
تؤخذ  ان  واسبانيا  افريقيا  وخراسان، وشمال 
نساؤهم،  وتسبى  رجالهم،  وتقتل  ارضهم، 
واطفالهم، وتضرب اجلزية على رقاب البقية. 
وهل من العدل ان يتم اذالل وقهر اهل الكتاب 
وفي  دارهم،  عقر  وفي  الدنيا،  بالد  كل  في 
واخرى  اليهود  من  شرذمة  بذنب  اوطانهم 
من كفار قريش كانوا في خالف سياسي مع 
املسلمني االوائل. هل من العدل ان ما صدر عن 
كفار قريش ويهود املدينة يدفع ثمنه مجوس 
اولئك  وان  خاصة  املغرب.  ونصارى  املشرق 
وثالثة  صاعني  الصاع  املسلمون  لهم  رد  قد 
باالسالم؛  اشترى حياته  ومنهم من  وعشرة. 
ومنهم من أُخرج من من شبه اجلزيرة كلها؛ 

ومنهم من أُخرج من الدنيا باسرها.
التاريخ لعلم ما فعله  قرأ  املؤلف  ان  ولو      
الغزاة العرب في اجداده املصريني وفي غيرهم. 
فقد بلغ قتلى احلروب والغزوات التي جرت في 
خالفتي بني امية وبني العباس وحدهم مئات 
االلوف من الضحايا. غير الذين قتلوا بدم بارد. 
فقتل احلجاج بن يوسف مائة وعشرين الف 
انسان بدم بارد، ومات في حبسه ثالثون الف 
امراة وخمسون الف رجل من اجلوع والعطش 
اخلرساني  مسلم  ابو  وقتل  واحلر.  والبرد 

ستمائة الف انسان جلهم من اهل الذمة. 
    لو انه قرأ التاريخ لعلم ان اجداده املصريني 

عشر  ثالثة  ظلوا  الذميني 
احلكام  على  ينفقون  قرنا 
عيالهم:  قوت  من  وذويهم 
دينار  بلغت ١4 مليون  جزية 
املكوس  غير  العام،  في 
اخليرات  وقوافل  واخلراج، 
املدينة  في  اولها  كان  التي 
الفسطاط  في  واخرها 
والتي انقذت اهل املدينة من 

املوت جوعا في عام الرمادة. كما كانت تُصرف 
ديوان  خالل  من  للعرب،  مرتبات  جزيتهم  من 
العربية  القبائل  يطعمون  وكانوا  االعطيات. 
» كان  انه  اياس  ابن  يقول  من خراجهم كما 
لالمير عبد العزيز بن مروان في كل ليلة مائة 
َحلَّة كبيرة حُتَمل على َعَجل، وفيها الطعام، 
»)بدائع  حوله  التي  العرب  قبائل  على  تَُفرَّق 
معاملة  احملسنون  يعامل  فهل  الزهور(. 
املسيئني اتباعا للقاعدة التيمية: »ان املؤمن 
جتب مواالته وان ظلمك واساء اليك، والكافر 

جتب معاداته وان اعطاك وأحسن اليك«؟!
    لو انه قرأ التاريخ لعلم كم قاسى اجداده 
وظلم  العمرية  العهدة  وطأة  حتت  املصريون 
احلكام واالمراء حتى  اضطر اكثرهم الى ترك 
دينه فاصبح على ما هو عليه االن. ومن بني 
عبد  ابن  يقول  حتصى  ال  التي  املظالم  تلك 
»جباها  واخبارها(:  مصر  )فتوح  في  احلكم 
عليها  استعمله  حني  سعد  بن  اهلل  عبد 
عثمان  فقال  ألف؛  ألف  عشر  أربعة  عثمان 
لعمرو بعدما عزله عن مصر: يا أبا عبد اهلل، 
درت اللقحة بأكثر من درها األول؛ قال عمرو: 
اياس في )بدائع  ابن  أضررمت بولدها«.  واضاف 
الزهور(: »ان هذه الزيادة التي اخذها عبد اهلل 
بن ابي السرح امنا هي على اجلماجم فانه اخذ 
على كل رأس دينارا خارجا عن اخلراج فحصل 
الهل مصر بسبب ذلك الضرر الشامل وكانت 
هذه اول شدة الهل مصر في مبتدأ االسالم ». 

بل  اول شدة،  تكن هذه  ولم      
منها  كثيرة،  شدائد  سبقتها 
قناة  بحفر  املصريني  تكليف 
لنقل  بالقلزم،  النيل  وصلت 
خيرات مصر الى حاضرة اخلالفة؛ 
خسائر  حفرها  في  تكبدوا  وقد 
النكبات  عليهم  وتولت  فادحة. 
كتب  اياس:  ابن  يقول  واملظالم: 
الى  امللك  عبد  بن  سليمان 
عامل اخلراج أسامة بن زيد التنوخي يطالبه 
االمر  ادى  وان  املصريني  نهب  في  بالتشدد 
الدر حتى ينقطع  الى هالكهم، قال: »احلب 

وأحلب الدم حتى ينصرم «. 
  وقال عن عامل اخلراج ابن املدبر انه: »كان من 
انواعا من  ايامه  العمال، احدث في  شياطني 
وجوه الظلم لم تكن مبصر... فلما جرى ذلك 
رحل غالب اهلها من الظلم وانحط خراجها 

الى الغاية ... ». 
ظاملا  قرة  »كان  شريك:  ابن  قرة  عن  وقال    
بردي  تغري  ابن  عنه  وقال  جهوالً«.  غشوما 
في )النجوم الزاهرة( انه: »كان سيىء التدبير 

خبيًثا ظاملًا غشوًما فاسًقا منهمًكا«. 
   وملا ثار املصريون من ظلم عيسى بن منصور، 
تدبيرك  بسوء  كله  »هذا  املأمون:  له  قال 
وجورك على اهل القرى؛ وقد حملت الناس ما 
ال يطيقون«. ولكنه كلف االفشني باسكات 
انه«،  احملاسن  ابو  يقول  املقهورين كما  صوت 
حارب اهلها وقتل منهم جماعة كثيرة؛ واسر 
النساء والصبيان واحضرهم بني يدي املامون 
والصبيان  النساء  وبيع  الرجال  بقتل  فامر 

وكان اكثرهم من القبط واحلوف«.   
اهل  املؤلف  ينعت  للمظالم،  تبرير  واليجاد    
يطول  واذ  اهلل«.  و«اعداء  بـ«الكفار«  الكتاب 
الكالم في افناد هذين الذعمني، لهذا ارجأت 
احلديث فيهما الى املقال التالي- ان شاء اهلل 

تعالى!    

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
تضليل اولي االلباب مبا ال يصح من معاملة اهل الكتاب )2(

محمد  الفنان  رجع 

طويل  غياب  بعد  ثروت 

فيه  بشكل  جلمهوره 

ورزانة  كبير،  نضوج 

ممزوجة  جميلة  ملفتة 

وكأنه  السنني  بخبرات 

الشكل  جميلة  هدية 

لعشاق  واملضمون 

»يا  أغنيته  في  الرقي، 

مستعجل فراقي«.

جديد  وحلن  عصرية  كلمات  مع  عريق  واداء  صوت  سمعنا 

ثروت  محمد  الفنان  ليثبت  الغناء  في  الرقي  هذا  لنا  اخرج 

»أن مفيش حاجه اسمها جيل قدمي راحت عليه«... رجعني 

أليام املوسيقار فريد األطرش وبالذات في مشهد غنوة »قلبي 

ثانية عراقة وجمال فريد األطرش  رأيت مرة  ومفتاحه« فقد 

في جلسته وعزفه على البيانو، رأيتها ثانية مع الرائع محمد 

ثروت وهو يعزف ويغنى مع نغمات البيانو.

للصوت  املصاحب  وهدوئه  وعذوبته  اللحن  عصرية  شدني 

وحبيت  ثروت  حملمد  الذهبي 

اجلديدة  األغنية  قفلة  بشدة 

املتمثلة في عدم تكملة غناء 

اعطت  األخير،  »الكوبليه« 

حاسم  وانهاء  درامي  بعد 

لصراع نفسي.

على  دليل  عليها  الناس  واقبال  فخمة،  اغنية  احلقيقة 

يفرض  الذي  والسخافة  القبح  عن  بعيدا  للجمال  تشوقنا 

نفسه علينا كمستمعني منلك ذوق عالي في تذوق األغاني 

واملوسيقى.

املشاهدات  ومتابعة صعود  لألغنية  القارئ،  سماعي عزيزي 

اإليجابية جعلتني  »السميعة«  الناس  تعليقات  وقراءة  لها 

في  كبوات  من  حدث  مهما  وأن  والسعادة  بالبهجة  اشعر 

الفن مازال هناك من يعدل كفة امليزان من اجلمهور وأعجبني 

اطراء أحد املستمعني على الغنوة وحبه اختم بها كلماتي 

عندما قال: »ملا الكبير يتقل ويطول غيابه وبعدين ينزل بكل 

تقله بتبقى حاجه جميلة قوى«... اإلبداع... الرقى... اجلمال... 

محمد ثروت!

عودة الصوت الذهبي! عودة الصوت الذهبي! 
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان let’s chat 

 “Dardashah “
With Nesrin Essa 

A new live show 
in Arabic 

Every Tuesday 11 am 
on Know YXE
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يحررها سمير اسكندر 

“عاشقة الزمالك« تبيع قرطها الذهبي 
للمساهمة في بقاء ساسي مع القلعة البيضاء

استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي جنم 
الزمالك املصري البالغ 2٨ عاما سوزان محمد 
البيضاء«  »القلعة  مشجعات  إحدى  قنديل، 
قبل انطالق مران الفريق مبلعب عبد اللطيف 

أبو رجيلة.
ووصلت املشجعة »الزملكاوية« أو كما أطلق 
»القلعة  مقر  إلى  الزمالك«  »عاشقة  عليها 
ساسي،  مقابلة  لطلب  اليوم  البيضاء« 
أن  بعد  للنادي،  الذهبي  قرطها  بثمن  والتبرع 

موارد  لتنمية  ومقترحات  أفكارا  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  سمعت 
النادي لتجديد عقد الالعب التونسي مع الفريق.

الزمالك،  نادي  بإدارة  املكلفة  اللجنة  رئيس  نائب  إبراهيم  واستقبل هشام 
السيدة ووجه لها الشكر على مبادرتها ومشاعرها الطيبة رافضا استالم 
املبلغ، مؤكدا لها أنها منوذج للمشجع العاشق للكيان والداعم له، وأهداها 

علم النادي وتذكار خاص.
كما لبى ساسي رغبة »عاشقة الزمالك« بلقائها مستقبال إياها بحفاوة 
ووعدها  القادمة،  الفترة  في  الزمالك  مع  باالستمرار  طالبته  حيث  بالغة 

الالعب بالبقاء من أجل جماهير »القلعة البيضاء”.

البريطانية  صن«،  »ذا  صحيفة  كشفت 
ليفربول،  نادي  العبي  أجور  قائمة  عن 
صالح  محمد  املصري  الالعب  جاء  والتي 

في مقدمتها.
وقالت الصحيفة إن ليفربول يبذل ما في 
عن  بعيدا  صالح  على  للحفاظ  وسعه 
قبضة عمالقة الدوري اإلسباني )الليغا(، 

بجعله أعلى العبي النادي أجرا.
يتقاضى  صالح  أن  الصحيفة  وأوضحت 
ما  وهو  إسترليني  ألف   200 أسبوعيا 
يعني أنه يتقاضى ١0.4 مليون إسترليني 

في العام.
وال يزال عقد مهاجم أنفيلد مستمر حتى 
صيف 2023، وهو ما يعني أنه سيتقاضى 
اآلن وحتى  نحو 24 مليون إسترليني من 

انتهاء تعاقده.
القائمة،  في  الثاني  الترتيب  في  ويأتي 
الذي  ألكانتارا  تياغو  اإلسباني  الالعب 
يتقاضى ١٩2.30٨ إسترليني في األسبوع.

وفي الترتيب الثالث، يأتي البرازيلي روبرتو 
دايك،  فان  فيرجيل  والهولندي  فيرمينو 
حيث يحصل كل منهما على ما قيمته 

١٨0 ألف جنيه إسترليني في األسبوع.
جيمس  وزميله  هندرسون،  جوردان  وجاء 
يتقاضى  حيث  اخلامس  املركز  في  ميلنر 
كال منهما ١40 ألف جنيه إسترليني في 

األسبوع.
ماني  ساديو  السنغالي  الالعب  أما 
 ١00 وهو  صالح  راتب  نصف  فيتقاضى 

ألف جنيه إسترليني في األسبوع.

بهذا الراتب.. بهذا الراتب.. 
صالح على رأس قائمة أجور ليفربول صالح على رأس قائمة أجور ليفربول 

مشاجرة قتالية عنيفة بني جماهير والعبي بطولة جودو
شهدت مدينة كاسبيك في داغستان اندالع مشاجرة عنيفة باأليدي، وتبادل اللكمات اشترك 

فيها اجلمهور والعبني، أثناء بطولة جودو للناشئني في مجمع علي علييف الرياضي.
ورصدت كاميرا أحد املتفرجني املشاجرة العنيفة، التي اشترك فيها عدد من اجلماهير وكذلك 

عدد من العبي اجلودو املشاركني في البطولة.
وانتشرت على وسائل التواصل لقطات الفيديو التي بدأت برؤية أحد املنافسني، وهو ينحني 

فوق احلواجز وهو يلقي اللكمات.
 عند هذه النقطة، كانت هناك ردة فعل واسعة، حيث بدأ عشرات املتفرجني بتبادل الضربات.

وشوهد بعد ذلك املنافس الشجاع وهو يعود إلى السجادة، حيث ألقى باللكمات والركالت على 
العديد من املشجعني.

بسبب املستحقات... احتاد الكرة املصري يعلق »مسحات 
كورونا”

القدم  لكرة  املصري  االحتاد  قرر 
الطبية  املسحات  تعليق 
كورونا  فيروس  عن  للكشف 

املستجد، حلني إشعار آخر.
باالحتاد  أكد مصدر مسؤول  فقد 
االحتاد،  بإدارة  املكلفة  اللجنة  أن 
الطبية  املسحات  تعليق  قررت 
كورونا  فيروس  عن  للكشف 

املستجد.
وأكد املصدر أن احتاد الكرة بصدد 
مخاطبة األندية، وإبالغهم بقرار 
مباريات  قبل  املسحات  تعليق 

الدوري والكأس.
وعلل املصدر قرار االحتاد بأنه يأتي 
األزمة  حلل  االحتاد  من  كمحاولة 
املتعلقة باملستحقات، بعد رفض 

األندية دفع األموال الحتاد الكرة.
وأكد أن األندية وطبقا لهذا القرار 

ستصبح ملزمة بأن تتولى مبعرفتها األمور املتعلقة باملسحات او التحاليل أو أي اجراء للكشف 
عن فيروس كورونا على نفقتها.

 يشار إلى أن االحتاد كان قد سبق وخاطب أندية الدوري املمتاز، مطالبا كل نادي مببلغ 3 مليون 
جنيه قيمة مسحات كورونا اخلاصة باملوسم اجلاري.

املسحات،  مبستحقات  لهم  الكرة  احتاد  مطالبة  على  اعترضوا  الدوري  أندية  مسؤولي  لكن 
ورفضوا سداد تلك املبالغ.

1-844-355-6939

ياباني يصبح أول عداء ليس أفريقياً ياباني يصبح أول عداء ليس أفريقياً 
يقطع ماراثون في أقل من ساعتنييقطع ماراثون في أقل من ساعتني

من  عداء  أول  سوزوكي  كينغو  الياباني  بات 
خارج قارة أفريقيا يقطع ماراثون في أقل من 
بحيرة  مباراثون  فوزه  بعد  دقائق،  و5  ساعتني 
و4  ساعتني  في  شيجا  محافظة  في  بيوا 
دقائق و5٦ ثانية، مسجالً رقماً قياسياً وطنياً 

جديداً في اليابان.
من  عاماً(   25( سوزوكي  ومتكن  سبق  كما 
في  زمن  ألسرع  القياسي  الرقم  حتطيم 

اليابان واملسجل باسم سوجورو أوساكو الذي قطع ماراثون طوكيو الذي أقيم 
في مارس 2020 في ساعتني وخمس دقائق و2٩ ثانية.

كما حطم سوزوكي رقمه القياسي الشخصي حيث أنه لم يتمكن من قبل 
يقدر  القياسي  رقمه  وكان  دقائق،  و١0  أقل من ساعتني  ماراثون في  إنهاء  من 

بساعتني و١0 دقائق و2١ ثانية.
وعلق سوزوكي على إجنازه قائالً في تصريحات حملطة )NHK(: “لم أتوقع حتقيق 

هذا الزمن، أنا مندهش أكثر من أي شخص آخر”.
وكانت   ١٩4٦ لعام  ويعود  اليابان  في  األقدم  هو  بيوا  بحيرة  ماراثون  أن  يذكر 
أوساكا  ملاراثون  قرار ضمه  بعد  واألخيرة   7٦ رقم  هذه  اليوم  املقامة  النسخة 

اعتباراً من عام 2022.
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أطباء يحذرون: ال ترفع طفلك من ذراعهأطباء يحذرون: ال ترفع طفلك من ذراعه
حذرت الرابطة األملانية ألطباء األطفال واملراهقني من رفع الطفل 
الصغير من الذراعني نظراً ألن املفاصل لدى األطفال الصغار تكون 

ضعيفة.
اكتمال  إلى عدم  يرجع  الضعف  هذا  أن سبب  الرابطة  وأوضحت 
منو املفاصل، كما تكون األربطة مرتخية، ومن ثم ميكن أن يتعرض 

املفصل للخلع بسهولة، ومن ثم يشعر الطفل بآالم شديدة.
يحرص  حيث  الذراع،  حماية  وضع  خالل  من  ذلك  مالحظة  وميكن 
بعض  الذراع في وضع مثني ومضغوطاً  على جعل  الطفل غالباً 

الشيء نحو البطن.
ممكن  وقت  أسرع  في  الطبيب  إلى  الذهاب  احلالة  هذه  وتستلزم 
العالج،  إهمال  حالة  في  أما  املفصل.  موضع  تصحيح  أجل  من 

فسيعاني الطفل من محدودية حركة الذراع بشكل دائم.
وعن الطريقة الصحيحة لرفع الطفل الصغير، أوضحت الرابطة 

أنه ينبغي رفعه من حتت اإلبطني أو حمله من القفص الصدري.

اللحوم احلمراء تزيد من خطر اإلصابة اللحوم احلمراء تزيد من خطر اإلصابة 
بسرطان القولونبسرطان القولون

شبكة  نشرته  لتحليل  وفقاً 
الغذائي  النظام  فإن  أوبن”  “جاما 
من  والكثير  احلمراء  باللحوم  الغني 
املشروبات الكحولية، يزيد من خطر 

اإلصابة بسرطان القولون.
يوتا  جامعة  من  الباحثون  وقال 

تقدم  متعددة  دراسات  من  بيانات  يتضمن  التقرير  إن  األمريكية، 
وخطر  الغذائي  النظام  بني  ارتباط  وجود  على  مقنعاً  دليالً  كلها 

اإلصابة بسرطان القولون.
الشاملة  الغذائية  لألمناط  املرض  من  الوقائي  الدور  األدلة  وتدعم 
واحلبوب  واخلضروات  الفواكه  تناول  على  مجملها  في  تؤكد  التي 

ومنتجات األلبان قليلة الدسم بشكل اعتيادي .
الصيدلة  كلية  في  الدوائي  العالج  أستاذ  تشياكونابروك،  وقال 
بجامعة يوتا في سولت ليك سيتي، إن األدلة تدعم أيًضا التقليل 
سرطان  مبرض  اإلصابة  مخاطر  لتقليل  احلمراء  اللحوم  تناول  من 

القولون.
اما تناول كميات كبيرة من األلياف الغذائية يقلل من خطر اإلصابة 
الزبادي  من  كبيرة  كميات  تناول  أن  حني  في   ،%١٦ بنسبة  باملرض 

يقلل من اخملاطر بنسبة ١٩%.
وفي الوقت نفسه، أظهرت النتائج بأن اإلفراط في تناول الكحوليات 
يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم بنسبة 
5٨%، وأن تناول اللحوم احلمراء بكثرة يزيد من خطر اإلصابة باملرض 
بنسبة ١3%. واستناداً إلى هذه النتائج، يُنصح باحلد من استهالك 

اللحوم احلمراء والكحوليات، قدر املستطاع.

علــــوم وصحة 1717
التلفاز وانسداد الشراينيالتلفاز وانسداد الشرايني

أن  حديثة  دراسة  تفيد 
معدالت  ارتفاع  احتمال 
هو  الدم  في  الكولسترول 
الذين  األطفال  لدى  أعلى 
ساعتني  من  أكثر  ميضون 
التلفاز  أمام شاشات  يومياً 
الذين  األطفال  لدى  منه 

ميضون وقتا أقل. 
التي  األوقات  كانت  وقد 

ميضيها االطفال أمام التلفاز مؤشراً الرتفاع معدالت الكولسترول 
واصابة  الدهنية  والتغذية  كالسمنة  خطرة  مؤشرات  من  أصدق 
في  مبشاكل  أو  الكولسترول  معدل  في  بارتفاع  العائلة  في  أحد 
الدكتور  اكتشف  ومراهقأ،  ولداً   ١0٦٦ دراسة شملت  في  القلب. 
كيرت غولد وزمالء له في جامعة كاليفورنيا أن 53 % من األحداث 
أفادوا  مليجرام(   200( عالية  كولسترول  معدالت  سجلوا  الذين 
ويوضح  يومياً.  أكثر  أو  ساعتني  التلفزة  برامج  يشاهدون  أنهم 
الكولسترول  الذين فاقت معدالت  الدكتور غولد: »ولدى االحداث 
مع  التلفزة  برامج  مشاهدة  في  االفراط  ترافق  املئتني،  دمهم  في 
تاريخ عائلي من النوبات القلبية أو الكولسترول العالي في تسع 

حاالت من عشر«. 
ويرى الدكتور غولد أن مشاهدة عروض التلفزة الوقات طويلة ترفع 
التمارين  في  الرغبة  تثبط  النها  الدم  في  الكولسترول  معدالت 
تشجع  اعالنات  عبر  صحية  غير  ألطعمة  ترؤج  والنها  الرياضية، 
االوالد على تناول مأكوالت سريعة أثناء مشاهدة العروض ليعودوا 

ويستهلكوا أطعمة عالية الدهنية الحقاً.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

عليك  أمور  هناك  بأسنانك،  العناية  تستطيع  لكي 
فعلها وهناك أمور عليك جتنبها أمور عليك اتباعها 

يومياً:
بالعديد  بالقيام  األسنان  طبيب  ينصحك  سوف 
اليومية وتبني عادات جديدة للعناية  التغييرات  من 

بأسنانك، وهذه تشمل:
١- القيام باستعمال فرشاة األسنان وأدوات تنظيف 
التنظيف  وروتني  انقطاع،  ودون  بانتظام  األسنان 

املثالي يشمل:
ناعمة            بفرشاة  يومياً  مرتني  األسنان  تنظيف   -  
احلساسة  لألسنان  مخصص  أسنان  ومعجون 
ال  دائرية  حركة  واعتماد  الفلورايد،  على  ويحتوي 

أفقية عند القيام بذلك
مناسب  فم  بغسول  يومياً  ملرتني  مرة  الغرغرة   -   
وبحذر، ومباء درجة حرارته مناسبة، فإذا كنت تشعر 
الباردة،  احلنفية  مباء  الغرغرة  عند  االنزعاج  ببعض 

حاول أن تقوم بالغرغرة مباء فاتر مييل للسخونة.
يومياً  مرة  األسنان  تنظيف  خيط  استخدام   -2
وبحذر شديد، فقد يحفز األلم، ولكنه يساعد على 
التخلص من أي تراكمات بني األسنان قد تضر اللثة 

على املدى البعيد.
الزيارة الدورية لطبيب األسنان ألغراض: 

· عن 	 كشف 
في  محتملة  أي التهابات 

اللثة.
· تنظيف األسنان من تراكم 	

طبقات البالك أو التسوس.
· أسنان 	 أي  وعالج  حتري 

مكسورة أو بها تشققات.
بدء  مالحظتك  حال   -3
األسنان  جذور  أحد  انكشاف 
ألسباب  أو  العمر  في  كالتقدم  طبيعية  ألسباب 
الطبيب فوراً، فجذور األسنان  أخرى، عليك مراجعة 
ليست مغطاة بطبقة حتميها كما هو احلال في اجلزء 
الظاهر من السن فوق اللثة، ما قد يجعل مشكلة 

حساسية األسنان أسوأ.

العناية اليومية باألسنان احلساسة 

املصابات بكورونا ال ينقلن الفيروس إلى أطفالهن بالرضاعةاملصابات بكورونا ال ينقلن الفيروس إلى أطفالهن بالرضاعة

توصلت دراسة جديدة أجريت بجامعة روتشستر بنيويورك، إلى أن األمهات املرضعات املصابات بفيروس كورونا ال ينقلن املرض إلى 
أطفالهن أثناء فترة الرضاعة.

النساء  فصل  وجوب  عدم  سبب  على  دلياًل  تقدم  النتائج  إن  نيويورك،  في  روتشستر  بجامعة  الطبي  املركز  من  الفريق،  يقول 
املصابات بفيروس كورونا عن أطفالهن حديثي الوالدة.

وقالت الباحثة املشاركة في الدراسة، واألستاذة املساعدة في قسم طب األطفال في مركز URMC الدكتورة بريدجيت يونغ، في 
بيان صحفي: »تشير هذه النتائج املبكرة إلى أن حليب األمهات املصابات بعدوى كورونا يحتوي على أجسام مضادة محددة وفعالة 

ضد الفيروس، وأنهن ال ينقلن الفيروس عن طريق احلليب. هذه اخبار عظيمة”
امرأة مت تشخيص   ١٨ الثدي قدمتها  الفريق 37 عينة من حليب  الطبية، فحص  بيو”  “إم  دورية  التي نشرت في  الدراسة  أثناء 
إصابتهن بفيروس كورونا. وتبني بأن أياً من العينات التي فحصها الباحثون لم حتتِو على مادة وراثية للفيروس أو أياً من البروتينات 
املوجودة على سطح الفيروس. ومع ذلك، وجد الباحثون أن ما يقرب من ثلثي العينات حتتوي على اثنني من األجسام املضادة اخلاصة 

بفيروس كورونا.
وقال الدكتور مارك ساجنستر، األستاذ في قسم علم األحياء الدقيقة واملناعة في مركز URMC الطبي، لقد وجدنا في عينات 
حليب األمهات املصابات بكورونا، مستويات عالية من مضادات IgA، وهي أجسام مضادة شائعة في الدم وسوائل اجلسم األخرى.

في املرحلة التالية من البحث، من املقرر أن يقوم الفريق بتوسيع نطاق الدراسة عبر فحص 50 امرأة مرضعة مت تشخيص إصابتهن 
بفيروس كورونا، ويخطط الباحثون ملتابعة هذه املرحلة على مدى شهرين، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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الطائرات الورقية
من  أول  هم  الصينيني  أن  يعتقد 
الطائرة  تصنيع  طريقة  عرف 
الورقية قبل ألفي عام. وفي البدء 
وأدخل  اخلشب،  من  تصنع  كانت 
الفترة  خالل  صناعتها  في  الورق 

20٦ ق.م - 220 م.
اإلمبراطور  أن  إلى  املصادر  وتشير 
من  أول  تسونغ«  »هوي  الصيني 
دعا إلى إقامة مهرجان للطائرات 
فقد  لها  حبه  لشدة  الورقية 
القصر.  في  بنفسه  يطيرها  كان 
الطائرات  اتخذت  املاضي  وفي 
عديدة  ورسوماً  أشكاالً  الورقية 
األولني  أساطير  حمل  بعضها 
ومعتقداتهم، والبعض اآلخر متثل 

في ألوان الزهور والطيور. 
الطائرات  تلك  يصنع  ما  عادة 
الذين  الصغار،  الصبية  الورقية 
طائراتهم  تزيني  على  يحرصون 
والشرائط  الفاقعة  باأللوان 
فأصبحت  اليوم  أما  املزركشة. 
الطائرات الورقية أكثر قوة ومتانة 
النايلون  مادة  استخدمت  أن  بعد 
وعادة  تصنيعها  في  اخلفيف 
الرفيعة  بالعصي  يستعان  ما 
الورقية  الطائرة  جناحي  لتثبيت 
بخيط  منتصفها  يربط  كما 
واحد تكون نهايته في يد الالعب، 
وهذه من أشهر الطائرات الورقية 
انتشاراً. وتوجد أيضا طائرات ذوات 
على  خيط  يثبت  حيث  اخليطني 
على  وآخر  األمين  الطائرة  جناح 
لتسهيل  وذلك  األيسر  جناحها 
وانسيابية  التفافها  حركة 
الطائرات  أن  يذكر  طيرانها. 
الورقية، ساهمت في تطور علوم 

الفلك والطيران في وقت الحق.

رسول احملبة
أيام  الى مرج  االولى  ذاكرتي  تعود 
املرج لم يعد هناك  الصيف. هذا 
اذ اقيمت ابنية فوقه. أما الذاكرة 
في  آنذاك  كنت  حية.  تزال  فال 
لنمضي  صديق  وأتاني  اخلامسة. 
على  نلعب  وخرجنا  معاً،  العصر، 
ازال اذكر زهر  العشب الغزيرة وال 
الربيع البالغ وعشبة ذيل الثعلب 
غالفها  من  جتريدها  ميكن  التي 
يجمع  صديقي  وراح  وعلكها. 
بزهر  بتالته  وميزج  االصفر  الزهر 

احلماض االحمر.
وسألته وأنا أنظر الى ذلك اخلليط 
من االحمر واالصفر: »ماذا تريد أن 
»ننفخه  فأجاب:  بهذا؟«؛  تفعل 

فيطير على الناس«. 
لعمري  وانها  فعلنا.  وهكذا 
الناس  طريقة جميلة تعامل بها 
في  وأنت  الزهر  عليهم  تنثر  اذ 

اخلامسة من عمرك.

الربيع الشافي
أواسط  في  وبتنا  الشتاء  طال 
على  دالئل  أي  تظهر  ولم  مارس 
فانتابني ضيق  الربيع.  قرب حلول 
تصرفاتي  على  انعكس  شديد 
جتاه أفراد عائلتي. وذات عصر عدت 
من عملي، فوجدت على الطاولة 
جميلة  باقة  الطعام  غرفة  في 
دنياي  وأشرقت  الربيع.  ازهار  من 
»أمتنى  زوجي:  بطاقة  قرأت  حني 
الشتاء. مع  من  لك شفاء عاجالً 

حبي«.

نعمة العائلة الكبيرة
بلدة  في  حداثته  سني  غيبسون  ميل  األمريكي  املمثل  أمضى 
بيكسکیل بوالية نيويورك، وعاش ”كما لو كان يحلم« لم يكن 
أو العباً في فريق رياضي. وما  جنم فيلم »هاملت« يوماً كشافاً 
متنحه  الذي  بالغبطة  املفعم  الشعور  ذلك  هو  بارتياح  يتذكره 
بني  قفز  أشجار،  تسلق  مثلجات،  دكان  زيارة  العائلية:  احلياة 
السادس بني أحد عشر شقيقاً  التالل. ويضيف غیبسون، وهو 
أشقائي  من  ثالثة  مع  الوقت  معظم  أمضي  »كنت  وشقيقة: 
اخلاصة  طريقي  سأجد  بأنني  واثقاً  وكنت  العمر.  في  لتقاربنا 
يوماً وأجنح في مضمار ما« وهو يعتبر هذا التوازن من حسنات 
أمر  »انه  يقول:  لستة.  أب  نفسه  وغيبسون  الكبيرة.  العائالت 
رائع، فاملرء يدرك أنه ال يحصل على كل شيء. انه يحظى دوماً 
أال  يتعلم  يتمناه، كما  مبا  دوماً  اليه، لكنه ال يحظى  مبا يحتاج 

يبالغ في الزهو«.

سؤال بريء
سأل طفل رفيقه: »إذا كان الرجل الوطواط ذكياً؛ فلماذا يلبس 

ثيابه التحتية فوق بذلته؟«.

بصمات
احلب هو ما مررت به مع شخص ما.

)جاميس تورير، فكاهي ومحرر أمريكي(
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يعتبر موسم الضرائب هذا العام مختلف عن 
األعوام السابقة ويواجه الكثيرين الصعوبات 
والتحديات عند تقدمي اإلقرار الضريبي وخاصة 
واملبالغ  املزايا  على  حصلوا  الذين  لألفراد 
معاجلتها  وكيفية  كورونا  بأزمة  املتعلقة 
فى  املهمة  تسهيل  معا  وسنحاول  ضريبيا 

حتديد املستندات املطلوبة لذلك.
كنت  لو   T4A منوذج  العام  هذا  يصلك  فقد 

CERB حصلت دفعات ال
وأيضا أصدرت مصلحة الضرائب هذا النموذج 

الدراج املبالغ املصروفة خالل عام 2020  
 Canada Emergency Response Benefit

)CERB( with the CRA
 Canada Emergency Student Benefit

))CESB
)Canada Recovery Benefit )CRB

 Canada Recovery Caregiving Benefit
))CRCB

 Canada Recovery Sickness Benefit
))CRSB

 Provincial or territorial COVID-19
financial assistance payments

اخلاصة  املستدات  بكل  مستعدا  ولتكون 
باالقرار الضريى البد أن تكون على علم مبا يلى :                                           
املاضي  للعام  الضريبى  اقرارك  عن  ابحث 
مصلحة  لك  أرسلته  الذي  الرد  وكذلك 
الضرائب Notice of assessment وهذا سوف 

حدثت  تغييرات  أية  معرفة  على  يساعدك 
معرفة  وكذلك  الضرائب  مصلحة  مبعرفة 
مبلغ الـــ RRSP الذى تستطيع أن تشترى به 

للعام اجلديد.
من  عليها  حتصل  التى   T4s كل  عن  ابحث 
البنك  من  منوذج  أى  وكذلك  العمل.  صاحب 
فى صورة T5  أوT3 علما بأن جميع الشركات 
قبل  النماذج  هذه  ترسل  والهيئات  والبنوك 

نهاية شهر فبراير 2021. 
ميكنك  التي  املستندات  كل  عن  ابحث 
من  تخصمها  أن  ميكن  والتي  بها  االستفادة 
ومنها:  ضريبي  وفر  أكبر  لتحقيق  الدخل  
االيصاالت   Donation التبرعات  إيصاالت 
  Medical receipts اخلاصة باملصاريف الطبية
أخر  سكن  إلى  سكن  من  النقل  مصاريف 
أو  وظيفة  على  احلصول  أجل  من  خاصة 

Moving expenses للدراسة

مستندات أو ايصاالت ال RRSP التى اشتريتها 
عام  من  يوم  الستون  فى  أو   2020 عام  خالل 

2021 وتخص العام الضريبى 2020.
حلساب  أوحتى  بالعمولة  تعمل  كنت  -أذا 

.T4A نفسك تأكد من احلصول على
أذا كان لديك أوالد يدرسون باجلامعات تأكد من 
احلصول على النموذج T2202A ونفس النموذج 
أو  باجلامعة  تدرس  كنت  انت  عليك  ينطبق 

مجرد كورس بعض الوقت أو كل الوقت.
أذا كنت حتصل على مساعدة حكومية سواء 
  Employment Insurance من تأمينات العمل
 Social Assistance اجتماعية   مساعدة  أو 
بكل  اخلاصة  باملستندات  االحتفاظ  من  البد 

.T4OAS أو    T5007 أو  T4E منها
تعمل  بأن  العمل  صاحب  لك  سمح  أذا    8-
اخلاص  النموذج  املنزل يجب احلصول على  من 
 T2200 Declaration Deduction وهو  بذلك 
سمح  العام  هذا  وخاصة   of Employment
 $  400 مبلغ  خصم  املنزل  من  العاملني  لكل 

 T2200S مبقتضى منوذج
مصارف احلضانة أو أي مصاريف خاصة برعاية 

األطفال املدفوعة خالل العام   
Expenses .Child Care

أرجو أن أكون شاركت معكم فى ترتيب األوراق 
للحصول  احلالي  الضريبى  للعام  أستعدادا 
نفسي  بأقل ضغط  فائدة ضريبية  أكبر  على 

وعصبي ممكن.

إرشادات ضريبية

حتديات املوسم الضريبى 2020
Are You Ready to File Your Income Tax 2020

بقلم: احملاسبة أمال يوسف - مسيساجا

اشاهد  ان  مؤخراً  الفرصة  لي  سنحت  قد 
امام  عادل  للفنان  جارد«  »بودي  مسرحية 
على منصة شاهد، حيث قد مت عرضها أخيراً 
داخل  املصورة  املسرحية  هذه  ايام! ظلت  منذ 
عرضها  انتهى  ان  بعد  عام   ١١ ملدة  الصناديق 
في 20١0! و قد كنت أظن قبالً أنه قد مت االتفاق 
على أن ال تعرض تلك املسرحية اال وقت رحيل 

الفنان عادل امام مباشرة، 
بهدف رسم البسمة على 
نستقبل  حني  شفتينا 
ذكراه  لتبقى  انتقاله  خبر 
ونحن  املبهجة معنا حتى 
عليه!  حزننا  قمة  في 
عمره  في  لنا  اهلل  )أطال 
والسرور  للبهجة  كصانع 

في حياتنا(! لكن املفاجأة كانت انه مت الترويج 
لهذه املسرحية منذ فترة قليلة، وخرجت اخيراً 

الى النور في االسبوع املاضي فقط!
ملشاهدتها منذ  جداً  جداً  وانا كنت متشوقاً   
سنني...لكني متنيت، بعد ان شاهدتها، لو أنها 
بقيت داخل تلك الصناديق ويا ليتها ما خرجت 
منها على االطالق! فعلى الرغم إني من محبي 
إال  حداثتي،  منذ  إمام  عادل  الفنان  ومتابعي 
او  قصة  اية  املسرحية  تلك  في  أجد  لم  أني 
باملرة... واقعية  غير  األحداث  نهائياً؛  حبكة 

درامي  سياق  احلدود...وبال  ابعد  الى  ومفتعلة 
لربط االحداث! 

وتستقطعه  مقنع  غير  ايضاً  كان  واحلوار     
بإسراف تعليقات عادل امام- الساخرة بالطبع 
- لكن هذه املرة قد وصمت مبحاولة استجداء 
الضحك الذي بال هدف! فان شاهدت املسرحية 
انها عبارة عن مقتطفات من إفيهات  ستجد 
جديد،  من  فيها  فليس  السابقة!  مسرحياته 
حالة  في  احلاضر  اجلمهور  ستجد  أنك  إال 
وجود  جملرد  طبيعية  بهجة 
وحلمه  بشحمه  امام  عادل 
أمامه على خشبة املسرح، 
كل  على  يضحك  فأمسى 
نكاٍت  الزعيم من  يقوله  ما 

- او لألسف - ابتذال! 
قال  حني  صعقت  وقد    
)في  إمام  عادل  الفنان 
مشهد احملكمة حتديداً( لفظاً خارجاً جداً على 
حضور  مراعاة  دون  اإلضحاك  سبيل  على  املأل 
ان  والعجيب  واألطفال،  السيدات  من  جمهور 
معه  يتجاوبون  كانوا  العمل  وأبطال  اجلمهور 
يقوم  ان  اتوقع  أكن  لم  الهستيري!  بالضحك 
للكوميديا  رائد  امام نفسه، وهو  الفنان عادل 
هذا  بترويج  كله،  العربي  العالم  في  املتميزة 
النوع الرخيص من االسفاف املتداول حالياً في 

عالم الفن! 
ملحوظاً  استخفافاً  ايضاً  هناك  كان  كما 
بعقول الناس طوال العرض، يكمن في افتعال 
املتكرر  الضحك  اخملتلفني  املسرحية  ابطال 

على تعليقات عادل 
وكأنهم يسمعونها 
أنه  أعلم  مرة!  ألول 
خبرة  عن  مفتعل 
ذاتية...حيث حضرت 
في  الشغال  سيد  الواد  ملسرحية  حي  عرض 
بطلتها  هي  بدر  سوسن  كانت  حني  بداياتها، 
وليست مشيرة اسماعيل، وكيف استمتعت 
وقتها بالتعليقات املضحكة اخلارجة عن النص 
الصادرة من عادل امام والتي أغدقت على من 
املفاجئ،  الضحك  ابطال موجة من  حوله من 
تليفزيونياً  وعرضت  صورت  وقت  الكتشف، 
تلك  ان  سنوات،  بسبع  اياها  حضوري  بعد 
الضحكات الطبيعية ما هي إال منرة يجيدونها 
املمثلون لكسب ضحك اجلمهور، حيث تكررت 

نفس الضحكات على نفس املواقف! 
ظاهرة  حلشر  واضحاً  تفسيراً  أجد  لم  أيضاً 
سياق  أي  دون  األحداث  في  الشيطان  عبدة 
درامي محبوك وال اية مقدمات...كأنها محاولة 

فاشلة الستنباط هدف ما مما ال هدف له! 
امام  عادل  تاريخ  ان  اقول  ان  اود  النهاية  في 
كان  اجلميلة...ولكن  اخلالدة  باألعمال  حافل 
باألحرى ملسرحية »بودي جارد« أن تبقى صامتة 
تضف  لم  انها  حيث  الصناديق  ظلمات  في 
على  بل  الفني،  لرصيده  ثقل  ذات  إضافة  أية 
العكس...تركت فجوة ال داعي لها ضمن قائمة 

أعماله! 

دردشة... بالعربي الفصيح:دردشة... بالعربي الفصيح:
                مسرحية البودي جارد!!مسرحية البودي جارد!!

 :بقلم
مينا ماهر

ا.د. ناجي اسكندر

في زمن الكوفيد:في زمن الكوفيد:
قصة قصيدة »أراك عصي قصة قصيدة »أراك عصي 

الدمع«  غناء أم كلثومالدمع«  غناء أم كلثوم

هذه القصيدة ليست وكما يعتقد املعظم قصيدة 
أروي لكم قصتها  عشق بني حبيبني. ولكن تعالوا 
الكوفيد  زمن  وفي  اآلن  بسماعها  استمتع  وانا 
ومصر  كلثوم  أم  العربي  الغناء  سيدة  وبصوت 

تعيش بداخلي.
وعدا كونه شاعراً  احلمداني  فراس  أبو  هو  وكاتبها 
بالط  من  قربته  التي  وقصائده  بالغته  له  شهدت 
ابن عّمه سيف الدولة احلمداني، فهو فارس قّربته 
احلمدانية  الدولة  شمال  في  وجوالته  صوالته 
(في صد هجمات  الثاني  بلدي  )شمال سوريا وهي 

الروم للذود عن حكم بني حمدان.

وكان أبو فراس احلمداني من أبرز من ظهر في عهد 
املتنبي  املبدع  الشاعر  مع  احلمداني  الدولة  سيف 
التي ميدح فيها سيف  القصائد  يكتب  والذي كان 
الروم  هجمات  صد  في  وبطوالته  احلمداني  الدولة 
وحماية الدولة. ولكن ما مّيز أبا فراس احلمداني عن 
براعته في  جموع الشعراء واملفكرين والعلماء هو 
الشعر باإلضافة إلي شجاعته في ساحات املعارك 
حفيظة  أثار  ما  وهذا  الدولة  أعداء  ضد  والغزوات 

الكارهني ألبي فراس في البالط احلمداني.
من  بشجاعته  احلمداني  فراس  أبي  متكن  رغم 
الروم  قبضة  من  مرتني  األسر  من  نفسه  تخليص 
الروم  وأحكم  الثالثة  املرة  في  األسر  في  وقع  فقد 
إلى  احلمداني  فراس  أبو  فكتب  عليه  قبضتهم 
سيف الدولة ليرسل للروم فدية خروجه من األسر. 
عمه  ابن  إلى  احلمداني  فراس  أبي  رسائل  وصلت 
احلاكم سيف الدولة فتجاهل األخير هذه الرسائل 
أبي  لعودة  والكارهون  الواشون  حوله  التّف  بعدما 
فراس احلمداني وإخبارهم لسيف الدولة أن خروجه 
إلى سدة احلكم  بنحو ما  يقّدمه  من األسر سوف 
واّدعاءهم  املعارك  ساحات  في  صيته  نظير  آنذاك 

طمع أبي فراس في احلكم. 
أن جتاهل نداءات أبي  فما كان من سيف الدولة إالّ 
ليالي  به  فطالت  األسر  في  وهو  احلمداني  فراس 
في  احلمداني  فراس  أبو  ينفك  ولم  واألسر.  النفي 
كتابة القصائد التي امتألت مبشاعر مازجها العتب 
في  له  عّمه  ابن  ونسيان  إليه  آل  ما  على  واحلزن 
األسر. وعندما وصل حد يأسه من استجابته كتب 
قصيدة الرائعة والتي مطلعها »أراك عصّي الدمع 
ببيان عاشق  نفسه  وهو يصف  الصبر..«  شيمتك 

مخلص لبالده وحاكمها.
سيف  يدي  في  القصيدة  هذه  وقعت     وعندما 
الدولة استشعر فيها العاطفة الصادقة ألبي فراس 
احلمداني واستذكار مآثره وفضله في حماية الدولة 
التي قّوضتها هجمات الروم املتكررة في غياب أبي 
فراس في األسر، فما كان لسيف الدولة إال أن جهز 
جيشه الستعادة حلب التي وقعت في أيدي الروم، 
مبن  سجونهم  من  األسرى  جميع  وأخرج  فحررها 

فيهم أبو فراس احلمداني.
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 غاية الدين هو الوصول إلى اهلل، أما املسيحية فهي تبدأ من 
اهلل وتنهي باهلل!! مقولة حتتاج إلى توضيح أكثر وهي أيضاً في 

صميم سلسلة ملكوت اهلل .... سيمتد!! 
سوف أبدأ حديثي اليوم بسؤال يقودنا الي صلب مسيحيتنا، ما 

هو هدف اإلنسان في احلياة وما هي غاية وجوده؟! 
إذ كانت اإلجابة أن نسعى في األرض لكي نصل الى اهلل أو إن 
حياة اإلنسان علي األرض هي غاية وجوده، إذن ال فرق بني اإلنسان 
َكاَن  »إِْن  الكتاب يقول  بدون املسيح، الن  واإلنسان  في املسبح 
َجِميِع  أَْشَقى  ََّنا  َفإِن امْلَِسيِح،  ِفي  رََجاٌء  َفَقْط  احْلََياِة  لََنا ِفي هِذِه 
النَّاِس. )١كو 5١ : ٩١(« إذن  فنحن بنلعب أو منارس دين!! أيضاً 
فرق  ال  حينئذ  وجودي  غاية  هي  احلياة  هذا  أن  بإدراك  عشت  إذ 
بني اإلنسان واحليوان، الن هذا يقودنا الي أن املبدأ القائل »نأكل 

ونشرب الن غداً منوت«!! 
آدم منذ  الذي ألجله خلق اهلل  الهدف  فقدنا  قد  نكون  وبذلك 
في  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  تعلمنا  كما  البداية 
صلواتها في ثيؤطوكية اإلثنني لبش آدم )2( إذ نقول وخلق آدم 
بالبهاء.. ونفسا وعقال  اليوم السادس علي صورته وستره  في 
كاهنا  وجعله  وظلما!!!  حقا  شيء  كل  ويعرف  ينطق  ولسانا 

وملكا ونبيا ... وسلطه على كل املسكونة...
إذ يقول الكتاب املقدس في خلق آدم وحواء »وباركهم اهلل وقال 
على  وتسلطوا  وأخضعوها  األرض  وامألوا  وأكثروا  أثمروا  لهم 
على  يدب  حيوان  كل  وعلى  السماء  طير  وعلى  البحر  سمك 

األرض )تك ١: ٨2(«
بذاته  شاهدا  اإلنسان  ليكون  صورته  على  اإلنسان  خلق  اهلل 
في  ويحيا  وجوده  اإلنسان  يحقق  لكي  مبعني  اهلل،  ذات  لوجود 

وشركه  انسجام  في  يحيا  أن  البد  ألجله  ُخلق  الذي  الغرض 
مع اهلل للغرض الذي من أجله خلق وبالتالي في انسجام مع 

نفسه.
كان  الذي  اإللهي  البهاء  سترة  أن  وأدرك  آدم  سقط  وعندما 
وهي  للسقوط  حتمية  نتيجة  منه  نزعت  قد  بها  مستور 
انفصاله عن الشركة احلميمة مع اهلل، وجد نفسا عاريا وأدرك 
على  والنبي  الكاهن  و  امللك  سلطان  لفقدانه  ونتيجة  عريه. 
اخلليقة، أصبح مختبئا ولألسف ممن اختبأت يا آدم و ممن نختبئ 
نحن وقت سقوطنا في اخلطية ؟، هل من اهلل؟!، كما فكر يونان 
أن  الساقط  ذهنه  فأهدأه  البحر  و  البر  إله  اهلل  من  يختبئ  أن 
يختبئ في البحر؟ هكذا انا وأنت عزيزي القارئ من ٓمن نختبئ 
واين نختبئ وقت سقطتنا؟! أنه من الغباء أن نفكر أن نختبئ 
، َقِد اْخَتَبرْتَِني  من ٓمن يقول عنه الكتاب في مزمور ٩3١  َ»ا رَبُّ
وََعرَْفَتِني.أَنَْت َعرَْفَت ُجلُوِسي وَِقَياِمي. َفِهْمَت ِفْكرِي ِمْن بَِعيٍد.
اٍم َحاَصرْتَِني، وََجَعلَْت َعلَيَّ يََدَك.أَيَْن أَذَْهُب ِمْن  ِمْن َخلٍْف وَِمْن ُقدَّ
َفأَنَْت  َماوَاِت  السَّ إِلَى  َصِعْدُت  أَْهُرُب؟إِْن  أَيَْن  وَْجِهَك  وَِمْن  رُوِحَك؟ 

ُهَناَك، وَإِْن َفرَْشُت ِفي الَْهاوِيَِة َفَها أَنَْت. )مز٩3١: ١-2، 5، 7-٨(«
اختبأ  الذي  الوقت  ففي  بشري،  تصور  كل  يفوق  إله  لنا  لكن 
فيه آدم وحواء من وجه الرب، جاء اول سؤال في الكتاب املقدس 
الكتاب  في  االول  السؤال  هو  يكون  أن  اعتباطا  وليس  بأكمله 
لَُه:  وََقاَل  آدََم  اإلِلُه  الرَّبُّ  »َفَنادَى  وهو  إال  االطالق  على  املقدس 
»أَيَْن أَنَْت؟«. )تك 3: ٩(« إذن اهلل دائم البحث عن اإلنسان بل اهلل 
في  نصلي  كما  اإلنسان،  عن  البحت  في  وأبدا  دائماً  املبادر  هو 

القداس الغريغوري
الذي من أجل الصالح وحده مما لم يكن كونت اإلنسان وجعلته 

ومخالفة  العدو  بغواية  سقط  وعندما  النعيم،  فردوس  في 
وصيتك املقدسة، وأردت ان جتدده وترده إلى رتبته األولي، ال مالك 
وال رئيس مالئكة وال رئيس آباء وال نبي ائتمنته على خالصنا بل 
أنت بغير استحالة جتسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما 

خال اخلطية وحدها.
الذي  وحدة  املسبح  فمن  لذلك  الغاية  وهو  املبادر  هو  اهلل  إذن 
هو صورة اهلل غير املنظور نستمد سر خلقتنا في اهلل وغايتنا 
منه، ألنه هو منوذج اإلنسان األعلى، إذ هو األول واآلخر اي التعبير 

الكامل عن حياة اهلل في اإلنسان 
اهلل  نحو  حتركنا  التي  اخلالقة  القوة  اي  والنهاية  البداية  وهو 
النموذج  اي  والياء  األلف  املسيح  اي  وهو  اهلل  الي  بنا  وتنتهي 
بذاته  الكامل  شيء..  بعده  وال  قبله  ليس  الذي  املًعلن  اإللهي 
َماوَاِت وََما  : َما في السَّ َُّه ِفيِه ُخلَِق الُْكلُّ كما يقول الكتاب »َفإِن
َعلَى األَرِْض، َما يُرَى وََما الَ يُرَى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا أَْم ِسَيادَاٍت أَْم 
رِيَاَساٍت أَْم َسالَِطنَي. الُْكلُّ بِِه وَلَُه َقْد ُخلَِق. )كو ١: ٦١(« ذلك إذ 
اشياء لكي تصل  تفعل  إنك  القارئ  تفكر عزيزي  مازلت  كنت 

إلي اهلل فانت ما تزال متارس الدين وليس املسيحية.
فحينئذ حتتاج إلى إعادة فحص إلميانك وأدعوك أن تقرأ الكتاب 
تتصفح  أن  أدعوك  وأيضاً  كيهودي  وليس  كمسيحي  املقدس 
كتابك املقدس من منظور اهلل وليس من منظورك الشخصي!! 
وتعطي الكلمة املقدسة املساحة لكي ما جتدد ذهنك وليس 
العكس وهذا رجائي أال تعمل إسقاط ملا في ذهنك على كلمة 
تقرأ؟!!   كيف  انظر  قال.  حينما  نفسه  الرب  وصية  وتتبع  اهلل 

َ»َقاَل لَُه:«َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي النَّاُموِس. َكْيَف تَْقرَأُ؟« )لو 0١: ٦2(

ملكوت اهلل... سيمتد )١5(
...... وَُسلَْطانُُه إِلَى دَوْرٍ َفَدوْرٍ. )دان 3: ١00( َملَُكوتُُه َملَُكوٌت أَبَِديٌّ

بقلم: عاطف حنا
atefhanna6@gmail.com

دخلتموه  بيٍت  وأي  املسيح:”  يسوع  الرب  قال 
فقولوا أوالً: سالٌم لهذا البيت

فإن كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه. 
وإن لم يكن مستحقاً، فليرجع سالُمكم إليكم” 

)أجنيل لوقا ومتي(
أن نُِحب، فهذا كرامٌة ومجٌد لنا، مهما كان الذي 
أو كان مخادعاً. فحبنا  ال يستحق حبنا  أحببناه 
يظل تاجاً علي رؤوسنا ألنه يشهد لكنٍز نحمله 
بني ضلوعنا ، وأننا قادرون علي عطاء احلب امللوكي 

هذا .
  “طوبي لصانعي السالم ألنهم أبناء اهلل يُدَعون”
 إن صنع السالم في هذا العالم يحمل بالضرورة 
ألن  الوعي.  وراء  ِمن  حتي  فيه،  املسيح  بصمة 
املسيح اإلله هو “ملك السالم ورئيس السالم” . 
وفيه قيلت النبوات “ألنه يُولَُد لنا ولٌَد وَنُعَطى ابًنا، 
وتُكوُن الرياسُة على َكتفه، ويُدَعى اسمُه َعجيباً، 
لنُموِّ  رئيَس السالم.  أبدياً،  أباً  قديراً،  إِلهاً  ُمِشيراً، 

رياسِته، وللسالم ال نهاية“ )أشعياء ٩(
بون   و الذين ينشرون احلب بني الناس و يُحُبون ويُحَّ
فإن  ”اهلل محبة”  ألن  اإلله  هذا  مولودون من  هم 
فحتما   ، حقيقي  أنسانٌي  سالٌم  أو  حٌب  ُوِجد 
ذبذبات  ليس  والسالم  فاحلب   . موجود  املسيح 
”، وال  يَرنُّ يَِطنُّ أو َصْنجاً  صوتية لكلمات “نَُحاساً 
احلب  فإن  لتزول.  الساعة  تطويها عقارب  أحداث 
الرب نفسه. وبدونه ال حب  والسالم هو شخص 
يتأكد  حي،  وجوٌد  هو  والسالم  فاحلب  سالم.  وال 
علي  الدليل  هو  بل  اإلنسان.  في  وينمو  ويستمر 
وجود اإلله اخلالق في قلب هذا اإلنسان، حتى وإن 
لم يأت الوقت بَعد لُيدرِك أن اإلله اخلالق هو هو 

نفسه اإلله اخمُللِّص يسوع املسيح.

إن احلب والسالم ميتد بني البشر كشريان حياة ِمن 
لُينشئ  نفسه  اإلنسان  في  اخلالق  حياة  مصدر 
حياة في اإلنسان اآلخر. فبدون حب، وبدون سالم 
أو  البشرية  ُوِجدت  ملَا  احلب،  هذا  بنمو  يسمح 

استمرت.
املسيح  يسوع  الرب  السيد  قاله  ما  روائع  ومن 
كدليل علي هذا املعنى:                              “وأي 

بيٍت دخلتموه فقولوا أوالً : سالٌم لهذا البيت« .
فإن كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه، 
وإن لم يكن مستحقاً، فليرجع سالُمكم إليكم“ 
فقول الرب هنا، يؤكد حقيقة احلب والسالم بأنه 
أو  هدراً  يكون  أن  ومستحيل  بل  يضيع،  ال  كيان 
كان  ولو  حتي  صاحبه  لطاقات  نزيف  أو  خسارة 

الذي نحبه غير مستحق أو مخادع . 
فاحلب والسالم الذي مأل قلب إنسان جتاه أنسان 
أنها  أكتشف  ثم  يوم،  ذات  أحبها  أو  أحبه  آخر 
يضيع  لم  احلب  هذا  إن  أقول  خديعة،  كانت 
أو  إلى صاحبه  يرتد  إنه  أو عليها، بل  عليه  هباءاً 
صاحبته ليرفع ويرتفع بهامته وهامتها، ليتعدى 
حدود ومحدودية الشخص بعينه الذي كانت له/ 
لها هذه التجربة القاسية، فيمتد ويشمل بذات 
السياجات  خارج  إنسان  وكل  شخص  كل  احلب 

وفوق اجلنس واللون والعرق والدين.
يرتَّد  اجملد،  له  الرب  يقول  كما  والسالم،  فاحلب 
لعدم  حزن  رنة  مع  ولكن  يضيع،  وال  لصاحبه 
كان  ورمبا  فرحته.  يشارك  أو  يستحقه  َمن  وجود 
هذا هو تفسيري لسر مسحة احلزن اخلفيِّة التي 
لوجه  صورة  كل  في  البصيرة  ذات  العني  تراها 
الرب يسوع املسيح رغم كل ما فيها من مالمح 
القدوس كان هو احلب  والسالم. فشخصه  احلب 

وال  بل  بشر،  لكل  قدمها  التي  واحلياة  والسالم 
يزال، رغم كل ما سَبَقت وأخَبرَت به النبوات من 
جهة صدود َمن أحَبهم وكما تعبر النبوة عنه في 
املزمور: “نُِسيُت ِمن الَقلِب ِمثَل امليت“  )مزمور 3١( 

.
حب  مدرسة  في  يتدرب  الذي  إن  أقول،  وختاماً 
املسيح - على مستوي حب شخصي ضيق نحو 
شخص آخر - ويَُقابَل بصدود وخديعة وخيانة، فإن 
الرب يطمئنه بأن حبه وسالمه جتاه َمن َخَدعه لم 
ه  يضيع. بل يرجع إليه ويرتفع بشخصه. فال يَحدُّ
وسالُمه  حُبه  ميتد  بل  مغلقة.  أبواب  أو  سقٌف 
أنذا قد َجَعلُت  به إلى مصدره اإللهي “ها  راجعاً 
بَابًا مفتوحاً وال يستِطيُع أحٌد أن يُغلقه،  أمامَك 
ًة يسيرًة، وقد َحِفظَت كلمتي ولَم تنكر  ألن لك قوَّ
، الذي له ِمفتاُح  وُس احلَقُّ اسمي. هذا يقولُه القدُّ
أحٌد  وال  ويُغلُِق  يُغلُِق،  أحٌد  وال  يَفَتُح  الذي  داودَ، 
يَْفَتُح “ )رؤيا 3(، حتي يصير هذا الشخص نفسه 
الرب  أنعم  سواء   ، كله  العالم  يُِحب  مسيحاً 
عليه برفيق درب حٍب وسالٍم  يؤنسه في غربة هذا 
الزمان ، أم ال . ولكن هذا من اختصاص القدير ال 

حكم ألحٍد فيه.
أن  بولس  لطلب  بالرفض  الرب  استجابة  ورمبا   
لبولس  الرب  وقول  اجلسد”  “شوكة  من  يشفيه 
من  كثير  حال  هي  تكمل”  الضعف  في  “قوتي 
الناس لهم قدرة علي عطاء احلب والسالم على 
املستوي الشخصي الضيق، ولكنهم مثل الكثير 
من أصحاب معجزة احلب والسالم وسط العالم، 
املستوي  على  في محبوب خاص  لهم  ال نصيب 

الشخصي االنساني الضيق. 
في  ليتأمل  فرصة  اهلل  روح  يعطي  أن  أراد  ومن 

حديث املسيح الذي اقتبست منه القول موضوع 
ليوقعه علي جتربة حب وعطاء شخصي  املقال، 
الرب  لكلمات  باخلديعة، فليجلس ساهراً  قوبلت 
فيفيض  العاشر  االصحاح  لوقا  أجنيل  في  هذه 

عليه روح الرب “درراً وعتقاء”.
لهذا  سالم  أوال:  فقولوا  دخلتموه  بيت  “وأي 
البيت. فإن كان هناك ابن السالم يحل سالمكم 
عليه، وإال فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت 
الفاعل مستحق  مما عندهم، ألن  آكلني وشاربني 
أجرته. ال تنتقلوا من بيت إلى بيت.  وأية مدينة 
لكم،  يقدم  مما  فكلوا  وقبلوكم،  دخلتموها 
قد  لهم:  وقولوا  فيها،  الذين  املرضى  واشفوا 
اقترب منكم ملكوت اهلل. وأية مدينة دخلتموها 
وقولوا:  شوارعها  إلى  فاخرجوا  يقبلوكم،  ولم 
حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه 
قد  إنه  املدينة(  أهل  )يا  هذا  اعلموا  ولكن  لكم. 
اقترب منكم ملكوت اهلل. وأقول لكم: إنه يكون 
لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتماال مما لتلك 
املدينة. »ويل لك يا كورزين! ويل لك يا بيت صيدا! 
ألنه لو صنعت في صور وصيداء القوات املصنوعة 
فيكما، لتابتا قدميا جالستني في املسوح والرماد. 
حالة  الدين  في  لهما  يكون  وصيداء  صور  ولكن 
أكثر احتماال مما لكما. وأنت يا كفرناحوم املرتفعة 
إلى السماء! ستهبطني إلى الهاوية. الذي يسمع 
منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي 
السبعون  فرجع  أرسلني«.  الذي  يرذل  يرذلني 
لنا  تخضع  الشياطني  حتى  »يارب،  قائلني:  بفرح 

باسمك! ». 

رسالة تعزية إلي أنساٍن أحب أنساناً وخاب ظنه فيه بسبب اخلديعة !!                                                                                                     
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس 

SMOF مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر إيل 
النور  )131(
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ويلز:
الثوم.. كان سبباً في االنتصار

اليوم  وفي هذا  ويلز.  أساقفة  أحد  دافيد  يوافق عید  مارس،  أول 
يضع أهالى ويلز نبات الثوم على مالبسهم.

أنه قبيل احدی  السر في ذلك،  أن  الويلزية  وتقول األسطورة     
التي دارت مع الساكسون في القرن السادس،  املعارك العديدة 
نبات  من  بعضاً  يضعوا  بأن  مواطنيه،  ويلز  أساقفة  أحد  نصح 

الثوم فوق خوذهم؛ لكي مييزوا أنفسهم عن العدو.
هذا  وكان  املعركة.  تلك  في  ويلز  انتصار  النتيجة  وكانت     

االسقف هو القديس دافيد.

نيودلهي:
ذو القميص األحمر!

من تقاليد طائفة البراهمة الهندية في الزواج أن يجتمع أبناؤها 
الشبان الراغبون في الزواج في مكان معني ومع كل شاب والده، 

أو من ينوب عنه. ويرتدي كل شاب قميصاً أحمر.
ويالقيهم أيضاً ممثل عن كل فتاة من الفتيات الراغبات في الزواج، 
وبعرض هؤالء مقدار املال الذي ميكن أن تدفعه العروس لعريسها، 
والذي يتفاوت حسب مرکز »العريس«، كما يعرض ممثل العروس 

الشروط التي يجب أن تتوافر في الزوج الذي تختاره.
من  )العريس(  اليعرف خالله  أسبوعاً  الزواج  ويستمر محفل     
مندوب  اإلتفاق من خالل  يتم  له حتى  وكم ستدفع  ستختاره، 

العروس! 
   ويعد ذلك يحصل )العريس( على العروس، واملال! هذه التقاليد 

في طائفة البراهمة في الهند فقط!

نيويورك:
حیوان غريب!

متتع رواد حديقة احليوان، مبشاهدة حيوان غريب. فقد كان أسداً 
ومنراً في وقت واحد ! إذ إن رأسه رأس أسد، أما جسمه فجسم 

منر!
حزن  أفريقياً  أسداً  فكان  أبوه  أما  منرة.  النمر«،  »األسد  هذا  وأم 

الناس عليه ألنه مات وعمره لم يتجاوز الرابعة والعشرين.

طوكيو:
عودة الغائب!

متكن اجلندي الياباني« كينجو کاکی زارو« من التعرف على والدته 
وعلى املنزل الذي كان يقيم فيه قبل احلرب العاملية الثانية، وذلك 

بعد مرور 32 عاماً على فقدانه للذاكرة والنطق في أثناء احلرب.
وكان كينجو الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، قد ذهب إلى الوس 
والنطق من  الذاكرة  الياياني، وتعرض لفقد  ضمن قوات اجليش 
جراء أهوال احلرب، ولم تفقد أسرته األمل طوال فترة فقده إلى 

أن مت العثور عليه،  وعوفى من مرضه.

هامبورج:
تكاليف حفل زفاف = قرش واحد

باع  النادرة حيث  البريد  أضخم مزاد علني لطوابع  أقيم مؤخراً 
»فرانز ربن« البلجيكي هاوي الطوابع اجملموعة التي ميتلكها من 
عرسها.  مبناسبة  لها  هدية  ثمنها  ابنته  ليمنح  الطوابع،  هذه 

حصل على ثمن الطوابع، وهو: ١37 ألف دوالر!
   وقال »فرانز رین«، صاحب هذه الطوابع إن الثمن الذي بيع به 
أحد هذه الطوابع وهو من جزيرة موريشس، ولونه برتقالي كان 
كافياً النفقات حفل عرس ابنته! علماً بأن الثمن األصلي لهذا 

الطابع البريدي بنس واحد أو ما يعادل الفلس أو القرش!

املكسيك:

»بيج بيند«.. محمية صحراوية تستقطب 
السياح في ظل كورونا

الطبيعية  بيند«  »بيج  محمية  في  السياح  يشاهد  ما  عادة 
الزواحف  وتظهر  الساطعة،  الشمس  أشعة  حتت  السالحف 
تكساس  بني  احلدود  على  الواقعة  غراندي«  »ريو  منطقة  في 
واملكسيك في حجم راحة اليد، وعند ركوب القوارب في النهر 

قد تظهر السالحف أيضا من املياه برأسها الرفيع.
والية  في  كبيرة  بأهمية  الطبيعية  بيند«  »بيج  تتمتع محمية 
تكساس باعتبارها أكبر محمية صحراوية في الواليات املتحدة 
النباتات وأكثر  من  األمريكية، وحتتوي على أكثر من ١200 نوعاً 
من 450 نوعاً من الطيور و3٦00 نوعاً من الزواحف، باإلضافة إلى 
هذه  مثل  يوجد  وال  واحلفريات.  اجليولوجية  املعالم  من  الكثير 
التنوع البيولوجي الكبير في محمية أخرى في الواليات املتحدة 

األمريكية.
وتشتهر السالحف باسم »بيج بيند سليدرز« في هذه احملمية 
الطبيعية الواقعة جنوب الواليات املتحدة األمريكية، ومير النهر 

بني منطقتني صحراويتني وتتدفق به كمية صغيرة من املياه.
أنها  بسبب  الطبيعية  بيند«  »بيج  محمية  شهرة  ترجع  وال 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  أقدم محمية طبيعية  أو  أكبر 
إثارة لإلعجاب،  ولكنها تعد واحدة من أكثر احملميات الطبيعية 
حيث تعيش أنواع مختلفة من احليوانات والنباتات، نظراً لتفاوت 
جراندي«  »ريو  وادي  في  متر   ٦00 من  بدءاً  احملمية  في  االرتفاع 
إلى  ارتفاعها  يصل  التي  بيك«،  »إميوري  قمة  أعلى  إلى  ووصوالً 

2400 متر.

بكني:

حتذير لألزواج.. حكم قضائي بدفع تعويض 
للمطلقة عن األعمال املنزلية

بالطالق،  يفكر  رجال  كنت  إذا 
فعليك أن تتأنى قليال لتستوعب 
هذا  وراء  من  احملتملة  اخلسائر 
الزواج  القرار، فرمبا يكون استمرار 

أفضل.
رجالً  الصيني  القضاء  ألزم  فقد 
بدفع حوالى ٨000 دوالر لطليقته 
األعمال  عن  »تعويض«  مبثابة 

جدالً  أثار  مما  متزوجني،  كانا  عندما  تتوالها  كانت  التي  املنزلية 
ساخناً على الشبكات االجتماعية. 

وقالت السيدة وانغ، وهي ربة منزل، خالل إدالئها بشهادتها أمام 
وباألعمال  »بابنها  اعتنت  زواجها  أثناء  إنها  بكني،  في  محكمة 
املهام  في  يشارك  أو  »يهتم  زوجها  يكن  لم  بينما  املنزلية« 

العائلية« حتى »خارج أوقات عمله«. 
وطلبت الزوجة إصدار حكم بتضمني زوجها السابق تعويضاً عن 

عطل وضرر، وفق ما أفاد تقرير للمحكمة. 
ونص قرار احملكمة على أن األم تولت بالفعل أعماالً منزلية أكثر 
دوالرا(   7740( يوان  ألف   50 ادفع  الزوج  وألزََمت  زوجها،  تواله  مما 

تعويضاً، يبدو أنه األول من نوعه في الصني. 
لكن السيدة وانغ التي كانت طلبت ١٦0 ألف يوان )25 ألف دوالر( 
القرار هذا األسبوع، وفقا لوسائل اإلعالم احمللية، في  استأنفت 
االجتماعي  التواصل  شبكة  على  محتدماً  جدالً  أثارت  خطوة 

ويبو. 
ورأى  ضئيلة،  التعويض  قيمة  أن  املستخدمني  من  عدد  واعتبر 
أحدهم أن الرجل خرج »رابحاً« على املستوى املادي، في حني رأى 

آخر أن »مرّبية منزلية كانت لتكّلف أكثر«.  
املواليد  معدل  رفع  حتاول  التي  احلكومة  قلق  الوضع  هذا  ويثير 

ملواجهة شيخوخة السكان.

عالم بال حدود

حول العالم
حول العالم:

أغرب وأغلى أنواع الفاكهة حول العالم.. القطعة 
الواحدة بـ23 ألف دوالر

يعرفها  التي  اللذيذة  الفاكهة  أصناف  من  العام  طول  األسواق  تخلو  ال 
أن نسمع  دون  التي قد نعيش ومنوت  النادرة  األنواع  أغلبنا، لكن ماذا عن 

عنها؟
والثمينة،  النادرة  الفواكه  ألغلب  موطنا  آسيا  قارة  وجنوب  شرق  تعد 
بينما تتفرق مواطن باقي األصناف بني أستراليا وبعض دول قارتي أمريكا 

الشمالية واجلنوبية خاصة املكسيك.
وكون هذه الفاكهة نادرة فهي بالتأكيد األغلى ثمنا في العالم، بعضها 
يوباري  شمام  مثل  دوالر،   23000 نحو  منها  الواحدة  القطعة  ثمن  يبلغ 

األجمل واأللذ في أسرة الكنتالوب على وجه األرض.
Rambutan ١- رامبوتان

ثمرة تنتجها شجرة مثمرة دائما تكثر في جنوب شرق آسيا، وهي مغطاة 
بقشرة جلدية لها شعيرات ومذاقها حلو شبيه بالعنب.

Jackfruit )2- جاك فروت )جاكويرا
وتعتبر  وبنجالديش،  والفلبني  وسريالانكا  الهند  وغرب  جنوب  موطنها 
 32 يعادل  ما  إلى  وزنها  يصل  إذ  العالم،  في  املثمرة  الشجرات  أكبر  من 

كيلوجراًما وارتفاع 3 أقدام.
Passion Fruit 3- باشن فروت

الشوكي  التني  بذور تشبه  الداخل كلها  ومن  ناعمة  ذات قشرة  فاكهة 
لكن مذاقها أكثر حالوة، وموطنها أمريكا اجلنوبية والهند ونيوزيلندا.

Lychee 4- ليتشي
موطنها جنوب الصني وجنوب الهند وتايوان، وقشرتها قاسية تقريبا متل 
امليالد بـ2000 سنة. هي  إنها قدمية وعمرها قبل  قشرة الفستق، ويقال 

.C أيضا تشبه مذاق العنب والفاكهة غنية جدا بفيتامني
Star fruit 5- فاكهة النجمة

تعرف هذه الفاكهة أيضا باسم »Kamrakh«، وموطنها الهند وإندونيسيا، 
باحتوائها  وتشتهر  والتفاح،  والكيوي  األناناس  بني  خليط  حلو  ومذاقها 

.c على فيتامني
Mangosteen ٦- مانغوستني

في  عطرة  استوائية  فاكهة  وهي  وتايالند،  والهند  إندونيسيا  موطنها 
ورائحة عطرة  للماجنو  ذات مذاق حامض مشابه  برتقالة صغيرة،  حجم 
ولها  السرطان،  فعال ألمراض  إنها عالج  ويقال  احلمضيات،  وتصنف من 

فوائد غذائية ممتازة.
Kumqut 7- كومكوت

موطنها الصني، وشكلها يشبه البرتقال لكن في حجم العنب، وتصنف 
.C ضمن احلمضيات وهي غنية جدا بفيتامني

Durian ٨ - دوريان
بروناي  وموطنها  حجمها،  كبر  بسبب  الفواكه«  بـ«ملكة  تسمى 
رائحتها  وإندونيسا وماليزيا، وهي ذات قشرة قاسية يحيطها األشواك، 
كريهة جدا وممنوعة في األماكن العامة لكن مذاقها حلو، وهو مزيٌج بني 

رات مع اجلنب وبعض من صبغات الفواكه اخملتلفة. املكسَّ
Dragon Fruit ٩- فاكهة التنني

فاكهة  من  قريب  مذاقها  أمريكا،  جنوب  ووسط  املكسيك  موطنها 
الكمثرى، وتتميز فاكهة التنني بألوانها الثالثة: األبيض واألحمر والوردي. 

أيضا متيز بأن أزهار شجرها تؤكل أو تضاف إلى الشاي.
Snake-fruit ١0- الفاكهة الثعبان

أطلق عليها هذا املسمى ألن قشرتها تشبه جلد الثعبان، وتسمى أيضا 
عناقيد،  وتنمو ع شكل  وإندونيسيا،  ماليزيا  وموطنها   ،Salak »ساالك« 
املزايا،  العديد من  أنواع ذات مذاق حلو وأخرى حامض، ولها  ويوجد منها 

فهي دواء للعني وتساعد على التشافي من البواسير.
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Some things to remember 
during the pandemic...

I realized that now is a stressful 
time for all of us. The changes 
and challenges that the pan-
demic has brought upon are 
innumerable. Whether it is 
losing a job, adjusting to work-
ing from home, taking care of 
loved ones, online-schooling, 
not seeing friends or families, 
struggling with mental health 
or fatigue...the list goes on.
So, I think now is the perfect 
time to remind each and every 
one of you - and to say this to 
ourselves:
-These are TRULY valid expe-
riences and emotions we are 
all facing.
-This is a time of uncertainty, 
change, and unpredictability. 
-There is so much going on in 
the world today.
-Too much news and informa-
tion, including bad news/sto-
ries, is overwhelming.
-It is okay if we are ‘slower’ 
than usual. This is an unusual 
time to be living in.
-It is okay if work doesn’t get all 
done today. Tomorrow awaits.
-A difficult experience or mo-

ment does not mean the entire 
day, week, month, etc will be 
horrible.
-The words you speak to your-
self matter - speak with kind-
ness.
-Learn to say no to things that 

are draining you now. You can-
not do everything at once.
-Be kind to your body. It is the 
only home you will forever 

have.
-Know that each person is 
struggling in ways you might 
not see.
-Follow Public Health Guide-
lines. They may be hard, but 
they are for the safety of ev-
eryone.
-Your temper and mood might 
be vastly different these days. 
That’s okay. But be mindful of 
this.
-Now is not the time to be a 
critical parent to yourself.
-Give other people space if 
they need it. You might need 
to take some time away from 
people, too.
-Find something to do for your-
self that slows you down, and 
gives you peace.
-Clear your mind at night, and 
at times during the day. Your 
heart will thank you for it.
-Don’t lose hope. This will end. 
When? I don’t know. And that 
doesn’t matter. Because we 
need to live each day for the 
present day. The past is in the 
past. The future is unknown. 
Today is Today.

The Liberal Government has 
been promising GTA residents 
who are concerned about gun 
violence that help is on the 
way.  That message has been 
repeated year after year as 
gun violence grew to new re-
cords.  Now there is finally a 
Liberal firearm bill on the table, 
Bill C-21.  The problem is that 
Bill C-21 doesn’t make GTA 
residents any safer. 
The root of the gun violence 
tearing apart Toronto is orga-
nized crime and the supply of smuggled guns com-
ing from the United States.  Bill C-21 is not designed 
to go after either of those things.  The central part 
of the bill is the municipal handgun ban plan.  Gang 
members don’t apply for firearms licenses or buy 
their guns legally so it will be business as usual for 
them. Law enforcement organizations have, in gen-
eral, been skeptical of this approach. 
Bill C-21 also introduces flag laws that would allow 
concerned people to report a firearm owner if they 
believed the firearm owner was a threat to them-
selves or others.  This seems redundant; police can 
already confiscate a firearm on public safety grounds 
and can do so through several existing systems. 
The only part of the bill that does target criminals 
misses the mark.  Bill C-21 increases the maximum 
sentence for gun trafficking, smuggling, possession 
of a loaded prohibited or restricted firearm or pos-
session of a weapon obtained by the commission of 
an offence from 10 years to fourteen. The problem 
is that it is extremely rare for criminals to be sen-
tenced to the current maximum sentence. One man 
sold 67 guns to the black market in Toronto and only 
was given an eight-year sentence. It would be more 
useful to increase minimums that would keep dan-
gerous criminals off the street for longer. 
Yearly shootings in Toronto are creeping closer to 
500; in 2014, there were only 177.  The pandemic 
has put a dent in the numbers but Bill-C21 will not 
have an impact.  The numbers will not come down 
until we focus on organized crime and smuggled 
weapons.  The Liberals don’t seem to have much 
interest in that. 

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member 
of Parliament for
Markham-Unionville

No Help Coming 

Bob Sa-
roya, 

Member of 
Parliament

Is it okay to lie to save a person’s life? 
Wouldn’t it then be the lesser of two 
evils where if we don’t lie we are techni-
cally killing the person but if we do, we 
save a life? In general, is it okay to lie 
when it is the lesser of two evils?
The Holy Bible teaches us that itis not okay 
to lie or to twist the truth. Be straightforward 
at all times. It is better to be honest with a 
few words than to offer unnecessary details 

which will most likely cause you 
and others to stumble.
What does St Paul mean when 
he states; “For if the truth of 
God has increased through my 
lie to His glory, why am I also still judged 
as a sinner” (Romans 3:7)? What does 
Paul mean by “my lie”?
The word “lie” here means deceitfulness, 
unfaithfulness, or sin. The term “my lie” 

here does not refer to St. 
Paul’s personal lie but the 
Jews’, since he himself was 
a Jew. It is in the same line 
as “But if our unrighteous-

ness demonstrates the righteousness of 
God” (Rom 3:5). The argument here is that 
if the Jews’ unfaithfulness to the covenant 
gives God a chance to glorify himself, why 
would they still be condemned for it?

Anba youssef Q&AAnba youssef Q&A
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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

Free Tuition for qualified applicants.
Scan me

When I wrote about the clash of generations, the differences 
between the younger and older generation, I never expect-
ed to receive as much feedback as the ones received from 
the younger generations; which I considered an extremely 
interesting phenomenon, to get the younger generation en-
gaged in such kind of discussion.
However, when Kate, my young colleague, a very smart and 
active young lady walked in my office last week, with a firm 
step and serious look, carrying a folded paper and handing 
it to me, I was astounded when I unfolded the paper. It car-
ried a handwritten letter, and after going through it twice, I 
realized it is one of the best responses and interaction yet to 
my writings. A response that demonstrates the brilliance of 
its writer and her genuine true thoughts, and her willingness 
to be a major party in the dialogue between different gener-
ations, as a example of a responsible young lady to be the 
loud sound of her generation, who is trying to tell us how we 
should listen to them and how to have a conversation with 
them without presumptions or judgemental minds.
It is of my delight to share with you, parts of her letter, for us 
to be all engaged with our younger generation, our future.
***********************
Emad,
I’ve taken the time to read over the articles that you have 
published, and I’d love to share my input about the clash of 

generations.
My first time truly understanding the clash of the 
generations was at one of my first jobs. Within a 
year I was fully trained. Soon enough the store 
owner made me a supervisor, during a time when 
all the systems were changing in the store. The 
cash manager at the time had for nearly 20 years, 
It was made my task to retrain her about the new systems 
Unfortunately, she did not take it well Sure enough, she told 
me there was no way that she needed to learn from a 16 
year old who had hardly been on this world long enough 
to compare to the amount of years she had worked at the 
store. “Enough is enough” she said and refused my help.
I went home and thought about this for hours. I wondered 
why I’m being perceived as a cocky person. Then it came 
to me, just as people my age may feel threatened by elders 
due to their great success and never-ending knowledge…. 
Just maybe our elders may be slightly threatened by our 
malleable minds or our quick speed of learning. I thought, 
there might be a bit of fear of store owners wanting to re-
place valued long-term employees for lower paid and more 
impressionable youth. I felt bad once I understood that her 
rejection was partly frustration of not being able to pick up 
new information quickly.  Weeks went by, and she eventu-
ally came to me and apologized for her previous frustration 

and thanked me for what I have done to in-
directly showing how the new system works. 
This taught me a valuable lesson: the clash 
between generations could be avoided as 
long as the elder is open to learning some of 
the new ways of the world, and to understand 
that the youth is not always full of themselves 

as they may appear, they just have different ways of ap-
proaching people. As well as the youth has to learn to re-
main respectful and patient and must appreciate and value 
the wisdom of the elder.
I have found through my many years of work, youth may 
be quick learners but feel entitled to do the least amount of 
work possible, as if good work ethic wasn’t passed down 
to them. I’ve found elders may take a bit longer to learn, 
however they show much more respect, and they put more 
genuine efforts into their work. Both have benefits and set-
backs which means not one is greater than the other. I be-
lieve businesses would prosper greatly if both generations 
can appreciate and fully understand each other. Times are 
ever-changing, and both generations need to learn to work 
together in an appropriate manner to get the most out of any 
situation where both parties are involved.
 
Kaitlin Johnson
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